
Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
Kálvin többször is elôvette esztendôk fordu-
lása tájékán Pál apostol hatalmas „himnu-
szát”, ami a Római levél 8. fejezetében ol-
vasható. Mit is lehetne leginkább 2015 elején
idézni, mint azt az igeszakaszt, amiben ez a
legfôbb kérdés, s az abszolút hitbizonyosság-
ban megkapott válasz a legbiztosabb útrava-
ló: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk”?
Az apostol így fogalmaz, Kálvin ezt recitál-
ja, s mi is ezt mondjuk lelkünk belsô vissz-
hangjával és rezonanciájával, túl a látványok-
ba veszô mai embe-
rek pillanatnyi gyö-
nyörélvezetén: „Ki-
csoda szakaszt el
minket a Krisztus
szerelmétôl? Nyo-
morúság vagy szo-
rongattatás, vagy
üldözés, vagy éhség,
vagy meztelenség,
vagy veszedelem,
vagy fegyver? Amint meg van írva: Te éretted
gyilkoltatunk minden napon; olybá tekinte-
nek mint vágó juhokat. De mindezekben fe-
lettébb diadalmaskodunk Az által, aki minket
szeretett. Mert meg vagyok gyôzôdve, hogy
sem halál, sem élet, sem angyalok, sem feje-
delemségek, sem hatalmasságok, sem jelen-
valók, sem következendôk, sem magasság,
sem mélység, sem semmi más teremtmény
nem szakaszthat el minket az Istennek szerel-
métôl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisz-
tusban” (Róma 8,31-39). Errôl tartott genfi,
St. Pierre templombeli igehirdetésében fo-
galmazta meg idôk és körülmények változá-
sa közepette is a sziklaszilárdan megmaradó
keresztyén meggyôzôdést a hitújító Kálvin:
„Hitünk Isten ígéretét úgy fogja fel, mint
olyan szárnyat, ami minden ellenálláson ke-
resztül a mennyekig emel minket”.

Aki nem tud az embereknek
köszönetet mondani...
Reformátorunk közel fél ezredévvel ezelôtti
megfogalmazásai között vannak olyanok,
melyek ma is igen ütôsek, ülnek, s megszív-
lelendôk. Ilyen az is, amit néhány igehirde-
tésében újra és újra idéz, s amit óesztendô
vége, újesztendô eleje felé párszor felidézett
az évek múlásával gyülekezete elôtt. Ez
Genfi Kátéja egyik aranymondása, mely így
hangzik: „Aki nem tud embereknek köszöne-

tet mondani, ezzel
leleplezi önmagát,
hogy bizony Istennel
szemben is hálátlan
és nem tud Neki sem
köszönetet monda-
ni”. Napjaink köz-
életében, egyházi és
nem egyházi napi
érintkezésekben fel-
fedezhetjük ennek

a kálvini normának, viselkedési szabálynak
a hatalmas hiányát, illetve azt, hogy igazán
megköszönni valamit valakinek ma is csak
akkor tudunk, ha elôbb Istennek köszönünk
meg mindent. Az udvariasság nem etikett
kurzus vagy protokolliskola függvénye, még
fenn, a magas politikai és banki világban
sem, hanem mélyen erkölcsi, hitbeli kérdés!
Különben csak máz, álarc, ami mögött akár
bûnözô is rejtôzhet! Nem is lehet csodálkoz-
nunk Kálvin nyomán azon, hogy korunk ri-
deg „udvariassága”, betanult etikett szabá-
lyai olykor miért olyan fájón üresek, s miért
csikorognak annyira az emberi kapcsolatok,
olykor nagyon is hosszú árnyékot vetve az
éppen uralkodó szokásokra. A századokon
keresztül messze földön híres magyar ven-
dégszeretet lelkület és nem etikett oktatás
eredménye, megnyilatkozása volt. Vérében

�

XXIV. évfolyam 1. szám BUDAPEST 2015. január-február

A MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG LAPJA

PRESBITER
Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket (Róm 15,7)

A jövô
A jövô, amit mi készítünk,

rettenetes lesz:
nyilvánvalóvá teszi majd,

milyenek vagyunk valójában.

Ezért kérünk téged: Úr Krisztus,
szabadíts meg minket

a magunk alkotta jövôtôl!
Hozd el nekünk a Te jövôdet!

A jövô, amit mi készítünk,
nyilvánvalóvá teszi

a keresztyénség hazugságait,
hogy megelégszik

„a kegyesség látszatával”,
az épületes beszédekkel

és a szertartásokkal.

Úr Krisztus, ajándékozz meg minket
a Te jeleneddel,

ami a Te igazságod jelenléte is,
és megszabadít a képmutatástól.

Rudolf Bohren

*

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó
napokban nehéz idôk jönnek

(2Tim 3,1).
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volt parasztnak, polgárnak és arisztokratának egyaránt. Jó ezt éppen
esztendô fordulóján (köz)emlékezetbe idézni, mert mérhetetlenül sok
sebet osztanak ma az emberek egymásnak csak azért, mert honpol-
gáraink egy része elfeledte az ôsi jó szokásokat. Több odafigyelés

egymásra, nem pedig leereszkedô, betanult protokollformák kellenek
hétköznapi kapcsolataink olajozására. Egyszerûen több szív és több
lélek! Mindkettô ingyen megszerezhetô Istennél. Isten-kultúra nélkül
nincs emberkultúra. Isten-hiányban elvész az ember és az embertársi
jó viszony is! Ezt hagyta ránk annyi mindennel együtt Kálvin drága
örökségül, a Genfi Kátén, s ezernyi levelén keresztül, de ezt hagyták
ránk nem veszendô aranyként, nem avuló ruhaként azok, akikben
még élt a magyar szív, azaz keresztyén, hívô lelkület. És ezt bizony
jó lenne visszaépíteni, visszaszerezni, visszakönyörögni Istentôl.
Vissza tehát Kálvinhoz, Krisztushoz, Istenhez, hogy elôbbre jussunk
2015-ben is – egymás felé!

Lelkületi udvariasság, a hit nemzetmegtartó ereje
Volt Kálvin életében egy év vége, amikor a fentebb emlékezetbe
idézett köszönetmondás, lelkületi udvariasság nemzetközi szinten is
megjelent, s nem csak Nyugat, Dél és Észak irányában terjedt, ha-

nem Kelet felé is. 1555. de-
cember végén öt levelet írt
lengyel elôkelôségekhez,
akiknek megköszönte és di-
csérte elkötelezettségüket a
hitújítás mellett, protestán-
sok iránti szeretetüket. A
reformáció értékeinek len-
gyelországi terjesztésében
kifejtett fáradozásaikat
nagyra értékelte, a hitújítást
állammegtartó erôként aján-
lotta figyelmükbe, s méltat-
ta és méltányolta kezdemé-
nyezésüket, hogy a Bibliát
lengyelre szeretnék fordít-

tatni. Johann von Tarnowhoz, a lengyel honvédség fôparancsnokához
írt levelében elôre tekintve a következô évekre, kifejti, hogy a refor-
máció államformáló és nemzetmegtartó erô. Isten az egész emberi
nem oltalmazója, s az állami rendet nem engedi a világiak között
sem veszendôbe menni, de minden rendnek a forrása és fundamen-
tuma a tiszta evangéliumi hit – érvel. Ahol az istentelenséget a tiszta
reformátori kegyesség váltja fel, ott virágzik a törvényesség és a
rend, ott megbecsülik a felsôbbséget, s a nép elégedetten tölti dol-
gos napjait. Milyen különös, hogy valóságos lengyel évvégét, „szil-
vesztert” készített magának 1555-ben Kálvin. Magának? Nem, az
egész lengyel népnek, s evangéliumi világosságot kapott nemes elô-
kelôségeiknek, hiszen szívükre helyezte a felelôsséget a jó állam-
rendért, a Szentírásért, a tiszta hitért, életgyakorlatért és az evangé-
liumi értékeken nyugvó nevelésért. Boldog nép, aki ilyen intést, ta-

nítást kaphatott, kap. Bár csak nekünk is jutott volna legalább ennyi
Kálvinból! Ennek ellenére Isten sajátos történelmi csodája, hogy a
protestantizmus nálunk lett nagyobbá, Európa szellemi és lelki vé-
dôbástyájává avatva a keleti végeken a kárpát-medencei protestan-
tizmust. Ez Isten bölcs elôrelátásának és felemelô kegyelmének kö-
szönhetô. Bárcsak a 21. században élô nemzedékek is felismernék,
s magukévá tennék ezt a tapasztalatot és nemzetmegtartó meggyô-
zôdést! Erre is nevelni kell a felnövekvô nemzedékeket, s imádkoz-
ni azért, hogy ez eredményes legyen. Gyönyörû feladat presbitere-
inknek is!

Századokon átívelô újévi genfi ima – használatunkra
Kálvin János genfi prédikátor újévi imádsága végre érkezzék el hoz-
zánk édes anyanyelvünkön:

Mindenható Istenünk, Te alászállottál hozzánk és gondoskodtál
arról, hogy mindazt megadd nekünk, ami földi életünkhöz szükséges
és fontos. Segíts megtanulnunk azt, hogy egészen Rád bízzuk magun-
kat, s így áldásoddal induljunk az újesztendô felé. Szentlelked vezes-
sen minket, Ô gyújtsa fel bennünk a buzgóság lángját. Azért lángol-
junk, hogy Téged segítségül hívjunk. Kegyetlenség és mértéktelen
embertelenség vesz körül minket, így gyakran tévelygünk a külsô
dolgokban. Úgy tûnik, hogy az emberek nagyon megfeledkeznek ma-

gukról, s olyan háborúságokba keverednek, melyek során feledve lesz
minden jogszerûség és minden törvény. Ahol viszont Istent felismerik
és megismerik, ott felébred és növekszik az emberség. Ahol viszont
kölcsönösen elnyomják és meghazudtolják egymást, ott az is kiderül,
hogy kiveszett belôlük a Te félelmed. A kert feletti felügyeletet Te
Ádámra ruháztad, hogy ezzel is megmutasd, szabadon rendelkezhe-
tünk azokkal a javakkal, amiket Te azzal a feltétellel bíztál ránk,
hogy mértéktartással és megelégedéssel éljünk velük. Ami pedig még
hiányzik, arról gondoskodjunk. Semmi más nincs, amiben Téged iga-
zán követhetnénk, mint a jó cselekvése. Nem elég az, ha a hit ben-
nünk megfogan, azt folyamatosan táplálnunk és növelnünk kell.
Urunk, Istenünk, tudjuk, azért vagyunk e földön, hogy egy szívvel és
egy szájjal magasztaljunk Téged, s ez legyen életünk igazi értelme és
célja. Add meg ezt nekünk, Ámen.

Igen, ez volt Kálvin életének végsô értelme és célja, meg funda-
mentuma a 16. században: Isten magasztalása földi életünkben. Le-
het-e más végsô értelme és célja, meg fundamentuma a mi életünk-
nek? Legyen áldást hozó, áldást osztó számunkra, rajtunk keresztül
az Úrnak 2015. esztendeje is!

Dr. Békefy Lajos
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Tanú. Milyen gazdag ez az egy szó is!
Ízlelgetem: szemtanú, fültanú, tanúvallo-
más vagy tanúskodás, hamis tanú... vérta-
nú. A szónak szinte minden árnyalata elô-
fordul a Szentírásban – új fordítású bibli-
ánkban 148-szor, míg Károlinál csak 54-
szer találkozunk vele, mert ô gyakran a bi-
zonyság szóval fordította. Érezhetô, hogy
ugyanazt a fogalmat próbáljuk kifejezni
hol így, hol úgy abban is, ahogy hitünk
megvallását mi bizonyságtételnek, római
katolikus testvéreink pedig tanúságtételnek
szokták mondani.

A szó gyökere a tan, vagyis az ismeret,
valaminek a tudása, illetve a megismerés
alapján szerzett bizonyosság, a tanú pedig
az, aki ezt az ismeretet megôrzi, és szükség
esetén hitelt érdemlôen közli. (Az ugyan-
ebbôl a szótôbôl képzett tanítvány pedig
az, aki rendszeres tanítást kap tanítójától,
és ismereteirôl kész számot adni.)

Az Ószövetségben a fogadalom, eskü hi-
telesítésére jelentették ki, hogy annak az
Úr Isten a tanúja, aki mindent lát, hall, és
mindenre megbízhatóan emlékszik. Ami-
kor az eget hívták tanúul, akkor is tulajdon-
képpen a mennyben lakó Úrra és mennyei
seregeire utaltak. Jób a vádaskodó, és a
nyomorúsága okát firtató barátokkal szem-
ben hívja tanúul a mennyben lakót (Jób
16,19). Másik oldalról viszont Isten a ma-
ga létének és hatalmának bizonyítására –
pontosabban az errôl való bizonyságtétel-
re, ennek meghirdetésére a világban – em-
bereket, sôt népet választott ki tanúnak
(Ézs 43,10).

Más esetben a szerzôdést hiteles életû
személyek jelenlétében kötötték meg, akik
tanúsították vita esetén a megállapodás té-
nyét és tartalmát. Boáz például így vette
feleségül Ruthot (Ruth 4,9). De lehetett
pusztán egy kôrakás is tanúja a szerzôdés-
kötésnek, mint ahogy azt Lábán és Jákob
esetén láthattuk (1Móz 31,48). Ilyenkor
természetesen nem a kôhalom emlékezett,
hanem a szerzôdéskötôket – és utódaikat –
emlékeztette a közösen emelt építmény.
Ilyenformán egy tárgy is lehet tanú, vagy a
cselekedetek is tanúskodhatnak ellenünk
vagy mellettünk. Hóseással azt mondatja
az Úr, hogy „Izráel ellen saját gôgje ta-
núskodik, mert nem tértek meg Istenükhöz,

az Úrhoz” (Hós 7,10), Péter ellen pedig a
fôpap udvarán saját beszéde (tájszólása)
tanúskodott. Pál meg azt tanácsolja, hogy
az özvegyasszonyok közé csak azokat ve-
gyék fel, „aki mellett jó cselekedetei ta-
núskodnak” (1Tim 5,10).

Az ítélethozatalnak is fontos eleme volt
a tanú, hisz akár a halálbüntetés kiszabása
is múlhatott a tanú vallomásán. Ezért ren-
delkezik Isten úgy, hogy csak független
tanú tehessen vallomást, és legalább két-
három egybehangzó kijelentés alapján le-
hessen valakit elítélni (5Móz 17,6). A meg-
kövezésnél, mint kollektív ítélet-végrehaj-
tásnál is a tanúnak kellett elsôként követ
dobnia az elítéltre. Mivel ilyen jelentôs kö-
vetkezményei lehettek a tanúvallomásnak,
azért bünteti oly szigorúan a hamis tanú-
zást a törvény (5Móz 19,16-19).

Ha Jézus életét tekintjük végig, ott is
többféle értelemben találkozunk a tanúság-
gal.

A gazdag ifjú öntudatosan vallja, hogy a
többi törvénnyel együtt azt is megtartotta,
hogy „ne tanúskodj hamisan”. Viszont a
fôpapok kifejezetten „igyekeztek hamis ta-
núvallomásra szert tenni Jézus ellen”, s
mivel a hamis tanúk egymásnak is ellent-
mondtak, az ítélethozatalt az döntötte el,
hogy Jézus Krisztus maga ellen vallott,
amikor elismerte, hogy Ô az Isten Fia. A
fôpap erre így reagált: „Istent káromolta.
Mi szükségünk van még tanúkra?”

Amikor Jézus felkészíti tanítványait a
távozása utáni idôkre, amikor üldözéseket,
börtönt, királyok, helytartók elôtti kihall-
gatásokat szenvednek el, akkor mondja ne-
kik, hogy „...ez alkalom lesz nektek a tanú-
ságtételre” (Lk 21,13).

Bizony, ezek az üldözések be is követ-
keztek! Bôven olvashatunk róluk az Apos-
tolok cselekedeteiben és Pál apostol leve-
leiben. Ez vezethet minket a tanú szó ere-
deti görög kifejezésének az apostoli kortól
bekövetkezett jelentésváltozásához.
Ugyanis a görög szó így hangzik magyaro-
san: mártír.

Igen, mártír. Mert a tanú szó hallatán a
bírósági eljárás jut eszünkbe, vagy egy-egy
okirat hitelesítése, amely eljárásokban az
igazság képviselôjét, a bírói, ügyészi mun-
ka elôsegítôjét, a törvény által védett, köz-

tiszteletet érdemlô személyt látjuk magunk
elôtt. A tanú sérthetetlenségét a hatalom
garantálja. De nem így a mártírét! A már-
tír az életénél is fontosabbnak tartja azt az
igazságot, amit képviselnie kell, amelynek
képviseletét bízták rá. Ha kell, inkább vál-
lalja a börtönt, kínzást, halált, de az igazsá-
got nem tagadja meg.

Jézus mennybemenetele elôtti utolsó sza-
vaival a mártíromságot is magába foglaló
tanúságtételre küldi el tanítványait: „erôt
kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek,
és tanúim (martus) lesztek Jeruzsálemben,
egész Júdeában és Samáriában, sôt egé-
szen a föld végsô határáig” (ApCsel 1,8).
S valóban, gondoskodott arról az Úr Isten,
hogy az évszázadok, évezredek folyamán
bizonyságtevô tanítványai közvetítésével
eljutott az evangélium – a megváltás
örömhíre – a föld végsô határáig.

Minket, presbitereket is ebbe a szolgálat-
ba állított be az Egyház Ura, Jézus Krisz-
tus. Egyszerre vagyunk köztiszteletben ál-
ló tanúi, akiket a törvényt adó és a világot
kormányzó hatalom védelmez, és akik az
üldözések, hátratételek elszenvedôi – már-
tírjai. Olyan korban élünk, amikor a Föld
számos országában üldözés, börtön, sôt ha-
lál vár a hitvalló keresztyénekre. Szûkebb
környezetünk, az Európai Unió pusztán
megtagadja keresztyén múltját és jelenét,
és nem számít politikailag korrektnek az,
aki a szabados eszmékkel szemben Isten
örök törvényéhez méri szavait, tetteit. Ha-
zánk eközben különös kegyelmi idôket él
meg. Szabadon lehet hirdetni Isten Igéjét,
gyermekeink iskolai tanrendben tanulhat-
ják a hittant, és országunk vezetôi közt is
számos hitvalló keresztyént számlálhatunk.
Ne tartsuk csekélységnek mindezeket, és
használjuk jól ki „az alkalmas idôt, mert
az idôk gonoszak. Éppen azért: ne legyetek
meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi
az Úr akarata!” (Ef. 5,16-17).

Legyünk bizonyságtevô tanúk, ha annak
van ideje, de készüljünk fel a mártírom-
ságra is, ha esetleg annak jön el az ideje!

„Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat
a farkasok közé: legyetek tehát okosak,
mint a kígyók, és szelídek, mint a galam-
bok. Óvakodjatok az emberektôl, mert át-
adnak a törvényszékeknek, és megkorbá-
csolnak zsinagógáikban, sôt helytartók és
királyok elé hurcolnak énmiattam, tanúbi-
zonyságul nekik és a pogányoknak. Mikor
azonban átadnak titeket, ne aggódjatok
amiatt, hogy miképpen vagy mit mondja-
tok, mert megadatik nektek abban az órá-
ban, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagy-
tok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke
szól általatok” (Mt 10,16-20).

Dr. Viczián Miklós

Tanúim lesztek



Amikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek (Mt 6,16)4

Böjtköszöntô
Az év ritmusa úgy hozza, hogy
a karácsonyi és újévi ünnepek
elmúltával jön a böjti idô,
azután pedig a húsvét ünnepe.
Már a húsvét elnevezés is arra
utal, hogy a régiek ebben lát-
ták az ünnep jelentését: böjti
hústilalom után újra szabad
húst enni. Leszûkítenénk
azonban a böjt értelmét, ha
csak ennyit látunk benne. Az
igazi böjt értelme az, hogy
gondolatban, lélekben elkísér-
jük az Úr Jézust a szenvedés
útján, egészen nagypéntekig,
a golgotai keresztig. Ez pedig
nem történhet anélkül, hogy
végig ne gondolnánk: miért

kellett Jézusnak szenvedni? A válasz pedig: a mi bûneink miatt,
érettünk és helyettünk szenvedett. Jézus szenvedett, az egyetlen
igaz a nem igazakért. Az igazi böjt az erre való válasz: hogyan tu-
dom hálaáldozatként odaszánni életemet még inkább, hogy Isten
akarata szerint, az Ô dicsôségére éljek? Már a Krisztus elôtti idôben
Ézsaiás próféta arra figyelmeztette Izráel népét, hogy ne külsôsé-
gekkel mutassák ki a böjtöt, hanem szívük szerint forduljanak Is-
tenhez és embertársaikhoz! Engedjék szabadon a foglyokat, adja-
nak enni az éhezônek, ruhát a ruhátlannak (És 58.). Ezért sem ide-
gen az a gondolkodás, hogy a böjtben kerüljük a világi luxust, azt,
amire egyébként sincs szükségünk. Ha erre gondolunk, akkor egész
világunkra ráférne egy igazi Nagyböjt. Jó lenne ráébredni, hogy az
élet több, mint az eledel és a ruházat, hiszen mai világunk e körül
forog: hogyan tudnánk többet enni, többet venni, többet felvenni.
Ezért lettek a bevásárlóközpontok a modern élet templomai, ahol a
vásárlási-fogyasztási szenvedélynek hódolhatunk. A böjtre készül-
ve, a német egyházak, mint évek óta mindig, ebben az évben is
meghirdették közös böjti akciójukat. Egyszer ezt a jelszót válasz-
tották: „Isten szépnek teremtett!” A figyelemfelhívás volt a cél,
hogy az emberek mennyit foglalkoznak a saját szépségükkel, kül-
sejükkel. Fogyókúrára, kozmetikára rengeteg pénzt költenek, sok-
szor még feleslegesen is. Létrehoztak egy internetes oldalt is. Itt az
egyházi csoportok elmondhatják, ôk hogy „ünneplik a böjtöt”. De

itt olvasható néhány érdekes kimutatás is: pl., hogy a világ tíz leg-
fejlettebb országában összesen többet költenek a háziállatok, ku-
tyák, macskák ellátására, mint amennyit a tíz legszegényebb or-
szág gyógyításra és oktatásra. Való igaz, hogy az egész világ pazar-
lóan él és ezért feleslegesen használjuk ki a föld tartalékait. Úgy
bánunk az olajjal, a vízzel és az erdôkkel, mintha korlátlan készle-
teink lennének. Miközben családok ezrei rettegnek attól, hogy ho-
gyan fizessék ki áramszámlájukat, egy rádióriport szerint van ha-
zánkban olyan háztulajdonos, aki havonta fizet ki félmillió forintos
villanyszámlát. Kérdezhetnénk, hogy mire, de mivel adóssága nincs,
a szolgáltatót nem érdekli, hogy mire használ el ennyi áramot. Per-
sze könnyû lenne azt mondani, hogy a gazdagoktól el kell venni
mindent, tanuljanak ôk egy kis böjtöt, és akkor jut mindenkinek.
Történelmi példák mutatják, hogy nem lehet azzal megoldani a
problémákat, ha a gazdagokat szegénnyé tesszük. Inkább mindnyá-
junknak szemléletváltásra lenne szükségünk!

Isten elôtt szemlélve magunkat, minden más fényben látszik. A
böjt kérdése is. Nem az Úrnak van szüksége a mi böjtünkre, hanem
nekünk magunknak! Ismerek olyan családot, akik a böjti idôben
kihagyják a gyerekekkel az egyébként náluk rendszeres hétvégi
autós kirándulást, az így megspórolt pénzbôl egy szegényebb csa-
ládot támogatnak. Már a gyerekek is tudatosan vállalják ezt, mert
átélik, hogy lemondanak valamirôl és ezzel másnak segítenek. Van-
nak olyanok, akik ilyenkor a munkába is gyalog vagy kerékpárral
járnak. Ezzel néhány hétre közösséget vállalnak azokkal, akik nem
engedhetik meg, hogy saját autójuk legyen. A megtakarított pénzt
valami jó célra fordítják. Vannak, akik ebben az idôben a napi té-
vézés helyett önkéntes munkát végeznek, betegeket látogatnak. Le-
het családi, baráti körben, gyülekezeti csoportban is beszélgetni er-
rôl és kipróbálni a böjt valamilyen, nem öncélú formáját. Így aztán
arra is rájövünk, hogy egész évben mennyi mindenhez ragaszko-
dunk, amire igazán nincs is szükségünk. Nyugodtan és megelége-
déssel lehet élni ezek nélkül is. Ha a böjtöt úgy tekintjük, hogy ez
egy nehezen teljesíthetô feladat, akkor nagy a veszély, hogy erôl-
ködés lesz belôle, és a végén örömmel sóhajtunk fel, milyen jó,
hogy vége van, túl vagyunk rajta. Ha ellenben a böjt Isten közelsé-
gének a megtapasztalása, a még inkább Ôreá való figyelésnek, az
imádságnak a szent ideje, akkor mondhatjuk azt, kár, hogy vége a
böjtnek. Ha ünnep, akkor inkább tartson tovább! Rajtunk áll, hogy
örülünk-e a böjt végének, vagy sajnáljuk.

Dr. Gyôri István

Isten kegyelmébôl mintegy 30 fôvel a második félévet kezdték el
a népfôiskola hallgatói. Ahogyan már a korábbi években is tapasz-
taltuk, a mostani közösség is minden tekintetben igen gazdag, sok-
színû élethelyzetet, érdeklôdést, és alapvetô elkötelezettséget hozott
magával. Aki nem élte még át, vagy nem látta legalább a „diákvi-
lággá”, majd egyre inkább testvéri közösséggé formálódás csodáját,
el sem tudja képzelni, hogyan gazdagíthatja ezt a közösséget min-
den kedves hallgatónk Istentôl kapott személyiségével. A bemutat-
kozás idején a távolságok szinte áthidalhatatlannak tûnhetnek, de
alig egy-két óra alatt a „távolvalók (itt is) közel valókká lesznek”.

Ennek a gyors feloldódásnak Isten segítségével maguk a pro-
fesszorok, a tanárok a munkálói. Megszólító, baráti hangjuk, kéz-
fogásuk és bátorításuk érinti meg hallgatóinkat, akiket már koráb-
ban a szükséges adminisztrációs és tájékoztató szolgálat avatott, se-

gítô képviselôi is nagy szeretettel és figyelmességgel vettek körül.
Hiszen ôk mindenkit megelôzve, Rektori Hivatalban vagy Déká-
nián már egy dossziéba rakták a jelentkezôket, miközben ismeret-
lenül a szívükbe is befogadták ôket.

Az induláskor elhangzó igei üzenet, közös éneklés és imádság, az
evangéliumnak és egyházunk életének, történetének gyorsan nyíló
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távlatai mellett az éjszakai pihenôhely megtalálása, szobatársak
megismerése mind egy-egy lépcsôfoka a baráti közeledésnek.

A második igen jelentôs segítség, oldás már éppen a hallgatók
részérôl érkezik. Hiszen valami különös és mégis megtapasztalha-
tó kézkinyújtás jelenik meg abban, amikor az éppen nyugdíjba vo-
nuló egyetemi oktató azt kéri a szabolcsi faluból érkezett négy-
gyermekes édesanyától és mindenkitôl, hogy: „Bátran tegezzük
egymást a következôkben, hiszen számunkra most a legmeghatá-
rozóbb valóság az, hogy mindnyájan diákok lettünk és vagyunk.”
Milyen bölcsen és mennyi szeretettel emelte föl ez a hangvétel a
közösség jelentôs részét érettségik és diplomák felé abba a szelle-
mi légkörbe, melyben a mértékek nem torzulnak és nem leértéke-
lôdnek, csak új összefüggésbe kerülnek Isten országa távlatainak
és szolgálatainak keresésében.

Hiszem, ha Dr. Újszászy professzor úr, „Kálmán bácsi” még itt
lehetne közöttünk, örömét lelné abban, hogy a Kollégium, a Teoló-
gia, mindenki adni, szolgálni szeretne, meggazdagítani az érkezô
hallgatót s közben önmagát is. Úgy tûnik, még a lépcsôk, a termek
is örülnek az érkezôknek, hiszen velük kicsit egy-egy gyülekezet
is érkezik. Minden festésnek, olajozásnak örülnek a falak és a lép-
csôk, de a legnagyobb kiváltság számukra a kicsi falvakból és
nagyvárosokból behozott por vagy sár, s a szívben behozott ottho-
ni imádság, az öreg diák feletti öröm, s a holnap felôli reménység.
Van-e, lehet-e szebb reménységünk, mint hogy a következô évek-
ben egyre növekvô számban a Tiszáninneni Kerületbôl, s az ország
távolabbi részeibôl is egy-egy élô kapcsolatot jelentô küldött lép

be a Kollégiumba, majd viszi haza a közel 500 éves intézmény
örökségét, látását, ôrzô üzenetét? Miért ne lehetne ez a delegálás
gyülekezetenként külön öröm, a missziói tervezgetés része, és mi-
ért ne jöhetnének akár kettesével egy-egy helyrôl, hogy már az uta-
zás is a kapcsolatépülés része legyen? És miért ne fiatalodhatna a
vén Kollégium is a felemelô, segítô szándék örömével? Bizonyos,
hogy mindenki nagy áldozatot is hoz: tanár és diák, de ez a befek-
tetés a gyülekezetek, a családok, gyermekek, de még az unokák
szívét is megszólíthatja. Azért bár a hívogatásra még visszatérünk
a következô számokban, már ebben a sajátos beszámolóban is jus-
son el a Kollégium és a Presbiteri Szövetség hívogató hangja min-
den felnôtt szívhez, vagy teológiára gondoló fiatalhoz is. Isten se-
reggyûjtésének helye Sárospatak a többi három intézménnyel és
sok-sok gyülekezettel együtt.

A közösségi élmény harmadik nagy felbuzgó forrása, amikor az
év kiemelt alkalmain, nyitáskor, záráskor, ünnepi, karácsonyi asz-
talközösségben a népfôiskola diákjai is együtt vannak a teológus és
akkreditált szakosokkal a templom, a Kollégium és a barátság fa-
lai között.

Isten kegyelmébôl itthon még nem a testvérháborúk megdöb-
bentô, szégyenletes és tragikus frontjaira kell bevonulni, hanem Is-
ten országa, Igéje, ismerete hívásának engedhetünk. Ôsszel újabb
csoport indul, már most hívjunk, bíztassunk, bátorítsunk másokat
is, hogy jöjjön, mert Isten munkamezeje és mi is nagyon várjuk
ôket.

D. Szabó Dániel

Bibliaismeret és önismeret
Egyházunk tanítója Kálvin, a Keresztyén vallás rendszere címû fô
mûvében kitüntetô helyet és terjedelmet szentel annak a tételnek,
hogy Isten ismeretében rejlik az ember önismerete. Istenismeret
nélkül ugyanis hamis önismeretre jutunk, mert olyan értékekhez,
zsinórmértékhez szabjuk magunkat, ami hamis útra vezethet. Kál-
vin nyomdokain magyar reformátor eleink is ezért tartották fontos-
nak a Biblia rendszeres tanulmányozását,
tanulását.

A Sárospataki Református Teológiai
Akadémia minden képzési szakán alapvetô
fontosságú tananyag a bibliaismeret. A
tantárgy tanulásának intézményünkben há-
rom pillére van. Tudni kell egyfelôl, mi, hol
van megírva. Nem elegendô ismerni a bib-
liai történeteket, jól kell tájékozódni a
Szentírásban, tudni kell, hol keressük.
Igyekszünk továbbá a sokszor olvasott, jól
ismert bibliai történetekben is felmutatni
azoknak az apró részleteknek a fontosságát,
amelyekre nem mindig figyelünk kellô módon. A tantárgy harma-
dik fontos pillére, hogy a hallgatók az egyes bibliai könyvekbôl sa-
ját választásuk alapján igeverseket gyûjtenek ki, azokat megtanul-
ják, s a listát a vizsgán átadják a tanárnak, aki annak alapján kér-
dezi a „memoriterként” megtanult, szabadon választott igéket. Nap-
pali tagozaton ezeken kívül még egy olyan teológiai mû ismeretét
is kérjük, ami jó összefoglalást ad az ókori Izrael mindennapjairól,
szokásairól és vallásos életérôl. E könyv segít abban, hogy a Bib-
lia olvasása közben felmerülô, a mai ember számára ismeretlen
szokások érthetôvé váljanak. A bibliaismeret tehát alapozás,

ugyanakkor segít a korábban megszerzett ismereteket is rendszer-
be foglalni.

A Biblia alapos megismerésének igényét nem adhatjuk fel, mert
anyaszentegyházunk életében valóban minden a Szentírásra épül.
Hiányos ismeret megengedô kompromisszumokat eredményezhet,
amik ellentétesek Isten rendjével. A Második Helvét Hitvallás elô-

szavában ezt olvassuk: „ha valaki Isten igé-
jébôl jobbra tanítana, annak szíves örömest
engedelmeskedünk az Úrban.” Készek va-
gyunk tehát minden új befogadására, akár
korábbi felismeréseink felülbírálására, ha
Isten igéjével igazolható. Hiányos bibliais-
merettel, és ebbôl fakadóan elégtelen hitis-
merettel rendelkezô embert azonban régi
és új szekták, magukat „egyházinak” neve-
zô közösségek könnyedén félrevezethet-
nek. Esetenként a nem tudásnál veszélye-
sebb lehet a hiányos ismeret. A bibliaisme-
ret tantárgy megalapozását kívánja adni an-

nak, hogy Istennel való kapcsolatunk életformává legyen, s Istent,
embertársainkat, világunkat, valamint önmagunkat úgy lássuk,
ahogyan Isten azt nekünk kijelentette.

A Kárpát-medence bármely régiójában élôket biztatjuk és hívjuk,
jöjjenek intézményünk valamely szakára. Lelkészeket, katechétá-
kat, lelkészi munkatársakat és közösségszervezôket képezünk.
Foglalkozunk továbbá presbiterképzéssel. A vallási és felekezeti
pluralizmus világában fontos, hogy olyan ôrállóink legyenek, akik
tudják, kihez igazodjanak.

Dr. Fodor Ferenc (Sárospatak)
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...hogy „ha pénzt adsz kölcsön az én népem-
nek, a szegénynek, aki veled van: ne légy
hozzá olyan, mint a hitelezô, ne vessetek rá
uzsorát... Ha zálogba veszed a te felebarátod
felsô ruháját, naplemente elôtt visszaadd azt
neki...” (Mózes II. könyve 22,25-26). Jól lá-
tom, hogy a Biblia nemcsak „szent” dolgok-
kal foglalkozik, hanem gazdasági,
politikai és nagyon poros napi
ügyekkel? Ha viszont ilyen dolgok-
ról szól, mint amit idéztem, akkor
nem a gazdasági fejlôdés legfôbb
akadályozója? Hol tartana a világ,
ha nem volna hitel, kölcsön, kamat,
pénzforgalom, csak ájtatos ima?

* * *

Egész könyv kellene e kérdéshalmaz
megválaszolására. Induljunk talán ki
abból, hogy a világ – sajnos – olyan,
amilyen. Ha azt mondjuk, hogy „ha a múlt-
ban minden másként történt volna, mint
ahogy történt”, abszurd kérdést teszünk fel.
Akármilyen világban élünk mi maiak, eb-
ben kell – még társadalmi kérdésekben is –
Isten törvénye szerint élnünk. A hangsúly:
„Isten törvénye szerint”. A repülôgépet sem
lehet bicikli módjára gondozni, bár mind-
egyikbôl van kétkerekû... E kicsiny helyen
csak tényeket sorolhatunk fel érintôlegesen.
� A fenti törvény sorban a hetedik a híres

ókori keleti törvénygyûjtemények között.
Kamatszedés részleteivel, vagy annak tilal-
mával csak ez a hetedik foglalkozik. Tudjuk,
volt 50, 60, sôt 80%-os kamat is! Ennek vál-

lalása kész öngyilkosság. A rabszolgaság
bekövetkezése azonban bizonyos volt. Mó-
zes II. könyve 20-23-ban olvasható Szövet-
ség Könyve (Sinai, vagy Hóreb-hegyi tör-
vénynek is nevezik) feltétele annak, hogy
Jahve-Jehova Úr Izráel Istene legyen! – Izrá-
el pedig az ô pártfogolt népe.

� E törvényben – és a teljes Szentírásban
– nem az ember van a gazdaságért („gazda-
sági fejlôdésért”), hanem a gazdaság az em-
berért. Az inségben levônek (özvegyek, ár-
vák, betegek, valahonnan életük megmenté-
se érdekében menekülteknek) kötelezô volt
kölcsönt nyújtani, mégpedig kamatmente-
sen. (Ez rendszerint élelmet, védelmet je-
lentett.) Ha zálogba adta felsôruháját (köpe-
nyét), a hideg sivatagi estén vissza kellett
adni neki, hogy legyen takarója.
� Voltak kereskedelmi hitelek (hajó épí-

tése, városi palota létesítése, karavánok
összeállítása és fenntartása stb.). E kölcsönök
haszonszerzést szolgáltak. Ez esetekben jo-

gos a kamat. (Még az uzsora felett is szemet
huny. Pl. Salamon király 20 falut ad zálog-
ba – és örökbe – Hirám türuszi királynak,
hogy építkezéseiben segítséget nyújtson.) –
Egyébként már a Kr. e. V. évezredben sumé-
roknál, horritáknál, hettitáknál léteztek
„bankok”.

� A kölcsön, a hitel nem isteni
„találmány”, hanem engedmény a
bûnbeesett ember számára. Követ-
kezményeit is neki kell vállalni.
� A „kôbevésett törvény” – a

„Tízparancsolat” 10. paragrafusát is
egyes tudósok a hitel és a kölcsön
meglétével hozzák összefüggésbe! –
Az „Úri imádság” ama tételénél,
hogy „Bocsásd meg a mi vétkeinket
(adósságainkat), mint ahogy mi is
megbocsátjuk (elengedjük)” – Pál
apostol még radikálisabb (1Timóthe-
us 6,6-10): „...minden rossznak gyö-

kere a pénz szerelme...” – Sôt, a 2Thessza-
lonika 3,6-15-ben írtakban még azt is írja:
„...ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.”
� Az ószövetség fontos helyein (3Mózes

25,5. Mózes 15,1-15) minden hetedik eszten-
dô, meg az 50. év – a sabbát évek és a jubile-
umi év – az általános adósságelengedés és
rabszolgaság alóli felmentés éve. (Enélkül a
magyar Nemzeti Imát sem értjük!!!) A 15.
Zsoltár 5. verse szerint a templom kapujában
ülô lévita csak feltételekkel engedi templom-
ba a sok ezernyi hívôt. Csak az mehet be, aki
„pénzét nem adja uzsorára és nem vesz el
(megvesztegetô) ajándékot az ártatlan ellen”.

P. V.

Azt olvastam a Bibliában... (20.)

Ha ugyanis olyasmit birtokolunk, ami nem
fogyatkozik meg az elajándékozás révén, ak-
kor mindaddig, amíg nem adunk belôle más-
nak, nem úgy birtokoljuk, ahogyan birtokol-
nunk kellene.

Augustinus: A keresztyén küzdelem I.1.1.

A fönti idézet kapcsán máris egy kérdés fo-
galmazódik meg bennem: Vajon elgondol-
koztunk már azon, hogy amit birtokolunk,
azt helyesen birtokoljuk? Valljuk be, sokszor
csupán a bírvágyig jutunk, a tudatos vagy
csupán az ösztönös megszerzésig, de a fönti
kérdés már föl sem merül, így aztán magá-
tól értetôdôen nem is keressük a választ. Pe-
dig a birtoklás fontos következményének
kellene lenni, hogy a birtoklás-tudatban a
fönti kérdés helyet kapjon. Ebbôl követke-
zôleg tudomásul kell venni, hogy a hiány:
jel, mégpedig nagyon is hangsúlyos jel. És
mindezek után arra is rá kell döbbennünk,
hogy ha már eljutottunk idáig, még mindig
lépéshátrányban vagyunk. A birtoklás

ugyanis együtt kell járjon az elengedéssel.
Hiszen az isteni ajándékok többségét azért
kapjuk, hogy a megfelelô idôben, a megfe-
lelô személynek, személyeknek továbbad-
juk. Persze tudjuk, hogy itt Augustinus elsô-
sorban az ismeret továbbadásáról beszél –
„ami nem fogyatkozik meg az elajándékozás
révén” –, ám ha a szöveget tovább olvassuk,
kiderül, hogy a kenyérszaporítási példát is
fölhozza, s ez által a teljes tulajdon-arzenál-
ra kiterjeszti. Az egyik erôsíti a másikat.
Nincs kivétel. Ezt írja: „a kenyér is akkor
szaporodott meg, amikor megtörték”. Ehhez
pedig hit kell. Hinni kell, hogy a csoda meg-
történik. És nem azért, mert csak így történ-
het meg, hanem azért, mert Isten így cselek-
szik. Nincs feltételes mód. És nem azért,
mert nem ismeri a nyelvtant, hanem azért,
mert az Ô akarata nincs alárendelve semmi-
lyen föltételnek. A hitre nekünk van szüksé-

günk – és nem Isten-
nek, hogy csodát
mûvelhessen –, és-
pedig azért, hogy
megláthassuk a
csodát. Ezért
kell hitbôl faka-
dóan helyesen
birtokolnunk azt,
amink van. A he-
lyes birtoklás pedig
az elengedés. Mi több:
akkor birtokoljuk helye-
sen és teljesen, ha el tudjuk engedni. Ezért a
tökéletes birtoklás bizonyítéka a továbbadás,
az ajándékozás képessége. Annyira uralom,
hogy le tudok mondani róla. Tudok adni,
mert hiszem, aki ma a szükségleteimet be-
tölti, az holnap is tud adni, sôt adni is fog.
Van-e hát valami, ami egyáltalán elfogyhat,
hacsak nem a mi hitünk és szeretetünk?

Apostagi Zoltán

Apropó
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Ki a Biblia
igazi magyarázója?
Korábbiakban arról
volt szó, hogy egyedül
Isten, a Szentlélek a
Biblia igazi magyará-
zója. Ô az, aki belevé-
si az Írás Igéit szívünk-
be, s eközben a Biblia

szavaiból élô Igék lesznek, melyek Krisztust
hozzák el és ajándékozzák nekünk. Akkor,
amikor az Isten Igéje szerint reformált egy-
házról beszélünk, ezeket a refor-
mátori, református Ige-értés
szempontjából fontos, s az elôzô
(III. – ford.) részben idézett
alapelveket szem elôtt kell tarta-
nunk. Nem rendelkezhetünk Is-
ten Igéjével, ami a Szentírásban
szólal meg egyedül, hanem ma-
ga Isten az, Szentlelke által, aki
közel hozza hozzánk azt. És amit
Ô a Szentírásból hozzánk közel
hoz, azt nem vehetjük kézbe, az-
zal nem rendelkezhetünk, nem
kezelhetjük azt úgy, mint valami
kezünk ügyébe akadt tárgyat. Hiszen az nem
valami, nem pusztán egy igazság a Bibliá-
ból, még csak nem is AZ igazság, hanem Is-
ten maga, a Fiú Isten, Jézus Krisztus.

Az egyetlen Ige és a Szentírás Igéi –
Kálvin Ige-értelmezése
Ez a továbbiak szempontjából meghatározó
ismeret, felismerés nem lehet kétséges, ez
alapevidencia, mint a 2x2=4. Újabban azt
vetik fel a Kálvin-kutatók, hogy a genfi re-
formátor olyan Biblia szemléletet képvisel,
hogy a Bibliát szó szerint, ahogyan elôttünk
van, Isten adta a bibliai könyvek szerzôinek.
Mindenestre tény ebben az összefüggésben,
hogy Kálvinnak nem mechanikus felfogása
volt a Szentírás inspiráltságáról, ihletettsé-
gérôl. Afelôl is meg volt gyôzôdve, hogy
senkinek sem kell a Biblia inspiráltságát kü-
lön bizonyítani. A késôbbi korok teológu-
saitól abban különbözött Kálvin, hogy ô hitt

az Írás isteni inspiráltságában. Nagyon is
helyesen hitte azt.

Peter Brunner (német evangélikus teoló-
gus, 1900–1981 – ford.) ezzel szemben azt
fejtegetette, hogy Kálvin az Írás Igéjét szí-
vesen hasonlította tükörhöz. Ennek révén két
dolog jut kifejezôdésre. „A tükör a benne
megjelenô kép révén valamit mutat, valamit
világosan tükröz, de ez a tükörkép nem ma-
ga a dolog, amirôl a tükörkép születik” (Vom
Glauben bei Calvin, 93. oldal). Ennek bizo-
nyítására Brunner Kálvin igemagyarázatát

idézi, amit a 2Kor 5,7-hez fûzött: „Látunk
ugyan, de mint egy tükörben és találós kér-
dés módján, azaz nem rendelkezünk magá-
val a dologgal, hanem megelégszünk az Igé-
vel” (idézett könyv 94. oldal). Ebbe az irány-
ba mutat maga Kálvin azzal, hogy a Biblia
Igéjét, Szavát „a Szentlélek szerszámának,
munkaeszközének” nevezi. Ez azt jelenti,
hogy a Szentléleknek szüksége van az Írás
Szavára, de ez nem azt fejezi ki, hogy úgy
öltené magára az Írás Szavait, mintha azok-
kal azonos lenne. Ezzel összefüggésben em-
lékeztetnünk kell arra, hogy Kálvin az úri
szent vacsora elemeit is instrumentumoknak,
munkaeszközöknek nevezte, melyek arra
szolgálnak, hogy általuk a Szentlélek a ki-
választottakban munkálkodjék. Isten számá-
ra az elemek (a kenyér, a bor – ford.) „szer-
számok”, de ezek az elemek nem azonosak
azzal, amit megjelenítenek. Az elemeket ha-
tározottan meg kell különböztetni Istentôl.

Nehogy bárki is
kiforgassa a Szentírást
Amennyiben ez érvényes az úri szent vacso-
ra látható jegyeire, akkor hasonlatosképpen
érvényes ez az Írás Igéjére, ami a Szentlélek
munkaeszköze, „szerszáma”. Fontos látni,
hogy a munkaeszköz és a dolog ugyan nem
választható szét élesen, de össze sem kever-
hetô, hanem egyiket a másiktól kifejezetten
meg kell különböztetnünk. Kálvinnak ezt az
Írás-értelmezését még további megállapítá-
sokkal egészíthetjük ki. Olvastuk már ko-
rábban, hogy az Írás Szava, Igéje mindaddig
számunkra holt és erôtlen dolog, ameddig az
minket meg nem elevenít. Ezt azonban nem
szabad úgy értelmeznünk, mintha a Szentlé-
lek csak rajtunk/bennünk munkálkodna, hogy
helyesen értsük az Írást. Amikor Kálvin a
Törvényrôl beszél, akkor rámutat arra, hogy
a Törvény célja Krisztus, azaz Ô a Törvény
Lelke, mivel egyedül Ô töltötte be azt mara-
déktalanul. Ha azt elszakítjuk Krisztustól,
akkor a Törvény csak holt betû Lélek nélkül.

Krisztus, a Törvény Lelke teszi
ezt elevenné, élôvé. Így érvel a
reformátor: „Amit a Törvényrôl
mondunk, az az egész Írásra ér-
vényes. Ha az nem Krisztusra,
mint egyedüli és egyetlen cél-
pontra irányul, akkor teljesen ki-
fordítjuk és megváltoztatjuk
azt”. Itt is felismerhetô mindket-
tô: a „tárgy”, amirôl a Biblia szól
hozzánk, nem választható el a
betûktôl, az Írás szavaitól, az
elôttünk lévô könyvtôl. Mégis
ezt a „tárgyat” meg kell külön-

böztetnünk az írott betûktôl. Ezek ugyanis
önmagukban holt betûk. Egyes-egyedüli
„tárgyuk” az, amirôl/Akirôl szólnak, Ô teszi
ôket élôkké, s ez a „tárgy” maga Jézus Krisz-
tus.

Egyedül Jézus Krisztus a törvény lelke,
az egész Szentírás végsô célja
Amikor ezt felismerjük, azt is világosan be-
látjuk azonnal, mennyire téves Kálvint a be-
tû szerinti inspiráció elméletével megvádol-
ni. Mintha az élô Urat a Biblia írott betûivel
azonosítani lehetne! Ha ezt megtenné bárki
is, akkor ezzel Ôt egy holt eszmévé fokozná
le, vagy valamiféle eszközzé, s fogalma sincs
az élô Krisztusról. Éppen ezért Isten Igéjét,
az élôt mindig meg lehet és meg is kell kü-
lönböztetnünk a Szentírás szavaitól...

(Folytatjuk)

Református vagy – mit jelent ez neked? (IV.)
Lapunkban a reformáció 500. évfordulójára idôben és körül-
tekintôen kívánunk felkészülni és emlékeztetni a Kárpát-me-
dencében élô, szolgáló mintegy 35 000 presbiter Testvérünket
élô örökségünkre. Sorozatunkban elôször Wilhelm Niesel né-
met hitvalló református lelkész, teológus füzetét dolgozzuk fel,
amit 1934-ben nyomtattak ki Mit jelent reformátusnak lenni?
címmel. Szeretettel kérjük Presbiter Testvéreinket, hogy pres-
biteri bibliaórákon, helyi, megyei, kisköri presbiterképzési al-
kalmakon beszéljék meg az anyag egyes témáit.

Fordítás: Dr. PhD Békefy Lajos
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„A Szentháromság egy Isten dicsôségére, az
evangéliumi világosság terjesztésére, a ma-
gyar nemzeti mûvelôdés szolgálatára.”

„1943. október 31-én ment végbe bensô-
séges és felemelô ünnepség keretében, vitéz
nagybányai Horthy Miklós kormányzó urunk
magas megjelenésével az új gimnázium fel-
avatása. Az ünnepélyen megjelent dr. Szi-
nyei-Merse Jenô vallás- és közoktatásügyi
miniszter, dr. fái Fáy István államtitkár, s
más magas rangú egyházi és világi elôkelô-
ség. Az ezer ember befogadására alkalmas
díszterem egészen megtelt meghívottakkal,
s az örvendezô diáksággal. Zászlódíszbe öl-
tözött az egész épület. Az ünnepély lefolyá-
sát a rádió is közvetítette.

Felszentelô imádságot dr. Ravasz László
püspök mondott, majd dr. Tasnádi Nagy
András egyházmegyei gondnok üdvözölte a
kormányzó urat s a vendégeket, köszönetet
mondott az adományozóknak. Majd Szinyei-
Merse Jenô vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter meleg hangú üdvözletében mutatott
rá, hogyha az egyház és állam összefog, mi-
lyen szépet és nagyot lehet alkotni. Dr. Patay
Pál – az elsô budapesti gimnázium építôjé-
nek, Török Pál püspöknek unokája – a du-

namelléki egyházkerület üdvözletét tolmá-
csolta.

A Protestáns Énekkar Ádám Jenô karnagy
vezényletével Händel Hallelujáját adta elô.
Szabó Imre esperes a 3 évig tartó építkezés
történetét, s az építéshez szükséges telek,
kölcsönök, adományok s építôanyagok

megszerzését ismertette. Dr. Kondói Kiss
József, a gimnázium igazgatója a 37 refor-
mátus fiú- és leánygimnázium e napra kül-
dött üdvözletét mutatta be. Draskóczy Ist-
ván, a gimnázium vallástanára imádságával
és a Himnusz eléneklésével ért véget az ün-
nepély.

Az épület tervezôi Padányi Gulyás Jenô
és Tóth Imre építészmérnökök, az építési vál-
lalkozó Wanner Henrik mérnök és még 27
más vállalkozó. Az épület az internátussal,
és a teljes berendezéssel közel 5 millió pen-
gôbe kerül. Az internátus 1944 szeptembe-
rében nyílik meg. 100 bentlakó számára ké-
szült. A gimnázium telke 1.800 �-öl. Az
építtetô egyházmegye 2,900.000 P kölcsönt
vett fel. Az állam és a fôváros 400-400.000 P
adományt adtak. A budapesti hívektôl 1 1/2 év
alatt befolyt 450.000 P önkéntes adomány.
A kölcsön törlesztésére a budapesti hívek
10% iskolai pótadót fizetnek. Fedezetlen
összeg még 400.000 P. Az épülettömb
50.000 légköbméter. E korszak egyik legna-
gyobb egyházi építkezése. Befejezés alatt.

A tanítás az új iskolában november 3-án
megkezdôdött 825 rendes tanulóval.”

Az 1859-ben alapított Lónyay Utcai Re-
formátus Gimnázium és Kollégium új épüle-

tének megnyitásáról a Magyar Presbiter
1943. évi decemberi számában olvashatták
ezeket a hívek.

* * *

A Lónyay utca 33-35 alatt lévô új épültben
12 osztályos volt a gimnázium, a tantestü-
letnek 35 tagja volt, 23 rendes tanárral. A
kollégium a vidéki reformátusok számára is
lehetôvé tette a színvonalas továbbtanulást,
egészen az 1952-ben bekövetkezett államo-
sításig.

Maga a gimnázium csak 1993-ban indult
újra, s ebben az 1943-ban felavatott új épü-
letben végül a 2000/2001-es tanévben kez-
dôdhetett el a tanítás.

Már a Magyar Presbiter 1941. november ha-
vi számában Tasnádi Nagy András egyház-
megyei gondnok és Szabó Imre budapesti
esperes gyûjtést hirdetett az új épület javára.

S itt jegyezzük meg, hogy alapkövét 1941.
május 29-én az ifjúság nevében Ritoók Zsig-
mond testvérünk, nagyra becsült, kedves
szerkesztôtársunk tehette le.

Dr. Kis Domokos Dániel

A „Lónyay”
AA  bbuuddaappeessttii  úújj  rreeffoorrmmááttuuss  ggiimmnnáázziiuumm  ffeellaavvaattáássaa
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1875. január 14.
Tévedések elkerülése végett – ezer bocsánat
– nem Bódog nevû olvasóinkat (ha vannak)
akarjuk köszönteni. E dátum Schweitzer Al-
bert születése napját jelzi. Azóta sem hordott
a Föld a hátán olyan önzetlen jótevôt, mint
amilyen ô volt. Etikája abszolút eszményi,
hatása még ezt is felülmúlja. Még a Szovjet-
unió és az Egyesült Államok is fejet hajtot-
tak elôtte, s megnyitották szívüket. Kirôl le-
het ilyet állítani?

Legkisebb korom óta ágyam szomszédsá-
gában álltak a könyvszekrényben német
nyelven Schweitzer Albert mûvei. Nem mind
a 34 – a nagy 800 oldalasak hiányoztak. Én
csak a képeket értettem belôlük. A néhány
vékony életrajzból néha felolvasott anyám,
aki földije volt az Ôserdôk Doktorának. Volt,
ahol antilopot etetett kézbôl, másutt a cári
családnak zongorázott, harmadik helyen a
strassburgi templom szószékén Igét hirde-
tett, negyedik helyen a német Vilmos csá-
szárral beszélget a 24 éves ifjú. (Késôbb a
könyvet olvasva tudtam meg, hogy a császár
meghívta ôt hatalmas tiszteletdíj ígéretével
1 hónapra kastélyába, hogy naponta egy órát
orgonáljon neki és családjának. S mit mon-
dott a 24 éves ifjú: „Felség, sajnos nem érek
rá.” (Ezt a birodalom elsô emberének merte
mondani!) Ekkor azonban már a strassburgi
egyetemen tanított.

Nemcsak a dolgozószobámban velem
szembenézô idôskori fényképe sugallta e
sorok megírását, hanem az is, hogy – sejtel-
münk sincs arról – hasonló idôket élünk,
mint ô.

Ô már elkerülte 80. életévét, amikor átvet-
te a Nobel-békedíjat. (Akkora területen, mint
Magyarország, ô volt az egyetlen orvos!) Ezt
követôen 1958 húsvétján – 1958. április 28.,
29., 30. – az oslói rádió világra bocsátotta
Schweitzer Albert felhívását a világhatalmak-
hoz: a légköri atomkísérletek megszünteté-
sére, a nukleáris kísérletek abbahagyására.

Sokáig síri csend. Szinte egy év telt el, mi-
re közölték, hogy a Szovjetunió szándékai-
nak megfelelôen megkezdôdtek a tárgyalá-
sok a légköri atomkísérletekrôl...

1970-ig Schweitzer Albert neve nemkívá-
natos név volt Magyarországon (idealista
keresztény – mondták). Csupán Noszik
Moszkvában 1971-ben megjelent mûve után
lett megtûrt. 1974-ben a Gondolat Kiadó ki-
adta Noszik mûvét háromoldalas magyará-
zat kíséretében. Ennek ellenére a dunántúli
egyházkerület utolsó „békebeli” esperese
jóváhagyásával a vas-zalai (ma ôrségi) egy-
házmegye lelkészértekezletén kétórás elô-
adás hangzott el a teljes életmû bemutatásá-
val. Segítséget kívánt nyújtani a világtól el-
zárt lelkészi karnak. A kinyomtatást megkí-
sérelve az egyházi sajtó akkori legfôbb ura
kijelentette: „Amíg ô él, Papp Vilmos nem
jelenik meg.” Ô hamarosan meghalt,
Schweitzer Albert azonban 45 év késedelem-
mel megjelent... (In: „Hálával áldozzál...” A
Károli Gáspár Református Egyetem Hittu-
dományi Kara tiszteletbeli doktorainak a ta-
nulmányai a 150. évforduló ünnepén. 2005,
289–307. oldalak.)

Mit jelent nekünk mai felelôs embereknek,
presbitereknek, lelkészeknek „Schweitzer”?

A felsô-elszászi Kaysersbergben született.
Édesapja lelkipásztor. Életét a parókia légkö-
re, a francia-német feszültségek, Strassburg
tudományos élete és Istentôl kapott zenei te-
hetsége határozták meg.

Washingtontól Moszkváig ünnepelt orgo-
namûvész. 19 éves korában megírja a Jézus-
kutatás történetét mintegy 800 oldalon. 22
éves korában egyetemi tanár és vasárnapon-
ként Igehirdetô lelkész. 30 éves korában or-
vos lesz. „A világnak nem kielégített zenera-
jongókra, nem elvont spekulációkon rágódó
okosokra, nem szabad idejüket jól eltöltô
dúskálódókra van szüksége, miközben a
gyarmatokon – jelesül Francia Kongóban
(ma: Gabon, Közép-Afrika) – ezrek pusztul-
nak el gyógyítható betegségekben.”

Voltak, akik eszementnek nézték – mint a
keresztyéneket –, voltak, akik „ráhagyták”.
Ô maga orvosi tanulmányai közben „össze-
hangversenyezett” egy végülis 48 épületbôl
álló kórháztelepet, s létesített egy 200 lakos-
nak otthont adó leprafalut. Mindebben
egyetlen ország egyetlen pénzdarabja nem

volt. Saját maga választja ki az ôserdôben
az építkezésre alkalmas fákat. Megtanítja a
bennszülötteket a fák kitermelésére és fel-
dolgozására. S mivel Afrikában vagyunk,
ahol minden beteget elkísért 6-8 rokona, azo-
kat is teljes ellátásban részeltette, de elvárta,
hogy az építkezéseken segédkezzenek. 2-3
évenként kiutazik a nagyvilágba, hogy
újabb 2-3 évig fenntarthassa kórházát. Ez
idô alatt jólelkû európai orvosok mennek el
Lambarénébe önkéntes szolgálatra.

Megírt 34 könyvet, köztük néhány 800
oldalasat. Alaptémája: a „Veneratio Vitae”,
azaz „Ehrfurcht vor dem Leben”. Magyarul
csak körülírható: „Mélységes hódolat az Élet
elôtt”, „Az élet tisztelete”. A „Jézus messiá-
si titka” óta már nem lehet könyve nélkül
Jézusról érdemlegeset mondani. Feltámasz-
totta Bach János Sebestyént. Mondhatni:
többet tudunk e könyvbôl Bachról és élet-
mûvérôl, mint maga a zeneszerzôk királya...
Afrikából irányítva a munkákat, megmentett
megsemmisítésre ítélt 300 német orgonát.
1909-ben pedig a Bécsben tartott nemzetkö-
zi zeneügyi kongresszus ôt bízta meg az or-
gonaépítés nemzetközi szabályzatainak ki-
dolgozásával. Tanulságok: 1. Az ôserdô kel-
lôs közepén is Nobel-díjassá válhat valaki.
(Senki se merje „röghöz kötöttnek” nyilvá-
nítani a magyar ifjúságot büntetlenül.) 2. Az
igaz ember hitbôl él! 3. Politikusok és köz-
emberek tiszteljék mélységesen a mellettük
élô életet! Számomra Bajánsenye Lambaré-
né volt!

Dr. Papp Vilmos

50 éve hunyt el

Schweitzer Albert
(1875–1965)

Ez a lapszámunk Vaszkó Gábor és családja hathatós anyagi támogatásával jött létre.
A Magyar Református Presbiteri Szövetség ezúton is köszönetét fejezi ki a támogatásért.
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Már kerek fél esztendeje, hogy a „másság-
ról” írott cikk a Nôk Lapjában megjelent,
de úgy érzem, még mindig érdemes rágód-
ni rajta. Azon gondolkoztam el, vajon mi-
ért igyekszik a cikk írója oly nagy buzgó-
sággal bizonyítani a homoszexuálisok vélt
igazát? Manapság már nem üldözik ôket
sem hivatalosan, sem társadalmi szinten!
Ellenkezôleg: sokszor ôk bosszantják kör-
nyezetüket tüntetôen deviáns magatartá-
sukkal, no meg az évente megrendezett fel-
vonulásukkal Budapest legreprezentatívabb
fôútvonalán... Úgy tûnik, a szerzô biztatni,
bátorítani szándékozik mindazokat, akik
saját nemük tagjai iránt is éreznek vonzal-
mat, hogy szánják el magukat, és indulja-
nak el ezen az úton, nem törôdve meglévô
kapcsolataikkal, családjukkal.

Tudjuk, milyen sok bomlasztó tényezô
feszíti ma a még létrejött házasságokat, s
milyen sok fel is bomlik. Azt is tudjuk,
hogy népünknek több jól mûködô család-

ra, s ezek révén több gyermek születésére
lenne szüksége, hogy ne a kihalás felé ha-
ladjunk. Ezért nagyon káros minden, ami a
családi élet ellen irányul. A homoszexuali-
tás, amelyet újságcikkektôl filmekig terje-
dôen harsányan propagálnak egész Euró-
pában és Amerikában – ragályként terjed a
gyermeknemzésre, illetve szülésre képes
férfiak és nôk körében. A látszólag tárgyi-
lagos cikkekben csak a felismert hajlam
követésérôl esik szó, arról sohasem, hogy
a deviáns gyakorlattól is lehet a normális-
hoz visszatérni! Fogjuk szavukon a „más-
ság” prófétáit: Ha „hetero” kapcsolatban
élôk – házasságukat felrúgva – vállalhatják

az egynemûek szerelmét, akkor ez fordítva
miért ne mûködhetne? Talán azért, mert
így több gyermek születne...?

Végezetül: ha mi, keresztyén emberek
szót emelünk a terjedô bûn ellen, akkor
nem idejét múlt, életet gúzsbakötô korláto-
zásokat akarunk az emberekre oktrojálni!
Isten Törvénye azt tiltja, ami káros, bete-
ges, romboló hatású; betartása viszont az
egészséges életet szolgálja. „Megáldotta
ôket az Isten, és ezt mondta nekik: szapo-
rodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a
Földet...” (1Móz 1,28).

Kövespataki László

NYITOTT SZEMMEL
Már megint a „másság” III.

Meghívó
A Dunamelléki Református Egyházkerület és a Magyar Református Presbiteri Szövetség

2015. március 28-án, virágszombaton 10 órai kezdettel
a Bicskei Református Egyházközség templomában (Kossuth tér 2.)

tartja
35. DUNAMELLÉKI EGYHÁZKERÜLETI PRESBITERI KONFERENCIÁJÁT.

A konferencia központi témája:
ISTEN IRRACIONÁLIS BÉKESSÉGE

„…és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja õrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban” (Fil 4,7)

A konferencia programja:
09:30–10:00 A résztvevôk érkezése, regisztrálása
10:00–10:30 Megnyitó áhítat: Szabó Ferenc,

a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese
10:30 – 10:40 Köszöntés: Máté János bicskei lelkipásztor,

dr. Szilágyi Sándor fôtitkár
10:40–11:00 Elnöki megnyitó: Dr. h.c. Szabó Dániel,

a Szövetség elnöke
11:00–11:40 Békesség a politika viharaiban,

dr. Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere
11:40–12:00 Szünet
12:00–12:30 Zenei szolgálat: a kárpátaljai KRISZ együttes
12:30–13:00 Békesség beteg állapotban:

dr. Erdélyi Judit kardiológus fôorvos
13:00–14:00 Ebédszünet, ebéd
14:00–14:30 Békesség háborúban, Gyurkó Miklós,

a Kárpátaljai Ref. Presbiteri Szövetség elnöke
14:30–15:30 Békesség fogvatartott helyzetben,

L. Molnár István, az RMK Börtönmisszió vezetôje
15:30–15:50 Kérdések, beszélgetés, imaközösség

16:00– Istentisztelet úrvacsorával a templomban,
szolgál Dr. Szabó István, a Dunamelléki
Református Egyházkerület püspöke

Jelentkezni lehet a létszám felmérése érdekében legkésôbb
március 23-án, hétfôn 12 óráig

a Magyar Református Presbiteri Szövetségnél
telefonon (06-1-476-3211 vagy 20/250-1428),

faxon (06-1-476-3211) vagy
e-mailen (szovetseg@presbiter.hu).

Szeretettel hívjuk és várjuk az Egyházkerület
minden presbiterét és gyülekezeti tagját,

valamint minden érdeklôdôt a konferenciára!
A részvétel ingyenes, adakozást az ebéd költségeire elfogadunk.

Budapest, 2015. január 22.

Dr. Tôkéczki László s.k. Dr. h.c. Szabó Dániel s.k.
egyházkerületi fôgondnok MRPSz elnök
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Meghívó
A Magyar Református Presbiteri Szövetség alapszabályának megfelelôen

a Szövetség 2015. évi rendes közgyûlését

2015. március 14-én (szombaton) 10 órára
a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának dísztermébe

(1092 Budapest, Ráday utca 28. II. em.) összehívjuk.

A közgyûlésen megtárgyalásra az elnökség az alábbi napirendet tûzte ki:

09:00–10:00 Érkezés, a küldöttek regisztrálása
10:00–10:40 Megnyitó áhítat:
10:40–11:00 Köszöntés, elnöki megnyitó: dr. h.c. Szabó Dániel elnök
11:00–11:15 Köszöntések a vendégek részérôl
11:15–11:40 2014. évi elnökségi beszámoló, dr. Szilágyi Sándor fôtitkár
11:40–12:00 Zenei mûsor: az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Ref. Ált. Iskola

rézfúvós együttese
12:00–12:10 A Felügyelô Bizottság beszámolója:

Bittó Zoltán, a Felügyelô Bizottság elnöke
12:10–12:20 A Szövetség 2014. évi gazdasági beszámolója,

2015. évi költségvetése, a Számviteli Politika módosítási javaslata:
dr. Székely István, a Gazdasági Bizottság elnöke

12:20–12:35 Beszámoló a Szövetség 2011-14. évi missziói munkájáról és
a 2015. évi missziói munkatervrôl, Dr. Viczián Miklós missziói titkár

12:35–12:50 Beszámoló a 2011-14. évi presbiterképzésrôl és a 2015. évi tervekrôl,
Dr. Judák Endre presbiterképzési titkár

12:50–13:10 Hozzászólások, határozati javaslatok megvitatása az elhangzottakhoz
13:10–14:00 Ebédszünet
14:00–14:25 Elôterjesztés az Alapszabály és az SzMSz módosítására,

dr. Voglné dr. Szathmári Ilona jogtanácsos
14:25–14:35 A jelölôbizottság elôterjesztése az országos tisztségviselôkre:

Dr. Ritoók Zsigmond, a jelölôbizottság elnöke
14:35–14:50 Titkos szavazás
14:50–15:00 A szavazás eredményének kihirdetése, a megválasztott tisztségviselôk

ünnepélyes beiktatása
15:00–15:15 Beszámoló a PRESBITER szerkesztôbizottságának 2014. évi

munkájáról és 2015. évi terveirôl, Dr. Békefy Lajos felelôs szerkesztô
15:15–15:30 A Kanizsai Pálfi János díj 2015. évi díjazottjainak kihirdetése

és a díj ünnepélyes átadása
15:30–15:50 Hozzászólások
15:50–16:25 A közgyûlés folyamán még elô nem terjesztett határozati javaslatok

megvitatása
16:25–16:40 Zárszó, imádság, Himnusz

A közgyûlésre Szövetségünk minden tagját, különösen a területi szervezetek szavazati
joggal rendelkezô küldötteit szeretettel várjuk. Határozatképtelenség esetén a közgyû-
lést ugyanazon a napon és programmal, 10.45 órai kezdettel összehívjuk.

Útiköltségük megtérítéséhez kérjük, hogy vasúti és autóbusz (lehetôleg menettérti)
jegyeikrôl a Szövetség nevére és címére kiállított számlát hozzanak. Ellenértéküket a
helyszínen kifizetjük. Gépkocsival érkezés költségét csak legalább 3 fô együttes uta-
zása esetén térítjük.

Gépkocsival érkezés esetén a parkolás csak a környezô utcákban lehetséges, díjfi-
zetési kötelezettség nélkül.

A beszámoló, a munkatervek és a határozati javaslatok, valamint a határozatok egyéb
elôkészítô anyagai megtalálhatók a http://www.presbiter.hu/index.php?id=216 inter-
netes címen. A beszámolókkal, a jelöltekkel, valamint a munkatervekkel kapcsolatban
várjuk javaslataikat, észrevételeiket, bírálatukat.

Budapest, 2015. január 22.

Testvéri szeretettel:
Dr. h.c. Szabó Dániel Dr. Szilágyi Sándor

elnök fôtitkár

Te vagy a tavaszom!
Sugaras ég alatt
szellô ringat virágos ágat.
Örök irgalmadat,
Megváltóm, új örömmel áldhatom.
Hiszen nekem
Te vagy az énekem,
Te vagy a tavaszom!

Elfut az életem,
de bár tavasznak, nyárnak vége lett,
szívemben örök tavasszal, Veled,
oszthatok virágot és sugarat,
szeretetet a vándorút alatt!

És ha itt véget ért szolgálatom,
átölel örök békességed,
nem mondasz fel nekem,
szolgálhatlak örökre téged:
szent arcod színrôl-színre láthatom,
irgalmad mindörökre zenghetem.

Te vagy a tavaszom!
Te vagy az énekem!

Túrmezei Erzsébet

ÖÖvveeggeess  JJóózzsseeff,,  
a neves fizikus és pedagógus imája

Segíts, Jézus,
hogy megnevelhessük a farizeusokat,
fölöslegessé tehessük a hóhérokat,

és jó szándékukat
valóra válthassák a Pilátusok!
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Hadad: Presbiterek szerepe a beteglátogatásban
A presbiterek beteglátogatásban végezhetô szerepérôl tartott
Hadadon konferenciát a Nagykárolyi Református Egyház-
megye Presbiteri Szövetsége. Az esemény Nagy Sándor espe-
res igehirdetésével kezdôdött, majd Király Lajos, a Szatmá-
ri Református Egyházmegye fôjegyzôjének elôadásával foly-
tatódott.

Az igehirdetés során az esperes a Jer 35,12-13 igeszakasz alap-
ján ébresztett megfontolandó gondolatokat a jelenlévôkben. Je-
remiás próféta feladata volt a bûn miatti ítélet kimondása. Szük-
séges, de nem volt könnyû ez a feladat, ahogy a szülôknek sem
könnyû gyermekeik hibáira rámutatni, de eltekinteni felette is
vétek. A kiválasztott nép megszakította az Istennel kötött szövet-
séget. Ám a közöttük élô rákábiták, akik társadalmilag kitaszított
közösségnek számítottak, bizonyságot tettek a hûségrôl. Jeremiás
példaként emeli ki ôket, akikre a szövetség miatti hûségükért ál-

dás vár. Következtetésként levonhatjuk magunknak azt, hogy
nekünk is érdemes Krisztus tanításai szerint élni. Elhivatottság-
gal eleget tenni a ránk bízott feladatoknak. Nincs is nagyobb szé-
gyen, amikor visszautasítjuk az Isten részérôl érkezô megbízáso-
kat. Presbiterek esetében, amikor visszautasítják a tisztségre va-
ló felkérésüket, vagy éppen ha már vállalták azt, késôbb lemond-

janak róla. Ha az Úr áldásairól van szó, sosem mondjuk, hogy
elég, több nem kell belôle. Legyen így ez a ránk bízott feladatok-
kal is, amire kér az Úr, azt tegyük meg! – hangzott a felhívás.

Király Lajos A beteglátogató presbiter címmel tartott elôadást,
melyet hat támpillérre épített. A bevezetésben beszélt arról, hogy
mind a Szentírás, mind az egyházi törvényeink szerint meghatá-
rozott feladat a beteglátogatás. A betegek meglátogatása során
pásztorációt végzünk, lelkigondozunk. Amikor beteg lesz valaki,
különbözô kérdések tevôdnek fel benne. Megkérdezi, hogy mi-
ért van ez rajta? Miért olyan magányos? Mit csinálnak nélküle?
A beszélgetések során ezekre a kérdésekre kell megfelelô vála-
szokat adni. A személyes beszélgetések során rá kell vezetni a
beteget arra, hogy higgyen benne és akarja a gyógyulást. Fel kell
ajánlani a segítséget. Van úgy, hogy szavakkal, de van úgy, hogy
csak puszta jelenléttel, azzal, hogy ott vagyunk mellettük, sokat
segítünk. Az elôadó végül egy fontos gondolattal fejezte be elô-
adását, Scott Hamiltontól idézte: „Betegségemben megerôsödött
a kapcsolatom Istennel”.

Az elôadást követôen lényeges kérdések merültek fel. Szóba
került az, hogy egyelôre nem túl általános a presbitereknek ez a
szolgálata, ami ennek ellenére ugyanolyan fontos, mint a presbi-
teri tevékenység többi része. Egyelôre problémát jelent az is, hogy
sokszor nem jut el az információ a betegekrôl a lelkipásztorhoz,
így ô sem tudja meglátogatni a betegeket. Ám a legnagyobb
probléma, hogy sokan idegenkednek, vagy éppen visszautasítják
a beteglátogatást. A jelenlevôk megállapították, hogy mindenképp
fontos a szakemberek bevonása ebbe a munkába. A presbitereket
is megfelelôképpen fel kell készíteni erre a szolgálatra, ami csep-
pet sem könnyû. Különösen olyan helyzetekben, amikor elôrelát-
hatólag a betegnek már csak néhány napja van arra, hogy szem-
benézzen a földi elmúlással.

A konferencián résztvevôket köszöntötte Geréb Miklós egy-
házmegyei fôgondnok és László Kálmán, a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke. A
PSZ elnöke örömét fejezte ki amiatt, hogy úgy zárhatják az évet,
hogy mind a 9 egyházmegyében sikerült legalább egy konferen-
ciát megszervezni. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy
2015-ben presbiterválasztások lesznek és oda kell figyelni, hogy
milyen elöljárókat választanak majd.

Havas tájon át halad a vonat, közeledve Zemplén felé. Hó takar-
ja a szép hegyeket, földeket, a Bodrog is jeges, szelíd. Pihen a ter-
mészet, de így is nagyon szép. Látszik rajta, hogy aki teremtette,
mindenre gondja volt. E gondolatot követve kinyitom kezemben
lévô kis Bibliámat, amit mindig mindenhova magammal viszek.
A napi Igét olvasom, majd egy imában kérem Istent, hogy áldja
meg utamat, a szeretteimmel való együttlétet, a szüleim sírjánál
való emlékezést, és természetesen útitársam szerencsés megér-
kezéséért is imádkozom és bezárom a Bibliát.

Mintha csak erre várt volna, megszólalt az útitársam. Ketten
voltunk a fülkében. Ugye maga keresztyén? Igen – mondtam bol-
dogan. Református? – Igen – válaszolok. Én is – mondja útitár-

sam. Ennek nagyon örülök – válaszolom neki. Szokta olvasni a
Bibliát? – kérdem én. Ritkán – hangzik a válasz, templomba is
elmegyek néha-néha.

Miért ritkán? És miért csak néha? – kérdezem én. Háát, nem is
tudom – hangzik a kitérô válasz. Az ember látja maga körül ezt
a sok nyomorúságot, és azt sem tudja, mitévô legyen.

Pedig nagyon egyszerû – mondom én. Többet kell olvasni a
Bibliát, többet kell templomba menni, hallgatni Isten Igéjérôl
szóló tanításokat, és akkor nyilvánvaló lesz, hogy mit kell tenni.
Mit? – kérdezi egyszerûen. Krisztust befogadni a lelkünkbe –
mondom én. Ôt követni, az Ô tanításait, parancsait megtartani, és
a többit rábízni a Szentlélekre. Ô munkálkodik bennünk és vezet

Útitárs

�



minket – mondom én. Háát igen – mondja az útitársam –, csak
addig el kell jutni valahogy, néha úgy érzem, nincs elég hitem.
Arra gondolok, hogy milyen jó volt azoknak az embereknek, akik
akkor éltek, amikor Ô, Jézus köztük volt. Láthatták, hallhatták,
és együtt lehettek Vele.

De hiszen Jézus most is velünk van, lát és hall és szeret min-
ket, közbenjárónk, hogy minél közelebb kerülhessünk az Atyá-
hoz, és vár minket az örök hazában. De addig is az általa kijelölt
úton kell járnunk, úgy végezni földi dolgainkat, hogy az Úr elôtt
kedves, embertársaink és magunk javára megfelelô, lelkünk ja-
vára pedig üdvösséges legyen.

Igyekezni fogok – mondja útitársam és elköszön, mert már meg
is érkeztünk Zemplén kultur-fôvárosába, a Rákócziak ôsi ottho-
nába, Sárospatakra. Én is elköszönök, és még hozzáteszem, – na-

gyon örülök, hogy beszélgethettünk. Hát még én mennyire örü-
lök – hangzik a válasz, és mosolyogva kimegy a fülkébôl.

Én még továbbutazom a végállomásig. A hátralévô 10 percben
van idôm átgondolni a beszélgetésünket.

Boldogsággal a szívemben, hogy ismét tudtam beszélni a mi
Jó Urunkról, és remélem, hogy az útitársam, ha ismét tanácsta-
lan, vagy elbizonytalanodik, eszébe jut a beszélgetésünk és akkor
már nemcsak a zempléni úton leszünk útitársak, hanem azon az
úton is, amely az örök hazába vezet.

Adja Isten, hogy így legyen, és máskor is adjon útitársat, aki-
nek bizonyságot tehetek ily módon is az Ô nagy szeretetérôl és
kegyelmérôl.

Juhász Valéria

Míg idó́nk van, cselekedjünk jót (Gal 6,10) 13

Békés: Egyházunk jövôjérôl
2014. november 22-én a békési református templomban rendez-
te 2. félévi megyei konferenciáját a MRPSz Békés Megyei Terü-
leti Szervezete. Katona Gyula esperes nyitó áhítatának alapigéje
a Jelenések könyve 21,1-6 versei voltak. Azt hangsúlyozta, hogy
a presbiteri szolgálatban közvetíteni kell valamit, amit ajándékba
kaptunk: Isten azért ad, hogy az ajándékot továbbadjuk. Vajon
érezzük-e, hogy szomjas a világ?
Ez a presbiter felelôssége. Iható és
szomjat oltó vízre van szükség, ez a
víz jelenti az életet!

Az áhítat után Dr. Tóth János me-
gyei elnök köszöntötte a résztvevô-
ket, kiemelten a testvérszervezetek
képviselôit: a Kolozsvári Egyház-
megyébôl megtisztelô volt Dr. Bibza
Gábor esperes jelenléte, akit elkísért
Flóriska István megyei elnök és
Balla Árpád, az Erdélyi Egyházke-
rület szervezetének titkára is. Az
Aradi Egyházmegyét Venter Miklós
megyei elnök, egyben a Királyhá-
gómelléki Egyházkerület szervezetének fôtitkára képviselte, az
Érmelléki Egyházmegye köszöntését Ványi Attila megyei elnök
tolmácsolta.

Az alkalmat megtisztelte Dr. Judák Endre, a Presbiterképzési
Bizottság vezetôje és Dr. Szabó Károly, a Délpesti területi szer-
vezet elnöke is.

A köszöntések után ünnepélyes alkalomra került sor: megyei
szervezetünk elnöksége emléklapot adott át Virágh György eleki
lelkipásztornak, aki az elmúlt években fô szervezôje volt a pres-
biteri konferenciák programjának, segített az elôadók kiválasztá-
sában és felkérésében, és szolgálatával nagyban hozzájárult az
egyházmegyében folyó presbiterképzés eredményességéhez.

A konferencia fô témája az utóbbi idôszak egyik legszélesebb
érdeklôdéssel kísért kezdeményezése volt: a 2012-ben megala-
kult Egyházi Jövôkép Bizottság munkájának és az ehhez kapcso-
lódó cselekvési terv alapgondolatainak megismerése, melyet a
Bizottság a közelmúltban terjesztett a Zsinat elé. Az elsô elôadást
Dr. Enghy Sándor, a sárospataki teológia professzora, a Jövôkép

Bizottság egyik tagja tartotta. Elgondolkoztató adatokat ismerte-
tett, többek között egyházunk létszámának 10 év alatti fél milli-
ós csökkenését, az Egyház önfenntartó képességének megôrzé-
séhez felhasznált és a hitéletre és misszióra fordított költségeknek
a megdöbbentôen alacsony százalékos arányát. Mindenképpen
nagyobb figyelmet kell fordítani a kommunikációra, az egységes

állásfoglalások megfogalmazására.
A jövô záloga a gyülekezettudatos
egyház és az egyháztudatos gyüle-
kezet lehet.

Pásztor Gyula sárospataki egye-
temi lelkész elôadása a presbiterek
szerepérôl és lehetôségeirôl közve-
tített gondolatokat. A jövôben nem
hagyományos misszióra van szükség
– „testreszabott” feladataink van-
nak. Élô kövekké, lelki házzá, szent
papsággá kell válnunk, Isten kül-
dötteként a Szentlélek templomává
kell lennünk. Isten „látványosságot”
vár tôlünk, ami azt jelenti, hogy hi-

telesen kell láthatóvá lennünk, s ha kell, bizonyságot tenni! Erre
a szolgálatra tudatosan készülni kell, melynek hatásos eszközei a
megújult élet, a szüntelen imádság, a megérlelt és elôkészített
szóbeli bizonyságtétel, a szeretettel való szolgálat és a Jézushoz
való hívogatás. A kérdések és hozzászólások után imaközösség-
gel és Katona Gyula esperes áldásmondásával zárult a konferen-
cia 160 résztvevôjét gazdagító program, a testvéri beszélgetések
pedig a vendéglátó békési gyülekezet és az egyházmegye által
biztosított közös ebéd elfogyasztása közben folytatódtak.

Hálát adunk az Egyház Urának, hogy az Egyházi Jövôkép Bi-
zottság elvégezhette felelôsségteljes szolgálatát, hogy a tapaszta-
latokról és szükséges feladatokról együtt gondolkodhattunk, és
megerôsödhettünk abban, hogy a Magyarországi Református
Egyház jövôjének alakításában Isten mindnyájunknak lehetôsé-
get biztosít. Igyekezzünk ennek felismerésére, és az Ô erejének
segítéségét kérve hûséggel és szeretettel, krisztusi lelkülettel,
egymást segítve és bátorítva töltsük be küldetésünket.

Dr. Tóth János
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Sokan lehettünk tanúi annak a felemelô és örvendetes alkalom-
nak, mely a sátoraljaújhelyi cigány missziói gyülekezetben egy
konfirmációi vizsga keretében folyt le.

A gyülekezet születésérôl és életérôl részben már korábban be-
számoltunk lapunkban, most a konfirmáció és úrvacsoravétel
nagy eseményérôl szeretnénk hírt adni.

Október 30-án, csütörtökön a rendszeres heti gyülekezeti isten-
tisztelet keretében adtak számot nyolcan a gyülekezet vezetô és
felnôtt tagjai közül alapos bibliai és konfirmációs ismereteikrôl,
majd személyes hitükrôl és reménységükrôl is az Úr Jézus Krisz-
tusban. Mindez az egész missziói gyülekezet felnôtt, de nagyszá-
mú gyermek- és ifjúsági közösségének a jelenlétében történt, me-
lyet gazdag gyülekezeti éneklés, imádság elôzött meg és foglalt
liturgiai keretbe.

A közösség lelki élményében viszont nem csupán a jelenlévôk
részesülhettek, mert a Zemplén Televízió szinte az esemény min-
den részletét felvette, s így fel sem tudjuk mérni hány és hány né-
zô, hallgató szívét érintette vagy ragadja meg az alkalom.

Kik voltak a vizsgázók és az úrvacsorai közösség tagjai? Min-
denekelôtt a gyülekezet alapításában otthonukat is rendelkezésre
bocsátó Bukó László és kedves felesége, Zsuzsanna, illetve a sok-
gyermekes Bukó Tamás zenésztestvérünk. A közösségbe tartoztak
még Dávid Szilvia és Dávid Attila testvérpár, akik kezdettôl fog-
va tagjai a gyülekezetnek, illetve Váradiné Dicsôfi Zsófia, igen hû-
séges munkatársnônk, majd Bódi Richárd és Kanalas Péter, akik
az éneklésben és a zenében is nagy segítséget jelentenek.

Az ô lelki születésük és növekedésük már évekkel korábban
elindult Isten kegyelmébôl és tovább növekedett abban a gyüle-
kezetben, melyet a koreai református misszionáriuscsalád Choi
Young és felesége, leányuk Lidike, illetve a Református Presbite-
ri Szövetség szeretete és támogatása is hordozott a távolabbi ci-
gánytestvéreinkkel együtt.

Ez a mostani esemény mégis kiemelten a Dr. Kádár Ferenc te-
ológiai professzor és helybeli lelkipásztor missziói nyitottságán
és elkötelezettségén át formálódott. Ô képviselte és formálta
hosszabb idô óta, hogy segédlelkésze, Pál László ifjú lelkipász-
tor bekapcsolódhasson és vezetôje legyen a magyar és cigány
missziói gyülekezeti szolgálatoknak, a kórházi szolgálatokkal
egyetemben. Ezt a hivatalos döntést az ifjú lelkész Lélektôl meg-
ragadott személyisége, szeretete, felkészültsége és buzgósága is
megerôsítette és igazolta.

Így érthetô, hogy a nagy eseményt Dr. Kádár Ferenc nagytisz-
teletû úr és Pál László lelkipásztor készítette elô és vezette le és
így lettek testvéreink a helybeli református gyülekezet úrvacso-
rai közösségének is tagjaivá. Valóban mindenek ékesen és szép

renddel történtek.
Meg kell még említenünk, hogy már jóval korábban Dr. Bör-

zsönyi József esperes úr is úttörô lépést tett, amikor összehívta
mindazokat a lelkipásztorokat, kiknek szolgálati helyén cigány-
gyülekezetek születtek. A megbeszélés alkalmával, melyen a ko-
reai és presbiteri szövetségi, sôt zsinati képviselet is jelen volt,
esperes úr mindent mérlegelve bölcsen és lelki módon bíztatta és
tanácsolta a lelkipásztortestvéreket a lehetséges és szükséges
együtt munkálkodásra. Ennek a kezdeményezésnek már néhány
szép gyümölcse jelentkezett, melynek a Zsinat Missziói Osztálya
is nagyon örült, s melyet az egyházkerület Elnöksége is elfoga-
dott és megerôsített.

Ma már a beszámolóban említett cigánytestvéreink ismételten
meghívást kapnak, hogy református gyülekezeteinkben zenei és
bizonyságtevô szolgálatot végezzenek.

Végül az Úr áldását kérjük mind a lelkipásztori szolgálatokra,
mind a gyülekezet életére, az Úrnak adva a dicsôséget!

Rev. Choi Young és Szabó Dániel

Sátoraljaújhely: Cigány testvéreink konfirmációja

A jövô egyházáról
91. Jövôt álmodni az egyháznak annyit jelent, mint életre kelteni

gyülekezeteinkben az ôskeresztyénség álmát.
92. A jövô egyházáról álmodni annyi, mint Isten álmainak nyomá-

ba szegôdni.
93. Álmainknak eléggé merészeknek kell lenniük ahhoz, hogy Is-

tennek helye legyen bennük.
94. Csak álmodni nem elég. Álmainkat tettekre kell váltanunk.
95. Megálmodni az egyház jövôjét annyit jelent, mint magunkhoz

ölelni az újat.
96. Az egyetlen erô, amely képes valamit jóra fordítani, a hit, a re-

mény és a szeretet együttes ereje

(Klaus Douglass: 96 tétel az egyház jövôjérôl c. könyvébôl,
forrás: http://stud-theol.blogspot.hu/)
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Marosvásárhelyen született 1943. november
13-án. Gyermekkorát Jódratosnyán töltötte,
1961-ben érettségizett Szovátán. 1966-ban
végzett a Babes-Bolyai Tudományegyetem
filozófia-pedagógia-történelem szakán.
Gyergyószentmiklóson a Salamon Ernô
Gimnáziumban tanított 1996-ig. 1990–2008
között az RMDSZ színeiben Gyergyószent-
miklós polgármestere, Hargita megye pre-
fektusa, államtitkár, valamint az RMDSZ
SZKT-nak elnöke. 19 éve tanít a
Babes-Bolyai Tudományegyetem
gyergyói és sepsiszentgyörgyi kihe-
lyezett karán oktatáselméletet és ne-
veléstudományt, ez utóbbi volt dok-
torátusi dolgozatának témája is.
Költô, az Erdélyi Magyar Írók Ligá-
ja (E-MIL) és a Romániai Írók Szö-
vetségének tagja, több mint 20 kötet
szerzôje (Haranggal járnék, A Nap és
a Hold mesélte, Amit az angyal itt
hagyott, Harangszóba kapaszkodik
a lélek, Mesekalap, Hargitai medve-
tánc, Drótostót, Somlyószekerén
stb.) Somogyi Botond, az Erdélyi
Egyházkerület lapjának, az Üzenetnek fô-
szerkesztôje átfogó interjút készített vele.
Ebbôl idézünk: „Édesanyám katolikus,
édesapám református presbiter volt, aki hite
miatt – a sok gyôzködés ellenére – nem lé-
pett be a pártba, mondván „én az Urat vá-
lasztottam”. Mindketten eljártak istentiszte-
letre és misére is, amelyet ugyancsak a re-
formátusoknál tartottak, hiszen ôk még

nálunk is kevesebben voltak. Mivel nem
laktunk messze a templomtól, a kegyszere-
ket nálunk tartották, így gyerekként sokat se-
gédkeztem a miséken. Szüleim hívô emberek
voltak, református és katolikus vallási neve-
lést is kaptam, de ahhoz nem fért kétség,
hogy én református vagyok. Gyergyószent-
miklóson presbiter voltam, aztán kikerültem
Marosfôre, ahol ugyancsak presbiter lettem.
Ott a kis közösségnek templomot építettünk:

olyan hajlékot, amely egészen átalakította
életünket. Addig magánháznál tartották az
istentiszteleteket, a templom megépítése után
azonban három-négyszeresére nôtt a temp-
lomlátogatottság. Keresztyénként a társada-
lom élô valóságát jobban lehet érzékelni.
Mindazt, ami történik velünk – családunk-
kal, közösségünkkel, nemzetünkkel, keresz-
tyén testvéreinkkel – nagyobb felelôsséggel

nézzük. A közösségeinket kívülrôl veszé-
lyeztetô próbálkozásokat hamarabb észre-
vesszük. A keresztény ember érzékenyebb a
ma nagy kihívásaira. Boldogság számunkra,
ha tudunk segíteni a gondokkal küzdôkön, a
szenvedôkön. Nem nagy tetteket kell vég-
hezvinni, hanem a minden nap elvégezhe-
tôt, azt a keveset vagy sokat, amit megtehe-
tünk, és vállalni, hogy keresztyének va-
gyunk, tudni, hogy Isten áldott ajándékában

részesülünk. Azt mindenesetre sze-
retném leszögezni: bár sok tisztsé-
get töltöttem be, életem legnagyobb
ajándéka az, hogy az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület fôgondnoka
lehetek. Az emberek ma is mennek.
És ez nem jó, sôt veszélyes. Ezt a
folyamatot sajnos nem tudjuk meg-
állítani. Amíg a közép-kelet-európai
helyzet nem javul, ezzel szembe
kell néznünk. Az is szomorú, hogy a
románokhoz hasonlóan egyre több a
szétszakadt család: a szülôk külföl-
dön, a gyermek(ek) a nagyszülônél.
Szerintem az egyháznak – tudatában

a nehéz helyzetnek – a lehetetlent is vállal-
nia kell, hogy a fogyást valamilyen szinten
próbálja megakadályozni. Ehhez a gondol-
kodás megváltozására lenne szükség, de a
körülmények javítására is. Ezért mindenre
szükség van, ami ebben segíteni tud: egy-
ház, iskola, kulturális intézmények...”.

(Forrás: Üzenet január 15-i száma,
reformatus.ro)

Erdély új fõgondnoka: Dézsi Zoltán tanár, filozófus

Vannak, akiknek problémát jelent, hogy egy-
felôl Jakab levelében azt olvassuk, hogy „Is-
ten a gonosztól nem kísérthetô, és ô maga
sem kísért senkit a gonosszal” (1,13), más-
felôl a Miatyánkban azt kérjük Istentôl: „Ne
vigy minket a kísértésbe”.

Vessünk egy pillantást Jézus megkísérte-
tése elbeszélésének indítására, s azonnal vi-
lágossá válik, mirôl van szó. Mátét idézem,
mert ô fogalmaz a legélesebben, de Márk és
Lukács is ezt mondja.

Megkereszteltetése után, olvassuk Máté-
nál, „elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy
megkísértse az ördög” (Mt 4,1; vö. Mk
1,12; Lk 4,1-2). Vagyis Isten azzal a céllal
vitte Jézust a pusztába, hogy ott az ördög –
tehát nem Isten! – megkísérthesse, közna-
pibb szóval: csábíthassa. Isten, hogy a Mia-
tyánk szavát használjam, belevitte Jézust egy
olyan helyzetbe, ahol az ördögnek, a Go-

nosznak alkalma kínálkozott arra, hogy el-
tántorítsa, bûnbe vigye. És mit mond Jakab?
Olvassuk csak tovább a fenti idézetet!
„...Mert mindenki a saját kívánságától vonz-
va és csalogatva esik kísértésbe. Azután a
kívánság megfoganva bûnt szül.” Isten bele-
visz bizonyos helyzetekbe, ahol kiderül,
hogy ki mellett döntünk. Belevisz, és Jakab
ezt még teljes örömnek is tartja, mert a kü-
lönféle kísértések között a hit próbája állha-
tatosságot eredményez (Jak 1,2-3). A Mi-
atyánkban azt kérjük, hogy Isten (ha lehet)
ne vigyen bele ilyen helyzetekbe, mert ott
bizony könnyen rosszul döntünk. Miért?

A Sátán mindig nagyon „természetes”
ajánlatokkal áll elô. Jézus a pusztában nem
evett. Megéhezett. Mi természetesebb, hogy
enni akart. A Sátán mindjárt kitûnô ötlettel
állt elô: Tégy csodát, mindjárt lesz kenyered!
Jézus tudta, hiszen a kereszteléskor elhang-

zó szózatot hallotta, hogy nagyra hivatott.
Nosza! Minden hatalom az övé lesz, csak egy
kis leborulás... Isten választottja? Hiszen
akkor olyan látványos csodát tehet, hogy
mindenki leborul elôtte. Csak ez lett volna
éppen az, amirôl Jakab beszél: Istent próbá-
ra tenni – és ez az, amit nem lehet.

A Sátán e próbálkozások után „eltávozott
tôle egy idôre” – olvassuk Lukácsnál (Lk
4,13). Késôbb nincs szó arról, hogy a Sátán
kísértené Jézust, de a kísértések megjelen-
nek, nem kérdés, kinek a munkájaként. A
hatalom kísértése, mikor királlyá akarják
tenni (Jn 5,15) és a látványos csodatevésé,
mikor mondják, hogy ha ô Izrael királya,
szálljon le a keresztrôl (Mt 27,42). Jézus
azonban ekkor is ellenállt a kísértésnek, s
ezért a halálból feltámadva minden hatalom
az övé lett mennyen és földön.

Dr. Ritoók Zsigmond

Valami a kísértésrôl
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Szolidaritási látogatás Kárpátalján
2015. január 9-11 között a Református Egyházak Világközössé-
ge (REV) Európai Területi Bizottságának elnöke és tagjai, illetve
a REV tagegyházainak képviselôi tettek hivatalos látogatást a
Kárpátaljai Református Egyházban. Köztük volt Jan-Gerd Heet-
derks, a Holland Protestáns Egyház lelkésze, börtönmissziójának
igazgatója, a Református Egyházak Világközössége Végrehajtó
Bizottságának tagja, európai elnöke. Phil Tanis, a REV központi
irodájának munkatársa, kommunikációs igazgatója, az Amerikai
Református Egyház tagja. Susan Brown, Dornoch katedrális lel-
késze, a királynô skóciai lelkésze, a Világmissziós Tanács Euró-
pai Bizottságának elnöke. Miroslav Pfann lelkész, a Cseh Testvé-
rek Egyház képviseletében, aki ukrajnai gyülekezetek felügyele-
tét vállalta a következô években. Kim Seon Koo, a Koreai Köz-
társaság Presbiteriánus Egyházától, az MRE missziói munkatár-
sa, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. Ódor Balázs,
a Református Egyházak Világszövetségének európai alelnöke,
az MRE Külügyi Irodájának vezetôje, és Erdélyi Diána, az MRE
külügyi referense. A vendégeket a KRE püspöke, Zán Fábián
Sándor és a KRE fôgondnoka, Nagy Béla fogadta. Zán Fábián
Sándor püspök rádiós interjúban elmondta: „A látogatás mottója
a szolidaritás. Ezzel a látogatással az európai egyházak vezetôi,
képviselôi azt fejezik ki, hogy tudnak rólunk, tudnak arról, hogy
mi, reformátusok itt, Ukrajnában, mint nemzeti és vallási kisebb-
ség vagyunk jelen. Azért jöttek, hogy megismerjék életünket, ne-

hézségeinket. Hogy az egyházak világszervezetével együtt, min-
den szinten tudassák szervezeteiket arról, hogy mi itt vagyunk.
Másik céljuk, hogy megfogalmazzák, mit tehetnek ôk annak ér-
dekében, hogy ez a régió európai szintre zárkózhasson fel. Láto-
gatást tettek a Beregszászi Járási Kórházban, megkoszorúzták a
sztálinizmus áldozatainak emlékmûvét a püspöki hivatal kertjé-
ben, mellyel kifejezték szolidaritásukat és kinyilvánították aggá-
lyaikat a mai helyzetre való tekintettel”.

(Forrás: reformatus.com.ua)

Isten éltesse a 90 éves Gulácsi Lajos püspököt

Gulácsy Lajos református lelkész, a Kárpátaljai Református Egy-
ház nyugalmazott püspöke január 12-én töltötte be 90. életévét.
Életútja sok szálon kapcsolódik a Kárpátaljai Református Egyház
történetéhez. Nemcsak azért, mert abban az idôben élt és volt fia-
tal, amikor a Trianon után magára maradt kárpátaljai református-
ság eszmélni kényszerült és felépíteni önmagát, hanem, mert ige-
hirdetôként a saját bôrén tapasztalta a Szovjetunió egyházellenes
politikáját, ami késôbb befolyásolta egész életét is. Pályája a kár-
pátaljai ébredési mozgalomban indult, majd a kommunista ható-
ságok meghurcolták, és hét évet töltött egy kazahsztáni lágerben.
1994 és 1998 között töltötte be a püspöki tisztséget. Idôs kora el-
lenére ma is szüntelenül dolgozik.

Gulácsy Lajos 90. születésnapja alkalmából az Egyházkerület
és a Munkácsi Református Gyülekezet január 11-én hálaadó is-
tentiszteletet tartott a munkácsi református templomban. Igét Zán
Fábián Sándor püspök hirdetett a Zsolt 34,1-4 versei alapján. El-
mondta: Gulácsy Lajos tudott az Úrral dicsekedni egy olyan kor-
ban is, amikor ez nem volt ajánlatos, olyan körülmények között
is, amikor sokan inkább hátat fordítottak Istennek. Mégsem arra
kell gondolnunk, hogy ezt csak a kivételes emberek tehetik meg.
Hiszen a ma élô embereknek is arra van a legnagyobb szükségük,
hogy tudják: az Úr velünk van szeretetével – fogalmazott az ige-
hirdetô.

A köszöntések sorát dr. Grezsa István miniszteri biztos nyitot-
ta meg, aki Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének
Gulácsy Lajoshoz intézett levelét olvasta fel és a nemzetpolitikai
államtitkárság nevében köszöntötte az ünnepeltet. Brenzovics
László parlamenti képviselô, KMKSZ-elnök Gulácsy Lajos élet-
útját nemcsak példaértékûnek, de erôt adónak nevezte. Orosz Il-
dikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fôiskola elnök
asszonya a nyugalmazott püspök iskolaalapító és szorgalmazó
tevékenységét emelte ki. A fiatalok ma ne éljék át mindazt, amit
annak a fiatal református lelkésznek kellett, aki Gulácsy Lajos
volt 70 éve, de adják tovább a bizonyságtételt, amit tôle hallot-
tak – figyelmeztetett köszöntôjében Sasik Milán görög-katolikus
püspök. A Magyarországi Református Egyház és családja kö-
szöntését adta át Dani Eszter, a MRE Zsinati Missziói Irodájá-
nak vezetôje, aki kilenc évig szolgált segédlelkészként Munká-
cson.

(Forrás: reformatus.com.ua)
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Szombat este hét óra.
Két egyetemista fiú indul a haverokhoz.
Két apró-kamaszodó leányzó tévét néz.
Tisztelt szüleikkel az ebédlôasztalnál teázgatunk, beszélgetünk.
A férfi: tanár, ifjúsági presbiter, apa, férj, barát.
A nô: szakápolónô, gyermekistentisztelet szervezô, anya, feleség,

barát.
Rendszeresen beszélgetünk az élet, az egyházi élet kérdéseirôl.
Ma este mind picit fáradtak vagyunk, a családi- és egyházi moz-

galmas élet ihleti ôket a vasárnapi nyugalom betartására. Várják a
vasárnapot ezen a szombat estén.

Miért vállalta a család, hogy a férfi presbi-
teri szolgálatot végezzen? Mert ezt tényleg
családosan vállalták. Amire természetesen
kíváncsi voltam: érzett-e valami elhívást erre
a gyülekezeti szolgálatra?

Miután presbiternek jelölték, elôször leült
beszélgetni családjával. Legidôsebb fia elsô
hozzászólása meglepte: „akkor még ritkáb-
ban foglak látni?” Ott, helyben megígérte
magának, gyermekeinek, hogy nem fognak
kevesebb idôt együtt tölteni, mint addig. Ezt
egyértelmûen megbeszélte a presbitérium-
mal szavazás elôtt.

Visszatérve az eredeti kérdésre, egy-két
pillanatig elcsendesedett.

Megfontolt, átgondolt volt válasza. Az el-
hívás hamar elvont dologgá válhat. Véleménye szerint ha presbiter-
nek jelölnek, s némi gondolkodás, imádság, átbeszélés után nincs
hiteles okod egy nemleges válaszra, ezt elhívásnak lehet tekinteni.

Felesége bólint, kiegészíti. Mert a gyülekezeti család iránt is fele-
lôsséget kell vállaljon az ember. Ez része a keresztyén és közösségi
életnek.

Igen. Idôigényes lehet. Jól oda kell figyelni, hogy az ember egyen-
súlyt találjon a különbözô feladatok közt. Vigyázni kell, mert
könnyen csapdába lehet esni: ‘sosem elég, amit teszek’, ‘Harcolni kell
az elégedetlenség ellen, mert ha még nincs elvégezve ez-vagy-az’.

Mindig több a munka, mint az ember. Ezzel tisztában kell lenni.
Igen. Nyílt szemmel, tudatosan, imádkozva és praktikus tanácsok-

kal ellátva kezdi az ember a presbiteri szolgálatot. Elvégre létezô
munkarendhez csatlakozik. Még ha gyakran is van váratlan vagy ki-
vételes helyzet, mégis van egy keret, amin belül zajlik az egyházi élet.

Igen. Beletekintve a családi határidônaplóba látom, hogy egyik
héten két estét, másik héten három estét tölt a férfi egyházi szolgá-
lata betöltésével. Természetesen idôben végzôdnek az esték, minden-
ki igyekszik betartani az elôre megszabott idôpontokat. Mégis, két,
három este...

De tévét nem feltétlen szükséges néznem – mondja mosolyogva.
És senkinek nem lett még baja attól, hogy keményen dolgozik. Ter-
mészetes, szerves része a gyülekezeti munka a dolgozó életnek. Nem
teher, hanem feladat, szolgálat, mint sok minden más. Ezt örömmel
lehet végezni. Sok szép dolog történik, amikor az ember örömmel
végzi feladatait.

És a család, felesége?
A fiúk lassan indítják saját életüket. Édesapjukat figyelik. Hogy va-

laha lábnyomaiba lépnek-e, azt nem lehet tudni. Isten ôket, fiatal fel-
nôtteket is formálja. A leányzóknak teljesen összefonódott a családi
élet, iskola, gyülekezeti élet. Osztálytársak, barátnôk, gyülekezeti kis-
ifis barátnôk, lényegében ugyanaz a társaság. És ez így van rendjén.

A feleség nagyrészt csendben követte a beszélgetést.
Most ô van soron.
Kíváncsi voltam, mit szól a gyülekezeti szolgálat és a családi élet

kombinációjához. Több presbiter-feleséget ismerek, akik nem örül-
nek férjük presbiteri szolgálatának. Szinte féltékenyek a gyülekezet-
ben végzett szolgálatra, ha egy ilyen csúnya szót szabad használni.
Sajnálják a szolgálatra töltött idôt a családi élettôl.

Ez a feleség máshogy látja. A családban végzett szolgálat egyben
gyülekezeti szolgálat. Feltétel ahhoz, hogy társa felelôséggel vállal-
ja presbiteri szolgálatát. A presbiteri feladatot csak akkor lehet vál-

lalni, ha a család támogatja. És az anyai, ott-
honi szolgálatot pedig nem szabad lenézni,
hanem örömmel és felelôsségel szabad vál-
lalni.

Mindkét szolgálat, a család nevelése s a
gyülekezetben való szolgálat alapja az, hogy
Istent szeretnénk gyakorlati módon szolgál-
ni. Örömmel, mert Ôt szolgáljuk, aki szol-
gaként jött közénk.

Fontos a jó és ôszinte beszélgetés, a folya-
matban lévô dolgok átbeszélése. Fontos egy
házaspárnak hetente tudatosan kettesben
töltött idôt betervezni. Ha máshogy nem,
egy közös teára a konyhaasztalnál. S fontos
a közös imádság. Ezt gyakorolni lehet, ha
még nem csiszolódott bele a magán-, házas-
vagy családi életünkbe.

Istennek szánt életünkben, józan ésszel, jól kombinálható a csalá-
di és gyülekezeti szolgálat.

S Ô sok módon kamatoztatja Reá szánt idônket. A találkozás örö-
mében, a bontakozó ifjúság vagy az életbôl kifelé tartó nemzedék
közeli megismerésében. Tehetségeid is kamatoztatva vannak, hisz
amit Teremtôdtôl kaptál, Neki adod vissza azzal, hogy gyermekei-
nek szolgálsz.

Nincs tökéletes egyensúly a szolgálat és családi élet közt. Ezt leg-
többen tudjuk. De ne féljünk, hanem keressük ma is, hogy egyén-
ként, családként, gyülekezetként mit tehetünk Isten dicsôsségére.

Knolné Tüski Gabi

Hollandiai üzenet szolgálatról és családról

Imák családomért
1. nap – Mennyei Atyám, köszönöm családomat és annak minden
tagját! Köszönöm, hogy mellém adtad Ôket, hogy békességben és
szeretetben együtt teljesítsük azt a küldetést, amit reánk bíztál! Kér-
lek, adj alázatot és tölts be szereteteddel, hogy el tudjam fogadni
Ôket úgy, ahogy Te elfogadsz engem! Az Úr Jézus nevében állok el-
len minden indulatnak és ellenségeskedésnek, amely megpróbálja
tönkretenni családom harmóniáját. Kérlek, töltsd be családom min-
den tagját a Te szelídségeddel! Ámen!

2. nap – Köszönöm Istenem, hogy értékes embereket adtál mellém
és mindnyájukkal csodálatos terved van! Kérlek, segíts, hogy támo-
gassam Ôket és mellettük álljak a Tôled kapott céljaik elérésében!
Bocsásd meg, hogy lehúztam, elcsüggesztettem vagy megsértettem
Ôket! Kérlek, tegyél minket olyan csapattá, akik mindig kitartanak
egymás mellett és egységben csodálatos dolgokat érnek el a Te di-
csôségedre! Az Úr Jézus nevében kérlek, hallgass meg engem! Ámen!

Közli: Dr. Gál Imre presbiter, Dunántúl
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2014. december 11-én Szövetségünk különleges helyen és prog-
rammal tartotta meg szokásos évvégi fôtitkári értekezletét. A Rá-
day Könyvtár olvasóterme adott helyet ennek az eseménynek,
aminek az volt az oka, hogy Petrôczi Éva író, költô, tanár meg-
tisztelt bennünket azzal, hogy ezen
az értekezleten mutatta be a részt-
vevôknek új, „Szürkeháj” címû
könyvét. Amellett, hogy a magyar
szemorvoslás izgalmas történetével
megismerteti az olvasót, ez a könyv
– amint Steinbach püspök úr a
könyv bevezetôjében írja – arra ta-
nítgat, hogy „meg kellene tanulnunk
beleérezni abba, ami bennünket
még nem érint, másokat pedig igen,
és bennünket is bármikor érinthet
majd”. A könybemutatón kívül sor
került arra is, hogy munkásságát ki-
csit részletesebben megismerjük, figyelembe véve a múlt évben
kapott Rát Mátyás díját (amihez gratulálunk) és azt, hogy Szövet-
ségünket nagyon érdekli a puritanizmus, amelynek a kutatását
évek óta végzi, sôt egy ilyen kutatást végzô intézetnek a létreho-
zója is volt. A könyv ismertetésé-
ben és méltatásában fontos szerepet
vállalt dr. Kelemenné Farkas Már-
ta, lapunk szerkesztôbizottságának
tagja is, akinek könyvajánlója la-
punk más helyén megtalálható.

Az értekezleten a Szövetség el-
múlt évi örömeirôl és gondjairól is
szó esett. Amint elôzô számunkban
már beszámoltunk, sikerült Sáros-
patakon november 7-8-án együtt-
mûködési megállapodást kötnünk a
Kárpát-medence öt egyházkerületé-
ben mûködô presbiteri szövetségek
között, valamint még korábban, ok-
tóber 22-én Szegeden közös nyilatkozatot írt alá a déli országha-
tár mentén szomszédos csongrádi és bács-kiskunsági területi
szervezetünk, a romániai, temesvári területi szervezet képviselôi

a Szerbiai Református Egyházkerület képviselôivel a szorosabb
együtmûködési készségünkrôl.

Gondot jelentenek viszont Szövetségünknek azok a változások,
amelyek a világi jogszabályok révén váltak szükségessé. Idetar-

tozik a Polgári Törvénykönyv szá-
mos elôírása, amelyek miatt például
a tisztségviselôink mandátuma nem
haladhatja meg az öt évet; a Szövet-
séget három tagú elnökségnek kell
vezetnie stb.

Ugyancsak változtak a civil egye-
sületekrôl szóló törvény elôírásai is.
A márciusi közgyûlés elé terjesz-
tendô Alapszabályban és az új or-
szágos tisztségviselôk választásá-
nál ezeket már figyelembe kell ven-
nünk.

Ugyancsak gondot jelent, hogy
Szövetségünk közhasznúságát a Fôvárosi Törvényszék 2014-ben
nem erôsítette meg és a cím visszanyeréséhez különös gonddal
kell gazdálkodásunkat is kezelni, ami miatt Számviteli Politi-
kánk is felülvizsgálatra szorul.

Az idén, március 14-én megtar-
tandó közgyûlésünkre tehát külö-
nös gonddal kell elôkészülnünk, hi-
szen az elnökség beszámolójának
az elôzô mandátum teljes idôtarta-
mára ki kell terjednie, de dönteni
kell a 2015. év súlyponti feladatai-
ról és költségvetésérôl is.

Örömmel üdvözöltük a megje-
lentek között özv. Balla Tibornét és
özv. Vándor Gyulánét is. Özv. dr.
Ritoók Pálné és Dr. Békefy Lajos
levélben üdvözölte az alkalmat.
Köszönet illeti a Ráday Könyvtár
vezetését és munkatársait azért,

hogy évzárónkat ilyen szép környezetben tarthattuk meg. A fô-
titkári értekezlet hálaadó imaközösséggel fejezôdött be.

Dr. Szilágyi Sándor fôtitkár

Évbúcsúztató fõtitkári értekezlet

Petrôczi Éva: Szürkeháj
(Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2014.)
Gyerekkoromtól nem tudok magamhoz
térni, ha belegondolok, hogy az Isten olyan
hatalmas, olyan elképzelhetetlenül min-
dentudó és mindent látó, hogy minden
egyes embernek más külsôt, más arcot,
más fület, más szemet, más ujjlenyomatot,
más jellemet, más gondolatokat, más agy-
mûködést teremt. Hogy mindenkinek min-
dene más. Ma például hétmilliárd ember-
nek. Amikor ez a szintén elképzelhetetlen

szám elénk tolul, s megszorozzuk kettôvel, mivel ennyi szemet te-
remtett Isten a ma élô embereknek, akkor aztán végképp beleszédü-
lök. A tizennégy milliárd szembôl kettô Petrôczi Éváé, akinek ugyan-
ez a Teremtô Isten még tehetséget is adott, hogy megírja a két szem-

mûtéte elôtt, alatt és után megélt élményeket, egyetemessé téve ez-
által a szemmûtétek történetét, célját, értelmét és hozadékát.

A történet egyébként nélkülöz minden sztori-szerûséget, nagyon
helyesen, mert a mûtétekrôl csak addig lehet olvasni, amíg azok a
lehetôségekhez képest ôrizkednek a csattanóktól és a túlzásoktól.
(Ha nem, akkor elviselhetetlen mûtét-beszámolókká silányodnak,
amelyeknek többnyire a fele sem igaz.) Nos, a szemmûtétnek Pet-
rôczi könyvében két célja rajzolódik ki: az egyik a materiális – hogy
ne vakuljon meg –, a másik a spirituális. Ez utóbbi miatt írom ezt a
rövid könyvajánlást. Okosan, igen mûvelt ember módjára, s ami a
fô, prózában is költôként szólal meg, akár amikor a mélységesen jó-
emberi orvosról, akár amikor a saját félelmeirôl és vívódásairól, vagy
az anyagon túllátó és túlnézô „szeme világáról” szól. A magyar
nyelv dicsérete is ez a könyv, hiszen az ember „szeme világa” az is-
tenadta színek és formák látása, ha világos van, és a lélekkel való lá-
tás, amihez nem kell világosság, ám mégis csak akkor látunk vele,

�



ha a Világ Világossága bevilágítja teljes mivoltunkat, s így nézünk
befelé és egyben felfelé. A szemmûtét értelme az, hogy ne csak en-
gem (látva) lássanak, hanem én is látva lássak. Lássam, hogy milyen
pehely vagyok, amelyet a szélcsend is tovasodor, mennyire ki vagyok
szolgáltatva a testem mûködésének vagy mûködési zavarának, mi-
lyen Gondviselôm van, aki mindennek ellenére, igen, mindennek el-
lenére – hiszen mi szeretnivaló van rajtam, akinek pár szürke sejt
elég, hogy összekapaszkodjék a szemén, s már nem lát – szeret en-
gem, és ha Neki úgy tetszik, visszaadja a látásomat (nota bene na-
gyon jól tudja, hogy olvasás nélkül meghalok), s még sorolhatnám.
A hozadéka pedig az, ami minden hitvallás hozadéka: a feltételes

mód. Te is, én is átélhetek hasonlót, és te is, én is találkozhatom az-
zal az Úr Jézussal, aki finoman, puhán a még és már behunyt sze-
memre teszi a kezét, s attól kezdve tényleg láthatok.

Egyes szám elsô személyben írom ezt, pedig Petrôczi Éva köny-
vérôl és szemérôl írok. De nagyon jó könyv, minden mozzanatával
azonosulni tudok. Nyilván ezért írta meg: azért, hogy aki elolvassa,
azonosulni tudjon vele. Én pedig most Steinbach József dunántúli
református püspök Ajánlásával együtt jó szívvel dicsérem, még a kis
fura címét is elfogadom. Aki tudni szeretné, miért „Szürkeháj”, ol-
vassa el a könyvet.

Farkas Márta

Alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál (Fil 2,3) 19

Szólítsuk meg felebarátainkat, testvéreinket!
DDuunnáánnttúúllii  vvéélleemméénnyy

Szomorúsággal tölthet el bennünket, hogy gyülekezeteinkben sok
helyen fogyatkozunk, a megkereszteltek szülei és keresztszülei leg-
több esetben azonnal elfelejtik, hogy mit ígértek és mit fogadtak meg
az Úristen és a gyülekezet színe elôtt, s már a következô istentiszte-
leti alkalomkor sem találkozunk velük Isten földi hajlékában.

Eddig hiába mondtam el a keresztelés alkalmából a gyülekezet
képviseletében történô köszöntés során a szülôknek és a keresztszü-
lôknek Pál apostolnak a Thessalonikaikhoz írt 1. levele 2. fejezete
20. versében leírtakat, „Bizony, ti vagytok a mi dicsôségünk és örö-
münk”, s tettem hozzá, nagyon jó lenne, ha évek múlva is elmond-
hatnánk ugyanezt, mert ez azt jelentené, hogy a szülôk és a kereszt-
szülôk teljesíteni tudták az ígéretüket és a fogadalmukat. Hiába
mondtam el Nekik, hogy a gyülekezet tagjai csak akkor tudják tel-
jesíteni a gyermek nevelésével kapcsolatban tett ígéretüket és foga-
dalmukat, ha a megkeresztelt gyermeket a jövôben is elhozzák gyü-
lekezetünkbe a szülôk és a keresztszülôk, ha élô kapcsolatban ma-
radnak velünk, lehetôvé teszik számunkra gyermekük lelki és szel-
lemi nevelésében történô közremûködést. Ugyanezzel a jelenséggel
és problémával szembesülünk a konfirmációval kapcsolatban, ami-
kor a szinte már ifjú felnôttnek számító fiatalok mulasztják el telje-
síteni ígéretüket és fogadalmukat, úgy élnek utána közöttünk, mint-
ha a konfirmáció a szülôi és nagyszülôi hagyományokat követô
puszta tény lenne számukra s nem történt változás az életükben.

Nincs más lehetôségünk, az élô hitünket tükrözô vonzó példával
élre kell állnunk, a lélek gyümölcsei szerinti magatartásunkkal meg
kell szólítanunk és a feltétel nélküli szeretetünkkel szolgálnunk kell
felebarátainkat, hogy az Úristen kegyelmét és Szentlelkének erejét
megérezve vágy ébredjen közösségünk iránt a gyülekezetünkbôl hi-
ányzókban, az ingadozó egyháztagokban.

Amikor szeretettel fordulunk a szegényekhez, a segítségre szoru-
lókhoz s lehetôségeink szerint támogatjuk ôket, amikor bátorító te-
kintetünktôl, mosolygó arcunktól, simogató kezünktôl és biztató sza-
vunktól megújult erôvel folytathatja életét a lelki segélyünkkel meg-
áldott ember, jól szólítjuk meg felebarátainkat, testvéreinket.

Amikor képessé válunk a jó megszólítás naponkénti gyakorlására,
a szeretettel történô szolgálatra, mindig világító jel, idônként lobogó
fáklya leszünk családunkban, gyülekezetünkben és munkahelyi kör-
nyezetünkben. Amikor szomorúsággal tölt el bennünket a tudat, hogy
nem tudunk annyi jót tenni, amennyit szeretnénk, jó úton járunk a
megszólításban, a szeretettel történô szolgálatban, követésre méltó
példává válunk. Erre a példamutatásra csak akkor leszünk képesek,
ha élô hittel rendelkezünk, mert az óemberi voltunkat teljesen elvet-
ve újjászületett emberként állunk az Úristen elôtt s az Úr Jézus Krisz-

tust urunknak, gyógyítónknak és megváltónknak vallva, tanítványai
kívánunk lenni, tanítványaihoz illô módon élünk és cselekszünk.

Szívbôl kívánom mindnyájunknak, legyünk képesek életünk
mindegyik napján a lélek gyümölcsei szerinti magatartásra, a felté-
tel nélküli szeretettel történô szolgálatra, hogy megvalósíthassuk éle-
tünkben a Máté Evangéliuma 5. fejezetében a tanítványok hivatásá-
val kapcsolatban a 16. versben leírtakat:

„Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek elôtt, hogy lás-
sák a ti jó tetteiket és dicsôítsék a ti mennyei Atyátokat.”

Saját életemben tapasztaltak alapján tudom, hogy csak akkor va-
gyunk képesek a naponkénti jó megszólításra, ha élô hitünk alapján
napi kapcsolatban állunk mennyei Atyánkkal, ha naponként hála-
imával fordulunk Hozzá és könyörögve kérjük segítségét, saját sza-
vainkkal vagy akár a Zsoltárok Könyve 139. fejezetének 23. és 24.
versében leírtakkal, „Vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet,
próbálj meg és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg nem járok-e
téves úton!? És vezérelj engem az örökkévalóság útján!”

Nagyon szép küldetésünket könnyen tudjuk teljesíteni, ha betart-
juk Pál apostolnak a Galatákhoz írt levele 5. fejezetének 14. versé-
ben leírtakat.„Mert az egész törvényt ez az ige summázza: Szeresd
felebarátodat, mint tenmagadat.”

Bármerre járunk, naponta látjuk a szomorú arcú, csüggedt tekin-
tetû honfitársainkat, élethelyzetüket kilátásnak és reménytelennek
érzô felebarátainkat. Olvassuk, halljuk a felmérések eredményeit,
hogy milliókra tehetô hazánkban a depresszióval élôk száma. Egye-
dül nem tudunk letörölni minden könnyet, s nem tudunk megvigasz-
talni minden bánatos arcú embert, de ha sokan vállalkozunk a lelki
és anyagi segítségre szorulók támogatására, nagyon sok embernek
tudjuk enyhíteni a gondjait. Feltétel nélküli szeretettel segítsük a
kétségeikkel és félelmeikkel élôket, mutassuk meg Nekik a Jézus
Krisztushoz vezetô utat, hogy Jézus Krisztust uruknak, gyógyítójuk-
nak és megváltójuknak vallva, ôk is birtokolhassák a feltétel nélkül
szeretet képességét s legyôzhessék kétségeiket és félelmeiket! Fenn-
hangon hirdessük számukra Ézsaiás próféta által leírtakat:

„Ne félj, mert Én veled vagyok, Ne csüggedj, mert Én vagyok Is-
tened, megerôsítlek, meg is segítlek, sôt gyôzelmes jobbommal tá-
mogatlak!”

Isten kegyelmébôl testvéri szeretettel kívánok
áldást és békességet!

Dr. Gál Imre
presbiter
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A presbiter könyvespolcára

„Ôrhelyemre állok, odaállok a bástyára,
figyelek, várva, hogy mit szól hozzám”

(Hab 2,1a)

2014. december 20-án került sor a Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus Tanulmányi
Központjában dr. Molnár Róbert kübekházi
polgármester „Ôrhelyemre állok” címû új
könyvének a bemutatójára. Ezen egy buda-
foki baptista férfi bizonyságtételét is hall-
hattuk, amelybôl szeretnék visszaidézni egy
érdekes gondolatot.

A bizonyságtevô elmondta, hogy fiatalon,
mintegy 22 évesen disszidált – Németor-
szágba ment. Ott beállt katonának, ahol jó
megjelenése és fegyelmezett viselkedése
okán beválogatták az akkori nyugatnémet
kormány dísz-századába. Amikor magasran-
gú vendégek – királyi párok, államelnökök
– érkeztek látogatóba, a repülôtéren ô is
gyakran állt díszôrséget. Eközben arról gon-
dolkozott, hogy vajon a díszôrség meg tud-
ja-e védeni a magasrangú vendégeket me-
rénylettôl vagy provokációtól? Rájött, hogy
ez nem az ô feladatuk; ôk díszegyenruhájuk-
ban feszítve csak dekorációt szolgáltattak az
ünnepélyes fogadáshoz. A nézôk között vol-

tak civil ruhában elvegyülve azok, akik a
vendégek testi épségére és esetleges védel-
mére ügyeltek. A magyar „ôrálló” szó jelen-
tése ezekre érvényes.

Nem így van-e ez gyülekezeteinkben is?
Amikor istentiszteleteinken várjuk, hogy
Urunk Lélekben megjelenjen közöttünk, pres-
bitereink nem csak díszôrséget alkotnak?
Eljönnek az istentiszeletre, elvárva, hogy a
gyülekezet többi tagja összesúgjon: „Milyen
rendes ember! Itt van minden vasárnap szé-
pen felöltözve! De hát így illik, hiszen pres-
biter...” Pedig a mi Urunk Jézus nem ezzel
bízta meg, hanem ôrállóvá akarta állítani
ôket, akiknek az Ige szerint feladatuk: „...int-
sétek a tétlenkedôket, bíztassátok a bátorta-
lanokat, karoljátok fel az erôtleneket, legye-
tek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok,
hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, ha-
nem törekedjetek mindenkor a jóra egymás
iránt és mindenki iránt” (1Thessz 14-15).
Lépjünk ki a merev passzivitásból, törôdjünk
gyülekezetünk gondjaival, érdekeljen ben-
nünket, hogy ki szorul segítségre, vígaszta-
lásra, szeretô együttérzésre!

A Dunamelléki Egyházkerület március 28-
án Bicskén tartja 34. presbiteri konferenciá-

ját, amelyre lapunkban meghívót is találunk.
Egyik elôadónk, dr. Molnár Róbert megígér-
te, hogy új könyvébôl hoz magával, és így
akit érdekel, amit abban a szerzô leírt az ôr-
állói feladatokról, részletesen megismerheti
a könyvbôl.

Dr. Szilágyi Sándor

Ôrálló vagy dísz-század?

Hetek óta értelmetlen vitázgatás folyt valamennyi médián arról, hogy
visszakapják-e a kereskedelemben dolgozók a 100 évvel ezelôtt ke-
mény harcok árán, s véráldozattal is kivívott 48 órás heti munkaidôt,
ill. a vasárnapot, mint általános pihenônapot. Odacsaptak annak a frá-
nya tôkésnek, s nem kellett szájbarágósan magyarázni, hogy az em-
bernek joga van a pihenéshez, a családnak az elengedhetetlen
együttléthez. Mondjon le a tôkés elvtárs az extraprofitról annak ér-
dekében, hogy kevesebb börtönt és ideggyógyintézetet kelljen épí-
teni. – Emberek milliói örültek az extraprofitért való mostani méreg-
keverés megszüntének!

Társadalmunk a vöröscsillagos tankok árnyékában hozzá kellett,
hogy szokjon ahhoz, hogy akár törik, akár szakad, de az államkapi-
talista kommunista rendszer magyarországi katonai kantinjaiban, a
budapesti Bajza u. táján ily módon negyedáron árusíthassa katonái-
nak – fôleg a tiszti családoknak –, amit a polgári üzletekben néha
csillagászati árakon kapott a modern, magyar ipari rabszolga...

Vannak kôbevésett törvények! Nincs az a diktatúra – sem prole-
tárdiktatúra –, mely ezeket érvényen kívül helyezhetné! Ilyen a bib-
liai Tízparancsolat, mely immáron három és fél ezer év óta alaptör-
vénnyé tette – nem szubjektív emberi elgondolásból, hanem termé-
szeti törvénynél is objektívebben (!) – az Úr Napja intézményét. (Ne
rikoltozza a „mértékadó baloldali értelmiség”, hogy újra „kidugta
fejét a mocsárból a klerikális reakció”.)

Megnyugtatásukra hadd mondjuk el, hogy az elsô magyar tanács-
köztársaság gazdasági és pénzügyi népbiztosa, a Nagytétényben
1879-ben született Varga Jenô, mellesleg a világ egyik legkitûnôbb,
de manapság elhallgatott közgazdásza a Szovjetunió Lenin, Sztálin

után legelsô embere, pénzügyi népbiztosa, az ötéves tervek megal-
kotója, kiválóan ismerte a Bibliát is.

A politikusok úgy vélték, hogy ha a munka világában a munkahét-
rôl áttérnek a dekádrendszerre, a munkabérek megtakarítása folytán
20%-kal megnövelik a költségvetés bevételi oldalát. Rövid idô mul-
tán a tanult kommunista Varga Jenô bebizonyította, hogy ez állam-
csôdhöz vezet, mert az emberlét alapja a munkahét. A dekádrendszer
járványszerûvé teszi a legsúlyosabb ideg- és elmebajokat! A soha
meg nem hátráló „nagy” Sztálin igazat adott Varga Jenônek. Vissza-
állították a munkahetet. Ezek után mit akarnak a mai „nagy” vitázók?

Magyarországnak is volt ilyen hôse. Professzor Dr. Sántha Kálmán.
Ô azonban agysebész volt, mégpedig az elsô és egyetlen Magyaror-
szágon. Amikor Sztálin magyarországi tanítványai bevezették a szta-
hanovista mozgalmat, a debreceni egyetem óriási diákserege elôtt
tartott elôadásában mondta: ugrásszerûen nô majd a schizofrének és
depressziós betegek száma, s ezzel az alkoholizmus és a drogok for-
galma. (Az igazság kedvéért mondjuk, ô nem volt dogmatikus refor-
mátus, de a Tízparancsolatot halálosan komolyan vette.)

Letartóztatták. Kínzások közben sem vonta vissza kijelentését. Az
ügyész halálos ítéletet követelt. Kegyelembôl életfogytiglant kapott.
Három év múlva szabadlábon volt. Ámde nem engedték diákok kö-
zelébe. Balassagyarmatra helyezték kis határmenti kórházba. Mit tesz
Isten? A kommunista Központi Bizottság egyik tagjának felesége
agydaganatot kapott. Dr. Sántha Kálmánnal akarták megmûttetni.
Elvállalta. De nem Budapesten, a klinikán. A mûtôt kellett Balassa-
gyarmatra szállítani!... Sajnos hamarosan ô is meghalt agydaganat-
ban.

Vasárnap =/ vásárnap

�
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Kedves magyarországi média! Merjék már végre elfelejteni az 50
éves iskolai kommunista népbutítást! Ugyancsak azt az alvilági mér-
get eldobni maguktól, hogy „A pénz boldogít”. A vasárnap, a szom-
bat, a sabbát, a péntek nemcsak sejtjeinkben van, de „bozonjainkban”
is! Már az egykori iskolázatlan falusi ember is tudta, közmondásba
foglalta: „Isten adott neked hat napot. Tôled egyet kíván: Szenteld
meg a vasárnapot!” Amit Mózes II. könyve 20. részébôl tanult (3500
éves igazság), azt 5Mózes 6-ban az állatokra, a rabszolgákra, ide-
genbôl menekültekre is kiterjesztette a Nagy Törvényalkotó!

Magyarul csak azért emlegetünk „vásárnapot”, mert a középkori
egyház templombúcsúira sok idegen csôdült egybe. Élelmeskedô
kereskedôk búcsúról búcsúra vándoroltak a pénzért.

A héberek Sabbátot emlegetnek, mert arra emlékeznek, hogy Jah-
ve Úr Isten ezzel tette a koronát a megvalósult Kozmoszra (ékes
rend). Sabbát = „munkaelkészülte”.

1. Isten az emberiséget, mely elvégezte és jól végezte 6 napi mun-

káját, a hetedikkel ajándékozta meg a vele való kapcsolattartás cél-
jából, hogy regenerálódjék.

2. Legyen az embernek, társának és magzatának alkalma a családi
életre, a boldogságra. (Az egyik hipermarket gazdasági igazgatója
mondta el nekem, hogy ha vasárnap egy szem cukrot sem vásárolnak,
az unalmukban ott sétálgatók személyenként 1000, azaz egyezer fo-
rintot költenek. Tessék utánaszámolni 10.000 embert véve alapul.)

3. Pótolhassa az isteni erôk elhasználásával elvesztett erôit.
4. A jó örömmel végzett munka az emberi élet, öntudat, egészség

feltétele, s nem a pénzhajsza, a robot, meló.
William Gladstone az egyik leghíresebb angol miniszterelnök

négy cikluson át mûködött. 83 éves korában már megvakult. Az an-
gol Parlament próbálta „visszakönyörögni” még így is. Az egyik egy-
ház céljaira (The Salvation Army) költségvetési forrást kért. Ellen-
vetésekre azt válaszolta: „Ezen az áron 5000 rendôrt spórol meg”. A
bölcsnek ennyi is elegendô!                                                   -p -s

„Fiaim!
Csak énekeljetek...”

Tompa Mihály
(1825–1868)

Életmûvét egyetlen-
egy éneke képviseli
énekeskönyvünkben.
Manapság már nevét
sem nagyon emlege-
tik. A 48/49-es sza-

badságharc korában nevétôl visszhangzott
az ország. Ismeretes volt az a költôi ver-
seny, melynek során egy tátrai erdészlakot
énekelt meg Petôfivel és annak barátjával.
Az utóbbi betegségben hamarosan elhunyt.
Petôfit Segesvár hôsök vérével áztatott
földje takarja el. Tompa élte túl a nagy idô-
ket. Ô oly szegény volt, hogy beköltözött a
roskadozó keleméri paplakba. Ezért a sza-
badságharc leverése utáni idôkben egy da-
rabig a „Rém Elek” (olvassuk el visszafe-
lé) álnevet használta. A kor költôinek egy
része börtönben, más része annak árnyéká-
ban élt. Az ország kétségbeejtô állapotban.

Manapság Úri Szentvacsora elôtt énekel-
jük énekét. Vajon ki gondol arra, hogy ez mi-
lyen siralmas körülmények között született?

Rimaszombati szegény foltozó varga
gyermekeként születik 1825-ben. Négyéves
korában elveszti édesanyját. Anyai nagy-
szüleihez kerül, s úgy tûnik, egész életén át
a szegények szegénye lesz. Tehetségét egy
sárospataki teológus-legátus ismeri fel és
segíti be a kollégiumba. Akkoriban a re-
formátus egyház az ország „szegény ege-
re” volt. Tanulmányai mellett egy jómódú

gyermek mellett lesz házitanító. Keresmé-
nyét összegyûjtve teheti le utolsó vizsgá-
ját, s így kerül Bejére, majd Kelemérre. In-
nen viszont a vidék legjobb módú gazdái
által alkotott hanvai egyházközség hívja
meg. Addig ott kicsiny szoba-konyhás lel-
készlak állt. Tompának új 5 szobás lelkész-
lakot építenek. Hízelgett nekik, hogy az
ország színe-java keresi majd fel a költôt.
A parókia ma is áll. Nagy és mutatós mú-
zeum is ôrzi benne Tompa emlékezetét. Sôt,
konferencia-telep is létesült a közelében.

Itt már nem szenvedett anyagi nélkülö-
zést. Ellenben felkereste sok nagy bánat.
Két fiát eltemeti. Felesége meghal. Ô ma-
ga – bár nagy testalkatú – gyermekkori
nélkülözések következtében súlyos beteg-

ségeket hurcol magával. S bár az ország
„leggazdagabb” eklézsiái versengenek érte,
nem lesz hûtlen Hanvához. Kínos haláláig
ott marad. S minden szükséges és lehetsé-
ges dolgot elvégez gyülekezete érdekében.

Verseivel tekintélyes díjakat nyert. Ma-

napság fôleg hármat idéznek közülük: „A
gólyához”, „A madár fiaihoz”, „Levél egy
kibujdosott barátom után”. Az elsôben a
híres két sor: „Neked két hazát adott vég-
zeted: Nekünk csak egy volt! – az is elve-
szett.” Ezért a versért két ízben volt a kassai
osztrák hadbíróság „vendége”. (Ferenc Jó-
zsef császár súlyos betegségbôl felgyógyul-
ván neki és néhány más rabnak kegyelmet
adott. Amikor a hadbíróság elnöke, Bor-
dolo tábornok elbocsátotta, ezzel küldte el:
„Most frei, hanem több Gólya nem írni...!”

A szabadságharc utáni években temetôi
csend borult az országra. Elnémultak a köl-
tôk. Ôket rázta fel dermedtségükbôl. „A
madár fiaihoz” – „Legyen a dal fájdalmas,
merengô, Fiaim! Csak énekeljetek.” – Lel-
ket lehelt az országba.

Ilyen légkörben énekelték az ország
összes református templomában: „Szent
törvényed fáklyája / Világoljon pályánkra!
/ Mert e földi úton tudjuk, el nem téved, /
Ki híven követ téged.” – 442. ének 7. verse.

P. V.

Sorsok – énekeink hátterében (IV.)
Hallelujah!
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Szövetségünk köszöntötte
az Országgyûlés tagjait

A múlt év végén – mint már sok éve rend-
szeresen – Szövetségünk karácsonyi üd-
vözlô levéllel és könyvajándékkal köszön-
tötte Országgyûlésünk minden alkotó tag-
ját. A könyvajándék W. Gitt „A csodálatos
ember” c. mûve volt. Levelünkben vázol-
tuk céljainkat és hangsúlyoztuk, hogy az
embernek, mely Istennek valóban csodála-
tos alkotása, mégis szüksége van alázatra,
emelkedettségre és bölcsességre, ha azt
szeretné, hogy ennek az alkotásnak a leg-

nemesebb vonásai felszínre kerüljenek.
Levelünk a karácsonyi és újévi jókívánsá-
gok elôtt a következô szavakkal fejezô-
dött be:

„Milyen jó lenne, ha a fentieket Önnek,
Önöknek, mint politikusoknak ajánlhat-
nánk, de mindezeket elsô renden önma-
gunknak, nekünk, az egyház szolgálatte-
vôinek kell meghallanunk.”

Levelünkre a képviselôk közül többen
köszönô levéllel válaszoltak, elsô soron a
Miniszterelnökség titkárságának vezetôje
a következô szavakkal:

„Ezúton tolmácsolom Önöknek Minisz-
terelnök úr köszönetét »A csodálatos em-
ber« címû könyvért.

Áldozatos munkájukhoz sok sikert és jó
egészséget kívánok!”

Küldeményünket imádságunk kísérte,
hogy minél több képviselô és kisebbségi
szóvivô szívéhez jusson el annak monda-
nivalója.

SzS

Nagy István, sokunknak csak Pista bácsi
szeretetével, közvetlenségével, humorával,
ugyanakkor szigorával és egyenességével
már életében fogalom volt sokunk számára.

Az egykori kiskunhalasi lelkipásztor, késôbb
a Károli Gáspár Református Egyetem Taní-
tóképzô Fôiskolai Karának ny. fôigazgatója,
majd a Hittudományi Kar homiletika pro-
fesszora hosszú, méltósággal viselt betegség
után január 3-án visszatért Teremtô Urához.
Bárcsak közöttünk lenne még, mondjuk so-
kan, akik szerettük, és akiket szeretett – mert
fôleg utóbbi miatt vagyunk hálásak neki:
egykori diákjai, kollégái, tisztelôi.

Jómagam a fôiskolai szintû, 1997-ben vé-
get ért, nagykôrösi presbiterképzôs csoport-
tal együtt ismertem meg ôt. Tanárként, ige-
hirdetôként és nevelôként egyaránt megha-
tározó alak volt, és amikor az imaközösség,
a közös foci, a nagy beszélgetések és a kol-
légiumi bográcsozások emlékei is feleleve-
nednek, egy valódi, a szó legnemesebb ér-
telmében vett ember képe jelenik meg elôt-
tem. Magával ragadott a lelkesedése és a di-
ákokért, iskolákért érzett felelôsségtudata, a
szeretet, ami körüllengte. Noha nagyon sok
diák fordult meg a keze alatt Nagykôrösön és
Pesten is, mégis mindnyájunkról tudta, hogy
hova kerültünk, merre vezetett életünk. Ez a
személyessége és egyházunk „iránti féltô
szeretete” volt egyik legmeghatározóbb jel-
lemvonása. Tette és hirdette mindezt abban
a tudatban, hogy mi, „a következô nemze-
dék” ne keseredjünk bele református egyhá-
zunk visszásságaiba, hanem „imádkozzunk
és dolgozzunk” érte Istenért égô szívvel, a
jó sáfár felelôsségével.

Hálás vagyok azért, hogy közelrôl láthat-
tuk, ismerhettük ôt és az ôt csöndesen támo-
gató családját: feleségét, Ilonka nénit, aki
Pista bácsi mellett példamutató segítôtárs-
nak bizonyult, s aki lehetôvé tette, hogy ma
sokan lehessünk, akik meríthetünk az ô ál-
dozatukból. Becsüljük meg ezt az örökséget!
Az egykori tanítványok nevében hálás szív-
vel emlékezik és búcsúzik:

Váczi Gábor

Dr. Nagy István emlékére
2009 karácsonya elôtt hunyt el Tüskés Tibor
író, tucatnyi mûvészeti díj birtokosa. Több,
mint 50 monográfia és nagytanulmány szer-
zôje, a pécsi Jelenkor és  a Somogy fôszer-
kesztôje. Róla formálható meg a „Dunán-
túli” ember szobra. S mégis nem lelte soká-
ig honját e hazában. Valahol megszakadt a
családi hagyomány, a levéltárak pedig ôriz-
ték titkukat.

Egészen 1970 tájáig. Ekkor jelentette meg
a Vasi Szemle a kerkamenti református köz-
ségek demográfiáját, a bajánsenyei lelkész
tollából. Ebben felfedezte elôdeit. Ettôl fog-
va a világ legnagyobb hatalmasságai elôtt is
ôrségi embernek vallotta volna magát. Egé-
szen pontosan a Bajánsenye részét alkotó
Dávidházát (összesen kb. 35 család) tekin-
tette a honfoglaláskorig visszamenôen hazá-
jának. Itt egykoron határôrök éltek. 2008-ban
megjelent „életgyónásában” (Magyarnak
lenni a sorozat címe) részletesen vall „ôrsé-
gi ember” mivoltáról.

A nagy felismerés óta rendszeresen tartot-
ta a kapcsolatot Pécsrôl szülôföldje eklé-
zsiájával és annak lelkészével. Részt vett a
gyülekezet elôbb tiltott, majd megtûrt ese-
ményein, pl. a szlovéniai, horvátországi,
burgenlandi (ôrvidéki) autóbusznyi hívôvel
végzett jószolgálati utakon. Sôt, többhasá-
bos riportokkal beszámolt a Népszabadság-
ban is. (A Kádár-korszak csúcsán!)

A most megjelent emlékkötetben 37 jóba-
rát számol be barátságáról. Kocsis Klára ál-
tal közzétett „életgyónásában” ragaszkodott
ahhoz, hogy személyes imádságával végzôd-
jék az. Íme 1-2 mondat: „Uram, Téged dicsér
a teremtett világ és benne én, teremtményed.
– Neked köszönöm létezésemet, hálát adok,
hogy a mai napig éltettél. – A jó halál ke-
gyelmét kérem. – A földi létemet lezáró órá-
ban Uram, Te légy mellettem. Ámen.”

Papp Vilmos

In memoriam Tüskés Tibor

Fotó: Füle Tamás
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November
10-én készítette elô elôzô lapszámunkat a

PRESBITER szerkesztô bizottsága.
Ugyanezen a napon „Kálvinizmus ma”

címmel konferenciát rendeztek a MRE
Zsinati Székházában, melyen Szövetsé-
günket dr. Szilágyi Sándor fôtitkár és
Váczi Gábor szövetségi titkár képviselte.

11-én a MRE Zsinati Székházában Kálvin
János: A keresztyén vallás rendszere c.
mûve új fordításának bemutatója volt.

12-13-án a MRE Zsinat cikluszáró ülésén
Szövetségünket dr. h. c. Szabó Dániel el-
nök és dr. Szilágyi Sándor fôtitkár képvi-
selte.

14-én Balatonalmádiban dr. Szilágyi Sándor
fôtitkárt fogadta Steinbach József dunán-
túli püspök, ill. a fôtitkár megbeszélést
folytatott Kovács Attila lelkésszel, a Du-
nántúli Egyházkerületi Szervezet elnöké-
vel.

16-án Hajdúhadházon tartotta presbiterkép-
zési alkalmát Szövetségünk hajdúvidéki
egyházmegyei területi szervezete, az
északi kiskör presbiterei és gyülekezeti
munkásai részvételével.

17-én dr. h.c. Szabó Dániel elnök és dr. Szi-
lágyi Sándor fôtitkár a Földmûvelésügyi
Minisztériummal együttmûködési meg-
állapodást írt alá.

21-én a Parlamentben tartotta a civil delegál-
tak választását a Nemzeti Fenntartható
Fejlôdési Tanács. Az alkalmon Szövetsé-
günket dr. Szilágyi Sándor fôtitkár kép-
viselte.

22-én tartotta képzési alkalmát Szövetségünk
békési egyházmegyei területi szervezete,
melyen dr. Judák Endre presbiterképzési
titkár elôadással szolgált.

Ugyanezen a napon a Budapest-Törökôri
Református Gyülekezet toronyszentelô
ünnepségén Szövetségünket dr. Nagy

Sándor fôgondnok és dr. Szilágyi Sándor
fôtitkár képviselte.

23-án Hajdúszoboszlón tartotta presbiter-
képzési alkalmát Szövetségünk hajdúvi-
déki egyházmegyei területi szervezete, a
nyugati kiskör presbiterei és gyülekezeti
munkásai részvételével.

30-án a Budapest-Budahegyvidéki Egyház-
községben tartotta a Budapest-Déli Re-
formátus Egyházmegye kórustalálkozó-
ját, melyen jelen volt dr. Szilágyi Sándor
fôtitkár is.

December
3-án Zsinati Tanácsülés tárgyalta az MRE

2015. évi költségvetését, amelyen Szövet-
ségünk képviseletében részt vett dr. Szi-
lágyi Sándor fôtitkár.

5-én az Emberi Erôforrás Támogatáskezelô
interjút készített irodánkban Szövetségünk
elnökével és fôtitkárával, a 2014-ben el-
nyert mûködési és szakmai pályázati tá-
mogatások felhasználásáról.

10-én a Károli Gáspár Református Egyetem
által szervezett, a MRE Zsinati Hivatalá-
ban megtartott „Magyar külgazdaság a
célok és a realitás metszetében” címû
konferencián Szövetségünket dr. Szilágyi
Sándor fôtitkár képviselte.

11-én volt Szövetségünk évzáró ünnepsége,
a Dunamelléki Református Egyházkerület
Ráday Könyvtárának olvasótermében,
amelyen Petrôczi Éva író, költô, tanár tar-
tott ismertetôt „Szürkeháj” c. könyvérôl.

15-én Szövetségünk könyvajándékkal lepte
meg az Oszággyûlés valamennyi képvi-
selôjét és kisebbségi szószólóját.

20-án a MEÖT székházában került sor a dr.
Molnár Róbert kübekházi polgármester
által rendezett III. Nemzeti Evangélizá-
cióra, amelyen részt vett dr. Szilágyi Sán-
dor fôtitkár is.

SZÖVETSÉGÜNK
ÉLETÉBÔL...

Január
3-án elhunyt Szövetségünk elsô, fôiskolai

szintû presbiterképzésének kezdeménye-
zôje, dr. Nagy István, a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem Tanítóképzô Fôiskolai
Karának ny. fôigazgatója.

15-én a közelgô közgyûléssel összefüggés-
ben szükségessé vált Alapszabály-,
SzMSz-, ill. Számviteli politika-módosí-
tás érdekében megbeszélést tartott Szö-
vetségünk fôtitkára, jogtanácsosa és jelö-
lô bizottságának elnöke.

19-én készítette elô jelen lapszámunkat a
PRESBITER szerkesztô bizottsága.

A szerkesztô bizottság következô ülésének
idôpontja: 2015. március 9. Megjelente-
tésre szánt írásaikat eddig az idôpontig
kérjük megküldeni Szövetségünk bármely
elérhetôségére.

Váczi Gábor

PRESBITER
a Magyar Református Presbiteri Szövetség hivatalos
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KÖSZÖNET ÉS KÉRÉS
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mányát is nagyon szépen köszönjük.



A csend és béke imahangjai a forrongó Közel-Keletró́l

Áldott a király, aki az Úr nevében jön! (Lukács 19,38)24

Töprengés  Virágvasárnapon
A nagyheti tragikus események nyitányaként Jézus szamárháton, ki-
rályként bevonul Jeruzsálembe. Megkérdezhetjük magunktól, miért
volt ez a bevonulás, miért kellett ünneplésre bíztatni a városi töme-
get és hogyan fordult meg ennek a hangulata annyira, hogy Pilátus-
tól Jézus megfeszítését követeljék?

Az elôzmények megismeréséhez érdemes figyelmesen elolvasni
János evangéliumának vonatkozó részeit. Mi is elôzi meg ezt a be-
vonulást? Lázár feltámasztása (Jn 11). Ennek
a történetnek a bevezetôjében van egy érde-
kes mondat: „Jézus szerette Mártát, ennek
nôvérét és Lázárt” (Jn 11,5). Milyen emberi!
Jézus mindenkit szeretett, de voltak, akiket
különösen kedvelt. (János másutt, feltehetô-
leg saját magáról írja: „egyik tanítványa, akit
Jézus szeretett”). A szeretett Lázár feltá-
masztása azonban vihart kavart. Összehívják
a Nagytanácsot, amely korábban már hatá-
rozott Jézus megölésérôl (Jn 11,47-52) és
elhatározzák, hogy Lázárt is megölik, mert
„a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és
hittek Jézusban” (Jn 12,11).

Nem lehetséges, hogy szükséges volt, hogy
Jézus megölése hamarabb következzék be,
mint Lázáré? Vajon kizárhatjuk-e, hogy a szeretett, feltámasztott Lá-
zár megmentése érdekében kellett provokálni a Nagytanácsot egy
ünnepi bevonulással, ami bizonyára arra késztette a Nagytanácsot is,
hogy Kajafás bíztatására Jézus megölésével törôdjenek inkább? Mit

mondott Kajafás? „Jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a
népért, semhogy az egész nép elvesszen” (Jn 11,50). Ha Jézus meg-
hal, mint „egyetlen ember”, Lázárt elfelejthetik...

Bizonyára a virágvasárnapi bevonulás késztette a Nagytanácsot,
hogy felbujtókkal, provokátorokkal megfordítsa a tömeg véleményét
Jézusról és az Ô kivégzésére szavazzanak (Jn 18,40). Azt hiszem,
hogy a XXI. század Magyarországán is ismerjük ezeket a provoká-

ciókat, amelyek kihasználják a tömeg igé-
nyét szenzációs eseményekre, drámai látni-
valókra, testi, vagy legalább is szellemi ki-
végzésekre, melyek áldozatai nagyon gyak-
ran jószándékú emberek, politikusok. Akkor,
a nagyhéten, ezek munkája eredményes volt.

Ezekrôl a töprengésre késztetô körülmé-
nyekrôl érdemes elgondolkodni. A virágva-
sárnapi bevonulás azonban több jelentést is
hordoz. Jézus királyi bevonulása az Ô feltá-
madásának volt a nyitánya, gyôzelmi menet
volt, bár a résztvevôk akkor még nem tud-
ták. Feltámadása örök hírnevet biztosított a
városnak, Jeruzsálemnek, hiszen mindnyá-
junk üdvösségének ígéretét hordozza az ott
történtek által. Virágvasárnapon érdemes te-

hát tovább gondolni a történetet és hálát adni azért, hogy valami mó-
don, mint megváltandó bûnös ember, lélekben mi is tanúi lehetünk
a királyi bevonulásnak.

SzS

Nemrég jelent meg Német-
országban a 2014. évi ke-
resztényüldözésrôl szóló
könyv. Adatai megdöbben-
tôek. De a napi hírekben is
egymást érik a már csaknem
követhetetlen számok. Az
Irakból és Szíriából elüldö-
zött keresztyének félmilliós
áradatáról, akik odahagytak
szülôföldjükön mindent,

hogy puszta életüket mentsék a szélsôséges fegyveresek elôl. Mind-
ebben a forrongó katlanban, Bagdadtól Damaszkuszon át Kairóig él
egy szelíd kopt nôtestvérünk, Maggie Gobran, Maggie Mama, aki
már közel 80 gyermekotthonában gondozza, neveli, nevelteti a leg-
szegényebbeket, százezres gyermekseregét „Szent István Gyerme-
kei” nevû jótékonysági hálózatában. A nyolcvanas években még a
kairói Amerikai Egyetem informatika professzora volt. Egyszer el-
tévedt a fôváros szélén bûzlô szemétvárosba. Ott a mérhetetlen nyo-
morral és nincstelenséggel, analfabétizmussal szembesült. Azóta lett
Krisztus elhívott gyermekeként a nincstelenek anyja, hittérítôje, sze-
retô nôvére. Benne valóban angyal szállt le a Nílus partjára. Nemrég
Nobel Béke díjra jelölték. Megadatott, hogy sorsába személyes,
exkluzív interjúval pillantsak be, most pedig a róla szóló életrajzi re-
gény fordításán dolgozom. Többször járt az USA-ban és másutt ima-
körúton. Közel-Kelet Teréz anyájának szelídhangú, Krisztust hirde-
tô tiszta imagondolataival fordítjuk most együttérzô lelki tekintetün-
ket a vérzô Közel-Kelet népei, menekülô keresztyénei felé.

Amikor semmid sincs, akkor lehet Isten mindened
Amikor megsimogatok egy szegény gyermeket,

Jézus Krisztust érintem meg benne.
Amikor meghallgatok egy ilyen gyermeket,

Isten szívét hallom dobogni, melybôl árad az emberség.
Minden gyermek szívében templomot építünk,

Olyat, ami meggazdagítja azt a helyet,
Ahol nem épülhet templom.

A csend titka
Ha csendben vagy, akkor vagy teljesen és igazán önmagad.

Ez nem egyszerû, de a csendben kóstolhatod meg
Az örökkévalóság jó ízét.
Isten Országa benned van.

A csend titok, de ez az elsô lépés ahhoz,
Hogy megtaláld az igazi kincset.

Ne feledd: a csendben titkok lakoznak.
Csendesítsd hát le testedet, hogy hallani tudj.

Némítsd el nyelvedet, s meghallod gondolataidat.
Csituljanak el gondolataid, s meg fogod hallani szívverésedet.

Halkuljon el szívverésed, s meghallod majd lelkedet.
És ha lelked is hangtalanná némul, meghallod majd az Ô Lelkét.

Ebben a gyönyörû, mély Isten-csendben búcsút veszel mindenkitôl,
És csak Ôvele, az Egyetlennel maradsz.

Mígnem Isten lesz minden mindenekben…
(Ford. Dr. Békefy Lajos)


