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PRESBITER
„AZ IGE KÔSZÁLKÉNT MEGÁLL, MEGSZÉGYENÜL, KI BÁNTJA” (REF. ÉNEK 390,4)

Gratulálunk!
(17. oldal)

Hadadi
konferencia

(8-9. oldal)

„Ti pedig kinek mondotok engem?
Simon Péter pedig felelvén, monda:

Te vagy a Krisztus, az élô Istennek Fia”
(Mt 16, 15-16).

Reformáció emlékünnepére készülve né-
hány elgondolkodtató kérdést szeretnék
feltenni a Kedves Olvasónak. Mit jelent
napjainkban pro-
testánsnak lenni,
érezzük-e a refor-
mátori alapelvek
gyakorlati fontos-
ságát a XXI. szá-
zadban?

Elôször Luther
Márton (1517.
október 31.), majd
ôt követôen Kál-
vin János és a re-
formátorok egész
sora harcolt a hitbôl való megigazulás
tiszta evangéliumi tanítása mellett (Rm 3,
20–28). Hirdették, hogy az ember Isten
kegyelmébôl, Jézus Krisztus váltsága által
nyer üdvösséget, és nem a törvény vagy a
jócselekedetek révén.

Akkor a reformátorok vallották a folya-
matos reformáció elvét, vagyis az állandó
önvizsgálatot, hitünk, egyházunk, szokása-
ink megvizsgálását, az Ige mérlegére he-
lyezését.

Ma sokan úgy gondolják, a pénz az, ami
megtart, vagy a baráti kapcsolatok, a be-
folyásos emberek ismeretsége, vagy egy-
egy jó pártban való lét. Vannak, akik kü-
lönbözô keleti vallásokban keresik a
„megigazulás” lehetôségét.

A reformáció, vagy inkább Isten Igéjé-
nek az újrafelfedezése helyrebillentette az
akkor élô embereket. Isten Igéje napon-
ként helyre akarja tenni a mi életünket is.
Arra a helyre, amelyre az Isten eredetileg
teremtette, s újrarendezni értékrendünket,
dolgaink fontossági sorrendjét.

Hitvalló egyház vagyunk, s hadd tegyem
fel a kérdést: mi-
rôl tesz vallást a
mi életünk?
Krisztus kérdése
ez: „Ti pedig ki-
nek mondotok
engem?” Kinek
mondja a mai re-
formátus ember
Krisztust? Mit
árul el rólunk a
munkatársunk-
hoz, szomszé-

dunkhoz, testvérünkhöz fûzôdô viszonyu-
lásunk?

Reformátoraink munkájának csak akkor
van igazán haszna, ha a ma élô ember en-
gedi, hogy Krisztus számunkra is feltegye
ezt a kérdést. Az Ô kérdése elôl nem lehet
kitérni. Erre neked és nekem is meg kell
adnom a választ. Reformációi bûnbánati
hétnek a végén engedjük, hogy bennünket
is megvizsgáljon Isten: valóban az szá-
momra Krisztus, akinek Péter vallotta?
Ha igen, akkor tudom, hogy keresnem kell
az Ô akaratát mind az írott, mind a hirde-
tett Ige által, s elfogadnom azt, hogy az Ô
végtelen kegyelme az én bûnöm terhét is
elveszi. Ha ezt az ember által „érthetetlen
kegyelmet” megéreztem, akkor törekszem

�

1519. október 31.
A Szentírásból robbant ki a Szó...

Mert tévedeztek mind a tanítványok,

Száz métely, süketség, vakond talárok

Után kell az új hit: reformáció.

Pórnép és fôpapság, tudósok, költôk

Áhítozták már az új, erôs Igét.

Ezerötszáz év babonáját, hitét,

Gyilkos imádatát nyögték még ôk.

Jézus illat-Lelke szállt át a tájon,

S a fertôzés miként az aszott bôr

Száradt össze – szûkölt a kör –

Luther kiállt, és lasszót is hiába fon

A cselszövés, ígéret, kiátkozás...

Megjött a friss Szél, élet, feltámadás!

Horváth Loránd

Az ember hit

által igazul meg,

a törvény

cselekedetei nélkül

(Róma 3,28)

A hit
mindent kipótol, helyrehoz, tudo-
mányt, kenyeret, méltóságot ad –
de a hitet nem pótolja semmi.

Ravasz László
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Elhagy-e az ÚR?
A 22. zsoltár alapján

A 22. Zsoltár nagyon tragikus élethelyzet-
ben fogant. Utal erre már a zsoltár elsô ha-
talmas jaj-kiáltása is: Én Istenem, én Iste-
nem, miért hagytál el? Távol van tôlem a se-
gítség, pedig jajgatva kiáltok! De erre utal-
nak azok a kifejezések is, amelyek elesett
állapotát próbálják érzékletessé tenni: De én
féreg vagyok, nem ember..., gúnyolódnak
rajtam..., hatalmas bikák vettek körül...,
szétfolytam, mint a víz..., a halál porába fek-
tettél. Ugye érezzük, hogy valami szinte el-
hordozhatatlan nyomorúság terhe alatt nyög
a zsoltár szerzôje. 

S melyikünk életében nem adódtak még
hasonló helyzetek? 

– egy halálos betegségrôl szóló diagnózis,
– egy állás elvesztése,
– egy csôdbe ment vállalkozás,
– egy ilyen aszályos év gazdasági követ-

kezményei,
– egy házasság tönkremenetele, válás, ve-

szekedés, féltékenység, s mindebbôl ami
a gyermekekre szakad.

A XX. században szinte minden magyar
ember, embercsoport, közösség átélt hason-
ló szorongatott helyzeteket. Ez a zsoltár
mindannyiunk imádsága. Vagy voltunk, vagy
vagyunk, vagy lehetünk még ilyen szoronga-
tott helyzetben, amikor úgy érezzük, hogy
mindenki elhagyott, ellenünkre fordult –
még Isten is!

Az elsô versben megismerhettük a zsoltár
szerzôjét: Dávid zsoltára. Az ô élete sem
volt mindig fényes királyi pompa. Gyôzel-
mes harcai, ország-gyarapító munkája, böl-
csessége, szentsége a legnagyobbak közt
biztosít helyet neki. Mégis, ezt a 22. Zsoltárt
is ez az egyébként oly gyôzelmes, tekinté-
lyes személy írta. 

Panasztól a dicsôítésig
Kedves Testvéreim! Életünk bármilyen
mélypontján egy dolgot semmiképpen ne

feledjünk: jajkiáltásainkkal, panaszunkkal,
kétségeinkkel is mindig Istenhez forduljunk!
Nézzük Dávidot! A legnagyobb elkeseredé-
sében is szilárdan hiszi, hogy Isten van, és
meghallgatja az ô panaszát. Perlekedik Is-
tennel, de neki mondja el: Én Istenem-nek
nevezi. Nem a létét vonja kétségbe, hanem
azt panaszolja – de Neki (!) –, hogy úgy ér-
zi, nem törôdik az ô nyomorúságával. 

A zsoltáros kezdi sorolni panaszait – de
nem a barátainak, nem a szomszédasszony-
nak, nem a pszichiáternek, hanem Istennek!
Hisz csak ô képes segíteni! És ahogy mond-
ja panaszát, sorolja szemrehányásait, sorba
jönnek elô az emlékek: Benned bíztak ôse-
ink, bíztak, és megmentetted ôket. Hozzád
kiáltottak segítségért, és megmenekültek,
benned bíztak, és nem szégyenültek meg.

No, lám! Az én helyzetem nem példanél-
küli. Ha visszatekintünk, számos ilyen eset
volt már a történelemben. Mit csináltak az
elôttünk járó nemzedékek? Benned bíztak...
hozzád kiáltottak... és megmenekültek...,
nem szégyenültek meg.

Majd rátér saját életére, s kezdi meglátni
Isten korábbi nagy tetteit az ô saját életében
is: Már anyám ölében is rád voltam utalva,
anyám méhében is te voltál Istenem.

Miközben Dávid Istennek sorolja fel nyomo-
rúságát, és perlekedik Istennel, egyszer csak
már nem is panasz van az ajkán, nem is csak
a múltbeli szabadításokat sorolja, hanem
kezd kérni: Ne légy tôlem távol, mert közel
van a baj, és nincs, aki segítsen! És amint
sorolja kéréseit, kezdi Istent hatalmas meg-
mentônek látni, akivel szemben eltörpülnek
a gúnyolódók, a szorongató bikák, az éhes
oroszlánok... minden ellenség: Ó, URam, ne
légy távol, erôsségem, siess segítségemre!
(Már URam-nak és erôsségemnek szólítja,
és nem távoli Istenemnek!) 

Látjuk már, hogy a szorult helyzetében Is-
tenhez imádkozó ember hogy jut el a szem-
rehányástól, a ’miért büntet engem az Isten’
panaszától a múltbeli nagy szabadítások
emlékén át az erôs, szeretô ÚR-Istentôl bi-
zalommal kérô gyermeki lelkületig?!

S ez még nem a végállomás! A kérés egy-
szer csak átcsap hálaadó imádságba. Mint
amikor a vásári sokadalomban szüleitôl el-
keveredett kisgyerek, aki kétségbeesetten
keresi szüleit, és egyszer csak megpillantja
ôket. A félelmes tömeg, a veszélyek, az
egyedüllét réme mind eloszlik, és boldogan
szalad a biztos menedék felé. Aki nem sok-
kal elébb még Istentôl is elhagyottnak érezte
magát, az az Úr bátor bizonyságtevôjévé vá-
lik: Mert az ÚRé a királyi hatalom, ô ural-
kodik a népeken – hirdeti boldogan... és még
ennél is tovább megy, feledve minden szo-
rongását: Szívetek legyen vidám mindenkor!

arra, hogy Isten dicsôségét és az ember-
társam javát szolgáljam.

Ezért kérnünk kell Isten vezetését, na-
ponként megreformáló, visszaalakító
Szentlelkét, hogy mind beszédünkben,
mind cselekedeteinkben vallást tehessünk
arról, hogy mi Krisztushoz tartozunk:

„Itt az idô, hogy a Lélek vezessen
s azt tegyük, amit az Úr ma ránk kiró:
nékünk kell újjászületnünk, úgy lesz csak
majd református reformáció!”
(Bódás János: Református reformáció)

Módi József
az Aradi Ref. Egyházmegye esperese

A reformációban
nem más történt, mint hogy Isten
megint hozzáférhetôvé vált az em-
berek számára olyan közvetlenül
és bizonyosan, ahogy azt Jézus
Krisztus lehetôvé tette. Tehet-
nénk-e nagyobb jót a mi népünk-
kel, mint ha éppen azt adjuk meg
minden egyes tagjának, amire ön-
tudatlanul is sóvárog, és aminek
mi éppen kiváltságos örökösei
vagyunk?

Victor János

* * *

Isten munkája
nem a felforgatás útjain halad,
hanem egyelôre érintetlenül hagy-
ja a meglevô kereteket és formá-
kat, és új, egészséges élet erôit
árasztja a világba. Jézus a maga-
sabb rendû lelki ajándékok vá-
gyait és reményeit akarja felkel-
teni az emberekben.

Victor János

* * *

Isten akarata
mindig javunkra válik, még ha nem
is felel meg elképzeléseinknek.

Arnold Janssen

�
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Akit valóban elhagyott az Atya
Bizonyára nem kerülte el, kedves Testvérem,
a figyelmedet, hogy ugyanaz a fájdalmas ki-
áltás tört fel az Úr Jézus Krisztusból a ke-
reszten, mint amivel a zsoltáros indítja pa-
naszát: Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el? – csak amíg Dávidot egy percre sem
hagyta magára az Atya Isten, addig Krisz-
tusnak a kereszten át kellett élnie a teljes el-
hagyatottságot. Még az Atya is elhagyta,
mert az Isten igazsága a bûnnel nem vállal
közösséget. Ezért, amikor a Fiú magára vette
a világ bûneit – a tiédet, meg az enyémet –
és rászakadt mindaz a szenvedés, amit ne-

künk kellene elviselnünk bûneink miatt, ak-
kor az Atya elhagyta. A sátán feletti gyôze-
lemért, a dicsôséges feltámadásért Jézus
Krisztusnak egyedül kellett megküzdenie.
És gyôzött! 

Gyôzelme azt üzeni számunkra, hogy
nincs olyan szenvedés a világon, amihez ha-
sonlót az Úr Jézus át ne élt volna. Ezért úgy
fordulhatunk Hozzá, mint aki már átélte
mindazt, ami most ránk szakadt. De gyôzel-
me jelenti azt is, hogy a templom kárpitja

kettéhasadt, azaz szabadon mehetünk az
Atyához fájdalmainkkal is, örömeinkkel is,
és aki Hozzá fordul, azt Ô semmiképpen ki
nem veti. Jézus Krisztusra való tekintettel
megkönyörül rajtunk. 

Mert azt, aki nem ismert bûnt, bûnné tette
értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ôben-
ne (2Kor 5,21).

...és hogy lehet mindez a miénk? „Egyedül
csak a Jézus Krisztusban való igaz hit által...”
– adja meg rá a választ a Heidelbergi Káté
60. felelete.

Dr. Viczián Miklós

...hogy Isten „Azt bünteti, akit szeret”. Ha
ez így igaz, akkor az ember szempontjából
jobb, ha Isten nem szereti?...

*

Ez utóbbi következtetésre viszont azt kell
mondanunk, hogy tipikusan 20-21. századi
európai reagálás, melyben nemcsak hitbeli
tájékozatlanság, de nagy adag anyanyelvi
mûveletlenség rejtôzik.

Ugyanis egy, a szövegkörnyezetbôl kira-
gadott részbôl von le félrevezetô következ-
tetést. A Példabeszédek könyvének neveze-
tes 3,11-12 részében (Egyetlenegy mondat!)
az olvasható: „Az Úrnak fenyítését fiam ne
utáld meg, se meg ne und az ô dorgálását,
mert akit szeret az Úr, megdorgálja és pe-
dig, mint atya az ô fiát, akit kedvel.” Így
már egészen másként hangzik a fenti – kira-
gadott – félmondat.

Idegen, helytelenkedô gyermekkel – ha
nem okoz bajt – általában senki sem törôdik.
Saját édes gyermekét azonban neveli. Annak
érdekében teszi ezt, hogy lehetôleg nála kü-
lönb felnôtt váljék belôle. A 12. versszakban
elôforduló ige pedig nemcsak – s elsôsorban
nem is – büntetést, feddést, hanem „edzést”
jelent.

Két hasonlatot is említünk. Ha a sportedzô
nagy reményeket fûz egy tanítványához, pl.
úszásban, akkor nemcsak az elôírt edzés-
programot végezteti el vele. Többi tanítvá-
nyát hazaküldi, a nagyreményû ifjúval pedig
még 10-15 uszodahosszat elvégeztet. Lehet,
hogy a tanítvány már sír a fáradtság miatt,
de a jutalom az olimpiai arany. Másik példa:
a közönséges bádog megmunkálásához nem
sok hô szükséges. Ám az acélt ezer fok fe-
lett edzik... Akivel Istennek komoly tervei
vannak, azt elôre megedzi. Testileg is, lelki-
leg is. Isten nem siet, de nem is késik.

Különbséget kell tennünk büntetés, bûn-
hôdés, próbatétel, edzés között. A bûn sehol
a világon nem marad büntetés nélkül. Csak
a despoták, diktátorok vélik azt, hogy bár-
mit megtehetnek. A bûn egyenes következ-
ménye a bûnhôdés. S mivel a bûn meglétét
nem a bíróság mondja ki, azért sokan bûn-
hôdnek bûntudat híján. (Ha valaki pl. ko-
moly edzés nélkül tél-
idôben fürödni megy és
tüdôgyulladásban meg-
hal: bûnhôdött. Különö-
sen akkor, ha valaki a ve-
szedelemre elôre figyel-
meztette...)

A „próbatétel” Jakab
apostol szava szerint is
(1,2 kk versek) hitbeli
edzettséghez, a kapott
küldetés elvégzéséhez
szükséges képességet
munkál. Az embervilág-
ban látszólag sok a cél-
talan esemény. Mivel Isten világában min-
dennek van célja, Isten tervszerûen, célzato-
san és kellô idôben cselekszik.

Igen beszédes e vonatkozásban Jób köny-
ve 5,17-19. „Az az ember boldogul, akit Is-
ten megdorgál, azért a Mindenható bünteté-
sét meg ne utáld. Mert Ô megsebez, de be is
kötöz...” Jób élettörténete részletesen el-
mondja, hogy mindez mit jelenthet. Az új-
szövetségi Zsidókhoz írt levél 12,6 megerô-
síti ezt: „Mert akit szeret az Úr, megdorgál-
ja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fo-
gad.”

A Szentírás egyik alapkifejezése a
„BÁHAR” (= kiválaszt). Ebbôl az igegyök-
bôl származik a „BÖHIRÁ”, a kiválasztás.
Az igének nincs passzív alakja! Tehát nem
hagy félreértést atekintetben, hogy a kivá-
lasztás nem valamiféle kegyencke-állapotot

jelent, hanem az isteni kiválasztás egy na-
gyon meghatározott, sokszor kemény fela-
dat elvégzése céljából történik.

Ezt az elméletinek tûnô gondolatot egy, a
magyar történelembôl vett esettel szemlél-
tetjük. Nádasdy Tamás hadvezér, országná-
dor és humanista tudós meglehetôsen késôn
házasodott. Koros ember volt már, amikor

egyetlen gyermeke, Ferencke megszületett.
A gyermek már 5 éves volt, amikor az állan-
dóan hadak útját járó apa levelet írt felesé-
gének, Kanizsai Orsolyának – „Szerelmetes
Orsikám!” – s kéri, hogy a sárvári vár úrnô-
je fogadjon a fiúcska mellé egy vérbeli hu-
szárt, aki naponta háromszor „elfenekeli” a
gyermeket. Miért volt szükség e drasztikus
beavatkozásra? Ferencke jó gyermek volt.
Ám felnôve hadezérré kellett lennie. Az „el-
fenekelés” szoktatás volt a lovagláshoz. Va-
lóban húsz évesen hadvezér lett. A török ret-
tegett ellenfele. Csak úgy emlegették, hogy
„a fekete bég”. Valamennyi csatáját meg-
nyerte. (Ugyanakkor a Dunántúl legnagyobb
földesura volt, s a dunántúli reformáció leg-
fôbb pártfogója.) Apja azt „büntette”, akivel
nagy céljai voltak, akit szeretett.

Dr. Papp Vilmos

Azt olvastam a Bibliában... (6.)
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Keressük, hogy még több szeretettel
megtaláljuk, és megtaláljuk, hogy még
odaadóbban keressük.
Augustinus: De Trin. XV/2/2

Ha röviden akarnám megragadni ennek a
különös mondatnak az értelmét, akkor bi-
zony nehéz helyzetben lennék. Érezzük
dinamikáját, érezzük a benne lévô spirális
fölhajtóerôt, és mégis vagy éppen ezért –
mivel tudjuk, hogy a szavak ilyetén szer-
vezôdése több mint primer olvasat – na-
gyon nehéz tömören megfogalmazni azt a
fölismerést, és a belôle származó szeretet-
energiát, amely a szavakban és azok logi-
kai rendjében kifejezésre jut. Mondatunk
két tagmondatból áll. A közös, hogy
mindkettô tagmondat második fele indok-
lást tartalmaz. A különbség azonban az,
hogy az elsôben fölszólítást, a második-
ban viszont kijelentést olvashatunk. Elô-
ször azt mondja: keressük. Vagyis keres-
sük Istent. Egyszerû, céltudatos és egyér-

telmû fölszólítás. És amikor ez elhangzik,
szinte Jézus szavait halljuk, aki ezt mond-
ta: Térjetek meg! Keressük, azaz menjünk
az Úrhoz. És abban a pillanatban, amikor
ezt meghalljuk, tudhatjuk, hogy az Isten is
keres bennünket. Miért? Hogy megtalál-
juk. Hogy megtapasztalhassuk szeretetét,
és ez a szeretet bennünk még több szere-
tetet, iránta érzett elkötelezôdést indukál-
jon. Keressük, és megtaláljuk. És ez a
megtaláljuk, kijelentés, de egyúttal boldog
bizonyosság is, mert tudjuk: hagyja magát
megtalálni. Olyan ez, mint amikor a szülô
elrejtôzik gyermeke elôl, de mindig hagy
maga után annyi – a gyermeke számára is
értelmezhetô – jelet, hogy megtalálja.
Mert valójában sohasem rejtôzik el. Sôt
eközben gyermekét nagyon is szemmel
tartja, de azt akarja, hogy a rátalálás örö-
mében az ô szeretete és ragaszkodása meg-

erôsödjön, s ebben a
keresésben, ebben
a látszólagos el-
vesztésben, s a
megtalálások
s o r o z a t á b a n
olyan megta-
pasztalás birto-
kosa legyen,
amely alapján tud-
ni fogja – még akkor
is, amikor magányos-
nak érzi magát –, hogy megtalálható, a
vele való találkozás átélhetô, és ezért so-
hasem fog lemondani keresésérôl. És be-
következik a csoda. És nem süllyed, ha-
nem emelkedik, érzi az Atya fölemelô ere-
jét. És keresi, és még nagyobb szeretettel
megtalálja, és megtalálja, mert még jobban
keresi. Így nevel kétségek és örömök kö-
zött az Isten, hogy tudjuk, a keresés maga
az út, s hogy ez az út, Krisztus.

Apostagi Zoltán

Apropó

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

(Petôfi Sándor)

Minden ember politizál. Az meg éppen politizál, aki nem-politi-
zál. Egy ma született csecsemô is politizál, hiszen születésével
módosult a világ! Aki pedig azt mondja, hogy a hívô ember ne
politizáljon, az diktátor a javából!

Ám súlyos tévedés az, ha valaki a közéleti pletykázást politiká-
nak tartja. (Mit reggelizett a miniszter, vagy éppen kacsintott-e a
képernyôn...?) Jeremiás próféta könyvének 29. része pontosan
megmondja azt, hogy mi a politika. Polisz = város. Politika = a
város jólétén való munkálkodás. Amit ezen kívül a Kr. u. XX. szá-
zad produkált = boszorkánykonyha.

A presbiter és a presbitérium elsôrendû dolga a politika. (Ha
Jézus Krisztushoz vezet egy embert, eggyel kevesebb rontja el
önsorsát. Ha egyvalakinek segít leszokni az italozásról, a kocs-
márosok hada össztüzet zúdít reá...) Ám arra minden presbiter-
nek ügyelnie kell, hogy ne ô vigye az ördögöt a hátán, se az ör-
dög ôt... – Isten igéje, a református keresztyén hit legyen hite és
élete zsinórmértéke.

Gróf Tisza István geszti presbiter és Magyarország miniszter-
elnöke Bécsben koronatanácsi ülésen vett részt. Az elnöklô Fe-
renc József császár félbeszakította az ülést azzal, hogy másnap,
szombaton folytatják. Megszólalt Tisza István: „Felség! Nem
maradhatok holnapig, mert Geszten presbitériumi ülés lesz.” Az

elképedt császár lezárta az ülést. Ám megjegyezte Tisza István
szavait. Fél év múlva hasonló alkalmon rászólt egy bôbeszédû mi-
niszterre: „Siessen, mert Tiszának presbitériumi ülése lesz Gesz-
ten!...” Református államférfiúi magatartást tanúsított Tisza Ist-
ván.

1823. január 22-én este Kölcsey Ferenc pontot tett imádsága
végére. Ez a magánimádság – a Himnusz – egy nemzet imájává
lett. (Az Ároni áldást meg Ézsaiás könyve 40. rész elsô verseit
idézi.) A diktátor Rákosinak Isten emlegetése nem tetszett. Illyés
Gyulát és Kodály Zoltánt felszólította, hogy írjanak más Him-
nuszt. Megtagadták! Tettük – pontosabban tagadásuk – hatalmas
politikai jelentôséggel bírt.

Ha a presbiter szolgálatát hûséggel végzi, fontos nemzetpoliti-
kai tevékenységet folytat. Ha azt elhanyagolja, vagy felületeske-
dik, egész népének súlyosan árt. Ha ezenfelül a közösségtôl kü-
lön közérdekû szolgálatot kap, a Biblia és a hitvallás alapján vé-
gezze. Jól ügyeljen arra, hogy ne fogják be idegen érdekek sze-
kere elé! Senki ne mondja azt, hogy vagyok olyan erôs, hogy... –
Egyébként a társadalmi közélet rengeteg buktatót rejteget.
Ugyanúgy, mint az országút: kátyúkat, olajfoltokat, hosszanti és
keresztbordákat. Egy gépkocsit még néhány elheverô falevél is
kormányozhatatlanná tehet... Tehát istentiszteletrôl induljon a
közéletbe és onnan istentiszteletre térjen vissza.

Jelszava kell, hogy legyen: „Élek pedig többé nem én, hanem
él bennem a Krisztus!” – Egyébként pedig a Teremtett világ sóvá-
rogva várja Isten fiainak megjelenését. Elég van a megélhetési
politikusokból és a fehérgalléros maffiózókból.

p- v-

A presbiter munkamezeje (12.)

A politika
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Születésének századik évfordulóján már
hivatkozhatunk a Presbiter 2011. évi 3.
számában megjelent életrajzra. Itt most
elsôsorban hitvallására, életprogramjára és
üzenetére szeretnénk rávilágítani. Külö-
nös tekintettel arra, hogy ez évvel új pres-
bitériumi ciklus kezdôdött. Milyen célki-
tûzésekkel és fôleg milyen eszményképe-
ket követve indulnak szolgálatra az új
presbitériumok? Pató Pálok, Toldi Mikló-
sok, Hári Jánosok akarunk-e lenni, avagy
Krisztus jó vitézei?

Soos Géza a jog- és államtudományok
Kormányzógyûrûs doktora. (Elsô elemitôl
az egyetem utolsó napjáig szinkitûnô ta-
nuló!) Majd tízezernyi refomátus ifjú ve-
zetôje (SDG). Az ország minden kérdésé-
nek szakavatott ismerôje. (Teleki Pál mi-
niszterelnök titkára.) A II. világháború
minden titkának ismerôje, mint külügymi-
nisztériumi osztályvezetô. (Auschwitztól
Katyinig) Éppen ezért mind a német Ges-
tapo, mind a szovjet KGB üldözött vad-
ja... – Ám mindenekfelett Jézus Krisztus
evangéliumának nagyhatású hirdetôje!

Sokezer iratát a Ráday-levéltár ôrzi.
Egykori munkatársai 1999-ben jelentôs
kötetet szerkesztettek ezekbôl: „Evangé-
liumot Magyarországnak!” címen. (Ez volt
S. G. jelmondata.)

Soos Gézáról még azt is kell tudni, hogy
olyan emlékezôtehetséggel rendelkezett,
mely minden látott és hallott dolgot „le-
fényképezett”. Abszurdumot mondunk: a
finn-orosz háború részleteit talán jobban
és pontosabban tudta, mint maga Sztálin...
Aki pedig ilyen emlékezôtehetséggel ren-
delkezik, az veszedelmes!

A kôbányai Szent László gimnázium
legkiválóbb érettségizôjeként ô búcsúzott
az iskolától. (Kôbányai Hét 1930. VI. 21.)
„Az erkölcsi botlások, a pezsgôben úszó
lakomák, a százezreket elnyelô bálok, a
közép- és alsóbb néposztályok eladósodá-
sa, a népnyomor, a tuberkolózis terjedése
oly hangos lavinazúgással sodorja mind
mélyebbre a magyar életet, hogy mi, ta-
pasztalatlan kis középiskolások is sokszor
rémülten várjuk a holnapot. Vészjeleket
hallunk mindenünnen, határokon túl és in-

nen. A létért való rettenetes tülekedésben
elszakadnak az embert Istenével összekö-
tô szálak, vége a fennkölt gondolkodás-
nak, a jóért való harcnak, s a bûnös világ
ellenállhatatlanul sodorja romlásba az
egyéneket, s a nemzeteket...

...A feladat nagy, de boldogan valljuk,
hogy nem vagyunk egyedül. A nagy ma-
gyar télben kicsike tüzek gyulladnak már
meg. Mi össze akarunk fogni velük, hogy
az égig verô magyar lángban minden rongy

elégjen. Lehet, hogy mi is elégünk, sôt,
szinte bizonyos. De hadd vesszen az élet,
ha a becsület – a haza becsülete – marad.
Mit számít 100, 1000, 10.000 emberi élet,
ha az áldozat milliókat tesz boldoggá. Az
életnek úgyis vége szakad. Miért ne vá-
lasszuk tehát a céltalan, alantas gondola-
tok mocsarában küzdô lét helyett a küz-
delmes, rövid, de boldogítóan áldozatos
életet...”.

E 18 éves ifjú gondolatai kulcsot adnak
élete megértéséhez. Rövid élete olyan volt,
mint a cirkuszi kupolában kifeszített köté-
len egyensúlyozó akrobatáé. Bot helyett
hitébe fogódzott.

Élete leghatalmasabb tette az volt, ami-
kor a Magyarországot megszálló hitlerista
hatalom ideirányította Adolf Eichmannt a
budapesti gettó felszámolására. Soos Gé-
za a 250.000 zsidó érdekében Edelsheim

Gyulay Ilonával (Horthy István felesége)
összefogva intézkedésre bírta a Kormány-
zót. Ekkor hozták elô az elrejtettségbôl
Koszorús Ferenc alezredes által parancs-
nokolt tankhadosztályt és szállták meg Bu-
dapest stratégiai pontjait. Távozásra kény-
szerítették Eichmannt és a rendelkezésére
bocsátott több ezer csendôrt. Az üldözöt-
tek megmenekültek a deportálástól. Soos
Géza családját Gombán rejtette el, maga
pedig illegalitásba vonult. Mindez 1944.
július 7-én történt.

Majdan Horthy Miklós fegyverletételi
ajánlatával az itáliai Bariba repült. (Ehhez
a pápai reptéren loptak el egy bemelegített
német repülôgépet.) Innen csak 1946 ja-
nuárjában – s akkor is csak Moszkván ke-
resztül – jöhetett haza. Négy hónap múlva
azonban neki is menekülnie kellett Buda-
pestrôl, mert a KGB elrendelte likvidálá-
sát.

Svájcban lelkészi képesítést szerzett és
az Egyházak Világtanácsa megbízásából
németországi menekülttáborokban siny-
lôdô magyar menekülteket gondozott. Itt
találkozott Wass Alberttel. Itt hozták létre
az „Új Magyar Ut”-at, szervezték a prieni
presbiteri-értelmiségi konferenciát a ma-
gyarság jövôjérôl. Majd amikor Svájcból
vissza akarták rabolni, családjával – s
Wass Alberttel – az USA-ba települt át,
ahonnan 42 ország magyarjait gondozta.
(Pl. általa jutottak el azok a segélyek, me-
lyeket a Portugáliában élô Horthy Miklós
kapott megmenekült gazdag zsidóktól.)

Halálos balesetét indokolta, de nem ma-
gyarázta a tornádó (1953. szeptember 5.)
KGB-s kezekrôl suttogtak. Ne hagyjuk
említetlenül feleségét, Tüdôs Ilonkát, aki
50 évi özvegység során egyedül nevelte
fel 5 gyermekét. Mi pedig tartsuk éberen
Soos Géza szolgálatának emlékezetét. Ha
eddig is ezt tettük volna, senki sem merné
– még a „mértékadó baloldali értelmiség”
sem! – leantiszemitázni a magyar népet!!!
Miközben a szomszédos országokban 1941
végére likvidálták a zsidóságot, Magyar-
országon százezerszám rejtegették még a
menekülteket is!

Dr. Papp Vilmos

100 éve született

Gondolatok
Dr. Soos Géza (1912–1953)
kôbányai emlékhelyénél
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Utóbbi – a „Bomló házasságok” témájában
írt – cikkemnek már volt negatív vissz-
hangja is. Voltak testvérek, akik nem he-
lyeselték, hogy írásomból úgy tûnik: a nôk
hibásabbak a házasságok bomlásában...

Igen, sorozatom III. részében fôleg a nôk
szerepérôl írtam ez ügyben. Okfejtésem
eredménye azonban azért feltûnô, mert
megszokott dolog egyfolytában csak a
férfiakat tenni felelôssé a sok válásért!

Nem az a kérdés, hogy melyik nem hi-
básabb – legfeljebb úgy lehet feltenni a
kérdést: melyikre hatnak jobban azok a
gondolkozásbeli változások, amelyek ko-
runkban, Európában egyértelmûen a há-
zasságot rombolják.

Idézem a Nôk Lapja 2012/35. számából
a – sajnos tényszerû – megállapítást:
„Megdôltek a munkával, házassággal, csa-

láddal kapcsolatos évszázados hagyomá-
nyok, fellazultak a társadalmi és erkölcsi
gátak, a korszellem hedonista életvitelre
sarkall. ...Saját, döntéseiket egyre többen
indokolják azzal, hogy egy életem van, és
nekem is jár a boldogság.” (Párosan szép
az élet? – a cikk címe)

Nézzük csak, miyen magatartásformát
sugall a fenti „korszellem” a nôknek, ill. a
férfiaknak?

Egyre kevesebb nô akar édesanya lenni,
s aki akar, az is inkább csak a szakmai kar-
rierje mellett tervez egy vagy két gyerme-
ket. Legtöbb mai fiatal nô megalázónak
érzi, hogy csupán egy férfi „segítôtársa”
legyen, s hogy férjére rá legyen utalva.

És a férfiak? Valaha a család a férfi szá-
mára egy mini-országot jelentett, ahol ô a
„fej”. A családfôi tekintély vesztével a há-
zasságban marad számára a (hatalom nél-

küli) felelôsség, s a korlátozás szexuális
vágyai kiélésében (amit médiában, filmben
stb. szorgalmasan gerjesztenek). A férfiak
ezért aztán nemigen akarnak házasodni,
elônyben részesítik a házasság nélküli
együttélést, mivel abból könnyebb kilépni.

Ugyanakkor mindkét nemre egyaránt
jellemzô a másik féllel szembeni sok-sok
elvárás, amelyhez saját magát illetôen tel-
jesen leépült kötelességérzet társul. (Lásd:
szálka-gerenda példázat; Mt 7,1-5) Szinte
tragikomikus példái vannak annak, hogyan
várnak el társuktól abszolút, hagyományos
hûséget olyanok, akik sajátmaguknak min-
dent megengednek... Viszont a másik hût-
lensége kitûnô válóok...

Kövespataki László
(folyt.)

NYITOTT SZEMMELBomló házasságok IV.

A Magyar Presbiter XV. évfolyamának 3., 1943. októberi száma
az alábbi „vezércikket” közölte az ünnep alkalmából:

REFORMÁCIÓ NAPJÁN
Reformáció napján szabad nekünk az Igét úgy értenünk és alkal-
maznunk, hogy a Krisztus egyháza az emberiség és a nemzet lelki
és erkölcsi életében pontosan ugyanazt a feladatot tölti be, mint
a só a természeti életében. Eredetileg a só a tanítványok ismerte-
tô jegye. A föld savainak szánta ôket az Úr, hogy ízt, azaz értel-
met adjanak az életnek, s az emberi életet a rothadástól és elsor-
vadástól megóvják. De ô mutat rá arra is, hogy ez a só – mint a
palesztinai, a Holt-tengerbôl szedett só – meg is ízetlenülhet, és
akkor jut a legnagyobb bajba az emberiség. A világ lehet romlott,
hiszen a gonoszban vesztegel, de az egyháznak nem szabad
megromlania.

A reformáció egyfelôl az emberiségnek arról a legsúlyosabb
válságáról ad hírt, hogy az egyház megromlott, de azt az öröm-
hírt is közli, hogy Isten az ô egyházát megújította. A reformáció
alatt azért az egyháznak Isten Lelke által való megújulását kell
értenünk. Ezt a nevet elidegeníteni, más értelemben koptatni és
elhasználni nem szabad, és nem engedhetjük.

Az európai ember egyik legnagyobb lelki válsága jelentkezett
a reformációban, hozzá hasonló 15 évszázad alatt nem volt, és
csak a mai hasonló hozzá. Megüresedett a keresztyénség. A hívek

nem találták meg benne a bûnbocsánatot, s a lélek bensô közös-
ségét Istennel, mert maga az egyház is a bûn tanyája lett. Szörnyû
ezt kimondani, hogy a szentség helye a bûn tanyája lett. Olyan
ez, mint mikor az Úr Jézus a templomban kufárokra talált.

Most is olyan válságba jutott az európai ember – vagy talán
még nagyobb ez a válság –, mint a XVI. század elején, csak más
természetû. Fanatizmusok kerítették hatalmukba lelkét, és olyan
társadalmi és nemzeti eszmények, melyeknek nincs közük többé
Krisztushoz. Nagy, széles néptömegek, és a mûvelt rétegek nem
törôdnek többé Istennel, nem imádják ôt. A legmélyebb szelle-
mei az emberiségnek pedig tanácstalanul állanak és sötét baljós-
latokat olvasnak ki az idôk jeleibôl. Ez a kor már tudja, hogy
vesztébe sodródik, de nem tud megtérni Krisztushoz. Elveszítette
az ô nagyságának, hatalmának, messiási gyógyító erejének nagy
látomását. Nem tud hozzá megtérni – mert nem hisz benne, hogy
Európa kérdéseinek megoldása is benne van.

A XVI. században a reformációtól megújult keresztyénség
megújította a világot. Olyan hívô lelkek születtek az evangélium
igaz hirdetésétôl, mint az ôskeresztyén idôben Néró korában.
Népeket hatott át, s országokat újított meg. Melyik szellemi
mozgalom hatolt le mélyebbre magyar népünk lelkében, mint a
Krisztus evangéliuma? Tíz évszázad alatt semmi olyan mélyen,
mint a reformáció. Még a római egyházat is megújította. Soha
többé olyan eltévelyedésekbe nem eshetik bele, mint a reformá-
ció korában, mert itt van az evangélium egyszerû egyháza. És ha
egyszer eljô az „egy akol, egy pásztor”, csodálkozni fog az egy-
ház, a szentek és idvezült lelkek, hogy mennyi lesz abban a re-
formáció munkájából.

A reformáció egyházának a só szerepét kell vállalnia a világ
végezetéig. Hiába akarna más lenni, nem lehet. Isten is megvet-
né, emberek is elhagynák és kinevetnék, ha só nem akarna lenni.

Dr. Kis Domokos Dániel

Reformáció napján
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Joó Sándor 1938-ban meginduló pasaréti lelkészi szolgálatát az akkori-
ban kezdôdô, majd a háború befejezése után még tovább kibontakozó
ébredési mozgalom szellemében végezte. Az ötvenes években, a szocia-
lista rendszer kiépülésével ez az irányzat az egyház életében mindinkább
visszaszorult, és hivatalosan az egyház az ún. szolgálat teológiáját hir-
dette, ami nem volt más, mint a rendszer kiszolgálásának teológiai fo-
galmakkal való megindokolása. Ilyen összefüggésben értékelhetjük Joó
Sándor 1960-ban készült „Visszatekintését”, amelyet a Pasaréti gyüle-
kezetben tett esperesi látogatás alkalmából, az 1960. május 29-én tartott
presbiteri gyûlésen olvasott fel, és szövege ennek a gyûlésnek a jegyzô-
könyvében maradt fenn. Ez az írás azért lehet fontos a számunkra, mert
benne az akkori ébredési mozgalom egy vezetô harcosa mondja el annak
fô céljait, és hitvallást tesz arról, hogy a nehéz idôkben is kitart ezek
mellett, mert ez „a Krisztus egyháza örök útja”. Az alábbiakban a szö-
vegnek az ébredési mozgalom értékelésére vonatkozó részeit közöljük:

„A Krisztus egyháza örök útján való elôrehaladásban igen nagy ösz-
tönzést és segítséget jelentett gyülekezetünk számára a negyvenes évek
végén és még az ötvenes évek legelején támadt és az egész magyar re-
formátus egyházra kiható ébredési mozgalom. Nem feladatom most,
hogy errôl theológiai szempontból mondjak kritikát – elvégezték azt már
arra hivatottabbak régen –, itt most csak azt akarom Isten iránt való nagy
hálával megállapítani, hogy ez az ébredés, minden hibája mellett is, igen
áldásos hatással volt és van még ma is gyülekezetünkre. Kétségtelenül
öntudatosodott híveink nagy tömegeiben a keresztyén hit leglényege: a
Krisztus által való megváltás titka. A megváltó Jézus isteni személye
valóban sok ember számára lett élô valósággá.

Én még jól emlékszem rá, hogy mintegy 15-20 évvel ezelôtt ebben a
gyülekezetben is gyakoriak voltak az ilyen panaszok az igehirdetés el-
len: „Miért beszélnek mostanában mindig Jézusról, nem elég már nekünk
az Isten?” Meg: „Mit akarnak folyton azzal a megtéréssel, nem vagyunk
mi olyan nagy bûnösök!” – Ma pedig már minden templombajáró tudja
legalább azt, hogy bûneink miatt mindnyájan megváltásra szorulunk, és
Jézus Krisztus éppen az a valaki, akiben Isten megváltó szeretete elér és
megragad bennünket. Még mintegy két évtizeddel ezelôtt valami idegen,
új tanításként hallgatta a gyülekezet a keresztrôl való beszéd bolondsá-
gát, a megváltás evangéliumát – ma pedig határozottan ezt igényli. Ma
gyülekezetünk valóban a tiszta (nem a steril, hanem a tiszta) evangéli-
umra vágyik, akkor is, ha az nemcsak tejnek italában, hanem az igazság
kemény és nehéz eledelében kerül eléje.

Ez mindenesetre örvendetes jelenség – amivel szemben van egy szo-
morú jelenség is –, mert bár az újjászületés, megtérés szükségessége
nem idegen gyülekezetünk köztudatában: a tényleges újjászületés és
megtérés viszont – pláne a közelmúltbeli ébredési idôhöz viszonyítva –
elenyészôen csekély... Pedig az a gyülekezet, amelyben nincsenek lelki
újszülöttek: lassan megöregszik és kihal. Nincs nagyobb veszedelme egy
keresztyén gyülekezetnek, mint ha kialszik benne a misszió tüze. Sok
hibája volt az ébredésnek, de az még sokkal nagyobb hiba, ha nincs éb-
redés! És ebbe nem is lehet belenyugodni, hanem még sokkal buzgóbb
könyörgéssel és szolgálattal kell mindnyájunknak igyekeznünk arra,
hogy Isten Szent Lelke erôsítse meg és vigye tovább gyülekezetünket a
Krisztus egyháza örök útján, mert csak élô hitû gyülekezet tudja betöl-
teni azt a hivatását, ami vár reá a Magyar Református Egyház mai útján.”

(Közli: Viczián István)

Joó Sándor „Visszatekintése” az ébredésre

Miközben szenvedünk igazságtalanságtól, szegénységtôl, kiszolgálta-
tottságtól, magánytól, Isten igéje vigasztal, hogy a látszatok mögött az
egész világot és a mindenségtörténetet átható valóság bontakozik ki: az
Ô országa. Rejtetten épül, de föltartóztathatatlanul jön. A Jelenések köny-
ve, amelyet mostanában olvasunk, bepillantást enged abba a titokba,
hogy hogyan teremtôdik újjá a világ: Isten trónusa elôtt hét lélek szolgál,
akiket elküld szerte a világba, hogy vigyék véghez teremtô akaratát. Ez
Isten Lelkének teljességét jelenti. A hét lélek egyidejûleg a megölt Bá-
rány hét szeme (Jel 4,5; 5,6). Isten az által változtatja meg a világot, hogy
Jézus Krisztus szemével nézi. Ez a Lélek és ez a lelkület teremt új eget és
új földet, ez képes életet lehelni reményvesztett egyénekbe és kihaló kö-
zösségekbe – a sír szélén tántorgó népünkbe is. Hogyan ajánlhatjuk ma-
gunkat Isten szolgálatára, hogy az ô Lelke a mi lelkünkkel együtt tegyen
bizonyságot ama mindeneket újjáteremtô erôrôl? Csak néhány javaslat:

Keressünk legalább egy embert, akivel együtt imádkozhatunk! Isten
országa az imádkozó emberek által épül. Isten az ô szolgái bevonásával
építi az ô országát, kérésüket a legteljesebb mértékben figyelembe veszi.

A televízió, a média ellensúlyozására (is) létesítsenek olvasóköröket!
Ha már két-három ember hetente vagy kéthetente le tud ülni, hogy fel-
olvassanak a Bibliából, vagy akár – egy kávé mellett – egy könyvbôl
vagy újságból, hogy azt hitük mérlegén megmérjék és megbeszéljék,
akkor sokat tettek annak érdekében, hogy kritikai képességüket, józan
belátásukat ébren tartsák.

A presbiterek, bibliai szóval élve: a „vének”, az idôk tanúi! Isten gond-
viselésének, hûségének, igazságosságának tanúi. Beszéljék el a következô
nemzedéknek, milyen úton hordozta ôket a Mindenható! Az atyák hité-
bôl épülnek a fiak! Erôs nemzedék csak és kizárólag így nôhet fel! Te-
gyék közkinccsé azokat a történeteket, amelyekben Isten gondviselését,
vezetését, jelenlétét tapasztalták meg. E történeteket a személyes elbe-

széléseken túl az újságon keresztül vagy közösségi internetes honlapon
szélesebb körben is tegyék ismertté! Hadd bátorodjék több ember szíve,
hadd nyerjenek erôt erôtlenségükben!

„Adj egy órát a hétbôl a Krisztus-test szolgálatára!” Ki-ki saját mes-
terségével, szaktudásával szolgáljon saját egyházközségében vagy lakó-
helyén! Ott és annak, ahol éppen arra a tudásra van szükség, és azt Jézus
nevében teheti. E szolgálatot idônk „tizede”-ként is tekinthetjük, amely
bizonyosan megtérül.

A Sárospataki Teológia szívesen erôsíti a kapcsolatot a gyülekezetek-
kel. Készséggel ajánlja segítségét a gyülekezeteknek egy-egy tovább-
képzés, egy-egy csendesnap vagy találkozó megszervezésében, ha erre
igényt tartanak.

A civil szervezôdések tömegbázist képeznek, egy közösség egészséges
ellenállóképességét növelik. Hangjuk gyakran meghatározóbb, mint az
egyes embereké, akik magas hivatalt töltenek be. A diktatúra legelsô in-
tézkedései közé tartozott, hogy a központi hatalom megerôsítése érde-
kében a civil szervezeteket megszüntették vagy átszervezték. Az átszer-
vezések során mindig politikailag megbízható emberek kerültek az élre.
A vezetést jóhiszemûen vagy túlzott alázatból kiengedték kezükbôl azok,
akik pedig sokkal méltóbbak lettek volna rá. Álljanak helyükre azok,
akiket a Lélek egy-egy közösség felvigyázójává tett, és bátran képvisel-
jék a Krisztus evangéliumát! Ebben munkatársakra is támaszkodjanak.
Munkatársak tudatosabb bevonásával színesebbé válik egy-egy közös-
ség arculata.

Pál búcsúszavai az efézusi vénektôl idôfelettien nekünk is szólnak:
„Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent
Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésé-
re, melyet tulajdon vérével szerzett” (ApCsel 20,28).

Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta

„Adj egy órát a hétbôl...”

Civil szervezetek a Krisztus-test szolgálatában
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Presbiteri konferenciák

A Karcagon rendezett 18. Nemzetközi Presbiteri Konferencia elô-
adásai sok szempontból gazdagították a résztvevôk ismereteit és fel-
készültségét szolgálatukra. Volt azonban egy elôadás, ahol az elôadó
lelkipásztor – eltérve elôadása központi témájától – olyan kijelentést
tett Szövetségünk egyik fô tevékenységi területével, a presbiterkép-
zéssel kapcsolatban, amit nem hagyhatunk szó nélkül.

Az elôadó kijelentette, hogy „a
presbitert felfedezzük, nem képez-
zük”, továbbá „a presbiter a szak-
májában legyen nagy, ebben mutas-
sa meg a hitét”. Kifejtette továbbá
azt a nézetét, hogy a presbitériumba
úgyis azok kerülnek be, akiket a lel-
kipásztor kiválaszt, amit azzal ér el,
hogy a választási bizottságba az el-
lenzék tagjait szervezi be, akik így
nem választhatók presbiterré.

Az a véleményem, hogy ha egy
egyházközség irányító testülete ilyen
elvek szerint épül fel, az a gyüleke-
zet haldoklásra van ítélve. Kiérzôdik ezekbôl a szavakból, hogy az
elôadó véleménye szerint a presbiter csak a saját szakmájában le-
gyen szorgalmas, keressen jól és járuljon hozzá az egyházközség
fenntartásához, de olyan kérdések eldöntésébe, mint a misszió, a dia-
kónia, a gyülekezet építése – ne szóljon bele, az csak a lelkipásztor
dolga. Képezni nem kell a presbitereket, hiszen képzésük azt szol-
gálná, hogy aktívan vállaljanak szolgálatot ezeken a területeken.

Szövetségünk azonban igyekszik komolyan venni az Igét, amely-
ben arról van szó, hogy Pál apostol „... elküldött Efézusba és magá-
hoz hívatta a gyülekezet véneit” (Csel 20,17) és azután nekik mond-
ja: „Viseljetek tehát gondot magatokra és az egész nyájra, amelynek
ôrizôivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyhá-
zát, amelyet tulajdon vérével szerzett” (Csel 20,28). Más helyen ezt
írja: „A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érde-
melnek; elsôsorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fá-
radoznak” (1Tim 5,17).

Péter apostol kimondottan a presbitereknek írja a következôket:
„A közöttetek levô presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és
Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendô dicsôségének is
részese: legeltessétek az Isten közöttetek levô nyáját; ne kényszer-
bôl, hanem önként, ne nyerészkedésbôl, hanem készségesen; ne is
úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik pél-

daképei a nyájnak” (1Pét 5,1-3).
Hogyan lehet ezeket teljesíteni is-

meret, hitvallási tájékozottság, az
egyházi struktúrába való beilleszke-
dés és fôképpen belsô hit nélkül? A
lelkipásztor egyedül is képes végez-
ni a gyülekezetépítés feladatát, nem
is beszélve a gyülekezeti tagokkal
szükséges közvetlen kapcsolattartás-
ról? „Kényelmes” tisztség legyen
tehát a presbiterség, mindenféle
gyülekezeti szolgálat és felelôsség
nélkül? Nem ezt valljuk, sôt inkább
hangsúlyozza Szövetségünk a pres-

biterképzés fontosságát, hogy presbitereink alkalmassá váljanak fe-
ladataik elvégzésére.

Egy latin közmondás szerint „poeta non fit, sed nascitur”, azaz
költôvé nem válik az ember, arra születni kell. Ha az idézett elôadó
szavai szerint átalakítjuk ezt a mondást, azt kapjuk: „presbiter non
fit, sed nascitur”, amit egyetlen kis kiegészítéssel lehet csak elfogad-
ni: „presbiter non fit, sed renascitur”, azaz presbiterré nem válik az
ember, arra újjászületni kell. Az elôadónak a presbiterek kiválasz-
tásáról szóló szavait csak úgy lehet elfogadni, ha valóban a gyüleke-
zet újjászületett tagjait választja ki, mert azt megtanulni nem lehet...
Az újjászületett presbiter azután megkeresi a módját, hogy a hite
mellé tudományt is ragasszon, ha gyülekezetében megkapja a szük-
séges lelki táplálékot.

Dr. Szilágyi Sándor
fôtitkár

Utóhang Karcaghoz

„Aki fél, nem lehet teljes a szeretetben...”

2012. augusztus 31. és szeptember 2. között a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége a hadadi Degenfeld
Központban tartotta – hagyományához híven – immáron a nyolca-
dik konferenciáját „A presbiterek felelôsségvállalása az egyházi ze-
nekultúra ápolásában” címmel.

Szép számban, összesen 120-an gyûltek össze idén is a presbite-
rek és nem csak a Királyhágómelléki Református Egyházkerületbôl,
de az Erdélyi Egyházkerületbôl, Kárpátaljáról, Magyarországról is
érkeztek vendégek.

E majdnem három nap eseményei rendhagyó ötvözetét képezték a
Kálvinig visszatekintô református múlt és a jelen tudatos presbiter-
ség-vállalás felelôsség témakörének.

Szinte visszatérô motívumként ismétlôdött elôadásról elôadásra
Ágendázott Nagy Sándor esperes

Hadad/Királyhágómellék
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Kárpát-medence szerte
ugyanaz a kérdés: a presbiterek helye, feladata és közösségmegôrzô
szerepe a gyülekezetekben.

S hogy mennyire gondolták a szervezôk komolyan felvállalt fela-
dataikat, híven tükrözik az ott elhangzottak.

Könyveivel, kiadványaival a Kálvin Kiadó is jelen volt. A stand
kínálata és Fodor Csaba terjesztési igazgató beszámolója alapján
sokan megcsodálhatták kiadói munkájuk mívességét és mûfaji sok-
színûségét.

Dr. Herman János Hadad történelmi és egyházi múltjának bemu-
tatásával – közönségét lenyûgözve – példaértékû élôadást tartott a
hajdani ökuménia fogalmáról, melyben a magyar és nem magyar is
megmaradhatott békességgel nyelvében, nemzetiségében az akkori
kilátástalan idôk dacára.

Berkesi Sándor a mai magyar egyházzene képviselôje, Liszt Fe-
renc-díjas karnagy, zeneszerzô elôadásában felvetett kérdések – hol,
mikor, mit és hogyan énekeljük hitünk zsoltárait – elgondolkodtatták
az egybegyûlteket. Sokan talán elôször hallottak a Hungarikákról,
történelmi magyar ének-imáinkról. Holott, ahogyan Károli Gáspár és
Szenczi Molnár Albert nélkül ma aligha beszélhetnénk magyar iro-
dalomról, úgy e népdal-zsoltárok is alapkövei keresztyénségünknek.
Félô, hogy erôltetett felejtésükkel liturgikus zenei kultúránk is ma-
gyartalanná, gyökértelenné válhat. Bibliátlan nemzetség vagyunk,
kegyelmi idôben s mindinkább hajlunk arra, hogy magasabb mûvé-
szi értékeket erôltessük rá egyházi közösségeinkre ahelyett, hogy az
együvé tartozást, a közösségi érzületet próbálnánk erôsíteni akár
énekléssel is.

Ezt követôen, Orosz Otília Valéria, a KREK egyházzenei elôadója
korreferátumában elôtárta a szomorú valóságot. Hol áll ma egyálta-
lán a zene mint tantárgy az oktatásban?

Megannyi kihagyott idô, lehetôség gyermekeink életében, és a ká-
ros hatások, melyek még azt a kevés pozitívumot is útfélre sodorják.

A hadadi Degenfeldek kastélya a jövôbe gondolkodás mellé szinte
rapszodikusan kínálta fel a múltidézést. Nem jöhettünk el az ôsi Szat-
márnak s a Partiumnak közösen írt történelmi vidékeirôl úgy, hogy
ne látogassuk meg az ákosi, erdôdi, nagykárolyi, tasnádi, szôdeme-
teri templomokat, megemlékezve eleinkrôl.

Közösség- és templomépítôkrôl s azokról, kik innen indultak em-
berként, hogy nemzetünknek utolérhetetlen szimbólumaivá legyenek.

Ákoson az ottani Árpád-kori templom történetét Dr. Herman János
diákja, Dobai Zoltán tiszteletes mutatta be. Erdôdön az I. és II. Refor-
mátus Zsinat történelmi helyszínén, a római katolikus templomban
feszegethettük az akkori presbitereket is foglalkoztató kérdéseket
ifj. Geréb Miklós elôadása kapcsán.

E helyek magasztosságát, s mindent felülíró jussunkat jelenhez és
jövôhöz Ady Endre és Kölcsey Ferenc nélkül megfogalmazni alig-
ha tudnánk.

Tôtôs Katalin, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium újraala-
pító igazgatótanárának elôadása (Ady ostora – Érdmindszenten és
Kölcsey hite – Tasnádon) igaz illusztrációi voltak múltból kapott üze-
neteink mai olvasatának. Figyelmeztetôk, hogy tanulhatnánk, okul-
hatnánk eleink tévedéseibôl, s akár útját is állhatnánk az egyszer fenn,
egyszer lenn történelmi ismétlôdéseknek, ha képesek lennénk dol-
gainkat nemzetként viselni és nem egyéni érdekek mentén taglalni.

S miközben vallatóra fogtuk a múltat, a jelen visszaszólt...
Az elôadó szavaival Kölcseyrôl nemzeti himnuszunk költôjének

szülôházában illett volna értekeznünk és nem szükségmegoldásként
a tasnádi református templomban. És ez esetben sem a megoldásban
van a hiba, hanem az abban rejlô „szükségszerûnek” ítélt, önmegta-
gadó csendes lemondásunkban.

S ha már a presbiteri konferencia a református egyházi zene körüli
gondjaink feltérképezését s megvitatását vállalta fel, aligha lehetett
volna tökéletesebb a párhuzam jelen s áhított jövô között, ha nem
csendülnek fel minduntalan énekeskönyvünkben rejlô zenei kincse-
ink Orosz Otília Valéria egyházkerületi zenei elôadó, Nagy Judit
Noémi Nagyvárad-ôsi kántora, ifj. Geréb Miklós Nagykároly-kert-
város segédlelkésze, Rácz Lóránd Márton Zilah-belvárosi kántor
elôadásában.

Azt hinné az átlag református, hogy presbiternek lenni olyan meg-
tiszteltetés, melyet sokan a titulusért vállalnak. Holott a közért való
munkálkodás ez a javából, és szinte körülírhatatlan felelôsség azért
a közösségért, melybe születtünk és élnünk adatott.

Nos, ez utóbbit köszönte meg mindenki a szervezôknek – László
Kálmánnak és feleségének, Júliának – búcsúzáskor.

Beksy Ida

Hadadon két Wesselényi kastély van. A Degenfeld kastélyként ismert
épület fiatalabb, mint az idôs Wesselényi Ferenc és felesége Rhédey
Zsuzsanna által épített Wesselényi kastély. Ez utóbbi kastély örököse
az építkezést is befejezô legnagyobb fiú, Farkas. Neki 6 gyermeke volt,
két fiú József és Farkas. Utóbbi maradt a Wesselényi kastélyban, Jó-
zsefnek építettek új kastélyt, ki feleségül vette Rachel Kendeffyt. Ezért
szerepel a falon a Wesselényi-Kendeffy kettôs címer. József unokája,
Wesselényi Teréz, 1882-ben hozzáment a németországi gyökerekkel
rendelkezô Christoph von Degenfeld-Schönburg-hoz. Innen a De-
genfeld kastély elnevezés. A kastélyt az ô leszármazottai örökölték.
A gyönyörû park övezte épületet 1946-ban Maximilian Degenfeld
Schönburgtól államosították és iskola mûködött benne hatvan évig.

2006-ban kerül vissza a kastély gróf Dégenfeld Pál jogos tulajdo-
nába, aki 39 évre a Királyhágómelléki Református Egyházkerület-
nek adta bérbe. Ma Kurta-Tôtôs Beáta irányítása alatt itt mûködik a
Degenfeld Egyházi, Oktatási és Mûvelôdési Központ.

(Forrás: welcometoromania.ro)

Elôadást tartott Berkesi Sándor karnagy

Vasárnap záró istentisztelet úrvacsorával
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Presbiteri konferenciák

A Kárpátaljai Református Egyház Presbiteri Szövetsége idén is
konferenciával ünnepelte a presbiterek vasárnapját. Ezen az al-
kalmon a gyülekezetek vezetôi házastársaikkal együtt vehettek
részt. A szervezôk ezzel a meghívással is hangsúlyozni akarták a
presbitereket támogató családtagok fontosságát. 

Az 1Móz 12,1-3 és 10-20 versei, Ábrahám és Sára egyiptomi
tartózkodása szolgált alapul az áhítatnak, amit Zán Fábián Sán-
dor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke tartott. A történet-
ben Ábrahám engedelmeskedik Isten elhívásának, de az ígéret
beteljesedéséig hosszú idô telik el, s amikor jön-
nek a megpróbáltatások, a saját kezébe veszi az
irányítást. Éhínség támad, és ô feleségével Egyip-
tom földjére vándorol. De már az oda vezetô úton
megszületik szívében a félelem, és cselszövés-
hez folyamodik. A csalásnak viszont ára van... 

Az igemagyarázat során a KRE püspöke arra
szólította fel a presbitereket és lelkészeket, hogy
együtt gondolkodjanak el, mi az oka a büntetés-
nek a személyes életekben és a nemzet életében.
S ha már a számát sem tudjuk ezeknek, az öröm-
hír akkor is szól. Ha vannak bukásaink, Isten ak-
kor is tartja magát az ígérethez. Ha van elhívásod a tisztségedre,
de hibáztál, ügyeskedtél, te akartad irányítani az életed – nem kell
szégyenben maradnod, nem kell feladnod, Isten elé kell járulni,
Ô hûséges hûtlenkedô gyermekeihez, fogalmazott a püspök.

Az igehirdetést a Sárospataki Teológiai Akadémia Presbiter-
képzô Népfôiskolájának diplomaosztója követte. A tanfolyamot
huszonhat kárpátaljai presbiter végezte el. A frissdiplomásokat
elsôként Zán Fábián Sándor püspök köszöntötte. Beszédében fi-
gyelmeztette a presbitereket, felvenni ezt a szolgálatot sokkal ne-
hezebb lesz, mint megszerezni az oklevelet. Mert akikre több bí-
zatott, azoktól több is kéretik számon. Ha lelkek bízattak ránk,
Isten az üdvösséget fogja számon kérni rajtunk. 

Nagy Béla, a KRE fôgondnoka a Kol 3,23-24 verseivel kérte
ôket: „És valamit tesztek, lélekbôl cselekedjétek, mint az Úrnak
és nem embereknek; Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örök-
ségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.”

Mikor éri el célját a képzés, fordult a presbiterek felé dr. Enghy
Sándor, a Sárospataki Teológiai Akadémia rektora. Nem akkor,
amikor befejezôdik, mondta, hanem akkor, ha jobban féljük, job-
ban dicsôítjük az Urat, és még jobban hordozzuk a munka terhét,

jobban tanítványai leszünk Krisztusnak. Ha úgy élünk, hogy az
Isten uralkodását a mi életünkön lássa a világ. 

Keresztyénségünk, reformátusságunk fronthelyzetben van ma
Európán és a világon belül, mondta Szabó Dániel, a Magyaror-
szági Református Presbiteri Szövetség elnöke. Az evangélium
nagy kihívásokkal találkozik. Isten nem akármilyen örökséget és
felelôsséget helyezett reánk: amiben küzdeni fogunk, az az isteni
ige megbecsülésének, a lélekmentésnek feladatkörébe tartozik.
Majd a magyarság megtartását helyezte a presbiterek szívére,

hisz annak egyetlen módja meggyôzôdése sze-
rint, ha Isten országát építjük. 

A diplomások részérôl két fiatal presbiter tett
bizonyságot buzdítva másokat is arra, hogy ve-
gyenek részt a teológia ebben a szemeszterben
újrainduló képzésén.

Végül Gyurkó Miklós, a KRE Presbiteri Szö-
vetségének elnöke köszönte meg az egyházkerü-
let vezetôinek, a teológia tanárainak a támoga-
tást, illetve a presbiterek között végzett munkát.

A konferencia dr. Erdélyi Judit kardiológus
fôorvos elôadásával folytatódott, mely A hitet-

lenség csapdái, avagy Természetgyógyászat az ige mérlegén cí-
met kapta. Az elôadó elmondta, hogy a természetgyógyászat tu-
lajdonképpen azoknak a módszereknek gyûjtôfogalma, amelyek
nem sorolhatók a tudományos, klinikai orvoslás körébe. Módsze-
rétôl csak és kizárólag átmeneti és tüneti javulás, vagyis a pana-
szoknak esetleg rövid idôre való megszûnése várható, és semmi
jó. Elmondta, hogy a természetgyógyászat igencsak kétes hasz-
náért túl nagy árat fizethetünk. És ebben a pénzkidobás a legke-
vesebb, hiszen az ember örök életét, örök üdvösségét kockáztat-
ja, mert az Isten elôtt utálatos, okkult bûnöket követ el.

A gondokkal az emberek sokszor nem a lelkipásztorukat kere-
sik fel, hanem okkult lehetôségek felé fordulnak, folytatta a taní-
tást az evangelizáció során Sipos József tiszaújlaki lelkész. Be-
szélt arról, hogy ezzel az emberek csak még nagyobb gondot
vesznek a nyakukba. Krisztusra azonban mindenkor támaszkod-
hatunk, az Ô gyôzelmébôl táplálkozva ellent állhatunk az ördög
minden mesterkedésének.

A presbiteri konferencián a Hajnalcsillag keresztyén együttes
szolgált.

Soós Katalin

Kárpátalja: átvették okleveleiket
a presbiterképzés résztvevôi

150 éve  született a legnépszerûbb magyar nyelvû Kálvin-könyv szerzôje
S. Szabó József (Serke, 1862. augusztus 15. – Cegléd, 1944. október 19.) a Debreceni Refor-
mátus Kollégium tanára, az Országos Református Tanáregylet fôtitkára, az 1909-es Kálvin-ju-
bileumra két könyvet írt. Mindkét munkája Debrecenben jelent meg.

Az egyik mû „Kálvin János élete és reformációja” címet viselte, a másik a „Magyar Refor-
mátus Sion” címet kapta, amelynek elôszavában a szerzô leírta, hogy be szeretné mutatni:
„hogyan és mivé növekedett itt hazánkban, magyar földön, közel 400 esztendô óta az az evan-
géliumi mustármag, melyet a nagy Kálvin elvetett.” (folytatás a 13. oldalon)
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Kárpát-medence szerte

2012. július 6-án, Miskolcon, a Lévay József Református Gim-
názium imatermében tartotta a Magyar Református Presbiteri
Szövetség Dél-borsodi Területi Szervezete konferenciáját.

A konferencia tárgya: Isten világméretû missziója. A konfe-
rencia elôadói: Edgar és Gyöngyvér Luz Ecuadorban szolgáló
misszionárius házaspár.

Az elôadást dr. Fodor Bertalan, a Borsod-Gömöri Egyházme-
gye Dél-borsodi Területi Elnöke nyitotta meg köszöntésével.

Ezt követôen a miskolctapolcai énekkar elôadásában
zsoltárok és dicséretek éneklésével folytatódott a
konferencia. Utána Gyöngyvér Luz tájékoztatta a
megjelenteket az Ecuadorban eltöltött éveikrôl
és a Nemzetközi Liebenzelli Misszióról.

A Liebenzelli Misszió vezérigéje az 1Tim
2,1: „Arra kérlek mindenekelôtt, hogy tartsa-
tok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket
és hálaadásokat minden emberért...” A „minden
ember” ma már több, mint hat milliárd embert
jelent. Jézus azt a feladatot adta tanítványainak,
hogy tegyenek tanítványokká minden népeket. Ezt
teszik a misszionáriusok sok nép és törzs között. Meg-
gyôzôdésük, hogy az Úr Jézus Krisztus az egyedüli út Istenhez.
Ô adhat bûnbocsánatot és örök életet. A Liebenzelli Missziót
1899-ben alapították Hamburgban. 1902-ben költözött Bad Lie-
benzellbe, mely a Fekete Erdôben található.

A Liebenzelli Misszió Magyarországi Ága 1989-ben alakult és
1993. óta alapítványi formában mûködik. Nevét Molnár Máriá-
ról, a Misszió elsô magyar misszionáriusáról kapta.

Edgar és Gyöngyvér négy évre mentek ki Ecuadorba, utána
egy évig itthon vannak. Ecuador Dél-Amerika legkisebb állama.
Az Egyenlítôn fekszik, ahol nincsenek évszakok, vagyis állandó
nyár van. Ibara városában laktak, ahol a lakosság 60%-a a létmi-
nimum alatt él. A szegénység mellett az a legnagyobb probléma,
hogy nem ismerik Jézust. A lakosság 25%-a kicsuhai indián, akik
a hegyekben laknak. Az ava indiánok pedig az ország északi ré-
szén és szétszórtan élnek a dzsungelben. Ezeket az embereket
megtanítják írni és olvasni, valamint rávezetik ôket arra, hogy
nekik van Teremtôjük, és az életüknek van értelme.

Nôi délutánokat szerveznek, ahol Bibliaolvasás van, és szere-
tetvendégség. Vannak házaspári foglalkozások, ahol alkalman-
ként 120 fô is jelen van.

A misszionáriusok célja a gyülekezetek alapítása, majd késôbb
a tanácsadás és a prédikáció. Fô cél pedig az, hogy a helyiek át-
vegyék a tanítást és a misszionárius feleslegessé váljon. Misszi-
onáriusok lehetünk itthon is, ha a gyülekezetünkben tovább ad-

juk Isten áldását!
Isten országa nagyon nagy, és nagy kiváltság az, ha en-

nek a munkásai lehetünk. A mai világban az ember
Istentôl eltávolodva próbál élni, amely az ember

önmaga elpusztítását fogja eredményezni. Sok
munkahelyen csak a profit számít. A házastár-
sak kisebb nézeteltérés után elhagyják egymást
ahelyett, hogy tisztáznák a félreértéseket és
megegyeznének. Nincs kedvük gyermeket ne-
velni, ezért az abortuszt választják.

Isten jósága bennünket megtérésre indít. Ha Is-
tentôl elfordultunk és visszatérünk hozzá, Isten

megbocsát.
Négy milliárd ember Isten ismerete nélkül él a világban.

Nekünk az a feladatunk, hogy ne tartsuk meg magunknak az Is-
ten áldását, hanem adjuk tovább. Legyünk olyanok, mint az a
koldus, aki élelmet talál, és megmutatja a másiknak, hogy az hol
talál élelmet. Ez a misszió!!!

Az evangéliumot továbbadni fáradtsággal jár, pénzbe kerül, de
megvan az eredménye. Nézz az emberekre lelki szemmel! Ne
tégy közöttük különbséget! Ha tudod, hogy érted Jézus mit tett,
azt örömmel fogod tovább adni, és Isten tanúbizonysága lehetsz
ebben a világban.

Ezt követôen D. Szabó Dániel, a Magyar Református Presbi-
teri Szövetség elnöke beszédében megerôsítette, hogy milyen
fontos a mindennapi életünkben a misszió.

Ez után a misszionárius házaspár a feltett kérdésekre válaszolt.
A konferencia közös imádsággal ért véget.

Simon István
a területi szervezet titkára

Isten világméretû missziójáról Miskolcon

Az alábbi jó hírt a Doktorok Kollégiuma évi közgyûlésén és ta-
nulmányi ülésén hallottuk, melyet ebben az évben a felvidéki
Komarnoban tartottak meg.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elnöksége, mint
az ülés házigazdája fogadott minket is, és ft. Fazekas László püs-
pök úr, és Fekete Vince fôgondnok úr együtt adták át meghívá-
sukat szeptember 29-re, Rimaszombatba.

Itt egy olyan kerületi tanácskozásra készülnek, ahol a kerület
elnöksége az egyházmegyék elnökségeivel egyetemben kívánja
megformálni, és kialakítani az ottani Presbiteri Szövetség leg-
megfelelôbb alapjait és kereteit. Ez az alkalom sok tekintetben

már egy mûködô, szövetségi jellegû munkát foglal majd írásba,
hiszen a gyülekezetekben és megyékben folyamatosan jelen van
a presbiterekkel történô foglalkozás, továbbképzés, és a legjelen-
tôsebb alkalmakon, mi is elôadásokra, szolgálatokra kaptunk is-
mételten meghívást.

Megtisztelô, és hálaadásra indító, hogy mind a Királyhágómel-
léki-, mind a Kárpátaljai és Erdélyi Szövetségek megalakulásáért
munkálkodhattunk, és velük erôs kapcsolatot létesíthettünk. Most
ez történik majd – Isten kegyelmébôl – Rimaszombatban is.

(Folytatás a 12. oldalon)

Rimaszombati elôzetes
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Szeptember 9-én tartotta a Sárospataki Református Teológiai
Akadémia (SRTA) ünnepi évnyitó közgyûlését, amelynek külö-
nös tartalmat adott, hogy az Úristen 20 éve engedte meg, hogy a
patinás, történelmi falak között ismét megindulhatott a lelkész-
képzés. Megnyitó áhítatában Dr. Bölcskei Gusztáv, a Magyaror-
szági Református Egyház Zsinatának elnök-püspöke a 125. Zsol-
tár alapján Isten ölelésérôl beszélt, amelybe befogadta ezt az in-
tézményt is. Ezt követôen Dr. Enghy Sándor rektor nyitotta meg
a tanévet, majd tiszteletbeli professzorok avatására került sor. En-
nek keretében az SRTA tiszteletbeli professzorává avatta Eber-
hard Busch göttingeni, Martin E. Brinkman amszterdami és Ju-
hász Tamás kolozsvári professzort. Ezt követte a 6. évi gyüleke-
zeti gyakorlatra induló lelkészjelöltek ünnepélyes kibocsátása,
majd a minôsítô vizsgát tett teológusok eskütételére került sor,
melyet Csomós József tiszáninneni püspök és a rektorhelyettes
vett ki tôlük. A szép és bensôséges évnyitót Ábrám Tibor tiszán-
inneni fôgondnok szavai zárták. Az ünnepséget követô fogadá-
son elnökünk, Dr. h.c. Szabó Dániel emlékezett meg az SRTA ré-
gebbi tanárairól, akik egy része még vendégként az évnyitón is
jelen volt. Az ünnepi évnyitón Szövetségünket elnökünk mellett
dr. Szilágyi Sándor fôtitkár és dr. Judák Endre presbiterképzési
titkár is képviselte.

Rektor úrral folytatott beszélgetésük folyamán Szövetségünk
képviselôi hangsúlyozták, hogy az SRTA keretében folyó népfô-
iskolai felsôfokú presbiter-képzés az általunk szorgalmazott és
támogatott alap- és középfokú képzés legfelsô lépcsôfoka és a jö-
vôben a Szövetség gondot fordít arra, hogy az egyházkormány-
zás és a gyülekezeti lelkipásztorok felé hangsúlyozza annak fon-
tosságát, hogy a felsôfokú tanfolyam elvégzése után a hallgatók
szolgálati területet kapjanak gyülekezeteikben, így a gyakorlatban
hasznosítva az elméletben tanultakat. Egyébként az SRTA taná-
rai méltán büszkék arra, hogy jelenleg az Akadémia keretei kö-
zött – beleszámolva az akkreditált és a népfôiskolai képzést, va-
lamint a kárpátaljai kihelyezett tagozat hallgatóságát is – több,
mint 470 fô tanul. Urunk adjon sok erôt és kitartást az SRTA ok-
tatóinak, hogy a vállalt feladatokat el tudják végezni ebben a tan-
évben is.

Dr. Szilágyi Sándor fôtitkár

20 éve indult újra a Sárospataki Akadémia

(Folytatás a 11. oldalról)
A Délvidéki testvéreink között is ismételt szolgálatokat végez-

hettünk, és számtalan alkalommal tettünk látogatást. Reméljük,
és imádkozunk, hogy ahol a testvéri kapcsolatok gyógyulást és
gyógyítást igényelnek, ott mi is ennek lelkületével forgolódhas-
sunk továbbra is, megértést és megoldást munkálva.

Részben gazdagodóban vagyunk tehát, részben látható, hogy
Szövetségünk testvéri hálórendszere, lassan az egész Kárpát-me-
dencét eléri, sôt távoli országokban és tengeren túl is élô valóság.

Bár a háló szemei még nagyok, mégis minden más egyházi
kapcsolatrendszernél nagyobb közösségeket köt össze, lát el in-
formációval, és szervez helyi, megyei, kerületi, országos és nem-
zetközi konferenciákat. Az oktatói anyagunk és gyakorlatunk pe-
dig mindenütt jól ismert és elfogadott.

Mindezért Istennek adunk hálát és dicsôséget, abban a re-
ményben, hogy a megválasztott és gyülekezeti „laikus, világi”
szolgálattevôk ébresztése, Isten országáért, egyházunkért és
nemzetünkért történô munkálkodása kedves, áldott, és nélkülöz-
hetetlen szolgálat lehet az Úr elôtt. Nemcsak kapcsolataink, de
véleményünk, látásunk, egységes állásfoglalásaink is olyan kor-
mányzati és parlamenti körökbe jutnak el, ahol ezekre felfigyel-
nek, és áldást jelenthetnek.

Isten nemcsak koreaiakat, finneket, kínaiakat és más népeket
vár az ô nagy vacsorájára, és a világ missziói mezejére, hanem
minket, magyarokat is. Kössük azért, és húzzuk a hálót. Imádkoz-
zunk és dolgozzunk, amíg nappal vagyon, mert eljön az éjszaka,
amikor már egyikünk sem munkálkodhat!

Dr. h.c. Szabó Dániel

Rimaszombati elôzetes
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Köszönet
a presbiterképzésért

Még fiatal koromban hallottam egy mon-
dást, amikor valaki befejezte az iskoláját.

„Most már, ha nem is tudok mindent, de
legalább tudom, hogy melyik jegyzetem-
be nézzek utána, ha kérdeznek, és nem tu-
dom a választ.”

2008. évben jelentkeztem a Sárospataki
Református Teológiai Akadémia presbiter
képzésére. Be kell hozni azt a sok lemara-
dást, amit az évek során felhalmoztam –
gondoltam.

A munkám, és egyéb akadályok miatt
halasztottam a képzést. Így elmaradásom
csak nôtt. Tavaly elôtt ismét jelentkezetem
és elhatároztam, hogy bár mi is történik,
most nem fogom abba hagyni. Hála Isten-
nek az idén sikerült, befejeztem presbiteri
tanulmányaimat. Ez alatt a két év alatt
többször is végig gondoltam, minden pres-
biternek jönni kellene ide tanulni, hisz itt
a hitben való megerôsítést, és magas szin-
tû képzést kaphat a jelentkezô.

Ha nincs képzettségünk, képesítésünk,
a világ kérdéseire nehezebben tudjuk meg-
adni a választ – lehet, hogy helytelenül –,
és ez így konfliktusokhoz vezethet.

Ezért kérem minden testvéremet, hogy
gondolja át, és válassza a presbiteri kép-
zésen való részvételt!

Én már tudom, hogy melyik jegyzetem-
ben keressem a jó választ!

Végezetül csoporttársaim és a magam
nevében is hálás szívvel mondok köszö-
netet tanárainknak, hogy itt tanulhattunk
Sárospatakon.

Dicsôség Istennek!
Tisztelet, és elismerés oktatóinknak!
Szeretettel:

Blázovits László
presbiter

Gödi Református Egyházközség

Ébreszt(Ô)
Ez volt a vezérgondolata annak a kerületi református utcai evangélizációs sorozatnak,
amely a presbiteri szövetség által került megszervezésre. 6 gyülekezet biztosított helyszínt
(Nagybereg, Nevetlenfalu, Gut, Tiszaújlak, Nagydobrony, Beregrákos) Isten Ébreszt(Ô)
Igéje számára. Minden nap más-más gyülekezetbôl érkeztek presbiterek, gyülekezeti
munkatársak, akik a helybéli presbiterekkel együtt látogattak, és hívogattak az esti alka-
lomra. Három dolog jellemezte az evangélizációt: 1. énekszolgálat, 2. bizonyságtétel Jézus
szabadításáról, 3. Isten örömüzenetének a hirdetése a templom falain kívül. Hogy miért a
templom falin kívül? Ezt a kérdést sokan feltették. A válasz egyszerû: azért, hogy azok is
meghallják Isten szabadító Igéjét, akik soha nem lépik át templomaink küszöbét.

A Királyok könyve12,24-ben van egy Ige, amely így hangzik: „Éntôlem lett e dolog”
Hogy ez mennyire így volt azt, az bizonyítja, hogy a 6 helyszínen összesen majd 4000 em-
ber vett részt. Ezek közül az emberek közül voltak sokan, akik úgy döntöttek, hogy Jézus-
sal kívánják tovább élni életük hátralévô idejét, és majd ezután VELE lenni az örökkéva-
lóságban. A célja ez volt az alkalmaknak: Jézus ébressze az embereket,és mentse az örök
kárhozattól az örök életre. Áldja meg az Úr mindazoknak az életét, akik ezeken az alkal-
makon meghozták életük legjobb döntését.

A presbiteri szövetség tervei között szerepel a következô évben szintén 6 gyülekezetben
létrehozni egy ilyen utcai evangélizációt, segítve ezzel presbitereink és lelkipásztoraink
munkáját. Imádkozzunk már most ezért.

Kedves testvérek! Röviden csak annyit tudok mondani, hogy megért minden erôfeszí-
tést az, hogy láttunk kemény szíveket meglágyulni, 12 éves gyereket és 73 éves nyugdí-
jast jönni Jézushoz. Csordultig van szívünk pohara örömmel.

Szeretném megköszönni mindazoknak a szolgálatát, akik hirdették Isten Igéjét, akik bi-
zonyságot tettek az Ô szabadításáról, akik énekszóval dicsérték Ôt, akik a falumisszióban,
hívogatásban vettek részt, és akik imádságban hordozták ennek az alkalomnak a megva-
lósulását. Végül, de nem utolsó sorban, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
a technikai részt biztosították, azt, hogy tiszta és érthetô hangon eljusson az örömüzenet a
hallgatósághoz. Isten szeretete, gondviselése kísérje mindnyájuk életét!

Az áldásokban gazdag napokért legyen egyedül Istené a dicsôség!
Gyurkó Miklós

A KRE Presbiteri Szövetségének elnöke

„...öntudatra jutni
a mi számunkra azt jelenti: tiltakozni és szabaddá lenni önmagunktól és a világtól, hogy
Isten szolgálatában önmagunkká lehessünk örök rendeltetés szerint, hogy teljes öntuda-
tossággal álljunk egy önzetlen világuralmi törekvés szolgálatába, az Úristen világural-
mának kivívásáért folyó szabadságharcba. Ez pedig egy úton lehetséges: ha kálviniz-
musunkat újra vallássá tesszük, ha visszatérünk a kálvinizmus belsô, igazi forrásához,
a bûnös embernek a kegyelmes Istennel való, megrendítô lelki találkozásához.

Erre a személy szerint való lelki találkozásra épül fel a kálvinizmus egész életprog-
ramja, ebbôl meríti létjogát, hivatását, pótolhatatlan szent misszióját, enélkül haszon-
talan és bûnös minden életnek hazudott ténykedése...”

(Dr. Makkai Sándor: Öntudatos kálvinizmus – részlet)

150 éve  született a legnépszerûbb magyar nyelvû Kálvin-könyv szerzôje
S. Szabó Józsefnek a Kálvinról készített rövid munkája a genfi reformátor életének megismertetését és megszerettetését szolgálta a
nagyközönség és a tanulóifjúság számára. A kiadvány belsô címlapjával szemközti oldalon egy félalakos Kálvin-ábrázolást helyezett
el a mû nyomdai szerkesztését és terjesztését végzô debreceni Hegedüs és Sándor könyvkiadó vállalkozás. 
A XX. század hajnalának egyik protestáns hetilapja, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, S. Szabó József Kálvin-életrajzának nép-
szerûsítése érdekében a következô szavakkal buzdította a lelkipásztorokat: „Kövessenek el mindent a híveik között való terjesztése
érdekében! Ezzel nemcsak azt mozdítják elô, hogy magyar népünk megismerje a Kálvin életének fölemelô, a református öntudatot
szilárdító és lelkesedésre buzdító történetét, hanem tiszta jövedelmébôl létesíteni szándékolt Kálvin-jubileumi alap növeléséhez is je-
lentékenyen hozzájárulnak.” (folytatás a 14. oldalon)
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Nemzetközi együttmûködésben
kutatják a reformációt

Világszerte immár kilencven egyházi, felsôoktatási, tudományos
és kulturális intézmény vesz részt a reformáció közelgô ötszáza-
dik évfordulója tiszteletére indított Refo500 nemzetközi prog-
ramban. A projektben Magyarországot az MTA Bölcsésztudomá-
nyi Kutatóközpontja, a Magyarországi Református Egyház és a
Károli Gáspár Református Egyetem képviseli.

2017-ben lesz 500 éve, hogy Luther Márton kiszögezte téziseit
a wittenbergi vártemplom ajtaján. Ezt követôen kezdetét vette a
reformáció, jelentôs változásokat idézve elô a vallás, politika,
kultúra, tudomány és társadalom területén

Mint a Magyar Tudományos Akadémia honlapján olvasható, az
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának (MTA BTK) ku-
tatói a reformáció magyar történeti és kulturális vonatkozásait
vizsgálják. „Történészek, irodalomtörténészek, néprajzkutatók,
zenetörténészek és filozófusok is közremûködnek az interdiszcip-
lináris programokban, és ennek köszönhetôen az MTA BTK nem-
csak egy tudományos, logisztikai és pénzügyi szempontból egy-
aránt fontos kapcsolatrendszert alakíthat ki a külföldi intézetek-
kel, szellemi mûhelyekkel, hanem egyúttal erôsítheti ismertségét
a nyugati tudományosságban is” – méltatta a Refo500 jelentôsé-
gét Tóth Zsombor, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézetének tudományos fômunkatársa.

A Refo500 akadémiai konzorciumához, a RefoRC-hez (Refor-
mation Research Consortium) való csatlakozással a magyar szak-
emberek egy kiemelt témakör vizsgálatát is vállalták. Az MTA
BTK a reformáció óta kialakult emigrációs hagyomány feldolgo-
zását kezdi meg. A kutatók egyebek között arra kíváncsiak, hogy
az emigráció milyen magatartás- és identitásminták kialakulásá-
hoz vezetett, és miként járult hozzá az elvándorolt közösségek
túléléshez, szellemi-vallásos életviteléhez.

2009-ben kezdeményezte a hollandiai székhelyû Refo500 Ala-
pítvány a programot, amelynek célja felhívni a figyelmet a jubi-
leumra, valamint az 500. évforduló méltó megünneplésének elô-
készítése. A Refo500 Alapítvány a programban részt vevô szer-
vezetekkel együttmûködve konferenciák és egyéb rendezvények
megszervezését támogatja.

„A programsorozat elsô szakasza 2013-ig, a Heidelbergi Ká-
té kibocsátásának 450. évfordulójáig, második szakasza pedig
2017-ig, a reformáció félévezredes évfordulójáig tart. Az inter-
diszciplináris programok legfontosabb magyarországi rendezvé-
nye az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudo-
mányi Intézet Reneszánsz-Barokk Kutatócsoportjának éves kon-
ferenciája lesz. A tervek szerint az akadémiai intézet munkatár-
sai ezen a tudományos ülésen mutatják be kutatásaik eredménye-
it, amelyeket a Refo500 keretében angolul is publikálnak”.

(MTA honlapjáról)

Vallomás

Mi késztetett a belépésre?
Valóban jó, de legalább annyira nehéz kérdés is ez. Ahogy éle-
tünk számos cselekedetét utólag vizsgálva rá kell jönnünk, sem-
mi sem tôlünk való. Még akkor is, ha hízelgô azt gondolni, hogy
jó döntéseink, jó cselekedeteink forrása saját akaratunk, „csodá-
latosságunk”. Másban is tévedhetünk; elsôre jónak látszó dönté-
seink késôbb az ellenkezôjére is fordulhatnak. Nyilvánvaló talán
és hitem szerint is így van, hogy minden, ami történik az Úr ir-
galmas szeretetének, gondviselésének eredménye, mert semmi
sem eshet meg az ô Szent Lelkének indíttatása nélkül. S imígy a
rossz is, ami hátrányos, vagy nem kívánt a saját értékítéletünk
szerint, áldássá formálódhat. „Nem ti választottatok ki engem,
hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy el-
menjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmarad-
jon...” János 15,16

2011 ôszén, lelkipásztorunk – fiatal korom (33 év) és Isten nél-
kül eltöltött évtizedeim fényében számomra megmagyarázhatat-
lan módon megtisztelô – felkérése nyomán, a gyülekezet presbi-
terré választott engem. Nem lenne igaz, ha azt mondanám, hogy
nem vágytam a szolgálatra, hogy nem vágytam arra, hogy az Úr
használjon arra, amire elhívott engem. Egyre inkább ez határozta
meg presbiterségem elôtti éveimet is. Csak azt gondolhatom,
hogy az Isten meghallgatott, hiszen a presbiterség megkönnyíti a
szolgálatvállalást. Ahogy bízom benne, hogy e teher, mely rám
bízatott, mélyíti hitemet, s ez által nemcsak gyülekezeti tagjaink,
környezetem, családom, de az Istent szomjúhozó emberek javát
is szolgálni fogja. „Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom
az életemet, hogy aztán újra visszavegyem” János 10,17.

A Szövetség pedig nem más, mint egy áldott lehetôség arra,
hogy közelebb kerüljek az álmomhoz. Ez az álom pedig így szól.
A közösségi lét különbözô, látszólag különálló szintjeinek, így az
egyéni létnek, a családnak, a munkahelynek, a gyülekezetnek, az
egyháznak, a nemzetnek, a világnak egységben és egészségben
kellene megjelennie. Kétségtelenül ennek alapja, fundamentuma
az egyén, vagyis jómagam és Isten részemrôl még koránt sem tö-
kéletes kapcsolata. Az eddigi folyamatosan fejlôdô hitben eltöl-
tött szûk évtizedre visszatekintve úgy látom, hogy a kapcsolatunk
mélyülése folyamatosan és arányosan tágította számomra a vilá-
got, lehetôvé tette, hogy férj és családapa, elôbb gyülekezeti tag,
majd presbiter, most szövetségi tag, egyházunk tisztségviselôje,
nemzetünk építô tagja, világunk apró, reményeim szerint mus-
tármagnyi hitû emberpalántája legyek. Most még nem láthatom
hogyan, miként, de reményem szerint a Szövetség is hozzájárul-
hat ehhez képzéseivel, rendezvényeivel, más gyülekezeti tiszt-
ségviselôk megismerésével és helyi gyülekezeti szolgálatunk tá-
mogatásával.

Borkó Tamás
presbiter (Szemeretelepi Református Gyülekezet)

150 éve  született a legnépszerûbb magyar nyelvû Kálvin-könyv szerzôje
S. Szabó József 32 oldalas Kálvin-füzete népszerûségének köszönhetôen az 1909-es Kálvin-évforduló alkalmával elôször 21 ezer,
majd nem sokkal késôbb újabb 20 ezer példányt nyomtattak ki belôle.

Millisits Máté
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A Presbiter Füzetek

készülô 6. kötete elé
1. Füzetünkben elsôként a látogatás lelkigondozási lelkületérôl,

annak helyes gyakorlatáról olvashatunk és tanulhatunk P. Tóth
Béla lelkipásztor testvérünk írásából.

2. A második részben a családi kört érintô – némelyek számá-
ra evidenciának tûnô – alapokat rögzítjük. Ez azért is fontos, mert
2013-ban indul a kötelezôen választható hit és erkölcstan vagy
etikaoktatás. 100-ból 80 magyar ember, aki nincs a templomok-
kal, gyülekezetekkel kapcsolatban, nem ismeri, tanácstalan, hogy
gyermekeink mit fognak az egyes tárgyakban tanulni.

Nekünk hívô reformátusoknak feladat, hogy megismertessük
látogatások, beszélgetések formájában, hogy mirôl is lesz szó
ezeken az órákon, így megkönnyítve a választás terhét.

Az élet választása Jézus választása, a halál választása az ördög
választása.

Ezt nekünk el kell mondani! Ez kötelességünk. Ha ránk nem is,
de egy jó helyen, jókor elmondott IGÉRE odafigyelnek. ISTEN
eszközei lehetünk. Tanuljuk az Igéket!

3. A következô rész a szív kardiológiája. Ha valakivel beszé-
lünk, ösztönösen is felmérjük a másik szívének a jelenlegi álla-
potát, hogy hol áll ô most, honnan kell ôt felhozni, segíteni. Per-
sze jó, ha saját szívünk állapotával is tisztában vagyunk.

Ezt segíti Tatai István írása, aki a református hagyományaink-
hoz ragaszkodva, bibliai példákon keresztül tanít bennünket a szív
hét alapvetô állapotára. Mert ISTEN Igéje ma is élô és ható és
nincs jobb módszer, mint az IGÉN keresztül megérteni valamit,
vagy valakit.

4. Gyökössy Bandi bácsi írását azért kértük el, mert egy olyan
személyes bizonyságtétel, ami egy kórházban súlyos betegségben
lévô ember szívébôl jött. Ô is igazítja szívét a református gya-
korlathoz, IGE, énekkincsünk – ami egyben egy kötött imádság
is –, és egy személyes, kötetlen imádsággal zár a minden hétre
való fohász sorozat.

5. Nagy Tibor traktátus-gyûjteményének gyöngyszemeibôl vá-
logattunk, ami sokrétû, sok kérdésre választ adó írás. Szintén se-
gíti a látogatót és a meglátogatottat egyaránt.

6. Legvégül két gyakorlati kérdésrôl lesz szó. Egyik Pályi Pé-
ter írása, hogyan látogassuk az idôseket. A látogatásunk során az
általános „Minek élek?” szemléletet próbáljuk a „Kinek élek?”
sokkal fontosabb kérdés felé terelni.

Hajdu Zoltán Levente gyülekezetlátogatási gyakorlata figye-
lemreméltó. Egy látogatást elôkészítô csoport veszi körül. Ôk
összegyûjtik a testvérek nevét, akiknek az adott héten születés-
napjuk van. Az idôegyeztetés is az ô munkájuk. A látogatást a
lelkipásztor végzi. A rákövetkezô istentiszteleten pedig minden
meglátogatottnak egy megemlékezô levelet ad át a Tiszteletes úr
a hirdetések alkalmával. Így jobban megismerik egymást a gyü-
lekezeti tagok.

Ugyancsak hasznos és ajánlott a www.presbiterkepzes.hu hon-
lap tanulmányozása.

Végül szeretettel kérünk, ha látogatsz, mindig hagyd magad
után Krisztus jó illatát és egy ilyen füzetet is, amibôl vigasztalást
és az örök élet reménységét kaphatja, akit meglátogattál.

dr. Judák Endre
szerkesztô

Elôttem jártak

Iván bácsi
egy újjászületett, kétbalkezes zsidó bankszakember, született nyelvzseni
Szabad szíve volt minden Jézust Úrnak valló keresztyén felé. Kö-
zel laktunk egymáshoz és szívünkben is egyek voltunk, bár más
közösségben éltünk. Sok-sok késô estébe nyúló, igei témákat bon-
colgató lelki beszélgetések és a Vérmezôn tett esti séták emlékét
ôrzöm vele kapcsolatban. Bölcsessége, ôszinte nyitottsága, önzet-
len segítôkészsége példaértékû lett számomra. Francia vagy an-
gol hívô barátaimnak írt leveleimet mindig készséggel fordította
le. Mesélte, hogy a banki hivatali munkája egyike volt a Coca-
Cola céggel kötött államközi szerzôdés háromnyelvû alapdoku-
mentumának jogászi megfogalmazása. Lakásában, ha dolgozott,
egy, a Nemzeti Múzeum által nyilvántartott Kossuth íróasztalt
használt. Az apja a leghíresebb magyar operettek dalszövegszer-
zôje volt. De ô, ahogy Jézust megismerte az Ó utcai szabadgyü-
lekezetben, mindent „kárnak és szemétnek ítélt”, hogy a Krisz-
tust megnyerje. (Fil 3,7) Sugárzó hitû, derûs idôs, jó humorú hit-
vallója volt az Úrnak, ha kétbalkezes is. Képtelen volt magának
egy tojásrántottát elkészíteni, mivel nem tudott egy tojást feltör-
ni. De le tudott hajolni az elesetthez, a fogyatékoshoz, a rászoru-
lóhoz.

Egy ôszi estén, szakadó esôben kísértem haza lakásomtól a
Maros utcai otthonába, ahol feleségével élt. Útközben a Déli pá-
lyaudvarnál a járdán egy eszméletlenül részeg, bôrig ázott em-
berbe botlottunk.

– Mit tegyünk ezzel a szerencsétlennel? – kérdezte tôlem.
– Gyere, ketten húzzuk be ide egy száraz kapualjba! – feleltem.
Miután bevonszoltuk a szárazra, észrevettem, hogy az öntudat-

lan részeg szivarzsebébe egy papírpénzt gyömöszölt be búcsúzó-
ul. A hívô ember pénzkezelésérôl gyakran beszélgettünk esténként.
Tôle tanultam, hogy a hívô ember ezer forintja többet ér, mint a
nem hívôé. Az Isten áldásával több, nagyobb a vásárlóértéke. „A
pénzemet én beosztom, az Úr pedig azt mindig beszorozza” –
mondogatta. Ô már csak tudta, hiszen hívô bankár volt. Ô Isten
gazdaságpolitikáját is nagyon jól ismerte és a szerint is élt. Ab-
ban az idôben nagy mennyiségû, különbözô nyelvû Bibliát for-
galmazott országunkban és határainkon kívül is. Tôle mindig le-
hetett kapni zsebnaptár méretû kis Újszövetséget, amely a kato-
nasághoz bevonuló hívô fiatal gimnasztorkája szivarzsebébe fel-
tûnés nélkül elfért. (Ez abban az idôben volt, amikor a szocializ-
mus vámtisztje úgy kezdte az igazoltatást: „van-e magánál fegy-
ver, lôszer, vagy Biblia?”)

Iván bácsi Biblia forgalmazása három kategóriában történt:
- ingyen,
- 300 forintért,
- 300 forint bele.

A szívével látott és tudta jól, hogy „nemcsak kenyérrel él az em-
ber” (Mt 4,4). De ha kenyérre is szüksége volt a szûkölködônek,
azt gyakran ônála tette le Isten. És ezt a szolgálatot ô Isten iránti
kötelességbôl, hivalkodás nélkül be is töltötte. Azt tartotta a dia-
kóniáról, hogy nem az a hangsúlyos és fontos, amit és amennyit
ad egy hívô ember, hanem az, amennyit visszatart. Vallotta, hogy
„aki bôven vet, az bôven is arat majd” (2Kor 9,6). Szerinte a leg-
jobb befektetés ezen a földön a mennyei bankbetét. Ô már csak
tudta, hiszen mennyei gondolkodású bankár is volt.

Mikó László
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Református karcolat

„Nyeretlen kétéves”
„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt” (1Tim 4,12)

Pál apostolnak Timóteushoz írott levele nemcsak Timóteusnak
szólt – ezt a fenti Ige is bizonyítja. A gyülekezethez szólt ez, mert
sajnos a személyválogatás már akkor is elôfordult. Bizonyos,
hogy sokan összehasonlították Timóteus szolgálatát Pál aposto-
léval és úgy vélték, hogy Pálhoz képest Timóteust nem érdemes
meghallgatni. Ha Pál nem tudott személyesen szolgálni a gyüle-
kezetben, el sem mentek az istentiszteletre. Ôk a gyülekezeti al-
kalmakat afféle színházi elôadásnak tekintették, amelyet csak
akkor látogattak, ha az várhatóan valamilyen esztétikai élvezetet
okozott. A többi gyülekezeti tag csak esetleges zavaró tényezô
lehetett ebben, nem testvéri közösség, amely új életbe vetett hi-
tet, a földi élet problémáiban vígasztalást és reménységet nyújt-
hatott volna. Pedig Krisztus Urunk inkább arra bíztatott, hogy a
gyülekezeti közösséget tartsuk fenn és ápoljuk: „Az az én paran-
csolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek
titeket” (Ján 15,12).

Egy presbiter a templomba igyekezvén, találkozott egy
asszonnyal, aki rendszeresen ott szokott lenni az istentiszteleten,
de most az ellenkezô irányba tartott. Megszólította:

- Áldás, békesség! Már harangoznak, el tetszik késni!
- Csak nem fogok meghallgatni egy nyeretlen kétévest!
Ez az asszony válaszában ezzel a lóversenyekrôl ismert kifeje-

zéssel arra célzott, hogy aznap a fiatal beosztott lelkész prédikál,
akinek a szolgálatára nem kíváncsi. Valóban, a fiatal lelkészeknek
van még mit tanulniuk a több évtizedes gyakorlattal rendelkezô
lelkipásztoroktól, néha még a kritika is helyénvaló lehet, de ôk is
Isten üzenetét szeretnék közvetíteni és ha a prédikáció nem is tö-
kéletes, imádságos szívvel lehet követni a szavait és örülni annak,
hogy a többi gyülekezeti taggal az Igét és annak magyarázatát
hallják. Meg kell becsülni, hogy egzisztenciáját az Isten szolgá-
latának szentelô fiatal igyekszik tolmácsolni az Ô üzenetét. Sok-
szor gyarló, kiforratlan prédikációja mellett együtt énekelhet,
imádkozhat a gyülekezet, amelyet minden résztvevô ajándékként
kell, hogy elfogadjon. Bár minden, válogatós gyülekezeti tagunk
a gyülekezeti közösség tagjává válna és rendszeresen imádságban
kérné a Szentlélek ajándékát minden igehirdetô részére a vasár-
napi istentiszteleteken!

SzS

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel hívjuk elnöktársainkat Szövetsé-
günk kibôvített elnökségi konzultációjára és minden ér-
deklôdôt Szövetségünk nyilvános elnökségi ülésére, amely-
re 2012. október 19-én, ill. 20-án kerül sor a Dunamelléki
Református Egyházkerület székházában (1092 Budapest,
Ráday u. 28.) a következô programmal:

Október 19. (péntek)

10 órától területi és határon túli elnökségi konzultáció,
melynek tárgysorozata a következô:
� Megnyitó áhítat, Simonfi Sándor, a Budapest-Északi Egy-

házmegye esperese
� Beszámoló az elôzô elnökségi ülés óta történtekrôl, dr.

Szilágyi Sándor fôtitkár
� A Szövetség gazdálkodása és szolgálatai, Bittó Zoltán,

az FB elnöke
� A Szövetség gazdasági helyzete, szponzorok keresése,

dr. Székely István, a GB elnöke
� Együttmûködés a határon túli szövetségekkel

12:30-kor ebéd a Kollégium éttermében

� Területi szervezetek beszámolói
� A területi tisztújítások helyzete, dr. Szilágyi Sándor fô-

titkár
	 Határon túliak beszámolói

 A konzultáció bezárása, dr. Szabó Dániel elnök
� Imádság, ének.

A szombatra is maradókat hideg vacsorára látjuk vendégül.

Október 20. (szombat)

8 órakor reggeli a Kollégiumban éjszakázók részére.
9 órától nyilvános elnökségi ülés, tárgysorozata a következô:
� Elnöki megnyitó, dr. h.c. Szabó Dániel elnök
� A Szövetség missziói feladatai, dr. Viczián Miklós misz-

sziói titkár
� A presbiterképzés helyzete a Szövetségben és az egyház-

megyékben, dr. Judák Endre presbiterképzési titkár
� A „Presbiter” c. lap fôszerkesztôjének beszámolója a lap

XXI. évfolyamáról, Dr. Ph.D. Békefy Lajos
� Határozati javaslatok elôterjesztése, dr. Szilágyi Sándor

fôtitkár
� Elnöki zárszó, dr. h.c. Szabó Dániel elnök
� Záró imádság, Mikó László, az elnökség tb. tagja

12:30 órakor ebéd a Kollégium éttermében

Az elnökségi konzultációra tisztelettel és szeretettel hívjuk
az elnökség tagjait, a területi elnököket és a határon túli
presbiteri szövetségek küldötteit, az elnökségi ülésre pedig
az elôbbieken kívül minden kedves érdeklôdôt.
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KÉRDÉSEK

�Melyik a HK 2 legrövidebb kérdése,
ami 3 szóból áll?

�Melyik a HK 2 leghosszabb kérdése?

�Melyik az a 2 kérdés, melynél a leg-
több bibliai hivatkozás szerepel, s
mennyi ezek száma?

� Melyik feleletben olvasunk a jogos-
ság látszatáról, amit a hamis súly, a ha-
mis mérték és árucikk, pénz és uzsora
fogalmakkal jellemez a HK?

�Mi a titokban való gyilkosság 4 gyö-
kere, indítéka? Hányadik kérdés-felelet
szól errôl?

�Mire kapta a világi felsôbbség a fegy-
veres hatalmat? Milyen igék támasztják
ezt alá?

Készülünk a Heidelbergi Káté 450. évfordulójára

A válaszokat Testvéreink
postai úton a Magyar
Református Presbiteri

Szövetség irodájába küldhetik
el (1092 Bp., Ráday u. 28),

illetve e-mailben erre a címre:
megamama@freemail.hu.

A borítékra, illetve az e-mail
tárgy sorába írják be:

Káté-kvíz.
Beküldési határidô:
2012. november 5.

Dr. Békefy-Röhrig Klaudia

Tudós presbiter
magas állami kitüntetése

Dr. Körösényi András politológus, a Magyar Tudományos Aka-
démia doktora a magyar állam lovagkereszt kitüntetését kapta
oktatói és tudományos tevékenysége elismeréseként.

A tudós a Budahegyvidéki Gyülekezet presbitériumának tagja
immár második ciklusban.

Az a tudományág, amelyet mûvel, a legifjabbak közé tartozik,
bár mióta civilizáció létezik, az ember politizál. Dr. Körösényi
András egyik úttörôje volt a magyarországi tudományos polito-
lógia egyetemi szintû bevezetésének. Az ELTE, majd – mindmá-
ig – a Corvinus Egyetem oktatójaként képezi a politológusok
nemzedékeit.

2009-ben elnyerte az MTA Politikatudományi Intézetének
igazgatói pályázatát, így 2010. január elsejétôl ô vezeti ezt az in-
tézetet. Meggyôzôdése, hogy csak azoknak van joguk intézményi
szinten részt venni a magyar tudományos életben, fizetést is csak
azok kapjanak, akik folyamatosan leteszik az asztalra – és a tu-
dományos sajtóban vagy könyv alakjában megjelentetik – kuta-
tásaik eredményeit. Ezt a szakmai meggyôzôdését, pontosabban
ennek megvalósítását a maga szakterületén nyilván sokak nehez-
ményezik, ô azonban kitart ennek az elvnek és gyakorlatnak
egyedüli létjogosultságában.

Szívbôl gratulálunk neki kitüntetése alkalmából, és kívánjuk,
hogy mindig hû tudjon maradni a meggyôzôdéséhez. Szép tudo-
mányos és oktatói eredmények, boldog családi élet és a magyar
reformátusság szolgálata legyenek életének útjelzôi.

Farkas Márta

Idén augusztus 20 alkalmából államelnökünk a vidéki és kis egy-
házközségek összefogásával, a magyar vidék felemelkedésének
ügyét szolgáló missziója, a rászorulók, fôként a magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyar-
ság oktatása, nevelése érdekében hosszú idôn át kifejtett munká-
ja elismeréseként, dr. Szabó Dániel, a Magyar Református Pres-
biteri Szövetség elnöke részére Magyar Érdemrend Tisztikereszt-
je kitüntetést adományozott, melyet Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter adott át.

Ugyanezen alkalommal több lelkipásztor szolgatársunk is ki-
tüntetésben részesült. Így, Magyar Érdemrend középkeresztje a
csillaggal kitüntetést kapott dr. Sipos Ete Álmos, a Budapest-Nagy-
várad téri Egyházközség nyugalmazott lelkésze, Magyar Arany
Érdemkeresztet kapott Csiszár Ákos tb. esperes, Gazda István
esperes, Takács Tamás, a Hajdúszoboszlói Egyházközség lelki-
pásztora. A Külhoni Magyarságért díjban részesült szeretve tisz-
telt Gulácsy Lajos ny. kárpátaljai püspök.

GRATULÁLUNK!

Heidelberg egykor

KÁTÉ-KVÍZ (II.)
Az elsô forduló megfejtôinek névsora: Csonka György, Budapest • Karmacsi Zoltán, Túristvándi
• Kis-Böndi János, Tiszántúli Egyházkerület Területi Szervezetének alelnöke • Király István, Tisza-
keszi • Mészáros Bálint, Miskolc-Alsóváros • Nerada Mátyás, Újpest • Perjéssy Barnabás • Rehor
Lászlóné, Mernye • Simon István, Délborsodi Területi Szervezet titkára, Miskolc-Tapolca • Szabó
Klára, Miskolc-Hejôcsaba • Székely Tamás, Mernye • Szucsányi Károly, Barabás • Varga Lász-
lóné, Mernye • Váczi Gábor, Presbiteri Szövetség titkára, Budapest • Zóka Benjámin, Pécs-Hird
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Július
2. és 6. között tartotta Pedagógus Konfe-

renciáját testvér-szervezetünk, a Biblia
Szövetség Szarvason, „Helyzetünk a
világban” címmel. Szövetségünket dr.
Viczián Miklós missziói titkár képvi-
selte.

6-án Miskolcon, a Lévay József Reformá-
tus Gimnáziumban tartotta soron követ-
kezô konferenciáját Szövetségünk dél-
borsodi területi szervezete. Az alkalom-
ról lapunk más helyén részletes beszá-
molót közlünk.

20-án dr. Molnár Róbert kübekházi pol-
gármester Ébresztô, Magyarország cí-
mû, közelmúltban megjelent könyvének
bemutatóján Szövetségünket dr. h.c.
Szabó Dániel elnök és dr. Szilágyi Sán-
dor fôtitkár képviselte.

Augusztus
31. és szeptember 2. között Hadadon ke-

rült megrendezésre a Királyhágómellé-
ki Református Egyházkerület Presbiteri
Szövetségének 8. konferenciája. Az al-
kalomról lapunk más helyén részletes
beszámolót közlünk.

Szeptember
13-án a NMD Kft. által civil szervezetek

számára meghirdetett szakmai konfe-
rencián Szövetségünket dr. Szilágyi
Sándor fôtitkár és Váczi Gábor szövet-
ségi titkár képviselte.

A szerkesztô bizottság következô ülésének
idôpontja: 2012. november 5. Karácsonyi
lapszámunkban megjelentetésre szánt írá-
saikat eddig az idôpontig kérjük megkülde-
ni Szövetségünk bármely elérhetôségére.

Váczi Gábor

SZÖVETSÉGÜNK
ÉLETÉBÔL...

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
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tot nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza!
ISSN 2061-4632 (nyomtatott), ISSN 2061-4640 (online)
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www.presbiter.hu

A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek meg
a szerkesztôbizottság véleményével!

Egy példány ára: 350 Ft

A presbiter könyvespolcára

Molnár Róbert

Ébresztô, Magyarország!

Július 20-án megtelt az Ökumenikus Ta-
nulmányi Központ székházának istentisz-
teleti terme, ahol sor került dr. Molnár
Róbert kübekházi polgármester „Ébresztô,
Magyarország!” címû könyvének bemu-
tatójára. A bevezetô áhítat után, amelyen
Orbán Attila szolgált, számosan méltatták
a könyvet, köztük elnökünk, de olyanok is,
akikrôl szó van a könyvben. Az elsô hoz-
zászóló dr. Pálhegyi Ferenc volt, aki a
könyv tartalmát merészen prófétai szónak
nevezte, de a többi méltató is egyetértett
ezzel. A szerzô ugyanis könyvében rámu-
tat arra, hogy a politika önmagában nem
bûn, sôt szükséges dolog a társadalom
életében, csak rossz politikusok vannak és
ebben a vonatkozásban a Péld. 4,27 köve-
tését ajánlja: „Ne térj jobbra, se balra, for-
dítsd el a te lábadat a gonosztól!” Sok kis
történetben számol be Isten kisebb és na-
gyobb csodáiról, amelyeket átélt és ôszin-
tén vall arról is, hogy számos meghívás,
elôadás, bizonyságtétel után még most is
félelemmel készül minden megszólalásra.
Minden presbiternek ajánljuk, aki keresi
Istennel a kapcsolatot és tanulni szeretne
a szerzôtôl.

A könyv magánkiadásban került a piac-
ra, megrendelhetô a szerzônél, info@mol-
narrobert.hu email címen vagy 06-30-
853-6162 telefonszámon.

Harcban a korszellemmel
Kapcsolatépítô kurzus

Elôadássorozat
2012. ôszén a Ráday Kollégium

Dísztermében
hétfô esténként 18 órai kezdettel

Budapest, IX. , Ráday u. 28.

Elôadó: Dr. Pálhegyi Ferenc

Október 29.
Kapcsolatunk szakítópróbái

November 5.
A hûtlenség ellenszere

November 12.
Terhes örökségeink

November 19.
Családi szereposztás

November 26.
Konfliktusban önmagammal

és a társammal

December 3.
Valóban menthetetlen a házasságunk?

December 10.
Megbocsátás és parancsba kapott szeretet

Aki a Sátán
erôdítményeit megtámadja, azt a Sá-
tán nem hagyja kísértés nélkül.

Hudson Taylor
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A Római Klub prognózisa 2052-ig – oszlatható sötét felhôk?
Negyven évvel ezelôtt a tudós testület meghökkentette, és stratégia-
váltásra ösztönözte a világot azzal a könyvvel, ami a növekedés ha-
tárairól szólt. Idén tavasszal megjelent újabb könyvükben a drasz-
tikus klímaváltozás, az egész földi életet megterhelô kedvezôtlen
változások bekövetkezésérôl írnak. Meglehetôsen sötét képet feste-
nek fel a jövôrôl. Kiszáradás, erdôpusztulás, vízhiány miatti fegy-
veres konfliktusok, égig érô szeméttengerben fuldokló városok rém-
képe jelenik meg elôttünk a prognózis nyomán. Az emberi szennye-
zés azonban nem csak közvetlen környezetünket érinti, hanem a
légkört is, ami hovatovább képtelen elnyelni a „felküldött” szennyet.

A súlyos és bonyolult jelenségekkel az idén a brazíliai Rio de
Janeiróban tartott öko-világcsúcs is behatóan foglalkozott. Közel
4000 küldött „A jövô, amit akarunk” fôtéma alatt gondolta át a leg-
szükségesebb és leggyorsabban megtehetô, megteendô mentôakci-
ók lépéseit. Kiég-e kék bolygónk, vagy otthont nyújt majd utódaink-
nak? A lenni vagy nem lenni drámai kérdése planetáris méretekben
vált dilemmává.

Egyéni, kisközösségi kezdeményezések fontossága – a bibliai
öko-kultúra megvalósításáért
Rióban kiderült, hogy miközben bizonyos nagyhatalmak még min-
dig vonakodnak megtenni a legfontosabb környezetvédelmi beru-
házásokat, önkorlátozást, úgy tûnik, az egyéni kezdeményezés még
akkor is mûködik, ha a hatalmi szféra döntés-, és cselekvésképes-
sége megroppan.

A teremtett világot teremtésbeli társként értelmezô bibliai tartal-
mú hit-, és tudatformálással az iskolai oktatásban, nevelésben lehet
kezdeni az öko-reformációt. De ifjúsági bibliaórákon, rétegfoglalko-
zásokon keresztül is rászoktathatjuk gyermekeinket és mindenkit a
Teremtô által alkotott Föld teremtésbeli méltóságának felismerésé-
re, s ennek megôrzésére.

Öko-barát generációk felnevelésében is van sok teendônk, a bib-
liai ökológia mind mélyebb megismertetésével. Aztán a személyes
környezetvédô kultúra tanításával, ehhez kapcsolódóan ökológiai
imahetek, „földbarát” imanapok tartásával. Környezetápoló akciók
szervezésével. Az állandó vásárlási konzumláz csillapításával, az
ésszerû és kímélô életmódra szoktatással. (Luther állítólag egyszer
bement egy szatócsboltba, majd semmit sem vásárolt, s kijött. Ami-
kor utána szólt a kereskedô, csak ennyit mondott: „Most már tudom,
mire nincs szükségem!”). De jó lenne, ha a felnövô nemzedékkel ezt
is megtanítanák: mi mindenre nincs szüksége! A bibliai öko-kultú-
ráról bôvebben olvashatunk a MEÖT honlapján, a Teremtés hete le-
tölthetô tanulmányi füzetben. Klikk ide: meot.hu.

Tiszta udvar, rendes ház
Magyarul: szemléletváltoztatással és gyakorlati öko-barát életvitel
kialakításával igen sokat tehetünk egyházakként, gyülekezetekként
a jövôért, az élhetô földi élet fenntartásáért. A globális önkorlátozás
és a globális böjt igényének állandó elôtérben tartásával, s az ezt
megvalósító életforma, napi életmód pozitív modelljeinek a felmu-
tatásával. Valamikor ezt minden katasztrófa elôrejelzése nélkül,
amikor még nem létezett Római Klub és környezeti világkonferen-
cia, a népi nyelv és falumozgalom így nevezte: Tiszta udvar – ren-
des ház. S mindenki tudta, mirôl van szó. Vagy: nem öko-barát öt-
let volt, amikor lapunkban évekkel ezelôtt Dr. Papp Vilmos lelki-
pásztor-író kezdeményezésére meghirdettük a szép templomkertért
pályázatot? A továbbiakban két igen fontos és kiváló kezdeménye-
zésrôl tájékoztatjuk olvasóinkat, s hívjuk meg Testvéreinket az
együttmûködésre ezekkel. Az egyik egyházi kezdeményezés, a má-
sik állami.

Az öko-gyülekezetek környezettudatos közösségek
Az angol egyházak a brazil egyházakkal egy ideje összefogtak an-
nak érdekében, hogy kampányoljanak Brazília-szerte az Igrejas
Ecocidadas-ért, a Környezetbarát Polgárok Egyházáért. Skóciában
református gyökere van
a környezetbarát egyhá-
zi programoknak. On-
nan indult el a már ná-
lunk is követésre talált
öko-gyülekezeti moz-
galom. Errôl mond né-
hány gondolatot Szalay László Pál református lelkész, publicista,
egyházunk öko-gyülekezeti tanácsosa.

Az Eco-Congregation, ahogy ezt az angolszász vidéken nevezik,
régi történet. 2011 tavaszán Skóciában, Bidge of Allan-ben az öko-
gyülekezeti mozgalom fennállásának 10. évfordulóját ünnepelték.
Skóciában eddig 280 gyülekezet kapta meg a környezettudatos kö-
zösség címet. Sôt, 19 gyülekezet már másodszor vívta ki ezt az el-
ismerést. Az öko-gyülekezeti mozgalomnak az a célja, hogy az egy-
házak ne hárítsák el saját felelôsségüket a teremtett világ megóvása
területén. Eddington szavaival élve: „A Föld az univerzum Betlehe-
me.” Ezt ismerték fel már korábban a nyugat-európai egyházak és
léptek az ügyben, hogy jobban sáfárkodjanak a rájuk bízott termé-
szeti erôforrásokkal. Az öko-gyülekezeti program modulrendszerre
épül, ahol fokozatosan tudnak a gyülekezetek lelkileg és praktikus
szempontból a környezethez való viszonyukon változtatni. Egyrészt
beépül a liturgiába és tudatossá válik a hálaadás a világ sokfélesé-

A Reformáció hónapjában sajátos megújulásra, illetve a megújításban történô szemé-
lyes részvételünkre irányul figyelmünk. Napjainkra megértük, hogy környezetünk, az
ökológiai világ, mint Isten alkotása egyre inkább a gondolkodásukban megújult, re-
formált, felelôsségük tudatára ébredt emberek oltalmára szorul. Vagy egyre többen
leszünk, akik tudatosan védjük, csinosítjuk teremtett környezetünket, vagy annak
romlását, pusztulását idézzük elô. Harmadik lehetôség nincs. Ezért szükséges minden
olyan mozgalomra, kezdeményezésre odafigyelnünk, s lehetôleg abban részt is ven-
nünk, melyek a környezet mentôszolgálatában tevékenykednek. Planetáris öko-refor-
mációra van szükség tehát, amit a legszûkebb környezetünkben kell kezdenünk. Min-
den pesszimista jövôkép ellenére van mit tennünk és lehet is tennünk környezetünk,
jövônk elviselhetô, élhetô szinten tartásáért. Írta: Dr. Békefy Lajos.

Mit tehetünk az öko-reformációért?
Hogy a Föld az univerzum Betleheme maradjon
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géért, másrészt pedig a gyülekezet csökkenti a környezeti terhelést.
Az Öko-gyülekezeti Tanács megalakulása a 2010-ben a Skót Egy-
házzal kötött együttmûködés következménye. A Magyarországi
Református Egyház szeretné a híveket tudatos szemléletre nevelni
közvetlen környezetükkel kapcsolatban is. Fontos, hogy a gyüleke-
zeti tagok komolyan vegyék a Teremtôtôl kapott megbízatásukat a
Földbolygó azon szegletén, ahol éppen élnek. A teremtett világ
megóvása is az egyik alternatívája az Isten magasztalásának. Az
öko-gyülekezeti tanács a környezetmérnököket, gazdasági szakem-
bereket, klímakutatókat és lelkészeket magába foglaló testületként
a skót minta alapján dolgozta ki a hazai öko-gyü-
lekezeti programot. A grémium feladata, hogy
népszerûsítse az irányelveket, koordinálja és szak-
mailag segítse a gyülekezetek teremtésvédelmi
törekvését. Az elsô nagyszabású akció, ami a ta-
nácshoz kötôdik, idén tavasszal volt. Ekkor ke-
rült megrendezésre az elsô magyarországi öko-
gyülekezeti konferencia.

OHÜ – mi rejlik e rövidítés mögött?
Ez, amit a logo mutat – válaszolhatnék röviden.
Ennél viszont sokkalta több, azaz... Az OHÜ Or-
szágos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Korlátolt Felelôsségû Társaság
feladatkörébe tartozik a közremûködés a környe-
zetszennyezés megelôzésében, az ember és a kör-
nyezet harmonikus kapcsolatának kialakításában,
a hulladékok keletkezésének megelôzésében, va-
lamint a keletkezett szelektív hulladék hasznosításában Magyaror-
szágon. Honlapjukon gazdag tájékoztatást kapunk tevékenységük-
rôl, akárcsak a szelektív hulladékgyûjtés tudnivalóiról is, továbbá
hasznosítható ismeretekhez jutunk a hulladékfajtákról. Honlapjuk
elérhetôsége: www.szelektivinfo.hu.

Egyik céljuk – az új termékdíj-törvény alapján meghatározott fe-
ladatok részeként –, hogy nagyobb arányú legyen a közszolgáltatók
által begyûjtött lakossági szelektív hulladék mennyisége, illetve ará-
nya. A megvalósítás részeként – kompenzálva a lakossági szelektív
hulladékgyûjtés, -hasznosítás sok esetben veszteséges mûködését –
anyagilag, részfinanszírozással ösztönzi a közszolgáltatók tevékeny-
ségét. Ezzel ahhoz is hozzájárul, hogy a hulladékhasznosításra vo-
natkozó európai uniós és hazai elvárások teljesüljenek.

Másrészt – szintén a hatályos termékdíj-törvényben meghatáro-
zott anyagi keretlehetôség felhasználásával – a lakosság körében
népszerûsíti a szelektív hulladékgyûjtést, támogatja azokat a szem-
léletváltást elôsegítô tevékenységeket, amelyek kedvezôen hozzá-
járulnak a lakosság és az ipari szereplôk környezettudatos nevelé-
séhez – ennek nyomán, a lakosság körében javulhat az otthon elô-

válogatott és a gyûjtôhelyekre eljuttatott szelektívhulladék mennyi-
sége, aránya.

„Lassíts, élj tartalmasabb életet!”
Az OHÜ honlapjának egyik elgondolkodtató írásának ez az alcíme,
amibôl idézve azonnal rájöhetünk, hogy mennyire egyet tudunk ér-
teni e gondolatokkal: „Gyorsul a világ: az internet, a kommuniká-
ció, a termelés, az értékesítés, a jármûvek serege, és ezzel a mi éle-
tünk is gyorsul. Gyorsabban szórakozunk, gyorsabban neveljük
gyermekeinket, randevúinkat is gyorsabban bonyolítjuk. Egy ma
még kicsiny, de egyre gyarapodó közösség viszont azt vallja: ez a
gyorsaság nem fenntartható, hosszú távon tönkreteszi kreativitá-
sunkat, nem kedvez a társadalomnak, a kultúrának. A lassulás lehe-
tôségeit keresô mozgalom itthon még csak szárnyait bontogatja, de
a helyi termékek fogyasztása, a közösségi termelés, az ökoturizmus
és az alternatív pedagógia területén már sok elôzményre építhet...”.

Mit tehetünk mi? – „öko-csinosítás”
Véleményem szerint a Presbiteri Szövetség és a Magyarországi Egy-
házak Ökumenikus Tanácsa, amely idén is megszervezte a Terem-
tés hetét, valamint a református egyház öko-gyülekezeti mozgalma
nagyon hasznos együttmûködést valósíthat meg az OHÜ-vel, hi-
szen ki ne értene egyet az ügynökség egyik fontos célkitûzésével, a
lakosság környezettudatossá nevelésével kapcsolatos teendôk,

programok szervezésével. Teljes szívvel és tevé-
kenyen tudjuk támogatni a természetet kímélô
életmód népszerûsítését, aminek egyik elsô lépé-
se a hulladékok szelektív gyûjtése, környezetünk
rendben, tisztán tartása. Gyülekezeti, egyházme-
gyei alkalmakra, regionális presbiteri konferenci-
ákra, egyházi iskolai fórumokra lehetne vendég-
elôadóként az OHÜ munkatársait meghívni, gya-
korlati ötleteket kérni-kapni tôlük.

Nem tudom említés nélkül hagyni témánk
összefüggésében a felvidéki református püspök
fiát, Kármán Józsefet, aki 1794-ben adta ki ma is
elgondolkodtató munkáját a Nemzet csinosításá-
ról. Bár ô a szellemi felvilágosítást tûzte ki céljá-
ul, de miért ne lehetne úgy értelmeznünk a mai
öko-mozgalmat és öko-reformációt, mint ami
nemzetünk, városunk, utcánk, házunk és temp-
lomkörnyezetünk csinosítását célozza meg? Egy-

fajta öko-csinosítást. Ehhez adhat hasznos útmutatást az OHÜ, az
öko-gyülekezeti mozgalom, de Pál apostol öko-üzenete is: „Újulja-
tok meg elméteknek lelke szerint...” (Efézus 4,23), hiszen maga a
teremtett világ is sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését
(Róma 8,19). Azok megjelenését, munkálkodását, akik képesek és
készek a külsô világ, a természeti környezet megújítására, megtar-
tására, védelmére, ápolására, csinosítására. Erre az öko-reformáció-
ra hív minket újra és újra Isten Lelke. Így lehetünk munkatársak ab-
ban a nagy szabadításban, aminek célja: „a teremtett világ megsza-
badul a rothadandóság rabságá-
tól...mert tudjuk, hogy az egész
teremtett világ egyetemben fo-
hászkodik és nyög mind idáig”
(Róma 8,21-22)...

(Decemberben az OHÜ kará-
csonyi bevásárlásra vonatkozó
környezetkímélô tanácsait oszt-
juk meg Olvasóinkkal.)


