
„Ha nem látom a kezén a szegek helyét,
és nem érintem meg ujjammal a szegek
helyét, és nem teszem a kezemet az ol-
dalába, nem hiszem... Jézus így szólt
hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldo-
gok, akik nem látnak és hisznek”.

(Ján 20,25-29)

Csodaváró korunk számára tanulságos
eset a Tamásé. Bár a csodából kimaradt,
mert nem volt ott a többi tanítvány között,

de a Feltámadott
Krisztus szaván
fogja Tamást.

Elképzelhetetle-
nül vékony falú
hajlék a Teremtett-
ség, ami körülvesz
bennünket. Meges-
het velünk is az,
ami Tamással. Miközben bosszúsan, fenn-
héjázva, a zavart palástoló gôggel beszél
– „Ha nem látom a kezén a szegek helyét,
akkor nem hiszem” –, azt nemcsak a köz-
vetlen környezete hallja, hanem az Úr is
szóról-szóra megérti. A 139. Zsoltár mon-
data azokra a szavakra is érvényes, amiket
szívesen törölnénk, letagadnánk, vissza-
vonnánk, amikhez késôbb nem adnánk a
nevünket: „Mikor még nyelvemen sincs a
szó, immár egészen érted azt Uram,
messzirôl érted gondolatomat.” Nem föl-
di lehallgatás történik, ami bizonyíték el-
lenünk, ami gyûlöletbôl, ellenségeskedés-
bôl fakad, hanem mennyei meghallgatás
zajlik. A Krisztus-csodából eddig kima-
radtak reménye a Feltámadott hallótávon
belülisége. Krisztus jön, újra és újra rajta-
kap hitetlenségen, ellene fogalmazott vá-
dakon, mentegetôzéseken, hogy miért
nem voltunk ott, ahol találkozhattunk vol-
na Vele.

XXIV. évfolyam 2. szám BUDAPEST 2015. március-április

A MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG LAPJA

PRESBITER
Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek  (Lk 23,34)

A Golgotán ott szenvedett
A Golgotán ott szenvedett, 

A bûnömért tett eleget,
Ott áldozott szent vérivel,
Éltet adott gyötrelmivel.

Ó Golgota, gyásznak hegye,
Hol Jézus értem vérezett,
Ó Golgota, áldás hegye,

Hol megszerezte üdvömet!

Rendül a föld, háborg az ég,
Lehajtja most áldott fejét,

Nyitva az út a mennybe már,
S Atyánk ölén a béke vár.
Ó Golgota, áldás hegye,

Hol megszerezte üdvömet!

Ó Jézusom, hogyan lehet,
Hogy így szeretsz Te engemet?

Fölvetted a keresztedet,
Hogy értem add az életed.
Ó Golgota, áldás hegye,

Hol megszerezte üdvömet!

(Szerzô: Darwood W. – Ford. Dr. Kováts Lajos

Tartalmunkból
• Mitôl „jó” Nagypéntek? (2. old.)

• Kárpátaljai presbiteri hírek (7. old.)

• Közgyûlésünkrôl jelentjük (12. old.)

• Interjú Dr. Bagdy Emôkével (16. old.)

• Van-e keresztyén fizika? (17. old.)

Tisztelettel, örömmel és áldáskívánással
fogadta a Magyar Református Presbiteri Szövetség a híreket az MRE közegyházi tisztújításának az eredményeirôl. A pres-
bitériumok és a Zsinat szintjén lefolytatott választások eredményei alapján azzal a reménységgel köszöntjük új vagy újravá-
lasztott püspökeinket, egyházkerületi fôgondnokainkat, a Zsinat XIV. ülésszakának új elnökségét, a Zsinati Tanács és a Zsi-
nat tagjait, valamint az egyházkerületek és az egyházmegyék minden megválasztott tisztségviselôjét, hogy a Lélek erejével
végzik szolgálatukat és beteljesül az Ige: „Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jé-
zus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erôsít titeket mindvégig” (1Kor 1,7-8a).

Írta Dr. Fekete Károly tiszántúli püspök
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Ahogy Tamás megkapta a maga csodá-
ját, találkozását Krisztussal, úgy mi is
megkapjuk. Egyetlen kor embere sincs
rosszabb helyzetben, mint amaz elsô. A
Krisztus-felismerés esélyében és esélyte-
lenségében osztozik minden nemzedék.
Az evangéliumokban feljegyzett vélemé-
nyek, „vakságok”, elvétett találkozások
és értetlenkedések a Jézus kortársai részé-
rôl és a gyarló tizenkettôtôl – ebbôl a
szempontból – több mint tanulságosak.

A János evangéliuma a 20. rész 29. ver-
séért íratott meg: „Mivel látsz engem, hi-
szel: boldogok, akik nem látnak és hisz-
nek.” A második keresztyén nemzedék már
nem ismerte Jézust test szerint. Már nem
láthatták ôt és nem találkozhattak vele fi-
zikailag, csak hallottak róla. János tudta,
mit jelent a látni és hinni feszültségében
élni. Evangéliumán végigvonul ennek a
két szónak a „vetélkedése”, s mindig a hit-
re esik a hangsúly, mindig a hit a nyertese
ennek a sajátos vetélkedésnek, ahogy itt is.

Hála Istennek, nem a Tamás szavain és
érintésén múlnak a dolgok, hanem azon,
hogy Tamást megszólítja Jézus és meg-
érinti lelke sebhelyeit. A szó és a lehetô-
ség csodája érintette meg ôt, amellyel Jé-
zus éppé tette Tamás hitét.

A hit még a látást is pótolhatja! Jézus
éppé akarja tenni a mi hitünket is, azok-
nak a hitét is, akik alkalmatlanoknak tûn-
nek, akik Ôt eddig visszautasították. Ô él,
alkalmasnak lát az Ô követésére. Ô nem
utasít vissza, akarja, hogy mienk legyen
Tamás hitvalló szava és vele együtt Jézus
boldogmondásának áldásos valósága:
„Boldogok, akik nem látnak és hisznek”.
Ámen.

A kereszt: a démoni pusztítás és a végtelen
isteni irgalom ütközése, s ennek gyôzelme.
A válasz emberileg nyilvánvalóan ez: sem-
mi jó nincs a kínhalálban. Van azonban má-
sik értelme, célja is Jézus szenvedésének,
kereszthalálának. Isten ugyanis nem bocsát
értelmetlen, céltalan, vak szenvedést, próbát
senkire. Ô nem sorsrontó Isten, hanem élet-
mentô Atya. De mi akkor az Isten Fia szen-
vedésének az értelme, és célja? Mert ha ezt
átlátjuk, rájövünk arra is, hogy Jézus szenve-
désében, kínhalálában volt valami jó, sôt az
volt a legfôbb jó. De milyen értelemben? Jé-
zus kereszthalálában a látszat és a valóság, a
pillanatnyi értelmetlenség, és a végsô érte-
lemadás csapott össze, ütközött meg. A jó a
rosszal, az emberi és az isteni, a szent és
szentségtelen, a bûn és a tisztaság szinte
apokaliptikus, mégis rövid idôn belül eldôlt
ütközete volt az az elsô és páratlan nagypén-
tek. Hiszen ez a lényeg: kinyilvánult har-
madnapra Isten végleges gyôzelme minden
emberi, vallási, indulati sötétség és gáncs-
vetés, kelepceállító értelmi és bûnözô rafi-
néria, brutális vallási és politikai hatalmi
eszközhasználat fölött. Abban a jézusi gyô-
zelemben kiderült az is, hogy a Júdássá, Ba-
rabássá, meg Kajafássá romló ember gátlás-
talanul elmegy a végsôkig: a gyilkosságig.
Még ha azt vallási és hatalmi érvekkel alá is
támasztja, önmagának talán, de senki másnak
nem tudja igazolni tette „jogosságát”. Az
emberben lakozó ôsfenevad, a Sátántól ön-
magából kifordított, emberformájú „ördögfi”,
az Antikrisztussal szövetséges bukott ember
félelmetes valósága leplezôdött le a keresz-

ten – egyszer s mindenkorra. Meg az is, hogy
Isten is elmegy a végsôkig, a végtelen irgal-
masságig mentô szeretetében! „Jó” tehát
ezért is nagypéntek, nagyon jó. Mert az iste-
ni irgalmasságé a végsô szó, ott és akkor és
mindörökké! De másért is jó nagypéntek.

Eltorzult emberarcok a kereszt alatt,
tiszta istenarc a kereszten. Azon a jó nagy-
pénteken nem csak a bûnben eltorzult em-
berarc ábrázolódott ki minden idôkre, de a
vér, ecet, töviskorona, szögek és brutális
csôcselék indulata ellenére is feltisztuló, ki-
rajzolódó, mindenek fölé emelkedô, s minde-
nekben megjelenni tudó istenarc is átragyo-
gott a szenvedô Isten-Ember arcvonásain.
Ha ez az Isten-arc, a tiszta Ecce Homo-jel-
legû arc odafordul az emberi torzókhoz, el-
torzult arcokhoz, akkor hordozójukban –
benned, bennem – egyszerre elkezd nôni a
homo, az ember. Növekedésnek indul ben-
nünk a szenvedésben gyûlöletet nem isme-
rô, az átkozódást szótlanul hordozó Jézus-
arc, az új lelki ember átszenvedett, letisztult,
gyönyörû békességet sugározó arca. Igy cse-
peredünk nagykorúvá az istenképûségben.
Igy tehát az emberarc, és Isten-arc szembe-
sülése történt meg ott a Golgotán, a Kopo-
nyák hegye véresen, halálosan kemény és
komoly valóságában. S attól kezdve az Is-
ten-arc lesz meghatározó minden hívô ar-
cán. Ô jelenik meg lelki „fotónkon”. Ezért
hisszük, valljuk Pállal: „Amint viseltük a föl-
dinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyei-
nek a képét is” (1Kor 15,49).

A Szenvedésben Gyôztes Úr a „legjobb”
nagypéntekben. Az angol nyelvben a good,

Az angol és a német nyelv is használja nagypéntekre, Jézus kereszthalála napjára a „jó”
kifejezést. „Jó” nagypéntek? Good Friday, Guter Freitag? Hogy’ mondhatjuk jónak azt,
ami a legszörnyûbb? A véresre korbácsolást, a töviskoronát, a végkimerülésig vonszolt
keresztgerendák terhét, kezek, lábak átszögezését – a brutális véget? Lehet ebben vala-
mi jó? Miért, honnan hát ez az elnevezés? Miért, kiért jó nekünk nagypéntek?

Mitôl „jó” Nagypéntek?

„„AAzz  ÔÔ  eerreejjéévveell  ggyyôôzztteesseekk  lleesszzüünnkk””

�

Üldözés
Mihelyt valamelyik
hívôben az Isten
iránti buzgóság elô-
bukkan, ez az összes
istentelen dühét
lángra lobbantja, és
ha nem is rántanak
kardot ellene, de vagy zúgolódással, vagy
rágalmazással, vagy zavargással, vagy
más módon kiokádják rá mérgüket... A
hívôk nem lehetnek minden tekintetben
békességben és mentesek az üldözéstôl.

(Kálvin János)
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jó kifejezésben benne rejlik egy másfajta ér-
telmezés is, nevezetesen az, hogy ami jó, az
szent is, sôt, ami szent, az örömet, áldást
hoz az embernek. Ebben az értelemben ne-
vezték el nagypénteket angolul jó péntek-
nek, ami a német nyelvben is megjelent. Kö-
zel 500 éve Luther Márton német reformá-
tor használatba vette ezt a szókapcsolást, hi-
szen nagypéntek csendje alkalmas volt arra
szerinte, hogy ki-ki elgondolkozzék a ke-
resztyén ember szabadságáról, Isten szerete-
tének szenvedést, halált vállaló mélységérôl.
Az ónémet Kar=szomorúság, gyász szóban
rejlô emberi fájdalomról, s az arra adott is-
teni vigasztalásról, Jézus keresztjérôl, mint
az idôk és a történelem, meg a kozmosz
sorsfordító tengelyérôl, hiszen kereszt nél-
kül minden emberi történet, s maga az em-
beriségtörténelem is halállal végzôdne. De
Ô levétetett a keresztrôl, s áttörte a végzetes
lezártság, a bezártság falát, megnyitotta az
örök élet távlatait az emberiség elôtt, s az
emberiség tekintetét az örökkévaló távlatok
irányába is felemelte.

Nagypéntek nélkül megváltatlan ma-
radna az emberi sors. Jósága e napnak ab-
ban is áll, hogy a kereszten kiderült: min-
den, ami minket elítél, minden, ami halálun-
kat okozza, bûneink, szívünk sötét indulatai,
cselszövések és árulások, péteri és júdási,
kajafási és pilátusi attitûdök odaszegeztettek
a keresztre Jézus által. Azaz megítéltettek és
könnyûnek találtattak – emberi és isteni
mérlegen egyaránt. De kiderült az is, milyen
elhagyatott bûnében az ember. Milyen magá-
nyossá válhatunk szívünk és szánk indulatai
miatt. Mennyire önkizárókká, önsorsrontók-
ká válhatunk nyílt vagy titkolt töréseink, tör-
vény-, és szeretetszegéseink következtében.
Mindezt látta és megláttatni próbálta velünk
Isten az Ô Fia keresztre adásával, mint egy
hatalmas, élô felkiáltójellel. Halálba enge-

dése révén micsoda leleplezô, megítélô és
mégis felemelô szeretet az övé, mekkora a
mélysége Isten eme szeretetének! Olyan fel-
ismerések ezek, melyek a legkülönbözôbb
korok keresztértelmezését áthatják, egyre
inkább több dimenzióssá formálva látásun-
kat a történelem során a szenvedésrôl, és az
értelmetlenség mélyén is meghúzódó isteni
célszerûségrôl, másfajta értelemrôl. Amikor
a kereszten egyszerre kiderül Isten gyenge-
sége, sebezhetôsége, s mégis ebben a mi
gyengeségeinket, sebezhetôségeinket válla-
ló, felkaroló, szelíden gyengéd, mégis hatal-
mas erejû szeretetben mutatkozik meg az Ô
páratlan segítsége. Az, hogy feltekintve a
szenvedésben, gyászban, kórházi ágyon,
bármely bánatban, gondban a keresztre,
egyszerre átérezzük az istenbizalom és a hit
mentôöv szerepét és erejét. Isten együttérzé-
sét: Ô velünk, Ô értünk a legmélyebb mély-
ségekben is.

A kereszt Urát csak magasztalni lehet.
Origenes egyházatya már másfél évezrede
felismerte: Isten az Ô irgalmasságában
együtt érez és szenved velünk, a Megváltó
irántunk táplált együttérzésbôl jött a földre.
Istennek, Jézusnak ez a szenvedése maga az
igazi szeretet: caritas in passio. Ma úgy
mondanánk: Isten szolidáris szeretettel for-
dult felénk, szeretetbôl vállalta a szenvedést
is értünk, ennek jele a kereszt. Vagy ahogyan
Siénai Katalin egy örvénylô létpillanatában
felkiáltott: „Hol voltál Istenem és Uram,
amikor szívemre sötétség és tanácstalanság
borult?”. Isten hangja ezt válaszolta neki:
„Leányom, nem érezted? A szívedben vol-
tam, ott, egészen a mélyen!”. Heidelbergi
Káténk úgy fogalmaz, hogy kifejezett hasz-
nunk van Krisztus keresztfán hozott áldoza-
tából és halálából. Ez a talán kicsit furcsa
spirituális haszonelvûség mondatta az atyák-
kal akkor ott Heidelbergben: „Az (a haszon),
hogy a mi ó-emberünk Ôvele (Krisztussal)
együtt megfeszíttetik, megöletik, eltemettetik,
hogy a test gonosz indulatai ne uralkodjanak
többé mibennünk, hanem mi magunkat hála-
áldozatul Ôneki szenteljük”. Íme, amikor a
„jó nagypéntek” a szentség érintését, gyó-
gyító erejét hozza el szívünkbe. A gyilkos
ember, a golgotai sorsot egymásnak szánó
öldöklô ördögfi halálát jelenti a kereszt és
Krisztus ereje. Oscar Wilde (1854–1900)
amerikai író A sötétségbôl címû önéletrajzi
ihletésû versében írja le hosszú, konfliktu-
sos útját a keresztyénségig, ami a halálos
ágyon történt megtérésben kulminált. Éle-
tünk legsötétebb pillanataiban villan fel az a
kegyelem, amikor a tényleges és lelki-szel-
lemi vaksötétben feltûnik Krisztus arca. Így
formálja át Ô a tenebrist lux-szá, a sötétsé-
get világossá – ezek a nagypénteki áldott-jó

pillanatok. Wilde így kezdi mélységbôl fel-
fohászkodó versét: „Jöjj le hozzám, ó,
Krisztus, segíts rajtam! Nyújtsd ki kezedet,
hiszen süllyedek a viharos tengeren, amint
egykoron Péter a Galileai tengeren. Az élet
borát felissza a szomjas homok, szívem éh-
ség gyötörte föld... Lelkemnek pokoli kíno-
kat kell szenvednie, mielôtt azon az éjszakán
megáll majd Isten trónusa elôtt”. De a békét
mégis meghozza számára az, „Akinek keze
sebhelyes, s az az elgyötört Emberi Arc”.
Igen, ezért olyan jó, nagyon jó nagypéntek.
„Az Ô erejével gyôztesek leszünk” – írta
egykoron a genfi reformátor, Kálvin. Így
gondolkodott el a keresztrôl, amibôl ismét
kiderül az, hogy e paradox fogalmazás: „Jó
Nagypéntek” – mégiscsak telitalálat. Nem
olyan abszurd, lehetetlen, beteges vagy em-
bertelen, amilyennek a felületes ember gon-
dolná, hiszen e nap révén, a kereszten a hu-
mánum forrását pillantjuk meg a divinum-
ban, az emberit menti, látja, láttatja meg ve-
lünk az isteniben, a fentrôl áradó, mindent
átragyogó, leleplezô tiszta fényt a kereszt
szürkületében. S ez jó, nagyon jó nagypén-
teki evangélium! Áldott nagyhetet, jó nagy-
pénteket Magyar Református Presbiter Test-
véreimnek!

Dr. Békefy Lajos
felelôs szerkesztô

ÖTVÖS LÁSZLÓ

A második mérföldút
„Megtartódat benne becsüld,

magyarság”
(Csanádi Imre)

Egész szelet kenyéren túl
még egy kis falat,
kötelezô mérföld után
még egy kis szakasz,
öt század helytálláshoz ma
egy kis szeretet,
rejtett áldozattal hívni
fogd a kezemet...



Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban  (Lk 23,43)4

A húsvét ünnepe elôtt Jézus jól tudva, hogy
eljött az ô órája, amelyben át kell mennie e
világból az Atyához, jóllehet szerette övéit
e világban, szerette ôket mindvégig. ... Új
parancsolatot adok nektek, hogy szeressé-
tek egymást: ahogyan én szerettelek titeket,
ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja
megtudni mindenki, hogy az én tanítványa-
im vagytok, ha szeretitek egymást (Jn 13,1;
34-35).

Talán felfigyeltek már arra a Testvérek is,
hogy az utolsó vacsora eseményeit – a ke-
nyér és a bor utolsó vacsorán betöltött sze-
repét – gyakorlatilag egybehangzóan írja
meg a három elsô evangélista (az úgyneve-
zett szinoptikusok), viszont az úrvacsora
szereztetési igéi teljesen hiányoznak János
evangéliumából. Az Újszövetség eredeté-
vel foglalkozó tudósok úgy tartják, hogy
már a három másik evangéliumot lejegyez-
ték, amikor a János írása szerinti evangéli-
um készült, ezért János nem ismételni akar-
ta a többi evangéliumot, hanem inkább
azokra az eseményekre tette a hangsúlyt,
és olyan szemszögbôl tekintette az esemé-
nyeket, amivel kiegészítette a már írásba
foglalt, Jézusról szóló evangéliumot.

Ennek a leírásnak, amit János evangéli-
umának 13. fejezetében olvashatunk, csak
a bevezetô gondolatára szeretném irányíta-
ni presbiter testvéreim figyelmét ezen a
húsvéton.

A környezet és idôpont
Ahhoz, hogy igazán értsük azt a drámai
helyzetet, amelyrôl János apostol beszá-
mol, bele kell helyezkednünk abba a törté-
nelmi korba, abba az ünnepi eseménybe,
amit a pászka bárány elfogyasztása jelen-
tett, és nem utolsó sorban abba a ténybe,
hogy pár órán belül Jézust elfogják, megkí-
nozzák, és hamis vádak alapján kivégzik.

„A húsvét ünnepe elôtt...” – kezdôdik a
felolvasott történet.

Nissan hónap 14-én este fogyasztották el
(s teszik ma is a hithû zsidók) a pászka bá-
rányt az Egyiptomból való kivonulás –
menekülés – emlékére. Ilyenkor Isten nagy
szabadítására emlékeztek. Húsvét volt a leg-
nagyobb ünnep. A hálaadás és öröm ünne-
pe. Isten nagy szeretetét látta abban meg-

valósulni a választott nép, hogy Isten nem
hagyta ôket más emberek, más népek ural-
ma alatt, hanem kiszabadította ôket a szol-
gálat házából. Ebben az ünnepi hangulatban
volt ezen az estén egész Izrael. Ilyenkor
ezrek érkeztek Jeruzsálembe messze föld-
rôl, hogy bemutassák áldozatukat. Minden-
ki a múltbeli nagy szabadításra gondolt –
egyedül Jézus gondolt a jövô még nagyobb
szabadítására.

„Eljött az Ô órája” – olvassuk tovább a
történetet. Ez az óra a legnagyobb szeretet,
az önfeláldozó szeretet órája. „Nincs senki-
ben nagyobb szeretet annál, mintha valaki
életét adja barátaiért”. (Jn 15,11-12)

Belegondoltam, hogy milyen szörnyû
egyedüllét lehetett ez! Az ünneplô város-
ban, ünneplô tanítványok közt ô egyedül
tudja, hogy ez az utolsó együttléte tanítvá-
nyaival. Most még zavartalan a meghitt
ünnepi hangulat, de már az árulás megtör-
tént, s pár óra múlva elfogják, mint bûnö-
zôt, hamis vádak alapján elítélik, és a leg-
szörnyûbb kínok között kivégzik.

Az egészbôl megszökhetne, hisz az ellen-
ségeinek nincs hatalmuk felette. Ezt Pilá-
tusnak késôbb nyíltan meg is mondja:
„Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha fe-
lülrôl nem adatott volna neked” (19,11). De
ez volt az az óra, amiért elhagyta mennyei
lakóhelyét, vállalta a földi életet, hogy végül
„életét adja váltságul sokakért” (Mt 5,28).

A „mindvégig” szeretet
Ennek a mindvégignek rendkívül gazdag
tartalma van. Ez az az önzetlen szeretet,
amelyik a másik javát tartja szem elôtt. A
Bibliának erre külön szava van: agapé. Ez
az a szeretet, amelyre nem futja saját erônk-
bôl. Ez a másik ember érdekét a sajátja elé
helyezô szeretet.

Jelenti egyrészt Jézusnak azt az eltökélt-
ségét, hogy nem futott el a reá váró szen-
vedések elôl. De jelenti azt is, hogy az el-
szenvedett megaláztatások és kínzások kö-
zött sem jutott el odáig, hogy megbánta vol-
na vállalását, és gyûlölettel gondolt volna
azokra, akik oda juttatták, akik késôbb kí-
nozták.

A „mindvégig” túlmutat a kereszthalá-
lon, egész az örökkévalóságig. Avval, hogy

visszament az Atyához, nem egy küldetés
ért véget, ami után a jól megérdemelt pihe-
nés jár, hanem a „mindvégig” azt jelenti,
hogy „Krisztus az, aki meghalt, sôt aki fel
is támadott, aki az Isten jobbján van, aki
esedezik is érettünk” (Róm 8,34), vagyis
szeretete valóban mindvégig, az örökkéva-
lóságig tart.

Az „elengedô” szeretet
Tehát az egyik kísértés az volt, hogy „dolga
végezetlenül” visszamenjen isteni dicsôsé-
gébe, magára hagyva az ellene fordult em-
bervilágot. A másik kísértés viszont az
volt, hogy tanítványaival együtt szökjön
meg a küldetése elôl. Erre vonatkozik az,
hogy „jóllehet szerette övéit e világban”.
Nehéz otthagyni azokat, akiket szeretünk,
még ha ezt az ô érdekükben tesszük is!
Szoros életközösség kötötte össze Jézust a
tanítványaival. Ô igazi ember is volt, igazi
e világi érzelmekkel. Nehéz volt számára
elválni azoktól, akikkel évekig éjjel-nappal
együtt volt, akiket szeretett. Avval, hogy
mégis felvállalta küldetését, mindkét kí-
sértés felett gyôzedelmeskedett.

Az elegendô szeretet a másik javát a sa-
játja elé képes helyezni: „Jobb nektek, ha
én elmegyek; mert ha nem megyek el, a
Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig el-
megyek, elküldöm ôt hozzátok” (Jn 16,7).
Jobb nektek – mondja Jézus – és a saját ér-
dekét háttérbe helyezi – miérettünk. Erre
az önzô, önmagát megvalósítani szándéko-
zó ember képtelen. Ezt csak a bennünk ki-
ábrázolódó Jézus Krisztus képes megtenni.

A törvény summája
Erre adott példát az utolsó vacsorán a ke-
nyér megtörésével és a bor, mint a kiontott
vére példájával – ahogy azt a szinoptikus
evangéliumok elénk adják –, és erre adott
példát a lábmosás történetével is – amirôl
az utolsó vacsora kapcsán János apostol
számol be. Míg a kenyér és bor sákramen-
tuma Krisztus egyszeri tökéletes áldozatá-
ra emlékezteti az úrvacsorával élô keresz-
tyén embert, addig az, hogy Jézus a tanít-
ványoknak megmosta a lábát, a közösségi
életre vonatkozó alapvetô tanítást hordozza.

Így ábrázolta ki örök érvényûen a mi
Urunk az utolsó vacsorán a törvény sum-
máját:

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes
szívedbôl, teljes lelkedbôl és teljes elméd-
bôl. Ez az elsô és a nagy parancsolat. A
második hasonló ehhez: Szeresd felebará-
todat, mint magadat. E két parancsolattól
függ az egész törvény és a próféták” (Mt
22,40).

Dr. Viczián Miklós

Szerette õket
mindvégig
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...hogy „nekünk mindnyájunknak meg kell je-
lennünk a Krisztus ítélôszéke elôtt, hogy ki-ki
megjutalmaztassék aszerint, miket e testben
cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt” (2Kor
5,10). Jutalom és büntetés, üdvösség vagy
örök kárhozat követi e földi létet. Örökélet,
örök kárhozat. Eszerint nem minden lélek
halhatatlan? Nem lehetünk bizonyosak a
Krisztus kereszthalála által tanúsított isteni
igazság tekintetében?

* * *

Pogány ókori filozófusok beszéltek általában
a lélek halhatatlanságáról. A Szentírás viszont
a megváltásban részesült ember felelôsségé-
rôl szól. Nem mindegy, hogy életünkben az
Ige nyomán Krisztus segedelmével isteni eti-
kai normák valósulnak meg, vagy a korszel-
lem által szokásossá vált üres moralitás ural-
kodik el. Ez utóbbi beszél pl. „megélhetési
bûnözés” jogáról...

Az Istent a társadalmi életbôl számûzô el-
világiasodott „modernitás” maga akarja ön-
magának elôírni azt, hogy mi a jó és mi a
bûn. (Egy átlagos óvodában, iskolában, egye-
temen, munkahelyen, családban egyáltalán
tudják azt, hogy mi a bûn és milyen súlyos
következményei vannak?) Nem véletlen, hogy
ezzel párhuzamosan eluralkodott a halálféle-
lem. (Hátha mégis van bûnt gyûlölô Isten?!)

Amióta Jézus Krisztus köztünk él, tudhat-
juk, hogy nem a halál a félelmetes (esetleg az
azt megelôzô betegség, baleset, gonoszság),
hanem ami utána következik: a krisztusi íté-
lôszék. Az örök bíró nem a bankbetét nagy-
ságát, a gépkocsimárkát, a lakás négyzetmé-
terét vizsgálja. A bibliai törvényekbôl követ-
kezô etika meglétét, vagy hiányát kutatja. Ez
pedig nem dollárokban mérhetô. Lehet egy

szomjuhozónak adott pohár víz, vagy éppen
egy beteg meglátogatása. Tévedés ne essék:
lehet Isten nevében is vétkezni. Egy történel-
mi példa: Drabik Miklós huszita-református
püspököt (1578–1671) híveivel együtt kiül-
dözték hazájából. Többségüket a Rákóczi-
Lorántffy-család fogadta be. Többek között a
hírneves pedagógust, Comeniust is, aki a püs-

pökségben Drabik utóda lett. Az idôs Drabik
állhatatosan vallotta, hogy a török azért száll-
hatta meg Magyarországot, mert Isten itt
akarta az igaz keresztyénséggel megismertet-
ni. Sokszor tárgyalt török fôemberekkel er-
rôl. Általában mindig elbocsátották a „naiv”
öreget.

A magyarországi „gyászévtized” nyitánya
az volt, hogy Pozsonyban – Magyarország
akkori fôvárosában – a legkeresztényibb csá-
szár halálra ítéltette a 86 esztendôs aggas-
tyánt. Az ítéletet Pozsony fôterén hajtották
végre. Az ítélet: fej- és jószágvesztés, elôtte
azonban levágták a kezét – amivel a könyveit
írta –, és kitépték a nyelvét, amivel a megté-
rés lehetôségét hirdette. Majd négyfelé vág-
ták a tetemet és könyveivel együtt elégették.
A lélek nem automatikusan halhatatlan. A lé-
nyeg: mit ítél az Úr! Lipót császárnak, az ér-
sek uraknak, Drabik Miklósnak!

Levélírónk szerint ma értelmüket veszítet-
ték az ószövetségi törvények. Akkor tilos volt
sabbát napján kecskét, birkát ápolni. Manap-
ság autómosásról szólana az Ige... Sabbátkor
nem fôztek. De ma nem dolgoztatná az „ön-
kiszolgáló étterem” dolgozóit... Nem szapo-
rítjuk a szót. Az Ótestamentum ma is ugyan-
olyan érvényû, mint 3000 évvel ezelôtt! Egy
presbiternek ezt pontosan kell tudnia és kö-
vetnie. A Tórában háromféle törvényrôl ol-
vasunk.

1. Chók: Kôbe vésett törvény. Ezen még
egy király sem változtathat. Ilyen a „Szövet-
ség Könyvét” bevezetô Tízparancsolat.

2. Micvá: Mózes és a próféták által közve-
tített törvények.

3. Mispát: A törzsfôk és nemzetségfôk ál-
tal meghirdetett, precedensértékû határoza-
tok. Az utóbbi két kategória az idôk során
módosulhat, kiegészülhet, de meg nem szûn-
het.

A bibliai törvények erejét nem rendôri in-
tézkedés biztosítja. Nekünk kell megvalósí-
tani ôket.

P. V.

(A fenti értékes íráshoz egy kiegészítés fel-
tétlenül kívánkozik: fontos a törvény, de az
Igaz Bíró elsôrenden nem „a bibliai törvé-
nyekbôl következô etika meglétét vagy hiá-
nyát kutatja” majd, ahogy Dr. Papp Vilmos
írja. Ugyanis Gal 2,16-ban ez áll: „Az ember
nem igazul meg a törvény cselekedeteibôl,
hanem a Jézus Krisztusban való hit által”;
Ján 3,18-ban pedig: „Aki hisz ôbenne, el nem
kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárho-
zott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött
Fiának nevében”. – A törvénynél és az etiká-
nál fontosabb a hit, ami az elôbbi kettô felté-
tele! – fel. szerk.)

Azt olvastam a Bibliában... (21.)

Aki tehát helyesen szereti felebarátját, annak
úgy kell szeretnie, hogy felebarátja is teljes
szívébôl, teljes lelkébôl és teljes elméjébôl
szeresse Istent.
Augustinus: A keresztyén küzdelem I.22.21.

Mindenekelôtt megállapíthatjuk, hogy az Is-
ten szeretetsugárzásának – bár nem egyedüli
– közege maga az ember. Ezért válik érthetô-
vé és indokolttá a parancs. Tehát az ember
olyan „anyagi részecske”, amely képes magá-
ban hordozni az isteni szeretet fényét: spirituá-
lis melegét és mosolyát. Ez a vele szemben
megfogalmazott visszatükrözés és kisugárzás
elôföltétele. Ugyanakkor a szeretetnek van
tárgya, és a világétól eltérô célja. A szeretet
tárgya – ez esetben – a felebarát, célja pedig
az Istenhez való vezetés. A Nagy Parancs nem
hagy kétséget: „Szeresd felebarátodat, mint
önmagadat” (Mt 22,39). Ha pedig úgy kell
szeretnünk, mint önmagunkat, akkor – Augus-
tinus szerint – ez azt jelenti, hogy rajtunk ke-

resztül meg kell éreznie, tapasztalnia az Isten
szeretetének kiáradását, mégpedig úgy, hogy
maga is képes legyen az Istent teljes szívébôl,
teljes lelkébôl és teljes elméjébôl szeretni. És
ezzel mintegy visszatér az elsô parancshoz, s
kimondatlanul, de mégis azt mondja: ha ne-
künk erre a teljességre van szükségünk, akkor
felebarátunknak is erre van szüksége, azaz
mindnyájunknak azonos a szükséglete, még ha
nem is egyformán látjuk. Tehát ezt a szükség-
látást kell kimunkálnunk és kielégítenünk, s
ha a másikban erre törekszünk, akkor szeret-
jük ôt úgy, mint önmagunkat. Tudniillik az,
amire az embernek leginkább szüksége van,
az az Isten szeretetének és imádásának képes-
sége és élvezete. S ennek az elérésében segí-
tô szeretet gyakorlását jelöli ki számunkra a
fönti idézet. De vajon helyesen szeretjük-e
embertársainkat? Fölismertük-e a szeretet

igazi célját, s ha igen,
éljük-e, alárendel-
jük-e szeretetünket
az Isten szereteté-
re történô szere-
tet-nevelésnek?
Milyen a szándé-
kunk? Azért sze-
retjük a másikat,
hogy ô is Isten-
szeretô legyen? Bi-
zony, nem, vagy csak
ritkán. Ha így lenne, ak-
kor egészen másként sze-
retnénk. Akkor a felebarát szeretésében Isten-
nek is, sôt leginkább Neki volna helye. És ak-
kor fölismernénk, hogy a szeretetátadás Isten-
átadást, és Istennek való átadást jelenti. Mert
mi más lehet felebarátunk valódi szükséglete
és érdeke, minthogy ô is „teljes szívébôl, tel-
jes lelkébôl és teljes elméjébôl szeresse Istent”.

Apostagi Zoltán

Apropó
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E hasábokon jövôt formáló, korszakot alko-
tó magyar református presbiterek, lelkészek
életét ismertettük. Sokuk nevét a feledés
mély tengerébôl kellett kimentenünk. A fele-
désnek nem ôk látták a kárát. Mi voltunk a
nagy vesztesek. Ezt igyekszünk cikkeinkkel
pótolni.

Max Weber egy világhírû – Kálvinnak elkö-
telezett – közgazdász! Ha reá hallgattak vol-
na, talán nem is tudnánk, hogy mit jelent a
„világgazdasági válság”... Kelet-Európában
a II. világháborúig kevés szó esett róla.
1945 után az ún. „felszabadulás” – dúlás –
nyomán meg nem csak eltitkolták, de egye-
nesen káromolták a nevét. Ez utóbbit is rit-
kábban tették, nehogy forgalomba kerüljön
a neve.

Életében 10 hatalmas – többszáz oldalas –
tanulmányt írt. Ezek csúcsa: „A protestáns
etika és a kapitalizmus szelleme”. Ez a mû
alapjaiban rengeti meg a marxizmust. Még
inkább az Engels, Lenin, Sztálin, Zsdánov
által aktualizált változatait. Marx azért vitte
sikerre fantáziája szüleményeit, mert a dar-
winizmussal szövetkezett. (Éljen az erôs,
pusztuljon a gyenge!) Weber a Bibliával,
prófétákkal, Jézussal karöltve mondta: „Sze-
resd felebarátodat, mint magadat!”

A szovjet birodalomban  bizonyos körök-
ben Weber tanításainak minden részletét ta-
nították. A mintegy 100 millió kivégzett em-
ber viszont nem tanulta a leckét. A nacsal-
nyikok azért lehettek nagyfônökök, mert jól
vizsgáztak Max Weberbôl. Az ungvári Besz-
pekán 23 református lelkészt hallgattak ki a
közegek. Elsô kérdés: „Milyen vallású?” –
A jámbor lelkész azt válaszolta: református.
„Az meg milyen vallás?” – „Kálvinista.” –
„Aki a kapitalizmust alapította?! – így a kö-
zeg – Akkor maga a Szovjetunió ellensége.
Számítson halálos ítéletre!”

Max Webert a tudománytörténetben Ko-
pernikusz, Kepler, Newton, Einstein sorába
kell iktatni. A kommunisták a Sátán ízlése
szerint fogadták és értelmezték a marxiz-
mus-leninizmus-sztálinizmus „nagyjait”.

Ilyesmi Webernek esze ágában sem volt. Ô
a Bibliát, Kálvin Institucióit, igehirdetéseit,
levelezését tanulmányozta. Képletesen szól-
va jobban ismerte, mint saját tenyerét. Jézus
Krisztust még annál is jobban. Nem oldotta
meg a társadalom és a gazdasági élet összes
kérdését, de lehetôvé tette a megoldást.

Áttanulmányozott minden lehetôséget.
Világvallásoktól a klasszikus filozófusokon
át a társadalom megannyi kérdéséig. Át is
élt sok mindent. Hiszen a technikai forrada-
lom idején született és nevelkedett... – A
Bibliából és Kálvin mûveibôl látta meg az
összefüggéseket. Úgy tett, mint amikor vala-
ki két pontot vonalzóval húzott egyenessel
köt össze. Jobb lett volna, ha a milliárdnyi
befolyásoló tényezôre gondolva, finom rez-
gésekkel húzta volna meg a vonalat. Mert a
mikrokozmosz úgy mûködik, mint a makro-
kozmosz. Ám azt határozottan kizárta, hogy
a világ bármely más pontján létrejöhetett
volna a „kapitalizmus”!

Csak Európában, csak a svájci Genfben,
ott is csak a St. Pierre templom szószékén.
A kálvini etika alapja:

1. A predesztináció öntudatos vallása,
2. Az utolsó ítélet reménysége,
3. A bibliai kôbevésett felebaráti felelôs-

ség.
Ezeket örökítik meg Kálvin könyveinek tu-
catjai. A világ végezetéig azon kell csodál-
kozni, hogyan lehettek, válhattak tudós el-
mék a XX. és a XXI. században az alvilági
métely áldozatai.

„A protestáns etika és a kapitalizmus szel-
leme” elsôsorban minket, reformátusokat
szólít meg.

Az a „gonosz” Kálvin megtiltotta a férfi-
aknak a kocsmázást. (Ha nagyon akar, igyék
otthon, családi körben.) Az illetôk megtaka-
rítottak egy csomó pénzt, s mert nem vezet-
ték be akkoriban a „frankalapú kölcsönt”,
vett a feleségének egy akkori varrógépet.
Az asszony gondoskodása nyomán ismét
megtakarítottak szép summa pénzt. Növek-
vô leányának is vett egy varrógépet. 100 év
múlva az utódai ruhagyárat alapítottak...

Munkanélküliség sújtja Genfet. Kálvin
órásmestert hozat Párizsból, hogy tanítsa
meg a genfieket órakészítésre. Ma a világ
legdrágább portékái közé tartoznak a genfi
órák... Az egész világ tanult Kálvintól. Max
Weber idézi Franklin Benjamint, aki ezt írja
unokaöccsének: „Gondolj arra, hogy az idô
pénz. Aki naponta 10 shillinget kereshetne
munkájával, de ehelyett fél napot sétál, szó-
rakozása 5 shillingbe kerül. A pénznek
nemzôereje van. Aki leöl egy anyakocát,
ezeriziglen megsemmisíti annak összes utó-
dait...”

Max Weber 500 oldalas mûvét a rendszer-
váltás küszöbén adták ki magyarul. Hozzá-
csatolták Lukács József marxista történész
50 oldalas „magyarázkodó” tanulmányát!
„Weber a rá jellemzô hatalmas tárgyias is-
merettel és elemzôkészséggel a kapitaliz-
mus kibontakozásában szerinte döntô szere-
pet játszó racionális gondolkodás vallási
gyökereinek vizsgálatán demonstrálja.” Az
elvtársaknak 100 év kellett, meg rendszer-
változás, hogy ki merjék mondani az igazsá-
got. Ezzel az emberiség ellenségeivé váltak.
Két évszázaddal vetették vissza a haladást.
Mi azonban nem Lukács József magyaráz-
kodása, hanem Jézus Krisztus tanítása nyo-
mán éljük hitünket és tiszteljük a sok millió
mártír önfeláldozását.

Dr. Papp Vilmos

150 évvel ezelôtt született

Max Weber
(1864–1920)

Ez a lapszámunk a Dunamelléki Református Egyházkerület hathatós anyagi támogatásával jött létre.
A Magyar Református Presbiteri Szövetség ezúton is köszönetét fejezi ki a támogatásért.
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Ébresztô utcai evangelizáció

A Kárpátaljai Presbiteri Szövetség március 8-án tartotta évkezdô
közgyûlését. Nagy dilemma volt, hogy tartsuk-e meg a közgyû-
lést, látva az országban kialakult helyzetet. Hála legyen az Úr Jé-
zusnak, hogy végül mégis sikerült.

Az alkalom délután 3 órakor kezdôdött. A nyitó áhítatot Lôrinc
Attila nevetlenfalui lelkész tartotta, melyben bátorított mindenkit
az ôszinte felebaráti szeretetre,
és egyetértésre ebben a szeretet-
len világban. Beszélt arról is,
hogy Isten csak oda tud küldeni
áldást, ahol a testvérek egyetér-
tésben élnek. Ha valamikor, most
nagy szüksége van Isten népének
az Ô áldásaira.

Gyurkó Miklós elnök köszön-
tésével folytatódott a közgyûlé-
sünk.

Ezt követôen megtörtént a
számbavétel (82 fô), majd pedig
a napirendi pontok ismertetése és
elfogadása. A vendégek közül elôször dr. Szabó Dániel, az anya-
országi Presbiteri Szövetség elnöke köszöntött bennünket. Bízta-
tott, bátorított azzal, hogy Istennek minden idôben különös gondja
volt az Ô népére akkor, amikor szorongattatások közepette voltak.

A köszöntések sorát Horkay László nyugalmazott püspök foly-
tatta, majd Nagy Béla egyházkerületi fôgondnok, Molnár Sándor,
Bátori József egyházmegyei gondnokok köszöntôi tették még szí-
nesebbé.

Egy bizonyságtételt is hallhattunk Petrusinec Vladimirtôl aki a
Máramaros-Ugocsai egyházmegye gondnoka. Elmondta, hogy Is-

ten hogyan gyógyította meg a tavalyi évben rákos betegségébôl,
amely már a negyedik stádiumban volt.

Ezután Jézust magasztaló énekeket hallhattunk Csele Rékától,
aki Nagypaládról érkezett.

Következô napirendi pontként az elnöki beszámolót hallgattuk
meg a 2014-es évrôl. Gyurkó Miklós a 91. zsoltár 4. versével kezd-

te beszámolóját „Tollaival beta-
kar téged, szárnyai alatt oltalmat
találsz, pajzs és páncél a hûsé-
ge”. Az elnök elmondása szerint
ez az Ige jellemezte a szövetség
munkáját, hogy a mi Urunk be-
takart, oltalmazott, és az Ô hûsé-
ge velünk volt. Így sikerült meg-
szervezni az Ébreszt(Ô) utca-
evangelizációs sorozatot, a pres-
biterképzést, és a konferenciákat.
Jelen voltunk az egyházkerületi
missziói bizottságban, ahol segí-
tettünk az egyházkerületi Csalá-

di nap lebonyolításában, melyen több mint 5000 ember vett részt.
Sok mindent tettünk Isten kegyelmébôl tavaly, de idén még na-
gyobb lendülettel kell segíteni egymást, és a kialakult békétlen
helyzetre nem lehet más a válaszunk, mint a békesség. A közgyû-
lés egyhangúan elfogadta az elnöki beszámolót.

A közgyûlésünk Páll László beregrákosi lelkipásztor igei szol-
gálatával, és szeretetvendégséggel ért véget.

Az Úré legyen mindezért a dicsôség!
Balázs Zoltán

titkár

A KÁRPÁTALJAI PRESBITERI SZÖVETSÉG KÖZGYÛLÉSE

Szövetségünk életében elôször került sor annak megünneplésére,
hogy egy tagtársunk, aki ráadásul egyik alapító tagunk is, 2015
február 21-én betöltötte 100. életévét. Batiz Lajos, akirôl szó van,
gazdag egyházi és világi életpályája végén nemcsak a budahegy-
vidéki gyülekezetben, hanem Szövetségünkben is betöltötte a
számvizsgáló bizottság elnöki tisztét. Közgazdászként nagyon ko-
moly feladatokkal bízták meg, de sem amikor megszökött a grú-
ziai hadifogolytáborból, sem amikor itthon veszteségek és meg-
próbáltatások érték, nem vesztette el hitét és azt a tudatot, hogy
ôreá talentumai mértéke szerint sok bizatott ebben az életben, és
ehhez mindig elkérve az erôt, életének minden fordulatát Ura irán-
ti teljes bizalommal élte meg.

Mostani otthona, a Méliusz Juhász Péter Szeretetotthon vezeté-
se, élén Marján Éva intézetvezetôvel, nagyszerû ünnepséget ren-
dezett ebbôl az alkalomból. Batiz Lajost két püspök – a dunamel-
léki és a tiszántúli – köszöntötte és ajándékozta meg. Ugyancsak
ajándékkal köszöntötte a budahegyvidéki presbitérium képvi-
seletében Pályi András presbiter; a Szeretetotthon lakója, Szilágyi
Dezsô, valamint Szövetségünk elnöke és fôtitkára, akik az alka-
lomnak megfelelô szövegû díszoklevelet adtak át az ünnepeltnek.
Köszöntötték még volt munkatársai, további lakótársai a Szeretet-
otthonban és a debrecen-nagyerdei énekkar.

Az elnökünk által átadott díszoklevélen ez az Ige szerepel:
„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgal-
ma: minden reggel megújul. Nagy a Te hûséged!” (JSir 3,22-23).
A megható ünnepély után a Szeretetotthon bôséges ebéddel látta
vendégül a résztvevôket.

SzS

Szövetségünk korelnöke: Batiz Lajos 100 éves
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2015. március 7-én igazán kellemes, napsütéses szombati napon
került sor 9 órától Nagygejôcön az Ung megyei Presbiteri Szö-
vetség soron lévô kiskörzeti csendesnapjára. Az eseménynek a
nagygejôci gyülekezet nemrég felújított „Nova Vita” (Új kezdet)
gyülekezeti terme adott otthont. Az egybegyûlteket Misák Vik-

tor, az Ung megyei Presbiteri Szövetség elnöke és Pápai Gábor
nagygejôci lelkipásztor köszöntötte. A köszöntés után Pándy-
Szekeres Dávid lelkipásztor és felesége, Anna egy nagyszerû elô-
adást tartottak reformátusságunk és magyarságunk létérôl, fenn-
maradásáról. Az elôadásban az Ormánság lakosainak a példáját
hozták fel, ahol csaknem egy fél évezred alatt szinte teljesen ki-
halt a lakosság a saját meggondolatlan döntései miatt. Az elô-
adást színesítették a 30 éve készült fényképek, amelyeket kive-
títve tekinthettek meg a presbiter testvérek. Pándy-Szekeres An-
na tanárnô hangsúlyozta a mindennapi imádság fontosságát, nem
csak magunkért, hanem vezetôinkért, gyülekezeteinkért, Kárpát-
aljáért. Az elôadás végén sok kérdés, hozzászólás merült fel a
hallgatók között, ami szinte fórummá alakította az elsô elôadást.
Ezután a jelenlévô gyülekezetek presbiterei, lelkészei szünetet
tartottak, ami egyben a szeretetvendégség kezdetét is jelentette.
A helyi gyülekezet finomabbnál finomabb ételekkel, sütemé-
nyekkel kedveskedett a vendégeknek. A következô elôadást
nagytiszteletû Kovács Attila, Gálocs, Palágykomoróc, Botfalva

és Palló lelkipásztora tartotta meg a „Presbiterség az Újszövet-
ségben” címmel. Az elôadásban az Újszövetségben található Igék
lettek felolvasva és magyarázva, amiket az apostol-tanítványok a
presbiterségrôl, diakóniáról, a Krisztusra való odafigyelés fontos-
ságáról írtak. Amit viszont a legfôképpen a szívünkre akart he-
lyezni a lelkipásztor, az a méltán ismert igevers Péter levelébôl:
„Minden gondotokat Ôreá vessétek, mert Neki gondja van rátok.”
Hiszen nem csak a presbiterek életében, hanem minden keresz-
tyén ember életében fontos, hogy higgyünk, bízzunk és megtart-
suk Jézus szavait, s ha nehézségek is érnek mindennapjainkban,
akkor ezeket a gondokat Vele együtt oldjuk meg. A csendesnap
harmadik részében a jelenlévô gyülekezetek röviden beszámoltak
saját tevékenységeikrôl, a tavalyi év munkálatairól, pozitív és
negatív tapasztalataikról, valamint terveikrôl a jövôben. A csen-
desnap Szimkovics Tibor ráti és minaji lelkipásztor imádságával
zárult. Összességében nagyon áldásos, lelkünket feltöltô alkalom

volt minden jelenlévô presbiter testvérnek, lelkésznek. Úgy gon-
dolom, fontosak ezek a konferenciák, mert mindig jó az Úr ne-
vében összejönni, beszélgetni, hallani az Igét. Reméljük a követ-
kezô alkalmunk is ilyen lelkiekben gazdag és tartalmas lesz.

ifj. Györke János
nagygejôci presbiter

Csendesnap a nagygejõci Nova Vitában

Imádkozom családomért
Köszönöm Uram, hogy szülôvé tettél, hogy életem
által hatással legyek a következô nemzedékre is!
Kérlek, segíts, hogy gyermekeim elôtt olyan példa
lehessek, akire büszkék lehetnek, ha felnônek!
Áldj meg Uram féltôn szeretô szívvel, hogy védel-
mezni és óvni tudjam ôket és segíts, hogy tudjak
számukra teremteni egy vidám és szerethetô ott-
hont! Segíts, hogy sose legyek türelmetlen meg-
hallgatni ôket, hanem inkább megerôsítsem ôket
abban, hogy mennyire értékesek és fontosak szá-
momra! Az Úr Jézus nevében kérlek, hallgass meg
engem! Ámen!

* * *

Úr Jézus! Köszönöm, hogy Te mindhalálig kitar-
tottál értem! Kérlek, segíts, hogy én is mindvégig
hûséges tudjak lenni szeretteimhez és sosem ad-
jam fel ôket! Köszönöm, hogy a Te kezed mesz-
szebbre ér, mint az én hitem. Kérlek, segíts, hogy
én is kitartóan tudjam szeretni családom minden
tagját! Áldj meg Uram, hogy a szeretetet ne csak
emlegessem, hanem meg is tudjam élni a gyakor-
latban! Ámen!

Dr. Gál Imre presbiter
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Az Ung Megyei Presbiteri Szövetség éves hagyományának ele-
get téve Nagydobronyban idén is megszervezte az évkezdô kon-
ferenciát, amelyen a megye gyülekezeteinek presbiterei igen szép
számmal képviseltették magukat. Az egybegyûlteket a Presbiteri
Szövetség részérôl Misák Viktor megyei elnök köszöntötte, majd
Kolozsy András nagydobronyi lelkipásztor tartotta meg nyitó
áhítatát közöttünk. Bátori József egyházmegyei fôgondnok kö-
szöntô szavai után az alkalom elsô elôadása következett, amelyet
Szimkovics Tibor ráti és minaji lelkipásztor tartott meg Krisztus
felmutatása a presbiteri szolgálatban címmel.

Az elôadás alapigéje az 1Kor 4,1-2 volt, amely jól rávilágít ar-
ra, hogy a mi munkánk, szolgálatunk tulajdonképpen a hûségen
alapul. A talentumokról szóló, jól ismert példázatot segítségül
híva a szolgálattevô elmondta, hogy a Gazda a lehetô legjobban
osztja el a vagyonát a szolgái között, hiszen Jézus azt mondja,
képességeik szerint kapják a megbízatásukat. Sôt, ha mélyebben
belegondolunk, tulajdonképpen a vagyon is, a szolgák maguk is
az Úr tulajdonát képezik. Az egyetlen igazi kérdés számunkra,
hogy az Istentôl kapott talentumainkkal, idônkkel, erônkkel ho-
gyan gazdálkodunk. Ha még tovább megyünk Pál apostol tanítá-
sa mentén, akkor az igazi kérdés nem az, hogy mit végzünk el a
világban, hanem, hogy milyen lelkülettel, milyen üzenetet sugá-
rozva tesszük azt. Sok esetben az egyházunk intézményként,
szervezetként jól mûködik: jogilag és gazdaságilag megalapozot-
tan. Azonban gyakran hiányzik a hitbeli alap, a lelki fundamen-
tum, az Istenre figyelés és a Szentlélektôl való vezetés. Ebben a
különösen válságos idôszakban tehát nem csak arra kell össz-
pontosítanunk presbiterként, szolgálattevôként, hogy a munka el
legyen végezve, hanem, hogy krisztusi lelkülettel, alázattal és
szeretettel végezzük azt. A világunk most különösen is nagy só-
várgással várja Isten fiainak megjelenését. Márpedig mi mind-
nyájan hordozzuk magunkban az Úrtól kapott reménységet, az
Evangélium bátorítását, Isten titkainak sáfárai vagyunk. Úgy kell
tehát sáfárkodnunk, hogy hûségesnek bizonyuljunk.

Az elôadás után Gyurkó Miklós, a Kárpátaljai Református Egy-
ház Presbiteri Szövetségének elnöke számolt be az elmúlt esz-
tendô áldásairól, eredményeirôl és tanulságairól. Az elnök úr re-
ménységgel beszélt arról, hogy egyre több helyen tudnak ébresztô
szolgálatot végezni a Szövetség munkatársaival, az utcai evan-

gelizációk, kiskörzeti alkalmak felszaporodtak. Beszélt az idei
tervekrôl, alkalmakról is, amelyeket imádságos szívvel készítenek
elô jelenleg.

Dr. Szabó Dániel, a Magyar Presbiteri Szövetség elnöke is kö-
szöntötte az egybegyûlteket, kifejezte örömét a Kárpátalján meg-
mozduló presbiteri közösségek miatt, s néhány gondolat erejéig

bíztatott, bátorított bennünket olyan történelmi példákkal, ame-
lyekben Isten megmutatta megújító, átformáló hatalmát egy-egy
nép életében. Finnország és Dél-Korea modernkori eseményeit
felidézve mutatott rá, hogy még a legnagyobb erkölcsi és gazda-
sági mélységbôl is képes felemelkedni egy társadalom, ha Isten-
hez tér. Ezzel a reménységgel kell végeznünk ma a szolgálatun-
kat Kárpátalján és Ukrajnában.

Végül, de nem utolsósorban Zán Fábián Sándor püspök tartot-
ta meg elôadását közöttünk, amelyben a presbiterek imaéletérôl
tanított. Abban a helyzetben, amelyben egyházunk jelenleg küzd
és szolgál, elengedhetetlenné vált, hogy ne csak munkaközösség,
szolgáló közösség legyen a gyülekezet vezetôsége, hanem imakö-
zösségben is éljenek. Imádságban kell hordoznunk úgy egyhá-
zunkat, gyülekezeteinket, nehéz sorsban lévô testvéreinket, mint
az ország népét, vezetôinket, döntéshozóinkat. Szükség van ön-
vizsgálatra, bûnvallásra, de arra is, hogy hittel kérjük el Istentôl
a mostani válságos idôben a lehetôségeket. Ahogy a püspök úr

fogalmazott, ma kegyelmi idôben élünk
minden rossz körülménytôl eltekintve, és az
egyház képessé válhat arra, hogy hódítson.
Lelkeket, közösségeket hódíthatunk meg a
Megváltó Istennek. Intézményeink, iskolá-
ink, gyülekezeteink most különösen is fon-
tos szerepet játszanak a megmaradásban és
növekedésben. Most még inkább igaz ránk
ôseink jelmondata: imádkozva és dolgozva
lehetünk igazán áldott, eredményes szolgái
Krisztusnak és az Ô Egyházának. Püspök úr
elôadása után az alkalmat énekszóval, ál-
dással zártuk, és a nagydobronyi gyülekezet
jóvoltából ebéddel fejeztük be. Istennek le-
gyen hála ezért az alkalomért is!

Szimkovics Tibor
ráti és minaji lelkipásztor

Krisztus szolgái és Isten titkainak sáfárai
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Tisztújítás Abaújban
A Vizsolyi Biblia Emlékház adott helyet az Abaúji Területi Szer-
vezet közgyûlésének január 31-én. Ünnepélyessé tette ezt az al-
kalmat az a körülmény, hogy az elsô teljes magyar nyelvû Biblia
szövege itt került ki Károli Gáspár írótolla alól és testesült meg
nyomtatott könyv formájában. A megjelenteket a helyi lelki-

pásztor, Kovács Zsolt Levente üdvözölte a Ján 4,1-14 alapján tar-
tott nyitó áhítatával, amelyben arról szólt, milyen váratlanul ér-
hette a samáriai asszonyt, amikor neki kínáltak vizet. A világ ma
is szomjazik; vizsgáljuk meg magunkat, van-e nálunk élô víz?
Bárcsak a presbiterek lennének minden gyülekezetben az élô víz
forrásai!

Ezután Bátky Mária abaúji esperes szolgált a Hab 2,1 alapján.
Isten ma a presbitereket állítja ôrhelyükre, akiknek arra kell fi-
gyelniük, mit mond nekünk Isten ma?

Az eddigi elnök bevezetô szavai nyomán régen várt eseményt
élhettek át abaúji tagjaink, amikor a területi közgyûlés keretében
tisztújításra is sor került. Ezt Szövetségünk fôtitkára vezette le,
megköszönve az eddigi elnökség: Victor István elnök, Sivák Imre

alelnök és Aux Péterné titkár szolgálatát, és kérte a jelenlevôket,
tegyenek javaslatot az új elnökségre, mivel a leköszönô elnökség
nem vállalta tovább tisztségét.

A jelenlevôk elnöknek a
vizsolyi lelkipásztort, Kovács
Zsolt Leventét javasolták,
akit ez váratlanul ért, de vé-
gül negyedórás mérlegelés
után úgy döntött, hogy elvál-
lalja a tisztséget. Ezt követô-
en titkárra keresett a közgyû-
lés jelöltet. Akinek a neve
többek részérôl is felmerült,
Asztalos József vizsolyi pres-
biter nem volt személyesen
jelen, de az elnökjelölt és a
fôtitkár felhívta telefonon, elmagyarázva a tisztséggel járó szol-
gálatot. Ô a tisztségre való jelölést el is vállalta. Alelnök jelölt-
nek többen a jelen lévô Subert Vilmos presbitert javasolták, aki
ezt némi habozás után ugyancsak elvállalta.

Ezután a közgyûlés – nyílt szavazást választva – egyhangúlag
megválasztotta a jelölteket
tisztségükre. Mivel az új el-
nök és az új titkár nem tagjai
még Szövetségünknek – bár
alapszabályunk ezt nem zárja
ki –, a fôtitkár vállalta, hogy
a közgyûlésnek javasolni
fogja ezen két testvérünk be-
fogadását Szövetségünk so-
raiba tiszteletbeli tagként.

A közgyûlést Victor István
volt elnök imádsága zárta be.

SzS

1. Krisztus, a keresztfán hullik piros vé-
red, Ártatlan halálod fejemre ítélet. Ke-
zedbe, lábadba a szöget én vertem, Vé-
red minden cseppje égeti a lelkem.

2. Krisztus, a keresztfán vérednek harmat-
ja Undok bûneimnek örök bocsánatja.
Kegyelem nekem, ki halált érdemeltem,
Véred minden cseppje tisztítja a lelkem.

3. Krisztus, a keresztfán vérednek hullása
Elalélt lelkemnek újon-újulása. Ama
nemes harcra benned erôt leltem. Véred
minden cseppje élteti a lelkem.

Krisztus
a keresztfán
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1517–2017 – A reformáció 500. évfordulójára készülünk

„Miért viselkedik más-
ként a korrupció kér-
désében a holland át-
lagpolgár, mint mond-
juk az indiai vagy az
egyiptomi? A válasz
talán meglepô: azért,
mert a Bib-
lia a hollan-
dokat meg-

tanította arra, hogy Isten a leg-
fôbb Bírónk. Ô akkor is lát min-
ket, ha senki emberfia nem ellen-
ôriz minket a tanyán, hogy vajon
megtartjuk-e parancsolatait, s
nem kívánjuk-e el a másét, vagy
nem lopunk-e. A Bibliában ez áll:
’Nincs olyan teremtmény, amely
nyilvánvaló nem volna elôtte, sôt
mindenek mezítelenek és leple-
zetlenek elôtte...” (Zsid 4,13).
Hogyan is vált ez a bibliai igazság a holland
kultúra alkotórészévé? A 16. századi refor-
mációt követôen a Heidelbergi Káté volt az,
ami a hollandok erkölcseire a legmaradan-
dóbb hatást gyakorolta. 1566-ban fordították
le a hollandok anyanyelvükre az 1563-ban
született Kátét, s ezt követôen négy holland
református zsinat is elrendelte használatát.
A Dordrechti Zsinat (1618–1619) végül a
három hivatalos protestáns hitvallás egyike-
ként kötelezôvé tette. A zsinat elrendelte azt
is, hogy a lelkészeknek minden vasárnap ta-
nítaniuk kell a Kátét. Ez a hitvallási irat
csaknem olyan tekintélyre tett szert Hollan-
diában, mint Izraelben a frigyláda Mózes
idejében. Ebben a nyolcadik parancs magya-
rázataként ezt olvassuk. 110. kérdés-felelet:
„Mit tilt meg Isten a nyolcadik parancsolat-
ban? – Nem csak a lopást és rablást tiltja
meg, amit a polgári hatóság büntet, hanem
lopásnak nevezi mindazt a gonosz cseleke-
detet és tervet is, amely által felebarátunk

tulajdonát akár erôszakkal, akár az igazság
látszata alatt magunkhoz ragadni szándéko-
zunk, mint például hamis súly és csalárd
mérték, hitvány árucikk, hamis pénz vagy az
uzsora által, vagy bármi más módon, amit
Isten megtiltott. Ehhez számítandó még min-
denféle fösvénység és Isten ajándékainak

hiábavaló eltékozlása is. – 111. kérdés-fele-
let: Mit kíván Isten e parancsolatban? – Azt,
hogy felebarátom hasznát tôlem telhetôen

elômozdítsam, vele úgy cselekedjem, amint
akarnám, hogy mások velem cselekedjenek.
És hûségesen dolgozzam, hogy a szûkölkö-
dôn szükségében segíteni tudjak”. Nos, az
idézett parancsolatban a lopás tilalmáról tel-
jesen világosan és egyértelmûen van szó.
Minek akkor a Káténak ilyen bôségesen be-
szélni róla? A Biblia szerint Istent lopja meg
az ember azzal, ha bevételének a tizedét nem
bocsátja Isten rendelkezésére. „Hozzátok be
a raktáramba a tizedet mindenbôl, hogy le-
gyen ennivaló a házamban! Ezzel tegyetek
próbára engem – ezt mondja a Seregek URa
–, hogy megnyitom-e nektek az ég csatorná-
it, és bôséges áldást árasztok-e rátok” (Mal
3,10).

Hollandia kis ország, de ilyen fejlett er-
kölcse következtében volt pénze arra, hogy
adakozzon India, Egyiptom és Indonézia
megsegítésére. Hiszen a Biblia arra intette a
holland népet (is), hogy szorgalmasan dol-
gozzanak, Istennek megadják a tizedet és az

áldozati ajándékokat. És a hollan-
dok valóban engedelmeskedtek
Istennek, aki ezt mondta nekik:
„Aki oroz, többé ne orozzon. Ha-
nem inkább munkálkodjék, cse-
lekedvén az ô kezeivel azt, ami
jó, hogy legyen mit adnia a szû-
kölködônek” (Ef 4,28). A világ-
korrupciós index pedig megerô-
síti azt, amit személyesen is meg-
figyelhettem Hollandiában: a
Biblia az egyetlen olyan, a törté-
nelemben ismert erôforrás, szel-
lemi-lelki-erkölcsi erômû, ami

egész népeket szabadított meg a korrupció-
tól, és egyúttal politikai szabadsággal aján-
dékozta meg ôket...”.

Minden számunkban igyekszünk olyan olvasnivalót, újdonsá-
got adni Presbitereink és az érdeklôdôk kezébe, amellyel a
2017-ben következô 500. reformációi évfordulót méltóképpen
igyekszünk elôkészíteni. Mintegy szellemi-lelki elôzetes és fo-
lyamatos, nem kampányjellegû ünneplést tartunk. Most erre
egy nagyon izgalmas könyv ad apropót. Szerzôje Vishal Man-
galwadi indiai protestáns lelkész és filozófus. Eredetileg az
USA-ban jelent meg 600 oldalon nagyszabású Európa-körké-
pe ezen a címen: The Book that made your World, németül:
Das Buch der Mitte, a Közép könyve, alcíme: Hogyan lettünk
azok, akik vagyunk: a Biblia a nyugati kultúra szíve. Roppant
érdekes, ahogyan a nyugati civilizációt a sok ezer éves indiai
kultúra világából szemléli, elemzi. Most néhány sajátos észrevételét osztjuk meg Test-
véreinkkel. (Írta: Dr. Békefy Lajos). 

A Heidelbergi Káté, a korrupció és a hollandok, meg mások

További érdekesség(ek) indiai protestáns látószögbôl
A BIBLIA A NYUGATI CIVILIZÁCIÓ LELKE
A könyvnyomtatás felfedezése óta a Bibliára nem csak úgy tekintettünk, mint valami-
lyen régi közel-keleti irodalmi emlékre. Elsôsorban úgy vettük, vesszük kezünkbe, mint
ami soha nem volt idegen tôlünk. A leghozzáférhetôbb, legmegbízhatóbb és hiteles for-
rás a Szentírás, mely nélkül lehetetlen megérteni Nyugat intellektuális, erkölcsi és szel-
lemi sajátosságait. (H. Grady Davis)

NEMZET ÉS BIBLIA
A brit olyan nemzet, amelynek az értékei a Bibliából származnak. E nélkül még az iro-
dalmunkat sem tudjuk megérteni. Ez a legnyomósabb ok arra, hogy gyermekeinket bib-
liaismeretre tanítjuk, így felismerik, milyen szerepe van a Bibliának törvényeink meg-
alkotásában, magatartáskultúránkban, és intézményeink létrehozásában. A Biblia nél-
kül teljesen érthetetlen lenne Shakespeare, Sir Walter Scott vagy a 17. századi alkotmá-
nyos konfliktus. (Margaret Thatcher)
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Szövetségünk közgyûlésérôl jelentjük

Amint elôzô számunkban olvashatták testvéreink a meghívót,
március 14-én tartotta a Magyar Református Presbiteri Szövet-
ség éves rendes közgyûlését. A mintegy 100 résztvevô, ebbôl 62
küldöttet számláló küldött-közgyûlés megnyitó áhítatát Dr. Szûcs
Ferenc emeritus professzor tartotta a Ján 15,1-8 alapján. A szôlô-
tôrôl és a szôlôvesszôkrôl szóló példázatban Isten mint a szôlôt
gondozó munkásember jelenik meg elôttünk, ami számunkra azt
a vígasztalást jelenti, hogy a világ nem gazdátlan, megtalálható
rajta a Gazda kezenyoma. Isten tevékenységének három mozza-
natára mutatott rá: szuverén cselekvés, megtisztogató és ajándé-
kozó tevékenység. Megkapó
volt az a kép, amely a szôlôgon-
dozók valós tapasztalatát idéz-
te: amikor a tôkérôl lemetszenek
egy vesszôt, a tôke „könnyezik”
... Az áldásokat a presbitereknek
nem magukból kell kipréselni,
azok nem erôfeszítéseik követ-
kezményei, azokat Isten ajándé-
kozza nekünk.

Dr. h.c. Szabó Dániel elnöki
megnyitójában szintén egy szô-
lômûvelési képet idézett: a met-
szôollókat papírlappal kellett ki-
próbálni, hogy az ne „nyúzza” a
szôlôvesszôt. A szôlôsgazda
megnézi, hogy a vesszô erôs-e vagy gyenge és aszerint metszi
meg azokat. Ezután köszöntések hangzottak el. Dr. Ritoók Zsig-
mond, elsô elnökünk, felidézte néhai Mikó László kommentárját
a Mt 5,13-hoz („Ti vagytok a föld sója”), aki felhívta a figyelmet
arra a közismert tényre, hogy a só felolvasztja a jeget. Horváth
István, az Aliansz Szövetség fôtitkára, Miklóssy József, a Bethá-
nia CE Szövetség ügyvezetô igazgatója, az Erdélyi és a Kárpát-
aljai, valamint a Királyhágómelléki Presbiteri Szövetségek elnö-
kei, Pályi József, Gyurkó Miklós, valamint László Kálmán adták
át szervezeteik köszöntését. Elnökünk tolmácsolta fôtiszteletû
Steinbach és dr. Szabó püspök urak, továbbá Soltész Miklós
EMMI államtitkár úr üdvözletét és áldáskívánását.

A közgyûlést az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református
Általános Iskola rézfúvós zenekarának elôadása színesítette. Az
elôadott Kossuth-dalok és Liszt mû elôkészítették a másnapi,
március 15-i nemzeti ünnepünket is.

Az elnökségi beszámoló szövege teljes terjedelmében hozzá-
férhetô honlapunkon, a www.presbiter.hu/Közgyûlések/2015. évi
közgyûlés oldalon. Az anyagot dr. Szilágyi Sándor fôtitkár adta
elô, rövidített formában. Az elmúlt év legfontosabb eseményei
között említette az országos és egyházkerületi konferenciákat, a
Dunántúli Egyházkerületi Szervezetünk megalakulását, a területi

sikeres tisztújításokat és a hatá-
ron túli testvérszervezetekkel
kötött Együttmûködési Megál-
lapodást, ill. a Szerbiai Reformá-
tus Egyházkerület világi képvi-
selôjével aláírt Nyilatkozatot.
Kivetített táblázatokkal illuszt-
rálta Szövetségünk taglétszá-
mának és a „Presbiter” elôfize-
tôi számának alakulását az el-
múlt évben. A résztvevôk felál-
lással és Hajdú Zoltán Levente
szóládi lelkipásztor „Búcsúzás”
c. versének meghallgatásával bú-
csúztak halottainktól, Mikó Lász-
ló missziói titkártól, nt. Hegyi-

Füstös István szerkesztôbizottságunk alapító tagjától, ft. Dr. Tóth
Károly püspöktôl és másoktól. Ezután a fôtitkár elôterjesztette a
Szövetség 2015. évi munkatervét, melyben szerepel egy 25 éves
jubileumi nemzetközi konferencia terve is, szeptember-október
hónapban.

A Felügyelô Bizottság múlt évi munkáját és tapasztalatait Bittó
Zoltán FB-elnök ismertette, kifejezve megelégedésüket a Szövet-
ség gazdálkodása és missziós munkája terén. Ezután közvetlenül
a Gazdasági Bizottság részérôl – az elnök távollétében – dr. Bo-
hátka Sándor terjesztette elô jelentésüket, amelyben kiemelte,
hogy a Szövetség 2014-ben komoly bevételi többlettel zárta az
évet és felsorolta azokat a forrásokat, amelyeknek ez a pozitívum

FFoonnttooss  ddöönnttéésseekk  ––  lleeggyyeenneekk  tteerrmmôô  sszzôôllôôvveesssszzôôkk  aa  pprreessbbiitteerreekk

Felhívás szükséget szenvedô testvéreink támogatására
A Magyar Református Presbiteri Szövetség 2015. március 14-én tartott küldött-közgyûlése

a következô felhívással fordul a gyülekezetek presbitereihez és minden tagjához:

Átérezve felelôsségünket a nemzetért és társadalmunkért, felhívjuk a figyelmet az országban és Kárpátalján azokra, akik szükséget szen-
vednek, kit állása, lakása elvesztése, kit betegsége, kit csupán magyarsága vagy cigány származása miatt, segítsük ôket saját anyagi for-
rásainkból. Vegyünk részt a Magyar Református Szeretetszolgálat által szervezett segélyakciókban, a „kék vödör” mozgalomban, pénz-
adományainkkal vagy egyéb módon.
Különösen segítsük kárpátaljai testvéreinket, akik a fékevesztett infláció, fizetéseik visszatartása, áruhiány, esetenként magyarságuk
hátrányos megkülönböztetése miatt kerültek bajba.
„Jôjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam
és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben vol-
tam és eljöttetek hozzám” (Mt 25,34-36).



Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?  (Mt 27,46) 13

Szövetségünk közgyûlésérôl jelentjük
köszönhetô. A beszámolót egyszerûsített táblázatok és torta-
diagrammok vetítése kísérte. A 2015. évi költségvetés tervezésé-
ben szerepet játszottak azok a támogatási szerzôdések, amelyeket
Szövetségünk a támogató vállalkozásokkal már megkötött vagy
megkötés elôtt állnak. A számszerû eredmények a határozatok
között megtalálhatók. A fôtitkár kiemelte a GB elnökének, dr.
Székely Istvánnak érdemeit a támogatók toborzása terén és ismé-
telten felhívta a területi szervezetek figyelmét arra, hogy ôk is
keressenek támogató vállakozásokat.

Ezt követte a Missziói Bizottság beszámolója, melyet dr. Viczi-
án Miklós missziói titkár terjesztett elô. Visszatekintve elemezte
azokat a változásokat, amelyek társadalmunkra és közvetve gyü-
lekezeteinkre is jellemzôk. Vetített képekkel szemléltette, honnan
indultunk és ma hol tartunk mind helyileg, mind informatikai
szempontból. Mennyei örökségünket egy-egy Igével jellemezve
kitûzte céljainkat mennyei örökségünk gondozása terén.

A Presbiterképzési Bizottság részérôl dr. Judák Endre adott tá-
jékoztatást munkájukról, fôleg az Észak-Pesti és a Békési Terü-
leti Szervezet vonatkozásában. Érintette az egyházfegyelem ak-
tuális problémáit, a pedagógusmisszió fontosságát, a gödöllôi
Szent István Egyetemen folyó kreditpontos „Életkérdések” elô-
adássorozatot és felhívta a küldöttgyûlés résztvevôit a saját ki-
adásában megjelenô könyvekre, valamint a Presbiteri Füzetek
nemrégen megjelent II/6. kötetére (amelyet egyébként minden
jelenlevô tagtársunk díjmentesen megkapott).

Hozzászólások után sor került egy nagyon fontos kérdésre:
Alapszabályunk módosítására. A téma elôadója, dr. Voglné dr.
Szathmári Ilona jogtanácsos vázolta azokat a külsô körülménye-
ket, amelyek indokolták a módosításokat, mint pl. a Fôvárosi
Törvényszék tavalyi végzése, amely felfüggesztette közhasznú-
ságunkat, a Polgári Törvénykönyv tavaly hatályba lépett módo-
sításai, valamint az a körülmény, hogy nem találtunk olyan sze-
mélyt, aki dr. Szabó Dániel utódaként el tudta volna vállalni az
elnöki tisztséget. Ez utóbbi miatt változtatni kellett szervezeti

felépítésünkön is, amit kihasználva, minden bizottság vezetését
– a korábbi indokolatlan megkülönböztetést megszüntetve – el-
nökökre bízzuk és a korábbi, funkció nélküli elnökségi tagság
helyett diakóniai, nemzetközi, pedagógiai, és teológiai tanács-
adói tisztségeket vezetünk be. Az új szervezeti felépítést a mellé-
kelt ábra mutatja.

Az Alapszabály és a Szervezeti és Mûködési Szabályzat elfo-
gadását követôen sor került az országos tisztségviselôk tisztújí-
tására, titkos szavazással. Ennek eredményét a határozatok között
találhatjuk. Ezután került sor „Presbiter” lapunk Szerkesztô Bi-
zottsága nevében Dr. PhD Békefy Lajos fôszerkesztô beszámo-
lójára, aki statisztikai adatokkal jellemezte a múlt évi, XXIII. év-
folyam tartalmát, megemlítve azokat, akik cikkeikkel folyamato-
san ellátták a folyóiratot és vázolva a 2015. évi célkitûzéseket,
amelyek között központi szerepet játszik a reformáció 2017-ben
esedékes félévezredes jubileuma, felkészülésünk erre tematikus
cikkekkel.

A közgyûlés utolsó nagyobb eseménye-
ként került sor a Kanizsai Pálfi János díjak
kiosztására. Mivel a Szövetség életében
most került sor elôször érdemes presbiterek
kitüntetésére, egyszerre három személynek:
Dr. Ritoók Zsigmond elsô elnökünknek,
Nagy Ferenc József második elnökünknek,
és dr. Szabó Dánielnek, leköszönô elnö-
künknek adományozott a közgyûlés egy
kétoldalas bronz plakettbôl és oklevélbôl
álló díjat.

A megválasztott ügyvezetô elnök zársza-
vában két célt jelölt meg a következô évek-
re: növelni a presbiterek elismertségét mind
a közegyházban, mind a társadalomban,
valamint a megkötött, határokon átívelô
együttmûködési megállapodásokat gyakor-
latilag megvalósítani. Mindehhez Isten se-
gítségét kérte dr. Viczián Miklós záró imád-
ságában. Végül a közgyûlés a Himnusz el-
éneklésével zárult.
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A presbiteri misszió ma
„A mai ember csaknem 2000 év óta hallja az örömhír szavait.
Azokba az eszmékbe és formákba születik bele, amelyek a Kopo-
nyák Hegyérôl áradtak szét a világon. Ezekben nô, fejlôdik, úgy-
szólván természetes közege, el sem tudja képzelni, hogy másként
is lehetne, akárcsak ókori elôdje a mérhetetlen múltú pogány mí-
toszok világában. Az Evangélium szinte a bölcsôjében hever, el-
kíséri tipegô-selypítô gyermekkorától az iskolák padjaiba, az
érettségi koráig, kinyílik minden fontos alkalomkor, hogy szóljon
hozzá: keresztelôn, konfirmáción, esküvôn, betegágyon, koporsó-
nál s még máskor is, minden nap” – írta Kodolányi János 1949-
ben (!) a Budapest-pasaréti Református Egyházközség Története
címû könyvében. (Pasaréti Ref. E. k. kiadása 2007.)

Eltelt azóta hét évtized, s ami evidencia volt hosszú évszáza-
dokig, az mára már csak távoli vágyálom. Két-három nemzedék
nôtt fel másképp – a materialista ideológia által átitatott közgon-
dolkodásban. Itt, a Kárpát-medencében hajlamosak vagyunk a
kommunista rendszert tenni felelôssé azért, hogy a keresztyén-
ségtôl elidegenedett a társadalmunk. Pedig jó, ha kritikusan
szembenézünk avval a ténnyel, hogy Európának azon a felén,
ahol nem volt „államvallás” az ateizmus, ott a pusztulás még
szembetûnôbb.

Vessünk röviden számot! Mi változott meg?

Ebbôl következôen az a gyülekezeti gyakorlat, amit még elô-
deinktôl örököltünk, szintén átgondolásra, s ahol kell, változta-
tásra szorul – mégpedig sürgôsen, mert, mint láttuk, a változás a
világban földcsuszamlásszerû, és ha nem mozdulunk idôben, re-
formátus egyházunkat is maga alá temeti.

Vallom, hogy Jézus Krisztus az Igéje és Szentlelke által gyûjti
egybe a seregét, és ezt Ô végzi ma is, és fogja is végezni a világ
végezetéig. A tét tehát nem Isten országának az ügye (baj lenne,
ha az rajtunk múlna!), hanem az, hogy minket, református pres-
bitereket – s általunk református egyházunkat – felhasználja-e eb-
ben a munkájában az Úr, vagy elvet, mint alkalmatlan eszközeit.

Mi az tehát, amit meg kell tartanunk, s mi az, amiben igazod-
nunk kell a megváltozott környezethez? Summásan úgy foglal-

hatjuk össze, hogy mennyei örökségünket kompromisszumok
nélkül ôriznünk kell, földi örökségünk viszont ideig való, s ko-
ronként változik.

Vegyük számba elôször mennyei örökségünket!
• Legfôbb örökségünk Isten írott Igéje, a Szentírás – mégpe-

dig a teljes Biblia, a teljes Ó- és Újszövetség, mert „a teljes Írás
Istentôl ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbí-
tásra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Is-
ten embere, minden jó cselekedetre felkészített” (2Tim 3,16-17).
A Biblia tehát nem csak tartalmazza Isten kijelentését, hanem
maga a kijelentés – és nincs ezen kívül más kijelentés, prófécia,
látomás, hagyomány, szent irat, ami a mennyei örökség részét
képezné.

• Az Igében a megváltás evangéliuma: hogy „úgy szerette Is-
ten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz ôbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16). Jézus Krisztus-
ról tesz bizonyságot az egész Ószövetség – mint az eljövendô
Messiásról, aki helyettünk és érettünk vállalt váltsághalálával
helyre fogja állítani a bûn által megromlott kapcsolatot Isten és
ember között –, és a teljes Újszövetség is – mint a már meghalt
és feltámadt Megváltóról.

• Jézus Krisztus missziói parancsa: „tegyetek tanítvánnyá
minden népet, megkeresztelve ôket az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek ne-
vébe, tanítva ôket, hogy megtartsák mind-
azt, amit én parancsoltam nektek” (Mt
28,19-20). Jézus Krisztus tanítványai által
végzi a sereggyûjtését. Tanítványaira bíz-
ta Igéjét. A presbiter feladata tehát tanít-
vánnyá lenni, és tanítvánnyá tenni!

• A missziói parancshoz fûzött ígéret:
„és íme, én veletek vagyok minden napon
a világ végezetéig.” E földi életünkben
Szentlelke által van velünk: „a Szentlélek,
akit az én nevemben küld az Atya, ô tanít
majd meg titeket mindenre, és eszetekbe
juttat mindent, amit én mondtam nektek”
(Jn 14,26). Földi életünk elmúltával pedig
a Mennyben „aki gyôz, örökölni fogja
mindezt, és Istene leszek annak, az pedig
fiam lesz” (Jel 21,7).

Ezek képezik mennyei örökségünket.
Ebbôl nem engedhetünk! Evvel kell jó és
hû szolgaként sáfárkodnunk mind az egy-

házban, mind a magánéletünk minden területén!
... És mi az ideig való földi örökségünk? Miben szabad és kell

változtatnunk?
• Ha az urbanizáció elszívta a hagyományos kisebb települé-

sekrôl a népesség jelentôs részét, ez arra kell, hogy figyelmeztes-
sen, hogy ott hozzunk létre új gyülekezeteket, ahová a hívek
áramlottak.

• A városias, alkalmazotti életvitelben megváltoztak a közös-
ségi együttlét iránti igények. Az egy irányú ismeretközlés – pré-
dikáció – mellett növekvô igény mutatkozik kisebb beszélgetô,
egymás hite által épülô közösségekre. Ezt gyülekezeti épülete-
inknek és alkalmainknak a kialakításánál figyelembe kell ven-
nünk. A gyülekezeti ház benépesülhet egész héten: délelôttön-

Megváltozott a társadalmi környezet.
Honnan? Hová?
A korábbi lakóhelytôl Elvándorlás indult meg a nagyobb

településekre
a lakóhelyi, szomszédi közösségekbôl új közösségi formákba (sport, munkatársi,

valláspótló ideológiák, banda ...)
a vasárnapi gyülekezeti közösségbôl munkába, hobbiba, háztájiba
a családi kötelékbôl virtuális közösségekbe (Facebook, G+,

internetes fórumok ...)

Drámaian megváltozott az információs környezet is.
Honnan? Hová?
Szûkös információ-forrású környezetbôl Információ túlbôségbe
a lelkipásztor mint tekintélytôl az erkölcsi véleményt formáló médiához

(TV, rádió, újság ...)
a biblikus világszemléletbôl világnézeti véleményformáló az iskola lett
a szigorú közerkölcs kivetette magából tekintélyvesztés, nincs abszolút mérce
a deviánst
a gyülekezet egyben információs felszínes, meg nem „emésztett” ismeret-
fórum is volt halmaz az ellenôrizetlen hírforrásokból

�
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ként idôsek, illetve kisgyerekes mamák összejöveteleivel, dél-
utánonként és esténként a diákok és dolgozó korúak alkalmaival.

• A helyben maradt lakosság életmódja is jelentôs változáson
ment át. Egy részük ingázik, így bár helyben maradt, alkalmazotti
életvitelt folytat. Más részük helyben gazdálkodik, és munkája a
mezôgazdaság aktuális feladataihoz illeszkedik. Harmadik részük
munkanélküli, szegénységben tengôdô, vagy idôskorú, fizikai és
lelki támaszra szoruló. Ilyen esetben lehet, hogy külön-külön
kell foglalkozni az egyes csoportokkal életvitelüknek és idôbe-
osztásuknak a figyelembevételével.

• Végül, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az informatikai kör-
nyezet változását. A gyülekezeti honlap tájékoztasson az aktuá-
lis programokról, tartalmazzon tanításokat hitünk alapjairól, en-
gedjen betekintést a gyülekezet életébe képek, beszámolók, bi-
zonyságtételek által! Érjünk el minél többeket az egyházközség
területén élôk közül internet útján. Az elektronikus levelezési
címlista naprakész frissítése már szinte fontosabb, mint a lakás-
cím ismerete. Egy rendszeres hírlevél elevenné teheti a kapcso-
latot a lakosság és a gyülekezet között. Levélben sokszor ôszin-
tébben kialakul beszélgetés, mint élô szóban, de a végsô cél min-
denképpen a személyes bekapcsolódás a gyülekezet életébe. A
helyi újságban (esetleg rádióban, TV-ben) feltétlenül jelenjen

meg a református közösség sajátságos, evangéliumi mondaniva-
lójával úgy, hogy az az egyháztól elidegenült olvasó figyelmét is
felkeltse!

Kedves Presbiter Testvérem! Elôször légy tanítvánnyá, aztán
pedig tégy tanítvánnyá másokat is környezetedben! Erre hívott el
az egyház Ura.

Dr. Viczián Miklós
missziói titkár

A presbiteri misszió ma

A Magyar Presbiterben, az Országos Re-
formátus Presbiteri Szövetség 1946. évi
augusztusi körlevelében közölt Áprily
(Jékely) Lajos verssel emlékezünk 1945
70. évfordulójára.

* * *

SZENTGYÖRGYPUSZTA
Földrengés után

KLIO
Örök tornyában ült. Futott az éjjel.
Hamut kavart a szél s véres ködöt.
És írni kezdte borzongó kezével:
„Az év: Ezerkilencszáznegyvenöt...”

BUDA, 1945. FEBRUÁR
Pázsitja, parkja: gránátverte föld,
palota-romja dögrejtô verem.
Kôpusztaság. A te sorsod süvölt
sorsa szelében, rom-Jeruzsalem.

AZ ELESETTEK
Fejük elfordult torzan és merészen,
merev görcsben feküdtek, annyian!
Kerestem s meg-megállt a szívverésem:
Ki vagy, halott? Jaj, nem te vagy, fiam?

A DUNA TAVASZA
Friss széna leng a megduzzadt Dunán,
s virágok, lassú ringással vonulva,
sok-sok virág – s a virágok után
pár szörnyû hulla, jaj, pár szörnyû hulla.

TAVASZODIK
Vér, vér, s üszök. Lesz itt feltámadás?
Gyerekszívekben, eszmékben, betûben?
A szomszédomban izmos ember ás,
és hajt a borsóm, frissen, gyönyörûen.

KICSI VILÁG
A borzalmak közt itt éltél velem,
irtó idôkben élet-értelem.
Bûbájad átütött a vérködön,
mint liliomszag hullabûzökön.

JEHOVA
A régi vagy: átok és halál ura,
ínségbôl súlyos ostort fonsz nekem.
De megmentetted három gyermekem,
s nincs más szavam, csak egy: Halleluja!

MENEDÉK
S mikor völgyünkre tört az áradat,
s már hegy se volt, mely mentô csúccsal intsen,
egyetlenegy kôszikla megmaradt,
egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten.

FOSZLIK A KÖD
Vad próba volt ez, bôsz idegroham.
De csendesül, pár görcs még s vége van.
Sugár tör át a dúlt agy-éjszakán,
s a véres ôrült végignéz magán.

ÉGZENGÉS
Hallgass el, ágyú. Csak ti zengjetek,
ti komoruló, megbántott egek.
Ó, milyen más vagy, villámostorú,
szabadító, szent égiháború!

A vers, epigrammafüzér, alighanem itt je-
lent meg elôször ilyen sorrendben, ilyen
válogatásban. Ezek a négysorosok az Ábel
füstje kötetben jelentek meg, Éberség cím
alatt. Ott a sorrend, más darabok betoldá-
sával: 1, 4, 3, 2, 8, 7, 6, 10, 9, 5.

Dr. Kis Domokos Dániel

Egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten

Krisztus titkai legyenek közismertek
Krisztus azt akarja, hogy titkai olyan közismertek legyenek,
amennyire ez csak lehet. Azt kívánom, hogy a legegyszerûbb
asszonyok is tudják olvasni az evangéliumokat, és Pál leve-
leit. És azt is kívánom, hogy ne csak skótok és írek olvassák
anyanyelvükön, hanem még a törökök és a szaracénok is.
Adja Isten, hogy a jövôben a parasztember szántás elôtt ol-
vasson el egy igeszakaszt, az utazó kellemetlenségeit feled-
je el forgatásakor, a takács szövés közben is egy-egy Igét
forgasson fejében... (Rotterdami Erasmus)
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Egy személyiség varázsa
IInntteerrjjúú  BBaaggddyy  EEmmôôkkee  pprrooffeesssszzoorr  aasssszzoonnnnyyaall

Amikor belépsz egy lakásba a megbeszé-
lés szerinti idôpontban, s a téged vendégül
látó a nyakadba borul, mintha ô köszönné
meg, hogy meglátogatom, s nem nekem
kellene hálásnak lennem, hogy fogadott –
nos, ilyenkor oda minden objektivitás:
egyszerûen a hatása alá kerülsz. Így jár-
tam Bagdy Emôkével, akivel ugyan jó rég
ismerjük egymást, de annak is nagy ideje
már, hogy találkoztunk. A napfényes, le-
vegôs, egyszerûségében is elegáns és meg-
nyugtató lakás mennyezetére esik a pillan-
tásom: tele van lyuggatva spotlámpákkal.
Emôke rögtön reagál:

– Szeretem a fényt. A sok-sok fényt!
Igen, mondom magamban: Similis si-

mili gaudet, a világos fejû, fénylô lelkû
embert vonzza a fény, taszítja a sötét.

Rátérek jövetelem céljára, kérdezek.
– Ôszinte csodálattal adózom azoknak

az embereknek, akik az életüket egyet-
len hivatásra teszik fel, s azt egy életen
át a legmagasabb szinten mûvelik. Bag-
dy Emôke esetében ez a „tudománymû-
velés” kiegészül – vagy éppen mélyül,
színesedik – azzal, hogy bevallottan ke-
resztyén hitére húzta fel ezt az épít-
ményt. Az indíttatásra volnék elôször kí-
váncsi: család? tudományos érdeklôdés?
ebbôl a hitbôl táplálkozó belsô igény?

Emôkébôl ömlik a szó. Szépen szerkesz-
tett mondatokban, választékos szavakkal
felel a kérdésemre s én, az egyszemélyes
publikum, külön hálás vagyok neki, ami-
ért úgy beszél, mintha százfôs hallgatóság
lesné a szavait.

– Az életem nyitott könyv. Igen, bizo-
nyára jól mûködnek bennem az ôsök gén-
jei, a képességeim rájuk vezethetôk vissza,
a tudásom ezen túl a szintén örökölt
vasszorgalmamnak is köszönhetô, no meg
annak, hogy világéletemben szerettem ta-
nulni. Nagyon. A családom hitben élt és
hitben nevelt engem. Tulajdonképpen egy
idôben tanultam meg beszélni és imád-
kozni. Szintén a családi kultúránkhoz tar-
tozik, hogy esténként elszámolunk az az-
napi feladatunkkal, azzal, hogy tejesítet-
tük-e a szolgálatunkat, tettünk-e jót (vagy
rosszat). Nekünk a létünk alapja a hálaadás
az örömeinkért, de még a kudarcainkért
is, mert hitünk szerint azoknak is megvan
velünk a maguk célja. A család a legszo-
rosabb kötelék. Szeretjük egymást és sze-
retjük az Istent. Az íráshajlamomat nagy-

apámtól örököltem, aki jó verseket írt, de
irredenta hazafias lelke lépten-nyomon
kiütközött, így hosszú évekig komoly ül-
döztetésben volt része. (Egyébiránt Gyö-
kössy Bandi bácsi hagyatékában megtalál-
ták a nagyapám összes neki dedikált ver-
seskötetét.) Az ôseim pedagógusok, kán-
tortanítók, lelkészek voltak. Édesapám

lelkészként és vallástanárként Pesterzsé-
beten, majd Ládbesenyôben szolgált. En-
gem elôször a származásom miatt még a
gimnáziumba se vettek föl! Akkor is, ké-
sôbb is a külsô gyûlölködés ellen felvér-
teztem magam azzal, hogy tanultam és
tudtam. Nagyon szegények voltunk. Mi-
elôtt sikerült volna egyetemre kerülnöm,
kitanultam a gyógytornász mesterséget,
amelybôl gyakorlatilag mindent beépítet-
tem a pszichológusi munkámba. Végül
klinikai szakpszichológus lettem az ELTE
elsô olyan évfolyamát kezdve, amikor a
pszichológia szak egyáltalán elindult. Van-
nak az életben apró elégtételek: késôbb 10
évig egyetemi tanár voltam Debrecenben,
ahová annak idején nem vettek fel. A Li-
póton annak a Méreinek a keze alá kerül-
tem, aki borzasztóan szigorú és maxima-
lista volt, de akinek örökre hálás vagyok –
többek között éppen ezért.

– Hogyan lehetett a szakmát, a nagy
vállalkozásokat – gondolok itt a pszi-
chiátrián, majd a Károlin az egyik leg-
sikeresebb intézet létrehozása és mû-
ködtetése –, a rengeteg cikket, könyvet,
elôadást többgyermekes édesanyaként
megalkotnod, megvalósítanod?

– Nagyon sokat dolgoztam és dolgo-
zom, és mindig megvolt a konkrét cél,
amelyet magam elé tûztem. A hivatássze-
mélyiség gondozását tartom a szûkebb
szakterületemnek: azt tanítom meg, ho-
gyan használja a pszichológus a személyi-
ségét, hogyan hasson a másikra. A Károli
Egyetemen azért lett olyan sikeres a pszi-
chológia szak, mert a kötelezô ismeretek
átadásán túl a személyiséget csiszoljuk,
az úgynevezett pályaszocializációt végez-
zük. Példának okáért spiritualizáljuk az
ismereteket: a szorongás esetén, amely a
mi korunk egyik jellemzô nyavalyája, élet-
té fordítjuk az ismereteket. De említhet-
ném a német gyakorlatból átvett szupervi-
zor képzést is, amely tulajdonképpen hi-
vatásgondozás. A szupervizor rendszere-
sen konzultál a kollégákkal, hogy azok
hogyan tudják megoldani azokat a problé-
mákat, amelyekkel hozzájuk fordulnak az
emberek. A fô tanács a kollégáknak: ne
égj ki, tartsd karban magad! Ugyanilyen
„kiégés-tréninget” tartottam lelkészeknek
is három turnusban. Most kerül 6000 pe-
dagógus kezébe (ingyen) a „Stresszkeze-
lés és relaxáció a testnevelésben” címû
munkám, amely nyáron már az üzletekben
is kapható lesz. És mivel meggyôzôdésem,
hogy a pedagógiában a kulcs maga a peda-
gógus személyisége, ezért 30 órás fejlesz-
tô tréningeket tartunk – akkreditált peda-
gógus továbbképzés keretében – nekik,
hogy hivatásuk magaslatán állhassanak.
Már Karácsony Sándor leírta a nevelés –
az ô szóhasználata szerint a „növelés” –
titkát: a pedagógus személyiségének erôit
össze kell kapcsolni a másik személyiség
(a növendék) erôivel. Ezt csak egészséges
pedagógus személyiség tudja folyamato-
san megtenni, aki mindig megkapja a
szükséges erôket.

–  Hogyan foglalnád össze a hitvallá-
sodat?

– Hivatás és család. Egyiket sem tudom
a másik nélkül elképzelni. A hivatásom sok
energiát, mélységes odafigyelést és szor-
galmat feltételez, de ezt csak a család sze-
retetének a burkában tudom folyamatosan
végezni. A feltöltekezést pedig az Igébôl
kapom, amely az életminôségemet is meg-
határozza.

– Köszönöm szépen!

Farkas Márta
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Van-e keresztyén fizika? (1.)
Az elsô négy osztály elvégzése után, 1947-ben Debrecenben, a
Református Fôgimnáziumba iratkoztam be. Egy évvel késôbb az
államosításkor, ugyanabban az épületben, az általános iskola ha-
todik osztályában találtam magam. Sikeres felvételi eredménye-
im ellenére, csak nehezen, fellebbezéssel jutottam be az egyetem
kémia-fizika szakára, mivel a Református Gimnáziumban érett-
ségiztem. Közvetlenül az egyetem elvégzése után 1959-ben, egy-
kori iskolámban kezdhettem meg a tanítást, és harminchét évi
szolgálat után, onnan mentem nyugdíjba.

Számomra a konfirmáció Debrecen egy kis kertségi gyülekeze-
tében, a hit útján való elindulást, a rendszeres bibliaolvasás kez-
detét is jelentette. A diploma megszerzése után, amikor nem kö-
vettem több évfolyamtársam példáját – akik vegyészként, vagy fi-
zikusként helyezkedtek el –, hanem egyházi iskolában kezdtem
tanítani, ezt belsô indíttatásból tettem. Végig a harminchét év
alatt, a hét egy napján, én tartottam az iskolában a reggeli áhí-
tatot. Tanítványaim ebbôl is tudhatták, hogy a hivatalos állás-
ponttal szemben, az én életemben a természettudományok isme-
rete és az Isten-hit nincsenek ellentétben.

1969-ben, pályázat útján elnyertem a Magyar Tudományos
Akadémia ösztöndíját. Debrecenben, az Atommag Kutató Intézet-
ben, iskolai feladataim maradéktalan ellátása mellett, négy évig
intenzíven bekapcsolódtam a
kutatómunkába. Az akkor még
kevéssé ismert technikával vég-
zett vizsgálatok, és nemzetközi
folyóiratokban megjelent köz-
leményeim alapján állítottam
össze magfizikai témájú dok-
tori disszertációmat. Az ott kö-
zölt nyomdetektoros kísérlete-
ket azóta már a tanárképzés-
ben alkalmazzák.

Nyugdíjas nevelôként is fon-
tos feladatomnak tekintem an-
nak megmutatását, hogy a természettudományok és a keresztyén
hit az ember életében jól megférnek egymás mellett, sôt a világ
teljesebb megértéséhez segítenek.

1. Miért szép a pedagóguspálya?

Az iskoláról mindenkinek vannak többnyire szép emlékei, már
kisgyermek korából.

Az iskolától nem csak ismereteket, hanem jó esetben szokás-
rendszert, viselkedési módot is kapunk. Az osztálytársak egy-
mással olyan szoros barátságba kerülnek, amely egy életen át ki-
tart. A nevelôk akaratlanul is (jó, vagy rossz) példává válva for-
málják a fiatalok egyéniségét. Ez a nevelô hatás az óvodában
meghatározó, de még az egyetemen sem elhanyagolható.

A görög „paidagógos” szó az Újszövetségben csak Pál leve-
leiben, és mindössze három helyen fordul elô. Az összetett szó
szószerint így fordítható: gyermekvezetô, illetve gyermekkísérô.

„Ha tanítómesteretek sok ezer volna is a Krisztusban, atyátok
azonban nincs sok: mert az evangélium által én vagyok a ti atyá-
tok a Krisztus Jézusban” (1 Kor 4,15).

„Tehát a törvény nevelônk volt a Krisztusig, hogy hit által iga-
zuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a neve-

lônek alávetve” (Gal 3,24-25).
Károli a nevelô szó helyett
mestert fordít.

Az ókori Görögországban
a gyermek hét éves korától
járt iskolába. A paidagógos –
aki általában egy idôsebb,
megbízható, mûvelt rabszol-
ga volt – elkísérte az iskolá-
ba. Közben vigyázott a biz-
tonságára, vitte a tanszereit
(palatábla, tekercsek), taní-
totta a helyes viselkedésre az
utcán és az iskolában. A gyer-
mek erkölcsi nevelése, a jó-
modor, az étkezési szokások gyakoroltatása, és bizonyos fegyel-
mezés is a feladatai közé tartoztak.

A paidagógos szót a magyar fordítása a tanító, vagy a nevelô
szóval adja vissza, ami arra utal, hogy a tanítást és a nevelést már
abban az idôben sem lehetett szétválasztani. Gazdag családoknál
több paidagógos is felügyelte a gyermek fejlôdését, megosztoz-
va a feladatokon. A mai pedagógusok gyakran a nevelést – hely-

telenül – már nem tekintik fe-
ladatuknak, csak a tanítást,
amit néha oktatásként gyako-
rolnak. Amikor egy határozott,
önálló gondolkodású gyermek
kezdett ifjúvá serdülni, a pai-
dagógos feladata egyre nehe-
zebb lett. A felnôtté váló ifjú
pedig kinôtt nevelôje keze alól.
A jó paidagógos által kialakí-
tott szokások azonban egy éle-
ten át elkísérték. Úgy, ahogyan
a Példabeszédek könyvében

olvassuk: „Neveld a gyermeket a neki megfelelô módon, még ha
megöregszik, akkor sem tér el attól” (Péld 22,6).

Visszatérve a két újszövetségi idézethez, az 1 Kor 4,15-ben Pál
arra figyelmezteti a korinthusiakat, hogy a gyermekben a paida-
gógosok különbözô szokásokat alakíthatnak ugyan ki, de mind-
ezek alapját – aki a Krisztus – ô, Pál ismertette meg a korinthusi-
akkal (3,10-11).

A Galata 3,24-25 azt fejezi ki, hogy a mózesi törvények a vá-
lasztott népet a paidagógoshoz hasonlóan védôôrizet alatt tartot-
ták, tudatosítva bennük a törvényszegést, amit fegyelmezés (ál-
dozat) követett. Krisztus eljövetelével azonban kinôttünk a pai-
dagógos (törvény) keze alól. A Krisztusban való hit által Isten
fiai lehetünk. Károli kifejezôen és röviden így fordít: „a törvény
Krisztusra vezérlô mesterünkké lett” (Gal 3,24).

A pedagógusok ma is alakítják a gyermek erkölcsi gondolko-
dását, viselkedését. De ha ôk Krisztus követôi, akkor Krisztusra
vezérlô mesterükké is kell lenniük tanítványaiknak. Az ismeret-
szerzés hosszú, rögös útján, az elsô lépések megtételében segít-
hetnek a nevelôk. Ezért szép a pedagóguspálya.

(Folytatjuk)

Dr. Nagy Mihály
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„És én, ha felemeltetem a földrôl, mindeneket magamhoz vonzok”
(János 12,32)

Milyen kimondhatatlan ajándék, hogy egyéni életutunk, család-
jaink, társadalmunk, sôt nemzetünk dolgában, de a világpolitiká-
ban is Isten Igéjében, Jézus Krisztus kijelentései alapján tájéko-
zódhatunk. Ezért voltak Egyházunkban, Isten népe között mindig
olyan életek, szolgálattevôk, akik a megjelenô eseményekrôl és
változásokról többet tudtak, mint koruk, népük, akár birodalmaik
ügyeinek intézôi, urai – hacsak ôk is nem az Úrtól kértek, vagy
nyertek világosságot. Ezért lehetett legjobb prédikátoraink szol-
gálata évszázadokon át prófétai jellegû is. Végül mi is lelki Izra-
elként láttuk magunkat az ítéletben és kegyelemben és ma is a
Zsoltárok élô örökösei vagyunk.

Felfoghatatlan, de mindez a mennyei látás, tájékozódás, akár
egy írni-olvasni nem tudó, alázatos, hûséges névtelen református
életnek is megadathatott. Érezzük, hogy egyházi és nemzeti
megmaradásunk titkai felé közelítünk. A bibliai történetszemlé-
let bölccsé tette hívô népünket a világbirodalmi hullámverések
között is.

János evangéliumán át Isten Lelke úgy árasztja reánk, úgy idézi
fel János emlékezetében Jézus örök isteni voltáról szóló kijelen-
téseit, hogy bennük múlt és jövô nagy üdvtörténeti távlatai öle-
lik át jelen életünket. A fent idézett Igében is Jézus Mózesig utal
vissza a rézkígyó felállításáig, melyre ha hitben feltekintettek,
meggyógyultak. „Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltûzé azt
póznára. És lôn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az fel-
tekinte a rézkígyóra, életben marada” (4Mózes 21,9). Itt most
húsvét elôtt az Ô kereszthalálára emlékeztet az Úr Jézus, s benne
a gyôzelemre, melyben hatalmat kapott, s fog kapni, hogy min-
deneket magához vonjon. Az evangélium gyôzelmes diadalútjá-
ról, a világ megváltásának csodájáról hallunk: hatalmáról és sze-
retetérôl. „Valakik pedig befogadák ôt, hatalmat ada azoknak,
hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ô nevében hisznek”
(János 1,12). „Lássátok, hogy milyen nagy szeretetet adott nekünk
az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!” (1János 3,1). Az Úr ki-
nyújtott, világot átölelô két karja, melyben némelyek, némely
nemzetek belekapaszkodnak és belesimulnak, míg mások vissza-
utasítják, hogy a maguk erejében, ideológiájában bízva, s a sátán
erôire támaszkodva megkeményítik a szívüket, mígnem össze-
törnek, és milliók sokasága marad a romok alatt.

Amikor tehát egy szolgáló közösség – a mi Szövetségünk –
kapcsolatainak erôsödését, kiterjedését tapasztalja, bizonyára úgy
kell azt is látnia és átélnie, mint az Úr Lelke vonzásának megje-
lenését, mellyel szent szándékaikat kegyelmesen támogatja és
megerôsíti. Azért nem is az emberi szervezôdés eredményeirôl,
sikereirôl, hanem az Ô Országa kapcsolatainak növekedésérôl
szabad szólnunk.

Így nyíló lehetôségeink, a megnövekedett – bár még nagyon
hézagos – szövetségi, kárpát-medencei hálónk is a húsvéti feltá-
madásban kapott ígéretekre utal, mely a hálaadásban alázatossá
és vigyázóvá is kell, hogy tegyen. Kétségtelenül az önkéntes, lai-
kus elkötelezettségeinket, az egyetemes papságunkat, történelmi
egyházi testünket és benne nagyobb közösségeinket is mozdító
és szolgálatba állító lelki szélfúvást szabad éreznünk ebben.

Tény, hogy itthon és a leszakított országrészek területén formá-
lódó és folyamatosan ismétlôdô számtalan helyi, megyei, kerületi
konferencián való rendszeres és kölcsönös részvételünk, elôadá-

saink, – a mostani idônkben – az Úrtól kapott talán legjelentô-
sebb „tömegbázisát” biztosítják minden más szinten és területen
megfogalmazott egységkeresésünknek.

Milyen veszélyei lehetnek ennek az Úrtól kapott növekedésnek,
mire kell figyelnünk és vigyáznunk igazán? Mindenekelôtt
figyelnünk kell elhívásunk határaira, nagyságrendjére. Látnunk
kell, hogy a mi legerôsebb fegyverzetünk az imádság, az Ige hal-
lása és szólása, majd egymás megölelése, vagyis a szeretet gya-
korlása, terhek felvétele. Ezt követi a kölcsönös tájékozódás és
tájékoztatás, azaz az információk továbbadása látásokról, megta-
pasztalásokról. Az információ pedig ezen a területen is számot-
tevô erô.

Tudnunk és folyamatosan tudatosítanunk kell, hogy összekötô
feladatunk van, melyben az egyházunk szervezeti életének külön-
bözô szintjeit törekszünk személyes szálakon is összekapcsolni,
a legkisebb közösségtôl a zsinati atyákig, felépítettségünk, akár
hierarchiánk minden állomáshelyét érintve és bekapcsolva.

Hasonlóan szívünkön hordozzuk, hogy a történelmi, lelki-szel-
lemi mozgások útján nyert különbözô kegyességi színeket is nagy
megbecsüléssel és elkért bölcsességgel törekedjünk egymáshoz
közelíteni és magunknál akár különbnek tartani. Ebben a törek-
vésünkben az ökumenikus és aliansz-szándékok legjobb reformá-
tus megjelenését is figyelemmel kísérjük. Egyházunk nagy törté-
nelmi lelki ébredéseit áldásaikkal, akár hangsúly eltolódásaikkal
együtt is, fôként pedig üldözöttjeivel szent örökségként hordoz-
zuk és ôrizzük. Itt említjük meg, hogy a protestantizmuson belül
legalább annyi megbecsülést kívánunk nyújtani kisebbségi pro-
testáns csoportjainknak, mint amennyit katolikus testvéreink
nyújtanak az ô kisebbségi csoportjaiknak. Ez nyilván nem azt
jelenti, hogy kívülrôl támadjuk meg Kormányunkat a „biznisz-
egyházakkal” összefogva, hanem éppen ellekezôleg.

Mivel intézményeink, sôt intézményrendszereink létrejöttében
a presbitériumaink – fel a Zsinatig – meghatározóan, sôt küzdve
voltak jelen, érthetô, ha ezek állapotáért, lelkiségéért, vagy éppen
továbbfejlôdésükért felelôsséget hordozunk. Ezek a mozgásfor-
mák és kapcsolatok minden túlzás nélkül szélesebb társadalmi és
politikai területeket is elérnek, melyek az evangélium szolgálata
számára is megnyílhatnak. A Szövetségünk cigánymissziója nem
hobby és nem csupán lépéstartás mai törekvésekkel, hanem egyé-
ni, társadalmi és nemzeti sorskérdéseink evangéliumi gyógyítási
szándéka Isten Igéje szerint. Hasonlóan – a másik végén a sornak
– az Országgyûlésünk és Kormányunk tagjaiért való könyörgé-
sünk és szövetségi jelzéseink szintén lelki indításúak. Ha ellensé-
geinkért is imádkozni kell, mennyivel inkább azokért, akik igen
nagy felelôsséget hordozva nem szégyellik az evangéliumot, an-
nak mértékeit megvallani és helyénvalóan Istennek adnak dicsô-
séget. Mi pedig kérjünk számukra bölcsességet döntéseik átgon-
dolásában és átlátásában. Továbbá alázatot, belsô tisztulást, és
védelmet alaptalan, rosszindulatú támadások esetén!

Nem tagadhatjuk, hogy ezek a mozgások kísértésekkel vagy
határátlépésekkel is járhatnak. Miben kapjuk itt a legfontosabb
védelmet? Két sajátos területen: a pénz és a hatalom nem világi
mérték szerint meghatározó a szolgálatunkban, de minden ado-
mányért és megbecsülésért hálásak vagyunk, mert kiadásaink
nekünk is vannak.

Ahogy a hosszútávra induló madarak elôbb apró magvakon,
bogárkákon, legyeken, vagy éppen kígyón, békán is felhíznak,
úgy minket is apróbb vagy nehezebb szolgálatok indítottak, ké-
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szítettek fel arra, hogy a világmisszió területén ne csak olvasmá-
nyaink alapján, hanem személyes kapcsolatokban is tájékozód-
junk és megtaláljuk református háznépünk egy-egy tagját, kö-
zösségét távolabb is.

Miért kellene azt gondolnunk, hogy aki szélesebben tájékozó-
dik, és messzebbre tekint, azt az otthona részlet feladatai már nem
is érdeklik és meg is vakul azok meglátásaira? Ez csak a restek és
az alvók rossz filozófiája, de nem az életé. Az viszont bizonyos,
hogy egyensúlyban csak az Ige, az imádság és a testvéri közösség
tarthat meg s tehet hálássá, akár 2-3 tagú közösségeinkért is.

Különösen mostani idônkben, amikor Jézus próféciái újból be-
telôkben vannak: nemzet nemzet ellen támad, sôt testvér testvér
ellen, míg hallunk háborúkról és háborúk híreirôl (Mt 24) és
annyi más nyomorúságról. Akkor, amikor évente kétszázezernyi
testvérünket gyilkolnak meg hitükért, amikor elfogadhatatlan
„vallási képzôdmények” és megdöbbentô állami torzulások is
születnek, amikor nyugati világunk keresztyén gyökereit vágja
és felejti, s amikor nem menekülteknek, hanem hódítóknak nyi-
tottak szabad utat falaikon belülre, szenvedve most ennek minden
következményét. Igen, ebben a helyzetben is látnunk, hallanunk

kell, hogy Jézus próféciája így is hangzik és betelik: „És az Isten
országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon”
(Mt 24,14)

Végül vegyük észre hálaadással és kötelezettséggel mi is, hogy
még mindig szigeten vagyunk, hogy még mindig vár az Úr az Ô
munkájában, míg testvéreinket Kárpátalján már a frontra viszik.

Imádkozzunk azért és munkálkodjunk Isten Országa növekedé-
séért, minden népcsoport, nemzet békéjéért és közöttük kiemel-
ten is Jeruzsálem békességéért és az Úr Jézus visszajöveteléért.
És azért, hogy ha jön, munkában találjon.

Dr. h.c. Szabó Dániel
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A Biblia tanítása arra emlékeztet, hogy a magocska elôször gyen-
ge hajtást hoz, majd szárba szökken és végül a termés is megje-
lenik. Ennek az áldott folyamatnak lehetünk hálás megtapaszta-
lói a koreai református misszió és a Presbiteri Szövetség közös
munkálkodásában elindult, majd Református Egyházunk lelki-
pásztorai által is gondozást nyert néhány gyülekezetünk életében.

Mivel meglévô gyülekezeteink nem egyszerre születtek, ezért
nyilván a növekedésnek is különbözô fázisaiban vannak és külön-
bözô jellegû ajándékokat is kaptak, melyekért mégis egyformán
hálásak vagyunk az Úrnak.

Az Ige befogadása és annak megszólítására adott válaszok, a
csendesebb vagy gyorsabban születô bizonyságtévô imádságok,
a hûség és állhatatosság, az alázat és egymás terhe hordozásának
lelki vonásai mind nagy örömmel töltenek el. A gyülekezetekben
és azok együttesében már egyre inkább felismerhetôek a Lélek
gyümölcseinek más-más ízei, illatai. Nyilván csak úgy merünk
ezekrôl szerényen és reménységgel szólni, hogy korábban már
erôtlenségeinkrôl és visszaeséseinkrôl is számot adtunk. Naponta
kell megtapasztalnunk mind a magunk, mind cigánytestvéreink
megkísértett vagy akár elesett állapotát is.

Mindezek ôszinte megvallásában adunk hírt Choi Young lelki-
pásztor testvérünknek arról a szándékáról, hogy az egyre gyak-
rabban hívogatott, az éneklés, zenélés folytán egyre több magyar
református gyülekezeti meghívást kapott közösségeink néhány
tagjából alakuljon meg egy olyan bizonyságtévô csoport, amely
a kilométerekkel is meg tud birkózni és havonta legalább kétszer
rendszeresen találkoznak, hogy lélekben és zenében is szó sze-
rint összehangolódjanak a harmonikusabb szolgálatra.

Ahogyan már említettük, néhány országos missziói alkalomra
Zsinatunk Missziói Osztályán keresztül is kaptak meghívást és
Dani Eszter igazgatónôvel is személyes kapcsolatba kerültek a
berekfürdôi, káposztásmegyeri alkalmakon, de szolgáltak már
Bodrogolasziban, sôt Szövetségünk évi közgyûlésén is.

A cél az lenne, hogy az induló, majd egyre inkább bôvülô cso-
port segíthessen olyan helyeken, ahol lelkipásztoraink szeretné-
nek cigánymissziós szolgálatokat kezdeni, de még kevés tapasz-
talattal vagy munkatárssal rendelkeznek. A csoport részben az
olaszliszkai cigánygyülekezetünkbôl érkezne (Gombos Júlia, Lip-
csei Anikó és Béri Mihály), illetve a sátoraljaiból (Bukó László és
Bukó Tamás, majd késôbb Kanalas Péter is), végül Vajdácskáról
egy kedves zenész házaspárt várunk a csoportba, Budai Krisztiánt
és feleségét, Zsuzsát.

Testvéreink többnyire mind zenész családokból származnak és
megismerve az Úr Jézust és evangéliumát, elfogadva és megvall-
va Ôt Megváltójuknak, kapcsolódtak be a konfirmációba, presbi-
teri továbbképzésbe és szolgálatba is. Különbözô típusú gitárok,
szintetizátor, esetleg dob, csörgô és gazdag, szépen kimunkált
énekhang jelenti felszereltségüket a közös imádságok és a gyü-
lekezeteik támogató, hordozó szeretetével együtt.

Végül csak „gyorshírben” adunk számot arról, hogy február vé-
gén viszont egy villámlátogatásra Dél-Amerikából, Chilébôl és
Argentínából is érkezett egy 14 fôs ifjúsági koreai csoport, mely-
nek tagjai már Dél-Amerikában születtek, de anyanyelvüket tö-
kéletesen megtartották. A csoportot egy már többször itt járt ko-
reai ifjúsági lelkész kísérte, aki a berlini ösztöndíjas koreai diá-
kok között szolgál. Részben a vajdácskai református gyülekezet-
ben, Nt. Bihari Sándor lelkipásztor testvérünk szolgálatán vettek
részt, részben szombat este is hallhatták ôt a tiszakarádi gyüleke-
zetben, ahol az egész nagy gyülekezettel és annak nagyon hûsé-
ges és odaszánt tálentumos cigány testvéri vezetôivel ismerked-
hettek meg. Itt kerültek kapcsolatba Nt. Tanászi Árpád lelkipász-
tor testvérünkkel is, aki a helybeli gyülekezeti szolgálatain túl
nagy szeretettel prédikál és tanít a cigány gyülekezetben is.
Ezekrôl az eseményekrôl majd késôbb szeretnénk részletesen
beszámolni, az Urat dicsérve és az Ô további kegyelmét kérve.

DSZD

Cigánygyülekezeteink bizonyságtétele szóban és zenében
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2015 – a reformáció és
az oktatás nemzetközi éve
Lutherrôl mondják, hogy egyszer felkereste
egy fiatal pap. – Doktor, nagy baj van! Néha
én magam sem hiszem, amit tanítok. – Luther
felnézett az égre: – Hála neked Uram! Azt
hittem, hogy csak én vagyok ezzel így...
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„Fiaim!
Csak énekeljetek...”

Áprily Lajos
(1887–1963)

Énekeskönyvünk ma-
gyar költôivel ismer-
kedünk e sorozatban.
Ezt nem szimpla iro-
dalomtörténeti érdek-
lôdésbôl tesszük. Sze-

retnénk ezeket az énekeket érteni, szívbôl
énekelni. Ám ezt csak akkor tehetjük, ha is-
merjük annak életét és lelkét, aki épülésünk-
re azt szerezte. A tartalomjegyzék azonban
egyetlen Áprily verset sem közöl! Ennek
sok apró oka mellett egy igen nagy oka van.
Mindjárt kiderül, mi az! Mégis, addig is nyu-
godtak lehetünk, hogy 16 alkalommal éne-
keljük Áprily Lajos hitvallását. Ezek a leg-
gyakrabban énekelt énekek és különösen al-
kalmasak arra, hogy életünk különbözô al-
kalmain magunkban is énekeljük ôket!

Az 1963-ban – tehát az 1956-os forradal-
mat követô megtorlásos idôszakban – ki-
adott Magyar Irodalmi Lexikon többek kö-
zött így ír a költôrôl: „Azon költôk közé tar-

tozik, aki régi érvényességek, már meglevô
hagyományok rögzítésével, ismételt össze-
foglalásával teremtenek újat. Ami költôiet-
len, ami kusza, bizonytalan, azzal nem is
próbálkozik. Ez a meggyôzôdés távol tartja
a 20. századi líra jellegzetes kísérleteitôl,
mindenféle formabontástól.” E sorokat ol-
vasó mai fiatal nem sokat ért e megfogalma-
zásból. Aki viszont tudatosan átélte a kom-
munista irodalomszemlélet korát, „aranypa-
pírba” csomagolt szitokszavak sorát látja.
Ha nem Áprily Lajosról lett volna szó, e né-
hány sor egy Viszinszkij-féle moszkvai fô-
ügyész számára alkalmas lett volna olyan
vádirat készítésére, melyben 25 évi Gulág-
fogságot és azt követô szibériai számûzetést
javasolt volna... Áprily Lajos ugyanis nem
volt hajlandó a rendszert magasztaló bér-
tollnokok sorába lépni.

Egyébként a visegrádi egyházközség ku-
rátora és mai templomának megálmodója
volt. Mélységesen és bensôségesen reformá-
tus keresztyén egyéniség.

Ô csak – név megjelölése nélkül – idegen-
bôl fordított. Ám ezt nem rabszolgamunká-
nak tekintette. Fordításai szebbre sikerültek
– s a magyarok szívét melegítették –, mint
azt német, angol, francia költôjük elgondol-

ta... Annak érdekében, hogy tudjuk, kinek a
bizonyságtételét imádkozzuk, énekeljük, fel-
soroljuk fordításait. Elolvasva ôket, utólag
is köszönjük lelke gyümölcseit.

167. Jöjj, mondjunk hálaszót...
300. Lelkem drága Jézusa...
328. Jöjjetek Krisztust dicsérni...
340. Te drága Jézus, mi történt tevéled?...
341. Ó, Krisztusfô, Te zúzott...
356. Felvirradt áldott szép napunk...
363. Jön a harag napja...
367. Emeljük Jézushoz szemünk...
426. Már keresztem vállra vettem...
445. Szólsz hozzám Istenem...
457. Ó, Jézus árva csendben...
470. Úr Jézus, nézz le rám...
472. Mennyit zengi a lelki békét...
510. Ó lelkem szent napsugara...
511. Maradj velem...
512. Szólj, szólj hozzám, Uram...

E puszta felsorolás is tanúsítja a 20. század
egyik legnagyobb magyar, református köl-
tôjének Krisztuskövetése minôségét. Arra a
kérdésre is választ ad, hogy miért ezek az
énekek tartoznak a legnépszerûbb és leg-
gyakrabban énekelt dicséretek közé. S bizony
még arra is választ adnak e fordítások, hogy
miért rettegett a kommunista-szocialista
diktatúra attól, hogy ne csak fordításokkal,
de saját vallomásokkal erôsítse református
népe hitét.

P. V.

Sorsok – énekeink hátterében (V.)
Hallelujah!

Szeptember végén megtartottuk a tanévnyitót a Nagyberegi Re-
formátus Templomban. A presbiterek és presbiternék segítettek
az indulás munkálataiban, az ünnepélyes tanévnyitóra érkezôk
elszállásolásában, megvendégelésében. Az ünnepi igehirdetés
szolgálatát néhai Fôtiszteletû Hegedûs Lóránt, a Dunamelléki
Református Egyházkerület püspöke végezte. Alapigéje a Márk
Evangéliuma 6,45-46-ik verse volt. A Nagyberegi Református
Gimnáziumot a hullámokkal, ellenszéllel küszködô hajóhoz ha-
sonlította, amely végül is eljut a révbe, hiszen kormánya, evezôi
biztos kezekben vannak.

A tanévnyitó ünnepségen jelen volt a Kárpátaljai Református
Egyház püspöke, néhai Fôtiszteletû Forgon Pál, Gulácsy Lajos

fôjegyzô, lelkészek, szülôk, hozzátartozók, Magyarországról sok
vendég, köztük Szabó Dániel, a Tiszáninneni Református Egy-
házkerület fôgondnoka, a Nagyberegi Református Gimnázium
egyik megálmodója, anyagi feltételeinek kimunkálója, lelki ve-
zetôje. Vele együtt érkezett Hollandiából sógora, néhai Tüski Ist-
ván lelkipásztor, aki családjával együtt munkálkodott az iskola
indulásához szükséges pénz elôteremtésén. Jelen volt Nagy Béla
fôgondnok úr is, aki tevôlegesen is sokat vállalt az indulás szo-
ros munkálataiban. Megtisztelt jelenlétevel néhai Czine Mihály
professzor úr Budapestrôl, Benke György lelkipásztor és Ábrám
Tibor tanár Miskolcról. Gyôri István dékán úr a Sárospataki Te-
ológiát, testvérbátyja, Gyôri József a Debreceni Református Kol-
légiumot képviselte. Amerikából néhai dr. Tapolyai Mihály or-
vos, lelkigondozó hozta a testvérek köszöntését, ugyancsak Ame-
rikából, a Christian Reformed World Mission képviseletében
Thomas de Vries lelkipásztor és felesége Grand Rapids, Michi-
ganbôl érkezett az alkalomra. Jelen volt az ungvári tévé, a rádió,
a Kárpáti Igaz Szó tudósítója. (Folytatjuk)

Pándy-Szekeres Anna,
a Nagyberegi Református Líceum

alapító tanára, elsô igazgatója

A Nagyberegi Református Líceum históriája (IV.)
1993–2013 – Történelmi visszatekintés



...minél messzebbre jutni. Két kezem erô-
sen szorította kerekesszékem fogantyúját,
hátha tovább bírom.

Gyönyörû, hideg, napsütéses téli délután
volt, férjemmel a környékbeli tavat akar-
tuk körbejárni. Nagy cél, hisz a teljes kör
5 kilométer és az én mozgásköröm jó na-
pokon 500 méterig terjed. Ezért elôre meg-
beszéltük: addig megyek, ameddig bírok,
utána férjem tovább tol. De feltétlenül
körbe megyünk a tavon.

Lassan haladtam, s ahogy lépkedtem,
mind kisebbek lettek lépteim. Még egy
kicsit, csak a következô fáig, csak a kö-
vetkezô kanyarig. A célt mindig megvál-
toztattam, amíg már végképp nem tudtam
tovább sétálni. Tudtam, tudtuk, hogy ez a pont elôbb-utóbb elkö-
vetkezik. Mégis, visszatérôen, egy kis keserûséget kell leküzde-
nem, amikor ismét a két kerék közé helyezkedem tolókocsim-
ban.

Elgondolkoztatott.
Sok lépést teszünk mind az élet folyamán. Fiatalként talán kö-

vetjük szüleink lábnyomait, míg fiatal felnôttként útkeresztezô-
désre kerülünk. Picit visszatekintünk, picit elôre nézünk és lassan
kialakul önálló életutunk. Néha kis, néha nagy léptekkel jutunk
elôre, igyekszünk újabb célokat elérni, terveket megvalósítani.
Csak lássuk, csak tudjuk mindig, hogy merre tartunk! Csak ne le-
gyünk cél nélkül! Csak felemelt fejjel lépjünk! Szüleink lábnyo-
mait folytatjuk – vagy épp nem.

„Már dédapám is presbiter volt, persze, hogy én is vállalom a
presbiterséget.”

„Szüleim hitetlenek, még a konfirmációmra sem jöttek el.”
„Ezt mindig így csináltuk. Minek változtatni?”
Elôre. Mindig elôre. Csak lássuk, csak tudjuk mindig, hogy

merre tartunk! Csak ne legyünk cél nélkül! Csak felemelt fejjel
lépjünk!

De mi van, ha megfáradunk? Ha meg-
lankadunk? Ha erônk még nem újul, ahogy
Ézsaiás 40-ben olvassuk (30-31v.)? És mi
van, amikor testünk korlátol? Vagy dep-
resszió, bizonytalanságok, félelem? Ügyet-
lenség, gôg? Mi van, ha céltalanná válunk
nagy törekvéseink közepette? Ha annyi a
feladatunk, hogy már azt sem tudjuk, mi-
ért dolgozunk?

Böjt napjait éljük. Húsvét felé tart utunk.
Mindegy, hogy az élet könnyû napjait él-
jük-e vagy csak küszködünk óráról órára.
Jézus felé tartunk, aki végigjárta az élet
útját és a halál útját. Érted és értem. Tud-
ta, mi van Rá bízva. Ezért Ô megbízható
számunkra. Kesereghetünk, örvendezhe-

tünk. Meg-megállhatunk, futhatunk, s talán sok mindent élünk
meg e pontok között.

Férjem segített, amikor lábaim nem bírtak tovább hordozni út-
közben. De folytattuk az utat.

Jézus segít, amikor nem bírjuk magunkat hordozni. De akkor
is, amikor igenis talpon vagyunk. Mert végig kísér utunkon, fi-
gyel ránk. És mi? Mi figyelünk Rá?

Isten áldja böjti elcsendesedésünket, mindennapi jövés-mené-
sünket, húsvét felé tartó utunkat.

Knolné Tüski Gabi

Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!  (Lk 3,46) 21

Hosszú léptekkel igyekeztem...

Hegycsúcs és
völgy mélysége
közt
mozgó
életed
mégis
egyenes vonalban
halad

Hisz
az úticélt
már
elôre
elkészítette
a Tervezô

Igy
a cél
sem hegycsúcs
sem völgy
hanem
a térkép
olvasása

Védjük a környezetünket?
Soha nem változott olyan drámai mérték-
ben az éghajlat, mint az elmúlt évtizedek-
ben és a légköri szén-dioxid tartalom pe-
dig egyre nagyobb mértékben növekszik.

Ezt akarná Isten? Hogy olyan mértékben
megváltozzon, élhetetlenné váljon környe-
zetünk, hogy ne tudjunk kilépni az utcára
maszk nélkül? Bizonyára nem! De annak
érdekében, hogy összekuszálódott és in-
formációval túlzsúfolt világunkban meg-
próbáljuk meglátni azokat az értékeket,
melyek az emberiség számára nagyon
fontosak. Hiszen sokan vannak, de bizonyára nem elegen, akik
látják, hogy valami nincs rendben a természettel. Ezért Istenünk
segítségét kérve – „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején”
(Zsolt 50,15) – imádkozzunk megváltó Urunkhoz, hogy adjon

nekünk lehetôséget, hogy tehessünk vala-
mit a levegô megtisztításáért.

Hittel, elkötelezettséggel kiállni egy
ilyen ügy mellett, példát mutatva, mert ez
olyan napi szintû probléma, amely min-
denkit érint. Nem azon kell gondolkodni,
hogy milyen kifogásokat keressünk, ha-
nem azon, hogyan tudnánk még többen
tenni környezetünk megvédéséért. Zúgo-
lódás és vonakodás nélkül tegyetek min-
dent, hogy feddhetetlenek legyetek Isten
hibátlan gyermekei az elfordult és elfaj-

zott nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világ-
ban, ha az élet igéjére figyeltek (Fil 2,14-16).

Most még választhatunk!
Deák Zoltán
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Református emberek – sokszor tapasztal-
tam – nem tudnak mit kezdeni az angya-
lok alakjával, idegenkednek tôlük, valami
reformátusokhoz nem illô, misztikus ala-
koknak látják ôket. Pedig semmi titokza-
tosság nincs az angyalokban – azaz hogy
van, de nem úgy, ahogy azt mi elképzel-
jük, mint fehér ruhás, szárnyakon lebegô
lényeket.

Azt mondja az Úr Mózesnek: „Imé, én
angyalt küldök elôtted, hogy megôrizzen
az úton, és bevigyen arra a helyre, amelyet
kijelöltem neked” (2Móz 23,29). Ki az
angyal? Akit azért küld hozzánk az Úr,
hogy egy adott helyzetben, vagy huzamos
ideig a helyes utat mutassa, amelyen elju-
tunk arra a helyre, amelyet az Úr jelölt ki
számunkra. Ahogyan Fülöpöt indítja a
Lélek, hogy a járatlan gázai útra menjen,
ahol majd találkozik az etióp fôemberrel,
és ô „útba igazítja” (ApCsel 8,26-40). A
titokzatosság abban áll, hogy Fülöp nem
tudja, miért kell neki arra az útra menni, s
mi nem tudjuk, hogyan indította ôt erre a
Lélek. Mindenesetre miután Fülöp elvé-
gezte a szolgálatot, elmegy, és soha többé
nem találkozik az etióppal. De tudok pél-
dát mondani a magam életébôl is. 1945
tavaszán egy osztálytársam elhívott a
KIÉ-be (Keresztyén Ifjúsági Egyesület).
Én addig is jártam templomba, hittanórá-
ra, de a KIÉ-ben kezdtem tanulni, mi a
gyakorlati keresztyénség, ott alakultak
olyan testvéri kapcsolatok, melyek késôbb
is, azt mondhatom: életre szólóan alakítot-
ták hívô életemet. Számomra akkor osz-
tálytársam volt az angyal. Ô azután elma-
radt a KIÉ-bôl, és kapcsolatunk is meg-
szakadt. Más: Érettségim után megjelent
egy távoli rokonom, akinek addig a léte-
zésérôl sem tudtam, és arra biztatott, hogy
kérjem felvételemet az Eötvös Kollégi-

umba. Szüleim is, én is különféle okokból
vonakodtunk, ô azonban ismételten eljött,
és szinte erôszakosan beszélt rá, hogy fel-
vételizzem. Végül megtettem, s az ott ala-
kuló baráti kapcsolatokon túl a Kollégium-
ban töltött idô nagyban hozzájárult, hogy
tanári pályámon (melyet Isten jelölt ki
számomra) meg tudtam állni a helyemet.
Sok példát tudnék még a saját életembôl
mondani arra, hogy Isten elküldi az ô an-
gyalát (a görög angelosz szó, mely a mi
angyal szavunk lett, azt jelenti: küldött),
aki mutatja, néha még (érdekünkben!)
erôszakosan is, hogy merre kell mennünk,
hogy a nekünk kijelölt helyre eljussunk.
Nemcsak e földi életben. Az angyalok,
mondja a Zsidókhoz írt levél (1,4) „azo-
kért küldettek szolgálatra, akik örökölni
fogják az üdvösséget”.

Ezt eddig valószínûleg szívesen elfo-
gadjuk, és hálát adunk Istennek, hogy így
gondoskodik rólunk. Van azonban a do-
lognak egy másik oldala is. Mi történik
azokkal, akikhez Isten minket akar „an-
gyalként”, küldöttként elküldeni, hogy az
ô napi életükben, keresztyéni életükben
ôket segítsük, vagy éppen hogy mint
„örömhír-mondó békekövetek” abban se-
gítsük, hogy örököljék az üdvösséget?
Engedelmeskedünk-e akkor a Lélek indí-
tásának úgy, mint Fülöp? Vagy inkább
„józan megfontolásból” elhalasztjuk más-
korra? („Járatlan az a gázai út, minek men-
jünk oda? Meg délben nagyon meleg is
van!”) Pedig Isten valakinek rajtunk ke-
resztül akar adni útbaigazítást.

Ezért a címben feltett, kicsit kihívóan
fogalmazott kérdést most hadd fogalmaz-
zam kicsit kérlelôbbé: Kész vagy arra,
hogy angyal legyél?

R. Zs.

Akarsz-e angyal lenni?
A presbiter könyvespolcára

Isten kegyelmébôl harmadik kiadását érte
meg Joó Sándor Készülj Istened elé! címû
prédikációskötete.

Pasarét áldott emlékû elsô lelkipásztora
már több mint negyvennégy éve nincs közöt-
tünk. Egyre kevesebben vagyunk, akik még
élôszóban hallhattuk csodálatos igehirdeté-
seit. S egyre többen vannak, akik már csak
hangfelvételrôl hallgathatják, vagy az eddig
megjelent húsz kötetbôl olvashatják prédi-
kációit.

Az elsôt még 1983-ban András fia jelen-
tette meg Kanadában Seress Ödön akkori
torontói lelkész segítségével. Én 1985-ben
készítettem egy javított, bôvített kiadást.
Mivel ezek már régen nem kaphatók, s – ha
lehet ilyet mondani – „ezek a legjobb beszé-
dei”, gondoltam, újra megjelentetem.

Ajánljuk e kötetet azoknak, akik még hall-
gathatták igehirdetéseit, és azoknak is, akik
már nem, de szeretnének tiszta, Jézusra mu-
tató beszédeket olvasni. Fantasztikus, hogy
az ötven-hatvan éve elhangzott prédikációk
mennyire maiak, aktuálisak, a mai ember
problémáira választ adók. Hisz az Ige örök,
Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz.

Ajánljuk e könyvet magányosoknak (A
magány ellenszere), halálra készülôknek
(Gazdag és Lázár sorozat I–V.), gyászolóknak
(Az elhunytak felôl való reménységünk),
öregeknek (Fölkészülés az öregségre), bé-
kességre vágyóknak (Békességünk van Is-
tennel), ünnepre készülôknek (újév, nagy-
péntek, húsvét, pünkösd, konfirmáció, szil-
veszter), alkalmi prédikációt igénylôknek
(keresztelés, esküvô, temetés), s végül mind-
azoknak, akik Isten elé készülnek. E kötet-
ben több klasszikus, nagyszerû igehirdetés
olvasható.

Megrendelhetô telefonon:
+36-20-230-4423.

Ajtony Artúr

Készülj Istened elé!

Nógrád megyében, Szontágh Pál birtokán egyszerre volt vendég Ma-
dách Imre, Arany János és Ballagi Mór. Madách legújabb írását ol-
vasta fel barátainak, a mû címe azonban hiányzott. Eközben Ballagi
Mór a kastély melletti tavon csónakázott, ám a csónak felborult, és
Ballagi csuromvizesen tért vissza a többiekhez. Amikor megkérdez-
ték tôle, mi történt, csak annyit felelt: „Ez az ember tragédiája”. Ez
a mondata volt Madách híres mûvének címadója. Mire jó néha egy
kis „elázás”?! – Isten útjai valóban kifürkészhetetlenek! (drbl)

MMáárrcciiuuss  1188..  ––  220000  éévvee  sszzüülleetteetttt  BBaallllaaggii  MMóórr
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19-én készítette elô elôzô lapszámunkat a
PRESBITER szerkesztô bizottsága.

22-én fôtitkári értekezlet volt Szövetsé-
günk irodájában, melynek fô témája a
február 5-i elnökségi ülés, a március
14-i közgyûlés, a március 28-án tartan-
dó 35. Dunamelléki Egyházkerületi
Presbiteri Konferencia, a 2015. nyarán
rendezendô 14. országos presbiteri
konferencia elôkészítése, valamint a
közelgô szövetségi tisztújítás helyzete
volt.

23-án Szövetségünk fôtitkára és szövetsé-
gi titkára látogatást tett Bicskén, a 35.
Dunamelléki Református Egyházkerü-
leti Konferencia tervezett helyszínén.

28-án Budapesten került sor a Dunamel-
léki Református Egyházkerület közgyû-
lésére. Szövetségünket Veres Sándor
fôjegyzô képviselte.

29-én a közelgô szövetségi tisztújítással
összefüggésben szükségessé vált Alap-
szabály-, SzMSz-, ill. Számviteli politi-
ka-módosítás érdekében megbeszélést
tartott Szövetségünk fôtitkára, jogtaná-
csosa és jelölô bizottságának elnöke.

31-én Kömlôdön tartotta tisztújító köz-
gyûlését Szövetségünk tatai egyházme-
gyei területi szervezete.

Ugyanezen a napon tartotta tisztújító köz-
gyûlését abaúji területi szervezetünk is
Vizsolyban, melyen az országos elnök-
séget dr. Szilágyi Sándor fôtitkár kép-
viselte.

Ugyanezen a napon presbiterképzést ren-
dezett Szövetségünk Bp.-Déli egyház-
megyei területi szervezete, a Bp.-Nagy-

várad téri Református Egyházközség-
ben.

Február

2-án a Terror Házában adta át a „Petôfi
Emléklap a Helytállásért – Magyaror-
szág 1989” elismerést dr. Schmidt Má-
ria fôigazgató Balog Zoltán miniszter-
nek, Tôkés László püspöknek és dr. Bé-
kefy Lajos felelôs szerkesztônknek az
1989-es Páneurópai Piknikben, illetve
az NDK menekültek közötti lelkészi
szolgálatban való részvételért.

3-án a Földmûvelésügyi Minisztérium-
ban rendezett Stratégiai Partnerségi és
Együttmûködési Megállapodások ün-
nepélyes átadásán Szövetségünket dr.
Szilágyi Sándor fôtitkár képviselte.

5-én Budapesten ülést tartott Szövetsé-
günk Gazdasági-, valamint Felügyelô
Bizottsága.

7-én Budapesten ülést tartott Szövetségünk
– területi szervezeteink vezetôivel ki-
bôvített – elnöksége.

21-én Debrecenben dr. Szilágyi Sándor
fôtitkár részt vett alapító tagunk, Batiz
Lajos 100. születésnapján rendezett ün-
nepségen.

24-én Budapesten a Nemzeti Együttmû-
ködési Alap konzultációján vett részt
dr. Szilágyi Sándor fôtitkár.

25-én Budapesten, a MRE Zsinat XIV. cik-
lusának nyitó ülésén Szövetségünket
dr. h.c. Szabó Dániel elnök és dr. Szi-
lágyi Sándor fôtitkár képviselte.

28-án a Bp.-Déli egyházmegyei területi
szervezet közgyûlésén Szövetségünket
dr. Szilágyi Sándor fôtitkár képviselte.

SZÖVETSÉGÜNK
ÉLETÉBÔL...

Március

8-án volt a Kárpátaljai Református Egyház
Presbiteri Szövetségének évi rendes köz-
gyûlése Balazséron. Az alkalmon anya-
országi szövetségünket dr. h.c. Szabó
Dániel elnök képviselte.

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

14-én Budapesten volt Szövetségünk évi
rendes közgyûlése, melyrôl lapunk más
helyén részletes beszámolót közlünk.

A szerkesztô bizottság következô ülésének
idôpontja: 2015. április 13. Megjelente-
tésre szánt írásaikat eddig az idôpontig
kérjük megküldeni Szövetségünk bármely
elérhetôségére.

Váczi Gábor
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KÖSZÖNET ÉS KÉRÉS
Szövetségünk ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik 2013. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával Szövetségünket támogatták. Ez
2014-ben 85.465 Ft bevételt jelentett, melyet a tagjainknak kiküldött levelek és a PRESBITER postaköltségeire használtunk fel. Kérjük Ked-
ves Testvérünket, hogy 2015-ben – amennyiben a 2014. év vonatkozásában adófizetési kötelezettsége áll fenn és Szövetségünket kívánja támo-
gatni, az adóbevallással együtt kitöltendô rendelkezô nyilatkozaton – a társadalmi szervezetek számára felajánlható szja 1% sorába írja be
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Egyúttal kérjük, hogy a másik, e célra rendelkezésre álló nyilatkozaton az egyházaknak felajánlható összeggel a MAGYARORSZÁGI RE-
FORMÁTUS EGYHÁZ-at szíveskedjék támogatni. A kedvezményezett technikai száma: 0066
Papír alapú bevallás esetén a borítékot ne felejtse el leragasztani és a leragasztásnál aláírni. Mind magunk, mind egyházunk nevében ezen ado-
mányát is nagyon szépen köszönjük.



Napjaink egyik legnagyobb válsága és drámája a közel-keleti keresztyé-
nek elüldözése szülôföldjükrôl, ahol ôseik századokkal megelôzve az isz-
lám hatalomra jutását, békés és csendes keresztyén életet éltek. A még ma
is arám nyelvet beszélô asszír keresztyéneket ugyanúgy elüldözik szülô-
földjükrôl szélsôséges terroristák, mint a szír és a káld egyház híveit.
Irakból, Szíriából már több, mint négy millióan mentek el, s élnek város-
nyi sátortáborokban nagy családjukkal a kurdok földjén vagy Libanon-
ban, Jordániában. Nekünk egyik legfontosabb hívô feladatunk és teen-
dônk most értük a folyamatos egyéni és közima, otthoni csendességben
és templomi istentiszteleten egyaránt. Hallgassa meg Isten sok millió ke-
resztyén imáját a sok millió üldözött keresztyénért és üldözôiért! (drbl)

Irgalmas Istenünk,
azokért könyörgünk ma, akik elnyomják embertársaikat,

ültesd szívükbe a türelem és mások tiszteletben tartásának szellemét.
Formáld át gyûlöletüket és lenézésüket együttérzéssé.

Könyörgünk Hozzád, Atyánk, Istenünk a hatalmasokért és
a befolyásos emberekért: adj nekik elszántságot, hogy küzdeni tudjanak

a vallásszabadságért és a szolidaritásért.
Ébressz bennük felelôsséget a kisebbségek védelméért.

Imádkozunk Hozzád minden menekülô keresztyén testvérünkért
a Közel-Keleten, Irakban, Szíriában és Törökországban:

ôrizd meg a Te Fiadba, Jézus Krisztusba vetett szilárd hitüket,
légy számukra menedék és oltalom a szükség idején,

remény a próbákban, vigasztalás a félelemben és a gyászban.
Te hozd létre a vallások és kultúrák megértô együttélését.

És magunkért is hadd könyörögjünk, Urunk, Istenünk!
Mutasd meg nekünk azt a módot, ahogyan kifejezhetjük

szenvedô testvéreink iránt együttérzésünket,
hogy a távolból is tudjunk segíteni nekik.
Tégy bennünket kitartóvá a könyörgésben

minden üldözött keresztyénért szerte a világon.
Urunk, bízunk irgalmadban, s magasztalunk jóságodért,

a Te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

(Svájci református ima a keresztyénüldözés imanapjára, fordította dr. Békefy Lajos)

Könyörgés üldözöttekért és üldözôkért

Kedves Olvasóinknak áldott Nagyhetet és Húsvétot kívánunk!

Krisztus feltámadt!
Krisztus feltámadt,
Elmúlt kín, gyalázat.
Örvendjünk hála dallal,
Krisztus megvigasztal.

Hogyha föl nem támad,
Úgy vége a világnak.
Ámde Ô feltámadott,
Dicsérje Krisztust ajkatok,
Hallelujah!

Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah!
Örvendjünk háladallal,
Krisztus megvigasztal,
Hallelujah!

(12. századi német ének)

Örvendezz minden nép!
Örvendezz, örvendezz minden nép,
Vidd a hírt, vidd a hírt szerteszét:
Jézus legyôzte a sírok éjjelét.

Sziklakô, sziklakô nincsen ott,
Szólanak, szólanak angyalok:
Húsvét hajnalán Jézus feltámadott!

Él az Úr, él az Úr, mit se félek,
Benne higgy, benne higgy, jót remélj:
Jézust meglátja mind, aki hitben él!

Mondjunk hát, mondjunk hát éneket,
Hirdessék, hirdessék mindenek:
Jézus által nyerünk örök életet.

(Huszita ének a 15. századból,
Jobbágy István, Hamar István feldolgozása)

Húsvét
Feltámadott Urunk,

Nálad nincs helye a kényelmességnek
és a szenvedés kerülésének.

Adj bátorságot fáradt híveidnek,
az aggódóknak bizakodást,
a félénkeknek merészséget.
Vezess gyôzelemre minket 

a gyávaság felett,
hadd gyôzzön a szeretet irántad és tieid iránt

az önszeretet fölött.
Hogy az elnyomottak felkelhessenek,

a szótlanok szóhoz juthassanak,
a hatalmasok elnémulhassanak.
Te Úr vagy az egész világ felett,

Téged akarunk félni és nem az embereket.
Te erôsebb vagy mindazoknál, akiktôl félünk.

(Rudolf Bohren)


