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Adjunk hálát a Reformáció 500. évfordulójáért!



Halálból – életre!
„Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem
a föld. De te kiemelted életemet a sírból, ó, Uram, Istenem!”

(Jónás 2,7)

Korunkban is sok szokás
és egyben hiedelem kap-
csolódik a húsvét ünne-
péhez, de igazán csak
egyre vezethetô vissza,
amit így fogalmazhatunk
meg: halálból életre,
szolgaságból szabad-
ságra.

Ezt élte át az Isten elôl
menekülô Jónás is, ami-
kor belekerül a cethal
gyomrába. Ez egyenlô

volt a halállal. De amikor Istenhez kiáltott, akkor Isten meghallotta kiáltását és a hal
kivetette ôt a gyomrából. Imádságában benne van az ember teljes csüggedése a meg-
változtathatatlan miatt, de próféciaszerûen ott van az a reménység, amely már meg-
történt, már érvényes, már el van készítve mindenkinek: „De te kiemelted életemet a
sírból, ó, Uram, Istenem!”.

Az egész Ószövetség tulajdonképpen ezt adja elénk nemcsak a próféciák által, ha-
nem a Mózes 1. könyvében a bûneset kapcsán elhangzó ôsevangélium által is. De elô-
képe Isten rabságból szabadságra, halálból életre hívó hatalmának az egyiptomi rab-
szolgaságból való szabadulás is.

Áldott dolog, ha az egész Ószövetséget az Isten halálból életre hívó hatalmának fé-
nyében látjuk, mert minden Istennek ezt a csodálatos tettét mutatja, amit Jézus Krisz-
tus által teljesített be. Jézusról Péter apostol pünkösdi beszédében így tesz bizonysá-
got: „De ôt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy
a halál fogva tartsa ôt” (ApCsel 2,24). Majd Péter idézi a Zsoltárok könyve 16. részét:
„Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyu-
godni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented el-
múlást lásson” (ApCsel 2,26-27).

Ezért is lehet ez a Péter apostol által mondott pünkösdi igehirdetés húsvéti jellegû,
mert a tanítványok szívében már ott volt a teljes bizonyosság, amit megfogalmaztak és
az elsô keresztyének köszöntésévé is vált: „Feltámadott az Úr bizonnyal!” (Lk 24,34).

Húsvétkor ezért a feltámadott Krisztust dicsérjük, aki halála által megsemmisítette
azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadította azokat, akik
a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak (Zsid 2,14-15).

Babits Mihály Jónás könyve címû versében egy sötéten látó, érzékeny, keresô em-
ber önvallomását olvashatjuk, amikor Jónás imája megszólal:

„Hozzám már hûtlenek lettek a szavak,...
...leszálltam a kínoknak eleven
süket és forró sötétjébe...”

Átéli a válságot, lent van a mélyben, az ajkán elhal a szó.
Pedig az evangéliumot nem lehet elhallgattatni. Nincs olyan mélység, nincs olyan

reménytelen élethelyzet, amibôl ne szabadítana ki az életadó Úr. Ô minden remény-
ségünk forrása. Reménység a halállal szemben.

Mert a mindennapokban haláltáncot járunk mindannyian – régi haláltáncok modern
változatát, amikor küszködünk utolsó erôfeszítésünkig egy-egy percéért még ennek az
életnek, de milyen reménységünk lehet, amikor értékek pusztulnak el, mellôlünk em-
berek távoznak el gyógyíthatatlan betegségekben, s érezzük tehetetlenségünket.

De az evangélium vigasztaló szava hatalmasabb lehet húsvétkor. Mert nem kerül-
hetünk olyan mélypontra, ahonnan ne hozhatna ki feltámadott Urunk.

Szabad ezért Hozzá kiáltani! Mert nem a mélység a végtelen, hanem Isten szeretete.
Nem az életrontó erôknek, hanem az életadó Istennek nagyobb a hatalma.

Ezért van a keresztyén embernek ma is feladata ezen a világon. A reménység embe-
rei az Isten ajándékai. A húsvét ezért nem maradhat csak emlékünnep, mert húsvétból
élnünk kell és lehet, hogy eljussunk a halálból az életre.

Fazekas László
püspök

KKáállvviinn  vviirráággvvaassáárrnnaapprróóll
Jézus bevonulása Jeruzsálembe. – És így
kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr
nevében, Izráel Királya! (13. vers) – Ezzel
a kiáltással a tömeg azt érzékeltette, hogy
Jézusban azt a Messiást ismerte fel, akit
egykoron az atyáknak ígért meg Isten, s aki-
tôl megváltást és üdvösséget reméltek. Az
evangéliumok szándékosan ôrizték meg a
Hozsánna kiáltást, hogy nyilvánvalóvá te-
gyék, a tömeg ünnepi imaformulát használt
fel, amit egykor Dávid mondott, s hagyott
hátra, hogy a nép a Messiás birodalmát kö-
szöntse ezzel. Ugyanezt a célt szolgálja az
„Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Kirá-
lya!” forma. Nekünk is teljes szívbôl kell azt
kívánnunk, hogy Krisztus Országa virágoz-
zék és növekedjék. Azt is szem elôtt kell tar-
tanunk, hogy ezeket az Igéket Krisztus dik-
tálta számunkra, hogy még több kedvünk
legyen imádkozni. Jaj nekünk, ha hanyagok
lennénk, hogy azt a tüzet, amit Isten felszít,
ridegségünkkel, érdektelenségünkkel inkább
oltogatnánk, mintsem táplálnánk. Minden-
esetre az, hogy Országa nem virágzik lát-
ványosan, sôt némelykor alig látszik, a mi
bûneinkkel függ össze. Naponta imádkoz-
zuk tehát: Jöjjön el a Te Országod! (Kálvin,
Magyarázat János 12-höz)

Ez az a nap, ez az a nap,
mit az Úr rendelt,
mit az Úr rendelt.

Ez az a nap, ez az a nap,
mit az Úr rendelt,
mit az Úr rendelt!

Örvendjünk, vigadjunk e napon!
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A Reformáció Évének egyházi megnyitása Debrecenben
DR. SZILÁGYI SÁNDOR

Elôzô számunkban beszámoltunk a Refor-
máció Évének január 6-án rendezett állami
megnyitójáról. Január 31-én, Debrecenben
tartotta a Magyarországi Református
Egyház a Reformáció Évének megnyitó-
ját, amelynek központi eseménye a Nagy-
templomban tartott ünnepi istentisztelet
volt. Ezt megelôzôen a Kossuth téren emelt

sátorban elôadások és testvéri üdvözletek hangzottak el, az ünneplô
közönség elôtte megtekinthette azt az interaktív programot, amelyet
egy Németországból indított kamionból kinyitott pavilonban mutat-
tak be.

A nagytemplomi istentiszteleten Dr. Fekete Károly tiszántúli püs-
pök köszöntötte a gyülekezetet, amelyben megemlékezett a veronai
buszbaleset áldozatairól és sérültjeirôl, kérve Isten vígasztaló és
megerôsítô kegyelmét a hozzátartozóknak. A kezdô ének, közös
bûnvalló imádság, a lekció felol-
vasása és Kató Béla erdélyi püs-
pök imádsága után Bogárdi Sza-
bó István püspök, a Zsinat lelkészi
elnöke a Jel 22 egyes versei alap-
ján hirdette az igét. „Bizony eljö-
vök hamar” – ennek az igének
alapján talájuk meg a választ, mi-
ért érdemes megünnepelnünk a
reformáció 500 éves évfodulóját.
Az igére válaszul az egyház kiált-
sa: „jövel!”. A reformáció nem
más, mint az egész nép odafordu-
lása Krisztushoz. Ezért írta meg
Luther a 95 tételt. Jézus akarata, hogy életünk szüntelen megtérés
legyen. Ezért mondta Kálvin, hogy az egész életnek Istennel van dol-
ga. Ezért mondta ki a Debreceni Zsinat 1567-ben, hogy a Krisztus
nevében habozás nélkül kell imádkoznunk: „Jövel, Urunk Jézus!”
Ma sok tekintetben nehezebb a helyzetünk, amikor az egyház társa-
dalmi megbecsültsége alig észrevehetô. Felvetôdik: mit csináljon
ma az egyház? Alkalmazkodjon a világhoz vagy vonuljon ki a világ-
ból? Krisztus eljön és megítél bennünket, ha hallgatunk vagy mellé-
beszélünk, de eljön azért is, hogy megvilágosítson, utat mutasson,
feloldozzon és magához öleljen bennünket. Feleljünk szavára: „Bi-
zony jövel, Uram Jézus!”

Ezután a Kollégiumi Kántus adta elô Gárdonyi Zoltán „Az Úr dí-
csérete” c. kórusmûvét, Berkesi Sándor karnagy vezényletével. A
következôkben Csomós József tiszáninneni, Zán Fábián Sándor
kárpátaljai, Csûry István királyhágómelléki és Steinbach József du-
nántúli püspökök kérô és közbenjáró imádsága hangzott el, majd
Dr. Fekete Károly tiszántúli püspök mondott ünnepi beszédet.

A reformáció tanait Debrecenbe mások mellett Méliusz Juhász
Péter hozta az európai élô Szentháromság-hit valóságában, küzdve
az antitrinitáriusok ellen. A Jézus megkeresztelésének képe együtt
ábrázolja a Szentháromság mindhárom személyét. Az 1567-es deb-
receni zsinat a hit két pilléreként fogadta el a Szentháromság-hitet
és a Szentírás alapul vételét. A magunk élete Krisztus történetébe
ágyazódik be, amint a Heidelbergi Káté is mondja: nem a magam
ura vagyok, hanem mindenestôl az én Uramé, aki a világ kezdetétôl
a végéig kiválasztottak gyülekezetét gyûjti össze magának. A ma-
gyar reformáció a német hatalmi törekvések és a török hódítás miatt
sajátos jelleget öltött. Osztozott ugyan Luther örök emberi kérdésé-

ben: hogyan találok egy kegyelmes Istent – egy másik kérdés is fel-
vetôdött: miért engedi Isten a nemzet összeomlását? A magyar re-
formátusság az egyéni üdvösség kérdése mellett mindig szem elôtt
tartotta a felelôsséget a közösségért. Ezért lett magyar nemzeti em-
lékhely a Nagytemplom. A magyar reformáció fejlôdésében négy
jellemvonás mutatkozott meg: a biblikus kegyesség, a szociális el-
kötelezettség, élô kapcsolat a teológiai és tudományos világgal és a
közösség hûséges szolgálata. Így a magyar reformátusság beírta ne-
vét a világ reformátusságának a történetébe. Az 500 éves jubileumon
párbeszédre hívjuk saját közösségeinket, a testvér-egyházakat Ma-
gyarországon, a Kárpát-medencében és az egész világon, hogy
osszuk meg történeteinket, hogy sorsközösségbe kerüljünk egymás-
sal és a Krisztus-történettel. A XX. században két világháború bor-
zalmai ingatták meg hitünket a keresztyén civilizáció krisztusi mi-
nôségében. Míg a keresztyénség és benne protestáns testvéreink a
nyugati országokban a holokausztot és a gyarmatbirodalmak felbom-
lását próbálták feldolgozni, addig mi egy zárt ateista világban, meg-
alkuvásainkkal elszigetelôdtünk nyugati testvéreinktôl. Nem tudtunk

teológiai, hitbeli válaszokat kö-
zösen kidolgozni, amikor a sze-
kularizáció és a gyakorlati mate-
rializmus dörömbölnek az egyház
kapuján. Még mindig van lelki,
szellemi vasfüggöny közöttünk.
Tanítanunk kell az anyagi gyara-
podás, a hatalomvágy és az erô-
szak istenítése ellen. Ugyanakkor
– hála Istennek – megôriztünk
több alapértéket, mint nyugati
testvéreink: biblikus kegyességet,
énekkultúrát, a gyülekezeti kö-
zösség szeretetét, a gyülekezet-

orientált teológiai képzést. Mindig is a nagy református közösség ré-
szének tekintettük magunkat, de a 40 év alatt kicsit másokká lettünk.
Nyugati testvéreink sokszor úgy néztek ránk, mintha a Holdról jöt-
tünk volna. A kettôs jubileum – a reformáció 500 éves és a Magyar
Református Egyház létrejöttének 450 éves jubileuma – alkalmat ad
egymás jobb megismerésére. Meg kell erôsödnünk abban, hogy a
kegyelem ma is megtalálható. Kérjük, hogy a kettôs jubileum a lelki
megújulás alkalma legyen. Megújultan legyünk részesei a világ ke-
resztyén közösségének. Tanuljunk egymás tapasztalataiból. Ezt szol-
gálják országos rendezvényeink: kiállítás a Nemzeti Múzeumban, a
II. Helvét Hitvallás új magyar fordításának elfogadása, Csillagpont
ifjúsági fesztivál, közös evangélikus-református zsinat, valamint a
határon túli magyar egyháztestek rendezvényei. Tekintsünk a gond-
viselô Atyára, a megváltó Fiúra, és a megszentelô Szentlélekre, kö-
vessük az iránymutatást: „Ôt hallgassátok”.

Az ünneplô gyülekezetet Bas Plaisier alelnök köszöntötte a Refor-
mátus Egyházak Világközössége nevében. Az állami szervek részé-
rôl Dr. Soltész Miklós államtitkár (EMMI) szólt hozzánk, a debrece-
ni önkormányzat nevében pedig Papp László polgármester üdvözölt
kedves szavakkal bennünket.

Az ünnepi istentisztelet záró áldását M. Izdebski, a lengyelországi
reformátusok püspöke, Lee Seong Hee, a Koreai Presbiteriánus Egy-
ház moderátora és Dr. Fekete Károly püspök mondta. A záró ének a
390. dicséret volt: „Erôs vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és paj-
zsunk”.

Felemelô érzés volt Egyházunk megnyitó ünnepségén részt venni
és érezni határainkon innen és túl sok százezer magyar együttes há-
laadását Isten megôrzô, erôsítô és reményt adó kegyelméért.
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DR. VICZIÁN MIKLÓS

Az utolsó vacsora
eseményeit – a ke-
nyér és a bor utol-
só vacsorán betöl-
tött szerepét – gya-
korlatilag egybe-
hangzóan írja meg
a három elsô evan-

gélista, viszont az úrvacsora szereztetési
igéi teljesen hiányoznak János evangéliu-
mából. Ô egy egészen más mozzanatot
emel ki az utolsó vacsora eseményei közül:
a lábmosás történetét – amelyrôl viszont a
szinoptikusok nem tesznek említést. Az
idei húsvéton erre szeretném irányítani a
Kedves Testvérek figyelmét, hogy együtt
keressük Jézus Krisztus cselekedete, és a
hozzá fûzött szavainak aktuális, presbiteri
szolgálatunkra vonatkozó tanítását.

Lábmosás a bibliai idôkben
Tudjuk, hogy az ókori Keleten az emberek
mezítláb vagy nyitott saruban jártak, és az
út porától a lábuk elszennyezôdött. A ven-
dégszeretet jele volt, hogy a házhoz érkezô
vendégnek vizet kínáltak, hogy a lábát
megmoshassa. Udvariatlanság volt, ha ez
elmaradt.

Természetesen Jézust nem a tanítványok
„lábszaga” zavarta. Ha az lett volna az in-
dítéka, akkor teljhatalma birtokában paran-
csolhatta volna tanítványainak, hogy azon-
nal mossanak lábat.

Ezen a pászkavacsorán magukban vol-
tak, és egyiküknek sem jutott eszébe (vagy
csak egyszerûen méltatlannak érezték a fe-
ladatot), hogy lábvízrôl gondoskodjanak.
Így telepedtek az ünnepi vacsorához. Jézus
meglátta a hiányt és a szükségletet, kötényt
kötött a derekára, vizet öntött az edénybe és
elkezdte sorban mosni a tanítványok lábát.

A lábmosás mint példa és parancs
Jézus a tanítványoknak a közösségi életre
vonatkozó alapvetô tanítást adott a lábmo-
sással. Amikor befejezte, és ismét felöltöz-
ve közéjük telepedett, semmit nem szólt
váltsághaláláról, viszont egy parancsot
adott tanítványainak: „nektek is meg kell

mosnotok egymás lábát. Mert példát ad-
tam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti
is úgy tegyetek.”

Megítélésem szerint ez a sákramentu-
mokhoz hasonló komolyságú jézusi vég-
rendelet. A lábmosás az egymás szükség-
leteinek meglátására, a mások érdekét a
magamé elé helyezô szeretetnek a jelképe.
Lábmosás – és nem fejmosás – a keresz-
tyén közösségek záloga.

Mint ahogy a missziói parancshoz is ígé-
ret fûzôdik: „én veletek vagyok minden na-
pon a világ végezetéig” – úgy a szolgáló
szeretet parancsához is fûzôdik ígéret, még-
pedig a boldogság ígérete: „Ha tudjátok
ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek.”

Jézus Mester és Úr – nem (rab)szolga
Ezt erôsíti meg Jézus, amikor ismét letele-
pedett közéjük. Ugyanis Jézus nem a rab-
szolgánk akkor sem, ha felsôruháját levet-
ve a tanítványok lábát mossa, és akkor sem,
amikor „mint a bárány, ha vágóhídra vi-
szik”. Jézus minden körülmények közt
Mester és Úr. Amikor gyógyít, tanít, ke-
nyeret vagy bort szaporít, vagy amikor a
tanítványok lábát mossa, mindig prófétai
jelet és tanítást ad. Jelét adja isteni teljha-
talmának.

A lábmosás után ismét tanítványai közé
telepedik, és a jelképes cselekedet után ta-
nítást ad hozzá:

„Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így
hívtok engem: Mester, és Uram, és jól
mondjátok, mert az vagyok.”

Jézus két jelzôvel jellemzi itt magát:
Mester és Úr.

Mester (didaskalos), azaz tanító, aki Is-
ten törvényére tanít, és Úr (kürios), a csá-
szárt nevezték így. Itt nem egy „tedd ide –
tedd oda” pipogya ember végzi el a meg-
alázó munkát, hanem a tanár veszi kézbe a
mosdótálat és mutatja be a tanulóknak,
hogy látjátok, így kell ezt csinálni. Most
aztán rajta, folytassátok, amíg visszajövök!

A presbiter lábmosó szolgálata
Azt hiszem, nem szükséges részleteznem
Jézus Krisztus példája és a szolgáló élet
közötti összefüggést. Ha az Úr és Mester
nem tekintette lealacsonyítónak egy ünne-

pi alkalommal levetni ünneplô ruháját, és
lehajolni a tanítványok lábához, elvégezni
azt a szolgálatot, aminek a szükségességét
éppen meglátta, akkor a hívô keresztyén
presbiternek sem kisebb a feladata, mint
az, hogy szolgáljon abban a közösségben,
amelybe helyezte az Úr, és meglássa, majd
megoldja a felmerülô szükségleteket.

– Például, észreveszi, hogy a gyülekezet
egyik tagja egy idô óta hiányzik. Elmegy
és meglátogatja.

– Észreveszi, ha valaki egyedül vagy ki-
közösítve érzi magát.

– Vannak mindannyiunk közelében idô-
sek, betegek. A „lábmosó szeretet” nem
tartja rangon alulinak kitakarítani, bevásá-
rolni, vagy akár a szennyes ruhák kimosá-
sában segíteni.

– Keresni a kapcsolatot avval a szom-
széddal is, aki talán ellenséges vagy kö-
zömbös a keresztyének iránt.

– Egyszóval: lehajolni... és a másik érde-
két a magamé elé helyezni, hisz ott vannak
a piszkos lábak: a megoldatlan életek, a
rendezetlen családi viszonyok, a tartós ha-
ragban élô gyülekezeti tagok, az alkohol
rabságában élô református atyafi, akit
gyakrabban látni a kocsmában, mint a
templomban, ott vannak a piszkos anyagi
ügyek... stb.

Le kell hajolni, levenni az ünneplô ruhát
és az ünneplô modort, vagy a büszkeséget,
a lustaságot, a megvetést, vagy a szégyen-
lôsséget, gátlásokat, és megmosni a pisz-
kos ügyeket, bekötözni a piszkos sebeket –
mint az irgalmas szamaritánus – szolgálni
egymásnak szeretettel abban a közösség-
ben, ahová az Úr helyezett. Erre adott pél-
dát és parancsot Jézus Krisztus az utolsó
vacsorán!

Ki képes erre?
Nos, a Péterrel folytatott beszélgetés – amit
eddig átugrottunk – éppen erre világít rá.
Jézus keményre fogja a szót Péterrel – és
most velünk is: „Ha nem moslak meg,
semmi közöd sincs hozzám”. Csak az, akit
már Jézus tetôtôl talpig megmosott, akit
Jézus a vérén megváltott, és aki napról nap-
ra újra meg újra hagyja, hogy Jézus meg-
mossa a lábát az aznap rárakódott szenny-
tôl... Csak aki naponta beszél Megváltójá-
val, tudakolja akaratát, aki naponta olvassa
Isten Igéjét, csak az képes a mások szük-
ségletét meglátni, és orvosolni, mert benne
már kiábrázolódik a Krisztus.

Jézus erre adott példát a lábmosás törté-
netével, és ígéretet is fûzött hozzá: „Ha
tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így
cselekesztek.” – És ugyan ki ne szeretne
boldog lenni közülünk!?

Szolgáló élet – lábmosás
(Jn 13. alapján)



Széchenyi-díjasok

BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN, egyházunk Zsinatának lelkészi
elnöke, dunamelléki püspök, a Károli Gáspár Református Egye-
tem Hittudományi Karának egyetemi tanára a reformáció kora-
beli hitvallási iratok és teológiai értekezések magyar fordításai-
nak megújítása mellett az új kiadások gondozását is magába
foglaló, teológiatörténeti jelentôségû tudományos munkája, va-
lamint értékes oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként
kapta meg a kitüntetést.

KÓSA LÁSZLÓ etnográfust, történészt, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagját, az ELTE bölcsészkarának professzor
emeritusát, budahegyvidéki presbitert a 19. és 20. századi egye-
temes és református mûvelôdéstörténet területén kiemelkedô,

fôként az egyházak és a társadalom kapcsolatával foglalkozó tu-
dományos életmûve, valamint a néprajztól az agrár- és tudo-
mánytörténeten át a társadalom- és egyháztörténetig terjedô szé-
les körû publikációs és szerkesztôi tevékenysége, továbbá isko-
lateremtô pedagógiai munkája elismeréseként díjazták.

TÔKÉCZKI LÁSZLÓ történész, dunamelléki fôgondnok, az
ELTE bölcsészkara Történeti Intézete Mûvelôdéstörténeti Tan-
székének tanszékvezetô egyetemi docense a magyar és az egye-
temes történelem, illetve az eszme-, mûvészet- és mûvelôdés-
történet területén egyaránt kimagasló tudományos és oktatói pá-
lyája, különösen Tisza István életmûvével kapcsolatos hiány-
pótló kutatásai és publikációi, valamint széles körû történelmi
ismeretterjesztô tevékenysége elismeréseként részesült a kitün-
tetésben.

Áldott aki jön az Úrnak nevébe’ 5

A szívbôl jövô hálára és rendkívüli felelôsségre kötelezô döntés és ajándék:

Nagypéntek piros betûs ünnepnap lett
„Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezébôl, félelem nélkül szolgáljunk néki!” (Luk 1,74)

D. SZABÓ DÁNIEL

Zakariást a hitetlensége némaságra juttat-
ta, az Úr beteljesedô szava, János megszü-
letése pedig „énekszóra”, prófétai énekszó-
ra indította. Beteljesedik Szentlélekkel és
üdvtörténeti összefüggésben látja a törté-
nelem folyását. A parányi gyermeket ha-
talmas útkészítô szolgálatban szemléli, és
az Ószövetség utolsó Igéje összekötôdik
benne az Újszövetség ígéreteket betöltô

bontakozásával. Mindent és mindenkit a helyén lát, a félelem nél-
küli szolgálat kegyelmi idôn belül kapott rendkívüli lehetôségével
egyetemben. (Kairosz a kronoszban.)

Nem tudjuk igazán felmérni, hogy a mi jelenlegi egyházi közös-
ségeink egyháztársadalmunk, és társadalmunk egésze mennyire
kész és képes meglátni a kiváltságos helyzeteknek azt a sorozatát,
melyet Istentôl kaptunk. Ha követjük azt a sugallatot, hogy a leg-
rosszabb összehasonlításokban mérlegeljük a magunk helyzetét,
vagy ha valóban nehéz küzdelmeinkben nem maradt már erônk
széttekinteni, és sok más-más csatornán és területen ígéretes és ál-
dott jelenségeket felismeri, akkor egyre inkább csôlátókká válunk.
Ebben a helyzetben most már csupán az a kérdés, hogy éppen
merre fordultunk, vagy merre fordítottak bennünket, hol, és mikor
ragadtunk oda a nagyobb mezô helyett egy tenyérnyi terület kör-
körös elemzéséhez?! Félreértés ne essen, nem valós és nyomasztó
megoldatlanságoktól, társadalmi, és gazdasági aránytalanságoktól,
és iránytévesztésektôl kívánok eltekinteni, nem is szólva az etikai,
erkölcsi területeken mindnyájunkat folyamatosan támadó és meg-
ejtô kísértésektôl, sebesülésektôl, bukásoktól, hanem arra vágyom,
hogy ne feledjük el: „mily nagy dolgot cselekedett velünk az Úr”!
(126. Zsoltár).

Zakariást Isten karjának három hatalmas mozdulása ragadta
meg: 1. megszabadított ellenségeim kezébôl, 2. félelem nélküli
életet adott, 3. mindezt azért, hogy szolgáljunk neki! Egy bizo-

nyos, ez nem csôlátás, hanem visszatekintés az egész Ószövetség-
re, és elôretekintés az egész Újra. Elôtte kilenc hónapig kellett né-
mán hallgatnia, hogy ezt az egyetlen mondatot Isten Lelke kimun-
kálhassa benne. Vajon nekünk elég volt-e negyven év hallgatása
és félelme, hogy ez az üdvtörténeti szimfónia megfogalmazódjék,
és feltörjék bennünk? Ennek az üzenetében most ez is benne van:
nagypénteket, a Krisztus keresztjének napját Isten egy rendkívüli
parlamenti döntéssel piros betûs ünnepnappá tette.

Megszólal-e az Urat magasztaló „prófétai ének” majd akárcsak
egy szál cigányhegedûn, egy családi kvartetten, helyi öregek, vagy
gyermekek énekkarán? Lesz-e a nagypénteki templomba vonulók
lépése „egy-egy zsoltárütem” (Ady: A Sion-hegy alatt)? Betelik-e
bennünk a 110. Zsoltár verse: „A te néped készséggel siet a te se-
reggyûjtésed napján, szentséged születésének napján, hajnalpír
méhébôl lészen ifjaidnak harmatja”? Vagy a hajnalpír helyett, már
a hajnal homályában ki-ki „a mag útjára téved”, hogy az örök ör-
dögi reklám szédületében ezen a napon is még többet kóstoljon,
fogyasszon, költsön, élvezzen, és veszítsen megajándékozottsága
és elhívása nagyságából?! Készséggel való sietésünkkel a templom
felé, megerôsíthetjük a még mindig remegô szíveket, a meg-
roggyant térdeket. Üzenhetünk a sokfelé keresô, sokféle útvesz-
tésben lévô nemzetünknek Krisztusról, megváltásról, megfogant
magzatról, gyermekrôl, családról, egymás terhe hordozásáról, és
az istenfélelemben, megelégedésben nyert nagy nyereségrôl
(1Tim 6,6), és nemzetünk lélek szerint formálható egységérôl.
Mindezzel újból aláhúzva az Alkotmány nyitó mondatát. Istentôl
kérjük is mindnyájan az áldást, de az Isten kezében eszközként
cselekvô és szolgáló életeket is meg akarjuk becsülni: „tartassa-
nak azért könyörgések minden emberért...”.

Legyenek a reformációban kapott igei látás 500 éves ünneplésé-
vé is a mindenhol megtelô templomaink Nagypéntek délelôttjén,
és a négy nap legyen elindulása nemzetünk feltámadásának, és a
botránkozások, az Igét bolondságnak tartó évtizedek után legyen
népünk számára a kereszt Istennek erejévé, mely megtart, szolgá-
latba állít, és Országát munkálva megáld!

Református kitüntetettek – Istené a dicsôség
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APOSTAGI ZOLTÁN

Isten alkalmazko-
dóképességét és
akaratát mutatja,
hogy a mi nyel-
vünkön nyilatkoz-
tatta ki magát.
Emberi hangon és
emberi nyelven. Ô

a szerzô-kijelentô és a fordító egy sze-
mélyben. Istenit szól emberhez illôen,
emberi gondolkodás szerint, emberi lép-
tékhez igazodva. C. S. Lewis így fogal-
maz: „...alávetette magát annak, hogy
emberi beszéd által fejezze ki magát...”.
Ezt tette, amikor héberül szólt, ezt, amikor
arámul, majd görögül, de akkor is, amikor
a különbözô nemzetek nyelvén szólalt
meg. Isten alkalmazkodott, de nem válto-
zott. Úgy alkalmazkodott, hogy semmit
sem adott föl önmagából. Az elhatározás,
az akarat ugyanaz volt. Ugyanazzal az
akarattal szólt és szól ma is. Mivel az em-
ber nem volt képes alkalmazkodni Isten-
hez, ezért Isten alkalmazkodott az ember-

hez. És ez a kegyelem egyik megjelenési
formája. S minthogy a kegyelem ereden-
dôen Isten lényegéhez tartozik, ezért ak-
kor sem változik, amikor alkalmazkodik.
Így az ember alkalmazkodása mi más mint
megszentelôdés, persze csakis akkor, ha
ennek irányultsága Istenre mutat.

Az ember alkalmazkodóképességérôl a
tudomány sem feledkezik meg, olykor túl-
zottan is hangsúlyozza. Mindez kétségte-
len, de ne feledjük, a tényleges alkalmaz-
kodás kizárólag valós körülmények között
jön létre. Vagyis ott, ahol és amiben élünk.
A lelki alkalmazkodóképesség hiánya pe-
dig egyértelmûen azt mutatja, hogy nincs
lelki életünk, vagy ha van is, nem elég ak-
tív ahhoz, hogy hatással legyen ránk, és
ezért nincs változás. Ennek aztán egyenes
következménye, hogy a hitbôl hagyomány
lesz, vallásos szokásrendszer, és Isten
akarata helyett ez válik alkalmazkodási
ponttá. Ez azonban nemcsak lelki önpusz-
títást eredményez, de képtelenné tesz ben-
nünket arra is, hogy szent alkalmazkodás-
sal mások felé szolgálatot végezzünk. Is-
ten nem kôbevésett szokásokban és szoká-

sokkal él, hanem lehajló rugalmassággal
és szerelmes alkalmazkodással. Így halad
az idôben, hogy a változó, az újabb és
újabb szokásokba burkolódzó, ahhoz al-
kalmazkodó embert mentô szándékkal
megszólítsa. „Akinek van szeme – mond-
ja Kálvin –, látja, hogy ... minden végrom-
lásba rohan.” Isten azonban kilépett a te-
remtés elôtti szokásából, hogy alkalmaz-
kodjon hozzánk, s hogy mi pedig neki en-
gedve, megreformálódva, méltatlan szo-
kásainkkal fölhagyva, hozzá alkalmaz-
kodva megszentelôdjünk.

Institutio
„Igen méltatlan lenne, ha a szokásunknak engednünk kellene.”

Kálvin János: Institutio Ajánló levél, Ferencnek, a franciák királyának 24. old.

Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitünte-
tést kapott SZABÓ DÁNIEL, a Tiszáninneni Egyházkerület
volt fôgondnoka, a Magyar Református Presbiteri Szövetség
volt elnöke a rendszerváltást követôen az egyházi intézmények
újraindítása érdekében végzett kiemelkedô munkája, valamint
a hazai roma közösségek és a határon túli rászorulók körében
kivételes elhivatottsággal végzett széles körû missziós tevé-
kenysége elismeréseként.

Áder János köztársasági elnök megbízásából Balog Zoltán, az
emberi erôforrások minisztere a haza érdekeinek elômozdítá-
sában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett
tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt
polgári tagozat kitüntetést adott át HUSZÁR PÁL, a Magyar-
országi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, a Dunán-
túli Református Egyházkerület fôgondnoka, valamint PÁLFI
JÓZSEF, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora, egyetemi
tanára, a Nagyvárad-Réti Református Egyházközség reformá-
tus lelkipásztora, a Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke
részére. Kiemelkedô színvonalú munkájáért Magyar Érdem-
rend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült
ASZTALOS ZOLTÁN nyugalmazott református lelkész. Ma-
gas színvonalú munkája, példamutató tevékenysége elismeré-

seként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitünte-
tést kapott BOGNÁR ISTVÁNNÉ, a Tatabányai Árpád Gim-
názium nyugalmazott pedagógusa, a Tatai Református Gimná-
zium alapító tanára.

Kiemelkedô zenei elôadómûvészeti tevékenysége elismerése-
ként Liszt Ferenc-díjat vehetett át Balog Zoltán minisztertôl
PÁLÚR JÁNOS, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem ad-
junktusa, orgonamûvész, a fasori református gyülekezet kántora.

Trócsányi László igazságügyi miniszter Deák Ferenc-díjat
adományozott kimagasló szakmai tudáson alapuló, több évti-
zedes értékes munkája elismeréseként DR. HORVÁTH
GYÖRGY ügyvédnek, a Pest Megyei Ügyvédi Kamara fegyel-
mi fômegbízottjának, aki huszonnégy évig a Budapest-Északi
Református Egyházmegye jogtanácsosa volt.

Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter a Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetést adta át FERENTZI SÁNDOR AN-
TALNAK, a Szecsôdi és Hollósi Református Társegyházköz-
ség nyugalmazott református lelkészének, több mint négy év-
tizedes lelkipásztori szolgálata, aktív közösségépítô és kulturá-
lis szervezô tevékenysége elismeréseként.

Református kitüntetettek – Istené a dicsôség
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Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta
BERECZKY ILDIKÓ, a Harkány-Márfai Református Társ-
egyházközség lelkésze részére példamutató elhivatottsággal
ellátott lelkészi szolgálata elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) ki-
tüntetést adományozott CSOMÓS JÓZSEF, a Tiszáninneni
Református Egyházkerület püspöke, a Gönci Református Egy-
házközség lelkipásztora részére, példaértékû elhivatottsággal
ellátott lelkészi szolgálata, valamint az egyházkerület gyüleke-
zeteinek összefogása és vezetése terén, illetve a régió érdeké-
ben végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományo-
zott BARÁTH JULIANNA, a Nyárádi Református Egyház-
község lelkésze részére.

Lázár János miniszter Magyary Zoltán-díjat adományozott
HARDY F. GÁBORNAK közigazgatási szakterületen végzett
több évtizedes kiemelkedô szakmai munkájáért, az államigaz-
gatás reformjának sikeréhez való hozzájárulásáért, valamint
eredményes gyakorlati munkavégzése és vezetôi tevékenysége
elismeréseként, közigazgatási életpályája lezárása alkalmából
Budapest Fôváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala
volt hivatalvezetôjének, Szövetségünk Etikai Bizottsága elnö-
kének.

Református kitüntetettek – Istené a dicsôség

Néhány különbség

Luther és Kálvin között I.

DR. BÉKEFY LAJOS

Luther nem tudatosan indította el a reformá-
ciót, annak kezdete más dimenzióban gyö-
kerezik. Nyilván felsôbb fórumhoz megy
vissza, a solus Christushoz, egyedül Krisz-
tushoz, meg a sola gratia mennyei Atyjá-
hoz. Luther a szerzetesi cellacsendben, meg
a viharos thüringiai erdôrengeteg villámok
szabdalta sötétjében nem is gondolhatott

másra, mint arra, hogyan jut könyörülô, megmentô Istenhez. Hogyan
lehet részese a kegyelemnek, s annak a megtisztult egyháznak, ahol
nem süllyed le és el semmi sem a biznisz, a korrupció szintjére, a
lelki adok-veszek kalmárteológiájára, a búcsúcédulák, sem egyéb
erkölcsi és hatalmi fertô mély szakadékába. Nem véletlen, hogy 95
tételének elsô pontja a megtisztult egyház és emberi-közösségi élet
felé mutat, amikor híres tételsorát ezzel kezdi: Urunk és Mesterünk
azt akarta, hogy a hívek egész élete bûnbánatra térés legyen. Nyilván
nem állandó öngyötrés, flagelláns, önkorbácsoló, sivatagba vonuló
világtól elfordulás formájában, hanem a bûnbánat-megtérés-megúju-
lás-gyümölcstermô élet folyamatában élés, iskolázás, lelki, erkölcsi
feljebbjutás által. Bizonyos, hogy Pál apostolnak Tituszhoz írt leve-
lébôl az ô szívét is megfoghatta ez az Ige: „Minden tiszta a tisztá-
nak, de a tisztátalanoknak és a hitetleneknek semmi sem tiszta, sôt
szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük” (Tit 1,15). Mi len-
ne más ez az Ige, mint a reformáció gondolkodásban és érzelmek-
ben, észben és szívben, mentálisan és belsô, evangéliumi norma-
rendszerben megújító, azaz a teljes embert megtisztuláshoz juttató
visszaalakítása a krisztusi mintára? Nem légbôl kapottan jött mindez
Luther gondolatvilágába, hanem Isten fantasztikusan, elôrelátóan,
bölcsen elôkészítô munkája gyümölcseként. Hiszen Ô adta, küldte
Európa térképére, útjaira, népei közé az elôreformátorokat, s a kor-

társakat, köztük a horvát Matthius Flacius Illyricust, a felnémet Ur-
banus Rhegiust, a sváb Johannes Brenzt, a porosz Martin Chem-
nitzet. Luther mellé adta a Gondviselô Philip Melanchthont, Német-
ország iskolamesterét, professzorát. Luther éles szemû önismerettel
írta: „Nyers, féktelen, indulatos, hadakozó természetû ember vagyok.
Arra születtem, hogy harcoljak a számtalan szörnnyel és ördögökkel,
melyek körülvesznek. Sziklákat és köveket kell elmozdítanom, bogán-
csot kell gyomlálnom, tövist szaggatnom, vad rengeteget tisztogat-
nom. Philip mester szelíden és gyengéden jelenik meg, örömmel lo-
csolva azokat az ajándékokat, melyeket Isten plántál általa”. Luther
tehát és a reformátortársak egy nagy tábor vezetôi voltak, amihez
aztán becsatlakoztak olyanok, mint Martin Bucer Elszászból, Huld-
rych Zwingli Zürichbôl, Heinrich Bullinger szintén Svájcból,
Theodore Beza Genfbôl. És természetesen, s mindenek elôtt Kálvin
János, akirôl tanítványa, majd a skótok reformátora, John Knox ezt
írta: „Krisztus legtökéletesebb iskolája, ami a földön egyáltalán lé-
tezhet az apostolok kora után, Genfben található”.

Különbségek, melyek mégis összekötnek – a reformáció elsô
és második generációja
A sok, reformátori profilt adó lelki, teológiai sajátosság között akad-
tak jellegzetes különbségek is – hála Istennek. Talán alapvetôen ab-
ban rejlik a különbség Luther és Kálvin között emberi, biográfiai te-
kintetben, hogy Luther 26 évvel, egy egész generációnyi idôvel volt
idôsebb Kálvinnál. A kis Jean még csak nyolc éve volt, amikor
Luther már beverte a szögeket a Vártemplom ajtajába. A reformáció
elsô generációjának volt Luther a tagja, a második generáció torony-
magas zsenije pedig Kálvin volt. Luther könnyeinek, szavának és
munkásságának volt köszönhetô Kálvin reformátori másodgeneráci-
ós érettsége. No meg a francia és a német mentalitás, kultúra, hagyo-
mányok árnyalatbeli különbségeinek. (Folytatjuk)

(Forrás: evangelicalfocus.com)

Protestáns profil – megtisztított egyház
ész és szív megújulásával, mentálisan és belsõ normákkal,

az adok-veszek kalmárteológia ellen
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DR. KIS DOMOKOS
DÁNIEL

Rég foglalkoztatja
ez a kérdés a ma-
gyar reformátuso-
kat. Legutóbb Fe-
kete Károly test-
vérünk is nyilat-
kozott errôl. Kósa

László professzor egész tanulmányt szen-
telt neki: „A kereszt jele a magyarországi
protestánsoknál”. De Ravasz László du-
namelléki református püspök, Hegedûs
Lóránt, író, politikus, közgazdász (1872-
1943) is foglalkozott ezzel, ô egyenesen
azt vetette föl, a nemzeti egység jegyében
miért ne használhatnánk mi is. Hosszú
ideig tartó vita alakult ki, melynek végsô
eredménye az lett, hogy bár teológiailag
nem kifogásolható, de a magyar reformá-
tus szimbólumok közé nem célszerû, nem
idôszerû fölvenni.

Ebbe a vitába kapcsolódott be nagy el-
határozással az épp templomot építô
Bereczky Albert.

Az 1936-ban megkezdett templom ter-
veiben a kereszt is szerepel, mégpedig a
fôhomlokzat tetején, természetesen a kü-
lönálló torony tetején lévô betlehemi csil-
lag mellett.

A jelentôs, a Duna partján magasodó
impozáns épület pedig nem más, mint a
Pozsonyi úti református templom, vagyis
a külsôlipótvárosi református egyház épü-
lete.

Lapelôdünk, a Magyar Presbiter 1936.
évi októberi számában épp ennek adja
magyarázatát „a bizonytalanságban vagy
ellenkezésben lévô” híveknek a templom-
építô lelkipásztor, Bereczky Albert:

Miért van kereszt is a templomon?
„A Hálaadás templomán elhelyeztük a ke-
resztet is. A torony csúcsán a csillag, a
templom homlokzatán a kereszt...”

„Legelsôsorban meg kell állapítani, hogy
hittani kifogást nem lehet a kereszt jelvé-
nye ellen felhozni. A legszigorúbb dogma-

tikai szemüveggel – vagy nagyító üveggel
– sem lehet református, vagy kálvinista
szempontból kifogásolni a keresztet. Ra-
vasz László püspök Ágendájában megírta,
hogy a református egyház az emblémákat
nem kedveli, de ha emblémákat fogadunk
el, pelikánnál, báránynál, kulcsnál telje-
sebb és hívebb jelvény volna a kereszt,
amelyet minden külföldi református egy-
ház emblémául elfogadott... Tehát a ke-
resztet lehet és szabad használni. Él is ez-
zel a szabadsággal minden református egy-
ház a föld kerekségén.”

„Szeretjük a csillagot, amely a Krisztust
keresô lelkeket a bethlehemi bölcsôhöz
vezette, szeretjük a vigyázásra intô, és Pé-
ter árulására emlékeztetô kakast, de telje-
sebb és hívebb jelvénynek tartjuk a keresz-
tet, amelyen Megváltónk életét adta a mi
bûneinkért.” – „Az üldözés véres emlékei
tapadnak a kereszthez...” – Ez a súlyos érv
a kereszt ellen. „A külföldi reformátusok
nem szenvedtek annyit, mint a mi ôseink.”

Ravasz László püspök is – a keresztrôl
szóló idézett nyilatkozata végén – azt írja:

„csupán az ellenreformáció szomorú em-
lékei miatt vagyunk kénytelenek a valóság
és kedvünk ellenére római katolikus emb-
lémának tartani.” – „Ez a megállapítás te-
hát azt jelenti, hogy a valóság és kedvünk
szerint használnánk a keresztet, csupán
századokkal ezelôtti üldözések emlékei
miatt „kénytelenségbôl” tartózkodunk tô-
le. De miért engedjük magunkat kénysze-
ríteni? Miért ne tegyük azt, amit valóság és
kedvünk szerint helyesnek tartunk? Pusz-
tán egy tömegszokás miatt legyünk rab-
szolgái egy olyan álláspontnak, amit ma-
gunk se tartunk helyesnek?”

„Két komoly megjegyzést kell még erre
tennünk. Az egyik az, hogy az ellenrefor-
máció az egész világon sok szenvedést
okozott, s vannak külföldi református egy-
házak, amelyek sokkal többet szenvedtek,
mint mi magyarok. A francia reformátu-
sokat csaknem kiirtották. Méltán nevezték
„a kereszt egyházának”. És ezek a refor-
mátusok mégsem haragszanak a keresztre.
Használják mind, valamennyi református
egyház, nyugodt szívvel! Pedig sem a
holland, sem a svájci, sem a skót vagy
francia reformátusok nem rosszabb refor-
mátusok, mint a magyarok.

Másik megjegyzésünk az, hogy a régi
magyar reformátusok nem kerülték a ke-
resztet. Ôk ittak a hitért való szenvedés
keserû poharából, de a kereszt jelvényét
nyugodt szívvel használták. Íme egy pél-
da: Szikszay György debreceni prédikátor
1795-ben adta ki gyönyörû imádságos-
könyvét, „Keresztyén tanítások és imák”

Miért nincs kereszt is a templomon?
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címen. Nem volt még könyv a Biblián és
a zsoltáron kívül, amit a magyar reformá-
tus ember úgy szívébe fogadott volna,
mint az „öreg Szikszayt.” Több mint 90
kiadást ért meg ez a könyv. Hát ennek a
könyvnek régi kiadásaiban van az elsô ol-
dalon egy kép: térdelô magyarok imád-
kozva néznek Krisztusra, aki egy nagy
keresztet tart a kezében. Mai református
emberek lúdbôrösek lesznek, ha erre a
képre néznek: térdelô reformátusok a ke-
reszt elôtt! Egy debreceni kálvinista pré-
dikátor imakönyvében!”

Bereczky még hosszan folytatja az el-
mélkedést, érvelést, mely nekünk már nem
sokat mondana, de érdemes idézni lénye-
ges, végsô konklúzióját:

„Mindezek után pedig ne tévesszük
össze a fontos dolgokat a nem fontos dol-
gokkal. Fontos az, hogy templomunkban
a tiszta evangélium hirdettessék, a bûnbá-
nat és a kegyelem áldott örömüzenete.
Fontos az, hogy éhezô és szomjazó embe-
ri lelkek a Megfeszített és Feltámadott
Krisztusban békességet és üdvösséget ta-
láljanak. Ezért ne tévesszük soha össze a
külsô dolgokat a belsôkkel, a jelvényt a
valósággal. A templom legyen szép, hívo-
gató, meleg otthona a világban megfáradt
lelkeknek. Az Úr Jézus keresztjét pedig ne
kôben és fában tiszteljük, hanem hordoz-
zuk a szívünkben és az életünkben. Akkor
nem lesz hazugság a templomon levô ke-
reszt, hanem hû kifejezôje lesz a mi bol-
dog és gyôzedelmes hitünknek.”

* * *

S bár ma nincs kereszt a templom hom-
lokzatán, de továbbra is ott díszeleg Kál-
vin jelmondata:

Soli Deo Gloria.

hugenotta kereszt

„Fiaim!
Csak énekeljetek...”

Szegedi Kis István
(1505–1572)

Pünkösd ünnepén
bensôséges áhítattal
énekeljük a 368. sz.
éneket: „Jövel Szent-
lélek Isten, / Tarts meg
minket igédben, / Ne
legyünk setétségben,

/ Maradjunk igaz hitben.” Ám a leggond-
talanabb, vagy akár legsötétebb hétköz-
nap is legyen ajkunkon ez az ének.

Isten Igéje megtartó, boldogító hatalom.
Szegedi Kis István számos éneke közül

énekeskönyvünk ezt ôrzi számunkra.
Ôsi – ám minden nap idôszerû – imát

énekelünk. Szerzôje ugyancsak hányt-ve-
tett, de hagyhatású élete során sok tapasz-
talat birtokában szólítja az Urat és biztat
minket ugyanerre.

Szerzôjét Európa-szerte tisztelték. Fél-
ezer év telt el az ének írása után, amikor a
németországi Tübingen egyetemének
könyvtárában jártunk. Az igazgató vendé-
gei voltunk, s ô a többemeletes könyvtár
egy páncéltermébe vezetett. Felhívta fi-
gyelmünket Kálvin Instituciójának elsô ki-
adására. Kezünkbe is adta. Ám a magyar
szem azonnal észrevette a Kálvin kötetek
közvetlen szomszédságában Stephanus
Segedinus, azaz Szegedi Kis István latin
nyelvû mûveit. Megengedték, hogy leve-
gyük ôket a polcról. Bázel, Zürich, Lon-
don, Genf a kiadások helye. Volt, amelyet
öt alkalommal is kinyomtattak a XVI. szá-
zadban. (Az igazgató számára ismeretlen
volt – sôt, nehezen kiejthetô – a név. Egy
több százezres könyvtár tételeit nem is kell
ismernie.) A német tudós ekkor tanulta
meg Szegedi Kis István nevét.

Ô élete utolsó éveiben a baranyai egy-
házkerület elsô püspöke. A török világban
az országmegtartó hercegszöllôsi kánonok
megfogalmazója (bár holta után jelentek
meg). Fiatal korában Szeged szülötte a
Ferences-rend szigorú ágához tartozott.
Ezek az obszervánsok lettek a magyaror-
szági reformáció nagy misszionáriusai.
Elôbb Wittenbergben tanult, majd megis-
merkedett Kálvin irányával. Öt éven át ta-
nított a krakkói egyetemen. Úgy érezte,
haza kell jönnie a török és a Habsburg kö-

zött örlôdô népéhez. Többször szenvedett
börtönt. Megfosztották 200 kötetes könyv-
tárától. (A XVI. században ez mérhetetlen
vagyon, a reformáció gondolatai pedig a

dinamit erejével hatnak...) Eklézsiákat ho-
zott létre Temesvárott, Gyulán, Cegléden,
Mezôtúron, Békésen. Mindenütt iskolákat
is alapított. Innen átment Baranyába.
Elôbb Laskón, utóbb a Szigetvárral szom-
szédos Kálmáncsán mûködött. A vár pa-
rancsnokai – elôbb Horváth Márk, majd a
hôs Zrínyi Miklós – marasztalták, ugyan-
is a várbeli katonaság hitvalló református-
sá lett.

Innen került török fogságba. Rendsze-
resen és nyilvánosan korbácsolták, hogy a
vásári nép szánalomból összeadja az egy-
re magasabbra emelt váltságdíjat. Végül
három év után egy ráckevei kereskedô –
haldokló felesége kívánságának eleget té-
ve – 1200 aranyon kiváltotta. Ettôl fogva
Ráckeve prédikátoraként igazgatta az al-
só-dunamelléki egyházkerületet.

Meg kell említeni azt a hagyományt,
hogy egykori kínzója, Peruis bég itt felke-
reste egykori rabját, és bocsánatát kérte.
Azt is tudni véli a hagyomány, hogy Sze-
gedi Kis István megárvult fiát ô taníttatta
Svájcban a bázeli egyetemen...

Ha tehát a 368. éneket énekeljük – akár
odahaza egyedül –, nem csak egy „széplel-
kû” költô szavait mondjuk. Egy olyan hit-
valló magyar reformátor társai leszünk,
aki Pál apostollal együtt elmondhatta:
„...még az életem sem drága...”.

Dr. Papp Vilmos

Sorsok – énekeink hátterében (XV.)
Hallelujah!
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Cseri Kálmán üzenete
Cseri Kálmán a KRE HTK díszdoktora ezzel a levéllel köszönte meg
a Szenátusnak Díszdoktori kinevezését, valamint köszöntötte a teo-
lógus hallgatókat a 2017. január 30-i Csendes napon, Urához köl-
tözése elôtt két héttel. Mivel ezeket a gondolatokat már nem tudta
személyesen átadni a leendô lelkész generációnak, ezért ennek az
írásnak a közzétételével szeretnénk lelkészi nagysága és emléke elôtt
tisztelegni.

Mélyen tisztelt Rektor úr, Professzor urak,
Tiszteletes lfjúság!
Elsô szavam a köszöneté. Köszönöm a Szenátus megtisztelô határo-
zatát doktori címemmel kapcsolatban!

A második egy vallomás. Ha nem kapnék naponta lstentôl olyan
ajándékokat, amiket nem érdemlek meg, most nagyon rosszul érez-
ném magamat, mert szokatlan lenne az élmény. Így azonban, hogy
tudom: mindenem, amim van, Tôle kapott ajándék, amit érdemeim
nélkül kaptam, eggyel több hálát adni való. Egyébként én is azt val-
lom, hogy „azért, ha minden parancsolatot teljesítettünk is, mondjá-
tok: haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, amivel tartoz-
tunk” (Luk 17,10).

És harmadszor – mivel erre bíztatást kaptam – szeretném fölhívni
az ifjúság figyelmét valamire.

A lelkipásztori szolgálatnak nagyon biztos alapokra van szüksége
ahhoz, hogy minden körülmények között, hitelesen tudjuk végezni.
Ezért van nagy szükség arra, hogy legyenek nagyon biztos evidenci-

ák, amikhez minden körülmények között ragaszkodunk. Néhányat
említek.

• Jézus Krisztus lsten Fia – ennek minden következményével
együtt.

• Jézus halála tökéletes helyettes elégtétel.
• Krisztus testben feltámadott és él.
• A Szentírás, úgy ahogy van, mindenestüI Isten ihletett kijelentése.
• Jézus azt mondta: mindenkinek újonnan kell születnie.
• A II. Helvét Hitvallással valljuk: lsten Igéjének hirdetése lsten

Igéje. Bízzatok mindig nagyon az Ige erejében! lsten, az Ô Igé-
jével bármit el tud végezni. De csak akkor, ha az valóban lsten
Igéje, nem vallásos beszéd, hanem az Ézs 55. szerint olyan Ige,
ami lsten szájából származik.

• Közben nagyon ügyelnünk kell saját megszentelôdésünkre, hogy
miközben másoknak prédikálunk, magunk méltatlanokká ne le-
gyünk a harcra.

• És végül: a sáfároktól egy az, ami megkívántatik, hogy mind-
egyik hûségesnek találtassék.

Készüljetek örömmel az Örömhír hírdetésére. Ahogy Pál írta Timó-
teusnak: „De te maradj meg abban, amit tanultál, és amirôl megbi-
zonyosodtál... A teljes írás lstentôl ihletett, és hasznos a tanításra, a
feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy töké-
letes legyen az lsten embere, minden jó cselekedetre felkészített”
(2Tim 3,14a, 16).

A dicsôség pedig lstené legyen örökkön örökké! Ámen.

Egy éve ment el, március 15-én
AA  KKáállvviinn  KKiiaaddóó  eemmlléékkeezzééssee  DDrr..  PPaapppp  VViillmmooss  kköözzíírróó  lleellkkiippáásszzttoorrrraa  ––  kköönnyyvvaajjáánnllóóvvaall

„Mert ami igazság, az nem hal meg bizonyára”

Papp Vilmos Budapesten született 1932-ben.
Neveltetését három fontos alapelv határozta
meg: tisztelni az Istent, keményen dolgozni
és idegen nyelveket tanulni.

Ez a hármas követelmény egész életét vé-
gigkísérte. Pályafutásában jelentôs fordula-
tot hozott, hogy az 1956-os forradalmat kö-
vetô megtorlások során eltávolították a Bu-
dapesti Református Teológiai Akadémiáról,
ahol addig tanársegédként szolgált. Ô azon-
ban, ahogy dr. Békefy Lajos, a Presbiter fe-
lelôs szerkesztôje búcsúzó soraiban jelle-
mezte ôt: „az alkotások révén megélt ellen-
állás, a minôség reformációjának, a jóért,
igazért, hitért, hazáért protestálásnak az élô

jelképévé vált. Krisztus ügyéért, népéért fel-
gerjedt szívû sziklaemberré gyúrta ôt az is-
teni Kéz.”

Bajánsenyei, majd késôbb kôbányai lelki-
pásztorként a hosszú évtizedek alatt ez mo-
tiválta könyveinek és annak a számos cikk-
sorozatnak a megírásában is, amely – ismét
dr. Békefy Lajost idézve: „nem csak bámu-
latos alkotóerejét dicséri, hanem elsôsorban
arról szól, hogy volt közöttünk valaki, aki él-
te Kós Károly testamentumát: »Figyelmez-
tetô, kiáltó szóvá lenni, ez a cél, mert ami
igazság, az nem hal meg bizonyára«. (...)
Nélküle, s a 20. századi gályarab prédikáto-
rokról szóló Presbiter-beli cikkei nélkül

még most is agyonhallgatott lenne nem egy
prédikátorsors, akiket vagy a román vagy a
szovjet, vagy az ateista hazai államhatalom
és a velük elvtelenül lepaktált egyházi veze-
tés tiport meg, vagy küldött halálba. Vagy
ellenállásuk, hitbeli törhetetlenségük Jézus
Krisztus jó vitézeivé formálta ôket.”*

Így ajánljuk most az érdeklôdôk figyelmé-
be a Negyvenegy prédikátor sorozat köte-
teit, s a gyülekezeti tagok, de mindenekelôtt
a presbitertársak naponkénti biblia-tanulmá-
nyozását segítendô a tudós igehirdetô és lel-
kipásztor által összeállított Nehéz bibliai he-
lyek címû gyûjteményét. Az Ôrállók kötet
csak korlátozott számban hozzáférhetô. A
presbiteri és más gyülekezeti szolgálatok
gyakorlati lehetôségeit számba vevô Az
egyetemes papság, valamint a Beszélgetések
a keresztségrôl címmel a gyermeküket a re-
formátus keresztségben részesíteni szándé-
kozó családoknak írt traktátusa viszont re-
ményeink szerint még sokáig hasznos segít-
séget adhat a református gyülekezetek lelki
és létszámbeli épüléséhez, gyarapodásához.

* Forrás: www.bekefy.agnusradio.ro
Fotó: www.e-nepujsag.ro

Dr. Papp Vilmos lelkipásztor, tiszteletbeli teológiai doktor, tudós
prédikátor, közíró életének 84. esztendejében egy évvel ezelôtt,
2016. március 15-én tért haza Megváltó Urához. Nevét a refor-
mátus olvasók többek között olyan könyveibôl ismerhetik, mint
az idôk során ötkötetesre bôvült Negyvenegy prédikátor sorozat,

vagy a 72 nevezetes református presbiter életrajzát felvonultató Ôrállók címû kötet,
amely a Kálvin Kiadó gondozásában több kiadást is megért. E munkák alapját ezernél több
publicisztikai írása jelenti, melyek közül 339 a Presbiter címû lapban jelent meg elôször.
(Forrás: a Magyarországi Református Egyház Kálvin Kiadójának internetes honlapja,
http://www.kalvinkiado.hu/)
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Arany János szoborban, márványtáblán és a hívô magyar nép szívében
A sárospataki Református Kollégi-
um melletti mûemlék ház falán egy
méretes nagyságú táblán ezt olvas-
hatja minden kis diák minden évben
a sok ezernyi turistával együtt: „Itt
szállt meg 1855. szeptember dere-
kán Arany János, amikor barátjával,
Tompa Mihállyal Sárospatakra ér-
kezett. A ház lakói Erdélyi Jánosék
igaz örömmel látták vendégül és a
Fôiskola tanulóifjúsága énekszóval
köszöntötte a két nagyhírû költôt”.

Nagyon sokan megcsodálhatták a Nemzeti Múzeum kertjébe a
hatalmas és gyönyörû „aranyszobrot”, a nemzetünk értékes voná-
sait is tükrözô költôi alakjaival egyetemben. Most a márványtáb-
láról szintén nem egyedül üzen, hanem költôbarátjának társasá-
gában. Hogyan kerültek együvé a Debreceni Kollégium egykori
diákja, hogyan lett lelki testvérévé a Sárospataki Kollégium egy-
kori diákjának, s hogyan lettek mindketten, sôt házigazdájukkal,
Erdélyi Jánossal együtt, élô, Istennel, az Úr Jézus Krisztussal va-
ló kapcsolatunkat erôsítô szellemi örökségünkké? Miért élnek
mindnyájunk szívében? A házigazda életmûvét a Pataki Nagy-
könyvtár és az élô hagyomány ôrzi. A két rendkívüli vendégét
zseniális alkotásaik, személyiségük, az irodalomtörténet, a legen-
dák és olykor a már a titkok világa is (mithos). Az már a nemzet,
a hitében bántva, taposva is megmaradt nemzet vallomása Arany-
ról: a miénk Ô, Istentôl kapott örökségünk, s a barátai is a mie-
ink, még akkor is, ha a mestert magát – adott idôben – még az
érettségi tételek közül is kihúzták egy istentelen ideológia na-
gyobb dicsôségéért.

Nyilván letagadhatatlanok voltak és elhallgatni sem lehet azo-
kat a vallomásokat, melyek szívébôl élete minden meghatározó
órájában elôtörtek, a hit világa irányába.

A kegyességtörténet ismeri a racionális 19. századon is áthú-
zódó puritán örökséget, s ennek Arany világa is ôrzôje volt.

A költô így számol be a Toldi megírása után irodalomtörténész
barátjának „... az ének és a Szentírás vonzóbb helyei lettek elsô
tápja gyöngye lelkemnek, s a kis bogárhátú viskó szent egyház
vala, hol fülem soha egy trágár szót sem halla..., a Bibliának nem
maradt része olvasatlanul kétszer háromszor is” (Önéletrajzi le-
vél). Hasonló módon számolt be késôbb lelkész barátjának is:
„Öreg szüleimnek, kik patriarchális kegyességgel ékeskedtek
egyetlen fia lévén a háznál, velük együtt olvastam a Szentírást,
míg egyéb olvasmány nem létében szomjazó lelkem elsô teje
volt” (Levél Tompának). Hely hiányában itt csak jelezzük, hogy
mindez a vallomás verses formában is megjelenik: „Imádkozzál
édes gyermekem” (Fiamnak). Majd leánya sírkövére: „...egy
volt reményünk, vigaszunk, a lélek él, találkozunk.”

És most egy nagy ugrással, élete végén, amikor „nótáit sum-
mázgatja”, mit felejtett, mire emlékezik, mi jelent erôt és remény-
séget: „Olykor egy-egy ének nyújt vigaszt. A hitújítás kora szül-
te még azt. Benne a tört szív bûnt vallva, leverve, Vagy erôs hit-
tel Istenhez emelve” (A tamburás öregúr).

A szabadságharc leverése után Arany is számon kérhetô, ve-
szélyeztetett emberré vált (nemzetôr is volt). Barátai, egyházunk,
nemzetünk legjobbjai menteni akarták. Elôbb egy földbirtokos
családnál volt „házi tanító”, majd rövidesen meghívást kapott a

Nagykôrösi Református Gimnáziumba. A meghívás, a segíteni
akarás és a géniusz mentésének minden mozzanata példaértékû.
Nem részletezhetjük, mégis említsük meg, hogy nem volt szabad
irodalmi katedra Nagykôrösön, Szász Károly – maga is kiváló
költô és tudós és késôbbi püspök – azonnal felajánlotta a maga
helyét: „majd én átmegyek matematikát tanítani”. Arany köszö-
nôlevelében kedvesen ezt írta: „Ejnye Kari, hát hogyan illik a
Poézishez az aritmetika?” Nem a tárgyak, a lelkek találkoztak.

Arany nagy odaadással, felkészültséggel tanította az irodalmat,
de verseket is kellett kérni a diákoktól. Ez néha nehezére is esett.
1858. február 24-én írja Lévay Józsefnek: „versre is adok fel tár-
gyat, buzdítom ôket, de nem kényszerítek senkit, hogy verset ír-
jon, nem akarom bottal verni ki belôlük az isteni szikrát”. Ha Pe-
tôfi és Tompa kapcsolata nem is volt mindig felhôtlen, Arany is-
meretségük elsô percétôl a szeretet hangján szólt és írt: „Most
mintha üstökös csapna szûk lakomba, éget és világít lelkemben
leveled: ó, mond meg nevemmel, ha felkeres Tompa, mely igen
szeretlek Téged, s ôt is Veled”. A baráti lelkigondozása, és kap-
csolatépítése kezdettôl fogva meghatározó. Ez a szolgálata nyil-
ván Tompa felé teljesedhetett ki. Leveleztek régen, de nem látták
még soha sem egymást. Egy alkalommal Tompa mégis elment
Nagykôrösre, hogy meglátogassa még soha nem látott, de mélyen
szeretett barátját. Ekkor Tompa még nagyon erôs, derûs férfiú
volt. Ismerte Arany bajlódásait a diákversekkel és csalóka módon
így köszöntött be: Mester eljöttem, hogy láthassam Önt, és hogy
meghallgassa egyik versemet. Uram, mindennel kész vagyok
szolgálni, ebéddel, vacsorával, de kérem, a verseivel ne terheljen.
Csak egy versszakot kérnék Mester. Kérem, szállást is adok Ön-
nek, de a verseket hagyjuk el. Akkor csak egyetlen sort hallgas-
son meg. Na legyen, essünk túl rajta. Tompa citálni kezdte: „Meg-
enyhült a lég, vidul a határ, s te újból itt vagy jó gólyamadár”.
Aranynak szinte még a lélegzete is megállt. Mihály te vagy az?
Te vagy Tompa Mihály? A többit már csak el kell képzelnünk.

A megerôsödött személyes kapcsolatból következett, hogy
amikor ez az erôs férfiú, családi gyászok és betegsége folytán is
megroppanva gondozásra szorult, a pap-költô legavatottabb gon-
dozója Arany János lett. „Nem akarok papi szakmádba vágni, pré-
dikációt tartani Neked, de ne vedd rosszul tôlem, ha ismét a hit
balzsamához utasítalak. Petôfivel hasonló esetben talán nem mer-
tem volna tenni, de ha a Te öt kötet költeményedet olvasom, es-
küdni mernék rá, hogy az alaphang, a hit soha sem fog a szíved-
ben elnémulni. Ehhez utasítalak édes barátom, ez adjon neked
enyhülést, vigasztalást, reményt a jövôre.” Már csak egy rövid és
végsô válaszra marad helyünk Tompától: „Kedves Jánosom! Lel-
kemnek híven, s végig szeretett barátja. Végórámnál, az élet ha-
táránál visszatekintve életemre: magas, nemes lelkednek vonzal-
ma, barátsága meghat. Fogadd búcsúra lankadó jobbomat... kifá-
radtam, pihenek, a lélek él, találkozunk... Ajánlom enyéimet! Vé-
gig híven szeretô Miskád.”

Istentôl kapott ajándékaink és javaink között most köszönjük
meg ismét és ismét a Gondozót és gondozottakat is, és gondol-
junk egyszerre a tálentumot, a zsenialitást ajándékozó Atyának a
szívére és mozdulatára, az azt kimunkáló Lélekre és az Úr Jézus
nevével is megnyilatkozó bizonységtételeire nemzeti, szellemi,
személyiségbeli, lelki óriásainknak.

D. Szabó Dániel
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közgyûlésünkrôl jelentjük

Március 11-én, a Dunamelléki Református Egyházkerület székházá-
ban tartotta a Magyar Református Presbiteri Szövetség szokásos évi
rendes közgyûlését. A megnyitó áhítatot Fónagy Miklós ny. esperes
tartotta a Mt 5,13-16 alapján. Az Igébôl elôször a só képét emelte ki,
amely ízesít, élvezhetôvé tesz, de konzervál és fertôtlenít is. Ha éle-
tünkben kevés a só, ízetlenné lehetünk, de presbiterként is vállal-
nunk kell Krisztus ízét. Enélkül elveszíthetjük létjogosultságunkat,
nem nyújthatunk védelmet egymás számára. A jövônkrôl van szó. A
világosságot adó lámpás kapcsán arra bíztatott, hogy vállaljuk a
csonkig égô gyertya szerepét, amely „magát megemésztve másokat
szolgál”. A Jelenések könyvének képe szerint Isten Fia az égô gyer-
tyák között jár és ôrzi a fényüket; ez erôsítsen bennünket is.

Az elnöklô dr. Szilágyi Sándor a megjelentek köszöntése után el-
mondta, hogy levélben üdvözölte a közgyûlést és kimentését kérte:

• Steinbach József, a Dunántúli Egyházkerület püspöke,
• P. Tóthné Szakács Zita, a Magyarországi Református Nôszövet-

ség elnöke,
• Riskóné Fazekas Márta, a Magyarországi Lepramisszió igazga-

tója,
• Miklóssy József, a Bethánia CE Szövetség alelnöke,
• Dr. Makrai Tibor, a Biblia Szövetség elnöke.

Az elnök köszöntötte a határon túli testvér-szövetségek megjelent
képviselôt:

Gyurkó Miklóst, a Kárpátaljai Ref. Egyházkerület Presbiteri Szö-
vetségének elnökét, Tóth Andrást, a Királyhágómelléki Ref. Egyház-
kerület Presbiteri Szövetségének elnökét, valamint dr. Nagy Sándort,
az RKKK kuratóriuma elnökét, aki az áhítat alatt a kántori szolgála-
tot is ellátta. A közgyûlést köszöntötte szóban is Kiss András, a Be-
thánia CE nevében és dr. Drenyovszky Irén, a Keresztény Orvostár-
saság volt elnöke, aki örömmel számolt be arról, hogy a Presbiteri
Szövetség által is szorgalmazott intézmény, orvosait abortuszra nem
kötelezô szülészet létrejöhetett a Bethesda Kórház és a Budai Irgal-
masrendi Kórház égisze alatt.

Ezután az elnök megtartotta beszámolóját az elmúlt évrôl és a
Szövetség 2017. évi munkatervérôl. Saját beszámolóját, valamint a
gazdasági bizottság beszámolóját vetített képekkel kísérte. Kiemel-
ten foglalkozott a múlt évi országos vagy egyházkerületi, kárpát-me-
dencei, ill. nyugat-európai konferenciákkal, valamint a 2017-re ter-

vezettekkel. A pápai országos presbiteri konferencia keretében, az
elsô presbitérium megalakulásának 400 éves évfordulója alkalmával
felavatandó emléktábla tervét kivetítette. Ismertette a kárpát-meden-
cei testvér-szövetségek elnökségeivel megalakításra javasolt Együtt-
mûködési Tanács nyilatkozatát és kérte annak elfogadását a közgyû-
léstôl. Beszámolt a 2016. évi közgyûlés határozatainak a teljesítésé-
rôl, majd rátért a területi szervezetek helyzetére. Bemutatta a taglét-
számot egyházmegyék szerint, megjegyezve, hogy a taglétszám egy
év alatt 2,2%-kal csökkent, és meg kell állítani a csökkenést új tagok
toborzásával. Végül bemutatta a Szövetség 2017. évre javasolt mun-
katervét, és kérte annak elfogadását.

Az elnöki beszámoló után Bittó Zoltán, a Felügyelô Bizottság el-
nöke nyilatkozott a Szövetség 2016. évi tevékenységérôl, különös
tekintettel a gazdálkodásra és a közhasznúsági besorolás elérésének
tervére. Eltekintve néhány kisebb hibától, a Szövetség munkájával
az FB elégedett volt.

Ezután a Kelenföldi Egyházközség énekkara szolgált mindenkit
megragadó, szép mûvekkel, amelyek sorában Schütz, Tobler, Bach,
Haydn, Mendelssohn, Árokháti és két ismeretlen szerzô mûvei sze-
repeltek.

A továbbiakban a Gazdasági Bizottság elnöke, dr. Székely István
tájékoztatott a 2016. évi gazdálkodásról és a 2017. évi költségvetés-
rôl. Az elnök összefoglaló táblázatokkal és diagrammokkal illuszt-
rálta a két év adatait mind a bevételek, mind a ráfordítások vonatko-
zásában.

Ezt követte a Missziói és Diakóniai Bizottság elnökének vetítés-
sel kísért beszámolója, áttekintve a 2012-16 közötti idôszak fôbb
missziói célkitûzéseit. Az idei feladatokat három pontban fogalmaz-
ta meg:

• a reformáció értékeinek minél sokoldalúbb felmutatása,
• a gyülekezetek felkészítése az ôsszel esedékes presbiterválasz-

tásra,
• személyesen: a missziói bizottsági elnöki feladatok átadása.

Az elmúlt idôszak kritikus mérlegét felállítva, felhívta a közgyûlés
figyelmét mulasztásainkra:

• nem tudtunk elérni alkalmainkkal sem minden tagunkat, sem
minden presbitert, sem a cigányságot,

Új tisztségviselôk – és a megbecsülés jelei
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közgyûlésünkrôl jelentjük
• nem tudjuk utolérni az eredeti környezetükbôl elszivárgó refor-

mátus fiatalokat,
• nem tudtunk aktivizálni minden presbitert a hittanoktatás mel-

letti bíztatásra.
A Presbiterképzési Bizottság elnöke, dr. Judák Endre elôadásában
elsôsorban a pedagógus-misszió elôtérbe helyezését hangsúlyozta,
ismertette ennek már bevált módszereit, és beszámolt az egyes terü-
leti szervezetek tapasztalatairól.

A szerény szendvics-ebéd után következô tárgysorozati pont az
Alapszabály módosításainak az ismertetése volt, amely során az el-
nök a következô fôbb módosításokat foglalta össze, a módosítások
szövegének a kivetítésével:

• közhasznúsági tv. elôírásainak teljesülése
• területi referensek tisztségének bevezetése
• egyházkerületi szervezet megszüntetése
• összeférhetetlenség tv. szerinti idézése
• kisebb hibák javítása

Üe. hozzátette, hogy a módosításoknak megfelelôen módosul a Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzat is.

A következôkben a Presbiter lap fôszerkesztôjének, dr. Békefy
Lajosnak a beszámolója következett. Hálát adva Istennek az eltelt
több, mint 25 évért, amelyet a lap szerkesztésével, színvonalának fo-
lyamatos emelésével töltött, hangsúlyozta, hogy kisebb-nagyobb
formai tökéletesítéssel igyekezett a lap lelki mondanivalóját elôtér-
be emelni. Köszönetet mondott a Szerkesztôbizottság élô és eltávo-
zott tagjainak, közöttük Hegyi Füstös Istvánnak, dr. Papp Vilmosnak
és a többieknek, akik ma is rendszeresen támogatják a szerkesztés
munkáját cikkeikkel, továbbá köszönetet mondott Heckmann Tamás
tördelô szerkesztônek is.
A lap terjedelme az
1992-es 12 oldalról mára
a duplájára emelkedett.

A beszámolót követô-
en az elnök méltatta a
fôszerkesztô hûségét
szolgálatában és a Szö-
vetség elismerésének
jelképéül díszoklevelet
adott át neki, melynek
képét ki is vetítette.

Ezután került sor a Ka-
nizsai Pálfi János díj idei
átadására a kitüntetettek-
nek. Elsôként az elnök
és Tóth András, a Pápai
Református Egyházme-
gye esperese posztu-
musz díjat adott át Balla Tibor, Szövetségünk harmadik elnöke em-
lékére dr. Balla Péternek, a KRE rektorának, fiának, aki édesanyja
és Tibor testvére kíséretében vette azt át. Másodikként dr. Huszár
Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület fôgondnoka, Zsinatunk
világi elnöke vette át a díjat, aki beszédeivel és írásaival szolgálta a
presbiteri tiszt tekintélyét és felelôsségét.

A közgyûlés utolsó elôtti mozzanata az esedékes tisztújítás volt,
amelynek keretében új ügyvezetô elnök, új felügyelô bizottsági elnök
és tag, továbbá új missziói és diakóniai bizottsági elnök választására
került sor dr. Ritoók Zsigmond, mint jelölôbizottsági elnök elôterjesz-
tése alapján. A titkos szavazás a következô eredménnyel zárult:

Ügyvezetô elnök: dr. Viczián Miklós pasaréti presbiter, a missziói
bizottság eddigi elnöke,

Felügyelô Bizottság elnöke: dr. Pálffy I. Péter pasaréti presbiter,
az FB eddigi tagja,

Felügyelô Bizottság tagjai: Derzsi György pozsonyi úti presbiter,
egyházkerületi számvevô, és Seres László budahegyvidéki presbiter,

Missziói és Diakóniai Bizottság elnöke: dr. Tóth János békéscsa-
bai presbiter, a Békési Területi Szervezet elnöke.

Utolsó mozzanatként az elnök részletesen ismertette a határozati
javaslatok szövegét és alkalmat adott a hozzászólásra. A határozatok
megtárgyalása során egy alkotó tag kifogást emelt a tagdíj emelése
miatt, ezért a 2017. évi költségvetés és a tagdíj emelése ellen szava-
zott. A közgyûlés a határozatokat az említett két határozat kivételé-
vel egyhangúlag elfogadta.

A közgyûlés az új ügyvezetô elnök és a Missziói és Diakóniai Bi-
zottság új elnöke rövid székfoglalójával és dr. Szabó Dániel nem-
zetközi tanácsadó zárszavával, majd imaközösséggel és a Himnusz
eléneklésével zárult.

Az elfogadott határozatokat lapunk következô számában fogjuk
közölni.

Dr. Szilágyi Sándor
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Meghívó
A Magyarországi Református Nôszövetség és a Magyar Református Presbiteri Szövetség

közös országos konferenciát rendez

2017. április 29-én
a Dunamelléki Egyházkerület Székházának dísztermében.

Témája: Felkészülés a presbiter-választásokra

Programja a következô:
09:30–10:30 Érkezés, regisztráció
10:30–11:00 Nyitó áhítat, szolgál Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi elnöke
11:00–11:20 A megjelentek köszöntése, a két szövetség bemutatkozása, P. Tóthné Szakács Zita elnök és Szilágyi Sándor

tb. elnök
11:20–12:00 Kötelességek a gyülekezetben és a családban, Jákób János tábori püspök
12:00–12:25 A presbiterválasztásról, Szilágyi Sándor tb. elnök
12:25–12:40 Kérdések, hozzászólások
12:40–12:50 Tájékoztatás a XVI. Református Zenei Fesztiválról, Böszörményi Gergely fesztivál-igazgató
12:50–13:30 Szünet, szendvicses szeretetvendégség
13:30–14:30 A XXI. századi keresztyén nôi szerepkör, Fodorné Ablonczy Margit lelkipásztor-családterapeuta 

Korreferátum: Az elkötelezôdött református férfi a XXI. században, Fodor Attila cégvezetô, missziói gondnok
14:30–14:40 Kérdések, hozzászólások
14:40–14:55 Imaközösség
14:55–15:00 Zárszó és áldás, P. Tóthné Szakács Zita elnök, lelkipásztor.

A konferenciára szeretettel várjuk a Nôszövetség és a Presbiteri Szövetség tagjait, valamint minden lelkipásztort és gyüle-
kezeti tagot az ország minden egyházközségébôl. A jelentkezéseket kérjük az MRPSz irodájába április 15-ig eljuttatni.
(Cím: 1092 Bp., Ráday u. 28. • Telefon: (+36-1) 476-3211 • E-mail: szovetseg@presbiter.hu)

P. Tóthné Szakács Zita dr. Szilágyi Sándor
a Nôszövetség elnöke a Presbiteri Szövetség tb. elnöke

A XVI. században
a reformáció viha-
ros sebességgel

terjedt hazánkban; néhány évtized alatt né-
pünk zöme csatlakozott hozzá! Lánglelkû
prédikátorok hirdették Isten Igéjét, amely
akkor Németországból, Svájcból került
hozzánk. De vajon magyar nyelvû Igék

nélkül sikerült volna ez? Károli Gáspár tel-
jes bibliafordítása csak 1590-ben készült
el – akkor, amikor már népünk 80-90%-a
csatlakozott a reformációhoz.

Idén emlékezünk, ünnepeljük a reformá-
ció félévezredes évfordulóját, s a hozzá
kapcsolódó eseményeket. Ezért nagy a hi-
ányérzetem, hogy Egyházunkban nem em-

legetjük méltóképpen azt a bibliafordítást,
amelynek a fenti verse 1541 januárjában
Sárváron jelent meg, s mellesleg az elsô
magyar nyelvû nyomtatott könyv! Erdôsi
Sylvester János volt a fordító, aki lelkes
prédikátora volt az evangéliumok öröm-
üzenetének, a Megváltó Jézust hirdetô re-
formációnak! Az sem vonhat le iránta va-
ló megbecsülésünkbôl, hogy nem volt
kálvinista; ui. az ô mûködése idején még
nem vált el a reformáció lutheri és kálvini
ága. Viszont az általa lefordított Újszö-
vetséget olvasó és tanító prédikátorok
hozták létre kevéssel késôbb Református
Egyházunkat...

Senki ne értsen félre: Sylvester munká-
jának értékelése semmit sem von le a tel-
jes Bibliát lefordító, méreteiben is na-
gyobb, s távolabbi hatású munkát végzô
Károli nagyságából. Csak azt hangsúlyo-
zom ismételten, hogy az elsô mag elvetô-
jét jobban meg kellene becsülnünk!

NYITOTT SZEMMEL
Újszövetség – magyarul!
KÖVESPATAKI LÁSZLÓ

Próféták által szólt rigen niked az Isten
Az kit igirt, vigre megadta fiát
Buzgó lilekvel szól most es niked ezáltal,
Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess.
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KNOLNÉ TÜSKI GABRIELLA

Nemrég elbeszélgettem Rob Janssen-nel.
Egy gyülekezetbe járunk, sôt kéthetente
bibliaórát tartunk vele és egy másik fiatal-
emberrel. Rob húszéves, erôs, vidám, se-
gítôkész. Jó humora van, hûséges gyüle-
kezeti tag. Megbízható munkavállaló, ki-
tûnô énekes. Tehetségei lassan, de bizto-
san kibontakoznak. Mint minden 20 év

körüli fiatal, szinte türelmetlenül várja élete következô lépéseit.
Öröm látni életkedvét, hallani álmairól, terveirôl.

Van egy gond, amivel Rob már egész életében küzd. Saját sza-
vaival mondva: nem tud tanulni. Az iskolát emiatt nem járta ki.
Ezt nem mindig egyszerû elfogadni egy húszéves fiatal férfinek.
Nem mindig könnyû, mert máshogy mennek dolgai, mint mások-
nál. Mi emberek nem szeretünk ’mások’ lenni.

Viszont az Úr Isten láthatóan megáldja Rob gondolatait Isten
szeretetérôl és saját hitérôl. 2017 böjt idôszakában az ô hitvallá-
sát szeretném megosztani. Miért? Elsôsorban mert Rob mélyen
vágyik megosztani hitét, másodszor meg pont azért, mert mind
mást-mást kapunk az életben. És ha ezt megosztjuk, gazdago-
dunk. Isten Szent Lelke erôsít minket, épít minket egymás hite
által is. Hát épüljünk együtt!

„Ha hited van, ezt megoszthatod emberekkel. Hogyan tapasz-
talod, látod a dolgokat. Mindenbôl ez a legszebb.

Egy pár éve éreztem: Isten jelen van az életemben. Ezért két
évig jártam konfirmációs órára, utána konfirmáltam. Rendkívül
jó volt. Mert ezt Isten adja neked. Ott állsz, és életre szólóan igent
mondasz. Sosem felejted el azt a napot, amikor ‘igent’ mondasz
Istennek. A munkahelyemen is elmondtam, hogy Érte szeretnék
élni, és ezt mindenkivel meg szeretném osztani.

Az elsô Úrvacsoránál nagyon izgultam és egyben nagyon kü-
lönleges élmény volt. Azt gondoltam magamban: ezt én nem ér-
demlem meg. Túl sok rossz dolgot csinálok. Miért mehetek egy
ilyen szép asztalhoz? De hát ez tiszta kegyelem. Megtanultam,

hogy sosem megyek bûntelenül az asztalhoz. Pont ezért kell oda
menni. Az elôtte való héten többet olvasok a Bibliából, többet
imádkozom, hogy Isten áldja meg az Úrvacsorát. Vegye el a bûnt,
ami Közte és köztem áll. Az Úrvacsora öröme legyen a legfonto-
sabb. Piszkos vagyok a bûntôl, és mégis egy fehér asztalhoz me-
hetek. Fel sem tudom fogni.

Az Úrvacsora után vigyázni kell, hogy ne gondold: most megint
mindent csinálhatok. Nem szabad természetesnek venni azt, amit
az Úr Jézus csinált.

A hit miatt máshogy döntök dolgokról mint régen. Régen sok-
szor kételkedtem, birkóztam dolgokkal. Még mindig birkózok, de
másképp. Ha korlátoltságomat nézem, mégis látom: ‘Rob, jó hogy
létezel.’ De a birkózást még nem tudom elengedni. Amikor baj-
ban vagyok, Istent nagyon közel érzem. De Istent szeretném bele
vonni a jó és kellemes dolgaimba is.

Isten szeretete gyakran látható. Ha csak a természetet nézzük,
az csupa isteni szeretet. Az évszakok, a nap sütése mind jele an-
nak, hogy Isten gondoskodik rólunk és a mezôkrôl. Isten szeretete
az emberekkel is ott van. Ô adja, hogy meg tudjuk hallgatni egy-
mást. Akkor is, ha mások vagyunk. Mindenben ott van Isten sze-
retete. Még a bajban is. Még azt is felhasználja Isten a terveiben.”

Mind máshogy készülünk húsvétra. De mind egyre van szüksé-
günk. Jézus felé fordulni. Újra felfigyelni Isten szeretetére és ke-
gyelmére. Ebbôl élni, meríteni, osztozni. Talán pont ezekben a
hetekben.

Az Úr Jézus nagyon egyértelmûen indít minket útra, ahogy
Rob-ot útra indította az életre a fenti gondolatokkal. Máté 28,19-
20: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menje-
tek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve
ôket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva
ôket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és
íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Ér-
tünk Jött. Velünk van. Életét adta érted. Ezért mindig van, ami-
bôl osztozhatsz.

Énekeljük: ‘A szívem úgy vár, ó jöjj, ne késs már! Uram Jézus,
térj be, ó térj be hozzám!’

Hitvallás

A Lelkiszolgálat Háza a Bethánia CE Szövetség, mint egy felekezetközi keresz-
tyén szervezet tulajdonában lévô ingatlan. Olyan hely, ahol az emberek Jézus
Krisztust személyes Megváltjukként megismerhetik. Elsôsorban keresztény kö-
zösségeknek, szervezeteknek, gyülekezeteknek, ifjúsági-gyermek csoportoknak
ajánljuk házunkat. Mi a ház rendelkezésre bocsátását tudjuk felajánlani, külön
szervezett program nélkül. Szolgáltatásunk megfelelô fizikai környezetet bizto-
sít a Krisztus központú alkalmakhoz maximum 57 fô részére.

Ha Ön budapesti, akkor kevesebb, mint egy óra alatt (autóval, vonattal – az
állomás gyalog csak néhány perc – és busszal) a világ zajától távol esô oázisra
talál, amely lelki-testi felfrissülésre jó lehetôséget kínál.

Ha Ön vidéki, és olyan békés helyet keres csoportos alkalmaihoz, ahonnan fô-
városunk és a környék kulturális nevezetességei is könnyen elérhetôek, a ház ehhez megfelelô lehet.

Kérjük, látogasson el weboldalunkra (www.lszh.org) vagy kérdezze misszió vezetônket: Hajdu Zoltán +36-26-373-987; +36-
30-946-8970; gondnok@lszh.org Továbbá ellátogathat facebook oldalunkra is: https://www.facebook.com/lelkiszolgalathaza/

Lelkiszolgálat Háza – az elcsendesedés helye Piliscsabán
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Bibliaünnep Vizsolyban

Egy nagyon szép templomban ez év február 4-én gyûltünk össze ci-
gány testvéreinkkel Budafokon – mintegy 400 lélek – az Országos
Cigánymissziói imanapra. Alig indult el ez a mozgalom, és máris
olyan nagy volt az érdeklôdés, hogy csak az adott templom fogadó
készsége nem engedte meg, hogy még többen találkozzunk.

Nem volt sem szeszes ital, sem töltött káposzta. Oda-vissza közel
8 órát utaztunk Sárospatakról is, mintegy 50 lélekkel. Nem volt a mai
divatos hangos elviselhetetlen zenekari szolgálat, mégis mindenki
nagy vágyakozással érkezett, és nagy meggazdagodással tért haza.
Akkor mégis, mi volt hát ott ezen a napon? Ha szabad remélnünk,
hogy jól éreztük, akkor az Úr Szentlelkének a munkájáról tehetünk
bizonyságot. Az imádság, a bûnbánat, a bizonyságtétel, a tanítás, az
örvendezés lelkülete határozta meg a napot. Ezt a légkört már az au-
tóbuszon odautazva, és visszaérkezve is elkértük az Úrtól.

Bár mind a hat zempléni: sárospataki és környékbeli gyülekezetbôl
egyenként csupán nyolc testvérünk jöhetett (Tiszakarádon egyébként
ünnepi alkalmakon akár 150-en is vagyunk együtt), mégis nagy aján-

dék és megtapasztalás volt, hogy ez a „kis” ötvenfôs csoport – több
száz lelket képviselve – már egy szolgáló, lelki közösséget is alkotott.

Az a tény, hogy erre a konferenciára öt felekezet cigány gyüleke-
zeteibôl érkeztünk (református, evangélikus, metodista, baptista,
pünkösdi), olyan magas szinten alliansz, ökumenikus, de minden-
képpen protestáns egységet képvisel, mely a magyar történelmi egy-
házak számára is példaértékû, követésre méltó. Ne legyünk restek,
éppen a reformáció ünneplésének idején követni ezt a gyakorlatot,
és a késésünket ennek a körnek további bôvítésével „ledolgozni”.
Minden ünnepi megmozdulás fölöttébb értékes és elkötelezô, de a
legmaradandóbb esemény mégis magának Isten népének, a protes-
táns reformációs gyökereken született felekezeteinek egységes, de-
monstratív szeretetközössége lesz. Ennek elkérésével és megvalósu-
lásával tartozunk az Úrnak (Fôpapi ima Jn 17.), a Reformációban
kapott örökségnek a nemzetünk megszólítását munkáló megerôsö-
désnek, a jövô igei és üdvtörténeti kihívásainak.

D. Szabó Dániel

CCiiggáánnyy  iimmaannaapp,,  mmeellyy  mmiinnddnnyyáájjuunnkkaatt  bbááttoorríítt  ééss  eellkköötteelleezz

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vizsoly református gyülekeze-
tében 2017. márc. 5-én történelmi idôket felidézô programokkal
ünnepelték meg bibliavasárnap ünnepét. A reformáció 500. jubile-
umi évfordulóján kiemelten hangsúlyos esemény a Szentírásnak
szentelt egyházi emlékünnep. Ezen a vasárnapon minden reformá-
tus közösség a bibliamissziót támogató adakozással és lelki figye-
lemmel tesz hitvallást a reformáció egyik legfontosabb szellemi
alapvetésérôl, a SOLA SCRIPTURA (vagyis egyedül a Szentírás
hitünk mércéje) tanításáról.

A Biblia falujában ez alkalommal D. Szebik Imre nyugalmazott
evangélikus püspök, a Bibliatársulat elnöke hirdette az Igét. Ünne-
pi prédikációjában kifejtette, hogy a korunkban divatos és elké-
nyelmesedett „wellness kereszténységgel” szemben határokat és
törésvonalakat átlépô áldozatos szeretettel kell az evangéliumot
ma is hordoznunk, nem szégyellve annak Pál apostoli „bolondsá-
gát” sem. Róm 1,16 textusa alapján kifejtette, hogy ma is számos
alkalmunk van rácsodálkozni Isten evangéliumba rejtett erejére,
hiszen az emberi haladás legnagyobb történelmi eseményei között

elsô helyen a Szentírás nemzeti nyelven való kiadása, majd a refor-
máció átformáló hatása van, megelôzve pl. Amerika felfedezését,
vagy a gôzgép feltalálását.

Az ünnepség felemelô pillanatai közé tartozott, hogy dr. Szabó
András irodalomtörténész, egyetemi tanár és Vizsolyi Biblia kuta-
tó ismertette kutatásainak legfrissebb eredményeit, valamint a tör-
ténelmi reformátori/bibliakiadó családok nevében megemlékeztek

a leszármazottak (Károlyi Lászlóné Ilonka néni, valamint
Mankovics Tamás) is. Az ünneplô közösség Szentírásért való hála-
adása az egyházközség hitvalló nyilatkozatában csúcsosodott ki,
amit megpecsételt a Vizsolyi Biblia legújabb hasonmáskiadása, az
ún. HUNGARIKUM KIADÁS. E háromkötetes kézmûves minô-
ségû facsimile Vincze László Magyar Örökség díjas papírmerítô-
és könyvkötô mûhelyének egyedi gyártású remeke, ami küllemé-
ben és minôségében messze meghaladja az eddigi hasonmáskiadá-
sok ipari minôségét. A Vizsolyi Biblia Hungarikum Kiadása egye-
dülálló szakmai teljesítményként a könyvszakma érdeklôdését már
eddig is magára vonta, ugyanis prototípus példányát a tavalyi Bu-
davári Könyvünnepen mutatta be a szakmai közönségnek a kiadá-
sért felelôs egyházközség és könyvmûhely.
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DDeebbrreecceenn  SSzzéécchheennyyii--kkeerrtt::  eeggyyhháázzmmeeggyyeeii  pprreessbbiitteerr  ttaalláállkkoozzóó
A Debreceni Református Egyházmegye presbiter találkozót tartott
2017. február 4-én a Debrecen Széchenyi-kerti Egyházközség temp-
lomában. A találkozó, a „Hirdesd az Igét” programsorozat keretében
és annak szellemében valósult meg. A februári zimankós – olykor
-12, -15 °C-os – idôjárás ellenére erre a napra kiderült, felmelege-
dett az idô, így nem csak Isten Igéje és Jézus Krisztus fénye ragyog-
ta be a templomot, a megjelent presbitereket, hanem az idôjárás is
„kegyeibe fogadta” az egész napos alkalmat.

A megjelent presbitereket Jenei Zoltán házigazda-lelkipásztor kö-
szöntötte, majd ezt követôen Németh László, a gyülekezet gondno-
ka beszámolt az ebben az évben 20 éve felszentelt templom építésé-
hez kapcsolódó gyülekezeti munkáról, összefogásról, valamint a
templomépítés, és gyülekezetépítés szolgálatáról, mely szolgálatot a
presbitérium mind a mai napig folyamatosan, töretlenül végez.

A presbitertalálkozót dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke a 2Tim 1,8 igei üzenetre alapozott áhítattal
nyitotta meg, melyben hangsúlyozta, hogy: „ne szégyelld az Evan-
géliumot”, és büszkének kell lennünk az isteni biztatásra. Ez a pozi-
tív üzenet kell övezze életünket, különösen ilyen jeles évfordulók al-
kalmával, gondolva a Magyar Református Egyház megalakulásának
450. és a Reformáció 500. évfordulójára.

Az áhítatot követôen Püspök úr elôadása hangzott el, melyben
hangsúlyozta, hogy az egyházi tisztségeket betöltôk elhívásnak kell
tekintsék szolgálatukat, különös tekintettel, hogy tisztújítás évében
vagyunk, ezért az egyházi tisztségekrôl tanítást kell közzé tenni és
azokat tanulni kell.

A következô elôadó Nagy Gábor, a Debrecen Szabadság-telepi re-
formátus Egyházközség lelkipásztora volt, aki Kálvin János Institu-

tiójának alapján beszélt arról, hogy miként viszonyul egymáshoz az
egyház és a világi hatalom. „Az egyház és állam viszonya olyan,
mint a hippokráteszi iker; ha az egyik beteg, a másik is megbeteg-
szik, s csak ketten együtt lehetnek egészségesek.”

Az elôadások után hat gondnoki és presbiteri bizonyságtétel hang-
zott el. A bizonyságtételek „A hit a személyes életemben, és szemé-
lyes hitem a gyülekezet életében” témakörében fogalmazódtak meg.

Valamennyi bizonyságtétel az elhívás, és az elhívó Jézus Krisztus
fontosságát emelte ki, és Istent hangsúlyozta ki. Az szûrôdött le,
hogy: „Isten és Krisztus nélkül is lehet élni, de nem érdemes, mert
az nem élet.” A hívô ember értékrendje és zsinórmértéke az Evan-
gélium, az éltetô erô pedig a tiszta víz forrása: Jézus Krisztus.

Bizonyságtevôk: ifj. Módis László (Debrecen, Kossuth utca), Csa-
bina Sándor (Debrecen Nagytemplom), Szilágyi János (Ebes-Sze-
pes), Kathyné Mogyorósi Anna (Debrecen-Józsa), Veres Lászlóné
(Kismarja), és Török Csaba Pál (Debrecen Széchenyi-kert).

A tápláló és finom ebédet követôen öt kiscsoportban, irányított
beszélgetés folyt, mely beszélgetések középpontjában, az elhívást ki-
emelendô, a gyülekezetekben folyó szolgálatokról és a gyülekezeti
életrôl beszéltünk. Az egész napos alkalmat a házigazda gyülekezet
lelkipásztora, Jenei Zoltán zárta, és záró imájában hálát adván Isten-
nek a megtartó kegyelméért, kérte az Urat, hogy mutassa meg és
árassza ki hatalmát, erejét az egyházunkra, és keresztyénségünkre.

Istené legyen a dicsôség és a hála a végbement alkalomért és szol-
gálatokért!

Török Csaba Pál presbiter
a Debrecen Széchenyi kerti Egyházközség

Missziói Bizottságának elnöke

A szeretet alkotása: a Nagypénteki Református Társaság (I.)
1893 Nagypéntekén a budai református gyülekezet megalakulásá-
nak hajnalán, amikor még nem is állt a késôbb Szilágyi Dezsô térre
keresztelt Fazekas téren a templomunk, a budai reformátusok nagy-
pénteki istentiszteletét a budai Várban lévô evangélikus templomban
tartották meg. Az igehirdetô Kecskeméthy Csapó István helyettes
budai lelkipásztor volt, aki késôbb neves teológiai professzor lett a
kolozsvári teológián. A prédikáció Isten szeretetérôl szólt, arról, hogy
Isten milyen végtelen módon szeret bennünket. Kérdés az, hogy erre
milyen válasz születik meg a mi szívünkben. Az istentisztelet után a
hívek közül többen együtt maradtak, a Bástya sétányon sétálgatva
arról beszélgettek, hogyan lehetne az igehirdetés üzenetét a minden-
napokba beleültetve gyakorlattá változtatni. Ahogy így sétálgatva,
beszélgetve ballagtak a budai atyafiak, megláttak egy elgurult pénz-
darabot és egy rongyos öltözetû kisgyermeket. Isten ezeken keresz-
tül megszólította ôket, hogy gondoljanak az elesettekre, az árvákra,
a nehéz sorsot hordozó gyermekekre. Még ott a Bástya sétányon el-
határozták, hogy megalakítják a Nagypénteki Református Társasá-
got, azzal a céllal, hogy az abban az idôben nagy számban lévô el-
látatlan, árva, nehéz sorsú gyermekeket gondjába vegye. Célként
tûzték ki, hogy „[...] a könnyektôl elhomályosult szemek lássák meg
embertársaik nyomorát is, s igyekezzenek segíteni, még pedig nem a
szükséget és ínséget pillanatra enyhítô, hanem az elárvult embert
egész életére megmentô krisztusi szeretettel.” (A Nagypénteki Re-
formátus Társaság Évkönyve. 1893–1897. Budapest, 1897. 5. old.)

Az alakuló közgyûlést 1893. április 11-ére hívták össze, ahol a
résztvevôk Kiss Áron, Bernáth István, Kasics Péter, Kecskeméthy
István, Takách László, Telegdy Károly, Török Árpád és Szôts Albert
kimondták a Társaság megalakulását.

A Társaság élére dr. Kiss Áront, a nagykôrösi, majd a budapesti
polgári tanítóképzô igazgatóját választották meg elnöknek. Alelnök
Kasics Péter, a Társaság ügyésze dr. Kiss Károly, pénztárosa (késôbb
gondnoka) Szôts Albert, jegyzôje dr. Varga Bálint lett. Példa értékû
az a lelkesedés és az egymás iránti bizalom, ami – hisszük és tudjuk,
hogy a Szentlélek munkája volt az alapító atyákban. Megrendítô az
a tény is, hogy saját vagyonukból egymásért jótállva, banki kölcsönt
vettek fel és ebbôl vásároltak telket a megálmodott árvaház számá-
ra. 1895 novemberében az addig csak férfiakból álló Társaságban
létrejött a nôi tagozat is, melynek vezetésére a nagy társadalmi meg-
becsülésnek örvendô Hegedûs Sándorné szül. Jókay Jolánt kérték
fel, aki azonnal lelkes szervezômunkába kezdett.

Nôi tagozat beindítása szem látomást jó hatással volt az adomá-
nyok gyûjtésére: jótékonysági akciókat szerveztek, felajánlott tár-
gyaikat, mûalkotásokat értékesítették és a befolyt összeget a leendô
árvaház javára ajánlották fel. Megindult a gyûjtés, sok neves, közis-
mert ember is szépen adakozott erre a célra. Maga Jókai Mór is je-
lentôs adománnyal járult hozzá a gyûjtéshez.

Végül a tervek alapján a budaörsi Kamaraerdôn megvásárolt telken
építették meg az otthont, ahol 1900 ôszén indult meg a javító-nevelô
munka. Az otthonban mûködô iskolát a környékbeli gyermekek is
látogathatták. A mintegy 80 gyermek befogadására alkalmas intéz-
ményt Széll Kálmán miniszterelnök nyitotta meg, a résztvevôket
Szász Károly püspök, Kiss Áron és Haypál Benô lelkipásztor kö-
szöntötte. Az épület homlokzatára ez a jelmondat került: „Neveld a
gyermeket munkára, megél és jó marad.”

Csenki Zsuzsanna
Diakóniai gondnok presbiter, Budai Református Egyházközség
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Gyülekezetünk segédlelkésze, Kocsis Ádám meglepetésként a vész-
tôi református gyülekezet számára kiállította nagyapja, dr. Kocsis
Elemér hagyatékából származó bibliagyûjteményét. Végignézve eze-
ket a szép köteteket, megakadt a szemem egy viseltesebb, mégis ele-
gáns Biblián. Nyilván püspök úr ezt forgathatta legtöbbször. Kötése
szakadt, élén az aranyozás kissé kopott. Amikor kinyitottam, a borí-

tólapon írás volt látható. Kis-
sé nehezen olvasható, de jól
látható évszámokkal ellátott
sorok követik egymást, me-
lyek között az elsô bekezdés
így szól:

„Ezt a Bibliát vitte az elsô
országos Presbiteri Értekezlet
ünnepi fölvonulásán Debre-
cenben 1926. október 24-én a
Nagytemplomból a Kossuth utcai templomba a gyûlés színhelyére:
Dr. Hetessy Kálmán kecskeméti ref. lelkész.”

Az elsô nagy hatást az „ünnepi fölvonulás” kifejezés tette rám. El-
képzeltem a Debrecen fôutcáján vonuló rendezett tömeget, soruk élén
palástos lelkészek, mellettük fôgondnokok, utánuk presbiterek. Gyö-
nyörû kép. Egy héttel késôbb, a Presbiteri Szövetség közgyûlésén
egy szép kiadványban olvastam ugyanezt a dátumot, amelytôl datál-
ja születését szervezetünk. Így a „felfedezés” újabb jelentôséget ka-
pott, hiszen nyilvánvaló történeti dokumentum a Presbiteri Szövet-
ség alapításáról.

Erdei Gábor
vésztôi presbiter

Bibliavasárnap volt

Szamosnegyediek Debrecenben
A Szamosnegyedi Gyülekezet 26 tagú küldöttsége, kiegészülve a
Sárközújlaki Gyülekezet résztvevôivel, összesen 26-an vettünk részt
a debreceni hálaadó ünnepségen. Magunkkal vittünk egy marék föl-
det, amit külön kis kupacokba helyezett el mindenki, de az Úristen
másképp akarta, este a feltámadt szél összekavarta, majd az esô
eggyé formálta. Amikor délután 4 (itthoni idô szerint 5) órakor meg-
szólaltak a Debreceni Nagytemplom harangjai, mindenki könnyes
szemmel gondolt otthoni templomára, ahol ugyanebben az idôben
szintén zúgtak a harangok. Bing-bang: egyek vagyunk!

Hazafelé az autóbuszban, örömünkben, hogy mi is részesei lehet-
tünk az egyesülésnek, Hozsannákat énekeltünk. De késôbb rájöttünk,
hogy mégse, túl korán adtuk fel édesanyánk imakönyvét, nem min-
denki egyformán dicséri az Istent. Ezúttal nem a politikusok tettek
lóvá, hanem egyházi emberek, a magyarországi reformátusok nem
fogadták el az „Egységes magyar református énekeskönyvet”. Talán
úgy gondolták, hogy nem is kelletett volna új énekeskönyv, használ-
ta volna mindenki a magyarországi énekeskönyvet? Miért kellet ak-
kor új énekeskönyv, kik találták ezt ki?

Édesanyámnak a harmincas években kiadott Énekeskönyvébôl hi-
ányzott a 37 és 38-as dicséret, amely a régebbi énekeskönyvekben a
Himnuszt és a Szózatot tartalmazta. Ô imakönyvnek mondta, mert
tartalmazta a mindennapi imákat is, ebben a könyvben találtam meg
egy összehajtott lapot, mely az édesanyám kézírásával a Himnuszt
tartalmazta. Innen tanultam meg a Himnusz szövegét, mivel, hogy
régi összehajtott volt a lap, egy szót nem tudtam rendesen kiolvasni,
még ma is megtörténik, ha a Himnuszt énekeljük, e szónál megbot-
lik a nyelvem. Egy kis szünet kell, míg tovább tudom énekelni. Ami-
kor hittan órára kezdtem járni, édesanyám kivette ezt a lapot az éne-
keskönyvbôl, nehogy valaki megtalálja e tiltott szöveget, még ha az
illetô pap is volt. Talán odatette a szekrény aljába, ahol azt a piros-
fehér-zöld zászlót rejtette, és amelyet néha kivett és megsimogatta,
majd gondterhelt arccal visszatett. Az 1983-as imakönyvbôl, ame-
lyet a gyerekeimnek vásároltam, szintén hiányzott a 37,38-as dicsé-

ret, a 89-es fordulat után a bôvített kiadásban már olvasható volt e
két dicséret is. Ezért szoktam én mondani, amíg a magyarországiak-
nak ez „csak” a Himnusz, nekünk egy imádság, a Nemzet imája.

Most amikor az egész világon a reformáció 500 éves évfordulóját
ünnepeljük, sokan megemlékeznek arról, hogy az elsô magyar refor-
mátus Zsinatokat a mi környékünkön, Óváriban és Erdôdön tartot-
ták.

Mi legyen ezzel az énekeskönyvvel, nevezzük ezután a Külhoni
Magyarok Református Énekeskönyvének? Azt is mondják, hogy ta-
lán készülnek egy új énekeskönyvet kiadni, így 75 évesen képes le-
szek-e másikat tanulni? A Nagyanyák melyik könyvbôl tanítsák majd
egyházi énekekre az unokáikat?

Medve A. Sándor
Szatmárnémeti Szamosnegyedi ref. presbiter
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„Íme, por és hamu vagyunk”
AA  BBuuddaappeesstt--DDééllii  TTeerrüülleettii  SSzzeerrvveezzeett  kkééppzzééssii  aallkkaallmmaa  aa  IIII..  HHeellvvéétt  HHiittvvaallllááss  ttaannííttáássáárróóll

aa  hhíívvôôkk  eelltteemmeettéésséévveell,,  aa  hhoollttaakk  kköörrüüll  vvaallóó  ggoonnddoosskkooddáássssaall  kkaappccssoollaattbbaann
A Budapest-Pasaréti Egyházközségben január 14-én tartotta meg
a Budapest-Déli Területi Szervezet presbiteri továbbképzô alkal-
mát, amelynek témája a II. Helvét Hitvallás XXVI. fejezete volt.
A fejezet címe: „A hívôk eltemetésérôl, a holtak körül való gon-
doskodásról, a tisztító tûzrôl és a szellemek megjelenésérôl”. A
bevezetô áhítatot és a téma kifejtését Földvári Tibor, pasaréti be-
osztott lelkipásztor tartotta mintegy 50 érdeklôdô elôtt.

Az elôadó bevezetésül ar-
ról szólt, hogy a Szentírás
szerint az ember test és lélek
egységében él, melyek a ha-
lálban szétválnak és a lélek
tovább él. A Róm 14,7-10 ar-
ról szól, hogy „ha megha-
lunk, az Úrnak halunk meg”
és „mindnyájan oda fogunk
állni Isten ítélôszéke elé”.

A holtak körül való gon-
doskodás, tehát a gyász is er-
re utal. A test eltemetése
Krisztus temetésére emlékez-
tet, de feltámadására is. A te-
metési szertartásnak két célja
van: a gyászolók vigasztalá-
sa és az evangélium hirdeté-
se számukra. Jó, ha a temeté-

sen ott lehetnek a gyülekezet tagjai is. Vidéken ez sok helyen
gyakorlat, ôk vezetik a temetési énekeket.

A temetés módjára vonatkozólag az elôadó a Biblia alapján a
koporsós temetést javasolta, bár a modern korban teret hódít a

hamvasztás is. Ma is megmaradtak pogány szokások, mint áldo-
zat a halottakért („halotti mise”), imádság a halottakért, okkul-
tista eljárások a halottak lelkével való kapcsolat építésére, mint-
ha Krisztus áldozata nem lett volna elegendô értük is, hanem azt
emberi próbálkozásokkal kellene kipótolni...

Külön szólt az elôadó a tisztítótûz (purgatórium) tanáról,
amelynek a Szentírásban semmi nyoma nincsen. Egyik hozzá-
szóló említette, hogy 500 éve Luther a búcsúcédulák ellen emelte
fel szavát, mert az akkori római egyház azt terjesztette, hogy a
búcsúcédula megvásárlásával mentesül a vásárló a tisztítótûz
alól.

A halottak megidézését a Szentírás tiltja (5Móz 18,9-14), Jézus
a gazdag és Lázár példázatában pedig így tanít: „Ezenfelül még
közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik in-
nen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át
ne jöhessen senki” (Luk 16,26). Okkult praktikák során a Sátán
és démonai jelenhetnek meg a halott nevében.

A cikk szerzôje megjegyzi, hogy az egyik elsô magyar nyelv-
emlékünk, a Halotti Beszéd, mely a XII. században keletkezett,
használja a címben közölt szavakat, tehát hamuvá válásunk már
akkor is ismert volt: „Látjátok, feleim, szemetekkel, mik va-
gyunk: íme, por és hamu vagyunk.” Így szól errôl az Ige: „Mind-
egyik egy helyre kerül, mindegyik porból lesz, és újból porrá lesz
mindegyik” (Préd 3,20). Errôl szól 90. zsoltárunk 2. verse is. Ha
körülnézünk ma egy magyar temetôben, rossz érzést kelt az a
rengeteg beton, mûkô, márvány síremlék, amellyel a leszárma-
zottak büszkélkednek és próbálják vele jóvá tenni mulasztásaikat
az elhunytak iránt. A kolumbáriumok szerényebbek és ugyanúgy
alkalmasak az emlékezésre.

SzS

Vigasztalás, szabadulás – áldásos munkatársképzés
Ez alkalommal is szép számban vettek részt lelkipásztorok, fô-
gondnokok, gondnokok, presbiterek és diakónusok azon a mun-
katársképzôn, amelyet a Szatmári Református Egyházmegye
Presbiteri Szövetsége másodízben is megszervezett a Szatmárné-
meti Láncos templomhoz tartozó Kálvin János Református Ima-
házban.

Az alkalom alapgondolata: „Kiki amint kegyelmi
ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak,
mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai” (1Péter
4,10).

A képzés igei megnyitóján Korda Zoltán, a Szatmár-
Láncos Református Egyházközség lelkipásztora hirde-
tett Igét, majd bibliaismeretre (Ószövetségre) tanított
dr. Enghy Sándor Sárospataki Református Teológiai
Akadémiai tanár.

Hitismeretet dr. Füsti-Molnár Szilveszter sárospata-
ki rektor tartott elôször Vigasztalás a nyomorúságban,
majd Szabadulás a nyomorúságból címmel. D. Szabó
Dániel MRPSZ tiszteletbeli elnöke missziói beszámo-

lóját most is nagy érdeklôdéssel hallgatta a mintegy másfélszáz
fôs gyülekezet. Pásztor Gyula akadémiai lelkész éneket tanított.
Gazdag áldás volt az ötalkalmas képzés második szakaszán is.

Az alkalomról felvételeket készített az ITV Világíts címû mû-
sora is.
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Egyházmegyei Presbiteri Konferencia Nagyigmándon
Közel négyszázan gyülekeztünk össze 2017. február 18-án a
Nagyigmándi ReformátusTemplomban. A Tatai Református Egy-
házmegye tartotta évi presbiter konferenciáját, ami ez évben kap-
csolódott a Reformáció 500. évfordulójához, s megyei szinten
így az emlékév nyitó alkalmává lett.

A konferencia áhítattal kezdôdött, melyet nagytiszteletû Máté
László, a Tatai Református Egyházmegye esperese tartott az
1Korintus 3,11 alapján: „Mert más alapot senki sem vethet a
meglévôn kívül, amely a Jézus Krisztus”.

A konferencia résztvevôit köszöntötte Gyimóthy Géza egyház-
megyei fôgondnok úr és Hajduné Farkas Erika polgármester
asszony.

Két elôadást hallgathatott meg a jelenlévô gyülekezet. Az elsôt
fôtiszteletû dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyház-
kerület nyugalmazott püspöke tartotta „Reformáció 500 – Mire
becsüljük az örökséget?” címmel.

A második elôadás „A gyülekezetépítés lehetôségei a Magyar
Református Egyházban, a Reformáció500 éves évfordulójának
korában” címmel hangzott el fôtiszteletû Steinbach József, a Du-
nántúli Református Egyházkerület püspökének elôadásában.

A két elôadás egymást kiegészítve indult el a reformáció alap-
elveibôl, hogy a jelen kihívásain keresztül felmutassa a reformá-
tus hitvallásosság megújulását és az egyházépítés lehetôségeit a
jövôre nézve. A gyülekezet szolgálataképpen a Nagyigmándi
Református Kórus éneke hangzott fel, valamint két hittanos ta-
nuló, Vincze Lujza és Kóvári Alexandra versekkel köszöntötték
az egybegyûlteket.

A templomi konferencia után a nagyigmándi „Magos” Mûve-
lôdési Házban szeretetvendégséggel folytatódott a program,
melyrôl bízunk benne, hogy mindenki hitben és lélekben meg-
erôsödve térhetett vissza a saját gyülekezetébe, folytatva a szol-
gálatot, melyre az Úr Isten elhívta.

Máté László esperes úr zárszavában köszönetet mondott az
elôadóknak és vendéglátóknak egyaránt, legfôképpen Istennek
köszönve meg az ünnepség áldásait.

Soli Deo Gloria!
Sugár Tamás

Forrás: a Tatai Református Egyházmegye honlapja

Köszönet Margit Istvánnak
Péceli presbiter Testvérünk, Margit István fantasztikus meglepetést szerzett Szerkesztôbizottságunk-
nak és a Szövetségnek értékes és hiánypótló munkájával. Nem tudjuk, mennyi idôbe tellett neki, míg
lapunk 25 év összes számát gondosan feldolgozta és kategóriákba gyûjtötte, de amit letett asztalunk-
ra, az valóban elképesztô és hálaadásra indító. 4441 számozott és kate-
gorizált cikk, valamennyi mûfajban megjelent publikáció számozottan,
pontos év, szám, oldal megjelöléssel szerepel tartalomjegyzékében. De
nem csak tartalmilag dolgozta fel 25 év anyagát, hanem szerzôk szerint
is, minden esetben megfejtve és közzétéve még a szignós aláírásokat is.
10 kategóriába sorolta az anyagokat 162 oldalas munkájában: vezércik-
kek; cikkek, tanulmányok; egyéb írások; igemagyarázatok; Emlékezetes
presbiterek – XX. századi „gályarab” prédikátorok; olvasásra ajánljuk;

bizonyságtételek; sajtószemle; versek, imádságok; hírek, beszámolók. És még a névmutató. Jó látni,
hogy Urunk vezetése alatt mekkora szellemi, lelki érték, és kordokumentáció halmozódott fel a Pres-
biterben. S jó, hogy Margit István testvérünk ezt megláttatta velünk ugyancsak értéktisztelô és ér-
tékbemutató repertóriumával. Áldott az Isten a 25 évért, és Testvérünk munkájáért!

A Szerkesztôbizottság nevében hálás köszönettel: Dr. Békefy Lajos PhD felelôs szerkesztô.
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Egyházközség születése Nagykátán
Egy érdekes cikkre és fényképre hívták fel figyelmemet dédanyám-
ról, aki Nagykátán saját házát nyitotta meg a kisebbségben élô
református lakosság közösségi alkalmai számára a múlt század
elsô éveiben. Dédanyám – dr. Karácsonyi Jenôné Bárczay Bor-
bála – halála után is még egy ideig ebben a házban folytak az is-
tentiszteletek. 1940-ben, a fiókegyházközség fennállásának 25.
évfordulóján, dr. Sepsey Mihály fôorvos gondnoksága idején a
gyülekezet megvett egy kis lakóházat ott, ahol most a templom áll,
és abban alakított ki imatermet. 1941-tôl már külön missziói se-
gédlelkész végezte itt a szolgálatot. Azóta Nagykátán felépült egy
szép új templom (Nagykáta-Tápióvidéki Missziói Református Egy-
házközség www.reformak.hu). A cikkben hivatkozott Szentmár-
tonkátán pedig ma is élénk református élet zajlik, és az egyház-
község református általános iskolát is tart fenn.

A „Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetôje és cím-
tára az 1931-32. évre” címû földrajzi monográfia azt írja Nagy-
kátáról, hogy 12000 lélek lakja, ebbôl római katolikus 11000 és
a reformátusok száma 470 lélek, az 1920-ban elvégzett népszám-
lálás adatai alapján.

A kis létszámú református híveknek – adataink szerint – még
az 1900-as évek elején nem volt saját tulajdonú imaházuk sem.
Valahol csak tartottak istentiszteletet, mert bizonyítható, hogy a
szentmártonkátai tiszteletes ezen ügyben átjárt Nagykátára.

Változás állt be 1915. február 28-án, mert ekkor alakult meg a
nagykátai fiók-egyházközösség és egy nagylelkû támogató segít-
ségével a rendszeres istentisztelet helye is megoldódott.

Budapestrôl költözött Nagykátára az 1910-es évek közepén
Dr. Karácsonyi Jenôné és a mai Tüdôgondozó épületét vette meg.
(Férje Dr. Karácsonyi Jenô, 1914. október 25-én halt meg, a Ma-

gyar Jelzálog Hitelbank fôügyésze volt.) Az idôs hölgy a kúriá-
jában helyt adott a református híveknek, nem csak az istentiszte-
letek részére, hanem a református hitoktatást is itt tartották. Ez a
kép egy hittani záróvizsgán készült. A vizsgák után a hölgy rend-
szeresen megvendégelte a gyerekeket a kúria parkjában.

Az 1923-ban készült kép fölsô részének közepén ül a nagylel-
kû idôs hölgy, aki nem kis áldozatot hozott református hitéért.

Az épület külsô jegyeirôl a mai tüdôgondozó épülete egyértel-
mûen felismerhetô.

Felhasznált irodalom: Kucza Péter: Nagykáta anno címû mûve.
A képet Dr. Máté Katalin ôrizte meg. A dokumentumot közread-
ja dr. Viczián Miklós
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Dicsôség Jézus nevének! Alleluja, Alleluja, Alleluja!22

Január

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

14-én tartotta presbiterképzési alkalmát Szö-
vetségünk Budapest-Déli egyházmegyei
területi szervezete, a Bp.-Pasaréti Refor-
mátus Egyházközségben.

17-én Váczi Gábor szövetségi titkár Buda-
pesten megbeszélést folytatott dr. Békássy
N. Alberttel, a Nyugat-európai Magyar
Református Lelkigondozói Szolgálat el-
nökével, a két szervezet közötti partneri
kapcsolat fejlesztése vonatkozásában.

19-én a Dunamelléki Református Egyház-
kerület Ráday Gyûjteménye Biblia Mú-
zeumának budapesti megnyitóján Szövet-
ségünket Váczi Gábor szövetségi titkár
képviselte.

Ugyanezen a napon Muzsnay István testvé-
rünk, tagtársunk temetésén Szövetségün-
ket dr. Viczián Miklós missziói elnök kép-
viselte.

Ugyanezen a napon titkárunk megbeszé-
lést folytatott Ravasz Ákossal, az Európai
Magyar Protestáns Szövetség választmá-
nyi tagjával, a két szervezet szorosabb
együttmûködésének lehetôségeirôl.

21-én Szatmárnémetin tartotta elsô presbi-
teri és diakóniai munkatárs képzését a
külhoni Szatmári Református Egyházme-
gye Presbiteri Szövetsége.

29-én Hatvanban tartotta presbiterképzési
alkalmát Szövetségünk északpesti egy-
házmegyei területi szervezete.

31-én Debrecenben, a Református Nagytemp-
lomban, a Reformáció 500 éves évfordu-
lója alkalmából szervezett ünnepségsoro-
zat megnyitóján Szövetségünket dr. Szi-
lágyi Sándor ügyvezetô elnök képviselte.

Február

4-én Nagykovácsiban tartotta presbiterkép-
zési alkalmát Szövetségünk Budapest-
Déli egyházmegyei területi szervezete.

7-én a Nemzeti Fenntartható Fejlôdés Taná-
csa – Parlamentben tartott – ülésén Szö-
vetségünket dr. Szilágyi Sándor ügyve-
zetô elnök képviselte.

11-én tartotta Szövetségünk elnökségi ülé-
sét Budapesten.

Ugyanezen a napon dr. Szilágyi Sándor
ügyvezetô elnök, dr. Viczián Miklós
missziói bizottsági elnök, dr. h.c. Szabó
Dániel nemzetközi tanácsadónk, dr. Ju-
dák Endre presbiterképzési bizottsági el-
nök és Apostagi Zoltán presbiterképzési
biz. tag telefonon megbeszélést folytatott
Varjas Zsolttal, a Nyugat-Európai Ma-
gyar Presbiteri Szövetség megalakításá-
ról, ill. az ott indítandó presbiterképzés-
rôl. A szervezet alapítása, bejegyeztetése
lapunk szerkesztése idôpontjában folya-
matban van – Deo volente –, április elsô
felében kerül bejegyzésre Németország-
ban. Az elsô képzési alkalom tervezett
idôpontja: 2017. október 7. A helyszínnel
kapcsolatban (München vagy Augsburg)
a késôbbiekben pontos tájékoztatással le-
szünk. Az újonnan megalakuló szervezet
honlapja a www.magyarpresbiter.com
címen érhetô el. E helyrôl is Isten gazdag
áldását kívánjuk az alakuló szervezet
minden szolgálatára.

13-án Budapesten dr. Szilágyi Sándor ügy-
vezetô elnök megbeszélést folytatott P.
Tóthné Szakács Zitával, a Magyarországi
Református Nôszövetség elnökével. A
megbeszélés témája a két szervezet ápri-
lis 29-ei budapesti közös konferenciájá-
nak elôkészítése, ill. a jövôbeni szoro-
sabb együttmûködés lehetôsége volt.

18-án Nagyigmándon tartotta presbiteri kon-
ferenciáját a Tatai Református Egyházme-
gye. Az alkalomról lapunk más helyén
részletes beszámolót közlünk.

22-én a Zsinati Tanács ülésén Szövetségün-
ket dr. Szilágyi Sándor ügyvezetô elnök
és dr. h.c. Szabó Dániel nemzetközi ta-
nácsadónk képviselte.

25-én Szatmárnémetin tartotta második pres-
biteri és diakóniai munkatárs képzését a
külhoni Szatmári Református Egyház-
megye Presbiteri Szövetsége.

Március

4-én a Bp.-Budai Református Egyházköz-
ségben tartotta presbiterképzési alkalmát

Szövetségünk Budapest-déli egyházme-
gyei területi szervezete.

9-én tartotta ülését Szövetségünk Felügyelô
Bizottsága.

Ugyanezen a napon a budapesti Biblia Mú-
zeumban a „Most töredékes az ismere-
tünk” címû kiállítás megnyitóján Szövet-
ségünket dr. Szilágyi Sándor ügyvezetô
elnök képviselte.

11-én tartotta Szövetségünk évi rendes kül-
döttgyûlését Budapesten.

13-án a KRE-BTK által „A magyarországi
reformáció és Európa fél évezrede (Hit,
kultúra, hatalom és szolgálat)” címmel
szervezett konferencián Szövetségünket
dr. Szilágyi Sándor tiszteletbeli elnök
képviselte.

Ugyanezen a napon készítette elô jelen lap-
számunkat a PRESBITER szerkesztô bi-
zottsága.

* * *

A szerkesztôbizottság következô ülésének
idôpontja: 2017. május 8. (hétfô). Megje-
lentetésre szánt írásaikat május 2-ig kérjük
megküldeni Szövetségünk bármely elérhe-
tôségére.

Váczi Gábor

SZÖVETSÉGÜNK
ÉLETÉBÔL...

A Tematikus Presbiteri Füzetek különkiadásában hamarosan nyomtatott formában is megjelenik
a presbiterválasztással kapcsolatos kiadványunk, addig a következô linken elérhetô, pdf formátumban:

http://presbiteriszovetseg.hu/presbitervalasztas-2017
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a Magyar Református Presbiteri Szövetség hivatalos
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Dr. Kelemenné Farkas Márta, Dr. Kis Domokos Dániel,
Kövespataki László, Dr. Papp Vilmos , Dr. Ritoók Zsig-
mond, Váczi Gábor, Dr. Viczián Miklós. Felelôs szer-
kesztô és leptervezô: Dr. Békefy Lajos PhD. Felelôs
kiadó: Dr. Viczián Miklós. Tördelés: Heckmann Tamás.
Szerkesztôség: Magyar Református Presbiteri Szö-
vetség Irodája, 1092 Bp., Ráday u. 28. Tel.: 476-3211.
E-mail címünk: szovetseg@presbiter.hu. A lap a fenti
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A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek meg
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A ködön át,
az éjen át

a mélyen át,
a lápon át

keresi lelkem otthonát.

Én megállanék,
leomlanék

és botlanék
és hullanék,

és minden veszve volna rég.

De óv a kéz,
és tart a kéz,
és áld a kéz,
a drága kéz.

Elveszni lenne így nehéz.

Csüggedni mért?
Remegni mért?
Aggódni mért?
Kérdezni mért?

Ki vele járt, mind célhoz ért.

Magamba' nem,
erômbe' nem,
imámba' sem,
hitembe' sem,

de benne bízom teljesen.

Itt a kezem!
Fogd a kezem:
árva kezem,

gyenge kezem!
Tudom, hogy így megérkezem!

Fogd a kezem
TTúúrrmmeezzeeii  EErrzzsséébbeett



Légyen dicsôség mindenek elôtt
Néked, mert Te gyôztél a halál fölött.

Fénylô arcú angyal ôrzi sírodat,
Ô hirdeti nékünk diadalmadat.
Légyen dicsôség mindenek elôtt

Néked, mert Te gyôztél a halál fölött.

Itt van már Jézus hívei között,
Jertek mind, Ô népe, köszöntsétek Ôt!

Töltsön el a hála most mindeneket,
Gyôzelmével szerzett nékünk életet.

Légyen dicsôség mindenek elôtt 
Néked, mert Te gyôztél a halál fölött.

Nincs semmi kétség gyôzelme felett,
Velünk az Úr Jézus, ki tovább vezet.

Készen vár a hajlék, ha megérkezünk,
Üdvösségben Ô lesz örökké velünk.

Légyen dicsôség mindenek elôtt
Néked, mert Te gyôztél a halál fölött. 

Ennek a gyönyörû dicséretnek a fenséges zenéje Georg Friedrich Händel Judas Maccabaeus c. oratóriumából való, 1746-ban
komponálta a mester. Már 1760-ban megjelent egyházi himnuszként is. A fenti fordítás alapja Edmond Budry svájci református
lelkész-író húsvéti szövege: A toi la glorie – Tiéd a dicsôség. Magyarra néhai Tóth Péter kispesti református lelkész ültette át, az
1950-es évek végén. A délvidéki reformátusok énekeskönyvének értékes kincse, az 1971. évi kiadás óta, 306. dicséret. – drbl

Légyen dicsôség

Minden Kedves Olvasónknak a Feltámadott Úr Jézus Krisztusban áldott, szép Húsvétot!


