
A mögöttünk levő hetekben, hónapokban sokszor hallhattuk ezt a szót, sokszor
lettünk e szóval megszólítva, felszólítva, választásra buzdítva. A parlamentbe
igyekvő pártok mindegyike szólongatott és szólongat bennünket: menjünk, adjuk
le szavazatunkat, válasszuk őket, válasszuk a jobbat. S ha az irreális választási
ígéreteken és a politikusok olykor nem éppen dicséretre méltó tettein felül tudunk
emelkedni, akkor azt mondhatjuk: nincs is ezzel semmi baj, hiszen jogunk, sőt
kötelességünk is választani, a legjobb belátásunk szerint dönteni, voksolni.

A
választás azonban nem csupán a politikai színtéren van jelen, hanem
része a mindennapjainknak is. Döntéseket hozunk, választunk – akár
akarjuk, akár nem; akár észrevesszük, akár nem. Van, amikor nagyobb

horderejű, életünket vagy még szeretteink életét is évekre meghatározó döntéseket
hozunk, de van, hogy elhatározásunk csupán percekre, órákra vonatkozik. Azonban
a felelősség mindig mireánk hárul.
Válasszatok! – halljuk sokszor. Hang-
zik a parlamenti választások előtt,
vagy hangzik a mindennapi életünket
befolyásoló döntéseink előtt, és mi
választunk.

Így van ez már évezredek óta, hi-
szen bűnös voltunk is az első emberpár
döntésének a folyománya, és azóta is
választanunk kell jó és rossz között, a
helyes és a helytelen, a széles és a kes-
keny út között. Józsué is választásra
szólította fel a választott népet. A pusz-
tai vándorlást követő honfoglalás után
azt mondja nekik: „…válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok…” (Józs
24,15a). Hozzanak döntést abban, hogy kit szolgálnak. Azt az Istent szolgálják-e,
akit Józsué és a háza népe is szolgál, aki megszabadította a zsidó népet az egyiptomi
fogságból, aki átvezette őket a pusztán, adott nekik eledelt és italt, aki adott a nép-
nek földet és megszabadította az ellenség kezéből; vagy pedig más, idegen istene-
ket, bálványisteneket kezdenek el követni? Választani kell, mondja Józsué, és még
ma: azonnal meg kell hozni a döntést.

I
gaz ugyan, hogy életünk tele van fontos és kevésbé fontos döntéshozata-
lokkal, amelyek hol több, hol kevesebb időre meghatározzák életünket, an-
nak minőségét, kapcsolatainkat, de a legnagyobb döntés mégis az, amit a

zsidó népnek is meg kellett hoznia Józsué felszólítására: kinek szolgálunk, kit köve-
tünk, milyen értékeket képviselünk. Az, hogy kinek szolgálunk, hogy az Úr Jézus
mellett tesszük-e le a voksunkat, hogy Őt fogadjuk-e el életünk Urának, Megváltó-
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KÖZLEMÉNYEK H Í R E K ESEMÉNYEK
Egyházmegyei közgyűlések. A barsi

egyházmegye április 23-án Nagysallón, a
pozsonyi egyházmegye május 1-jén Nagy-
megyeren tartotta közgyűlését. Fazekas
László püspök mindkettőn részt vett.

Új szak a teológián. A Szlovák Akkre-
ditációs Bizottság április végén jóváhagy-
ta missziológia–diakónia szak indítását a
az SJE Református Teológiai Karán. Az új
szak beindításához még szükséges az Ok-
tatásügyi Minisztérium jóváhagyása.

Püspöki látogatások. Fazekas László
püspök április 27-én a lelkészi hivataluk-
ban találkozott a bátorkeszi, a kisújfalui,
a párkányi, a búcsi és a dunaradványi lel-
kipásztorokkal. A látogatásokra elkísérte
Dobai Sándor, a komáromi egyházmegye
esperese. Május 3-án pedig a nagykeszi, az
ekeli, a csallóközaranyosi, a megyercsi, a
gútai és a kamocsai lelkészeket keresték fel.

Az ökumené jegyében. Május 12-e és
16-a között Münchenben rendezték a II.
Ökumenikus Egyházi Napokat, amelynek
egyházunk is társszervezője volt. A ren-
dezvényen egyházunkból Fekete Vince fő-

gondnok, Fazekas László püspök, Rákos
Loránt zsinati tanácsos és Molnár Miklós
kálosai lelkipásztor vett részt. Fazekas
László püspök május 13-án egy pódium-
beszélgetés részese volt, amikor is Jörg
Schmidt, a Reformierter Bund főtitkára őt
és Thomas Wipfet, az Európai Evangéliu-
mi Egyházak Közösségének elnökét kér-
dezte a kisebbségben lévő egyházak hely-
zetéről. Május 15-én a müncheni reformá-
tus gyülekezetben került sor csoportos be-
szélgetésre, amelynek témája ismét a ki-
sebbségi sors volt.

Szeretethíd. A Diakóniai Központ által
szervezett önkéntes napra 972-en jelent-
keztek be, ami tizennégy gyülekezetet,
négy iskolát, két cserkészcsapatot és tizen-
kilenc más csoportot jelent.

Templomszentelés. A 2008-ban villám-
csapás által megrongált ipolypásztói temp-
lom felújítása befejeződött. A gyülekezet a
2010. június 19-én (szombaton) 11 órai
kezdettel tartandó hálaadó istentiszteletre
hívja és várja mindazokat, akik támogat-
ták a templom újjáépítését.

A Pátria rádió
protestáns műsorai:

Június 20-án 8.05-kor a Világosság
című egyházi műsor református adásá-
ban ifj. Kozár Péter garanyi lelkipásztor
a két testvér, Mózes és Áron fáraónál
tett látogatásáról szól a hallgatókhoz.

Július 4-én 8.05-kor a Világosságban
ifj. Demes Tibor hardicsai lelkipásztor az
első és a második egyiptomi csapásról
szól a hallgatókhoz.

A Világosság másnapi (hétfői) ismét-
lésének kezdési időpontja: 12.05.
Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

Egyházzenei alkalmak
Országos Kántorképző Tanfolyam
Kezdők és haladók számára (A1, A2,

B1, B2, C1, C2, D1, D2 és továbbképző
csoport).

Időpont: június 30. – július 18.
Helyszín: Alistál (az imaház és a refor-

mátus iskola termei)
Részvételi díj: teljes ellátással 70 eu-

ró/fő
Jelentkezési határidő: június 13.
kantorkepzotanfolyam@gmail.com

VII. Gyermekkórustábor
(6–14 évesek részére)

Időpont: július 26. – augusztus 1.
Helyszín: Jóka (Betlehem Missziós

Központ)
Részvételi díj: teljes ellátással 55 euró
Jelentkezési határidő: június 30.
További információval szolgál és a je-

lentkezéseket fogadja Süll Kinga egyház-
zenész: 945 01 Komárom, Jókai utca 34.
Mobil: 0915/737 801; e-mail: refzene@
refzene.sk

Az Erdélyi Református Egyházke-
rület ügyvezető főgondnoka a már-
cius 15-i kolozsvári ünnepségről
hazafelé tartva elszenvedett súlyos
autóbaleset következtében elhunyt.
Megdöbbenésünket és hiányérze-
tünket fokozza a szomorúság: meg-
kevesbedett azon személyek szá-
ma, akik imádkoznak az alistáli re-
formátus iskoláért.

Utolsó találkozásunkkor ugyanis
erre tett ígéretet. Január közepén a
királyhágómelléki püspökbeiktatás
után sietve váltottunk néhány szót.
Pár nappal a Generális Konvent el-
nökségének ülése után voltunk, és
kérdése rögtön az említett intéz-
ményre irányult. Rövid helyzetis-
mertetésem után jobb kezét (szo-
kásához híven) bal alkaromra he-
lyezte, talán kicsit meg is szorítot-
ta, amikor elhagyta ajkát a jövendő
iránti bizalmat – imaígérettel is
megtámogató – erősítő mondat.

Tonk István több egyházi és köz-
életi funkciót is betöltött, tavaly
május 22-én Debrecenben ő hirdet-
te ki a magyar református egysé-
get. Ügyszeretetét legközelebbről a
Magyar Református Egyházak Ta-
nácskozó Zsinata Sajtó- és Telekom-
munikációs Bizottságában szem-
lélhettem, amelyet Nagy László ko-
lozsvári professzor elhunyta után
elnökként ő mozgatott (a bizottság
másfél évtized alatt mintegy har-
minc ülést tartott, minek következ-
tében az MRETZS legaktívabb bi-
zottságává lett).

Tonk István, aki a kolozsvári
Misztótfalusi Kis Miklós Nyomda
és Kiadó igazgatójaként az írott
szón keresztül való összeköttetést
is fontosnak tartotta, április 3-án,
nagyszombaton az ideiglenesből
átlépett az örökkévaló kommuniká-
ciós térbe. Földi porsátorát a Há-
zsongárdi temető fogadta be, em-
lékezete legyen áldott!

–akb–

Gyermeki hála
Szüleim pontosan úgy neveltek,

ahogy az felülről rájuk bízatott. Kö-
szönet és hála nekik azért, hogy kicsi
koromban belém ültették a HIT mag-
ját, minek következtében ma a hívők
életét élhetem: hihetek, növekedhetek
és akár vissza is eshetek. Köszönöm,
hogy hagytak helyet az IGAZSÁG-
NAK, hogy nem hagytak magamra,
hogy ha majd felnövök, választha-
tok…
„Engedjétek hozzám jönni a kis-

gyermekeket…” (Lk 18,16a) – tanít a
Szentírás, és ők engedtek...
„…úgy nevelitek és neveltetitek…”

– teszik le kereszteléskor számosan
a (később kevésbé komolyan vett) fo-
gadalmat, és ők úgy neveltek...

Bár bűn és kín gyötör engem is,
nem kételkedem a széles út és kes-
keny út vonatkozásában. Nincsenek
kétségeim az örök élettel kapcsolat-
ban, és nem a jó cselekedeteim által
akarok üdvözülni. Nem tartom ma-
gam jónak, mert senki sem jó, csak
egyedül az Isten (Mk 10,18b). De van
hitem, melynek szárnyán életem leg-
sötétebb pillanataiban is szárnyalha-
tok FELÉ, aki életem adója, vigyázója
és fenntartója.

Hitemért, a belőle fakadó felismeré-
sekért és áldásokért, megelégedett-
ségemért (mert nem vágyom sokra),
útnak indítóimért és lépteim őrizőiért
legyen az Úrnak dicsőség örökké!

Uram, áldd meg őket a hitükért!
Légy velük testi erejük fogyatkozá-

sakor!
Uram, áldd meg a szenvedőt, az

öregedőt!
Áldd meg a HAZAÉRKEZŐT!

–vöm–

TONK ISTVÁN
(1942–2010)

Hitmélyítő csendeshét
Augusztus 2-a és 8-a közt a komáromi

és a bősi református gyülekezet hitmé-
lyítő csendeshetet szervez Tahiban, témá-
ja az Apostoli hitvallás. Főelőadó: Pólya
Katalin. Vendégelőadó: Szeverényi János.
Részvételi díj: 5000 forint/nap/fő (teljes
ellátás), hatéves korig fél ár. Jelentkezési
határidő: június 30. Jelentkezni Oros
Csabánál lehet: csendeshet@gmail.com,
0905/451 510.
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„Az Úr irgalma végtelen…” – hang-
zott az ének április 18-án a kisgéresi
református templomban, amikor is
sor került Blanár Erik megválasztott
lelkipásztor ünnepélyes beiktatására.
Nagy esemény volt ez gyülekezetünk
életében, s mi sem bizonyítja ezt
jobban, hogy templomunk megtelt
azokkal a hitbeli testvéreinkkel, akik
személyesen szerették volna
megtapasztalni a felemelő élményt.

Molnár Elemér esperes köszöntő sza-
vait követően az igehirdetést Fazekas
László püspök tartotta, aki az 1Pt 2 igéi
alapján szólt a gyülekezethez, megosztva
velünk a sok évvel ezelőtti személyes él-
ményeit, amelyeket Kisgéresben élt át.

A beiktatást Molnár Elemér, a zempléni
egyházmegye esperese végezte, aki a vé-
gén átadta lelkészünknek a templom kul-
csát és a lelkészi hivatal pecsétjét. Ezt kö-
vették a lelkészek áldásmondásai, majd
egy ének kíséretében lelkészünk átvette és
felöltötte a gyülekezet ajándékát: egy új
palástot. Az immár hivatalosan is beikta-
tott lelkészünk igehirdetésének szavai ez
alkalommal még jobban simogatták a lel-
künket, mint máskor. Az alapigét az

ApCsel 10-ből vette, ahol arról olvasha-
tunk, hogy Kornéliusz a házába hívatta és
fogadta Pétert, hogy bizonyságot tegyen
előttük Jézus Krisztusról, és hirdesse ne-
kik mindazt, amit az Úr parancsolt. A sok-

sok elváráson túl és mindenek előtt a lel-
kipásztor legfontosabb feladata és lehető-
sége az, hogy az egyetlen tökéletesre mu-
tasson: az Úr Jézus Krisztusra. Erre a
szolgálatra hívott mindnyájunkat a lelki-
pásztor által hirdetett ige.

A gyülekezet tagjainak köszöntését,
nagyrabecsülését és háláját Furik Csaba,
gyülekezetünk gondnoka öntötte szavak-
ba, aki mint polgármester is köszöntötte a
lelkipásztort. A bensőséges hangulatot

még inkább fokozták lelkész-
nőnk, Blanár Gabriella sza-
vai, aki a család nevében kö-
szöntötte férjét, kislányukkal,
Pannával együtt, akinek éne-
két már könnyekkel küszköd-
ve hallgattuk végig. Rend-
hagyó istentiszteletünket, a-
mely nemzeti imánk éneklé-
sével, a Himnusszal zárult,
gazdagította még Asszonyi
Eszter szavalata, a hittanos
gyerekek énekei és a nőszövet-
ség énekkarának a szolgálata.

Istennek legyen hála, hogy közel öt év-
vel ezelőtt falunkba vezérelte ezt a lelkész
házaspárt, akik azóta is fáradhatatlanul
tesznek azért, hogy minél többen megta-
pasztalhassuk az Úr szeretetét.

Kalán Mária
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Az ÚR színe előtt
Mennyei Atyám, segíts nekem,

hogy a szívemben gyermeki hittel
higgyem, hogy a Te velem kötött
kegyelmi szövetséged szilárdan
megáll. Taníts mindent úgy fogad-
ni, mint ami Tetőled érkezik. Ne-
ked ajánlom utaim, Tebenned bí-
zom, hogy segítesz nekem. Te
mutatod a szélnek az utat, veze-
ted a felhőket, ahova akarod; ve-
zess engem is az igaz úton, a Te
nevedért. Ne engedd, hogy saját
magam válasszak rossz utat, ha-
nem mindig add, hogy azon az
úton menjek, amely az örök életre
vezet. Vétségeim tűnjenek el,
mint a felhő, bűneim pedig úgy,
mint a köd. Vond szívemet ma-
gadhoz, hogy bűn nélkül járjak
előtted. Az Úr Jézus Krisztusért,
hallgass meg. Ámen.

Johann Jäger

Elfriede Mörlin

TE ÉS AZ ISTEN
Hatalmad van elereszteni Istent,
de arra nincs, hogy Ő is eleresszen.
Hatalmadban van gyűlölni az Istent,
de nem tilthatod meg, hogy Ő szeressen.

Jézus Krisztus ellen szabadon dönthetsz.
Ő a Golgotán döntött temelletted.
Igét, egyházat messze elkerülhetsz:
ige, egyház mindig téged keresnek.

Magad választhatod az utat, célt is,
vezetésének mégse vethetsz gátat.
Tagadhatod hatalmát is, létét is:
nem vethetsz gátat Isten uralmának.

(Fordította: Túrmezei Erzsébet)
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(Befejezés az 1. oldalról)
jának, vagy pedig idegen, isteneknek
mondott világi elemeket tartunk életünk
irányítójának, mindennapjaink meghatá-
rozójának. Az Úr Jézust szolgáljuk, vagy
idegen vallások, modern, divatos irányza-
tok követőinek állunk?

Az ember életének legnagyobb, legfon-
tosabb választása az Úr melletti választás.
E döntésünk mellett az összes többi eltör-
pül, mert az összes többi ennek az egynek
lesz alávetve. Az Úristen mellett való
döntésünk után minden további döntésün-
ket ennek az egynek a fényében hozzuk
majd meg. Hiszen ha életünk minden pil-
lanatában az Úristen szeretetére reagá-
lunk, akkor nem hozhatunk Isten-ellenes
határozatokat. Akkor döntéseinket, vá-
lasztásainkat – legyenek akár egyéniek,
akár közösségiek vagy politikaiak – úgy
hozzuk majd meg, hogy azok az evangé-
lium terjedését szolgálják világunkban.
Akkor nem lesz többé kérdés a Tízparan-
csolat időszerűsége, a helyes istentisztelet
vagy a szeretet nagy parancsolatának a
gyakorlása. Nem lesz többé kérdéses,
hogy Isten igéje hozzánk is szól, mert a
választásainkat döntően meghatározzák
majd ezek.

Válasszatok! – hangzik a felszólítás a
politikai választások kapcsán is. S mi vá-
lasztunk, vagy éppen nem választunk, és
hagyjuk, hogy mások döntsenek helyet-

tünk. Nem azért tesszük ezt, mert nincs
véleményünk. Inkább azért, mert a ben-
sőnkből, a múltunkból, atyáink örökségé-
ből, identitásunkból fakadó véleményünk
és abból következő döntésünk vagy éppen
választásunk nem egyezik korunk nagy-
hangú, befolyásolni és megtéveszteni aka-
ró perc-emberkéinek és a belőlük verbu-
válódott érdekcsoportok nézeteivel, illet-

ve velünk szembeni váradalmukkal. És
ezért sokan (mindenféle ürügyet találva)
inkább nem is választanának, és szabad
folyást engedve mindennek hagynák,
hogy mások döntsenek helyettük és felet-
tük. Így viszont a felelősséget és ily mó-
don a magunk, családunk, egyházunk és
nemzetünk életét, jövőjét évekre vagy
akár évtizedekre meghatározó döntési le-
hetőséget engednénk ki a kezünkből –
csak azért, mert nem hiszünk a szívünk-
nek, mert nem hiszünk a szemünknek és
nem akarjuk meglátni mindazt, amit az Úr

már eddig is nekünk adott, és nem akarjuk
elhinni, hogy az Úrnak ezt követően is
terve van itt élő népével.

Amikor Józsué felszólítja a népet arra,
hogy válasszon, nem azért teszi, mert ő
maga nem tudott volna dönteni, vagy a
népet a maga elképzelése szerint vezetni,
vagy mert az Isten választott népe helyett
nem tudott volna egy idegen, a zsidó nép
megsemmisülését és beolvadását akaró
népet megkérdezni. Józsué választást és
választ vár a néptől, a nép minden egyes
tagjától. S e döntés jogát, felelősségét
nem lehetett másra hárítani, de nem is kel-
lett, mert a zsidó nép ott és akkor az élő
Isten mellett döntött.

Válasszatok! – hangzott egykor és hang-
zik azóta is a felszólítás. Bár igaz, hogy
sok tekintetben kibújhatunk a válaszadás,
a különböző szintű, a jövőnket meghatá-
rozó választások alól, de az Istennel való
kapcsolatunk tekintetében ezt nem tehet-
jük meg: vele kapcsolatban a nem döntés
is döntés, a tartózkodás pedig tagadás. Ép-
pen ezért válasszunk! Válasszuk az Urat,
s utána minden választásunkban hozzunk
életünknek, szeretteinknek, egyházunk-
nak és népünknek javát, előbbre jutását
munkáló, de mindenekelőtt Urunknak tet-
sző döntést! És mondjuk, éljük mi is az
egykori zsidó nép válaszát: „Mi az Urat
akarjuk szolgálni!” (Józs 24,21b). Járjunk
az ő útján, a hozzá vezető úton, és hoz-
zunk neki tetsző döntéseket életünk min-
den napján!

Molnár István
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„Erősítsétek a lankadt kezeket, és
szilárdítsátok a tántorgó térdeket!” (Ézs
35,3). Csaknem százharmincan vet-
tünk részt az április 18-a és 21-e kö-
zött megrendezett III. Kárpát-
medencei református missziói és dia-
kóniai találkozón, amelynek a
helyszíne Berekfürdő volt. A gazdag
programban leginkább a diakóniai
intézmények vezetői lelhettek haszno-
sítható értékeket.

A nyitó istentiszteleten Bölcskei Gusz-
táv tiszántúli püspök az emberi szó hite-
lességének fontosságát, az igen vagy a
nem választásának szükségességét hang-
súlyozta. Minden napunk áhítattal kezdő-
dött, ami még inkább fokozta a meghitt
légkört. Ottlétünket kultúrműsorral, tánc-
házzal és éjszakai gyógyfürdőzéssel is
gazdagították, hogy minél több fesztelen
alkalmunk legyen közel kerülni egymás-
hoz, munkatársi barátságokat kötni, ami
nagyon fontos az együttműködés szem-
pontjából.

Az első napon egy érdekes esettanul-
mányról hallhattunk, amely Jézust mint a
legjobb, legmegfelelőbb és legsokszínűbb
vezetőt mutatta be. Ezek után betekintést
nyerhettünk a munkatársak motiválásának

lehetőségeibe. Ki kell emelnem Fruttus
István Levente diakóniai előadó előadá-
sát és Pál Sándor gyönyörű gondolatait,
melyek szerint a diakónia a hit ismertető-
jegye. Az egészséges keresztyén ember ju-

talma az, hogy teheti, hogy megteheti,
hogy van lehetősége szolgálni. Ezért tuda-
tosítanunk kell: „Jutalmam, hogy tehe-
tem.”

Személy szerint nagyon örültem az e-
gyes intézmények konkrét beszámolójá-
nak. Például a kárpátaljai Irgalmas Sama-
ritánus Református Gyermekotthonról
szóló ismertetőnek, melyet Katkó László
igazgató tartott. Megismerkedhettünk to-
vábbá több idősek otthona működésével,
beszámolókat hallhattunk minden régió
diakóniai intézményének jelenlegi állapo-
táról, nehézségeiről. Egyházunk Diakóniai
Központjának működéséről Szabó Anna-
mária igazgató számolt be. Hallhattuk to-

vábbá a kolozsvári teológia lelkes hallga-
tóinak beszámolóját diakóniai program-
jukról, tevékenységeikről, jövőbeni terve-
ikről.

Lehetőségünk nyílt részt venni egy álta-
lunk választott műhelyben (idősügy, fo-
gyatékosügy, család- és gyermekvédelem,
szenvedélybetegség, gyülekezeti diakónia,
menedzsment a diakóniában) is, amelyek
tevékenyen zajlottak. Itt volt igazán lehe-
tőségünk a gondolatainkat, ötleteinket el-
mondani. Az utolsó napon a műhelyek ve-
zetői összegezték a műhelymunkák ered-
ményeit. A különböző szekciók gyűlései-
vel egy időben pedig megtartotta ülését a
Kárpát-medencei Diakóniai Koordinációs
Tanács, amely megszavazott egyszeri,
húszezer forintos évi ösztöndíjat tíz felvi-
déki gyermek számára. (A pénz átadása
májusban történik majd, és egyházi isko-
láink kiválasztott diákjai kapják.)

A találkozón egyházunkból még jelen
volt Molnár Árpád zsinati tanácsos,
György András somorjai lelkipásztor és
Lengyel Zoltán, a Diakóniai Központ
munkatársa is. Az alkalom záró, úrvacso-
rával összekötött istentiszteletét pedig
püspökünk, Fazekas László tartotta, aki
az irgalmas samaritánus példázatát he-
lyezte a szívünkre útravalóul.

Úgy gondolom, a vezetők megkapták a
kellő buzdítást a lankadt kezek erősítésére
és a tántorgó térdek megszilárdítására.

Tóth Zsuzsanna

Kisgéres
Célja az Úr Jézusra mutatni

Berekfürdő
Hasznos előadások és műhelymunka

Molnár Elemér esperes beiktatja Blanár Eriket



Április 11-én konferencia zajlott a
lévai gimnáziumban, ahol választ
kerestünk arra a kérdésre, hogy mi a
küldetésük a református iskoláknak
és hogyan tudnak a Felvidéken
megfelelni ennek a feladatnak. A
konferencián jelen voltak a helyi
iskola tanárai, diákok, szülők,
gyülekezeti tagok és az érsekkétyi és a
martosi református iskola pedagó-
gusai is.

A lévai egyházi gimnázium nemcsak a
lévaiak, hanem az egyházmegye számára
is fontos, hiszen iskolánkban döntően a
környező gyülekezetek fiataljai tanulnak.
A gimnázium ügye tehát közös ügy, a-
mely összefogást igényel.

Az előadók többsége többször is ki-
hangsúlyozta, hogy az egyházi iskoláknak
sajátos küldetésük van. A célok megfogal-
mazásában mindig központi szerep jut az
intézmény életét gondozó közösségnek. A
lévai gimnáziumot a helyi református
gyülekezet keltette életre, és kisebb-na-
gyobb nehézségekkel fenntartja és gon-
dozza. Küldetését így az egyház által
képviselt értékek mentén lehet csak meg-
fogalmazni. Az egyház Krisztusban élő
közösség. A mi iskolánknak is ezt a kö-
zösséget kell formálnia, mégpedig hittel
és tudással. Csak így tudja szolgálni az if-
júságot, a szülőföldünket és a magyarság
megmaradását.

A nyitó áhítatban Kassainé Mártha
Tímea helybeli lelkész az 1Móz 18,19
alapján, Ábrahám példáján a kiválasztott-
ságról beszélt. Isten mindig kiválasztja az
övéit, hogy megtanítsák az Úr útjának őr-
zését. Számunkra ez az út Krisztus, aki ál-
tal lesz hitelessé az a szolgálat, amit Isten
a kiválasztottságunk és elhívásunk által
bennünk elkezdett.

Az első előadó testvériskolánk, a mis-
kolci Lévay József Református Gimnázi-
um igazgatója, Ábrám Tibor tiszánin-
neni főgondnok volt, aki a református
iskolák küldetését így foglalta össze: A
keresztyén nevelés bibliai alapokon tör-
ténjék, ami személyes megszólítással és
személyes döntéssel jár, és a teljesség igé-
nyével történik. Egész életre szóló tanítást
és tartást kell adnia, önkorlátozó elvre kell
építenie, a társadalmi felelősségvállalásra
kell felkészítenie, ami aztán felelős dön-
tésekhez és azok felvállalásához vezet.
Vagyis a keresztyén értékekhez, a krisz-
tusi etikához és cselekvéshez kell min-
denkor igazodnunk.

Fazekas László püspök szerint fontos,
hogy a küldő egyház és az iskola szimbi-
ózisban éljen egymással. Az iskola fela-
data az értékteremtés és -megőrzés, ehhez
hiteles és hitben járó pedagógusokra van

szükség, akik munkájukat nem foglalko-
zásként, hanem hivatásként fogják fel.
Elismerte, hogy iskoláinkra küzdelmes
feladat hárul: úgy kell a kor kihívásainak
megfelelniük, hogy közben a feltételek

nem egyenlők az önkormányzati iskolá-
kéival. Az egyházi iskolákat ebben a ver-
senyben a küldetésük és a bennük folyó
pedagógiai-nevelői munka teszi erősebbé
és vonzóbbá.

Kluch János, a vendéglátó gimnázium
igazgatója az intézmény életét mutatta be.
Beszélt az iskolában folyó munkáról, a
célokról, az elért eredményekről. Kiemel-
te, hogy a tanulmányi eredmények kitű-
nőek, az iskolát rendszerint a legjobb diá-
kok választják, és a végzősök kilencven
százaléka az egyetemeken is megállja a
helyét. Rendkívül jó eredményeket érnek
el a diákok a hazai és magyarországi ver-
senyeken és vetélkedőkön. Fontosnak tar-
totta megjegyezni, hogy a sikerekben
döntően benne van a pedagógusok mun-
kája, és az is örömteli dolog, hogy az in-
tézmény mögött a szülők is ott állnak. És

persze a fenntartó egyházközség, amely
évente átlagban több mint kilencezer eu-
róval támogatja gimnáziumát.

A tízéves fennállásához érkező intéz-
mény lassan megérett arra, hogy életét
egy olyan személy nevéhez kösse, aki a
múltban a helyi református közösség éle-
tében meghatározó szerepet töltött be. A
fenntartó egyházközség Czeglédi Péter
gályarab lelkészre gondolt, akinek a hit-

valló élete, tartása és hűsége példa lehet
mindenki számára. A lelkész életpályá-
járól, a gyászévtizedről Baráth Béla Le-
vente, a Debreceni Hittudományi Egye-
tem docense tartott előadást, amelyből

megtudtuk a prédikátor
szép jelmondatát: „Per
spinas ad rosas – Tövi-
seken át a rózsákhoz.”

Kassai Gyula helybeli
lelkész szerint az a leg-
fontosabb, hogy az isko-
la ne az egyházból, ha-
nem az egyházban éljen.
A gimnáziumnak Krisz-
tusba vetett hittel és az

egyházzal közösségben kell az ifjúságot
felkészítenie az életre és erősítenie a szü-
lőföldön való maradást, valamint határo-
zottan felvállalnia nemzeti értékeinket.
Mindehhez szükség van az egyház, az

anyaország és a helyi közösségek támo-
gatására is. A lévai egyházközség tervezi,
hogy a jelenlegi iskolaépületet moderni-
zálja és kibővíti, egy kollégiumot is épít,
és a gyülekezeti helyiségeket is egy épü-
leten belül helyezi el. A lelkész arról is
beszélt, hogy a református pedagógusok
képzésére is nagyobb hangsúlyt kell fek-
tetni. Mivel egyházunknak nincs önálló
tanítóképző főiskolája, ezért a magyaror-
szági református egyetemeken való to-
vábbképzést kell a határon túliak számára
elérhetővé tenni.

A konferencia a pedagógusok hivatá-
sáról szóló fórummal végződött, amelyen
az addig szólók mellett szerepet kapott
Dékány Gizella, a martosi és Bohák Va-
léria, az érsekkétyi iskola igazgatója is. A
többi résztvevővel együtt őszintén beszél-
tek a keresztyén pedagógusi pálya kihívá-
sairól, saját szakmai sikereikről, és sok
személyes példával adtak tanácsot a jelen-
lévő pedagógusoknak, hogy hogyan lehet
hittel és kellő energiával, odafigyeléssel
és empátiával nap mint nap odaállni a fel-
növekvő nemzedék elé.

–kgy–
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Ennek az esztendőnek – több más kül-
és belpolitikai esemény mellett – a leg-
meghatározóbb történései a parlamenti
választások, majd az év végén a helyható-
sági választások lesznek. Felelős életet
élő keresztyén emberként nem mondhat-
juk, hogy ez minket nem érdekel, mert a
mi országunk nem e földi világból való.
Egyértelművé kell válnia mindenki szá-
mára, hogy itt e földön arra kaptunk Isten-
től lehetőséget, hogy életünkkel, viselke-
désünkkel, döntéseinkkel felelősségtelje-
sen megjelenítsük az ő akaratát. Ezt az
akaratot Ő érvényesíteni akarja minden
nép fölött – akár tudatosítjuk, akár nem.
Ő azt akarja, hogy mindenki éljen és el-
jusson az igazság ismeretére. Nem mind-
egy tehát, hogy kik lesznek azok, akik az
elkövetkezendő években egy ország sor-
sáról és mindennapjairól fognak dönteni.
Nagyon oda kell figyelnünk tehát, amikor
a szavazóurnákhoz járulunk!

Csak akkor tudunk megfelelő módon
dönteni, ha a Szentírást tartjuk szem előtt.
Meg kell vizsgálnunk, hogy ki az, akinek
a köz érdeke fontosabb a saját érdekénél.
Aki magáénak tudja azokat az értékeket,
amelyeket a keresztyén ember értékként
kezel, és mind saját maga, mind a másik
ember számára fontosnak tart. Aki a min-
dennapokban is azokat az értékeket kép-
viseli, amelyeket plakátokon vagy kam-
pánygyűléseken hangoztat, aki a vélemé-
nyét akkor is fel meri vállalni, ha emiatt
kinevetik vagy megkülönböztetik. Akinek
az igenje tényleg igent jelent, a nemje pe-
dig nemet. Aki nem az ellenségeskedést
szítja, hanem a békességet, az egységet
munkálja. Akinek az élete példaként szol-
gálhat mások számára.

Ezek mind olyan kérdések, amelyeknek
szem előtt tartása segíthet minket a helyes

döntésben. Ne legyünk közömbösek, ne
engedjük, hogy mások válasszanak he-
lyettünk! Tudatosítsuk, hogy keresztyén
életünknek van jelentősége a társadalom
számára, még ha valakinek úgy is tűnik,
hogy semmit sem tudunk befolyásolni.
Hiszen a tanítványok is csak tizenketten
voltak, de Jézus ígéretéhez híven tanúi
lettek nemcsak Jeruzsálemben, Júdeában
és Samáriában, hanem valóban a föld vég-
ső határáig.

Kálvin János, aki Isten dicsőségét kí-
vánta szolgálni életével és cselekedetei-
vel, azt tanítja az Ige alapján, hogy min-
den felsőbbség Istentől van, s annak, aki
erre lett megválasztva, feltétlenül az Isten

akaratát kell cselekednie. Ha nem ezt te-
szi, vét Isten ellen, s az embereket, a reá
bízottakat (legyen az ország, nép, nemzet)
veszélyes helyzetbe sodorhatja, s nem az
életet támogatja, hanem a halál felé tereli
őket döntéseivel.

Pontosan ez jogosít fel, sőt kényszerít
minket arra, hogy felelősen vegyük ki ré-
szünket azokból a döntésekből, amelyek
életünk elkövetkező szakaszára nézve je-

lentőséggel bírnak. Nem lehetünk közöm-
bösek, bármennyire is bánt bennünket az,
hogy ismét rengeteg ígérgetést hallunk, s
mindenki a legjobb arcát próbálja mutatni
– a háttérben viszont szinte leplezetlenül
húzódnak meg a korrupciós botrányok, a
viszály és a békétlenség. Nem lehetünk
érdektelenek annak ellenére sem, hogy
tudunk az egyénieskedésekről, a hatalom-
vágyról, a korrupcióról, a pénz uralmáról
és arról az elszomorító tényről is, hogy
vannak, akik számára semmi sem drága
(erkölcs, tartás, nemzet, közösség), csak
hogy a felszínen tudjanak maradni.

Június 12-én képviselőket választunk a
parlamentbe. Tegyünk róla, hogy valóban
„képviselők” kerüljenek oda, akik hajlan-
dók kiállni keresztyén értékrendünk, tár-
sadalmi és kulturális értékeink mellett!
Gyermekeinket is szólítsuk meg, ha eset-
leg közömbösen azt gondolnák, hogy
úgysem számít a szavazatuk. Ne enged-
jük, hogy nélkülünk döntsenek rólunk!

Alkalmainkon pedig imádkozzunk a-
zért is, hogy Isten adjon mindenkinek
tiszta látást, felelősségtudatot és megfon-
toltságot a helyes döntéshez, nem feled-
vén az ige szavát: „Intelek azért minde-
nekelőtt, hogy tartassanak könyörgések,
imádságok, esedezések, hálaadások min-
den emberekért, királyokért és minden
méltóságban levőkért, hogy csendes és
nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfé-
lelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és
kedves dolog a mi megtartó Istenünk
előtt…” (1Tim 2,1–3).

Fekete Vince, Fazekas László,
főgondnok püspök
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ISMÉT ÉLJÜNK A LEHETŐSÉGGEL!
Ne engedjük, hogy rólunk nélkülünk döntsenek!
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Léva
Az egyházban élő iskola a cél

Kluch János beszámol az iskola életéről

Felnőttként sokszor visszagondo-
lunk arra az időszakra, azokra az
évekre, amelyeket felhőtlen
gyerekkornak szoktunk nevezni.
Visszaemlékszünk, és bensőnket
valami kellemes, meleg érzés hatja át.
Létezik ilyen gyermekkor, amely tele
van nevetéssel, vidámsággal, önfeledt
játékkal, kalandos élményszerzéssel és
a szülői szeretetből fakadó
gondoskodással és útmutatással.

Amint sokaknak megadatott a gondta-
lan gyermekkor, úgy sokan vannak olya-
nok is, akiknek nem volt benne részük.
Így van ez ma is a mi száguldó sárgolyón-
kon, amelyen több gyermek sír és szen-

ved, mint ahány biztonságos és szeretettel-
jes gyermekkort élhet. Amit ma (Európa
bármely államát tekintve) egy anyagilag
jól szituált, erkölcsös és jól szocializált
család biztosít a gyermekei számára, saj-
nos nem természetes.

Statisztikai adatok szerint Európa gyer-
mekeinek több mint a fele szintén a szen-
vedő gyermekek közé sorolható, noha
többségüknek nem kell éhezniük, nem él-
nek át vallási erőszakot, nem lesznek a
gyermekprostitúció és egyéb kegyetlenke-
dések áldozataivá. A humanista és neoli-
berális neveltetés következtében, továbbá
az egyes családtagok individualizálódásá-
nak és hedonista életstílusának vagy közö-
nyének eredményeként viszont lelki-szel-

lemi nihilizmust, egyfajta belső kiürese-
dést és az állítólagos demokrácia összes
szennyével és betegségével (a társadalom
patologikus tüneteivel) megterhelt „csalá-
di életet” élnek meg.

Annak idején Ravasz László püspök lí-
raian beszélt a gyermekekről, amikor így
fogalmazott: „…a gyermek nem teher,
még ha letörik is egy-egy ág a gyümölcs
súlya alatt. A gyermek nem játékszer, bár-
milyen sok örömet okozzon is életünknek,
nem eszköze, hanem célja. A gyermek nem
fényűzés, ő maga az ajándék.” Eme bibliai
alapon álló gondolat döbbentett rá, hogy
mai világunk nem így gondolkodik a gyer-
mekekről, hanem úgy, mint a letűnt korok
emberei.

A gyermekek a történelem során mindig
csak eszközök voltak valaki vagy valami-
lyen politikai, vallási vagy társadalmi cél

(Folytatás a 4. oldalon)

Önfeledt gyermekek – szenvedő gyermekek
Gyermeknapi aggodalmak

Kassai Gyula a jövőképet vázolja



(Befejezés a 3. oldalról)

számára. Mivel kicsik és erőtlenek, köny-
nyű visszaélni velük, manipuláció tárgyá-
vá lehetnek, de akár szentnek tartott jel-
szavak hordozóivá is tehetik őket. És ke-
gyetlenség az is, hogy a 21. század elején
a gyermekek jogainak egyre erőteljesebb
hangoztatása mellett olyan gyermek- és
életellenes politikát folytatnak felelős sze-
mélyek, amely ellentétben áll a biblikus
gondolkodással, de sérti az élethez, az
emberhez méltó élethez való jogot is. Saj-
nos Európa szívében is ugyanez a helyzet,
bár más dimenziókban.

A gyermekek védelmében 2006-ban az
Európa Tanács Építsük Európát a gyer-
mekekért a gyermekekkel címmel olyan
új programot indított, amelynek kere-
tében segítséget nyújt az egyes tagálla-
moknak az érvényben lévő nemzetközi
normák mind országos, mind helyi szin-
ten történő végrehajtásához. A nemzetkö-
zi normák vonatkoznak az ENSZ összes
tagállamára is. A legújabb adatok viszont
azt az égbekiáltó bűnt mutatják, hogy a
világ harminc országában jelenleg is leg-
alább háromszázezer gyermek katonás-
kodik, sőt a világ ötven országában a
gyermekek, fiatalkorúak hivatalosan még
ma is sorkötelesek, azaz fegyveres konf-
liktusok esetén bármikor bevethetőek.
(1998-ban valamivel jobb volt a helyzet,
mert huszonöt országban összesen két-
százezer olyan tizenhat év alatti gyerme-
ket regisztráltak, akinek a kezébe „köny-
nyű” fegyvereket adtak.)

Az UNICEF legfrissebb adatai szerint
bolygónkon 2,1 milliárd gyermek él, akik
a föld összlakosságának harmincöt száza-
lékát teszik ki. A becslések szerint évente
kb. 129 millió gyermek születik, ám kö-
zülük minden negyedik szörnyű életfel-
tételek között kénytelen élni. További
becslések szerint minden 12. gyermek
meghal, mielőtt betöltené az ötödik élet-
évét. Kutatások bizonyítják és támasztják
alá azt a tényt, hogy 100 gyermekből 33-
nak nincs születési anyakönyvi kivonata,
és nem is lesz soha, mert ezek a gyerme-
kek jogfosztottak. 100 gyermekből 27
nem kapja meg a szükséges védőoltáso-
kat, szérumokat, így eleve halálra van ítél-
ve. 100 gyermekből 32 alultáplált, hiá-
nyoznak számukra az alapvető élelmisze-
rek; továbbá 100 gyermekből 18 nem jut
ivóvízhez, így biztos a fertőződések és a
dehidratáció következtében bekövetkező
halál. 100 gyermekből 39 nem tud ember-
hez méltóan tisztálkodni, kielégítetlenek
a higiénés feltételei. Borzasztó az a tény
is, hogy 100 gyermekből 18 nem járhat
iskolába, tehát ők a teljes analfabetizmus
áldozatai; de a 100-ból 25 gyermek is
csak az ötödik évfolyamig jut: számukra

az oktatás és képzés folyamata ekkor le-
zárul.

Elszomorítóak és megdöbbentőek ezek
az adatok, de számunkra egyben kihívást
is jelentenek, mert gyermekvédelmi szak-
ellátásunk ezeken a gyermekeken próbál
segíteni.

Magyarlakta vidékünkön sokszor égbe-
kiáltó szociális igazságtalansággal nézünk
szembe, amikor írástudatlan tinédzserek-
kel találkozunk, vagy olyan lánygyerme-
kekkel, akiket szexuálisan zaklattak. Szo-
morú volt azzal a ténnyel is szembesülni,
amikor egy kisgyermek életben maradá-
sáért harcoltunk, aki már a magzati álla-
potban kábítószerfüggővé lett, és a meg-
születését követően már csak absztinált –
addig, míg központi idegrendszere bele
nem fáradt. Döbbenetes dolog olyan gyer-
mekeket is látni, akiknek vannak szüleik,
de elvetik maguktól őket. Magyarorszá-
gon egyetemi oktatók tanulmánya szerint
90 896 családban 209 800 veszélyeztetett
gyermek él. Közülük testi bántalmazás-
ban és kínzásban 3226, szexuális zakla-
tásban 308, emocionális elhanyagoltság-

ban pedig 6430 gyermeknek volt része.
49 131 gyermek számára nem megfelelő
az a környezet, ahol a családjával él, e-
gészségkárosodásban pedig 8832 gyer-
mek szenved. Ezek az adatok százalékos
arányban fedik a szlovákiai adatokat is,
mivel az élet alapvető kérdéseihez az itte-
ni lakosság hasonlóképpen viszonyul,
mint a magyarországi.

A kedves olvasó felteheti a kérdést,
hogy református keresztyénként mit tehe-
tünk. Azonban előbb e sorok írója teszi fel
a kérdést, hogy meddig tűri még ezt Isten,
meddig nézi a lázadó ember kegyetlensé-
gét és arcátlanságát. Hol van a mi felelős-
ségvállalásunk a felvetett téma tekinteté-
ben? Elegendő-e a passzív hozzáállás,
vagy rezignáltságunkban kegyes frázisok-
kal elintézettnek tudjuk azt, amiben vala-
hol nekünk is aktív szerepet kellene ját-
szanunk?

Legszűkebb környezetünkben a gyer-
mekek mireánk vannak bízva. Korunk té-
ves felfogása az, hogy a gyermekekért
csak a szülők a felelősek. Isten a gyerme-

keket az egyes családokba helyezte el,
azonban nevelésükért, neveltetésükért,
oktatásukért és felnőtté válásuk minősé-
géért egy nagyobb közösség hordoz fele-
lősséget (a társadalom és az élő Isten előtt
egyaránt).

A mi posztmodern korunkban, amikor
a társadalom többsége (a szellemileg és
erkölcsileg vakok és megvakítottak soka-
sága) egy tekintély nélküli nevelés elmé-
letét akarja állítólagos európai normák
alapján átültetni a gyakorlatba, ne féljünk
a tekintélyelvű keresztyén nevelés mellett
kiállni! A gyermekeknek akkor lesz fel-
hőtlen gyermekkoruk, ha megtapasztalják
és átélik a család védő és éltető szeretetét,
ha olyan személyek veszik őket körül,
akik nem bálványként imádják felnövek-
vő utódaikat, hanem mernek a kor esz-
meiségével és szellemi fuvallatával szem-
ben értékátadó nevelést folytatni.

Martin Žilínek professzor A személyi-
ség erkölcsi identitásának kialakítása
című könyvében többek között arról ír,
hogy ha a gyermekek életéből a felnőttek
elveszik az ideálokat, a követésre méltó
életpéldákat, akkor a gyermekek és fiata-
lok nagyon hamar idolokat, a kor bálvá-
nyait fogják keresni, akik pedig zsákutcá-
ba, lelki és szellemi megundorodáshoz
vezetnek. Esztelen és komolytalan dolog
a felnövekvő nemzedéket túlerotizált szap-
panoperákkal és kegyetlenséget propagá-
ló akciófilmekkel jóllakatni. Ugyanúgy
esztelenség a kiskorúak mindennemű esti
szórakozásának legitimizálása és jóváha-
gyása: az ehhez a témához való liberális
szülői hozzáállás indoklása már alapjai-
ban megcáfolható. Isten népének a gyer-
mekekhez való odafordulása mindig dön-
tő hatással bírt. Nem elegendő a preven-
ció, intervenciót kell folytatnunk. Ha meg-
mozdul a szívünk, mozduljon vele együtt
a karunk is, de engedjük, hogy az ajkunk
is megmozduljon! Ha kell, beszéljünk,
szóljunk gyermekeink és ifjaink érdeké-
ben; ezt talán ember nem tilthatja még
meg nekünk.

„Bűnösök vagyunk oly sok tévedés és
sok hiba miatt. / De legnagyobb bűnünk,
hogy elhagytuk a gyermekeket, hogy elha-
nyagoltuk az élet forrását. / Körülöttünk
sok minden várhat, a gyerek nem. / Most
van itt az idő, / Most alakulnak a csont-
jai, / Most készül a vére, / Most fejlődnek
ki az érzékszervei. / Neki nem mondhat-
juk: majd »holnap«. / Az ő neve: »ma«”
(Gabriela Mistral).

Gasparecz Tihamér

2010. június

Molnár Sándor rimaszombati lelkipásztor a közelmúltban fel-
hívta a presbitérium figyelmét az egyházközség élete egyik szo-
morú időszakára, amely 1771-től 1783-ig tartott: az ellenrefor-
máció megszüntetett minden református egyházi tevékenységet,
a lelkészeket és tanítókat eltávolították állásukból. Ezekben a ne-
héz időkben a rimaszombati hívek Jánosiba, Zeherjére és Alsó-
pokorágyra jártak istentiszteletre. A presbitérium úgy döntött,
hogy ennek emlékére a húsvéti ünnepeket követő vasárnapon
minden évben emlékező istentiszteletet szeretne tartani valame-
lyik említett község református templomában. Az első megemlé-
kezést a rimajánosi református templomban tartottuk, ahol április
11-én harangszó és Bihariné Pelle Zsuzsanna orgonajátéka
várta a helybeli és a rimaszombati egyházközség híveit.

Bihari Richárd rimajánosi lelkipásztor a Lk 24,15–16 versei
alapján megtartott prédikációjában az emmausi úton beszélgető

tanítványokat hozta közel a hallgatósághoz. Bár a ma embere is
átvenné a vitakultúrájukat – hangzott el az igehirdetőtől –, de
manapság sajnos inkább egymás sértegetésén és a gyűlölködésen
van a hangsúly. A 240 évvel ezelőtti események kapcsán rámuta-
tott, hogy sok nehézséget okoztak a rimaszombati református
gyülekezetnek, de elődeink bíztak abban, hogy az útjukon Jézus
kíséri őket és világossá teszi számukra, merre menjenek. Ezt
hagyták számunkra is példának – zárta magyarázatát az igehir-
dető.

A prédikáció után B. Kovács István, a Református Tudomá-
nyos Gyűjtemények igazgatója tartott előadást a gyászos idő-
szakról. Súlyos csapás érte a rimaszombati református gyüleke-
zetet, amikor az akkori érseki helyettes, Bányai László a helytar-
tótanács 1768. június 16-án kelt határozata alapján két misszio-
náriust küldött Kis-Hontba – kezdte beszédét B. Kovács István.
Egyikük Karaba György hittérítő, akinek a székhelye Nyústyán
volt. Ő 1769. június 25-én körmenettel érkezett a városba, és el-
vezette a református templom közelébe, amikor a református hí-
vek épp az istentiszteletről jöttek kifelé. A két csoport között du-
lakodás, komoly konfliktus alakult ki, aminek súlyos következ-
ményei lettek. Megindították a vizsgálatot, majd 1771. április 9-
én kihirdették a szomorú ítéletet: nemcsak a verekedőket, hanem
a város elöljáróságát, a református egyházat és az iskolát is sú-
lyosan büntették. A két lelkipásztort, Martonyi Jánost és Varan-
nay Istvánt hivataluktól azonnal megfosztották. Elvették a temp-
lomot és az iskolát, az elítélteken végrehajtották az ítéletet, és
Rimaszombat területén megtiltották a református istentiszteletek
tartását (még házaknál sem tarthattak istentiszteletet). Rima-
szombat csaknem teljesen református lakosságának tehát nem
volt temploma, iskolája, tanítója, sem lelkésze.

De ezekben a nehéz időkben sem maradtak a református hívek
Isten bátorító üzenete nélkül, mert Jánosiba, Zeherjére, valamint
Alsópokorágyra jártak templomba, sőt a születéseket, házasság-
kötéseket, halálozásokat is ott anyakönyveztették. Pedig az uta-
zás nehéz volt, sárban gyalog vagy szekéren több mint két órát
tartott az út.

Ennek a szomorú állapotnak II. József császár türelmi rendele-
te (1781) vetett véget. Felbátorította a rimaszombatiakat arra,
hogy kérvényt nyújtsanak be őfelségéhez: 1782. március 11-én
kérték elfoglalt javaik visszaadását. Kérelmükre kitérő választ
kaptak, de nem adták fel, s amikor a császár 1783. július 5-én
Rimaszombatban időzött, közvetlenül neki nyújtották be kérel-
müket. Megígérte, hogy a kérelmet teljesíteni fogja, és be is tar-
totta a szavát: 1783. augusztus 10-én kiadott rendeletében meg-
adta a jogot a szabad vallásgyakorláshoz, templom és iskola épí-
téséhez (1784. április 19-én meg is történt a templom alapkövé-
nek a letétele). Október 3-án azonnal meghívták lelkésznek
Szentkirályi Szőke Ferencet a Pest megyei Gomba községből
(később a tiszáninneni egyházkerület főjegyzője, az egyesült bor-
sod-gömöri egyházmegye esperese lett), aki újjászervezte a rima-
szombati gyülekezetet. A megújuló református közösség Isten-
ben bízó, hitükben egyre jobban megerősödő hívei – hűséges
lelkipásztoruk mellé állva –1786-ra megépítették az Úr házát,
így a hívek már saját templomukban dicsőíthették a Mindenhatót
– emlékezett és emlékeztetett B. Kovács István.

A hálaadó istentisztelettel hitet tettünk amellett, hogy – Isten
kegyelméből – méltó utódai lehetünk elődeinknek, akik erős hit-
tel bíztak az Úrban, aki megtartotta a gyülekezetet a próbatételek
és a szétszórattatás idején is.

Ádám Gábor
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Egyháztörténeti emlékezés

Április 11-én délután a zenéé volt a főszerep Madaron. A ko-
máromi egyházmegye kórustalálkozójára a több mint kétszáz
résztvevő tíz településről érkezett: Bátorkesziről, Hetényről, Ér-
sekújvárról, Búcsról, Negyedről, Marcelházáról, Dunamocsról,
Zsigárdról és Madar testvérközségéből, Kocsról (és természe-
tesen a helybeli kórus is énekelt).

A megjelenteket Nagy Lajos helybeli lelkipásztor köszöntötte,
majd Szabó Csongor egyházzenész orgonajátékával mindenki
ráhangolódhatott az igehirdetés üzenetének a befogadására. Utá-
na a kórusok előadták a megközelítőleg tízperces repertoárjukat,

ami nagyon színesnek bizonyult: három és négy szólamban,
akusztikus hangszerkísérettel is énekeltek, és volt gyermekek
által tolmácsolt dicséret is.

A kórustalálkozót Süll Kinga, az egyházzenei osztály igaz-
gatónője értékelte, aki a további éneklésre serkentés és a közös
munka segítése céljából minden kórust megajándékozott két
dalosfüzettel. A végén Dobai Sándor, a komáromi egyházmegye
esperese is köszönetét fejezte ki az elhangzott dicséretekért és
az Istentől való muzsika ajándékáért.

–lz–

Madar
Tíz kórus találkozottA rimajánosi református templom

A vendéglátó gyülekezet énekkara
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Kettős indíttatású könyv a Tübin-
geni Egyetem újszövetséges pro-
fesszorának könyve: mind a
keresőknek, mind a hit alapkérdései
iránt mélyebben érdeklődő hívők-
nek szeretne szólni. Eligazodásukat
segíti a kötet végi kislexikon is.

Hans-Joachim Eckstein felmutatja
a klasszikus Isten-képet, még ha ön-
megvalósító korunkban, amikor az
ember lesz a történelem és a világ
központjává, ez nem is mondható
„divatosnak”. Persze, az önistenítő
ember csak önmagában hiheti, hogy
nem rajta kívül dőlnek el a dolgok...
Szögezzük le: az Isten-hit ajándék:
„Azért vagyunk képesek hinni, mert
Isten már munkálkodik bennünk. A
hit ugyanis nem általunk teljesítendő
feltétele annak, hogy átéljük Isten
cselekvését, hanem az az eszköz és
mód, amelynek segítségével Isten
teszi lehetővé, hogy az ő valóságát
már itt és most megtapasztaljuk” – ír-
ja a szerző az előszóban.

És ez így van annak ellenére, hogy
korunk embere „halottnak” véli Is-
tent. És ha esetleg mégis közel en-
gedné magához a gondolatot, hogy
azért hátha van egy „legfelső lény”,
végképp nem tud mit kezdeni azzal a
gondolattal, hogy ugyanez a lény tes-
tet öltött s a názáreti Jézusban hoz-
zánk hasonló emberré lett. A könyv
első fejezete Isten feltétlen szereteté-
nek ezzel a formájával próbálja meg-
ismertetni mind a hitetlent, mind a
hívőt (a fogalmi rendszer és hitigaz-
ságok természetesen sokkal közelebb
állnak a gyakorló hívőhöz).

És a szeretet felmutatása folytatódik
a Jézus Krisztussal való kapcsolatun-
kat taglaló résszel, aki a hívő ember-
ben él: aktív szerepet szán neki (nem
bábuként mozgatja), nem vak enge-
delmességre kényszeríti, hanem a kö-
vetésére hív. És sorjáznak a további
kulcsfogalmak: bűn, hála, igaznak
nyilvánítás, megszentelődés stb.

A rejtőzködő Istenről szóló fejezet-
ben a sok földi nyomorúság láttán a
szerző nem sokat feszegeti a kérdést,
miért tétlen Isten, miért engedi meg a
szenvedést, hanem inkább közli ál-
láspontját: „Tény, hogy amikor az
emberek szenvednek és meghalnak,
Isten nyilvánvalóan nem avatkozik
be, és nem lép közbe, hogy ezt meg-
akadályozza… sok szenvedő embert
éltet annak tudata, hogy amikor eg-

zisztenciájában rendül meg vagy el-
veszíti azokat, akiket szeret, nem kell
elveszítenie ráadásul még Istenbe ve-
tett bizalmát, a szeretet hitét, az élet
reménységét is.” Ráadásul a hívő em-
ber azt is tudja, hogy a szenvedés út-
ját Isten is, egyszülött Fia is vállalta.
Amikor Jézus a kereszten függött,
„Atyja a valóságban nem fordult el
tőle és nem hagyta őt cserben, ha-
nem együtt szenvedett szeretett Fiá-
val, osztozva kétségbeesésében.” A
szerző hangsúlyozza, hogy a szenve-
désre nincs racionális, csak perszo-
nális válasz. „A szenvedések elhor-
dozására nem értelmes érvek adnak
segítséget, hanem az, ha az ember Is-
ten Fiára néz, aki az elhagyatottság-
ban is megmaradó bizalmat és azt,

hogy Isten megtartja őt akkor is, ha
rejtve van, előttünk és értünk maga is
átélte.”

A Szentlélekkel foglalkozó fejezet
valójában egy interjú. Munkálkodá-
sával kapcsolatban a teológus rögzíti,
hogy „a Szentlélek Isten személyes és
cselekvő jelenléte a hívő ember éle-
tében”, aki még akkor is velünk van,
ha kifejezetten nem észleljük.

A záró fejezet rendkívül izgalmas.
Azt vizsgálja, mekkora esélye van
egy „növekvő egyház” perspektívájá-
nak korunkban. Szűkülő népegyházi
kereteink közt számunkra is különö-
sen időszerű, talán „provokatív és ké-
nyelmetlen” is, de felfoghatjuk „kihí-
vásként és megkerülhetetlen” kérdés-
ként. Eckstein rámutat, hogy hajla-

mosak vagyunk ideálisnak feltüntetni
az ősgyülekezet körülményeit, holott
„összehasonlíthatatlanul nehezebbek
voltak a maiaknál”.

Visszatérő jelzője az „organikus”.
Pál apostol leveleiben a test vagy az
épület organikus egységet képez,
Krisztus gyülekezetében minden tag-
nak meg kell lennie az organikus he-
lyének, az egység megélésének azon-
ban csak ott van esélye, ahol „a hí-
vők »organikusan« és »mi-orientál-
tan« élnek”. A szerző meglátása sze-
rint a növekedés – az újszövetségi kor
mintájára – úgy képzelhető el, ha az
egyház – organikus kibontakozás-
ként – hiteles életet él: az istentiszte-
let vonzó jellege és a szeretet által
következetesen áthatott közösségi
élet hozhat szerves növekedést. Az
ősegyház „azáltal, hogy egy közös
test tagjaiként szervesen és sokszí-
nűen bontakozott ki, minőségi és
mennyiségi növekedést élhetett át”.
A példa adott és érvényes!

A. Kis Béla
(Kálvin Kiadó, Budapest 2009)
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„Íme, mily jó és mily gyönyörűséges,
amikor együtt lakoznak az atyafiak!”
(Zsolt 113,1). Valójában ezzel a rövid igei
megállapítással nyilvánvalóvá lehet tenni
azt, ami március 21-én betöltötte a szür-
nyegi délutáni istentiszteletet. Ha azonban
még jobban érzékeltetni szeretnénk a lég-
kört, ecsetelni kell a történteket.

A szeretett lelkipásztor, Demes Tibor
2010. március 19-én betöltötte 70. életé-
vét. Az istentisztelet befejeztével Tusai
Viktor gondnok megkérte őt és feleségét,
hogy az úrasztalánál álljanak egymás
mellé (amint egyébként mindenben).
Majd hangsúlyozta, hogy a jubiláns szür-
nyegi szolgálata harmincöt éve alatt a
nyáj megerősödött, a különböző népek és
nemzetek békés egymás mellett élésének
szószólójaként és a szeretet hirdetőjének
ismerték meg, aki igehirdetésével Isten-
hez vezetgette a nyájat. S bizony a mai
kor emberének nagy szüksége van ilyen
példaadókra.

Parajos Tamás verssel és énekkel, Ka-
lán Viktória verssel köszöntötte a jubilá-
ló lelkipásztort. Ezután községünk polgár-
mestere, Kalán Viktor mondta el, hogy a

szeretet prédikátora erős jellemű, becsüle-
tes és lelkiismeretes ember. (A község ve-
zetősége rózsacsokorral és ajándékkal
lepte meg az ünnepeltet.) Majd a pres-
biterek is köszöntötték lelkipásztorukat.

A görög katolikus kurátor, Volčko Tibor
szlovák nyelvű köszöntője azt jelezte,
hogy e két felekezet békességben él egy-
más mellett. Hangsúlyozta a szeretetben
való együttélés fontosságát, melynek jel-
lemeznie kell a hívő emberek életét.

Az ünnepi aktus a kultúrházban folyta-
tódott, ahol a nőtestvérek szeretetvendég-
séget készítettek elő. Itt Tusai Viktorné
pénztárnok (könnyeivel küszködve) fejez-
te ki jókívánságait a jelenlévők nevében,
mondván: bárhol, bármikor büszkén áll-
tak a lelkipásztor mellé! Kalán Viktorné,
hogy oldja a meghatódottságtól, örömtől
könnyező emberek hangulatát, egy ked-
ves, vidám verset adott elő.

Az ünnepeltnek minden gratulálóhoz
volt néhány kedves szava, mint ahogy azt
már megszokhattuk tőle évtizedeken ke-
resztül. Nagy dolog, ha a gyülekezet és a
lelkész viszonya évtizedek múltán is
olyan jó, mint Szürnyegen! Kívánjuk,
hogy a mindenható Isten éltesse még so-
káig, adjon erőt, egészséget neki, áldja
meg életét továbbra is!

Tusai Viktorné

Feladvány
Mi a jelentése az inkarnáció

szónak?
Kérjük, hogy megfejtésüket leg-

később július 15-ig nyílt levele-
zőlapon, képeslapon vagy e-mai-
len juttassák el a Kálvinista Szem-
le szerkesztőségének címére (930
10 Dolný Štál 386). A helyes vá-
laszt beküldők közt ajándék köny-
veket sorsolunk ki.

Az áprilisi számban feltett kér-
désre azok válaszoltak helyesen,
akik szerint a családi élet tisztasá-
gáról a 3Móz 18-ban van szó.

Azon kedves olvasóink közül,
akik helyes megfejtést küldtek be,
hárman részesülnek – a Zsinati El-
nökség jóvoltából – könyvjutalom-
ban: Csatlós István (Bés), Cso-
mor Ernő (Szőgyén) – mindketten
Muraközy Gyula A Sionnak hegyén
című könyvét kapják, illetve Sza-
nyi Mária (Rozsnyó) – az ő jutal-
ma Patricia M. St. John Nyomok a
hóban című könyve.

Nyereményükhöz gratulálunk,
postán küldjük el.

A szerkesztőség

HIT – KAPCSOLAT

A Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház Diakóniai Központja és
egyházzenei osztálya a marcelházai
gyülekezettel közösen április 10-én
szervezte meg a II. Visszhang zenés
napot. Az alkalomra harminc
egészségében károsodott meghívott
érkezett Galántától Párkányig.
Hozzátartozóikkal, segítőikkel együtt
közel százan voltak jelen a református
templomban.

Miután a házigazdák köszöntötték a
vendégeket, az ige Kalocsai Alexand-
rától, a komáromi egyházmegye diakó-
niai lelkészétől hangzott. Az áhítatot köve-
tően Süll Kinga egyházzenész vezetésé-
vel, hangos énekszóval dicsérhette min-
denki az Urat. A közös zenei együttlét
színvonalát a vendégek szavalatokkal e-

melték. Különösen szívmelengető volt ta-
pasztalni azt a természetes őszinteséget,
amely felszínre került a helybeliek által
bemutatott színdarab alkalmával. A temp-
lomi együttlét Édes Dezső presbiter igeol-
vasásával és imájával zárult, aki rámuta-
tott az Úrtól kapott élet hatalmas ajándé-
kára és annak alázattal való hasznos meg-
élésére.

A templomból való kivonulás alatt
minden résztvevő átvehette a Zsinat aján-
dékát, névre szóló kétkötetes képes gyer-
mekbiblia formájában, amit remélhetőleg
majd rongyosra lapoznak, olvasgatnak a
megajándékozottak. A közös csoportkép
elkészülte után a parókia épületében terí-
tett asztalok vártak a helyi gyülekezet
szorgos előkészületeinek köszönhetően.

Az ebéd után a szülők kötetlenebb for-
mában oszthatták meg egymással a neve-

lés problémáit, szépségeit, ta-
nulságait, míg szeretteik ez-
alatt képességeikhez mérten
játszhattak, kamatoztathatták
kézügyességüket vagy ismer-
kedhettek egymással.

Délután tiszteletét tette Mar-
celháza polgármestere is, aki-
vel lehetőség volt a helybeli
problémák megvitatására. Az
alkalom megvalósulásáért és a
támogatásáért köszönet illeti a

helyi gyülekezetet és önkormányzatot, az
érsekújvári Jednota üzlethálózatot, a ko-
máromi Hedera gyógyszertárat és minden
jólelkű segítőt. Életükre Isten gazdag
áldását és mindent betöltő szeretetének
ajándékait kívánjuk.

A vendégeknek pedig kívánunk igaz
hitet és kitartást életük további részében,
bízva abban, hogy hamarosan újra együtt
visszhangozhatjuk az Úr dicséretét.

Lengyel Zoltán

Marcelháza
Isten szeretetét visszhangozva
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A Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház Zsinati Tanácsa a
9. ülésén, amelyre 2010. április 10-én
Hanván került sor, az alábbi
közérdekű határozatokat hozta:

A Zsinati Tanács egyperces néma
csenddel emlékezett Tonk Istvánra, az Er-
délyi Református Egyházkerület ügyveze-
tő főgondnokára, aki autóbaleset követ-
keztében nagyszombaton elhunyt.

– Jóváhagyta a 7. és a 8. ülés jegyző-
könyvét (ez utóbbi elektronikus ülés volt,
s a Zsinati Tanács jóváhagyta 16 500 euró
kölcsön folyósítását – visszafizetési határ-
idő: 2015. december 31., kamat: 4,5% –
az Ipolypásztói Református Egyházköz-
ségnek a villámsújtott temploma helyre-
állítása befejezésére), és tudomásul vette
az előző ülés határozatainak kiértesíté-
séről, valamint a még nem teljesített hatá-
rozatokról szóló jelentést.

– A 2010. évtől a következő szerveze-
tekben fog tagsági díjat fizetni: Szlovák
Bibliatársulat (330 euró), A Szlovákiai
Egyházak Ökumenikus Tanácsa (2462
euró), Európai Protestáns Egyházak Kö-
zössége (300 euró), Református Világ-
szövetség (1000 euró), AGDE szervezet
(511 euró), Generális Konvent (1 500 000
forint). Úgy határozott, hogy az Egyházak
Világtanácsába, az Európai Egyházak
Konferenciájába és további olyan szerve-
zetekbe, ahol egyházunk tag, jelenleg
nem tud tagsági díjat fizetni. A Zsinati Ta-
nács a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus
Tanácsától kéri a tagsági díjakból szárma-
zó bevételek felhasználásáról szóló jelen-
tés megküldését, minek alapján kezde-
ményezni fogja a tagsági díj befizetése és
felhasználása kérdésének újbóli megvita-
tását.

– Megerősítette a Zsinati Elnökség
ZSE-23/2010-es számú határozatát, mely-
ben 2010. április 1-jei hatállyal Molnár
Árpád lelkipásztort kinevezte püspöki tit-
kárrá és zsinati tanácsossá missziói és if-
júsági ügyekben.

– Tudomásul vette, hogy Mária Meň-
kyová, a Nagymihályi Református Egy-
házmegye esperese 2010. március 1-jei
hatállyal a Zahari Református Egyház-
község beszolgálásával Marek Kačkoš
bezői lelkipásztort bízta meg.

– Dušan Brna kassai segédlelkészt
2010. május 1-jei hatállyal áthelyezi espe-
resi segédlelkésszé. Felügyelő lelkipász-
tora Juraj Brecko esperes.

– Hozzájárult ahhoz, hogy a Kolbásai
Református Egyházközség eladja a 615-
ös számú parcellából kialakítandó 1480
négyzetméternyi beltelkét. A hozzájárulás
feltétele, hogy a Kolbásai Református
Egyházközség az ingatlan eladásából

származó bevételt olyan ingatlan vásár-
lására használja fel, amelyből rendszeres
bevételre tehet szert.

– Hozzájárult ahhoz, hogy a Gálszécsi
Református Egyházközség eladja a 3770-
es számú parcelláját (3543 négyzetméter).
A hozzájárulás feltétele, hogy a Gálszécsi
Református Egyházközség az ingatlan el-
adásából származó bevételt ingatlanvásár-
lásra fordítsa. A Zsinati Tanács javasolja,
hogy az ingatlant piaci áron próbálják el-
adni (a minimális ár a kiskertészeti tör-
vényben van meghatározva).

– Megbízta Molnár Árpád zsinati taná-
csost a lelkésztovábbképző további szer-
vezésével. Amennyiben a felkért előadók
nem tudják vállalni a júniusi időpontot, a
lelkésztovábbképző 2010. szeptember 20-
a és 25-e között lenne megtartva.

– Megítélte a lelkészjelölti jogállást a
komáromi Selye János Egyetem Refor-
mátus Teológiai Kara három hallgató-
jának: Kalocsai Tamásnak (Madar), Gal-
góczy Nikolettnek (Ungmogyorós) és Ho-
zák Viktornak (Komárom).

– A Zsinat mellett működő számvevő
bizottság – Dobai Sándor, Hangácsi Mi-
hály és Pósa Zoltán összetételben – 2010.
március 5-én ellenőrizte egyházunk 2009.
évi gazdálkodását. A bizottság megvizs-
gálta az egyház által kezelt pénzalapokat
is, és megállapította, hogy egyházi törvé-
nyeinkkel és a zsinati tanácsi rendelke-
zésekkel összhangban vannak kezelve. A
Zsinati Tanács jóváhagyta egyházunk
2009. évi zárszámadását és 2010. évi költ-
ségvetését. Mindkét dokumentumot tájé-
koztatás céljából eljuttatja a zsinati képvi-
selőkhöz, valamint az esperesi hivatalok-
ba.

– A Zsinati Tanács úgy határozott, hogy
idén ősszel lesz zsinati ülés. A kazuáliák-
ról és az egyházközségekről szóló tör-
vénytervezeteket véleményezésre meg-
küldi az egyházmegyéknek.

– Több beosztott lelkész kérelmével
kapcsolatban megállapítja, hogy a lelkészi
szolgálatról szóló törvény 33. § (2) bekez-
dése értelmében a helyettes lelkészt az
egyházmegye lelkészei (megválasztott,
helyettes vagy beosztott) közül az esperes
jelöli ki. Az a segédlelkész, aki lelkészi
képesítést szerzett, automatikusan beosz-
tott lelkészi jogállást nyer, amennyiben
nem változik szolgálati helye és nem je-
löltetett ki helyettes lelkésszé.

– Hozzájárul Tóth Éva megválasztásá-
hoz az Ekecsi Református Egyházközség-
be.

– Tudomásul vette, hogy a Lévai Re-
formátus Egyházközség átmenetileg (az

új gyülekezeti ház felépítéséig) a leendő
társegyház – a Hontvarsányi Református
Egyházközség – parókiáján kívánja bizto-
sítani a lelkész házaspár lakhatását.

– Molnár János, a Selye János Egyetem
Református Teológiai Karának dékánja
2010. február 18-án kelt levelében tájé-
koztatta a Zsinati Tanácsot azokról a dok-
toranduszokról, akik oktatnak a karon.
Egyúttal kérte, hogy a venia docendit ne
kelljen minden évben megkérni. A Zsinati
Tanács úgy döntött, hogy a megadott ve-
nia docendi minden oktatónál visszavo-
násig érvényben marad.

– Tudomásul vette, hogy Szabó András,
a Pozsonyi Református Egyházmegye es-
perese 2010. április 22-i hatállyal a Diós-
förgepatonyi Református Egyházközség
beszolgálásával Görözdi Zsolt dunaszer-
dahelyi lelkipásztort bízta meg.

– Jóváhagyta 3000 euró kölcsön folyó-
sítását a Szódói Református Egyházköz-
ségnek. A kölcsön visszafizetésének ha-
tárideje 2015. december 31. A kölcsön
inflációt kiegyenlítő kamatát a Zsinati
Tanács 4,5 %-ban szabja meg. A kölcsön
kizárólag a templom kerítésének kicseré-
lésére használható.

– P. Szalay Emőke, a Magyarországi
Református Egyház Doktorok Kollégiu-
ma Néprajzi Szekciójának elnöke 2010.
május 27-én levélben fordult egyházunk
püspökéhez, hogy egyházunk anyagilag
támogassa az Abaúj-tornai Református
Egyházmegye területén a templomok, fel-
szerelési tárgyak, könyv- és iratanyag fel-
mérése nyomán összeállt anyag megjelen-
tetését. Az Ungi Református Egyházme-
gye kötete és a Zempléni Református
Egyházmegye kötete már megjelent. A
Zsinati Tanács az Ungi Református Egy-
házmegye és a Zempléni Református
Egyházmegye gyülekezeteiről szóló, tár-
gyi néprajzi felmérést tartalmazó három
kötetet kötetenként 4 euróért adja tovább
az anyaegyházközségeknek. Az így be-
folyt összegből az Abaúj-tornai Reformá-
tus Egyházmegyében végzett felmérés ki-
adását kívánja támogatni.

– Hozzájárul ahhoz, hogy a Kassai Re-
formátus Egyházközség a felsőbankói 4
áras kertjét eladja. A hozzájárulás felté-
tele, hogy a Kassai Magyar Református
Egyházközség az ingatlan eladásából
származó bevételt ingatlanvásárlásra
használja fel.

– Köszönettel tudomásul vette Fazekas
László püspök beszámolóját a Generális
Konvent elnökségének februárban Bács-
feketehegyen és áprilisban Mályiban meg-
tartott üléséről.
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A Zempléni Református
Egyházközség temploma a
tetőzet elhasználódása miatt az
elmúlt év karácsonyán alaposan
beázott. A víz tönkretette a
villanyvezetéket is, emiatt a
templom használhatatlanná vált.
A kis létszámú gyülekezet
azonban szeretné minél előbb
megtalálni a pénzforrásokat
ahhoz, hogy a vasárnapi
istentiszteleteket ismét a
templomban tudják megtartani.
A felújítási munkálatok már
elkezdődtek.

Zemplén kisközség a Bodrog
mentén található. A valamikori
Zemplén vármegyének névadó te-
lepülése, egykori első székhelye.
Ősidők óta lakott terület, már a
rómaiaknak is telephelyül szol-
gált, a honfoglalás korában pedig
megerősített hely volt, hatalmas
földvárral, melyet a Bodrog folyt
körbe. E körül a vár körül (amely
a 17. század vége felé pusztulha-
tott el) alakult ki a település. Leg-
fontosabb középkori birtokosa a
Homonnai Drugeth család volt,
de volt a Rákócziak, Csákyak, Ka-
zinczyak és Andrássyak kezén is.

A feljegyzések szerint már a 16.
században laktak itt protestán-
sok. A református templomot
valószínűleg Bethlen Gábor épít-
tette 1628-ban, a torony pedig
1873-ban készült el. Harangján ez
a felirat áll: „Bethlen Gábor ado-
mányából készült. Harangot Isten
dicsőségére átöntette a Zempléni
Református Egyházközség 1954-
ben.” (Erre azért volt szükség,
mert a háborúban megrongáló-
dott.)

A templomot többször is átépí-
tették, 1953-ban nyerte el a mai
formáját. 2007-ben feltárásokat
végeztek rajta, amikor is a külső
falán freskót, régi gótikus abla-
kokat és egy befalazott ajtót tár-
tak fel, belső falán pedig egy régi
feliratot találtak a kutatók.

A templom tetőzetét utoljára az
ötvenes években újították fel. A
pala, amivel a tetőt befedték, fo-
kozatosan tönkrement. Az egy-
házközség ezért még az elmúlt

évben elhatározta, megjavíttatja a
templom tetőszerkezetét, mivel
az már több alkalommal beázott.
Karácsonykor viszont az olvadás-
nak induló hó miatt beázott a
templom belső tere is. Nemcsak
a szőnyegek áztak el, hanem
tönkrement a villanyvezeték is. A
templom így villany, a gyülekezet
meg orgonaszó nélkül maradt.
Áram azóta sincs a templomban,
így a vasárnapi istentiszteletek-
nek egyelőre az imaház ad ott-
hont.

„Ekkor már teljesen nyilvánvaló-
vá vált számunkra, hogy nem ha-
logathatjuk tovább a templom te-
tőszerkezetének a megjavítását” –
mondta Szaszák Malvin lelki-
pásztor, akinek az ünnepek után
az volt az első dolga, hogy az ille-
tékes biztosítónál bejelentse a te-
tőszerkezet meghibásodása miatt

keletkezett kárt. Mivel műemlék
templomról van szó, így a Kerü-
leti Műemlékvédelmi Hivatalt is
tájékoztatták az esetről.

A kis létszámú gyülekezet (gye-
rekekkel együtt hetvennyolcan
vannak) szeretné minél előbb el-
érni, hogy a vasárnapi istentisz-
teleteket ismét az arra méltó he-
lyen, a templomban tudják tar-
tani. Ennek érdekében fordultak
pénzügyi támogatásért a község
vezetéséhez, helyi vállalkozók-
hoz, a Zempléni Református Egy-
házmegyéhez és az Egyetemes
Egyház vezetéséhez is. Közben
pályázatokat írnak, hogy minél
előbb előteremtsék a műemlék
templom felújításához szükséges
anyagiakat.

A felújítási munkálatok már el-
kezdődtek. A gyülekezet saját for-
rásból már tavaly megvásárolta a
tető újrafedéséhez szükséges pa-
lát. (Műemlékvédelmi szempont-
ból ugyanis csak ilyen fedőanyag-
gal lehet a templom tetejét befed-
ni.) A tervek szerint azonban a
felújítás ezzel még nem fejeződ-
ne be. A tornyon lévő csillag is
rossz állapotban van, azt is sze-
retnék megjavíttatni. Tervezik
még a pléh borította torony lefes-
tését is, valamint a belső villany-
vezeték felújítását.

A helyreállítási munkálatokat
viszont bonyolítja az a tény, hogy a
műemlékvédelmi hivatal szeret-

né folytatni a ko-
rábban megkez-
dett munkálato-
kat. A templom
festése tehát csak
a feltárás után
valósulhat meg,
ami valószínűleg
még évekig eltart-
hat.

Szaszák Mal-
vin lelkipásztor
tá j ékoz ta tása
szerint viszont új-
ból a templom-

ban szeretnék tartani a vasárnapi
istentiszteleteket, miután a tetőt
és a villanyvezetéket megjavítot-
ták.

Az istentiszteleteken kívül bib-
lia- és énekórát, vasárnapi isko-
lát, kátéoktatást és más rendez-
vényeket is tartanak az egyház-
községben. Együttműködnek az
önkormányzattal, segítik a rászo-
rulókat – mind lelki, mind szociá-
lis téren. És persze végzik a temp-
lom felújítását.

Aki anyagilag hozzá tud járulni
a zempléni műemlék templom
mielőbbi felújításához, az adomá-
nyát a gyülekezet alábbi számlájá-
ra küldheti: 0105824815/0900.

Iski Ibolya

BEÁZOTT A MŰEMLÉK TEMPLOM
Nehéz helyzetben a zempléni reformátusok



Nagyon régen, még a vándorló
pátriárkák idejében együtt élt ember
és nyáj. A bárányok lépéseit pász-
torok irányították. Nem úgy terel-
gettek, ahogyan itt nálunk: kutyák-
kal! Elöl ment a pásztor, és a nyáj
vonult utána. Keleten a pásztor
nevet adott minden bárányának, és

nevükön szólította, ismerte őket.
Nem erőszakkal terelt, hanem úgy,
hogy a nyáj ismerte a hangját, és
követte azt. Sziklás dombokon,
rengeteg erdőn át, vad szakadékok
mentén vezette a juhokat.

Régen is rossz volt a közbizton-
ság. Körös-körül a határ szélén rab-
lók tanyáztak, és ha csak tehették,
megdézsmálták a nyájat. A raga-

dozók is zsákmányoltak. A bárány-
káknál pedig nincsen gyámoltala-
nabb teremtmény! A pásztornak
tudnia kellett, hogy hogyan védheti
meg őket. Aztán az is előfordult,
hogy valamelyik megbetegedett.
Azért a pásztornak gyógyítania is
tudni kellett. A gyöngék néha nem
bírták a hosszú, fárasztó utat: ilyen-
kor a pásztor karjára vette őket, és
vitte a pihenőhelyig.

Minden baj között azonban, ami a
nyájat érheti, a legnagyobb az volt,
ha egy-egy bárány elkóborolt. Még
a nyájban haladókat is érhette tá-
madás, de egy bárány egyedül biz-
tosan elpusztult volna. A pásztor
ezért azonnal, mihelyt észrevette,
hogy egy hiányzik, keresésére in-
dult. Nevét kiáltva hívta egészen
addig, míg meg nem hallotta pana-
szos bégetését. Szegény kis bá-
rány, bár maga kereste magának a
bajt, néha mégis szánni való hely-
zetbe került: fennakadt a sűrű, tüs-
kés bozótban, vagy lecsúszott és

rémülten álldogált egy sziklapere-
men. A pásztor addig kereste, míg
rátalált. Sokszor kockáztatta az éle-
tét is elveszett bárányáért, ahogyan
a szakadék fölé hajolt, hogy föle-
melje a bajbajutottat.

Izráel nagyjai között sok volt a
pásztor, aki nyája terelgetése köz-
ben tanulta meg Isten népének a
pásztorolását. Jákób, Mózes, Dávid
türelmes és jóságos pásztorok vol-
tak. A legjobb pásztor mégis az Úr
Jézus. Ő mondta: „Az én juhaim
hallják az én szómat, és én isme-
rem őket, és követnek engem” (Jn
10,27).

2010. június

Ezt a kérdést két egymástól eltérő
világnézetből, életszemléletből
kiindulva szeretném megközelíteni.
Az egyik szempont azoké, akik
elfogadták és vallják, hogy Isten
teremtette a világot, a másik
szempont pedig azoké, akik az
evolúció, a tudományos világnézet
elméletét tartják igaznak.

Először is magamban kell tisztáznom
a kérdést, hogy melyik nézet képvise-
lője vagyok, illetve melyik nézet képvi-
selőihez szeretnék vagy akarok tartoz-
ni.

Az istenfélő ember nem egocentrikus,
életét a Biblia tanítására alapozza. Ke-
resi azt a közösséget (baráti kört), ahol
Jézus Krisztusról, az élet és a hit Uráról
hall. A hallottak alapján elfogadja Jézus
Krisztust az élet Urának s élete Urának,
és ennek kapcsán bizonyossága van afe-
lől, hogy Krisztusban el van rejtve Is-
tennél – tehát örök élete van (Kol 3,3).
Élete minden területén Istentől kéri az
eligazítást, az élet hozta nehézségeket
elfogadja és hittel viseli, örömmel segít
másoknak és másokon (Lk 10,25–37).
Boldogságát az Isten szava iránti enge-
delmességben leli (nyomatékosabban:
találja meg), mert tudatosítja, hogy az
embert az Isten szava iránt való enge-
delmesség tanítja meg igazán szeretni
(Mt 22,34–40).

Az evolúció (a tudományos világné-
zet) elméletét valló emberek életének
középpontjában viszont nem Isten áll,
hanem az anyagelvűség. Ennek az i-

rányzatnak a képviselőinél (pld. az ate-
istáknál) Isten helyébe az EGO kerül.
Szép köntösbe burkolva ők azt teszik,
ami legjobban megfelel önző, kiszámító
természetüknek, nagy ÉNüknek, ami-
kor szubjektív meggyőződésük szerint
cselekszenek: ami NEKEM kedves,
amit ÉN akarok, és ami az ÉN előmene-
telemet és érvényesülésemet szolgálja.
ÉN, ÉN, ÉN…

A nagy ÉN-tudat fokozódik bennük,
míg végül tulajdonságukká válik, ami
önimádatban csúcsosodhat ki. Az ilyen

emberek észre sem veszik, hogy sod-
ródnak az árral: viszi őket az ár, gyökér
nélküliek. Ők az ilyen életvitelben talál-
ják meg a boldogságukat.

A levezetés szerint tehát világosan
láthatjuk, hogy az istenfélő ember ér-
tékrendje miben különbözik az anyag-
elvűséget valló emberek (akik tagadják
Isten létezését) felfogásától és életvite-

létől. Ha valaki megérti mindezeket, ak-
kor tudatosítania kell, hogy élet és halál
kérdéséről van szó, harcról. Isten Jézus
Krisztusban, egyszülött Fiában az életet
– az örök életet – ajándékozza nekünk
(Jn 3,16; 14,6).

Az evolúció, a tudományos világné-
zet filozófusai e világ élvezeteit, a mu-
landót kínálják fel követőiknek, akik
vagy tudatosan, vagy tudatlanságból ju-
tottak erre a „szintre”.

Tőlem függ, szabad akaratom szerint
dönthetek, hogy melyik embercsoport
felfogása és életvitele szerint óhajtom
berendezni életem folyását.

Isten az Ige olvasása közben ráveze-
tett arra, hogy az a szív, amelynek az
emberi kívánság a rugója, a halálba visz
(Jk 1,13–15). Az a szív viszont, amely-
nek rugója a szeretet, Urunkban, Jézus
Krisztusban az életre, az örök életre ve-
zet (Jn 3,16; 14,6; Róma 10,8–10).

Milyen jó, amíg hallhatunk a Jézus
Krisztusban felajánlott ajándék elfoga-
dásának lehetőségéről! Amíg hallunk
róla, addig nincs későn, mert a holt a-
nyag világából (az elszekularizálódott
világ „kecsegtető szorításából”) van
szabadulás. Bizonyára nem könnyű újat
kezdeni, de Isten előtt nincs lehetetlen.

Watzka Lenke
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Ti Mesternek hívtok –
és nem kérdeztek engem
Útnak neveztek –
és nem jártok rajtam
Világosságnak hívtok –
és nem néztek rám
Életnek neveztek –
és nem kerestek engem
Bölcsnek hívtok –
és nem követtek engem
Hatalmasnak neveztek –
és nem kértek engem
Irgalmasnak hívtok –
és nem bíztok bennem
Igazságnak neveztek –
és nem féltek tőlem
Ha egyszer örökre
elvesztek – ne okoljatok
engem

(A lübecki Krisztus-szobor
felirata)

MI TESZ BOLDOGGÁ?
Az Isten iránti engedelmesség elsőbbségéről

„Te vagy a Krisztus” (Mk 8,29b).

Izráelben sokan beszéltek az Úr
Jézusról. Sokan látták a csodáit.
Mások pedig hallottak róla mások-
tól. Sokan hallgatták a tanítását. Ki
is Ő tulajdonképpen? Többféle véle-
mény volt. A Megváltó tudott erről,
ismerte jól az emberi szíveket. Tud-
ta, hogy különbözőképpen gondol-
koztak és beszéltek róla.

Egyszer a tanítványai véleményé-
re is kíváncsi volt. Megkérdezte tő-
lük: „Kinek mondanak engem az
emberek?” Vannak, akik azt gondol-
ják, hogy te vagy a Keresztelő Já-
nos. Mások pedig Illésnek hisznek,
vagy egy nagy prófétának – vála-
szolták, majd elhallgattak.

S akkor Jézus nekik szegezte a
kérdést: „Hát ti kinek mondotok en-
gem?” Péter a többi tanítvány nevé-
ben is válaszol. Azt mondja: „Te
vagy a Krisztus!” Csodálatraméltó
válasz! Ez egy hitvallás. Péter hiszi,
hogy az Úr Jézus az Üdvözítő.

Jézus most tőled is megkérdezi:
Te kinek mondasz engem? Péter
válasza a te hitvallásod is? A csalá-
dodé, a szeretteidé is?

Molnárné Miklós Malvína

Péter hitvallása

LEGENDA A BOLDOG ÉLETRŐL
Az emberek azt hitték, hogy a paradicsom egyszer visszatér a

földre minden örömével és boldogságával együtt, mégpedig ak-
kor, amikor a városuk fölött megjelenik egy különös, ritka szép
tarka tollú madár...

A madár el is jött egy napon. Sokáig ott körözött a város tetői
felett, majd leszállt egy magas fa csúcsára. A helység minden
lakosa odasietett a magas fához, miközben a vezetőség össze-
tanakodott, hogyan foghatnák meg a boldogság madarát,
hogy bezárják, nehogy eltávozzék a városból. Elhatározták,
egyik a másik hátára állva fölfelé nyúló láncot alkotnak, és így
majd megfogják a madarat. Elhatározásukat tett követte. A
legfelső már majdnem elérte kezével a boldogság madarát,
amikor megingott alatta a hosszú sor. Az alul állók ereje elfo-
gyott, nem tudták megtartani a többit. A fentiek mind a földre
zuhantak, sokan a boldogságvadászat áldozatai lettek.

A madár pedig ijedten elrepült a magas fáról, és eltűnt az
emberek szeme elől.

(Martin Buber nyomán)

Zsirai László

RAJTUNK MÚLIK
Persze, az eső hullik,
ám hogy megázol-e,
bizony, rajtad is múlik.
Lelkedben fázol-e?

Ne hagyd, hogy a szemedbe
mosolyodó jó Nap
árnyékodba ütközve
aludjon el holnap!

Ne hagyd, hogy a szívedben
ébredező bánat
más szívében keressen
majd vigaszt utánad!

Persze, az eső hullik,
ám hogy megázunk-e,
bizony, csak rajtunk múlik.
Lelkünkben fázunk-e?

23. ZSOLTÁR
Dávid zsoltára

Az Úr az én pásztorom, nem
szűkölködöm. Füves
legelőkön terelget, csendes
vizekhez vezet engem.
Lelkemet felüdíti, igaz
ösvényen vezet az ő nevéért.
Ha a halál árnyéka
völgyében járok is, nem
félek semmi bajtól, mert te
velem vagy: vessződ és
botod megvigasztal engem.
Asztalt terítesz nekem
ellenségeim szeme láttára.
Megkened fejemet olajjal,
csordultig van poharam.
Bizony, jóságod és szereteted
kísér életem minden napján,
és az Úr házában lakom
egész életemben.



Az egyik barátnőmmel együtt részt
vettem az Európai Magyar
Evangéliumi Ifjúsági Konferencia
(EMEIK) április 4-e és 11-e között a
németországi Holzhausenben
megtartott találkozóján. Én először, a
barátnőm meg talán tizennegyedik
alkalommal. Ő mindig elmesélte
(előtte meg utána), hogy ilyen meg
olyan szuper, ezért is gondoltam, hogy
egyszer elmehetnék…

Erre idén került sor, de hogy őszinte le-
gyek, most is „csak” azért, mert az Úr
előtte már három héttel minden imádko-
zás alkalmával, aztán már naponta több-
ször is mondta: menjek. Minden félel-
mem (befogadnak, be tudok illeszkedni?)
ellenére beadtam a derekam, s jól tettem!
De hiszen az Úr mindig jobban tudja, nem
igaz? Nemhiába tartja Ő életben ezt a
konferenciát immár ötvenegyedik éve (!),
ahova már generációk járnak: nagyszülők,
unokák és fiatal felnőttek is.

Szóval jelentkeztem, barátnőm és édes-
anyja nagy örömére, mert idegesek voltak
amiatt, hogy egyedül kell olyan nagy tá-
von vezetnie. Annak ellenére, hogy már
több tucatnyiszor hallottam, hogy milyen
jó a találkozó, Júlia sosem tudta megfo-
galmazni, hogy mitől olyan jó. Most már
tudom – azt is, miért olyan nehéz megfo-
galmazni. Mindenesetre félnaponta válto-
zott – hullámzóan – a véleményem. Olyan
volt, mint egy jó film, ami után még
aludni kell párat, hogy megérjen és ki-
alakuljon valami végső kép.

Fél napot késtünk, a vasárnapi isten-
tiszteletre érkeztünk. Ami meglepett, az a
jelenlévők átlagéletkora volt. Kiderült, ott
vannak az aznap végződő presbiteri kon-
ferencia résztvevői is. De ha az összes
idős elmegy, akkor alig maradunk páran,
gondoltam. És itt van az a pont, ahol a
konferencia nekem a legtöbbet adta. Igaz,
hogy elment a társaság fele, s így az átlag-
életkor jelentősen javult, de még így sem
csökkent le huszonvalahány évre. A fia-
talos lendület, a résztvevők hozzáállása
simán lepipálja a tizenévesekét. Hogy mi-
ért?

Ritkán, nagyon ritkán élvezhettem
olyan emberek társaságát, akik már nem
évek, hanem évtizedek óta az Úrral jár-
nak. Meg-megújulnak az ő Lelke szerint,
tehát: fiatalok. A sok nehézség és a kísér-
tés megedzette őket, tehát: rugalmasak,
kipróbáltak. Gyümölcsöket hoztak és
hoznak, tehát: nyitottak és termők, mer-
nek és tudnak adni. Valahogy tele vannak
reménységgel (no meg békével és öröm-
mel), ami engem is megszégyeníthetne,
ha nem adna olyan sokat, hogy csak örü-
lök és örömködöm… (Róma 5,3–5).

A hiteles előadók (ez nekem igenis lé-
nyeges!), a lendületes program (amely a
pihenésnek is ad helyet), az olyan embe-
rek, akik együtt akarnak lenni és kihasz-
nálják az időt, de mégsem feszítik túl (ho-
gyan is csinálják, én is így szeretném!), a
nyitott társaság, a tartalmas és érdekes be-
szélgetések, az életízű és -szagú bizony-
ságtételek csak mind a fenti benyomáso-
mat erősítették.

Így aztán a nagyon alapos és mélyreha-
tó bibliatanulmányozás Fekete Károly
vezetésével (még soha életemben nem
elemeztek előttem tíz igeverset négyszer
fél órán keresztül, sokat is adott), Pintér
Karcsi bácsi sok-sok szeretettel és ta-

pasztalattal teletűzdelt előadása (ha mi
nem nyolcvan, hanem feleannyi idősen
annyira összeszedetten és szórakoztatóan
tudnánk beszélni!), az irodalmi est (meny-
nyi gyönyörű, a témához illő vers és
novella!), az ifjúsági est (mennyi ötlet, be-
leélés és nevetés!), az árverés (jó ötlet, mi
is csinálhatnánk) csak – úgymond – hab
volt a tortán... Pedig ez a hivatalos prog-
ram. És még valami: a Berkesi Sándor
vezette kórus akkora zenei élményt nyúj-

tott, hogy szinte hihetetlen volt, hogyan
lehet valami ennyire szép…

A péntek esti vigíliával kapcsolatban
pedig minden keresztyén embernek azt
kívánom, hogy életében legalább egyszer
– de inkább sokszor – így élje meg a hús-
vét valóságát, lelkiségét, mélységét, amit
valóban jelent. Ez volt az egész csúcs-
pontja!

Most már értem, miért tudja már most
Júlia barátnőm (meg sokan mások), hogy
hol töltik 2011-ben a nagyhetet. Önök
tudják, hogy hol töltik?

Dobai Júlia

2010. június
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Élménybeszámoló egy nagyheti konferenciáról

„Lássátok meg, milyen nagy szerete-
tet tanúsított irántunk az Atya: Isten
gyermekeinek neveznek minket, és azok
is vagyunk” (1Jn 3,1a).
Itt ülök a számítógép előtt, és azon tű-
nődöm, hogyan vágjak neki a bemu-
tatkozásomnak… Azt hiszem, leegy-
szerűsítem a dolgot: Gyurcsis Júliának
hívnak. Alapjában véve eddigi élete-
met Pozsonyban töltöttem (kivéve
mikor épp kirándultam). Az egyetem
után belecsöppentem a dolgozók
(bizonyos szinten monoton) életvite-
lébe. Ez az én vérmérsékletemnek nem
éppen felel meg, ezért továbbra is időt
szakítok a hobbijaimra: többek között
a táncra, illetve a Firesz Cantate
Domino kórusában is énekelek.

Tavaly (egészen pontosan 2009. október
7-én) a Bibliaolvasó vezérfonal szerint a
2Krón 29 verseit olvastuk, amiből meg-
érintett az utolsó vers. Olyannyira, hogy
kitört belőlem a kívánság: „Bárcsak nálam
is ilyen hirtelen történne valamilyen válto-
zás!” Hát az Úr nem habozott: október 9-
én kezdődött egy munkatársi és imaszol-
gálatos hétvége, ahol megkérdeztek, hogy
el tudnék-e vállalni egy vezetői „állást”.
Rábólintottam, és október 24-én a tisztújí-
tó közgyűlésen a tagok is rábólintottak.
Azóta a Firesz Duna Menti Egységének ve-
zetőségében működöm, a kapcsolattartá-
sért vagyok felelős. És hogy ez mit takar?

„Az egész Biblia egyetlen történetet al-
kot, amely arról szól, hogyan hozza létre
Isten a családot, amely szereti és tiszteli
Őt, és mindörökké együtt fog uralkodni
Vele: »Előre el is határozta, hogy fiaivá
fogad minket Jézus Krisztus által, akarata
és tetszése szerint« (Ef 1,5) […] Mivel Is-
ten maga a szeretet, nagyon becsesnek
tartja a kapcsolatokat. Ez a kapcsolatköz-
pontúság hozzátartozik a természetéhez,
és önmagát is családi viszonylatokban je-
leníti meg: Atya, Fiú, Szentlélek. A Szent-
háromság Isten belső kapcsolatrendszere
tökéletes példa a kapcsolatok harmóniájá-
ra – ezért is fontos tanulmányoznunk” –
írja Rick Warren a Céltudatos élet című
könyvében.

Hát lehet, hogy merész kijelentést te-
szek, de szerintem a Firesz Duna Menti
Egysége olyan, mint egy nagy család, ahol
a rokonság, a testvérek szerte a világban
élnek. Gondolom, senkinek sem kell ma-
gyaráznom, hogy ahhoz, hogy egy csa-
ládban jó viszonyok uralkodjanak, ápolni
kell a kapcsolatokat – találkozni, beszél-
getni. Erre szolgálnak a havi találkozóink
is (merthogy még sok más alkalom nyújt
lehetőséget a találkozásra). Mindig más-
hol szervezzük őket, hogy még több lelki
testvérrel találkozzunk: a régiekkel elmé-

lyítsük a kapcsolatunkat és újakkal ismer-
kedjünk meg.

De nem elég megismerkedni, újabb és
újabb embereket megszólítani, plusz ne-
veket bedobni az adatbázisba, hogy a nö-
vekvő számok láttán simogatódjon az
egónk. Ha azt szeretnénk (és mi tényleg

azt szeretnénk), hogy egy élő szervezet =
organizmus (nem Lélek nélküli organizá-
ció) legyünk, akkor az odafigyelést, szere-
tetet, időt igényel.

Pál apostol ezzel kapcsolatban egy talá-
ló hasonlattal él: a közösséget a testhez ha-
sonlítja. „Mert ahogyan egy testnek sok
tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz
a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a
Krisztusban, egyenként pedig egymásnak
tagjai” (Róma 12,4–5).

Krisztus testének tagjai vagyunk egyen-
egyenként, te is, én is. A testben (a közös-
ségen belül) lehetőség nyílik felismerni,
milyen ajándékokkal, adottságokkal, te-
hetséggel ajándékozott meg az Úr, mik az
erős és mik a gyenge oldalaink. Így fe-
dezhetjük fel azt a feladatot, amit az Úr
nekünk szánt. A testben még a legapróbb
sejt is nagyon fontos. Sőt! Ha valaki csak
„kromoszómányinak” érzi is magát, jó ha
tudja, hogy az Úr szemében ő is a test egy
nagyon fontos és szükséges alkotóeleme!

Mi is így szeretnénk egy testként szol-
gálni az Urat, nem feledkezve meg egy-
másról a sok akció közepette, tudatosítva,
hogy minden egyes tag, illetve a vele való
kapcsolat fontos. (Mert ha azt szeretnénk,
hogy a testünk szép, egészséges, élet- és
működőképes legyen, akkor táplálnunk,
edzenünk, ápolnunk kell...) A Firesz Duna
Menti Egységének életében itt lép színre
a kapcsolattartó „team”, egy kis csoport,
amelyik azzal szolgál, hogy informál,
karbantartja az adatbázist, meglepetéseket
szerez, buzdít, noszogat, és bármilyen
óhaj, sóhaj, panasz esetén segítséget nyújt.

Persze, még gyerekcipőben járunk, van
miben fejlődnünk, de hiszem, hogy az Úr
ezen a téren is eligazít.

Gyurcsis Júlia

A KAPCSOLATTARTÁS KARBANTARTÁS
A Firesz Duna Menti Egysége működéséről (3.)

Április 24-én sportnapot tartottunk Nemesócsán. (Móricz Zsófia felvételei)

Legyél Te is a Firesz Duna
Menti Egységének a tagja! Ez
olyan előnnyel jár, hogy
tízszázalékos kedvezményt
kapsz az általunk szervezett al-
kalmakra, valamint rendszere-
sen informálunk a Firesz
alkalmairól.

Ugyanakkor „csak” annyi a
kötelességed, hogy imáidban
hordozod a fiatalok között
zajló missziót, Jézus Krisztus
megváltottjaként hálásan élsz,
és tagsági adományoddal
évente legalább egyszer tá-
mogatod a Firesz
tevékenységét. Mindezért
pedig jogod van a Firesz Duna
Menti Egysége közgyűlésén
alkotótagként részt venni.

Bármilyen kérdéssel nyugod-
tan fordulj hozzánk:
dunamente.kapcsolat@firesz.sk

Mi az az EMEIK?
Az Európai Magyar Evangéliu-

mi Ifjúsági Konferencia nagyheti
találkozója 1960 óta minden év-
ben megrendezésre kerül Nyugat-
Európa valamely országában (az
utóbbi években Németország-
ban). Európa különböző országai-
ból gyűlnek egybe protestáns fia-
talok, családok és idősebbek is,
hogy a keresztyén hitben, a ma-
gyarságtudatban erősödjenek és a
közösség élményével gazdagodja-
nak. Sokak számára jelentett ed-
dig örömteli találkozást hasonló
helyzetben élő magyarokkal, illet-
ve fontos támaszt keresztyén hi-
tükben.

Ha visszagondolok,
átmelegszik a szívem

Meghívott előadóként másodszor kós-
tolhattam bele abba a gazdagító légkörbe,
ami az EMEIK alkalmán átöleli a részt-
vevőket. Alapító „örökifjak”, középkorú
felnőtté váltak és huszonévesek harmo-
nikus együttléte valósul itt meg: generá-
ciók békés egymás mellett élése, szó sze-
rint családi körben, mert jó néhány eset-
ben jött a nagyi is és jött a gyermek vagy
az unoka is. Örömteli találkozási lehető-
ség ez a konferencia a szélrózsa minden
irányába szétszóródott magyar protestáns
testvéreinkkel, akik a diaszpórában élve
így is ápolják magyar gyökereiket, és
vágynak arra, hogy találkozzanak egy-
mással és a meghívott, legtöbbször anya-
országi előadókkal.

A középpontban kihangsúlyozottan a
lelki feltöltekezés áll: a böjti idő csúcs-
pontján, a nagyhéten koncentrálni a lé-
nyegre, Isten igéjére és életünk valamely
nagy kérdésére. Ebben az évben az éle-
tünkhöz sokszorosan hozzátartozó döntés
volt a körbejárt fogalom, amelyhez a bib-
liai alapot a gazdag ifjú története adta. Az
őszinte beszélgetéseken a generációk hit-
tapasztalatának és élettapasztalatának
kölcsönös cseréje történt meg. Mindez
nem nélkülözte a derű és a tiszta humor
pillanatait sem. A lelki énekek megszó-
laltak több szólamban a kiskórus ajkán,
és bőven merítettünk a legszebb népdalok
hangjaiból is. Bár idén anyagi okok miatt
a debreceni teológus tanítványaim nem
tudtak ebből a konferenciából részesedni,
de korábban itt voltak, és egybehangzóan
állíthatjuk, hogy áldásokban meggazda-
godva jöhettünk haza. Ezért ha az EME-
IK-re gondolok, átmelegszik a szívem.

Fekete Károly



Az egyik barátnőmmel együtt részt
vettem az Európai Magyar
Evangéliumi Ifjúsági Konferencia
(EMEIK) április 4-e és 11-e között a
németországi Holzhausenben
megtartott találkozóján. Én először, a
barátnőm meg talán tizennegyedik
alkalommal. Ő mindig elmesélte
(előtte meg utána), hogy ilyen meg
olyan szuper, ezért is gondoltam, hogy
egyszer elmehetnék…

Erre idén került sor, de hogy őszinte le-
gyek, most is „csak” azért, mert az Úr
előtte már három héttel minden imádko-
zás alkalmával, aztán már naponta több-
ször is mondta: menjek. Minden félel-
mem (befogadnak, be tudok illeszkedni?)
ellenére beadtam a derekam, s jól tettem!
De hiszen az Úr mindig jobban tudja, nem
igaz? Nemhiába tartja Ő életben ezt a
konferenciát immár ötvenegyedik éve (!),
ahova már generációk járnak: nagyszülők,
unokák és fiatal felnőttek is.

Szóval jelentkeztem, barátnőm és édes-
anyja nagy örömére, mert idegesek voltak
amiatt, hogy egyedül kell olyan nagy tá-
von vezetnie. Annak ellenére, hogy már
több tucatnyiszor hallottam, hogy milyen
jó a találkozó, Júlia sosem tudta megfo-
galmazni, hogy mitől olyan jó. Most már
tudom – azt is, miért olyan nehéz megfo-
galmazni. Mindenesetre félnaponta válto-
zott – hullámzóan – a véleményem. Olyan
volt, mint egy jó film, ami után még
aludni kell párat, hogy megérjen és ki-
alakuljon valami végső kép.

Fél napot késtünk, a vasárnapi isten-
tiszteletre érkeztünk. Ami meglepett, az a
jelenlévők átlagéletkora volt. Kiderült, ott
vannak az aznap végződő presbiteri kon-
ferencia résztvevői is. De ha az összes
idős elmegy, akkor alig maradunk páran,
gondoltam. És itt van az a pont, ahol a
konferencia nekem a legtöbbet adta. Igaz,
hogy elment a társaság fele, s így az átlag-
életkor jelentősen javult, de még így sem
csökkent le huszonvalahány évre. A fia-
talos lendület, a résztvevők hozzáállása
simán lepipálja a tizenévesekét. Hogy mi-
ért?

Ritkán, nagyon ritkán élvezhettem
olyan emberek társaságát, akik már nem
évek, hanem évtizedek óta az Úrral jár-
nak. Meg-megújulnak az ő Lelke szerint,
tehát: fiatalok. A sok nehézség és a kísér-
tés megedzette őket, tehát: rugalmasak,
kipróbáltak. Gyümölcsöket hoztak és
hoznak, tehát: nyitottak és termők, mer-
nek és tudnak adni. Valahogy tele vannak
reménységgel (no meg békével és öröm-
mel), ami engem is megszégyeníthetne,
ha nem adna olyan sokat, hogy csak örü-
lök és örömködöm… (Róma 5,3–5).

A hiteles előadók (ez nekem igenis lé-
nyeges!), a lendületes program (amely a
pihenésnek is ad helyet), az olyan embe-
rek, akik együtt akarnak lenni és kihasz-
nálják az időt, de mégsem feszítik túl (ho-
gyan is csinálják, én is így szeretném!), a
nyitott társaság, a tartalmas és érdekes be-
szélgetések, az életízű és -szagú bizony-
ságtételek csak mind a fenti benyomáso-
mat erősítették.

Így aztán a nagyon alapos és mélyreha-
tó bibliatanulmányozás Fekete Károly
vezetésével (még soha életemben nem
elemeztek előttem tíz igeverset négyszer
fél órán keresztül, sokat is adott), Pintér
Karcsi bácsi sok-sok szeretettel és ta-

pasztalattal teletűzdelt előadása (ha mi
nem nyolcvan, hanem feleannyi idősen
annyira összeszedetten és szórakoztatóan
tudnánk beszélni!), az irodalmi est (meny-
nyi gyönyörű, a témához illő vers és
novella!), az ifjúsági est (mennyi ötlet, be-
leélés és nevetés!), az árverés (jó ötlet, mi
is csinálhatnánk) csak – úgymond – hab
volt a tortán... Pedig ez a hivatalos prog-
ram. És még valami: a Berkesi Sándor
vezette kórus akkora zenei élményt nyúj-

tott, hogy szinte hihetetlen volt, hogyan
lehet valami ennyire szép…

A péntek esti vigíliával kapcsolatban
pedig minden keresztyén embernek azt
kívánom, hogy életében legalább egyszer
– de inkább sokszor – így élje meg a hús-
vét valóságát, lelkiségét, mélységét, amit
valóban jelent. Ez volt az egész csúcs-
pontja!

Most már értem, miért tudja már most
Júlia barátnőm (meg sokan mások), hogy
hol töltik 2011-ben a nagyhetet. Önök
tudják, hogy hol töltik?

Dobai Júlia
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Élménybeszámoló egy nagyheti konferenciáról
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lelki feltöltekezés áll: a böjti idő csúcs-
pontján, a nagyhéten koncentrálni a lé-
nyegre, Isten igéjére és életünk valamely
nagy kérdésére. Ebben az évben az éle-
tünkhöz sokszorosan hozzátartozó döntés
volt a körbejárt fogalom, amelyhez a bib-
liai alapot a gazdag ifjú története adta. Az
őszinte beszélgetéseken a generációk hit-
tapasztalatának és élettapasztalatának
kölcsönös cseréje történt meg. Mindez
nem nélkülözte a derű és a tiszta humor
pillanatait sem. A lelki énekek megszó-
laltak több szólamban a kiskórus ajkán,
és bőven merítettünk a legszebb népdalok
hangjaiból is. Bár idén anyagi okok miatt
a debreceni teológus tanítványaim nem
tudtak ebből a konferenciából részesedni,
de korábban itt voltak, és egybehangzóan
állíthatjuk, hogy áldásokban meggazda-
godva jöhettünk haza. Ezért ha az EME-
IK-re gondolok, átmelegszik a szívem.

Fekete Károly



Nagyon régen, még a vándorló
pátriárkák idejében együtt élt ember
és nyáj. A bárányok lépéseit pász-
torok irányították. Nem úgy terel-
gettek, ahogyan itt nálunk: kutyák-
kal! Elöl ment a pásztor, és a nyáj
vonult utána. Keleten a pásztor
nevet adott minden bárányának, és

nevükön szólította, ismerte őket.
Nem erőszakkal terelt, hanem úgy,
hogy a nyáj ismerte a hangját, és
követte azt. Sziklás dombokon,
rengeteg erdőn át, vad szakadékok
mentén vezette a juhokat.

Régen is rossz volt a közbizton-
ság. Körös-körül a határ szélén rab-
lók tanyáztak, és ha csak tehették,
megdézsmálták a nyájat. A raga-

dozók is zsákmányoltak. A bárány-
káknál pedig nincsen gyámoltala-
nabb teremtmény! A pásztornak
tudnia kellett, hogy hogyan védheti
meg őket. Aztán az is előfordult,
hogy valamelyik megbetegedett.
Azért a pásztornak gyógyítania is
tudni kellett. A gyöngék néha nem
bírták a hosszú, fárasztó utat: ilyen-
kor a pásztor karjára vette őket, és
vitte a pihenőhelyig.

Minden baj között azonban, ami a
nyájat érheti, a legnagyobb az volt,
ha egy-egy bárány elkóborolt. Még
a nyájban haladókat is érhette tá-
madás, de egy bárány egyedül biz-
tosan elpusztult volna. A pásztor
ezért azonnal, mihelyt észrevette,
hogy egy hiányzik, keresésére in-
dult. Nevét kiáltva hívta egészen
addig, míg meg nem hallotta pana-
szos bégetését. Szegény kis bá-
rány, bár maga kereste magának a
bajt, néha mégis szánni való hely-
zetbe került: fennakadt a sűrű, tüs-
kés bozótban, vagy lecsúszott és

rémülten álldogált egy sziklapere-
men. A pásztor addig kereste, míg
rátalált. Sokszor kockáztatta az éle-
tét is elveszett bárányáért, ahogyan
a szakadék fölé hajolt, hogy föle-
melje a bajbajutottat.

Izráel nagyjai között sok volt a
pásztor, aki nyája terelgetése köz-
ben tanulta meg Isten népének a
pásztorolását. Jákób, Mózes, Dávid
türelmes és jóságos pásztorok vol-
tak. A legjobb pásztor mégis az Úr
Jézus. Ő mondta: „Az én juhaim
hallják az én szómat, és én isme-
rem őket, és követnek engem” (Jn
10,27).

2010. június

Ezt a kérdést két egymástól eltérő
világnézetből, életszemléletből
kiindulva szeretném megközelíteni.
Az egyik szempont azoké, akik
elfogadták és vallják, hogy Isten
teremtette a világot, a másik
szempont pedig azoké, akik az
evolúció, a tudományos világnézet
elméletét tartják igaznak.

Először is magamban kell tisztáznom
a kérdést, hogy melyik nézet képvise-
lője vagyok, illetve melyik nézet képvi-
selőihez szeretnék vagy akarok tartoz-
ni.

Az istenfélő ember nem egocentrikus,
életét a Biblia tanítására alapozza. Ke-
resi azt a közösséget (baráti kört), ahol
Jézus Krisztusról, az élet és a hit Uráról
hall. A hallottak alapján elfogadja Jézus
Krisztust az élet Urának s élete Urának,
és ennek kapcsán bizonyossága van afe-
lől, hogy Krisztusban el van rejtve Is-
tennél – tehát örök élete van (Kol 3,3).
Élete minden területén Istentől kéri az
eligazítást, az élet hozta nehézségeket
elfogadja és hittel viseli, örömmel segít
másoknak és másokon (Lk 10,25–37).
Boldogságát az Isten szava iránti enge-
delmességben leli (nyomatékosabban:
találja meg), mert tudatosítja, hogy az
embert az Isten szava iránt való enge-
delmesség tanítja meg igazán szeretni
(Mt 22,34–40).

Az evolúció (a tudományos világné-
zet) elméletét valló emberek életének
középpontjában viszont nem Isten áll,
hanem az anyagelvűség. Ennek az i-

rányzatnak a képviselőinél (pld. az ate-
istáknál) Isten helyébe az EGO kerül.
Szép köntösbe burkolva ők azt teszik,
ami legjobban megfelel önző, kiszámító
természetüknek, nagy ÉNüknek, ami-
kor szubjektív meggyőződésük szerint
cselekszenek: ami NEKEM kedves,
amit ÉN akarok, és ami az ÉN előmene-
telemet és érvényesülésemet szolgálja.
ÉN, ÉN, ÉN…

A nagy ÉN-tudat fokozódik bennük,
míg végül tulajdonságukká válik, ami
önimádatban csúcsosodhat ki. Az ilyen

emberek észre sem veszik, hogy sod-
ródnak az árral: viszi őket az ár, gyökér
nélküliek. Ők az ilyen életvitelben talál-
ják meg a boldogságukat.

A levezetés szerint tehát világosan
láthatjuk, hogy az istenfélő ember ér-
tékrendje miben különbözik az anyag-
elvűséget valló emberek (akik tagadják
Isten létezését) felfogásától és életvite-

létől. Ha valaki megérti mindezeket, ak-
kor tudatosítania kell, hogy élet és halál
kérdéséről van szó, harcról. Isten Jézus
Krisztusban, egyszülött Fiában az életet
– az örök életet – ajándékozza nekünk
(Jn 3,16; 14,6).

Az evolúció, a tudományos világné-
zet filozófusai e világ élvezeteit, a mu-
landót kínálják fel követőiknek, akik
vagy tudatosan, vagy tudatlanságból ju-
tottak erre a „szintre”.

Tőlem függ, szabad akaratom szerint
dönthetek, hogy melyik embercsoport
felfogása és életvitele szerint óhajtom
berendezni életem folyását.

Isten az Ige olvasása közben ráveze-
tett arra, hogy az a szív, amelynek az
emberi kívánság a rugója, a halálba visz
(Jk 1,13–15). Az a szív viszont, amely-
nek rugója a szeretet, Urunkban, Jézus
Krisztusban az életre, az örök életre ve-
zet (Jn 3,16; 14,6; Róma 10,8–10).

Milyen jó, amíg hallhatunk a Jézus
Krisztusban felajánlott ajándék elfoga-
dásának lehetőségéről! Amíg hallunk
róla, addig nincs későn, mert a holt a-
nyag világából (az elszekularizálódott
világ „kecsegtető szorításából”) van
szabadulás. Bizonyára nem könnyű újat
kezdeni, de Isten előtt nincs lehetetlen.

Watzka Lenke
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K A jó pásztor

Ti Mesternek hívtok –
és nem kérdeztek engem
Útnak neveztek –
és nem jártok rajtam
Világosságnak hívtok –
és nem néztek rám
Életnek neveztek –
és nem kerestek engem
Bölcsnek hívtok –
és nem követtek engem
Hatalmasnak neveztek –
és nem kértek engem
Irgalmasnak hívtok –
és nem bíztok bennem
Igazságnak neveztek –
és nem féltek tőlem
Ha egyszer örökre
elvesztek – ne okoljatok
engem

(A lübecki Krisztus-szobor
felirata)

MI TESZ BOLDOGGÁ?
Az Isten iránti engedelmesség elsőbbségéről

„Te vagy a Krisztus” (Mk 8,29b).

Izráelben sokan beszéltek az Úr
Jézusról. Sokan látták a csodáit.
Mások pedig hallottak róla mások-
tól. Sokan hallgatták a tanítását. Ki
is Ő tulajdonképpen? Többféle véle-
mény volt. A Megváltó tudott erről,
ismerte jól az emberi szíveket. Tud-
ta, hogy különbözőképpen gondol-
koztak és beszéltek róla.

Egyszer a tanítványai véleményé-
re is kíváncsi volt. Megkérdezte tő-
lük: „Kinek mondanak engem az
emberek?” Vannak, akik azt gondol-
ják, hogy te vagy a Keresztelő Já-
nos. Mások pedig Illésnek hisznek,
vagy egy nagy prófétának – vála-
szolták, majd elhallgattak.

S akkor Jézus nekik szegezte a
kérdést: „Hát ti kinek mondotok en-
gem?” Péter a többi tanítvány nevé-
ben is válaszol. Azt mondja: „Te
vagy a Krisztus!” Csodálatraméltó
válasz! Ez egy hitvallás. Péter hiszi,
hogy az Úr Jézus az Üdvözítő.

Jézus most tőled is megkérdezi:
Te kinek mondasz engem? Péter
válasza a te hitvallásod is? A csalá-
dodé, a szeretteidé is?

Molnárné Miklós Malvína

Péter hitvallása

LEGENDA A BOLDOG ÉLETRŐL
Az emberek azt hitték, hogy a paradicsom egyszer visszatér a

földre minden örömével és boldogságával együtt, mégpedig ak-
kor, amikor a városuk fölött megjelenik egy különös, ritka szép
tarka tollú madár...

A madár el is jött egy napon. Sokáig ott körözött a város tetői
felett, majd leszállt egy magas fa csúcsára. A helység minden
lakosa odasietett a magas fához, miközben a vezetőség össze-
tanakodott, hogyan foghatnák meg a boldogság madarát,
hogy bezárják, nehogy eltávozzék a városból. Elhatározták,
egyik a másik hátára állva fölfelé nyúló láncot alkotnak, és így
majd megfogják a madarat. Elhatározásukat tett követte. A
legfelső már majdnem elérte kezével a boldogság madarát,
amikor megingott alatta a hosszú sor. Az alul állók ereje elfo-
gyott, nem tudták megtartani a többit. A fentiek mind a földre
zuhantak, sokan a boldogságvadászat áldozatai lettek.

A madár pedig ijedten elrepült a magas fáról, és eltűnt az
emberek szeme elől.

(Martin Buber nyomán)

Zsirai László

RAJTUNK MÚLIK
Persze, az eső hullik,
ám hogy megázol-e,
bizony, rajtad is múlik.
Lelkedben fázol-e?

Ne hagyd, hogy a szemedbe
mosolyodó jó Nap
árnyékodba ütközve
aludjon el holnap!

Ne hagyd, hogy a szívedben
ébredező bánat
más szívében keressen
majd vigaszt utánad!

Persze, az eső hullik,
ám hogy megázunk-e,
bizony, csak rajtunk múlik.
Lelkünkben fázunk-e?

23. ZSOLTÁR
Dávid zsoltára

Az Úr az én pásztorom, nem
szűkölködöm. Füves
legelőkön terelget, csendes
vizekhez vezet engem.
Lelkemet felüdíti, igaz
ösvényen vezet az ő nevéért.
Ha a halál árnyéka
völgyében járok is, nem
félek semmi bajtól, mert te
velem vagy: vessződ és
botod megvigasztal engem.
Asztalt terítesz nekem
ellenségeim szeme láttára.
Megkened fejemet olajjal,
csordultig van poharam.
Bizony, jóságod és szereteted
kísér életem minden napján,
és az Úr házában lakom
egész életemben.
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A Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház Zsinati Tanácsa a
9. ülésén, amelyre 2010. április 10-én
Hanván került sor, az alábbi
közérdekű határozatokat hozta:

A Zsinati Tanács egyperces néma
csenddel emlékezett Tonk Istvánra, az Er-
délyi Református Egyházkerület ügyveze-
tő főgondnokára, aki autóbaleset követ-
keztében nagyszombaton elhunyt.

– Jóváhagyta a 7. és a 8. ülés jegyző-
könyvét (ez utóbbi elektronikus ülés volt,
s a Zsinati Tanács jóváhagyta 16 500 euró
kölcsön folyósítását – visszafizetési határ-
idő: 2015. december 31., kamat: 4,5% –
az Ipolypásztói Református Egyházköz-
ségnek a villámsújtott temploma helyre-
állítása befejezésére), és tudomásul vette
az előző ülés határozatainak kiértesíté-
séről, valamint a még nem teljesített hatá-
rozatokról szóló jelentést.

– A 2010. évtől a következő szerveze-
tekben fog tagsági díjat fizetni: Szlovák
Bibliatársulat (330 euró), A Szlovákiai
Egyházak Ökumenikus Tanácsa (2462
euró), Európai Protestáns Egyházak Kö-
zössége (300 euró), Református Világ-
szövetség (1000 euró), AGDE szervezet
(511 euró), Generális Konvent (1 500 000
forint). Úgy határozott, hogy az Egyházak
Világtanácsába, az Európai Egyházak
Konferenciájába és további olyan szerve-
zetekbe, ahol egyházunk tag, jelenleg
nem tud tagsági díjat fizetni. A Zsinati Ta-
nács a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus
Tanácsától kéri a tagsági díjakból szárma-
zó bevételek felhasználásáról szóló jelen-
tés megküldését, minek alapján kezde-
ményezni fogja a tagsági díj befizetése és
felhasználása kérdésének újbóli megvita-
tását.

– Megerősítette a Zsinati Elnökség
ZSE-23/2010-es számú határozatát, mely-
ben 2010. április 1-jei hatállyal Molnár
Árpád lelkipásztort kinevezte püspöki tit-
kárrá és zsinati tanácsossá missziói és if-
júsági ügyekben.

– Tudomásul vette, hogy Mária Meň-
kyová, a Nagymihályi Református Egy-
házmegye esperese 2010. március 1-jei
hatállyal a Zahari Református Egyház-
község beszolgálásával Marek Kačkoš
bezői lelkipásztort bízta meg.

– Dušan Brna kassai segédlelkészt
2010. május 1-jei hatállyal áthelyezi espe-
resi segédlelkésszé. Felügyelő lelkipász-
tora Juraj Brecko esperes.

– Hozzájárult ahhoz, hogy a Kolbásai
Református Egyházközség eladja a 615-
ös számú parcellából kialakítandó 1480
négyzetméternyi beltelkét. A hozzájárulás
feltétele, hogy a Kolbásai Református
Egyházközség az ingatlan eladásából

származó bevételt olyan ingatlan vásár-
lására használja fel, amelyből rendszeres
bevételre tehet szert.

– Hozzájárult ahhoz, hogy a Gálszécsi
Református Egyházközség eladja a 3770-
es számú parcelláját (3543 négyzetméter).
A hozzájárulás feltétele, hogy a Gálszécsi
Református Egyházközség az ingatlan el-
adásából származó bevételt ingatlanvásár-
lásra fordítsa. A Zsinati Tanács javasolja,
hogy az ingatlant piaci áron próbálják el-
adni (a minimális ár a kiskertészeti tör-
vényben van meghatározva).

– Megbízta Molnár Árpád zsinati taná-
csost a lelkésztovábbképző további szer-
vezésével. Amennyiben a felkért előadók
nem tudják vállalni a júniusi időpontot, a
lelkésztovábbképző 2010. szeptember 20-
a és 25-e között lenne megtartva.

– Megítélte a lelkészjelölti jogállást a
komáromi Selye János Egyetem Refor-
mátus Teológiai Kara három hallgató-
jának: Kalocsai Tamásnak (Madar), Gal-
góczy Nikolettnek (Ungmogyorós) és Ho-
zák Viktornak (Komárom).

– A Zsinat mellett működő számvevő
bizottság – Dobai Sándor, Hangácsi Mi-
hály és Pósa Zoltán összetételben – 2010.
március 5-én ellenőrizte egyházunk 2009.
évi gazdálkodását. A bizottság megvizs-
gálta az egyház által kezelt pénzalapokat
is, és megállapította, hogy egyházi törvé-
nyeinkkel és a zsinati tanácsi rendelke-
zésekkel összhangban vannak kezelve. A
Zsinati Tanács jóváhagyta egyházunk
2009. évi zárszámadását és 2010. évi költ-
ségvetését. Mindkét dokumentumot tájé-
koztatás céljából eljuttatja a zsinati képvi-
selőkhöz, valamint az esperesi hivatalok-
ba.

– A Zsinati Tanács úgy határozott, hogy
idén ősszel lesz zsinati ülés. A kazuáliák-
ról és az egyházközségekről szóló tör-
vénytervezeteket véleményezésre meg-
küldi az egyházmegyéknek.

– Több beosztott lelkész kérelmével
kapcsolatban megállapítja, hogy a lelkészi
szolgálatról szóló törvény 33. § (2) bekez-
dése értelmében a helyettes lelkészt az
egyházmegye lelkészei (megválasztott,
helyettes vagy beosztott) közül az esperes
jelöli ki. Az a segédlelkész, aki lelkészi
képesítést szerzett, automatikusan beosz-
tott lelkészi jogállást nyer, amennyiben
nem változik szolgálati helye és nem je-
löltetett ki helyettes lelkésszé.

– Hozzájárul Tóth Éva megválasztásá-
hoz az Ekecsi Református Egyházközség-
be.

– Tudomásul vette, hogy a Lévai Re-
formátus Egyházközség átmenetileg (az

új gyülekezeti ház felépítéséig) a leendő
társegyház – a Hontvarsányi Református
Egyházközség – parókiáján kívánja bizto-
sítani a lelkész házaspár lakhatását.

– Molnár János, a Selye János Egyetem
Református Teológiai Karának dékánja
2010. február 18-án kelt levelében tájé-
koztatta a Zsinati Tanácsot azokról a dok-
toranduszokról, akik oktatnak a karon.
Egyúttal kérte, hogy a venia docendit ne
kelljen minden évben megkérni. A Zsinati
Tanács úgy döntött, hogy a megadott ve-
nia docendi minden oktatónál visszavo-
násig érvényben marad.

– Tudomásul vette, hogy Szabó András,
a Pozsonyi Református Egyházmegye es-
perese 2010. április 22-i hatállyal a Diós-
förgepatonyi Református Egyházközség
beszolgálásával Görözdi Zsolt dunaszer-
dahelyi lelkipásztort bízta meg.

– Jóváhagyta 3000 euró kölcsön folyó-
sítását a Szódói Református Egyházköz-
ségnek. A kölcsön visszafizetésének ha-
tárideje 2015. december 31. A kölcsön
inflációt kiegyenlítő kamatát a Zsinati
Tanács 4,5 %-ban szabja meg. A kölcsön
kizárólag a templom kerítésének kicseré-
lésére használható.

– P. Szalay Emőke, a Magyarországi
Református Egyház Doktorok Kollégiu-
ma Néprajzi Szekciójának elnöke 2010.
május 27-én levélben fordult egyházunk
püspökéhez, hogy egyházunk anyagilag
támogassa az Abaúj-tornai Református
Egyházmegye területén a templomok, fel-
szerelési tárgyak, könyv- és iratanyag fel-
mérése nyomán összeállt anyag megjelen-
tetését. Az Ungi Református Egyházme-
gye kötete és a Zempléni Református
Egyházmegye kötete már megjelent. A
Zsinati Tanács az Ungi Református Egy-
házmegye és a Zempléni Református
Egyházmegye gyülekezeteiről szóló, tár-
gyi néprajzi felmérést tartalmazó három
kötetet kötetenként 4 euróért adja tovább
az anyaegyházközségeknek. Az így be-
folyt összegből az Abaúj-tornai Reformá-
tus Egyházmegyében végzett felmérés ki-
adását kívánja támogatni.

– Hozzájárul ahhoz, hogy a Kassai Re-
formátus Egyházközség a felsőbankói 4
áras kertjét eladja. A hozzájárulás felté-
tele, hogy a Kassai Magyar Református
Egyházközség az ingatlan eladásából
származó bevételt ingatlanvásárlásra
használja fel.

– Köszönettel tudomásul vette Fazekas
László püspök beszámolóját a Generális
Konvent elnökségének februárban Bács-
feketehegyen és áprilisban Mályiban meg-
tartott üléséről.
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A Zempléni Református
Egyházközség temploma a
tetőzet elhasználódása miatt az
elmúlt év karácsonyán alaposan
beázott. A víz tönkretette a
villanyvezetéket is, emiatt a
templom használhatatlanná vált.
A kis létszámú gyülekezet
azonban szeretné minél előbb
megtalálni a pénzforrásokat
ahhoz, hogy a vasárnapi
istentiszteleteket ismét a
templomban tudják megtartani.
A felújítási munkálatok már
elkezdődtek.

Zemplén kisközség a Bodrog
mentén található. A valamikori
Zemplén vármegyének névadó te-
lepülése, egykori első székhelye.
Ősidők óta lakott terület, már a
rómaiaknak is telephelyül szol-
gált, a honfoglalás korában pedig
megerősített hely volt, hatalmas
földvárral, melyet a Bodrog folyt
körbe. E körül a vár körül (amely
a 17. század vége felé pusztulha-
tott el) alakult ki a település. Leg-
fontosabb középkori birtokosa a
Homonnai Drugeth család volt,
de volt a Rákócziak, Csákyak, Ka-
zinczyak és Andrássyak kezén is.

A feljegyzések szerint már a 16.
században laktak itt protestán-
sok. A református templomot
valószínűleg Bethlen Gábor épít-
tette 1628-ban, a torony pedig
1873-ban készült el. Harangján ez
a felirat áll: „Bethlen Gábor ado-
mányából készült. Harangot Isten
dicsőségére átöntette a Zempléni
Református Egyházközség 1954-
ben.” (Erre azért volt szükség,
mert a háborúban megrongáló-
dott.)

A templomot többször is átépí-
tették, 1953-ban nyerte el a mai
formáját. 2007-ben feltárásokat
végeztek rajta, amikor is a külső
falán freskót, régi gótikus abla-
kokat és egy befalazott ajtót tár-
tak fel, belső falán pedig egy régi
feliratot találtak a kutatók.

A templom tetőzetét utoljára az
ötvenes években újították fel. A
pala, amivel a tetőt befedték, fo-
kozatosan tönkrement. Az egy-
házközség ezért még az elmúlt

évben elhatározta, megjavíttatja a
templom tetőszerkezetét, mivel
az már több alkalommal beázott.
Karácsonykor viszont az olvadás-
nak induló hó miatt beázott a
templom belső tere is. Nemcsak
a szőnyegek áztak el, hanem
tönkrement a villanyvezeték is. A
templom így villany, a gyülekezet
meg orgonaszó nélkül maradt.
Áram azóta sincs a templomban,
így a vasárnapi istentiszteletek-
nek egyelőre az imaház ad ott-
hont.

„Ekkor már teljesen nyilvánvaló-
vá vált számunkra, hogy nem ha-
logathatjuk tovább a templom te-
tőszerkezetének a megjavítását” –
mondta Szaszák Malvin lelki-
pásztor, akinek az ünnepek után
az volt az első dolga, hogy az ille-
tékes biztosítónál bejelentse a te-
tőszerkezet meghibásodása miatt

keletkezett kárt. Mivel műemlék
templomról van szó, így a Kerü-
leti Műemlékvédelmi Hivatalt is
tájékoztatták az esetről.

A kis létszámú gyülekezet (gye-
rekekkel együtt hetvennyolcan
vannak) szeretné minél előbb el-
érni, hogy a vasárnapi istentisz-
teleteket ismét az arra méltó he-
lyen, a templomban tudják tar-
tani. Ennek érdekében fordultak
pénzügyi támogatásért a község
vezetéséhez, helyi vállalkozók-
hoz, a Zempléni Református Egy-
házmegyéhez és az Egyetemes
Egyház vezetéséhez is. Közben
pályázatokat írnak, hogy minél
előbb előteremtsék a műemlék
templom felújításához szükséges
anyagiakat.

A felújítási munkálatok már el-
kezdődtek. A gyülekezet saját for-
rásból már tavaly megvásárolta a
tető újrafedéséhez szükséges pa-
lát. (Műemlékvédelmi szempont-
ból ugyanis csak ilyen fedőanyag-
gal lehet a templom tetejét befed-
ni.) A tervek szerint azonban a
felújítás ezzel még nem fejeződ-
ne be. A tornyon lévő csillag is
rossz állapotban van, azt is sze-
retnék megjavíttatni. Tervezik
még a pléh borította torony lefes-
tését is, valamint a belső villany-
vezeték felújítását.

A helyreállítási munkálatokat
viszont bonyolítja az a tény, hogy a
műemlékvédelmi hivatal szeret-

né folytatni a ko-
rábban megkez-
dett munkálato-
kat. A templom
festése tehát csak
a feltárás után
valósulhat meg,
ami valószínűleg
még évekig eltart-
hat.

Szaszák Mal-
vin lelkipásztor
tá j ékoz ta tása
szerint viszont új-
ból a templom-

ban szeretnék tartani a vasárnapi
istentiszteleteket, miután a tetőt
és a villanyvezetéket megjavítot-
ták.

Az istentiszteleteken kívül bib-
lia- és énekórát, vasárnapi isko-
lát, kátéoktatást és más rendez-
vényeket is tartanak az egyház-
községben. Együttműködnek az
önkormányzattal, segítik a rászo-
rulókat – mind lelki, mind szociá-
lis téren. És persze végzik a temp-
lom felújítását.

Aki anyagilag hozzá tud járulni
a zempléni műemlék templom
mielőbbi felújításához, az adomá-
nyát a gyülekezet alábbi számlájá-
ra küldheti: 0105824815/0900.

Iski Ibolya

BEÁZOTT A MŰEMLÉK TEMPLOM
Nehéz helyzetben a zempléni reformátusok
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Kettős indíttatású könyv a Tübin-
geni Egyetem újszövetséges pro-
fesszorának könyve: mind a
keresőknek, mind a hit alapkérdései
iránt mélyebben érdeklődő hívők-
nek szeretne szólni. Eligazodásukat
segíti a kötet végi kislexikon is.

Hans-Joachim Eckstein felmutatja
a klasszikus Isten-képet, még ha ön-
megvalósító korunkban, amikor az
ember lesz a történelem és a világ
központjává, ez nem is mondható
„divatosnak”. Persze, az önistenítő
ember csak önmagában hiheti, hogy
nem rajta kívül dőlnek el a dolgok...
Szögezzük le: az Isten-hit ajándék:
„Azért vagyunk képesek hinni, mert
Isten már munkálkodik bennünk. A
hit ugyanis nem általunk teljesítendő
feltétele annak, hogy átéljük Isten
cselekvését, hanem az az eszköz és
mód, amelynek segítségével Isten
teszi lehetővé, hogy az ő valóságát
már itt és most megtapasztaljuk” – ír-
ja a szerző az előszóban.

És ez így van annak ellenére, hogy
korunk embere „halottnak” véli Is-
tent. És ha esetleg mégis közel en-
gedné magához a gondolatot, hogy
azért hátha van egy „legfelső lény”,
végképp nem tud mit kezdeni azzal a
gondolattal, hogy ugyanez a lény tes-
tet öltött s a názáreti Jézusban hoz-
zánk hasonló emberré lett. A könyv
első fejezete Isten feltétlen szereteté-
nek ezzel a formájával próbálja meg-
ismertetni mind a hitetlent, mind a
hívőt (a fogalmi rendszer és hitigaz-
ságok természetesen sokkal közelebb
állnak a gyakorló hívőhöz).

És a szeretet felmutatása folytatódik
a Jézus Krisztussal való kapcsolatun-
kat taglaló résszel, aki a hívő ember-
ben él: aktív szerepet szán neki (nem
bábuként mozgatja), nem vak enge-
delmességre kényszeríti, hanem a kö-
vetésére hív. És sorjáznak a további
kulcsfogalmak: bűn, hála, igaznak
nyilvánítás, megszentelődés stb.

A rejtőzködő Istenről szóló fejezet-
ben a sok földi nyomorúság láttán a
szerző nem sokat feszegeti a kérdést,
miért tétlen Isten, miért engedi meg a
szenvedést, hanem inkább közli ál-
láspontját: „Tény, hogy amikor az
emberek szenvednek és meghalnak,
Isten nyilvánvalóan nem avatkozik
be, és nem lép közbe, hogy ezt meg-
akadályozza… sok szenvedő embert
éltet annak tudata, hogy amikor eg-

zisztenciájában rendül meg vagy el-
veszíti azokat, akiket szeret, nem kell
elveszítenie ráadásul még Istenbe ve-
tett bizalmát, a szeretet hitét, az élet
reménységét is.” Ráadásul a hívő em-
ber azt is tudja, hogy a szenvedés út-
ját Isten is, egyszülött Fia is vállalta.
Amikor Jézus a kereszten függött,
„Atyja a valóságban nem fordult el
tőle és nem hagyta őt cserben, ha-
nem együtt szenvedett szeretett Fiá-
val, osztozva kétségbeesésében.” A
szerző hangsúlyozza, hogy a szenve-
désre nincs racionális, csak perszo-
nális válasz. „A szenvedések elhor-
dozására nem értelmes érvek adnak
segítséget, hanem az, ha az ember Is-
ten Fiára néz, aki az elhagyatottság-
ban is megmaradó bizalmat és azt,

hogy Isten megtartja őt akkor is, ha
rejtve van, előttünk és értünk maga is
átélte.”

A Szentlélekkel foglalkozó fejezet
valójában egy interjú. Munkálkodá-
sával kapcsolatban a teológus rögzíti,
hogy „a Szentlélek Isten személyes és
cselekvő jelenléte a hívő ember éle-
tében”, aki még akkor is velünk van,
ha kifejezetten nem észleljük.

A záró fejezet rendkívül izgalmas.
Azt vizsgálja, mekkora esélye van
egy „növekvő egyház” perspektívájá-
nak korunkban. Szűkülő népegyházi
kereteink közt számunkra is különö-
sen időszerű, talán „provokatív és ké-
nyelmetlen” is, de felfoghatjuk „kihí-
vásként és megkerülhetetlen” kérdés-
ként. Eckstein rámutat, hogy hajla-

mosak vagyunk ideálisnak feltüntetni
az ősgyülekezet körülményeit, holott
„összehasonlíthatatlanul nehezebbek
voltak a maiaknál”.

Visszatérő jelzője az „organikus”.
Pál apostol leveleiben a test vagy az
épület organikus egységet képez,
Krisztus gyülekezetében minden tag-
nak meg kell lennie az organikus he-
lyének, az egység megélésének azon-
ban csak ott van esélye, ahol „a hí-
vők »organikusan« és »mi-orientál-
tan« élnek”. A szerző meglátása sze-
rint a növekedés – az újszövetségi kor
mintájára – úgy képzelhető el, ha az
egyház – organikus kibontakozás-
ként – hiteles életet él: az istentiszte-
let vonzó jellege és a szeretet által
következetesen áthatott közösségi
élet hozhat szerves növekedést. Az
ősegyház „azáltal, hogy egy közös
test tagjaiként szervesen és sokszí-
nűen bontakozott ki, minőségi és
mennyiségi növekedést élhetett át”.
A példa adott és érvényes!

A. Kis Béla
(Kálvin Kiadó, Budapest 2009)
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„Íme, mily jó és mily gyönyörűséges,
amikor együtt lakoznak az atyafiak!”
(Zsolt 113,1). Valójában ezzel a rövid igei
megállapítással nyilvánvalóvá lehet tenni
azt, ami március 21-én betöltötte a szür-
nyegi délutáni istentiszteletet. Ha azonban
még jobban érzékeltetni szeretnénk a lég-
kört, ecsetelni kell a történteket.

A szeretett lelkipásztor, Demes Tibor
2010. március 19-én betöltötte 70. életé-
vét. Az istentisztelet befejeztével Tusai
Viktor gondnok megkérte őt és feleségét,
hogy az úrasztalánál álljanak egymás
mellé (amint egyébként mindenben).
Majd hangsúlyozta, hogy a jubiláns szür-
nyegi szolgálata harmincöt éve alatt a
nyáj megerősödött, a különböző népek és
nemzetek békés egymás mellett élésének
szószólójaként és a szeretet hirdetőjének
ismerték meg, aki igehirdetésével Isten-
hez vezetgette a nyájat. S bizony a mai
kor emberének nagy szüksége van ilyen
példaadókra.

Parajos Tamás verssel és énekkel, Ka-
lán Viktória verssel köszöntötte a jubilá-
ló lelkipásztort. Ezután községünk polgár-
mestere, Kalán Viktor mondta el, hogy a

szeretet prédikátora erős jellemű, becsüle-
tes és lelkiismeretes ember. (A község ve-
zetősége rózsacsokorral és ajándékkal
lepte meg az ünnepeltet.) Majd a pres-
biterek is köszöntötték lelkipásztorukat.

A görög katolikus kurátor, Volčko Tibor
szlovák nyelvű köszöntője azt jelezte,
hogy e két felekezet békességben él egy-
más mellett. Hangsúlyozta a szeretetben
való együttélés fontosságát, melynek jel-
lemeznie kell a hívő emberek életét.

Az ünnepi aktus a kultúrházban folyta-
tódott, ahol a nőtestvérek szeretetvendég-
séget készítettek elő. Itt Tusai Viktorné
pénztárnok (könnyeivel küszködve) fejez-
te ki jókívánságait a jelenlévők nevében,
mondván: bárhol, bármikor büszkén áll-
tak a lelkipásztor mellé! Kalán Viktorné,
hogy oldja a meghatódottságtól, örömtől
könnyező emberek hangulatát, egy ked-
ves, vidám verset adott elő.

Az ünnepeltnek minden gratulálóhoz
volt néhány kedves szava, mint ahogy azt
már megszokhattuk tőle évtizedeken ke-
resztül. Nagy dolog, ha a gyülekezet és a
lelkész viszonya évtizedek múltán is
olyan jó, mint Szürnyegen! Kívánjuk,
hogy a mindenható Isten éltesse még so-
káig, adjon erőt, egészséget neki, áldja
meg életét továbbra is!

Tusai Viktorné

Feladvány
Mi a jelentése az inkarnáció

szónak?
Kérjük, hogy megfejtésüket leg-

később július 15-ig nyílt levele-
zőlapon, képeslapon vagy e-mai-
len juttassák el a Kálvinista Szem-
le szerkesztőségének címére (930
10 Dolný Štál 386). A helyes vá-
laszt beküldők közt ajándék köny-
veket sorsolunk ki.

Az áprilisi számban feltett kér-
désre azok válaszoltak helyesen,
akik szerint a családi élet tisztasá-
gáról a 3Móz 18-ban van szó.

Azon kedves olvasóink közül,
akik helyes megfejtést küldtek be,
hárman részesülnek – a Zsinati El-
nökség jóvoltából – könyvjutalom-
ban: Csatlós István (Bés), Cso-
mor Ernő (Szőgyén) – mindketten
Muraközy Gyula A Sionnak hegyén
című könyvét kapják, illetve Sza-
nyi Mária (Rozsnyó) – az ő jutal-
ma Patricia M. St. John Nyomok a
hóban című könyve.

Nyereményükhöz gratulálunk,
postán küldjük el.

A szerkesztőség

HIT – KAPCSOLAT

A Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház Diakóniai Központja és
egyházzenei osztálya a marcelházai
gyülekezettel közösen április 10-én
szervezte meg a II. Visszhang zenés
napot. Az alkalomra harminc
egészségében károsodott meghívott
érkezett Galántától Párkányig.
Hozzátartozóikkal, segítőikkel együtt
közel százan voltak jelen a református
templomban.

Miután a házigazdák köszöntötték a
vendégeket, az ige Kalocsai Alexand-
rától, a komáromi egyházmegye diakó-
niai lelkészétől hangzott. Az áhítatot köve-
tően Süll Kinga egyházzenész vezetésé-
vel, hangos énekszóval dicsérhette min-
denki az Urat. A közös zenei együttlét
színvonalát a vendégek szavalatokkal e-

melték. Különösen szívmelengető volt ta-
pasztalni azt a természetes őszinteséget,
amely felszínre került a helybeliek által
bemutatott színdarab alkalmával. A temp-
lomi együttlét Édes Dezső presbiter igeol-
vasásával és imájával zárult, aki rámuta-
tott az Úrtól kapott élet hatalmas ajándé-
kára és annak alázattal való hasznos meg-
élésére.

A templomból való kivonulás alatt
minden résztvevő átvehette a Zsinat aján-
dékát, névre szóló kétkötetes képes gyer-
mekbiblia formájában, amit remélhetőleg
majd rongyosra lapoznak, olvasgatnak a
megajándékozottak. A közös csoportkép
elkészülte után a parókia épületében terí-
tett asztalok vártak a helyi gyülekezet
szorgos előkészületeinek köszönhetően.

Az ebéd után a szülők kötetlenebb for-
mában oszthatták meg egymással a neve-

lés problémáit, szépségeit, ta-
nulságait, míg szeretteik ez-
alatt képességeikhez mérten
játszhattak, kamatoztathatták
kézügyességüket vagy ismer-
kedhettek egymással.

Délután tiszteletét tette Mar-
celháza polgármestere is, aki-
vel lehetőség volt a helybeli
problémák megvitatására. Az
alkalom megvalósulásáért és a
támogatásáért köszönet illeti a

helyi gyülekezetet és önkormányzatot, az
érsekújvári Jednota üzlethálózatot, a ko-
máromi Hedera gyógyszertárat és minden
jólelkű segítőt. Életükre Isten gazdag
áldását és mindent betöltő szeretetének
ajándékait kívánjuk.

A vendégeknek pedig kívánunk igaz
hitet és kitartást életük további részében,
bízva abban, hogy hamarosan újra együtt
visszhangozhatjuk az Úr dicséretét.

Lengyel Zoltán

Marcelháza
Isten szeretetét visszhangozva
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A szeretet prédikátora hetvenéves



(Befejezés a 3. oldalról)

számára. Mivel kicsik és erőtlenek, köny-
nyű visszaélni velük, manipuláció tárgyá-
vá lehetnek, de akár szentnek tartott jel-
szavak hordozóivá is tehetik őket. És ke-
gyetlenség az is, hogy a 21. század elején
a gyermekek jogainak egyre erőteljesebb
hangoztatása mellett olyan gyermek- és
életellenes politikát folytatnak felelős sze-
mélyek, amely ellentétben áll a biblikus
gondolkodással, de sérti az élethez, az
emberhez méltó élethez való jogot is. Saj-
nos Európa szívében is ugyanez a helyzet,
bár más dimenziókban.

A gyermekek védelmében 2006-ban az
Európa Tanács Építsük Európát a gyer-
mekekért a gyermekekkel címmel olyan
új programot indított, amelynek kere-
tében segítséget nyújt az egyes tagálla-
moknak az érvényben lévő nemzetközi
normák mind országos, mind helyi szin-
ten történő végrehajtásához. A nemzetkö-
zi normák vonatkoznak az ENSZ összes
tagállamára is. A legújabb adatok viszont
azt az égbekiáltó bűnt mutatják, hogy a
világ harminc országában jelenleg is leg-
alább háromszázezer gyermek katonás-
kodik, sőt a világ ötven országában a
gyermekek, fiatalkorúak hivatalosan még
ma is sorkötelesek, azaz fegyveres konf-
liktusok esetén bármikor bevethetőek.
(1998-ban valamivel jobb volt a helyzet,
mert huszonöt országban összesen két-
százezer olyan tizenhat év alatti gyerme-
ket regisztráltak, akinek a kezébe „köny-
nyű” fegyvereket adtak.)

Az UNICEF legfrissebb adatai szerint
bolygónkon 2,1 milliárd gyermek él, akik
a föld összlakosságának harmincöt száza-
lékát teszik ki. A becslések szerint évente
kb. 129 millió gyermek születik, ám kö-
zülük minden negyedik szörnyű életfel-
tételek között kénytelen élni. További
becslések szerint minden 12. gyermek
meghal, mielőtt betöltené az ötödik élet-
évét. Kutatások bizonyítják és támasztják
alá azt a tényt, hogy 100 gyermekből 33-
nak nincs születési anyakönyvi kivonata,
és nem is lesz soha, mert ezek a gyerme-
kek jogfosztottak. 100 gyermekből 27
nem kapja meg a szükséges védőoltáso-
kat, szérumokat, így eleve halálra van ítél-
ve. 100 gyermekből 32 alultáplált, hiá-
nyoznak számukra az alapvető élelmisze-
rek; továbbá 100 gyermekből 18 nem jut
ivóvízhez, így biztos a fertőződések és a
dehidratáció következtében bekövetkező
halál. 100 gyermekből 39 nem tud ember-
hez méltóan tisztálkodni, kielégítetlenek
a higiénés feltételei. Borzasztó az a tény
is, hogy 100 gyermekből 18 nem járhat
iskolába, tehát ők a teljes analfabetizmus
áldozatai; de a 100-ból 25 gyermek is
csak az ötödik évfolyamig jut: számukra

az oktatás és képzés folyamata ekkor le-
zárul.

Elszomorítóak és megdöbbentőek ezek
az adatok, de számunkra egyben kihívást
is jelentenek, mert gyermekvédelmi szak-
ellátásunk ezeken a gyermekeken próbál
segíteni.

Magyarlakta vidékünkön sokszor égbe-
kiáltó szociális igazságtalansággal nézünk
szembe, amikor írástudatlan tinédzserek-
kel találkozunk, vagy olyan lánygyerme-
kekkel, akiket szexuálisan zaklattak. Szo-
morú volt azzal a ténnyel is szembesülni,
amikor egy kisgyermek életben maradá-
sáért harcoltunk, aki már a magzati álla-
potban kábítószerfüggővé lett, és a meg-
születését követően már csak absztinált –
addig, míg központi idegrendszere bele
nem fáradt. Döbbenetes dolog olyan gyer-
mekeket is látni, akiknek vannak szüleik,
de elvetik maguktól őket. Magyarorszá-
gon egyetemi oktatók tanulmánya szerint
90 896 családban 209 800 veszélyeztetett
gyermek él. Közülük testi bántalmazás-
ban és kínzásban 3226, szexuális zakla-
tásban 308, emocionális elhanyagoltság-

ban pedig 6430 gyermeknek volt része.
49 131 gyermek számára nem megfelelő
az a környezet, ahol a családjával él, e-
gészségkárosodásban pedig 8832 gyer-
mek szenved. Ezek az adatok százalékos
arányban fedik a szlovákiai adatokat is,
mivel az élet alapvető kérdéseihez az itte-
ni lakosság hasonlóképpen viszonyul,
mint a magyarországi.

A kedves olvasó felteheti a kérdést,
hogy református keresztyénként mit tehe-
tünk. Azonban előbb e sorok írója teszi fel
a kérdést, hogy meddig tűri még ezt Isten,
meddig nézi a lázadó ember kegyetlensé-
gét és arcátlanságát. Hol van a mi felelős-
ségvállalásunk a felvetett téma tekinteté-
ben? Elegendő-e a passzív hozzáállás,
vagy rezignáltságunkban kegyes frázisok-
kal elintézettnek tudjuk azt, amiben vala-
hol nekünk is aktív szerepet kellene ját-
szanunk?

Legszűkebb környezetünkben a gyer-
mekek mireánk vannak bízva. Korunk té-
ves felfogása az, hogy a gyermekekért
csak a szülők a felelősek. Isten a gyerme-

keket az egyes családokba helyezte el,
azonban nevelésükért, neveltetésükért,
oktatásukért és felnőtté válásuk minősé-
géért egy nagyobb közösség hordoz fele-
lősséget (a társadalom és az élő Isten előtt
egyaránt).

A mi posztmodern korunkban, amikor
a társadalom többsége (a szellemileg és
erkölcsileg vakok és megvakítottak soka-
sága) egy tekintély nélküli nevelés elmé-
letét akarja állítólagos európai normák
alapján átültetni a gyakorlatba, ne féljünk
a tekintélyelvű keresztyén nevelés mellett
kiállni! A gyermekeknek akkor lesz fel-
hőtlen gyermekkoruk, ha megtapasztalják
és átélik a család védő és éltető szeretetét,
ha olyan személyek veszik őket körül,
akik nem bálványként imádják felnövek-
vő utódaikat, hanem mernek a kor esz-
meiségével és szellemi fuvallatával szem-
ben értékátadó nevelést folytatni.

Martin Žilínek professzor A személyi-
ség erkölcsi identitásának kialakítása
című könyvében többek között arról ír,
hogy ha a gyermekek életéből a felnőttek
elveszik az ideálokat, a követésre méltó
életpéldákat, akkor a gyermekek és fiata-
lok nagyon hamar idolokat, a kor bálvá-
nyait fogják keresni, akik pedig zsákutcá-
ba, lelki és szellemi megundorodáshoz
vezetnek. Esztelen és komolytalan dolog
a felnövekvő nemzedéket túlerotizált szap-
panoperákkal és kegyetlenséget propagá-
ló akciófilmekkel jóllakatni. Ugyanúgy
esztelenség a kiskorúak mindennemű esti
szórakozásának legitimizálása és jóváha-
gyása: az ehhez a témához való liberális
szülői hozzáállás indoklása már alapjai-
ban megcáfolható. Isten népének a gyer-
mekekhez való odafordulása mindig dön-
tő hatással bírt. Nem elegendő a preven-
ció, intervenciót kell folytatnunk. Ha meg-
mozdul a szívünk, mozduljon vele együtt
a karunk is, de engedjük, hogy az ajkunk
is megmozduljon! Ha kell, beszéljünk,
szóljunk gyermekeink és ifjaink érdeké-
ben; ezt talán ember nem tilthatja még
meg nekünk.

„Bűnösök vagyunk oly sok tévedés és
sok hiba miatt. / De legnagyobb bűnünk,
hogy elhagytuk a gyermekeket, hogy elha-
nyagoltuk az élet forrását. / Körülöttünk
sok minden várhat, a gyerek nem. / Most
van itt az idő, / Most alakulnak a csont-
jai, / Most készül a vére, / Most fejlődnek
ki az érzékszervei. / Neki nem mondhat-
juk: majd »holnap«. / Az ő neve: »ma«”
(Gabriela Mistral).

Gasparecz Tihamér

2010. június

Molnár Sándor rimaszombati lelkipásztor a közelmúltban fel-
hívta a presbitérium figyelmét az egyházközség élete egyik szo-
morú időszakára, amely 1771-től 1783-ig tartott: az ellenrefor-
máció megszüntetett minden református egyházi tevékenységet,
a lelkészeket és tanítókat eltávolították állásukból. Ezekben a ne-
héz időkben a rimaszombati hívek Jánosiba, Zeherjére és Alsó-
pokorágyra jártak istentiszteletre. A presbitérium úgy döntött,
hogy ennek emlékére a húsvéti ünnepeket követő vasárnapon
minden évben emlékező istentiszteletet szeretne tartani valame-
lyik említett község református templomában. Az első megemlé-
kezést a rimajánosi református templomban tartottuk, ahol április
11-én harangszó és Bihariné Pelle Zsuzsanna orgonajátéka
várta a helybeli és a rimaszombati egyházközség híveit.

Bihari Richárd rimajánosi lelkipásztor a Lk 24,15–16 versei
alapján megtartott prédikációjában az emmausi úton beszélgető

tanítványokat hozta közel a hallgatósághoz. Bár a ma embere is
átvenné a vitakultúrájukat – hangzott el az igehirdetőtől –, de
manapság sajnos inkább egymás sértegetésén és a gyűlölködésen
van a hangsúly. A 240 évvel ezelőtti események kapcsán rámuta-
tott, hogy sok nehézséget okoztak a rimaszombati református
gyülekezetnek, de elődeink bíztak abban, hogy az útjukon Jézus
kíséri őket és világossá teszi számukra, merre menjenek. Ezt
hagyták számunkra is példának – zárta magyarázatát az igehir-
dető.

A prédikáció után B. Kovács István, a Református Tudomá-
nyos Gyűjtemények igazgatója tartott előadást a gyászos idő-
szakról. Súlyos csapás érte a rimaszombati református gyüleke-
zetet, amikor az akkori érseki helyettes, Bányai László a helytar-
tótanács 1768. június 16-án kelt határozata alapján két misszio-
náriust küldött Kis-Hontba – kezdte beszédét B. Kovács István.
Egyikük Karaba György hittérítő, akinek a székhelye Nyústyán
volt. Ő 1769. június 25-én körmenettel érkezett a városba, és el-
vezette a református templom közelébe, amikor a református hí-
vek épp az istentiszteletről jöttek kifelé. A két csoport között du-
lakodás, komoly konfliktus alakult ki, aminek súlyos következ-
ményei lettek. Megindították a vizsgálatot, majd 1771. április 9-
én kihirdették a szomorú ítéletet: nemcsak a verekedőket, hanem
a város elöljáróságát, a református egyházat és az iskolát is sú-
lyosan büntették. A két lelkipásztort, Martonyi Jánost és Varan-
nay Istvánt hivataluktól azonnal megfosztották. Elvették a temp-
lomot és az iskolát, az elítélteken végrehajtották az ítéletet, és
Rimaszombat területén megtiltották a református istentiszteletek
tartását (még házaknál sem tarthattak istentiszteletet). Rima-
szombat csaknem teljesen református lakosságának tehát nem
volt temploma, iskolája, tanítója, sem lelkésze.

De ezekben a nehéz időkben sem maradtak a református hívek
Isten bátorító üzenete nélkül, mert Jánosiba, Zeherjére, valamint
Alsópokorágyra jártak templomba, sőt a születéseket, házasság-
kötéseket, halálozásokat is ott anyakönyveztették. Pedig az uta-
zás nehéz volt, sárban gyalog vagy szekéren több mint két órát
tartott az út.

Ennek a szomorú állapotnak II. József császár türelmi rendele-
te (1781) vetett véget. Felbátorította a rimaszombatiakat arra,
hogy kérvényt nyújtsanak be őfelségéhez: 1782. március 11-én
kérték elfoglalt javaik visszaadását. Kérelmükre kitérő választ
kaptak, de nem adták fel, s amikor a császár 1783. július 5-én
Rimaszombatban időzött, közvetlenül neki nyújtották be kérel-
müket. Megígérte, hogy a kérelmet teljesíteni fogja, és be is tar-
totta a szavát: 1783. augusztus 10-én kiadott rendeletében meg-
adta a jogot a szabad vallásgyakorláshoz, templom és iskola épí-
téséhez (1784. április 19-én meg is történt a templom alapkövé-
nek a letétele). Október 3-án azonnal meghívták lelkésznek
Szentkirályi Szőke Ferencet a Pest megyei Gomba községből
(később a tiszáninneni egyházkerület főjegyzője, az egyesült bor-
sod-gömöri egyházmegye esperese lett), aki újjászervezte a rima-
szombati gyülekezetet. A megújuló református közösség Isten-
ben bízó, hitükben egyre jobban megerősödő hívei – hűséges
lelkipásztoruk mellé állva –1786-ra megépítették az Úr házát,
így a hívek már saját templomukban dicsőíthették a Mindenhatót
– emlékezett és emlékeztetett B. Kovács István.

A hálaadó istentisztelettel hitet tettünk amellett, hogy – Isten
kegyelméből – méltó utódai lehetünk elődeinknek, akik erős hit-
tel bíztak az Úrban, aki megtartotta a gyülekezetet a próbatételek
és a szétszórattatás idején is.

Ádám Gábor
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Gyermeknapi aggodalmak
Rimajánosi–Rimaszombat

Egyháztörténeti emlékezés

Április 11-én délután a zenéé volt a főszerep Madaron. A ko-
máromi egyházmegye kórustalálkozójára a több mint kétszáz
résztvevő tíz településről érkezett: Bátorkesziről, Hetényről, Ér-
sekújvárról, Búcsról, Negyedről, Marcelházáról, Dunamocsról,
Zsigárdról és Madar testvérközségéből, Kocsról (és természe-
tesen a helybeli kórus is énekelt).

A megjelenteket Nagy Lajos helybeli lelkipásztor köszöntötte,
majd Szabó Csongor egyházzenész orgonajátékával mindenki
ráhangolódhatott az igehirdetés üzenetének a befogadására. Utá-
na a kórusok előadták a megközelítőleg tízperces repertoárjukat,

ami nagyon színesnek bizonyult: három és négy szólamban,
akusztikus hangszerkísérettel is énekeltek, és volt gyermekek
által tolmácsolt dicséret is.

A kórustalálkozót Süll Kinga, az egyházzenei osztály igaz-
gatónője értékelte, aki a további éneklésre serkentés és a közös
munka segítése céljából minden kórust megajándékozott két
dalosfüzettel. A végén Dobai Sándor, a komáromi egyházmegye
esperese is köszönetét fejezte ki az elhangzott dicséretekért és
az Istentől való muzsika ajándékáért.

–lz–

Madar
Tíz kórus találkozottA rimajánosi református templom

A vendéglátó gyülekezet énekkara



Április 11-én konferencia zajlott a
lévai gimnáziumban, ahol választ
kerestünk arra a kérdésre, hogy mi a
küldetésük a református iskoláknak
és hogyan tudnak a Felvidéken
megfelelni ennek a feladatnak. A
konferencián jelen voltak a helyi
iskola tanárai, diákok, szülők,
gyülekezeti tagok és az érsekkétyi és a
martosi református iskola pedagó-
gusai is.

A lévai egyházi gimnázium nemcsak a
lévaiak, hanem az egyházmegye számára
is fontos, hiszen iskolánkban döntően a
környező gyülekezetek fiataljai tanulnak.
A gimnázium ügye tehát közös ügy, a-
mely összefogást igényel.

Az előadók többsége többször is ki-
hangsúlyozta, hogy az egyházi iskoláknak
sajátos küldetésük van. A célok megfogal-
mazásában mindig központi szerep jut az
intézmény életét gondozó közösségnek. A
lévai gimnáziumot a helyi református
gyülekezet keltette életre, és kisebb-na-
gyobb nehézségekkel fenntartja és gon-
dozza. Küldetését így az egyház által
képviselt értékek mentén lehet csak meg-
fogalmazni. Az egyház Krisztusban élő
közösség. A mi iskolánknak is ezt a kö-
zösséget kell formálnia, mégpedig hittel
és tudással. Csak így tudja szolgálni az if-
júságot, a szülőföldünket és a magyarság
megmaradását.

A nyitó áhítatban Kassainé Mártha
Tímea helybeli lelkész az 1Móz 18,19
alapján, Ábrahám példáján a kiválasztott-
ságról beszélt. Isten mindig kiválasztja az
övéit, hogy megtanítsák az Úr útjának őr-
zését. Számunkra ez az út Krisztus, aki ál-
tal lesz hitelessé az a szolgálat, amit Isten
a kiválasztottságunk és elhívásunk által
bennünk elkezdett.

Az első előadó testvériskolánk, a mis-
kolci Lévay József Református Gimnázi-
um igazgatója, Ábrám Tibor tiszánin-
neni főgondnok volt, aki a református
iskolák küldetését így foglalta össze: A
keresztyén nevelés bibliai alapokon tör-
ténjék, ami személyes megszólítással és
személyes döntéssel jár, és a teljesség igé-
nyével történik. Egész életre szóló tanítást
és tartást kell adnia, önkorlátozó elvre kell
építenie, a társadalmi felelősségvállalásra
kell felkészítenie, ami aztán felelős dön-
tésekhez és azok felvállalásához vezet.
Vagyis a keresztyén értékekhez, a krisz-
tusi etikához és cselekvéshez kell min-
denkor igazodnunk.

Fazekas László püspök szerint fontos,
hogy a küldő egyház és az iskola szimbi-
ózisban éljen egymással. Az iskola fela-
data az értékteremtés és -megőrzés, ehhez
hiteles és hitben járó pedagógusokra van

szükség, akik munkájukat nem foglalko-
zásként, hanem hivatásként fogják fel.
Elismerte, hogy iskoláinkra küzdelmes
feladat hárul: úgy kell a kor kihívásainak
megfelelniük, hogy közben a feltételek

nem egyenlők az önkormányzati iskolá-
kéival. Az egyházi iskolákat ebben a ver-
senyben a küldetésük és a bennük folyó
pedagógiai-nevelői munka teszi erősebbé
és vonzóbbá.

Kluch János, a vendéglátó gimnázium
igazgatója az intézmény életét mutatta be.
Beszélt az iskolában folyó munkáról, a
célokról, az elért eredményekről. Kiemel-
te, hogy a tanulmányi eredmények kitű-
nőek, az iskolát rendszerint a legjobb diá-
kok választják, és a végzősök kilencven
százaléka az egyetemeken is megállja a
helyét. Rendkívül jó eredményeket érnek
el a diákok a hazai és magyarországi ver-
senyeken és vetélkedőkön. Fontosnak tar-
totta megjegyezni, hogy a sikerekben
döntően benne van a pedagógusok mun-
kája, és az is örömteli dolog, hogy az in-
tézmény mögött a szülők is ott állnak. És

persze a fenntartó egyházközség, amely
évente átlagban több mint kilencezer eu-
róval támogatja gimnáziumát.

A tízéves fennállásához érkező intéz-
mény lassan megérett arra, hogy életét
egy olyan személy nevéhez kösse, aki a
múltban a helyi református közösség éle-
tében meghatározó szerepet töltött be. A
fenntartó egyházközség Czeglédi Péter
gályarab lelkészre gondolt, akinek a hit-

valló élete, tartása és hűsége példa lehet
mindenki számára. A lelkész életpályá-
járól, a gyászévtizedről Baráth Béla Le-
vente, a Debreceni Hittudományi Egye-
tem docense tartott előadást, amelyből

megtudtuk a prédikátor
szép jelmondatát: „Per
spinas ad rosas – Tövi-
seken át a rózsákhoz.”

Kassai Gyula helybeli
lelkész szerint az a leg-
fontosabb, hogy az isko-
la ne az egyházból, ha-
nem az egyházban éljen.
A gimnáziumnak Krisz-
tusba vetett hittel és az

egyházzal közösségben kell az ifjúságot
felkészítenie az életre és erősítenie a szü-
lőföldön való maradást, valamint határo-
zottan felvállalnia nemzeti értékeinket.
Mindehhez szükség van az egyház, az

anyaország és a helyi közösségek támo-
gatására is. A lévai egyházközség tervezi,
hogy a jelenlegi iskolaépületet moderni-
zálja és kibővíti, egy kollégiumot is épít,
és a gyülekezeti helyiségeket is egy épü-
leten belül helyezi el. A lelkész arról is
beszélt, hogy a református pedagógusok
képzésére is nagyobb hangsúlyt kell fek-
tetni. Mivel egyházunknak nincs önálló
tanítóképző főiskolája, ezért a magyaror-
szági református egyetemeken való to-
vábbképzést kell a határon túliak számára
elérhetővé tenni.

A konferencia a pedagógusok hivatá-
sáról szóló fórummal végződött, amelyen
az addig szólók mellett szerepet kapott
Dékány Gizella, a martosi és Bohák Va-
léria, az érsekkétyi iskola igazgatója is. A
többi résztvevővel együtt őszintén beszél-
tek a keresztyén pedagógusi pálya kihívá-
sairól, saját szakmai sikereikről, és sok
személyes példával adtak tanácsot a jelen-
lévő pedagógusoknak, hogy hogyan lehet
hittel és kellő energiával, odafigyeléssel
és empátiával nap mint nap odaállni a fel-
növekvő nemzedék elé.

–kgy–
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Ennek az esztendőnek – több más kül-
és belpolitikai esemény mellett – a leg-
meghatározóbb történései a parlamenti
választások, majd az év végén a helyható-
sági választások lesznek. Felelős életet
élő keresztyén emberként nem mondhat-
juk, hogy ez minket nem érdekel, mert a
mi országunk nem e földi világból való.
Egyértelművé kell válnia mindenki szá-
mára, hogy itt e földön arra kaptunk Isten-
től lehetőséget, hogy életünkkel, viselke-
désünkkel, döntéseinkkel felelősségtelje-
sen megjelenítsük az ő akaratát. Ezt az
akaratot Ő érvényesíteni akarja minden
nép fölött – akár tudatosítjuk, akár nem.
Ő azt akarja, hogy mindenki éljen és el-
jusson az igazság ismeretére. Nem mind-
egy tehát, hogy kik lesznek azok, akik az
elkövetkezendő években egy ország sor-
sáról és mindennapjairól fognak dönteni.
Nagyon oda kell figyelnünk tehát, amikor
a szavazóurnákhoz járulunk!

Csak akkor tudunk megfelelő módon
dönteni, ha a Szentírást tartjuk szem előtt.
Meg kell vizsgálnunk, hogy ki az, akinek
a köz érdeke fontosabb a saját érdekénél.
Aki magáénak tudja azokat az értékeket,
amelyeket a keresztyén ember értékként
kezel, és mind saját maga, mind a másik
ember számára fontosnak tart. Aki a min-
dennapokban is azokat az értékeket kép-
viseli, amelyeket plakátokon vagy kam-
pánygyűléseken hangoztat, aki a vélemé-
nyét akkor is fel meri vállalni, ha emiatt
kinevetik vagy megkülönböztetik. Akinek
az igenje tényleg igent jelent, a nemje pe-
dig nemet. Aki nem az ellenségeskedést
szítja, hanem a békességet, az egységet
munkálja. Akinek az élete példaként szol-
gálhat mások számára.

Ezek mind olyan kérdések, amelyeknek
szem előtt tartása segíthet minket a helyes

döntésben. Ne legyünk közömbösek, ne
engedjük, hogy mások válasszanak he-
lyettünk! Tudatosítsuk, hogy keresztyén
életünknek van jelentősége a társadalom
számára, még ha valakinek úgy is tűnik,
hogy semmit sem tudunk befolyásolni.
Hiszen a tanítványok is csak tizenketten
voltak, de Jézus ígéretéhez híven tanúi
lettek nemcsak Jeruzsálemben, Júdeában
és Samáriában, hanem valóban a föld vég-
ső határáig.

Kálvin János, aki Isten dicsőségét kí-
vánta szolgálni életével és cselekedetei-
vel, azt tanítja az Ige alapján, hogy min-
den felsőbbség Istentől van, s annak, aki
erre lett megválasztva, feltétlenül az Isten

akaratát kell cselekednie. Ha nem ezt te-
szi, vét Isten ellen, s az embereket, a reá
bízottakat (legyen az ország, nép, nemzet)
veszélyes helyzetbe sodorhatja, s nem az
életet támogatja, hanem a halál felé tereli
őket döntéseivel.

Pontosan ez jogosít fel, sőt kényszerít
minket arra, hogy felelősen vegyük ki ré-
szünket azokból a döntésekből, amelyek
életünk elkövetkező szakaszára nézve je-

lentőséggel bírnak. Nem lehetünk közöm-
bösek, bármennyire is bánt bennünket az,
hogy ismét rengeteg ígérgetést hallunk, s
mindenki a legjobb arcát próbálja mutatni
– a háttérben viszont szinte leplezetlenül
húzódnak meg a korrupciós botrányok, a
viszály és a békétlenség. Nem lehetünk
érdektelenek annak ellenére sem, hogy
tudunk az egyénieskedésekről, a hatalom-
vágyról, a korrupcióról, a pénz uralmáról
és arról az elszomorító tényről is, hogy
vannak, akik számára semmi sem drága
(erkölcs, tartás, nemzet, közösség), csak
hogy a felszínen tudjanak maradni.

Június 12-én képviselőket választunk a
parlamentbe. Tegyünk róla, hogy valóban
„képviselők” kerüljenek oda, akik hajlan-
dók kiállni keresztyén értékrendünk, tár-
sadalmi és kulturális értékeink mellett!
Gyermekeinket is szólítsuk meg, ha eset-
leg közömbösen azt gondolnák, hogy
úgysem számít a szavazatuk. Ne enged-
jük, hogy nélkülünk döntsenek rólunk!

Alkalmainkon pedig imádkozzunk a-
zért is, hogy Isten adjon mindenkinek
tiszta látást, felelősségtudatot és megfon-
toltságot a helyes döntéshez, nem feled-
vén az ige szavát: „Intelek azért minde-
nekelőtt, hogy tartassanak könyörgések,
imádságok, esedezések, hálaadások min-
den emberekért, királyokért és minden
méltóságban levőkért, hogy csendes és
nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfé-
lelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és
kedves dolog a mi megtartó Istenünk
előtt…” (1Tim 2,1–3).

Fekete Vince, Fazekas László,
főgondnok püspök
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ISMÉT ÉLJÜNK A LEHETŐSÉGGEL!
Ne engedjük, hogy rólunk nélkülünk döntsenek!
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Léva
Az egyházban élő iskola a cél

Kluch János beszámol az iskola életéről

Felnőttként sokszor visszagondo-
lunk arra az időszakra, azokra az
évekre, amelyeket felhőtlen
gyerekkornak szoktunk nevezni.
Visszaemlékszünk, és bensőnket
valami kellemes, meleg érzés hatja át.
Létezik ilyen gyermekkor, amely tele
van nevetéssel, vidámsággal, önfeledt
játékkal, kalandos élményszerzéssel és
a szülői szeretetből fakadó
gondoskodással és útmutatással.

Amint sokaknak megadatott a gondta-
lan gyermekkor, úgy sokan vannak olya-
nok is, akiknek nem volt benne részük.
Így van ez ma is a mi száguldó sárgolyón-
kon, amelyen több gyermek sír és szen-

ved, mint ahány biztonságos és szeretettel-
jes gyermekkort élhet. Amit ma (Európa
bármely államát tekintve) egy anyagilag
jól szituált, erkölcsös és jól szocializált
család biztosít a gyermekei számára, saj-
nos nem természetes.

Statisztikai adatok szerint Európa gyer-
mekeinek több mint a fele szintén a szen-
vedő gyermekek közé sorolható, noha
többségüknek nem kell éhezniük, nem él-
nek át vallási erőszakot, nem lesznek a
gyermekprostitúció és egyéb kegyetlenke-
dések áldozataivá. A humanista és neoli-
berális neveltetés következtében, továbbá
az egyes családtagok individualizálódásá-
nak és hedonista életstílusának vagy közö-
nyének eredményeként viszont lelki-szel-

lemi nihilizmust, egyfajta belső kiürese-
dést és az állítólagos demokrácia összes
szennyével és betegségével (a társadalom
patologikus tüneteivel) megterhelt „csalá-
di életet” élnek meg.

Annak idején Ravasz László püspök lí-
raian beszélt a gyermekekről, amikor így
fogalmazott: „…a gyermek nem teher,
még ha letörik is egy-egy ág a gyümölcs
súlya alatt. A gyermek nem játékszer, bár-
milyen sok örömet okozzon is életünknek,
nem eszköze, hanem célja. A gyermek nem
fényűzés, ő maga az ajándék.” Eme bibliai
alapon álló gondolat döbbentett rá, hogy
mai világunk nem így gondolkodik a gyer-
mekekről, hanem úgy, mint a letűnt korok
emberei.

A gyermekek a történelem során mindig
csak eszközök voltak valaki vagy valami-
lyen politikai, vallási vagy társadalmi cél

(Folytatás a 4. oldalon)

Önfeledt gyermekek – szenvedő gyermekek
Gyermeknapi aggodalmak

Kassai Gyula a jövőképet vázolja
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„Az Úr irgalma végtelen…” – hang-
zott az ének április 18-án a kisgéresi
református templomban, amikor is
sor került Blanár Erik megválasztott
lelkipásztor ünnepélyes beiktatására.
Nagy esemény volt ez gyülekezetünk
életében, s mi sem bizonyítja ezt
jobban, hogy templomunk megtelt
azokkal a hitbeli testvéreinkkel, akik
személyesen szerették volna
megtapasztalni a felemelő élményt.

Molnár Elemér esperes köszöntő sza-
vait követően az igehirdetést Fazekas
László püspök tartotta, aki az 1Pt 2 igéi
alapján szólt a gyülekezethez, megosztva
velünk a sok évvel ezelőtti személyes él-
ményeit, amelyeket Kisgéresben élt át.

A beiktatást Molnár Elemér, a zempléni
egyházmegye esperese végezte, aki a vé-
gén átadta lelkészünknek a templom kul-
csát és a lelkészi hivatal pecsétjét. Ezt kö-
vették a lelkészek áldásmondásai, majd
egy ének kíséretében lelkészünk átvette és
felöltötte a gyülekezet ajándékát: egy új
palástot. Az immár hivatalosan is beikta-
tott lelkészünk igehirdetésének szavai ez
alkalommal még jobban simogatták a lel-
künket, mint máskor. Az alapigét az

ApCsel 10-ből vette, ahol arról olvasha-
tunk, hogy Kornéliusz a házába hívatta és
fogadta Pétert, hogy bizonyságot tegyen
előttük Jézus Krisztusról, és hirdesse ne-
kik mindazt, amit az Úr parancsolt. A sok-

sok elváráson túl és mindenek előtt a lel-
kipásztor legfontosabb feladata és lehető-
sége az, hogy az egyetlen tökéletesre mu-
tasson: az Úr Jézus Krisztusra. Erre a
szolgálatra hívott mindnyájunkat a lelki-
pásztor által hirdetett ige.

A gyülekezet tagjainak köszöntését,
nagyrabecsülését és háláját Furik Csaba,
gyülekezetünk gondnoka öntötte szavak-
ba, aki mint polgármester is köszöntötte a
lelkipásztort. A bensőséges hangulatot

még inkább fokozták lelkész-
nőnk, Blanár Gabriella sza-
vai, aki a család nevében kö-
szöntötte férjét, kislányukkal,
Pannával együtt, akinek éne-
két már könnyekkel küszköd-
ve hallgattuk végig. Rend-
hagyó istentiszteletünket, a-
mely nemzeti imánk éneklé-
sével, a Himnusszal zárult,
gazdagította még Asszonyi
Eszter szavalata, a hittanos
gyerekek énekei és a nőszövet-
ség énekkarának a szolgálata.

Istennek legyen hála, hogy közel öt év-
vel ezelőtt falunkba vezérelte ezt a lelkész
házaspárt, akik azóta is fáradhatatlanul
tesznek azért, hogy minél többen megta-
pasztalhassuk az Úr szeretetét.

Kalán Mária
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Az ÚR színe előtt
Mennyei Atyám, segíts nekem,

hogy a szívemben gyermeki hittel
higgyem, hogy a Te velem kötött
kegyelmi szövetséged szilárdan
megáll. Taníts mindent úgy fogad-
ni, mint ami Tetőled érkezik. Ne-
ked ajánlom utaim, Tebenned bí-
zom, hogy segítesz nekem. Te
mutatod a szélnek az utat, veze-
ted a felhőket, ahova akarod; ve-
zess engem is az igaz úton, a Te
nevedért. Ne engedd, hogy saját
magam válasszak rossz utat, ha-
nem mindig add, hogy azon az
úton menjek, amely az örök életre
vezet. Vétségeim tűnjenek el,
mint a felhő, bűneim pedig úgy,
mint a köd. Vond szívemet ma-
gadhoz, hogy bűn nélkül járjak
előtted. Az Úr Jézus Krisztusért,
hallgass meg. Ámen.

Johann Jäger

Elfriede Mörlin

TE ÉS AZ ISTEN
Hatalmad van elereszteni Istent,
de arra nincs, hogy Ő is eleresszen.
Hatalmadban van gyűlölni az Istent,
de nem tilthatod meg, hogy Ő szeressen.

Jézus Krisztus ellen szabadon dönthetsz.
Ő a Golgotán döntött temelletted.
Igét, egyházat messze elkerülhetsz:
ige, egyház mindig téged keresnek.

Magad választhatod az utat, célt is,
vezetésének mégse vethetsz gátat.
Tagadhatod hatalmát is, létét is:
nem vethetsz gátat Isten uralmának.

(Fordította: Túrmezei Erzsébet)
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(Befejezés az 1. oldalról)
jának, vagy pedig idegen, isteneknek
mondott világi elemeket tartunk életünk
irányítójának, mindennapjaink meghatá-
rozójának. Az Úr Jézust szolgáljuk, vagy
idegen vallások, modern, divatos irányza-
tok követőinek állunk?

Az ember életének legnagyobb, legfon-
tosabb választása az Úr melletti választás.
E döntésünk mellett az összes többi eltör-
pül, mert az összes többi ennek az egynek
lesz alávetve. Az Úristen mellett való
döntésünk után minden további döntésün-
ket ennek az egynek a fényében hozzuk
majd meg. Hiszen ha életünk minden pil-
lanatában az Úristen szeretetére reagá-
lunk, akkor nem hozhatunk Isten-ellenes
határozatokat. Akkor döntéseinket, vá-
lasztásainkat – legyenek akár egyéniek,
akár közösségiek vagy politikaiak – úgy
hozzuk majd meg, hogy azok az evangé-
lium terjedését szolgálják világunkban.
Akkor nem lesz többé kérdés a Tízparan-
csolat időszerűsége, a helyes istentisztelet
vagy a szeretet nagy parancsolatának a
gyakorlása. Nem lesz többé kérdéses,
hogy Isten igéje hozzánk is szól, mert a
választásainkat döntően meghatározzák
majd ezek.

Válasszatok! – hangzik a felszólítás a
politikai választások kapcsán is. S mi vá-
lasztunk, vagy éppen nem választunk, és
hagyjuk, hogy mások döntsenek helyet-

tünk. Nem azért tesszük ezt, mert nincs
véleményünk. Inkább azért, mert a ben-
sőnkből, a múltunkból, atyáink örökségé-
ből, identitásunkból fakadó véleményünk
és abból következő döntésünk vagy éppen
választásunk nem egyezik korunk nagy-
hangú, befolyásolni és megtéveszteni aka-
ró perc-emberkéinek és a belőlük verbu-
válódott érdekcsoportok nézeteivel, illet-

ve velünk szembeni váradalmukkal. És
ezért sokan (mindenféle ürügyet találva)
inkább nem is választanának, és szabad
folyást engedve mindennek hagynák,
hogy mások döntsenek helyettük és felet-
tük. Így viszont a felelősséget és ily mó-
don a magunk, családunk, egyházunk és
nemzetünk életét, jövőjét évekre vagy
akár évtizedekre meghatározó döntési le-
hetőséget engednénk ki a kezünkből –
csak azért, mert nem hiszünk a szívünk-
nek, mert nem hiszünk a szemünknek és
nem akarjuk meglátni mindazt, amit az Úr

már eddig is nekünk adott, és nem akarjuk
elhinni, hogy az Úrnak ezt követően is
terve van itt élő népével.

Amikor Józsué felszólítja a népet arra,
hogy válasszon, nem azért teszi, mert ő
maga nem tudott volna dönteni, vagy a
népet a maga elképzelése szerint vezetni,
vagy mert az Isten választott népe helyett
nem tudott volna egy idegen, a zsidó nép
megsemmisülését és beolvadását akaró
népet megkérdezni. Józsué választást és
választ vár a néptől, a nép minden egyes
tagjától. S e döntés jogát, felelősségét
nem lehetett másra hárítani, de nem is kel-
lett, mert a zsidó nép ott és akkor az élő
Isten mellett döntött.

Válasszatok! – hangzott egykor és hang-
zik azóta is a felszólítás. Bár igaz, hogy
sok tekintetben kibújhatunk a válaszadás,
a különböző szintű, a jövőnket meghatá-
rozó választások alól, de az Istennel való
kapcsolatunk tekintetében ezt nem tehet-
jük meg: vele kapcsolatban a nem döntés
is döntés, a tartózkodás pedig tagadás. Ép-
pen ezért válasszunk! Válasszuk az Urat,
s utána minden választásunkban hozzunk
életünknek, szeretteinknek, egyházunk-
nak és népünknek javát, előbbre jutását
munkáló, de mindenekelőtt Urunknak tet-
sző döntést! És mondjuk, éljük mi is az
egykori zsidó nép válaszát: „Mi az Urat
akarjuk szolgálni!” (Józs 24,21b). Járjunk
az ő útján, a hozzá vezető úton, és hoz-
zunk neki tetsző döntéseket életünk min-
den napján!

Molnár István
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„Erősítsétek a lankadt kezeket, és
szilárdítsátok a tántorgó térdeket!” (Ézs
35,3). Csaknem százharmincan vet-
tünk részt az április 18-a és 21-e kö-
zött megrendezett III. Kárpát-
medencei református missziói és dia-
kóniai találkozón, amelynek a
helyszíne Berekfürdő volt. A gazdag
programban leginkább a diakóniai
intézmények vezetői lelhettek haszno-
sítható értékeket.

A nyitó istentiszteleten Bölcskei Gusz-
táv tiszántúli püspök az emberi szó hite-
lességének fontosságát, az igen vagy a
nem választásának szükségességét hang-
súlyozta. Minden napunk áhítattal kezdő-
dött, ami még inkább fokozta a meghitt
légkört. Ottlétünket kultúrműsorral, tánc-
házzal és éjszakai gyógyfürdőzéssel is
gazdagították, hogy minél több fesztelen
alkalmunk legyen közel kerülni egymás-
hoz, munkatársi barátságokat kötni, ami
nagyon fontos az együttműködés szem-
pontjából.

Az első napon egy érdekes esettanul-
mányról hallhattunk, amely Jézust mint a
legjobb, legmegfelelőbb és legsokszínűbb
vezetőt mutatta be. Ezek után betekintést
nyerhettünk a munkatársak motiválásának

lehetőségeibe. Ki kell emelnem Fruttus
István Levente diakóniai előadó előadá-
sát és Pál Sándor gyönyörű gondolatait,
melyek szerint a diakónia a hit ismertető-
jegye. Az egészséges keresztyén ember ju-

talma az, hogy teheti, hogy megteheti,
hogy van lehetősége szolgálni. Ezért tuda-
tosítanunk kell: „Jutalmam, hogy tehe-
tem.”

Személy szerint nagyon örültem az e-
gyes intézmények konkrét beszámolójá-
nak. Például a kárpátaljai Irgalmas Sama-
ritánus Református Gyermekotthonról
szóló ismertetőnek, melyet Katkó László
igazgató tartott. Megismerkedhettünk to-
vábbá több idősek otthona működésével,
beszámolókat hallhattunk minden régió
diakóniai intézményének jelenlegi állapo-
táról, nehézségeiről. Egyházunk Diakóniai
Központjának működéséről Szabó Anna-
mária igazgató számolt be. Hallhattuk to-

vábbá a kolozsvári teológia lelkes hallga-
tóinak beszámolóját diakóniai program-
jukról, tevékenységeikről, jövőbeni terve-
ikről.

Lehetőségünk nyílt részt venni egy álta-
lunk választott műhelyben (idősügy, fo-
gyatékosügy, család- és gyermekvédelem,
szenvedélybetegség, gyülekezeti diakónia,
menedzsment a diakóniában) is, amelyek
tevékenyen zajlottak. Itt volt igazán lehe-
tőségünk a gondolatainkat, ötleteinket el-
mondani. Az utolsó napon a műhelyek ve-
zetői összegezték a műhelymunkák ered-
ményeit. A különböző szekciók gyűlései-
vel egy időben pedig megtartotta ülését a
Kárpát-medencei Diakóniai Koordinációs
Tanács, amely megszavazott egyszeri,
húszezer forintos évi ösztöndíjat tíz felvi-
déki gyermek számára. (A pénz átadása
májusban történik majd, és egyházi isko-
láink kiválasztott diákjai kapják.)

A találkozón egyházunkból még jelen
volt Molnár Árpád zsinati tanácsos,
György András somorjai lelkipásztor és
Lengyel Zoltán, a Diakóniai Központ
munkatársa is. Az alkalom záró, úrvacso-
rával összekötött istentiszteletét pedig
püspökünk, Fazekas László tartotta, aki
az irgalmas samaritánus példázatát he-
lyezte a szívünkre útravalóul.

Úgy gondolom, a vezetők megkapták a
kellő buzdítást a lankadt kezek erősítésére
és a tántorgó térdek megszilárdítására.

Tóth Zsuzsanna

Kisgéres
Célja az Úr Jézusra mutatni

Berekfürdő
Hasznos előadások és műhelymunka

Molnár Elemér esperes beiktatja Blanár Eriket



A mögöttünk levő hetekben, hónapokban sokszor hallhattuk ezt a szót, sokszor
lettünk e szóval megszólítva, felszólítva, választásra buzdítva. A parlamentbe
igyekvő pártok mindegyike szólongatott és szólongat bennünket: menjünk, adjuk
le szavazatunkat, válasszuk őket, válasszuk a jobbat. S ha az irreális választási
ígéreteken és a politikusok olykor nem éppen dicséretre méltó tettein felül tudunk
emelkedni, akkor azt mondhatjuk: nincs is ezzel semmi baj, hiszen jogunk, sőt
kötelességünk is választani, a legjobb belátásunk szerint dönteni, voksolni.

A
választás azonban nem csupán a politikai színtéren van jelen, hanem
része a mindennapjainknak is. Döntéseket hozunk, választunk – akár
akarjuk, akár nem; akár észrevesszük, akár nem. Van, amikor nagyobb

horderejű, életünket vagy még szeretteink életét is évekre meghatározó döntéseket
hozunk, de van, hogy elhatározásunk csupán percekre, órákra vonatkozik. Azonban
a felelősség mindig mireánk hárul.
Válasszatok! – halljuk sokszor. Hang-
zik a parlamenti választások előtt,
vagy hangzik a mindennapi életünket
befolyásoló döntéseink előtt, és mi
választunk.

Így van ez már évezredek óta, hi-
szen bűnös voltunk is az első emberpár
döntésének a folyománya, és azóta is
választanunk kell jó és rossz között, a
helyes és a helytelen, a széles és a kes-
keny út között. Józsué is választásra
szólította fel a választott népet. A pusz-
tai vándorlást követő honfoglalás után
azt mondja nekik: „…válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok…” (Józs
24,15a). Hozzanak döntést abban, hogy kit szolgálnak. Azt az Istent szolgálják-e,
akit Józsué és a háza népe is szolgál, aki megszabadította a zsidó népet az egyiptomi
fogságból, aki átvezette őket a pusztán, adott nekik eledelt és italt, aki adott a nép-
nek földet és megszabadította az ellenség kezéből; vagy pedig más, idegen istene-
ket, bálványisteneket kezdenek el követni? Választani kell, mondja Józsué, és még
ma: azonnal meg kell hozni a döntést.

I
gaz ugyan, hogy életünk tele van fontos és kevésbé fontos döntéshozata-
lokkal, amelyek hol több, hol kevesebb időre meghatározzák életünket, an-
nak minőségét, kapcsolatainkat, de a legnagyobb döntés mégis az, amit a

zsidó népnek is meg kellett hoznia Józsué felszólítására: kinek szolgálunk, kit köve-
tünk, milyen értékeket képviselünk. Az, hogy kinek szolgálunk, hogy az Úr Jézus
mellett tesszük-e le a voksunkat, hogy Őt fogadjuk-e el életünk Urának, Megváltó-

(Folytatás a 2. oldalon)
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KÖZLEMÉNYEK H Í R E K ESEMÉNYEK
Egyházmegyei közgyűlések. A barsi

egyházmegye április 23-án Nagysallón, a
pozsonyi egyházmegye május 1-jén Nagy-
megyeren tartotta közgyűlését. Fazekas
László püspök mindkettőn részt vett.

Új szak a teológián. A Szlovák Akkre-
ditációs Bizottság április végén jóváhagy-
ta missziológia–diakónia szak indítását a
az SJE Református Teológiai Karán. Az új
szak beindításához még szükséges az Ok-
tatásügyi Minisztérium jóváhagyása.

Püspöki látogatások. Fazekas László
püspök április 27-én a lelkészi hivataluk-
ban találkozott a bátorkeszi, a kisújfalui,
a párkányi, a búcsi és a dunaradványi lel-
kipásztorokkal. A látogatásokra elkísérte
Dobai Sándor, a komáromi egyházmegye
esperese. Május 3-án pedig a nagykeszi, az
ekeli, a csallóközaranyosi, a megyercsi, a
gútai és a kamocsai lelkészeket keresték fel.

Az ökumené jegyében. Május 12-e és
16-a között Münchenben rendezték a II.
Ökumenikus Egyházi Napokat, amelynek
egyházunk is társszervezője volt. A ren-
dezvényen egyházunkból Fekete Vince fő-

gondnok, Fazekas László püspök, Rákos
Loránt zsinati tanácsos és Molnár Miklós
kálosai lelkipásztor vett részt. Fazekas
László püspök május 13-án egy pódium-
beszélgetés részese volt, amikor is Jörg
Schmidt, a Reformierter Bund főtitkára őt
és Thomas Wipfet, az Európai Evangéliu-
mi Egyházak Közösségének elnökét kér-
dezte a kisebbségben lévő egyházak hely-
zetéről. Május 15-én a müncheni reformá-
tus gyülekezetben került sor csoportos be-
szélgetésre, amelynek témája ismét a ki-
sebbségi sors volt.

Szeretethíd. A Diakóniai Központ által
szervezett önkéntes napra 972-en jelent-
keztek be, ami tizennégy gyülekezetet,
négy iskolát, két cserkészcsapatot és tizen-
kilenc más csoportot jelent.

Templomszentelés. A 2008-ban villám-
csapás által megrongált ipolypásztói temp-
lom felújítása befejeződött. A gyülekezet a
2010. június 19-én (szombaton) 11 órai
kezdettel tartandó hálaadó istentiszteletre
hívja és várja mindazokat, akik támogat-
ták a templom újjáépítését.

A Pátria rádió
protestáns műsorai:

Június 20-án 8.05-kor a Világosság
című egyházi műsor református adásá-
ban ifj. Kozár Péter garanyi lelkipásztor
a két testvér, Mózes és Áron fáraónál
tett látogatásáról szól a hallgatókhoz.

Július 4-én 8.05-kor a Világosságban
ifj. Demes Tibor hardicsai lelkipásztor az
első és a második egyiptomi csapásról
szól a hallgatókhoz.

A Világosság másnapi (hétfői) ismét-
lésének kezdési időpontja: 12.05.
Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

Egyházzenei alkalmak
Országos Kántorképző Tanfolyam
Kezdők és haladók számára (A1, A2,

B1, B2, C1, C2, D1, D2 és továbbképző
csoport).

Időpont: június 30. – július 18.
Helyszín: Alistál (az imaház és a refor-

mátus iskola termei)
Részvételi díj: teljes ellátással 70 eu-

ró/fő
Jelentkezési határidő: június 13.
kantorkepzotanfolyam@gmail.com

VII. Gyermekkórustábor
(6–14 évesek részére)

Időpont: július 26. – augusztus 1.
Helyszín: Jóka (Betlehem Missziós

Központ)
Részvételi díj: teljes ellátással 55 euró
Jelentkezési határidő: június 30.
További információval szolgál és a je-

lentkezéseket fogadja Süll Kinga egyház-
zenész: 945 01 Komárom, Jókai utca 34.
Mobil: 0915/737 801; e-mail: refzene@
refzene.sk

Az Erdélyi Református Egyházke-
rület ügyvezető főgondnoka a már-
cius 15-i kolozsvári ünnepségről
hazafelé tartva elszenvedett súlyos
autóbaleset következtében elhunyt.
Megdöbbenésünket és hiányérze-
tünket fokozza a szomorúság: meg-
kevesbedett azon személyek szá-
ma, akik imádkoznak az alistáli re-
formátus iskoláért.

Utolsó találkozásunkkor ugyanis
erre tett ígéretet. Január közepén a
királyhágómelléki püspökbeiktatás
után sietve váltottunk néhány szót.
Pár nappal a Generális Konvent el-
nökségének ülése után voltunk, és
kérdése rögtön az említett intéz-
ményre irányult. Rövid helyzetis-
mertetésem után jobb kezét (szo-
kásához híven) bal alkaromra he-
lyezte, talán kicsit meg is szorítot-
ta, amikor elhagyta ajkát a jövendő
iránti bizalmat – imaígérettel is
megtámogató – erősítő mondat.

Tonk István több egyházi és köz-
életi funkciót is betöltött, tavaly
május 22-én Debrecenben ő hirdet-
te ki a magyar református egysé-
get. Ügyszeretetét legközelebbről a
Magyar Református Egyházak Ta-
nácskozó Zsinata Sajtó- és Telekom-
munikációs Bizottságában szem-
lélhettem, amelyet Nagy László ko-
lozsvári professzor elhunyta után
elnökként ő mozgatott (a bizottság
másfél évtized alatt mintegy har-
minc ülést tartott, minek következ-
tében az MRETZS legaktívabb bi-
zottságává lett).

Tonk István, aki a kolozsvári
Misztótfalusi Kis Miklós Nyomda
és Kiadó igazgatójaként az írott
szón keresztül való összeköttetést
is fontosnak tartotta, április 3-án,
nagyszombaton az ideiglenesből
átlépett az örökkévaló kommuniká-
ciós térbe. Földi porsátorát a Há-
zsongárdi temető fogadta be, em-
lékezete legyen áldott!

–akb–

Gyermeki hála
Szüleim pontosan úgy neveltek,

ahogy az felülről rájuk bízatott. Kö-
szönet és hála nekik azért, hogy kicsi
koromban belém ültették a HIT mag-
ját, minek következtében ma a hívők
életét élhetem: hihetek, növekedhetek
és akár vissza is eshetek. Köszönöm,
hogy hagytak helyet az IGAZSÁG-
NAK, hogy nem hagytak magamra,
hogy ha majd felnövök, választha-
tok…
„Engedjétek hozzám jönni a kis-

gyermekeket…” (Lk 18,16a) – tanít a
Szentírás, és ők engedtek...
„…úgy nevelitek és neveltetitek…”

– teszik le kereszteléskor számosan
a (később kevésbé komolyan vett) fo-
gadalmat, és ők úgy neveltek...

Bár bűn és kín gyötör engem is,
nem kételkedem a széles út és kes-
keny út vonatkozásában. Nincsenek
kétségeim az örök élettel kapcsolat-
ban, és nem a jó cselekedeteim által
akarok üdvözülni. Nem tartom ma-
gam jónak, mert senki sem jó, csak
egyedül az Isten (Mk 10,18b). De van
hitem, melynek szárnyán életem leg-
sötétebb pillanataiban is szárnyalha-
tok FELÉ, aki életem adója, vigyázója
és fenntartója.

Hitemért, a belőle fakadó felismeré-
sekért és áldásokért, megelégedett-
ségemért (mert nem vágyom sokra),
útnak indítóimért és lépteim őrizőiért
legyen az Úrnak dicsőség örökké!

Uram, áldd meg őket a hitükért!
Légy velük testi erejük fogyatkozá-

sakor!
Uram, áldd meg a szenvedőt, az

öregedőt!
Áldd meg a HAZAÉRKEZŐT!

–vöm–

TONK ISTVÁN
(1942–2010)

Hitmélyítő csendeshét
Augusztus 2-a és 8-a közt a komáromi

és a bősi református gyülekezet hitmé-
lyítő csendeshetet szervez Tahiban, témá-
ja az Apostoli hitvallás. Főelőadó: Pólya
Katalin. Vendégelőadó: Szeverényi János.
Részvételi díj: 5000 forint/nap/fő (teljes
ellátás), hatéves korig fél ár. Jelentkezési
határidő: június 30. Jelentkezni Oros
Csabánál lehet: csendeshet@gmail.com,
0905/451 510.
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