
A kegyelemből megért új esztendő új lehetőséget és új kihívást is jelent mind-
annyiunk számára, ezért nagy fontossága van az Isten igéje általi vezetésnek. Az év
eleji igéknek mindig nagyobb jelentőséget tulajdonítunk: komoly figyelmeztetést
hordoznak, amelyekre jó odafigyelnünk.

E
nnek az esztendőnek a Bibliaolvasó vezérfonal szerinti vezérigéje a Ke-
resztelő János által mondott szigorú követelés: „Teremjetek hát megtérés-

hez illő gyümölcsöt…” (Mt 3,8). Keresztelő János nem a jövőre nézve hir-
deti a Messiás eljövetelét, hanem világosan kimondja: a Messiás már itt van. Ezért
is mond több ítéletes igét az Úr útjának egyengetéséről, a megtérésről, az Isten or-
szágának eljöveteléről, a gyümölcstermés elengedhetetlen szükségességéről. Nem
a világ ragadja őt magával, nem is azt hirdeti, ami tetszetős, vagy amit hallani akar-
nak, hanem azt, amiért inkább bántás érheti (amint több alkalommal az ószövetségi
prófétákat). De amit mond, az valóban a Messiás útjának egyengetése az emberi
szívekhez.

A levegőben is ott van a változás szele. Az emberi szívekben ott van a vágyako-
zás egy olyan élet után, amikor megszabadulhatnak a bűn nyomása alól, és a far-
kas együtt legel a báránnyal. Az emberi szemek viszont azt
látják, hogy van egy társadalmi rend (amelyik valakinek tet-
szik, valakinek pedig nem), oly sokszor egymásnak feszül-
nek az ellentétek, a politika nem éppen az emberek javát
munkálja, a társadalom egyre jobban rétegződik. És semmi
jele annak, hogy ez a korszak megvalósulna. Hogyan is va-
lósulhatna meg akármi is az Isten országának váradalmá-
ból, ha az Isten kijelentett akaratának nincs tekintélye, az általa meghatározott
értékeknek nincs értékük? Amikor mindenki úgy ügyeskedik, ahogy csak lehet, s
azokat az értékeket vallja értéknek, amelyeket a hivatalos közszellem annak tart…

A hasonlóság szinte kísérteties az akkori kor és a mi korunk általános gondol-
kodása között. Az advent és a karácsony ünnepe felől jövet, az új esztendő elején
azért el kell gondolkodnunk azon, vajon nem epigonjai vagyunk-e mindannyian az
akkori kor emberének. Vagy mi már többet látunk a valóságból? Mert feltétlenül
többet kell látnunk és ismernünk!

M
eg kell vizsgálni, hogy a mi cselekedeteink gyümölcstermő cseleke-
detek-e. A Heidelbergi kátéban a hitvallók világossá tették az ige ál-
tal, hogy a jó cselekedetek azok, amelyek igaz hitből, Isten akarata

szerint, az ő dicsőségére történnek. A megtéréshez illő gyümölcs tehát az, amelyik
példázza az Isten szeretetét és jóságát. Amely által az igazi érték megmarad érték-
nek, a szeretet nem csupán elröppenő szó lesz, hanem valóság; a cselekedetek pedig
az Isten nagyságára mutatnak. Ha ebben az esztendőben Isten népeként ebben fo-
gunk megerősödni és alázattal fogunk járni, akkor nemcsak gyógyulni fog az éle-
tünk, hanem a mennyek országának jó ízét is terjeszteni fogjuk mindenütt.

Fazekas László

KÁLVINISTA
SZEMLE

A  SZLOVÁKIAI  REFORMÁTUS  KERESZTYÉN  EGYHÁZ

HIVATALOS  LAPJA

LXXXIII. évfolyam           1. szám            Komárom, 2012. január           Ára 35 cent

MINDENKORI  FELADAT

KÖZLEMÉNYEK H Í R E K ESEMÉNYEK
Címer a hivatalnak. A Pozsonyi Re-

formátus Egyházmegye október 22-én
Csicsón megtartott közgyűlésén Bödők
Dénes egyházmegyeitanács-tag egyhá-
zunk címerét adományozta az esperesi hi-
vatalnak. A mindenkori esperesi hivatal
falára akasztandó címert fiával együtt ké-
szítette, a festés Kocsis Ernő komáromi
festőművész munkája.

Kopjafaavatás. Október 23-án, nem-
zeti ünnepünkön Győrben, a szabadhegyi
református egyházközségben kopjafát a-
vattak Gulyás Lajos ’56-os mártír emlé-
kére. A kisújfalui születésű levéli lelki-
pásztort 1957. december 31-én a győri bör-
tönben végezték ki, palástja a Terror Há-
zában kiállítva látható.

Generális Konvent. Október 28-án a
horvátországi Laskón került sor a Generá-
lis Konvent elnökségének ülésére, ame-
lyen egyházunk képviseletében Fekete
Vince főgondnok és Fazekas László püs-
pök volt jelen. Az ülés után ünnepi isten-
tisztelet keretében felszentelték a Horvát-
országi Református Keresztyén Kálvini
Egyház öt lelkipásztorát (közöttük a nem-
rég megválasztott püspököt, Csáti Szabó
Lajost). Az igehirdetés szolgálatát Pap Gé-
za, az Erdélyi Református Egyházkerület
püspöke, a szentelést egyházunk püspöke
végezte. Másnap megtörtént Csáti Szabó
Lajos püspök és Kel József főgondnok be-
iktatása. Az ünnepi alkalomra a gömöri
egyházmegyéből is érkezett küldöttség.

Cseh vendégek. November 8-án és 9-
én testvéri találkozóra látogattak el hoz-
zánk a Csehtestvér Evangélikus Egyház
zsinati tanácsának tagjai, Joel Ruml zsi-
nati esperes vezetésével. A hattagú kül-
döttséget a Zsinati Elnökség tagjai és zsi-
nati tanácsosaink fogadták (a szerdai ta-
nácskozáson részt vett Mária Meňkyová, a
nagymihályi egyházmegye esperese is). A
látogatás oka az volt, hogy vendégeink
több információhoz szerettek volna jutni
egyházunknak a Magyar Református Egy-

házhoz való csatlakozása kapcsán. Emel-
lett szó esett a két egyház közötti kapcso-
lat erősítésének módjáról, aminek követ-
kező lépése remélhetőleg az lesz, hogy
2012-ben egyházunk vezetői látogatást
tesznek a Csehtestvér Evangélikus Egy-
háznál.

Kihelyezés. A Zsinati Tanács felhatal-
mazása alapján egyházunk elnökei Aba-
házi Zsoltot a Bodrogszentesi Református
Egyházközségbe helyezték ki segédlelké-
szi szolgálatra. Felügyelő lelkipásztora:
Szopó Ferenc helybeli lelkipásztor.

Egyházmegyei közgyűlések. Novem-
ber 20-án a nagymihályi egyházmegye
közgyűlésén Fazekas László püspök tá-
vollétében Géresi Róbert püspökhelyettes
és Batta István külügyi tanácsos képvi-
selte az egyház vezetőségét. November
27-én az ágcsernyői leányegyházközség-
ben zajlott a zempléni egyházmegye köz-
gyűlése, amin Fazekas László püspök is
részt vett. A nyitó istentisztelet után meg-
történt a leányegyházközség felújított gyü-
lekezeti termének az átadása.

Fogadás. November 29-én Budapesten
a külhoni történelmi egyházak képviselőit
fogadta Schmitt Pál köztársasági elnök,
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,
Kövér László, az Országgyűlés elnöke és
Orbán Viktor miniszterelnök.

Ökumenikus nagytalálkozó. Decem-
ber 3-án Advent a Hargitán – Advent Eu-
rópában címmel Budapesten, a Szilágyi
Dezső téri református templomban volt a
III. Kárpát-medencei Ökumenikus Nagy-
találkozó. Az istentiszteleten részt vettek
a Kárpát-medence egyházainak képvise-
lői, hogy közös szólásban és imádságban
emeljék fel szavukat az aggasztó mérete-
ket öltött magyarellenesség valamennyi
formája és megnyilatkozása ellen. A talál-
kozón egyházunk képviseletében Fekete
Vince főgondnok és Fazekas László püs-
pök volt jelen.

Evangélikus–református együttmű-
ködés. December 6-án Pozsonyban Faze-
kas László püspök Miloš Klátik evangé-
likus püspökkel és Dušan Vagaský iroda-
vezetővel tárgyalt az őszi csehországi
AGDE-Tagung alkalmával elhatározott
projektről, amely a két egyház közös szer-
vezésében valósulna meg a cigánymisszió

területén. Az elkövetkezendő két évre ki-
tűzött projekthez a Gustav-Adolf-Werk tíz-
ezer eurót biztosít.

Kapcsolatfelvétel. December 7-én a
püspöki hivatalban látogatást tettek a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Hittudo-
mányi Karának hallgatói és a Központi
Papnevelő Intézet növendékei – összesen
28-an, Kránitz Miklós professzor, Perendi
László piarista szerzetes és Puskás Attila
dogmatikus kíséretében. A komáromi gyü-
lekezet tanácstermében egyházunk püspö-
ke és Molnár Árpád püspöki titkár fogadta
őket. A vendégek – akik az egymáshoz
való közeledés és a kapcsolatfelvétel cél-
jával érkeztek – ellátogattak a Selye János
Egyetem Református Teológiai Karára is.

Helyreigazítás. Előző számunkban a
Bibliaolvasó kalauz ajánlásában Gál Lász-
lót körtvélyesi lelkipásztorként tüntettük
fel – tévesen. A körtvélyesi lelkipásztor
Molnár János, Gál László pedig Simonyi-
ban szolgál. Az érintettek és olvasóink szí-
ves elnézését kérjük.

A Pátria rádió

protestáns műsorai:

Február 5-én 8.05-kor a Világosság

című egyházi műsor református adásá-

ban Kassai Gyula lévai lelkipásztor arról

szól igehirdetésében, hogy Isten ismét

két kőtáblára írja fel a Tízparancsolatot.

Február 19-én 8.05-kor a Világosság-

ban Ambrus Erika ipolypásztói lelkipász-

tor Jakab levele alapján a kísértésről szól

a hallgatókhoz.

A Világosság másnapi (hétfői) ismét-

lésének kezdési időpontja: 12.05.
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Tanfolyam
A Reménység Magjai Alapítvány feb-

ruártól – havi egy alkalommal – ismét
gyermekmunkásképző tanfolyamot tart
Martoson. A II. félév témái: kreativitás,
kreatív imára tanítás, hogyan evangeli-
záljunk, viselkedészavaros gyerekekkel
való foglalkozás (Szarka Miklós előa-
dásában), drámapedagógia, bábozás, hit-
fejlődés, énektanítás, gyermekprogram-
szervezés. További információkkal a
0907/101 465-ös telefonszámon Szé-
nási Lilla szolgál. (Azok is jelentkez-
hetnek, akik nem vettek részt a korábbi
féléves tanfolyamon.)

Békességes, áldásokban
bővelkedő új esztendőt

kívánunk
minden kedves Olvasónknak

és Munkatársunknak.
A szerkesztõség

Folytatta ülését a Zsinat

Társulhatnak

az anyaegyházközségek

November 24-én Rimakokován foly-

tatta a hónap elején ugyanott meg-

kezdett ötödik ülését a Szlovákiai

Református Keresztyén Egyház Zsi-

nata. A háromnapos tanácskozáson

a képviselők jóváhagyták az egyház-

községek jogállásáról és társulásáról

szóló törvényt és a 2002. évi egyház-

alkotmány módosítását is, amit az

egyházközségek jogállását és társu-

lását szabályozó törvény indokolt

(mindkét jogszabály jelen lapszá-

munk mellékletét képezi – a szerk.

megj.), a lelkipásztorok továbbkép-

zésének rendjéről és a kreditrend-

szer alkalmazásáról szóló szabály-

zattervezetet viszont átdolgozásra

visszautalták.

Az egyházközségek jogállásáról

és társulásáról szóló törvény 2012.

január 1-jétől hatályos. Rákos Loránt

zsinati tanácsos, a tervezetet előké-

szítő bizottság tagja szerint azért volt

rá szükség, mert egyházunknak ed-

dig nem volt olyan egységes joga-

nyaga, amely az anya- és leányegy-

házközségek, valamint a szórvány-

és missziói gyülekezetek jogállását

egy törvényszövegben kezelte volna.

A másik szempont pedig az volt,

hogy a Zsinat kialakítson egy telje-

sen új egyházközségi jogállást is,

mégpedig a társult anyaegyházköz-

ségekét. A gyülekezetek tagjainak

csökkenő létszáma és az anyagi ne-

hézségek miatt ugyanis egyre nehe-

zebb az anyaegyházközségeknek

egyedül fenntartaniuk egy önálló lel-

(Folytatás a 11. oldalon)



Az ige elcsendesedésre hív, hogy visz-
szataláljunk ahhoz, aki kiválasztott min-
ket, akihez tartozunk. Olykor vessünk szá-
mot, hogy jó irányba halad-e az életünk,
szolgálatunk! Bölcs Salamon király is ezt
tette. Sok mindent megélt már, amikor el-
gondolkodott az életén. Nagyszerű dol-
gokat alkotott, mérhetetlenül gazdag volt.
Naggyá lett, és fölülmúlta minden elődjét
Jeruzsálemben (Préd 2). De amikor szem-
ügyre vette mindezeket, rájött, hogy
mindez hiábavalóság, és nincs semmi
haszna.

Kipróbálta, milyen az öröm, élvezte a
jót, de kitűnt számára, hogy hiábavalósá-
gok. A nevetésre azt kellett mondania:
esztelenség, az örömre meg hogy: mit sem
ér. Borral vidította magát, oktalan dolgok-
hoz fogott, hogy meglássa, jó-e az. De vé-
gül hiábavalónak ítélt minden földi má-
mort.

„Nagyszerű dolgokat alkottam: háza-

kat építettem, szőlőket ültettem, kerteket

és ligeteket létesítettem, és beültettem

azokat mindenféle gyümölcsfával. Csinál-

tattam víztárolókat… Gyűjtöttem ezüstöt

és aranyat is: királyok és tartományok

kincsét. Szereztem énekeseket, énekesnő-

ket, és ami a férfiakat gyönyörködteti:

szép nőket” (2,4–6a.8). Egyszóval Sala-

mon nem szenvedett hiányt semmiben.
Álmait mind elérte, mindent megtehetett,
mindent megvehetett, volt bőven aranya,
ezüstje; királyok és tartományok kincseit
birtokolta.

Rohanunk, hogy nekünk is meglegyen
mindenünk – ezért nincs időnk hálát adni
az élet gondviselő Urának. Érdemes-e úgy
felkelni, útnak indulni naponta – amiből

hónapok és évek lesznek –, hogy nem
élünk teljes életet? Mikor életünkből ki-
marad Jézus Krisztus, tudatosítjuk-e,
hogy önpusztításba kezdünk; hogy nem
élünk, hanem csak vegetálunk? Ilyenkor
válik az ember szenvedélybeteggé, mert
megnyugvást keres...

Az esztergomi bazilikában ki van a-
kasztva egy tábla, amin ez áll: Minden na-

pod kegyelem, élj vele! Kegyelem, hogy-
ha együtt lehetünk; hogyha van csalá-
dunk; ha szeretnek és viszontszeretünk;
ha nem az üres falak közé térünk haza, de
van valaki, aki vár. Kegyelem, ha feléb-

redhetünk és van kellő erőnk a minden-
napok terheinek elhordozásához. Éljünk
a kegyelemmel! Tanuljunk bölcs Sala-
montól, aki – miután igazán mindent ki-
próbált, mindent megtehetett és megve-
hetett; akitől nem volt és nem is lesz böl-
csebb ember az egész világon – beis-
merően megvallja: az anyagi gazdagság
nem ér semmit; mindez éppúgy hiába-
való, mint a hatalom!

Miért hiábavalóak mindezek? Először
is azért, mert elmúlnak és elvesznek. Le-
het, hogy már holnap. „Bolond, még ez éj-

jel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor

mindaz, amit felhalmoztál?” (Lk 12,20).
Ne feledjük: Minden napunk kegyelem,

éljünk vele! Másodszor, mert életünk
nagy kérdéseire: a lélek boldogságára, a
szeretet gyakorlására, a megváltásra nem
adnak választ. Akkor mi az, amiért érde-
mes élni és küzdeni, ami nem hiábavaló?
Mindössze egyetlen dolog van, ami bol-
doggá és megelégedetté tehet: a hitünk, az
örök élet reménysége, amit Jézus Krisz-
tus hozott el számunkra.

Adja az Úr, hogy úgy éljük napjainkat,
mint akik tisztában vannak azzal, hogy
minden napjuk kegyelem, és ehhez mér-
ten viselkedjünk, emlékezve Jézus Krisz-
tus szavaira: „Mert ahol a kincsed van, ott

lesz a szíved is” (Mt 6,21).
Sándor Veronika

2012. január
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Dömötör Tibor

ÉLET
Napjaink
fogynak,
éveink
telnek,
pereg
homokja
tűnő
perceknek.

Gyermekkor
álma,
ifjúkor
vágya
taszít
bennünket
halál
csatákba.

Kínjaink
fájnak,
könnyeink
égnek,
sötét
árnyakként
átkok
kísérnek.
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Az ÚR színe előtt
Légy áldott mindenért, Uram és

Barátom, amit nekem adtál, és min-

denért, amit elvettél tőlem. Minden

gondomért és szenvedésemért, a-

kárcsak minden örömömért. Te en-

gem kegyelmesen vezettél a világ

pusztaságain keresztül, és volt elég

türelmed sok bűnömmel és hiá-

nyosságaimmal szemben. Te tény-

leg kegyelemmel és dicsőséggel

teljes vagy. Minden kegyelemnek

Istene, minden szeretetnek Atyja,

ébreszd fel lusta szívemet, és töltsd

el háládatossággal. Légy velem, U-

ram, az elkövetkezendő időkben.

Nem tudom, mi vár rám; Te viszont

tudod. Te légy, aki kiválasztod sor-

somat. Kísérj engem, és őrizz meg

nap mint nap és minden éjjel szo-

rosan magad mellett. Istenem, azt

kívánom magamnak, hogy tudjalak

szeretni és tudjak engedelmesked-

ni neked. Vedd el szívemet, mert én

magam nem tudom neked adni; és

távolíts el mindent, ami akadályoz

abban, hogy teljesen a Tied legyek.

Ámen.

Ashton Oxenden
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„Fiam! az én tanításomról el ne
felejtkezzél, és az én parancsolati-
mat megőrizze a te elméd” (Péld
3,1).

Mély megrendüléssel fogadtuk a
hírt, hogy egyházunk megbecsült
presbitere, szeretett tanárunk, Szé-
nássy Zoltán, Zoli bácsi, 2011. no-
vember 28-án 86 éves korában visz-
szaadta lelkét Teremtőjének.

Ősi komáromi családból szárma-
zott, istenfélő református szülők
gyermekeként született és nevelke-
dett. A szülői háznak meghatározó
jelentősége volt jelleme kiformálá-
sában. A komáromi Református Ta-
nítóképző Intézetben tanult, de a
háború kitörése miatt csak három
évet végezhetett el; így Pápán fejez-
te be a tanítóképzőt. 1949-ben egy
alapiskolában kezdett tanítani, majd
1956-ban levelező tagozaton  ma-
gyar–történelem szakos tanári ok-
levelet szerzett a pozsonyi Come-
nius Egyetem Pedagógiai Karán,
1970-ben pedig az egyetem bölcsé-
szettudományi karán doktorált. 1956
szeptemberétől 1960-ig a komáromi
Magyar Tannyelvű Pedagógiai Isko-
lában (óvónőképzőben), majd 1960-
tól 1991-ig (nyugdíjba vonulásáig) a
mai Selye János Gimnáziumban ta-
nított.

Nehéz időkben oktatta a diákokat
a magyar irodalom és a magyar tör-
ténelem szeretetére. Személyében
szerény, halk szavú, de szilárd hitű
embert ismertem meg, aki Komá-
rom élő legendája volt. Arra tanított
bennünket, hogy választott hivatá-
sunk kiváló művelői legyünk min-
den időben – Isten kegyelme által.
Tanítványai jelentős része a tanítói
pálya közelében maradt: óvónők,
tanárok, egyetemi oktatók, lelké-
szek, írók, orvosok, mérnökök, mű-
vészek, közszereplők stb. nemze-

dékei emlékeznek rá nagy elisme-
réssel.

Szelíd és szerény, de biztos érték-
rendű, segítőkész mesterünk volt.
Tanári munkásságát a pontosság,
igényesség jellemezte. Pedagógusi
és kultúraszervező tevékenysége,
de különösen élőszóban átadott tu-
dása értékes örökségünk marad.
Kimagasló példája volt annak, hogy
a művelt magyar ember mennyire
fontos a Felvidéken. Tanítványait
magyarságtudatra és tisztességre
nevelte.

Helytörténész és közíró is volt. Ti-
zenhat könyve jelent meg, közülük
tizennégy Komáromhoz kötődik.
Munkássága elismeréséül több ki-
tüntetésben részesült: Pro Urbe Dí-
jat kapott Révkomáromtól, Dél-Ko-
máromtól és Neszmélytől, bátor
helytállásáért 2009-ben Pro Probi-
tate Díjban részesítették, 2010-ben
pedig Szülőföld-díjat kapott. Na-
gyon sokszor mondta, hogy min-
dent le kell írni, mert ami nincs le-
írva vagy kőbe vésve, az nem is
volt. Az ő kezdeményezésére hat
emléktáblával, Szent István szobrá-
val és az aradi vértanúk emlékosz-
lopával gazdagodott Komárom.

Derék, istenfélő, igazságos pres-
biterként szolgálta gyülekezetün-
ket. Rendszeres résztvevője volt a
vasárnapi istentiszteleteknek. Tud-
ta, hogy mit vár el tőle Isten, a haza
és az eklézsia. Példamutató életet
élt családjával, és a megpróbáltatá-
sok idején felettesei tiltása ellenére
is vállalta Jézus Krisztust. Presbi-
terként tizenkét évig szolgálta a
révkomáromi református közössé-
get, és tíz évig vezette a gyülekezet
Kis Tükör című lapjának Eklézsiánk
múltjából című rovatát.

Igaz szeretettel és tisztelő ragasz-
kodással őrizzük Szénássy Zoltán
emlékét.

Dr. Körtvélyesi Rózsa Piroska

Vannak idők és vannak helyek,

amikor és ahol az embert már életé-

ben elfelejtik, és vannak idők és

vannak helyek, ahol az emberre ha-

lála után is emlékeznek. Ez utóbbi

jellemző Garamsallóra, konkrétan a

református gyülekezetre és annak

tagjaira, akik szeretettel és hálával

emlékeznek lelkészeikre is.

November 27-én az istentisztele-

ten emlékeztek meg – halála tizedik

évfordulóján – Szakál Attila zselízi

lelkipásztorról, aki a garamsallói gyü-

lekezetnek is hűséges pásztora volt

– húsz évig hirdette Isten igéjét a kis

gyülekezet temploma szószékéről. A

garamsallóiakkal emlékezett édes-

apjára Tóthné Szakál Tímea is. A

megemlékezésen elhangzott egy al-

kalmi vers, melynek szerzője a meg-

boldogult lelkipásztor testvére, Sza-

kál Gábor, aki versben fogalmazta

meg emlékező gondolatait.
Ambrus Erika

November végén szomorú ese-
mény rázta meg szívünket-lelkün-
ket Gömörben, mivel fiatalon szólí-
totta magához az Úr a Hosszúszón,
Ardóban, Kecsőben és Kuntapol-
cán szolgálatot teljesítő evangéli-
kus lelkésznőt.

Nemcsak a személyes ismerőst,
hanem közeli hittestvérként is nagy-
ra becsültem őt, mert meggyőző-
déssel hirdette Isten igéjét. Erről –
református vallásúként – többször
volt alkalmam meggyőződni, egy-
egy templomi koncert vagy falunap
alkalmával. De közeli családtagjaim
temetésén is – nem egy esetben –
nyugalmat tudott vinni a megtört
szívekbe igemagyarázatával Tren-
csényi Andrea lelkésznő. Igen, róla
írok, aki már nincs az élők sorában,
hisz 2011. november 26-án kísértük
utolsó útjára a rozsnyói evangéli-
kus templomból a temetőbe. Az
élettel és halállal kapcsolatban e-
zen a temetési szertartáson is tör-
tént utalás a lelkésznő által a bú-
csúbeszédekben sokat idézett al-
fára és ómegára.

A fájdalmas érzést a valamikori
osztálytársak és barátok szívet fa-
csaró, de a feltámadásra utaló sza-
vai csillapították valamelyest. Mi,
hitben élő reformátusok is éreztük
a Szentháromság egy örök Isten je-
lenlétét, aki összeköti a különböző
felekezetű keresztyéneket. Sokáig
fülemben csengtek a Szentírás sza-
vai, melyek szinte az örökkévaló-
ság előízével töltötték be a teme-
tési szertartást.

Köszönet az egyházi és világi
elöljáróknak az isteni dicsőség hir-
detéséért! Legyen áldott Trencsé-
nyi Andrea hittestvér emléke!

Bokros Gyula

SZÉNÁSSY  ZOLTÁN
(1925–2011)

TRENCSÉNYI  ANDREA
(1971–2011)

Vergődve
élünk,
rettegve
halunk,
beteg
lélekkel
bűnben
pusztulunk.

Holnapok
jönnek,
tegnapok
mennek,
földi
pokolban
lelkek
elvesznek.

Krisztusnak
vére,
embernek
hite
Isten
szavával
támaszt
életre.

Emléke tíz esztendő után is él!



Köszöntés Martonfalván

Hűség és szorgalom
Isten iránti hálával gyűltek össze a

martonfalvai és a dobócai gyülekezet

tagjai 2011. november 6-án a refor-

mátus templomban.

A gyülekezet gondnoka, Czeglédy

Aladár – Isten megtartó kegyelméből

– betöltötte 80. életévét. Az alkalmon

megjelent a Czeglédy család minden

tagja, hogy együtt mondjanak hálát

Isten gondviselő jóságáért e jeles év-

fordulón, úrvacsorai közösséggel ün-

nepelve.

A gyülekezet nevében Szőkéné

Orémus Zsuzsanna lelkipásztor kö-

szöntötte a jubilánst a Zsolt 116,12.17
verseivel: „Mivel fizessek az Úrnak
minden hozzám való jótéteményéért?
Néked áldozom hálaadásnak áldoza-
tával, és az Úr nevét hívom segítsé-
gül.”

A gyülekezet méltatta a tizenhét éve

tartó, hűséggel betöltött gondnoki

szolgálatot, és ajándékkal kedveske-

dett az ünnepeltnek. Visszatekintve a

múltra, látható a gondnok egyház i-

ránti hűsége, ragaszkodása és szor-

galma, hisz gondnoksága alatt több

javítás és újítás történt e kis gyüleke-

zet templomán. Istennek adunk hálát

mindezért, és kérjük, árassza ki áldá-

sát továbbra is életére és szolgála-

tára, amit Isten dicsőségére végez.

–szozs–

2012. január

Meggyőződéssel
vallom, hogy a be-
tegség – még korunk
réme, a rák is – le-
het áldás. Messziről kell kezdenem. Bibliát olvasó
református családban nevelkedtem. Meg is marad-
tam a tanítása mellett, míg a hivatásul választott
foglalkozás, a tanítás, s a szocializmus idején ezzel
együtt járó fejtágítások és a férjhezmenetelemmel
megváltozott új környezet le nem szoktatott a Bib-
lia naponkénti olvasásáról (sőt, az imádkozásról
is)...

Férjem áldott emlékű szülei és családjuk életvi-
telét nem a templomi tanítások hatásai jellemez-
ték, hanem rendkívüli szorgalmuk és jellemükből
fakadó emberségük. Nagyon jósá-
gos emberek voltak. Apósommal
huszonhét, anyósommal negyven-
nyolc évig éltem kölcsönös szere-
tetben, közös fedél alatt, közös
pénztárcán és közös fazékon. In-
kább ők hatottak rám, mint én
rájuk.

Tudom, nem szolgálhat mentsé-
gemre mindez, de arra talán némi
magyarázattal igen, hogy fokozatosan eltávolodtam
Istentől – míg figyelmeztetést nem kaptam fentről.
Úgy jártam, mint az a juhocska, amelyik eltekergett
a nyájtól, s aki miatt őrizője odahagyta a nyáját és
a keresésére indult. Megtalálta, jól belemarkolt az
irhájába, és visszavitte a többihez. Persze, ez fáj-
dalommal járt, de elérte a célját.

Évtizedekkel ezelőtt a férjem súlyosan megbete-
gedett – ez volt nekem a figyelmeztetés. Borzasztó
kétségbeeséseket és fájdalmakat éltem át, mikor
az orvosok (négy nagy műtét és négy hónapi kórházi
kezelés után) nem mertek a gyógyulásával biztatni,
csak így: „Reménykedjünk, hogy esetleg életben
maradhat; de biztos, hogy soha többé nem lesz
egészséges.”

Ekkor eszméltem rá, hogy rajtunk csak az Isten
segíthet. Elkezdtem újból imádkozni és Bibliát ol-
vasni. Ebből nyertem a mindennapi reménységet és
biztatást. Visszatértem népemhez, és lelki békes-
séget találtam.

Férjem végül felépült, bár azóta rokkantnyugdí-
jas; viszont betegsége után még világra jött a har-
madik és negyedik gyermekünk. Teremtő jó A-
tyánk még azt is megengedte érnünk, hogy a két
„kicsi” is főiskolai, illetve egyetemi diplomát szer-
zett. Hála és köszönet neki érte!

A kemo- és sugárkezelések köztudottan nemcsak
a beteg sejteket pusztítják, hanem az egészségese-
ket is. Ezt leginkább azon veszem észre, hogy egy-
egy szó, akár naponta használt szó, még az anya-
nyelvemen sem jut az eszembe. Ezt elmondtam az
orvosomnak is. Ő világosított fel, hogy ezt valószí-
nűleg a kemoterápia okozza, de reméli, hogy majd
regenerálódik az agyam. Addig pedig egyre gyak-
rabban fordulnak elő velem egész mulatságos hely-
zetek. Például: „Julcsikám, segíts! Nem jut e-
szembe a hogyishívják civil szervezet elnökének a

micsodája!”  S ilyen-
kor mindketten puk-
kadozunk a nevetés-
től. (Mert nem cso-

da, ugye, ha a lányom nem tudja kitalálni, hogy egy
közismert szervezet elnökének a nevére vagyok kí-
váncsi?)

Sokszor gondoltam azt, hogy szegény férjemnek
azért kellett megbetegednie, hogy én észre térjek.
Most, mikor rákos lettem (két műtét után és a
2010. november 11-től tartó kemokezelések meg a
párhuzamosan kapott sugárdózisok és a váltakozó
fájdalmak ellenére is), teljes lelki békében élek,
mert még közelebb kerültem a Teremtőhöz. Azt re-
mélem, azért imádkozom, hogy az én betegségem

most a férjemet térítse észre,
hogy ráébredjen, hogy egyedül Ő
adhat nekünk egészséget és gyó-
gyulást. Sőt, gyógyulás nélkül is
békességet, boldogságot.

Ha nem betegedtem volna meg,
talán el sem mertem volna hinni,
hogy engem ilyen sokan szeret-
nek: nemcsak a családom és ro-
konságom tagjai, hanem a hajdani

tanítványaim, a falubeliek és ismerősök, akik közül
sokan imádkoznak is értem. Áldja meg érte őket az
Úr! Köszönök minden jó szót, mindent-mindent, azt
a sok jót, amit életem során az emberektől és amit
ajándékba a Teremtőtől kaptam. Ezért költőóriá-
sunkkal, Ady Endrével zengem:

KÖSZÖNÖM,  KÖSZÖNÖM,  KÖSZÖNÖM

Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden,
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimban
S éles, szomoru nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az énértem vetett ágyat,
Köszönöm neked az első sirást,
Köszönöm tört szivü édesanyámat,
Fiatalságomat és bűneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozom senkinek
Másnak, csupán néked, mindenért néked.
Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

Dobainé Kiss Ilona
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Jubileumi konfirmandustalálkozó Nagykaposon
Visszaemlékeztek és hálát adtak

Emlékezetes marad a 2011. november
13-ai vasárnapi istentisztelet a nagyme-
gyeri református gyülekezet tagjainak
életében. A gyülekezet gondnoka, Pong-
rácz Géza akkor köszöntötte Isten iránti
hálaadással lelkipásztorainkat, Szabó And-
rás esperest és feleségét, Szabóné Köb-
lös Valériát – abból az alkalomból, hogy
immár huszonöt éve szolgálnak Nagyme-
gyeren; pásztorolják a gyülekezetet, alá-
zattal hirdetik Isten igéjét alkalmas és
alkalmatlan időben. Szabó Valéria lelki-
pásztort pedig 55. születésnapja alkalmá-
ból is köszöntötte a gondnok, egy ír ál-
dással.

Emberpróbáló időszakban, 1986-ban
szólította és küldte őket az Úr hozzánk. A
kölcsönös megismerés és elfogadás után,
1992-ben a gyülekezet presbitériuma meg-
hívta, az egyházközségi közgyűlés pedig
megválasztotta lelkészének Szabó And-
rást. Szabóné Köblös Valériát, aki 1980-
tól 2005-ig áldozatkész szolgálatot végzett

beszolgáló lelkészként Csilizköz gyüleke-
zeteiben, a presbitérium 2005-ben meg-
hívta, az egyházközségi közgyűlés pedig
megválasztotta második lelkésznek.

A presbitérium nevében Kalmár Mária
presbiter mondott köszöntést a 2Krón
20,31–33 és az ApCsel 26,22–23 alapján.
Utána Pongrácz Géza gondnok és Bédi
József gondnokhelyettes adta át a gyüle-
kezet ajándékát, kérve Isten áldását továb-
bi életükre és szolgálatukra. A szívélyes
alkalom a 134. zsoltár eléneklésével ért
véget.

*
Már hagyomány a gyülekezetben, hogy

advent harmadik vasárnapja a jubilánsok
köszöntésének ünnepélyes alkalma. Az
ünnepi istentiszteletre írásos meghívót
kapnak a folyó évben jubiláló gyülekezeti
tagok, illetve a 80. életév felett mindenki,
aki a gyülekezethez tartozik.

A 2011. év jubilánsai között köszöntötte
szeretettel a gyülekezet Pongrácz Géza

gondnokot is, akinek betöltött 70. életéve
kapcsán kértük Isten megtartó kegyelmét
és áldását.

A jubileumi vasárnapra meghívott több
mint 80 személy közül sajnos – a beteg-
ség, öregkori erőtlenség miatt – csak a har-
maduk tudott részt venni, de hálaadással
emlékeztünk és imádkoztunk azokért is,
akik nem voltak jelen, hiszen a mi Meg-
váltónk születésének ünnepe öröme fiatal-
nak és idősnek, és vigasztalására van a be-
tegnek és megfáradtnak is.

A találkozás öröme és a szeretetteljes
hangulatban eltöltött idő kedves részévé
lett ünnepi készülésünknek, és szép em-
lékként marad meg bennünk. Megerősít
hitünkben, és mutatja, hogy nagyon fon-
tos az egymással való törődés, ahogyan
Isten is figyel ránk és hirdetteti minden
népnek az Üdvözítő születésének örömét.
Minden jóért Istené legyen újra és újra a
dicsőség!

Bédi József

2011 novemberének első vasárnapján
rendhagyó istentisztelet keretében kö-
szöntötte a nagykaposi református gyüle-
kezet egykori konfirmandusait. Meghívót
kapott az a 129 élő személy, akik az 1960
és 1969 közti esztendőkben a nagykaposi
és a veskóci gyülekezetben tettek hitval-
lást és fogadalmat hitükről és egyházuk-
hoz való hűségükről. A régi csapatból saj-

nos húszan már nem élnek, végül negyve-
nen tették tiszteletüket ezen a jubileumi
találkozón. Megtelt a díszbe öltöztetett
templom az ünnepi gyülekezettel.

Pándy Árpád, a gyülekezetek lelkésze
az Ézs 43,1–3 versei alapján hirdette az
igét. Hangoztatta, hogy töretlen hittel bíz-
zunk az Úr gondviselésében, és rámutatott
arra, hogy milyen nagy ajándéka Istennek
az emlékezés, amikor a jelenben újra átél-

hetjük a múltat, s a letűnt eseményekben
újra felismerhetjük az ő vezetését.

A gyülekezet kórusa, valamint Egri
Gergő segédlelkész vezetésével a fiatalok
köszöntötték az ünnepelteket. Megható és
felemelő érzés volt, amikor az „öreg” kon-
firmandusok megerősítették a régi foga-
dalmat, s lelkészünk közös áldással erősí-
tette meg hitükben az ünneplőket.

Az ünnepség szeretetvendégséggel foly-
tatódott, ahol felszabadult társalgás köze-
pette hangzottak el a visszaemlékezők há-
lás mondatai. Minden ünnepelt névre szó-
ló emléklapot kapott, egy bibliai verssel –
„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen
vezetett Istened, az Úr” (5Móz 8,2a) –, a-
mit Simon Sándor, a gyülekezet gond-
noka, valamint Papp József presbiter ad-
tak át. A rendezvény záróaktusaként az
ünneplők kisétáltak a temetőbe, s konfir-
máló lelkészük, Csatlós Sándor sírján el-
helyezték az emlékezés virágait.

Ferenc Éva

Jubileumi köszöntések Nagymegyeren
Szeretetteljes pillanatokat élhettünk meg



Tóth Kálmán lelkipásztor a Kő-
sziklára épített ház című könyvében
meghatározta a Béthel-mozgalom
munkamódszereit.

Önkéntesség

Elsőként az önkéntességet jelölte meg.
A mozgalomban ugyanis minden mun-
kát mindenkinek önként, saját elhatáro-
zásából kellett végeznie, amiért senki
sem kapott fizetést. Így minden mun-
kásnak teljes közösséget kellett vállal-
nia a mozgalommal. Senkit nem kény-
szerítettek, de nem is csábítgattak; ha-
nem őszintén feltárták a nehézségeket,
a nélkülözést. Az esetleges csalódások-
ra is felhívták a figyelmet, és inkább
igyekeztek lebeszélni a jelentkezőt az
elhatározásáról. Azért tették ezt, mert
hitték, hogy akit Isten küld, az emberi
szóra nem áll el a céljától. Az önkéntes-
ség azután biztosította a munkát a „be-
savanyodás” ellen, mert az önkéntes
munkások jókedvvel végezték a mun-
kát akár kint a világban, akár bent az in-
tézetben.

Személyes munka

A másik módszer a személyes munka

volt. Nagy tömegekkel nem szerettek
operálni. Nem is tartották ezt fő célnak,
és nem a statisztika számára dolgoztak.
A cél az volt, hogy személyes kapcso-
latot létesítsenek mindenkivel, aki ér-
deklődik a mozgalom munkája iránt.
Tudták jól, hogy csak akkor érnek el e-
redményt, ha nemcsak felébresztenek
valakit, hanem addig vezetik, amíg meg
tud állni a maga lábán. Ezt pedig csak
egyénenként lehetett elvégezni, és sok
munka kellett hozzá. Nagyon jó neve-
lőeszköz volt ez az alázatosságra. Lát-
szólag nem volt mutatós módszer, de
annál eredményesebb.

A világi dolgok kizárása

További módszerként a világi dolgok

kizárását alkalmazták. Az „egy a szük-
séges dolog” elvére támaszkodva a moz-
galomba nem engedtek be olyan dolgot,
ami nem épített és nem volt biblikus.
Mert úgy gondolták, hogy nincs vesze-
delmesebb dolog annál, mint mikor eb-
ből is akarunk adni egy cseppet és ab-
ból is: az evangéliumból is és a világ-
ból is. Sokan megbotránkoztak ezen.
Sok mindennel megvádolták Tóth Kál-
mánt, de a tapasztalatok annyira meg-

győzőek voltak, hogy semmiféle meg-
botránkozás vagy igaztalan vád nem té-
rítette el ettől a gyakorlattól. Az ifjúsági
munkánál külön is rámutatott ennek a
helytelenségére.

Sokaknak az volt a véleményük, hogy
az ifjakkal nehezebb megismertetni a
Bibliát, és itt nagyon sokat kell engedni
a szigorú elvekből. Ez a legnagyobb té-
vedés! – hangoztatta Tóth Kálmán, mert
számára a leghálásabb munkaterület
volt már korábban is az ifjúság között
végzett evangéliumi munka. Régóta dol-
gozott az ifjúság között, és nem tapasz-
talta, hogy a Bibliával nem lehetett az
ifjakra hatni.

Ellenkezőleg, inkább az volt a tapasz-
talata, hogy az ifjúság hamarább észre-
veszi a kétfelé való sántikálást, s szerin-
te azért féltek úgy a kritizálók, mert az
ifjakkal való munkában nem lehetett
„vizet prédikálni és bort inni”. Ahol a
Biblia mögött életet is látnak – vallotta
Tóth Kálmán –, ott korlátlan lehetősé-
gek nyílnak meg az ifjúsági munkában.
Ott bátran el lehet hagyni a „csalétket”,
hisz az semmivel sem visz közelebb a
célhoz. Természetesen tisztában volt az-
zal, hogy nem szabad illúziót támasz-
tani, mert ez a fajta munka kezdetben
nem fog tömegeket vonzani, és azt is le-
szögezte, hogy nem a világi dolgokat
ítélik el és vetik meg, csak Isten igéjét
többre becsülik mindennél.

Propaganda nélkül

Fontos munkamódszert jelentett még,
hogy propaganda nélkül végezték a
munkájukat. Tavaszy Sándor mondta
egyszer, hogy a keresztyénség nem is-
meri a propagandát, csak a missziót. A
propaganda nem a valóságot mondja,
hanem torzít, célzatosan állít be dolgo-
kat. Isten igéjének ilyenre nincs szük-
sége!

A Béthel-mozgalomnak sem volt,
nem is csinálták. Pedig sokszor figyel-
meztettek a jóakarók, hogy többet kel-
lene törődni ezzel – különösen az ada-
kozással kapcsolatban. Sokkal több
adomány jönne, ha nagyobb propagan-
dát fejtenének ki – hangoztatták. Az ön-
kéntesség azonban – egy másik oldalról
nézve – kizárja a propagandát. Az igaz
adakozás az, amikor belső indíttatásból
ad valaki, és nem kényszerítik rá propa-

gandával. Ha a szívem indíttatásából
adok, gazdagabbnak érzem magam; ha
propagandával vesznek ki a zsebemből
akármilyen csekély összeget is, becsa-
pottnak érzem magam. Propagandára
evangéliumi munkát építeni nem lehet!
Sok egyebet lehet, de ezt az egyet nem.
Ahol alkalom nyílt rá és Isten Lelke in-
dította őket, bizonyságot tettek, de pro-
pagandát nem alkalmaztak.

Sikeresek lettek a módszerek

Én – aki csaknem húsz éven át éltem
ebben a mozgalomban – bizton állítom,
hogy Istennek tetsző munkamódszerek
voltak ezek, melyekből sok áldás áradt
a mozgalomban részt vevőkre, de sok
kívülállóra is, akik figyelemmel kísér-
ték az itt folyó lelki munkát.

Áldott munka folyt az árvaházakban,
a konferenciákon, az ifjúsági munká-
ban. Ennek eredményeként szaporodott
a megtértek száma, és lelkes hívő kö-
zösségek tartották fenn önkéntes ado-
mányaikkal a három árvaházat; ugyan-
akkor széles körben terjedt az evangé-
lium. Sok vágyakozó lélek kereste fel
rendszeresen a barakkokban tartott kon-
ferenciákat, és boldogan énekelték a
hallelujah énekeket. Szomjas lelkek ü-
dültek fel ezeken a konferenciákon, és
fogadták el megváltójuknak Jézus Krisz-
tust.

A missziói munkát végző testvérek
mindenütt szeretetteljes fogadtatásra
találtak az árvaház környéki református
gyülekezetekben, ahol beszámolhattak
missziói munkájukról. Isten áldása kí-
sérte áldozatos, sokszor fizikai meg-
próbáltatásokkal végzett lelki szolgála-
taikat. Legyen áldott a mi Urunk, aki
Szentlelke által mindig megadta szá-
mukra a szükséges testi és lelkierőt.

Mi, egykori árvaházi növendékek,
hálás szívvel gondolunk szerető szívű
gondozóinkra, akik életük feláldozásá-
val gondoztak és neveltek bennünket,
és eljuttattak Jézus közelségébe; sokun-
kat pedig a bűneink megismerésére, Is-
ten bűnbocsátó kegyelmének elnyerésé-
re, miáltal Isten gyermekei  lehettünk.

A mozgalom tehát a felvázolt mun-
kamódszereivel elérte a kitűzött célját.
Dicsőség a mi mennyei Atyánknak!

Szenczi László

2012. január

Két felejthetetlen örömünneppel
zárta az elmúlt évet a Sókszelőcei Re-
formátus Egyházközség. Az első októ-
ber végén volt, amikor így szólt a
meghívó a hetvenöt éves, felújított
templomunkban zajló templomszente-
lési alkalomra: „Jöjjetek, örvendez-
zünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító
kősziklánk előtt!” (Zsolt 95,1). A másik
alkalom pedig az volt, amikor advent
első vasárnapján nagy örömmel és
szeretettel fogadhattuk a magyaror-
szági Majosházáról érkezett testvér-
gyülekezetünket.

A templomszentelési hálaadó istentisz-
teleten Dobai Sándor, a komáromi egy-
házmegye esperese hirdette az igét a Zsolt

107,1–9 alapján. A gyülekezetet köszön-
tötte Fekete Vince főgondnok is, aki
meghatódva emlékezett gyermekkorára,

az akkori sókszelőcei gyülekezetre, ahol
keresztvíz alá tartották, ahonnan elindult
az élete. A visszaemlékezés után hitves-
társával egy rövid koncerttel ajándékoz-
ták meg az egybegyűlteket. Gyermekeink
és ifjaink pedig énekkel és szavalatokkal
tették még ünnepélyesebbé istentisztele-
tünket.

A gyülekezet lelkésze, Szabóné Híres
Erzsébet beszámolt a hetvenöt éves temp-
lom történetéről és a három évig tartó
külső és belső felújításáról. Megköszönte
Egyetemes Egyházunk közalapi támoga-
tását, a szponzorok segítségét és a gyüle-
kezet önzetlen adakozását. A felújítást
megörökítendő emléktáblát helyeztünk el
a templom bejáratánál, ezzel az igével:
„Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert

örökkévaló az ő kegyelme” (Zsolt 106,1b).
Ezen az ünnepnapon azért magasztaltuk
az Urat, mert kegyelmébe fogadott és meg-
segített bennünket. Adja Isten, hogy ez az
erős alapra épült templom még sokáig hir-
desse, hogy életünk biztos fundamentuma
maga az Úr Jézus, akire mint áldott kő-
sziklára építhetjük az életünket és az örök
életbe vetett reménységünket.

A majosházai testvérgyülekezet advent
első vasárnapján örvendeztetett meg ben-
nünket. Borsi Attila lelkész igehirdetése

után énekkaruk fellépése tette felejthetet-
lenné ünnepvárásunkat. Délután pedig a
kultúrházban adtak adventi koncertet, a-
melyen községünk lakóinak jelentős része
részt vett. A koncert keretében egy törté-
nelmi előadás is elhangzott a két község
közös múltjáról.

Mindkét emlékezetes örömünnepért le-
gyen hála és dicsőség Istennek!

Szabóné Híres Erzsébet
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„Csatában estek el ők,

Szentelt zászló alatt.

Ilyen halál nekik babért,

Nekem nyugalmat ad.”

(Madách Imre)

Búcs község lakosai már évek óta tisz-
teletüket teszik a csókakői és a zámolyi te-
metőben, hogy leróják kegyeletüket a II.
világháborúban elesett búcsi leventék sír-
jánál. 2011. november 1-jén egy autóbusz-
nyian (hozzátartozók és emlékezők) indul-

tunk útnak, hogy ismét elvigyük a meg-
emlékezés virágait a sírokra.

Az első megálló Csókakőn volt, ahol a
temetőben negyvenkét magyar katona nyug-
szik, köztük két búcsi is: Kerekes Károly
és Sulák László. Emléküket negyvenkét,
fából faragott jelképes katona őrzi. Rövid
megemlékezés, a koszorúk elhelyezése és
gyertyagyújtás után folytattuk utunkat Zá-
molyba, ahol az Őszidő Nyugdíjasklub
tagjai nagy szeretettel fogadtak bennün-

ket. Kis pihenő és szinte
családias hangulatú be-
szélgetés után együtt in-
dultunk a temetőbe, ahol
a helybeli polgármester
és a képviselők egy cso-
portja várt bennünket.

A sírhoz érve minden-
kit nagy meglepetés ért,
és a megható látványtól
percekig szóhoz sem ju-
tottunk: könnyes szem-
mel néztük az eredetileg
a szülők által emelt, most
pedig gyönyörűen felújí-
tott sírkövet (ami körül a

díszkerítést is felújították, a körülötte levő
részt kikövezték, a leventék fényképét pe-
dig újakra cserélték). A sírkövön a hét gyer-
mek neve van: Bajkai János, Csekes Ist-
ván, Csekes János, Nagy Béla, Pál Géza,
Sántha Károly és Tárnok András. Való-
színű, hogy itt vagy a közelben pihennek
a velük elesett bajtársaik is. Őket hiába
várta haza az aggódó család, sosem ér-
keztek meg; nekik a zámolyi temető adott
végső nyughelyet.

A fiatal leventékre Molnár László bú-
csi református lelkész emlékezett, aki imát
is mondott. A megemlékezés méltóságá-
hoz (amely a helybeliek és a búcsiak kö-
zös éneklésével ért véget) nagyban hozzá-
járult Mészáros Klaudia, valamint Bo-
rostyán Ibolya szavalata is. A búcsiak ne-
vében a község alpolgármestere köszönte
meg minden zámolyinak, hogy szívükön
viselik a leventék emlékét és mindazt, a-
mit a sír felújításának érdekében tettek.

A temető történelmi hely, amely évszá-
zadok fájdalmait őrzi. A szeretteit elsiratja
az ember, s talán emlékük is elhalványul,
de a fejfákon vagy sírköveken levő nevek
emlékeztet(het)nek a szomorú múltra, a-
milyenre ennél a sírnál immár a zámolyi-
akkal közösen emlékezünk.

Szigeti Sándor–Molnár Zsuzsanna

Méltó megemlékezés Csókakőn és Zámolyon
A  BÚCSI  LEVENTÉK  SÍRJÁNÁL

Templomszentelés és vendégfogadás Sókszelőcén
KÉT  ÖRÖMÜNNEP  AZ  ÉV  VÉGÉN

A Béthel-mozgalom munkamódszerei
Tudatos biblikus munka folyt az árvaházakban

Fekete Vince és hitvese Az erdélyi stílusú sókszelőcei templom



2012. január

A Koncsol László szerkesztette

Csallóközi Kiskönyvtár keretében in-

dított vizitációs sorozatnak karácsony

előtt jelent meg a harmadik kötete,

amely a Komáromi Református Egy-

házmegyében 1839 és 1848 között tar-

tott canonica visitatiók és közgyűlések

anyagát tartalmazza.

Mielőtt ennek a harmadik kötetnek a
tartalmát ismertetnénk – tekintettel arra,
hogy nem mindenki olvasta az előző ket-
tőt –, röviden vázolnunk kell, miért fonto-
sak számunkra ezek a könyv alakban kia-
dott, több mint 170 évvel ezelőtti vizitáci-
ókat tárgyaló jegyzőkönyvek. Azért, mert
a Komáromi Református Egyházmegyé-
hez tartozott a reformkorban a mostani
Dél-Szlovákia területe Pozsonytól egé-
szen Párkányig. Az egyházmegyében negy-
venöt anya- és öt leányegyház, no meg
még sok szórványcsoport és egyedül élő
egyháztag volt (sokszor több tíz kilométer
távolságban a gyülekezettől). Volt olyan
anyaegyház, amelyik hat–nyolc ilyen cso-
portot, egyént gondozott, ahova annyi
egyháztag tartozott, mint ahányan magá-
ban az anyaegyházban voltak (pl. Somor-
ja). Az egyházközségek közigazgatásilag
öt vármegyéhez tartoztak: a zömük Po-
zsonyhoz és Komáromhoz, kevesebb Győr-
höz (a Csilizközben), Esztergomhoz (Ko-
máromtól keletre) és Nyitrához (Komá-
romtól északra).

Az egyházlátogatási jegyzőkönyveket
a tárgyalt időben egységesen, a Komjáti
kánonok által előírt formában vezették.
Bevezetőként ott szerepel a vizitáció idő-
pontja, a jelen lévő kurátorok és presbite-
rek neve, majd pontokba szedve az aláb-
biak:

l. Lelkész, tanító; a tulajdonosok (köz-
birtokosság, főúri vagy káptalani birtok)

2. Lelkek (tagok) száma: fölosztva ne-
mesre és nemtelenre, férfira és nőre; há-
zasságok, elhalálozások (férfi–nő), kon-
firmáltak (fiú–lány), iskolások (fiú–lány),
özvegyek, árvák száma.

3. Anyakönyv, jegyzőkönyv, számadó-
könyv ellenőrzése

4. Anyagi helyzet (földek, épületek,
pénzügyek)

5. Panaszok (egyházi, világi közügyek)
6. Iskola: tanítók, iskolások, iskolák.
Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek az

egyházmegye vezetőségéhez kerülnek (es-
peres, tanácsosok), és azokat az egy év-
ben egyszer összeülő egyházmegyei köz-
gyűlés tárgyalja meg. A tárgyalásról rész-
letes jegyzőkönyv készül. Ilyen jegyző-
könyvvel kezdődik a vizitációk harmadik
kötete.

Az egyházmegyei közgyűlések dönte-
nek a lelkészek, tanítók, segédlelkészek

áthelyezéséről; segélykérelmek, stipendi-
umok odaítéléséről; az egyházlátogatási
döntések megfellebbezéséről, peres ügyek-
ben vizsgálóbizottságok felállításáról; ju-
talmakról, megfeddésekről és sok más do-
logról.

Visszatérve az egyházlátogatásokra, a
vizitátorok az anyakönyvek, jegyzőköny-
vek és számadókönyvek ellenőrzése so-
rán találnak a legkevesebb hibára (a leg-
több esetben ott helyben közösen ki is
igazítják). Az anyagi helyzet ellenőrzésé-
nél figyelik a vagyonban keletkezett vál-
tozásokat: eladás, vétel, adomány eseteit;
az épületek (templom, iskola) állapotát,
biztosításukat; a velük kapcsolatos eset-
leges jogi vitákat. A vizitátorok legnehe-
zebb feladata a panaszok elbírálása. Leg-

több probléma a lelkész és a tanító között
fordul elő (javadalmazás, kosztolás), de
nehéz a házastársi viszályok rendezése, a
válófélben levők összebékítése is.

Az iskolákkal kapcsolatban kiviláglik,
hogy majdnem minden iskola és majd-
nem minden tanító problémája más. Van
olyan iskola, mellyel összefüggésben az
a kérdés, mikor dől össze; és van olyan,
ahova örömmel járnak a diákok. Van o-
lyan tanító, aki csak egy-két hetet tanítja
a diákokat (a többi idejét vadászattal, mu-
latsággal tölti), de van olyan is, aki dicsé-
retet és jutalmat érdemel és kap (annak
ellenére, hogy 117 gyereket tanít, mégis
okosak, bátrak, jól vizsgáznak a diákjai).
Sőt, olyan is akadt, akinek a sikeres mód-
szerét országos elterjesztésre javasolták a
vizitátorok. Az egyházmegyei közgyűlé-
sen aztán az összesítésnél az jött ki, hogy
fele-fele arányban vannak a jó iskolák (ta-
nítók) és a rosszak.

Aki végigolvassa ezt kötetet, teljes ké-
pet kap a terület népének a 170–180 évvel
ezelőtti életéről: sikereiről, sikertelenség-
ről, a reformkor hatásáról, a hivatalossá
lett magyar nyelv használatáról az iskolá-

ban és a közéletben, az egészségügy bi-
zonyos javulásáról (megszűnt a kolera, ál-
talánossá vált a gyermekek oltása), a po-
litikai élet szabadabb légköréről (előre je-
lezve az 1848-as eseményeket).

Éppen ezért a recenzens várja a negye-
dik vizitációs kötet mielőbbi kiadását,
amelyikben a vizitátorok hűen írják le a
jegyzőkönyveikben a nép életét, vélemé-
nyét a szabadságharc ideje (1849) és a meg-
torlás évei alatt. Bizonyára nagyon érde-
kes és izgalmas történeteket találunk majd
a jelentéseikben. Csak legyen a szerkesz-
tőnek, Koncsol Lászlónak az anyag fel-
kutatására és feldolgozására ideje és ere-
je, a kiadónak pedig anyagi fedezete!

Az eddig megjelent három kötet olyan,
mint egy nagy történelmi regény. Az igé-
nyes olvasó a Nobel-díjas Reymont Pa-
rasztok című regényével rokoníthatja a
tartalmukat. Haszonnal és élvezettel ol-
vashatja (tanulmányozhatja) őket a hely-
történész, a nyelvész (latin és archaikus
elemek bő tárházát kínálja), a szociális és
egészségügyi problémákkal foglalkozó
kutató, az egyháztörténész, a családfaku-
tató, de akár a jó történelmi regényeket
kedvelő olvasó is.

Id. Cséplő Ferenc

(Kalligram Kiadó, Pozsony 2011)
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nemegyei református gyülekezet tagjai

megpróbálnak együtt szolgálni – egy

felvidéki, egy anyaországi és egy erdé-

lyi gyülekezet. Három nép, három

szín, mégis egyek a fényben, Jézusban,

a nyelvben, identitásban, történel-

münkben, reménységünkben és álma-

inkban. A legkisebb, a garamsallói

gyülekezet (mindössze 49 választót

számlál) szólította meg nagyobb test-

véreit: fogjuk meg egymás kezét, s így

október 23-án ünnepi istentiszteleten

találkoztunk Garamsallón, hogy test-

vérgyülekezeti szerződést kössünk.

Veres Péter móri lelkipásztor hirdette
és magyarázta Isten igéjét az 1Kor 12,27
alapján: „Ti pedig Krisztus teste vagytok,
és egyenként annak tagjai.” Az úrvacso-
rai szolgálatot Szabó Attila magyarneme-

gyei lelkipásztor végezte, és az együvé
tartozás jeleként a három lelkész együtt
szolgálva adta az úrvacsorázók kezébe a
kenyeret és a poharat. Majd mindhárom
lelkész bemutatta a gyülekezetét, a gond-
nokok is szóhoz jutottak, s az ajándékok
átadása után aláírtuk a testvérgyülekezeti
szerződést.

Mivel október 23-a mindhárom gyüle-
kezet tagjainak szívében fontos helyet
foglal el, a garamsallói lelkész (jelen so-
rok írója) megemlékezett az 55 éve kirob-
bant forradalomról. A Himnusz ilyen al-
kalmakkor talán még mélyebbről szól…

És hogy mi köze ennek a három gyüle-
kezetnek egymáshoz – mármint azon túl,
hogy egy test tagjaiként, ugyanazon fény
színeiként élünk? Garamsallóról az ún. la-
kosságcsere keretében 41 családot telepí-
tettek át Magyarországra, nagy részüket
Mórra. Akik elmentek, az utódaikba is be-
lenevelték a gyökerek, szülőföldjük sze-
retetét. A családi, rokoni vonalon kívül is
ápolta a két helység templomos népe egy-
mással a kapcsolatot, testvéreknek éreztük
egymást eddig is. Magyarnemegye gyüle-
kezetével pedig úgy találtunk egymásra,
hogy előbb a barsi és a dési egyházmegye
lelkészei vették fel a kapcsolatot egymás-
sal. Látjuk: a történelem során szerzett se-
beink, kisebbségi létünk és az anyaország-
hoz való lelki tartozásunk, gondjaink azo-
nosak Erdélyben és a Felvidéken is.

Szeretnénk, ha testvérgyülekezeti kap-
csolataink élők lennének, ha Isten megál-
daná emberi igyekezetünket, hogy az ő
fényében valóban színesebb lenne az éle-
tünk Garamsallón, Móron és Magyarne-
megyén egyaránt.

Ambrus Erika–Zsigmond István

Feladvány
Milyen nemzetiségű volt

Reymont? 

Kérjük, hogy megfejtésüket leg-

később február 15-ig nyílt leve-

lezőlapon, képeslapon vagy e-

mailen juttassák el a Kálvinista
Szemle szerkesztőségének a cí-

mére (930 10 Dolný Štál 386). A
helyes választ beküldők közt a-

jándék könyveket sorsolunk ki.

A novemberi számban feltett

kérdésre azok válaszoltak helye-

sen, akik szerint a terápia kifejezés

gyógykezelést, gyógymódot jelent.

Azon kedves olvasóink közül,

akik helyes megfejtést küldtek be,

hárman részesülnek – a Zsinati El-

nökség jóvoltából – jutalomban:

Borbély László (Gúta), Katona
Erzsébet (Nagysalló) és Nagy Már-
ta (Vámosladány). Mindhárman

Martin Hubacher Az apostoli hit-

vallás magyarázata igehirdetések-

ben című könyvét kapják ajándék-

ba.

Nyereményükhöz gratulálunk,

postán küldjük el.

A szerkesztőség 

Egyházlátogatások és közgyűlések – III.„Ő a fény, mi színei...”
Garamsallón testvéreket fogadtunk

A testvérgyülekezeti szerződések aláírása

A nagykaposi ifjúsági csoport 2011. ok-
tóber 21-e és 23-a között részt vett a kár-
pátaljai Ráton megrendezett ifjúsági kon-
ferencián, ahol arra a kérdésre kerestük a
választ, hogy Isten családjában hol a he-
lyünk. A nagyszelmenci határtól Katona

Viktória nagydobronyi beosztott misz-
sziós lelkipásztor vezetésével jutottunk el
a Sion Missziós Központba, ahova a kár-
pátaljai ungi egyházmegye több települé-
séről (Nagydobrony, Tiszasalamon, Csap,
Rát, Kisgejőc, Ungvár, Szürte stb.) érkez-
tek fiatalok.

Az alkalom Balog Attila esperes áhíta-
tával vette kezdetét, majd másnap meg-
néztük az ungvári várat és a honismereti
múzeumot; utána városismereti vetélkedő
kezdődött. Délután Ráton Szimkovics Ti-

bor helybeli lelkipásztor tartott előadást a
hétvége témájában. A csoportos beszélge-
tésen egy kis műsort is kellett készíte-
nünk, amelyet az esti áhítat után adtunk
elő; a nap imasétával zárult.

Vasárnap délelőtt a ráti református temp-
lomban jelen sorok írója szolgált igehir-
detéssel, majd a nagykaposi fiatalokkal
énekszóban és versben tettünk bizonysá-
got hitünkről. Egy újabb és fontos kapocs
volt mindannyiunk számára ez a konfe-
rencia, mert ha gyakorlatilag nem is, de lé-
lekben legyőztük a bennünket elválasztó
határvonalat, és egyesülni tudtunk mint
testvérek az Úr Jézus Krisztusban. „Ó,
mily szép és mily gyönyörűséges, ha a test-
vérek egyetértésben élnek!” (Zsolt 133,1).

Egri Gergő

Egyházmegyei ifjúsági konferencia Ráton
HATÁROK  ELLENÉRE  HATÁRTALANUL

Hálaadás egy gazdag életért

Jubilált a lucskai

gondnok asszony
„Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisz-

tességet szereznek maguknak, és nagy bá-
torságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett
hit hirdetésére” (1Tim 3,13).

A lucskai gyülekezet gondnok asszonya
ősszel töltötte be 70. életévét, minek kap-
csán köszöntötte őt az istentiszteleti kö-
zösség. Együtt ünnepelt nagy családjával,
a gyülekezettel, mert az Úr kárpótolta őt
gyermektelenségéért: mi mindnyájan a
gyermekei, unokái vagyunk.

Szabó Gyuláné, Marika néni élete fo-
gantatása pillanatától, sőt már jóval előbb
az Örökkévaló előtt volt: „Te alkottad ve-
séimet, te formáltál anyám méhében”
(Zsolt 139,13). Az Úr könyvében benne
van életének valamennyi perce: az örö-
mök és a könnyek, a sikerek és a kudar-
cok, a „hegyek és a völgyek”. Krasznahor-
kaváralján született, de már csaknem öt-
ven éve lucskai lakos. A férje gondnoksága
idején is minden gyülekezeti munkába ak-
tívan bekapcsolódott, majd a 2000. évtől
ő lett a gondnok. Éber tekintettel tart szá-
mon mindent és mindenkit. Új köntösbe
öltözött a templom, új grádicsok, új kerí-
tés, újból és újból megéledő szívek és éle-
tek – mindezek mögött egy tettre kész
szív és lélek áll, aki rendíthetetlenül az
Úrra támaszkodik, belőle merít, érte él és
szolgál. Köszönet és hála van a szívem-
ben, hogy vele szolgálhatok.

Hálaadásunk az ajándékozó Örökkéva-
lóé, aki Marika néniben értéket ajándéko-
zott számunkra. Övé a dicsőség mindö-
rökké!

Drenkó Zoltán
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jobb partján fekszik Zselíz. A telepü-
léshez tartozik közigazgatásilag még
Szódó és Garammikola is. A 2001-es
népszámlálási adatok szerint lakosai-
nak a száma 7522, s körülbelül egy-
forma arányban élnek a településen
magyarok és szlovákok. A Zselízi Re-
formátus Egyházközséghez közel há-
romszázan tartoznak
(Garammikolán és Szódón önálló
gyülekezet van). A zselízi gyülekezet
lelkipásztora Révész Tibor, aki a szin-
tén lelkipásztor feleségével, Révészné
Bellai Csillával kilenc évvel ezelőtt
került Zselízre, négy esztendő jókai
szolgálat után.

Az elmúlt kilenc év nagy része építke-
zéssel telt el – mondja a lelkipásztor,
visszatekintve az eltelt időszakra. Ami-
kor a lelkész házaspár a gyülekezetbe
került, azonnal komoly feladatok várták
őket. A templom és a parókia közös épü-
lete rossz állapotban volt, de a gyüleke-
zet lelki állapota még inkább változásért,
épülésért kiáltott. Éppen ezért – a fizikai
építkezésen túl – hatalmas kihívás volt a
lelki építkezés.

A fizikai munkálatok a parókia tetőze-
tének a felújításával kezdődtek, majd a
nyílászárók cseréjével folytatódtak. Ezt
követte a fűtés korszerűsítése és a temp-
lom villanyhálózatának a felújítása. Be-
lülről új festést kapott a teljes épület, és
a külső homlokzat is megújult. Ezenkí-
vül rengeteg „apróbb” munkát kellett el-
végezni. A kiadások fedezésére a hívek
szívesen adakoznak, mert ha látják, hogy
fontos egy-egy célirányos gyűjtés meg-
hirdetése, akkor a szívük után a pénztár-
cájuk is megnyílik. Erejükön felül is ad-
tak az elmúlt években végzett, több tíze-
zer eurót kitevő munkákra a testvérek –
dicséri a zselízi reformátusokat a lelki-
pásztor.

A gyülekezet nem nagy létszámú. A
választók névjegyzékében 264 személy

található, amihez még legalább harminc
gyermek jön. A vasárnapi istentisztelete-
ket átlagosan hatvan felnőtt és tizenöt–
húsz gyermek látogatja. A sátoros ünne-
pek idején vagy különleges gyülekezeti
eseményekkor szinte alig marad üres
hely a padokban. A lelkipásztor elmond-
ja: elégedett az istentiszteletek látoga-
tottságával, a nemek arányán viszont szí-
ve szerint javítana, mert hiányoznak a
férfiak.

Más gyülekezetekhez hasonlóan itt is
az idősebb korosztály az, amelyik fon-
tosnak tartja az alkalmakon való részvé-
telt. Nemcsak a templomi istentisztele-
ten, hanem az egyházközség által szer-
vezett rendezvényeken is leginkább ők

vannak jelen. A lelkipásztor elmondja,
hogy a középgeneráció tagjai közül csak
kevesen érdeklődnek, azonban a fiatalok
és a gyermekek létszáma a gyülekezeti
rendezvényeken biztató. A gyülekezet
éppen ezért minden korosztálynak kínál
alkalmat: van bibliaórájuk az idős asz-
szonyoknak, a presbitereknek, a fiatal
asszonyoknak, a fiataloknak, a gyerme-

keknek. A lelkipász-
tor szeretne a férfiak-
nak is megfelelő al-
kalmat kínálni, hisz
nagy szükség van a
gyülekezetben az ő
szolgálatukra is.

A gyermek-isten-
tisztelet párhuzamo-
san zajlik a templomi
szolgálattal. Gyüleke-
zeti terem híján a pa-
rókia konyhájában tart-
ják a foglalkozáso-

kat, ahol egyaránt jól érzi magát a három
és a tizenkét éves gyermek is. A létszám
tíz és huszonöt gyermek között mozog,
ami mindenképpen örömre ad okot a
gyülekezetben szolgálóknak. A másik
nagyon áldásos alkalom az idősebb asz-
szonyok által látogatott bibliaóra, me-
lyen általában nyolcan–tízen vesznek
részt – mondja a lelkipásztor, aki maga is
sokat tanul és kap a részt vevő, komoly
bibliás hívektől.

A lelkész házaspár fontosnak tartja a
gyermekekkel és az ifjúsággal való fog-
lalkozást. Év közben sok különböző al-
kalom várja az ifjúságot, a nyári szüni-
dőben pedig több táborozási lehetőségre
hívják fel a gyermekek figyelmét, vala-
mint buzdítják is őket a részvételre. (A
barsi egyházmegye területén hagyomá-
nyosan mindkét korcsoport számára
szerveznek többnapos alkalmakat.) A Kár-
pát-medencei református fiatalok talál-
kozóján Balatonfenyvesen már négy al-
kalommal vett részt a gyülekezet és a
környék fiatalsága. Az elmúlt év augusz-
tusában pedig első alkalommal rendez-
tek gyülekezeti napközis tábort. Révész
Tibor lelkipásztor úgy véli, várakozáson
felül jól sikerült az első próbálkozásuk,
hiszen nagyon sok gyermek és fiatal vett
részt rajta, beleértve a gyermekek idő-
sebb testvéreit, szüleit, nagyszüleit is,
akik besegítettek a szervezésbe, az ellá-
tás biztosításába. A lelkipásztor úgy lát-
ja, nagy lehetőség van az efféle táborok
szervezésében, mert ezek által is ad al-
kalmat Isten, hogy a gyermekek vagy a
szüleik egyre jobban betagolódjanak a
gyülekezetbe, és otthon érezze magát
minden korosztály az egyházközség
templomában és annak környékén.

A jövőbeli terveket illetően a lelki-
pásztor kiemeli, hogy elsődlegesen a lel-
ki építkezésre helyezik a hangsúlyt, hi-
szen hiába szép a templom, ha a padok
üresen maradnak… Éppen ezért a zselízi
gyülekezet nem a túlélésre rendezkedik
be, hanem a misszióra, melynek része
egy gyülekezeti helyiség létrehozása is.
A gyülekezetben szolgálók pedig hiszik,
hogy ehhez minden szükséges erőt és
adományt megkapnak Istentől, aki Úr-
ként megőrzi a keveset is, és segít a zse-
lízi reformátusoknak, hogy a mindenna-
pi nehézségek ellenére hűségesen szol-
gálják Őt.

Iski Ibolya

Kevésen is hűségesek szeretnének maradni

ZSELÍZEN  A  MISSZIONÁLÁS  A  CÉL

A zselízi református templom

A Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház Zsinati Tanácsa a 24.
(rendkívüli) ülésén, melyre 2011. no-
vember 24-én Rimakokován került
sor, az alábbi közérdekű határozato-
kat hozta:

– Egy évvel meghosszabbította Pál
Bertalan Hanván szolgáló lévita mun-
kaszerződését. Pál Bertalan lévita mun-
kaszerződése ennek értelmében 2012.
december 31-ig hatályos.

– Karvansky Mónika bécsi lelkész
munkaszerződését egy évvel meghosz-
szabbította, munkaszerződése ennek ér-
telmében 2013. március 31-ig hatályos.

– Éles György prágai lelkész munka-
szerződését egy évvel meghosszabbí-
totta, munkaszerződése ennek értelmé-
ben 2012. december 31-ig hatályos. Egy-
házunk elnöksége generális vizitációt
tervez a prágai missziói gyülekezetben.

– A kulturális minisztérium egyházi
osztálya kérésére az erőszak és a rasz-
szizmus elleni munkacsoportba egyhá-
zunk részéről Batta István zsinati taná-
csost delegálja.

– Hozzájárult ahhoz, hogy a Barsbe-
sei Református Egyházközség elcserélje
a tulajdonában levő, 215-ös helyrajzi
számú, 3886 négyzetméter nagyságú
telkét a Bese község által felkínált, 585-
ös helyrajzi számú, 10 373 négyzetmé-
ter szántóföldért. A Zsinati Tanács egy-
úttal hozzájárul a Barsbesei Református
Egyházközség régi iskolaépületének a
lebontásához, mivel életveszélyessé
vált.

A  ZSINATI  TANÁCS  24.  ÜLÉSÉRŐL

A Magyar Református Egyház Ge-
nerális Konventje 2009-ben hozta
létre a Kárpát-medencei Református
Közoktatási Alapot. Az alap célja és
rendeltetése az, hogy segítséget nyújt-
son nehéz helyzetben lévő, Magyar-
ország jelenlegi határain kívül mű-
ködő református oktatási/nevelési in-
tézményeknek, illetve segítse ilyen in-
tézmények elindítását.

Az alap a Kárpát-medencében lévő
református oktatási intézmények di-
ákjainak és tanárainak évenkénti ado-
mánygyűjtésével és a Magyar Refor-
mátus Egyház ugyanolyan mértékű
hozzájárulásával tölthető fel. Az alap
felhasználását, azaz a gyűjtési célo-
kat évenként az egyházkerületek ok-
tatási szakértőinek javaslatára a Ge-
nerális Konvent elnöksége határozza
meg.

Ebben az évben a mellékelt doku-
mentumok szerint történt a célok
meghatározása és az adománygyűjtés
meghirdetése. A dokumentumok ki-

küldésre kerültek a református intéz-
ményekbe, és jelenleg folyik az ado-
mánygyűjtés.

Az alapból pályázat útján lehet ré-
szesülni. A pályázatot szolgálati úton
(gyülekezet–egyházmegye–egyházke-
rület) kell eljuttatni az egyházkerüle-
tek elnökségeinek, akik továbbítják az
egyházkerületi oktatási szakemberek
bizottságának. A bizottság az egyház-
megyei elnökségek és az egyházkerü-
leti elnökségek által támogatott pro-
jekteket összegzi, és javaslatot készít
a Generális Konvent elnökségének,
aki dönt a támogatásról.

Felhívjuk azon gyülekezetek figyel-
mét, amelyeket érinthet a pályázat –
különös tekintettel az óvodaindítást
tervező gyülekezetekre –, hogy nyújt-
sanak be pályázatot.

A pályázatok egyházkerületi elnök-
ségekhez történő megérkezésének ha-
tárideje: 2012. január 31.

A Generális Konvent elnöksége

Folytatta ülését a Zsinat
Társulhatnak az anya-

egyházközségek

(Befejezés az 1. oldalról)

készi állást. A most elfogadott tör-

vény viszont 2012-től lehetőséget ad

arra, hogy az erre vonatkozó költsé-

gek fedezése érdekében két anya-

egyházközség társuljon egymással –

tájékoztatta lapunkat Rákos Loránt

zsinati tanácsos.

Már az elmúlt választási időszak-

ban is téma volt a lelkipásztorok to-

vábbképzése és a kreditrendszer al-

kalmazása. A mostani ülésre beter-

jesztett szabályzattervezetet a Zsinat

ugyan elkezdte megvitatni, végül még-

is levette a napirendről. A felszólalók

egyértelműen támogatták mind a lel-

késztovábbképzést, mind a kredit-

rendszert, csak a szabályozás mód-

jában nem volt egyetértés. A tárgy-

körben annyi előrelépés történt, hogy

a jelenlevők jóváhagyták két bizott-

ság megalakulását. Az egyik Faze-

kas László püspök vezetésével a lel-

késztovábbképzés szabályzatának

az összeállítására lesz hivatott, a

másik Géresi Róbert püspökhelyet-

tessel az élén a továbbképzések al-

kalmait szervezi meg. A Zsinat hatá-

rozott arról is, hogy létrehoz egy öte-

zer eurós pénzügyi keretet a lelkész-

továbbképzés finanszírozására (ez

az összeg része lesz egyházunk

2012. évi költségvetésének is).

A Közalapról szóló 1/2009-es szá-

mú törvény módosítása és a lelki-

pásztorok díjlevelének a tervezete va-

lószínűleg a Zsinat tavaszi ülésén ke-

rül megvitatásra.

–ii–

2011-ben az alábbi adományok érkez-
tek a Perbenyikben létesített Jó Pásztor
Háza javára:

Illés Tünde (Perbenyik): 20 euró, egy
névtelenül adakozó (Bodrogszentes):
1000 euró, Bojti Marianna (Perbenyik):
10 euró, Nagy Marianna (Bély): 20 eu-
ró, a Re-Mi-Dia šíravai konferenciájá-
nak résztvevői: 278 euró, a református
egyház és a Marcinčák család (Zahar):
50 euró, névtelen adakozó (Királyhel-
mec): 50 euró, Erdélyi Zoltán (Léva):
40 euró.

A Kuczmann gyógyszertár (Király-
helmec) gyógyszereket, a Gazdag pék-
ség (Királyhelmec) és Labaš Miroslav
(Kassa) élelmiszert, Nagy Sándor (Ki-
rályhelmec) műszaki cikkeket; a szád-

almási református nőszövetség 105 eu-
rót, ruhaneműt és élelmiszert; a torna-
görgői református nőszövetség ruhane-
műt és élelmiszert; a nagyidai reformá-
tus gyülekezet 20 eurót, ruhaneműt és
élelmiszert; Jutka Lukáš (Nagymihály)
50 eurót, ruhaneműt és számítógépet;
Tkáčiová Erika (Ladmóc) 100 eurót, ru-
haneműt és cipőt adományozott; Kisgé-
resből és Perbenyikből pedig ruhaneműt
és cipőt adományoztak.

Hálás szívvel köszönjük mindazok-
nak, akik 2011-ben adományaikkal meg-
tisztelték szervezetünket és segítették
munkánkat. Isten áldása kísérje a jószí-
vű adakozók életét!

Szabóné Kozár Éva

OKTATÁSI–NEVELÉSI  PÁLYÁZAT

TÁMOGATÁSOK  A  PERBENYIKI  OTTHONRA

Esti áhítat a nyári Narnia táborban



Isten feladatul adta Mózesnek,
hogy vezesse ki Izráel népét Egyip-
tomból, mert: „Megláttam népem
nyomorúságát Egyiptomban, és
meghallottam kiáltozásukat a sa-
nyargatók miatt” (7. v.).

Három nagyon lényeges dolgot fi-
gyelhetünk itt meg: Isten feladatot
adott: „...menj! Elküldelek a fáraó-
hoz, vezesd ki népemet, Izráel fiait
Egyiptomból!” (10. v.). Majd adta az
akadályt: „Én ugyan tudom, hogy
az egyiptomi király nem engedi meg,
hogy elmenjetek” (19. v.), de a meg-
oldást is felkínálta: „...megverem
Egyiptomot mindenféle csodával,
amelyeket véghezviszek benne.
Majd azután elbocsát benneteket”
(20. v.).

Isten Úr mindenek fölött (még a
világ vége fölött is)! Minden úgy tör-
ténik, ahogy tervezte; nincsenek vé-
letlenek sem Mózes, sem a mi éle-
tünkben. „Mindenen rajta tartja sze-
mét az Úr, a gonoszakat és a jókat
egyaránt figyeli” (Péld 15,3). A bajok
és próbák is részei életünknek. Ami-

kor jönnek, merítsünk erőt Mózes
példájából. Ő is azt érezte, hogy
meghaladja erejét a feladat, de Is-
ten biztatta, hogy ne féljen, vele van;
csak tegye, amit kér tőle. Hagyat-
kozzon rá, figyeljen a szavára. De
nem azt mondta, hogy magától meg-
oldódnak a problémák, és gond egy
szál se…

Izráel népének, mielőtt elindult a
tejjel-mézzel folyó földre, meg kel-
lett látnia, hogy milyen az, amikor
valaki ellenáll Istennek: csapások é-

rik, és szenved. Mintha Isten üzente
volna Izráel fiainak, hogy figyeljétek
az egyiptomiakat, ott vagytok közöt-
tük, tanuljatok a példájukból, hogy
ha nélkülem próbáljátok megoldani
a problémáitokat, ha a saját esze-
tekre hallgattok, akkor azt megszen-
veditek. Valamint tanuljatok meg
várni! Maradjatok veszteg, figyelje-
tek és várjatok, míg el nem jön az
idő az indulásra. És amikor Isten el-
érkezettnek tartja a pillanatot, akkor
megtörténik a csoda. És Izráel meg-
tapasztalhatta: a fáraó elengedte ő-
ket.

Istennek minden lehetséges! A
feladat és az akadály után adja a
megoldást is. De az nem hull olcsón
és munka nélkül egyikünk ölébe
sem. Ez nem szerencsejáték, ahol
egy nyer, sokan pedig veszítenek.
Itt Isten elrendelt tervéről beszélünk,
ahol mindenki egyenlő eséllyel in-
dulhat a győzelemért, csak figyelni
kell a Vezetőre. „Ha a halál árnyéka
völgyében járok is, nem félek sem-
mi bajtól, mert te velem vagy: vesz-
sződ és botod megvigasztal engem”
(Zsolt 23,4).

Az Úr vezet téged is, figyelj jól!
Kis Lucia

2012. január

Jób történetét jól ismerjük: egy férfi,
aki feddhetetlen és becsületes volt, félte
az Istent és kerülte a rosszat; akinek gyer-
mekei, vagyona és szép gazdasága volt.
Még az Isten is „dicsekedett” vele a Sá-
tánnak, és megegyeztek, hogy a Sátán ke-
zet emelhet Jóbra, mindenét elveheti – va-
jon, akkor is istenfélő marad-e? Az ma-
radt! A nyomorúságban, a fájdalmakban,
a nagy kemény lelki harcokban, a legna-
gyobb bajban, szenvedésben; vagyona,
gyermekei, egészsége elvesztése után sem
tagadta meg Istenét.

Hát ez csak a Bibliában van így, mond-
juk, mert azt gondoljuk, ha az embert egy-
szerre ennyi baj éri, az Istennel is szembe-
fordul. Ilyen, hogy valaki ilyen rövid idő
alatt ennyi szerencsétlenséget úgy tudjon
elhordozni, hogy nem vádolja közben az
Istenét, ilyen a mi emberi világunkban
nincs… És mégis van!

Egy évvel ezelőtt, január 16-án búcsúz-
tunk Kassai Lajostól, a garamsallói gyü-
lekezet hűséges presbiterétől, a falu egy-
kori polgármesterétől, az édesapától, gon-
doskodó férjtől, jó baráttól, aki negyvenöt
évesen adta vissza lelkét Istennek. Jóbhoz
hasonlóan becsületes, istenfélő életet élt,
gyermeke, nagy gazdasága volt. És Jób-
bal mondva: hűséges maradt a nagy ba-
jokban, mert bajok azok bőven érték.
Hogy az ő esetében is szabad kezet kapott
volna a Sátán, nem tudom. Azt viszont tu-
dom (mert végig minden bajban és testi-

lelki fájdalomban mellette lehettem),
hogy nem tagadta meg Istenét. Imádko-
zott, és az igével erősítette magát.

Amíg ereje teljében volt, mindent meg-
tett családjáért és gyülekezetéért; lehetet-
lent nem ismert. Erős volt. De jött egy
baleset: máig tisztázatlan körülmények
között elgázolt egy asszonyt és a fiát, akik
erősen alkoholos állapotban veszekedtek
és dulakodtak az úton. Akik erről tanús-
kodhattak volna, már nincsenek az élők
sorában: az asszony meghalt, a fia kórházi
kezelésen esett át. Őt meg, mivel alkohol

volt a vérében, börtönbe zárták. Kemény
másfél év után feltételesen helyezték sza-
badlábra.

Nem tiltakozott a büntetés ellen, mert
úgy érezte, neki, a lelkének lesz köny-
nyebb, ha büntetését veszi. A börtön, a

kettétört karrier (hiszen a baleset idején
polgármester volt) és a tudat, hogy gim-
nazista lányának mindezzel szembesülnie
kell! – nem könnyű az ilyet elviselni, ebbe
beletörik a gerinc. Az övé nem. Nyitrán a
börtönben, ahol gyakran meglátogattam,
hatalmas munkát végzett. Nemcsak ma-
gyarságát, hanem Istenét, hitét, reformá-
tusságát is fölvállalta, és komoly missziót
végzett rabtársai és őrei között is. Ott is
tudott imádkozni – az otthon maradotta-
kért is, a sorstársaiért is. És mindennap
erőt merített Isten igéjéből.

Röviddel szabadulása után rákot diag-
nosztizáltak nála. Nem félt sem a haláltól,
sem a fizikai fájdalomtól. Csak szeretett
volna győzni a betegség felett, hogy lássa
a felnőtt lányát. Még sok dolga lett volna
a családban és a gyülekezetben egyaránt.
Amit bírt, betegen is megtette; az akkori
templomi felújítási munkák során felü-
gyelt, segédkezett. A halála után derült ki,
hogy az egyik gyermekotthon lakóinak
pénzt gyűjtött hónapokon keresztül mind-
azoktól, akik megfordultak a pincéje kö-
rül… A betegség erősebb volt, mint az ő
szervezete. Borzasztó fájdalmak között, a
halál kapujában sem tagadta meg Istenét.

Jób életét helyreállította Isten, a hűsé-
géért mindent visszaadott neki. Hiszem,
hogy Kassai Lajos életét is helyreállította
Isten, mindent visszaadott neki, sőt. Ott,
az ő házában.

Ambrus Erika
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K JÓBBAL  MONDVASegítség az év minden napjára
(2Móz 3,6–16)

„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim,

amikor különféle kísértésekbe estek, tud-

ván, hogy hitetek próbája állhatatosságot

eredményez” (Jk 1,2–3).

A kísértés szót a könnyebb érthetőség
kedvéért a probléma kifejezéssel helyette-
síteném, bár tudom, nem a legszerencsé-
sebb dolog; viszont úgy vélem, a mai vi-
lágban segít megérteni az igét. Hogy is
szól most az Írás? Teljes örömnek tartsuk,
amikor különféle problémánk van. Ki az,
aki örül a gondoknak? Én eddig egyáltalán
nem tartottam örvendetesnek, ha bajba ju-
tottam. Most azonban ennek az igének a
tükrében úgy érzem, arra az emberre ha-
sonlítok, akiről Bruno Ferrero A vonatfül-

ke című történetében olvastam:
Ketten voltunk egy vonatfülkében. Hi-

deg és esős nap volt. Az ablakokból látni

lehetett a tovasuhanó szürke tájat, az állo-

másokon néhány utas köpenyekbe és sá-

lakba burkolózott. A fülke viszont kelleme-

sen fűtve volt, és a vonat ritmikus zakato-

lása nyugodt boldogságot árasztott. Az

utas, aki velem egy fülkében ült, mégis na-

gyon nyugtalan volt.

Ahányszor megállt a vonat, fölugrott, az

ablakhoz szaladt, és hangosan fölolvasta

az állomás nevét, aztán visszaroskadt az

ülésre, szívszaggató sóhajt hallatva. Hét

vagy nyolc állomás után megkérdeztem:

– Valami nincs rendben? Nem érzi jól

magát?

Egy újabb kétségbeesett sóhajjal vála-

szolt: – Nem éppen. Az a helyzet, hogy

rossz irányba megyek. Már jó pár állo-

mással ezelőtt le kellett volna szállnom, de

olyan jó itt a melegben…

Hogyan fogjuk fel a problémáinkat?
Mit teszünk a gondjainkkal? Szembené-
zünk velük, és megoldjuk őket, vagy zú-
golódunk, lázadozunk?

Sokan, ha bajba kerülnek, azonnal bűn-
bakot keresnek, és hibáztatnak valakit.
Persze soha nem önmagukat, hanem va-
laki mást, sajnos sokszor Istent. Hányszor
halljuk, hogy miért tette ezt Isten, hol volt

akkor Isten? Mintha (a vonatfülkés törté-
netre lefordítva) a szerencsétlen utas el-
kezdené átkozni a vonatot és az irányítót,
hogy miért nem másfelé tart…

Ám vannak olyan emberek, akik igyek-
szenek szembenézni a gondjaikkal, meg-
oldani őket, s ha nem sikerül, segítséget
kérnek. Tehát amint észreveszik, hogy
rossz felé megy a „vonatuk”, hívják a ka-

lauzt, és leszállnak, amint tudnak. A lé-
nyeg itt az, hogy kinek a segítségével, ho-
gyan akar kikeveredni a bajból az ember.

A megoldás tehát ilyen helyzetekben az
lehet, ha a problémánk felbukkanásakor
legelőször is tudatosítjuk: arra szolgál,
hogy erősödjünk, és teljesen rábízzuk ma-
gunkat Istenre. Tőle pedig erőt és bölcses-
séget kell kérnünk, amit Ő készségesen és
szemrehányás nélkül ad mindenkinek, aki
hittel kéri. Sok ember számára nem kézen-
fekvő Istent hívni azonnal, de aki tudja,
hogy ki a mindenség Teremtője és irányí-
tója, bármi történik, nem szaladgál kéré-
sével fűhöz-fához, hanem Őhozzá fordul.

„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim,

amikor különféle kísértésekbe estek, tud-

ván hogy hitetek próbája állhatatosságot

eredményez. Az állhatatosság pedig tegye

tökéletessé a cselekedetet, hogy tökélete-

sek és hibátlanok legyetek, minden fogyat-

kozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen

bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől,

aki készségesen és szemrehányás nélkül ad

mindenkinek, és meg is kapja. De hittel

kérje, semmit sem kételkedve, mert aki ké-

telkedik, az olyan, mint a tenger hulláma,

amelyet a szél sodor és ide-oda hajt” (Jk

1,2–6).

Somogyi Laura

Az erdőben egymás mellett
dolgozott két favágó. A fák tör-
zseinek hatalmas volt az átmé-
rőjük. Sokat kellett dolgozni a
fakitermeléssel. Mindketten egy-
formán jól kezelték a fejszét, de
a munkamódszerük nem egye-
zett: az első kitartó munkával
vágta a fába fejszéjét; ritkán és
akkor is csak rövid szünetet tar-
tott. A másik favágó viszont ó-
ránként hosszabb időre is meg-
pihent. 

Naplementekor az első favágó
csak a munka felét végezte el. Iz-
zadtan és fáradtan tette le a
szerszámot, szinte teljesen ki-
merült. A második – szinte hi-
hetetlen! – befejezte a munkát.
Egyszerre kezdték a favágást, és
a fák is nagyjából egyformák vol-
tak, ezért az első favágó nem hitt
a szemének. 

– Nem értem a dolgot – mond-
ta. – Minden órában kiadós pi-
henőt tartottál, és mégis előbbre
vagy.

– Igen, láttad, hogy minden
órában megálltam pihenni. Amit
viszont nem láttál, az az volt,
hogy a szünetet arra is felhasz-
náltam, hogy megélezzem a fej-
szémet – mondta a másik favágó. 

Imádság nélkül nem tudjuk a
küldetésünket teljesíteni.

Életvezetési tanács az év elején

Utunk ismeretlenben kanyarog,
célt és időt nem ismerünk.
De vigasztal a „Veletek vagyok!“
s bárhogy fenyegetnek a viharok,
csak Te vezess, Urunk, Te légy velünk!

(Arno Pötch után németből: Túrmezei Erzsébet)

Bajban vagy?
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Kassai Lajos

Karácsonyváró
2011. december 10-én Újlóton kará-

csonyvárót rendeztünk. A Lk 2,11 alapján
összefoglaltuk a karácsonyi történetet, va-
lamint beszéltünk az adventi időszakról,
a várakozásról. Miután összekulcsolt kéz-
zel, imádságos szívvel mennyei Gondvi-
selőnk elé vittük a karácsonyváró alkal-
munkat és az ünnepekre való előkészüle-
teinket, nekiláttunk a munkának. Miköz-
ben karácsonyi énekeket hallgattunk, szí-
neztünk, ragasztottunk, nyírtunk...

Így érkezett el a fenyő díszbe öltözte-
tésének ideje: gyermekek és felnőttek egy-
aránt díszítették a gyönyörű erdei fenyőt.
Végül a sötétben feleresztettünk egy lam-
piont, ami gyönyörűen világított, fénnyel
árasztotta el az összegyűlt kis sereget.
Együttlétünket énekszóval zártuk.
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Hatodik alkalommal szervezte meg
a Bátorkeszi Református Egyházköz-
ség presbitériuma a község szülöttjé-
ről, Bátorkeszi István gályarab
prédikátorról elnevezett rendezvény-
sorozatot, amelyet a Magyar Refor-
mátusok VI. Világtalálkozójának
egyik kiemelt felvidéki eseményeként
is számon tartottak.

A rendezvény október 16-án ünnepi is-
tentisztelettel kezdődött, melyen Faze-
kas László püspök szolgált igehirdetés-
sel, Dániel példáján kiemelve az Isten-
hez való hűség és a megmaradás fontos-
ságát. Az ünnepi alkalmat a Debreceni
Református Kollégium Kántusának szol-
gálata tette még felejthetetlenebbé, Ber-
kesi Sándor Liszt-díjas karnagy vezény-
letével. Az istentisztelet végén Udvardy
Tibor és Szenczi Andor gondnokok az
egyházközség ajándékaként Gáspár Pé-
ter szobrászművész Bátorkeszin elhelye-
zett Kálvin-domborművének kicsinyí-
tett mását adták át Berkesi Sándor kar-
nagynak, illetve a Kántusnak. A temp-
lomi alkalmat követően sor került a Bá-
torkeszi István gályarab prédikátor em-
lékét őrző dombormű megkoszorúzásá-
ra.

Másnap a Nagyvárad-réti Református
Egyházközség Csillagocska gyermekné-
pitánc-csoportja két ízben is telt ház előtt
mutatta be műsorát a helybeli óvodások
és iskolások számára.

Október 18-án a lelkészegyesületi ta-
lálkozó keretében Csoma László dereg-
nyői lelkipásztor, a Szlovákiai Magyar

Református Lelkészegyesület elnöke hir-
dette Isten igéjét és szólt gyülekezete,
valamint a deregnyői Református Tanul-
mányi Központ és a lelkészegyesület
szolgálatairól.

Október 20-án kezdődött és 23-ig tar-
tott a bátorkeszi, martosi és a komáromi
gyülekezet huszonöt konfirmandusának
közös hétvégéje a Fireszke Gyermek-,

Ifjúsági és Konferencia-
központban, ahol a bibliai
üzenetek tanulmányozása,
a csoportos beszélgetések,
éneklések, filmvetítés mel-
lett sportolásra, játékokra
és homokbányai túrára is
lehetőségük volt a fiatalok-
nak. Az előadásokat Fa-
zekas Zsuzsanna komáro-
mi, az evangelizációs esté-

ket Czinke Tímea bátorkeszi és Szénási
Lilla martos-ímelyi református lelkészek
tartották.

Október 24-én rendhagyó hittanórák-
kal folytatódtak az események, Czinke
Tímea lelkész szolgálatával. Október 25-
től 27-ig evangelizációs esték zajlottak
Értelmet nyert élet címmel, amikor is Vá-

mos Béla felsőpatonyi lel-
kipásztor hívogatott Krisz-
tushoz.

Október 26-án a keres-
kedelmi akadémia diákjai
számára tartott érdekfeszí-
tő előadást Varga László
lakszakállasi lelkipásztor,
Halál és feltámadás cím-
mel. A fiatalokat is nagy-
ban foglalkoztató témát a
Szentírás tükrében mutatta
be, számos kérdést felvet-

ve, s azokra bibliai választ, magyarázatot
adva.

Október 28-án Écsi Gyöngyi hetényi
lelkipásztor bábelőadását láthatták az
óvodások. Október 30-án két felejthetet-

len alkalom is volt a református temp-
lomban. A délelőtti istentiszteleten Ko-
csev Miklós, a Selye János Egyetem Re-
formátus Teológiai Karának tanszékve-
zető tanára szolgált igehirdetéssel, a tíz
szűz példázatát alapul véve, majd úrva-
csorai közösségben adott hálát a gyüle-
kezet az új borért, amit a Kálvin-dom-
bormű megkoszorúzása követett. Dél-
után első alkalommal valósult meg a
gyülekezet történetében az ötven éve
konfirmáltak találkozója, melyen Czinke
Zsolt lelkipásztor a Zsolt 103,1–6 alap-
ján szólt a gyülekezethez, majd megtör-
tént az egykori konfirmandusok fogada-
lomtételének ünnepélyes megerősítése.
A lelkipásztor és Szenczi Andor gond-
nok köszöntése mellett Écsi Gyöngyi he-
tényi lelkész, népdalénekes szolgálata
tette ünnepélyesebbé az alkalmat, melyet
szeretetvendégséggel összekötött test-
véri találkozó és estébe nyúló baráti be-
szélgetés követett.

A reformáció napján, október 31-én az
esti istentiszteleten Czinke Tímea lelkész
szólt a nagyszámú ünneplő gyülekezet-
hez, majd – Holop Szilvia óvodapeda-
gógus vezetésével – bemutatkozott a gyü-
lekezet gyermekkórusa. Erre a napra e-
sett a meghurcolt és kitelepített bátorke-
szi magyar családok emlékére állított
kopjafa megkoszorúzása is. Az este a
gyermekkórus szolgálatával és a Szózat
eléneklésével zárult, ami pontot is tett a
VI. Bátorkeszi István Napok végére.

–czzs–

Bátorkeszi István Napok – hatodszor
PROGRAMOK  FORGATAGÁBAN

A Kántus a programsorozat nyitó istentiszteletén szolgált. (Drozd Milan felvételei)

Az elmúlt év januárjában Szakmai
műhely lelkipásztoroknak címmel hir-
dettük meg a Diakóniai Központ és a
zempléni egyházmegye közös képzését,
aminek elsődleges célja az volt, hogy
segítséget nyújtsunk a résztvevők
számára a lelkipásztori hivatás gya-
korlásában és a sokrétű teendők ellá-
tásában.

A májusi első képzési napon huszonkét
lelkész kezdte el az anyagi és időbeni rá-
fordítást igénylő továbbképzést Király-
helmecen. A résztvevők zöme a zempléni
egyházmegyéből volt, de jöttek az ungi és
az abaúj-tornai egyházmegyéből is; sőt két
magyarországi lelkipásztor is részt vett a
képzésen. A 120 órából álló szakmai mű-
hely vezetői a nemzetközileg is elismert
lelkész-pszichológus Hézser Gábor, vala-
mint a nagykőrösi főiskola diakóniai in-
tézetének alapítója, majd vezetője, jelen-
leg a Semmelweis Egyetem oktatója, Frut-
tus István Levente voltak.

A májusi alkalomtól – ahol az identitá-
sunkkal s azon belül is lelkészi önazonos-
ságunkkal foglalkoztunk – további öt két-
napos képzési blokkban eljutottunk a gyü-
lekezetvezetési gyakorlatig, vezetői szere-
pünkig, a gyülekezeten belüli változások
menedzseléséig. Mindeközben leginkább
a lelkigondozásról, lelkigondozói helyze-
tekről s azok lehetséges megoldásairól
volt szó. Hosszan lehetne ecsetelni a kép-
zés során érintett témákat, melyekben ta-

pasztalati tanulás útján, nagyon gyakor-
latias munkamódszert alkalmazva, időn-
ként elméleti felvezetést hallgatva mélyül-
tünk el. Minden pillanatot megragadtunk

vezetési gyakorlatunkból adódó kérdé-
seink felvetésére, a meglévő vagy rajtunk
kívül álló problémák megbeszélésére.

Hiszem, hogy a szakmai műhely pozití-
vumait nemcsak a részt vevő lelkészek ér-
zik majd, hanem az általuk pásztorolt gyü-
lekezetek is. Hiszen ha csodaszert s min-
denre alkalmazható receptet nem is, de új
gyülekezetvezetési szemléletmódot, a lel-
kigondozói beszélgetés vezetésére új lá-
tásmódot mindenképpen kaptunk.

November 11-én befejeződött a lelki-
pásztoroknak meghirdetett szakmai mű-
hely, s megkaptuk a részvételt tanúsító
oklevelet. Lehetőségünk adódott a vissza-

tekintésre, a képzés során megtett út át-
gondolására is, valamint annak tovább-
gondolására, hogy a hallottakat, a tapasz-
talat útján megtanultakat miként tudjuk
szolgálati területünkön, hivatásunkban
gyakorolni. Bízom benne, hogy nem volt
hiábavaló életünknek ez a százhúsz órája,
s a továbbképzésen tanultak által jobban
hasznára lehetünk gyülekezeteinknek.

Molnár István

Lelkipásztorok továbbképzése Zemplénben

Királyhelmecen volt a szakmai műhely

2011. november 3-án a rimaszom-
bati Tompa Mihály Református Gim-
náziumban kiállítás nyílt az 1929–1944
között működött beretkei árvaházról.
B. Kovács István, a Református Tudo-
mányos Gyűjtemények igazgatója el-
mondta: a panelek szállíthatók, segít-
ségükkel szívesen bemutatják másutt
is az egykori diakóniai intézményt.
Galo Vilmos, a gútai katolikus gimná-
zium tanára, a téma kutatója felvillan-
tott bizonyos dolgokat az árvaház
történetéből. Az alábbiakban egyhá-
zunk püspökének a kiállítást megnyitó
beszédét adjuk közre. (A szerkesztő-
ség)

Amikor a kiállítás megnyitójára készült
meghívót kézbe vettem, rögtön a kiállítás
címe ragadott meg: A megtestesült szere-
tet. Arra gondoltam, hogy rohanó korunk-
ban a szeretetnek csupáncsak gyorsan
feltűnő, majd ugyanolyan gyorsan eltűnő
megnyilvánulásait tudjuk adni. De olyan
kevés a megtestesült szeretet! Olyan, ami-
nek látszata van, amely nemcsak egy ajtó-

nyitás egy idős emberre; nemcsak egy kis
zsebpénz a gyereknek azért, hogy ne za-
varjon; nemcsak egy kis könyöradomány
egy koldusnak; hanem egy nagy, átfogó,

terheket felvállaló és hordozó megnyilvá-
nulás – életvitel. Ez csak abban az esetben
lehetséges, ha ez a nagy, mindeneket el-
hivő, mindent remélő, hosszútűrő, kegyes,
nem kérkedő, nem felfuvalkodó, nem a
maga hasznát kereső szeretet bennünk
van. Ez a szeretet maga Jézus Krisztus.

A beretkei árvaház – éppúgy, mint az
akkoriban alapított többi is – a létét annak
köszönhette, hogy ez a csodálatos szeretet
egy komoly belmissziói munka következ-

ményeként elkezdett munkálkodni az em-
berekben. Ahogy az Isten irántunk való
szeretete testet öltött Jézus Krisztusban,
úgy az Isten szeretete testet kíván ölteni
gondolkodásunkban, erőnk, anyagi java-
ink, két kezünk munkájában. Elég volt
ehhez egy lelkipásztor, Bácsy Gyula gon-
dolata és Tornallyay Margit odaajándéko-
zott beretkei kastélya, s 1929. október 31-
én megnyithatta kapuit a Beretkei Refor-
mátus Árvaház.

Nem véletlen egybeesés, hogy eme ki-
állítás megnyitójára épp most, a reformá-
cióra emlékezés után kerül sor. Mi más
lenne a feladatunk, ha nem az, hogy men-
jünk vissza mi is a gyökerekhez? A zsi-
dókhoz írt levélben ezt olvashatjuk: „Em-
lékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik
szólották néktek az Isten beszédét, és fi-
gyelmezvén az ő életük végére, kövessétek
hitüket” (13,7). Azok, akik ennek részesei
voltak, életükkel és szolgálatukkal az Isten
beszédét hirdették. Figyelmezzünk rájuk,
kövessük hitüket! Ezennel a kiállítást tisz-
telettel megnyitom, megköszönve az elő-
készítők áldozatos munkáját.

Fazekas László

MEGTESTESÜLT  SZERETET
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Hatodik alkalommal szervezte meg
a Bátorkeszi Református Egyházköz-
ség presbitériuma a község szülöttjé-
ről, Bátorkeszi István gályarab
prédikátorról elnevezett rendezvény-
sorozatot, amelyet a Magyar Refor-
mátusok VI. Világtalálkozójának
egyik kiemelt felvidéki eseményeként
is számon tartottak.

A rendezvény október 16-án ünnepi is-
tentisztelettel kezdődött, melyen Faze-
kas László püspök szolgált igehirdetés-
sel, Dániel példáján kiemelve az Isten-
hez való hűség és a megmaradás fontos-
ságát. Az ünnepi alkalmat a Debreceni
Református Kollégium Kántusának szol-
gálata tette még felejthetetlenebbé, Ber-
kesi Sándor Liszt-díjas karnagy vezény-
letével. Az istentisztelet végén Udvardy
Tibor és Szenczi Andor gondnokok az
egyházközség ajándékaként Gáspár Pé-
ter szobrászművész Bátorkeszin elhelye-
zett Kálvin-domborművének kicsinyí-
tett mását adták át Berkesi Sándor kar-
nagynak, illetve a Kántusnak. A temp-
lomi alkalmat követően sor került a Bá-
torkeszi István gályarab prédikátor em-
lékét őrző dombormű megkoszorúzásá-
ra.

Másnap a Nagyvárad-réti Református
Egyházközség Csillagocska gyermekné-
pitánc-csoportja két ízben is telt ház előtt
mutatta be műsorát a helybeli óvodások
és iskolások számára.

Október 18-án a lelkészegyesületi ta-
lálkozó keretében Csoma László dereg-
nyői lelkipásztor, a Szlovákiai Magyar

Református Lelkészegyesület elnöke hir-
dette Isten igéjét és szólt gyülekezete,
valamint a deregnyői Református Tanul-
mányi Központ és a lelkészegyesület
szolgálatairól.

Október 20-án kezdődött és 23-ig tar-
tott a bátorkeszi, martosi és a komáromi
gyülekezet huszonöt konfirmandusának
közös hétvégéje a Fireszke Gyermek-,

Ifjúsági és Konferencia-
központban, ahol a bibliai
üzenetek tanulmányozása,
a csoportos beszélgetések,
éneklések, filmvetítés mel-
lett sportolásra, játékokra
és homokbányai túrára is
lehetőségük volt a fiatalok-
nak. Az előadásokat Fa-
zekas Zsuzsanna komáro-
mi, az evangelizációs esté-

ket Czinke Tímea bátorkeszi és Szénási
Lilla martos-ímelyi református lelkészek
tartották.

Október 24-én rendhagyó hittanórák-
kal folytatódtak az események, Czinke
Tímea lelkész szolgálatával. Október 25-
től 27-ig evangelizációs esték zajlottak
Értelmet nyert élet címmel, amikor is Vá-

mos Béla felsőpatonyi lel-
kipásztor hívogatott Krisz-
tushoz.

Október 26-án a keres-
kedelmi akadémia diákjai
számára tartott érdekfeszí-
tő előadást Varga László
lakszakállasi lelkipásztor,
Halál és feltámadás cím-
mel. A fiatalokat is nagy-
ban foglalkoztató témát a
Szentírás tükrében mutatta
be, számos kérdést felvet-

ve, s azokra bibliai választ, magyarázatot
adva.

Október 28-án Écsi Gyöngyi hetényi
lelkipásztor bábelőadását láthatták az
óvodások. Október 30-án két felejthetet-

len alkalom is volt a református temp-
lomban. A délelőtti istentiszteleten Ko-
csev Miklós, a Selye János Egyetem Re-
formátus Teológiai Karának tanszékve-
zető tanára szolgált igehirdetéssel, a tíz
szűz példázatát alapul véve, majd úrva-
csorai közösségben adott hálát a gyüle-
kezet az új borért, amit a Kálvin-dom-
bormű megkoszorúzása követett. Dél-
után első alkalommal valósult meg a
gyülekezet történetében az ötven éve
konfirmáltak találkozója, melyen Czinke
Zsolt lelkipásztor a Zsolt 103,1–6 alap-
ján szólt a gyülekezethez, majd megtör-
tént az egykori konfirmandusok fogada-
lomtételének ünnepélyes megerősítése.
A lelkipásztor és Szenczi Andor gond-
nok köszöntése mellett Écsi Gyöngyi he-
tényi lelkész, népdalénekes szolgálata
tette ünnepélyesebbé az alkalmat, melyet
szeretetvendégséggel összekötött test-
véri találkozó és estébe nyúló baráti be-
szélgetés követett.

A reformáció napján, október 31-én az
esti istentiszteleten Czinke Tímea lelkész
szólt a nagyszámú ünneplő gyülekezet-
hez, majd – Holop Szilvia óvodapeda-
gógus vezetésével – bemutatkozott a gyü-
lekezet gyermekkórusa. Erre a napra e-
sett a meghurcolt és kitelepített bátorke-
szi magyar családok emlékére állított
kopjafa megkoszorúzása is. Az este a
gyermekkórus szolgálatával és a Szózat
eléneklésével zárult, ami pontot is tett a
VI. Bátorkeszi István Napok végére.

–czzs–

Bátorkeszi István Napok – hatodszor
PROGRAMOK  FORGATAGÁBAN

A Kántus a programsorozat nyitó istentiszteletén szolgált. (Drozd Milan felvételei)

Az elmúlt év januárjában Szakmai
műhely lelkipásztoroknak címmel hir-
dettük meg a Diakóniai Központ és a
zempléni egyházmegye közös képzését,
aminek elsődleges célja az volt, hogy
segítséget nyújtsunk a résztvevők
számára a lelkipásztori hivatás gya-
korlásában és a sokrétű teendők ellá-
tásában.

A májusi első képzési napon huszonkét
lelkész kezdte el az anyagi és időbeni rá-
fordítást igénylő továbbképzést Király-
helmecen. A résztvevők zöme a zempléni
egyházmegyéből volt, de jöttek az ungi és
az abaúj-tornai egyházmegyéből is; sőt két
magyarországi lelkipásztor is részt vett a
képzésen. A 120 órából álló szakmai mű-
hely vezetői a nemzetközileg is elismert
lelkész-pszichológus Hézser Gábor, vala-
mint a nagykőrösi főiskola diakóniai in-
tézetének alapítója, majd vezetője, jelen-
leg a Semmelweis Egyetem oktatója, Frut-
tus István Levente voltak.

A májusi alkalomtól – ahol az identitá-
sunkkal s azon belül is lelkészi önazonos-
ságunkkal foglalkoztunk – további öt két-
napos képzési blokkban eljutottunk a gyü-
lekezetvezetési gyakorlatig, vezetői szere-
pünkig, a gyülekezeten belüli változások
menedzseléséig. Mindeközben leginkább
a lelkigondozásról, lelkigondozói helyze-
tekről s azok lehetséges megoldásairól
volt szó. Hosszan lehetne ecsetelni a kép-
zés során érintett témákat, melyekben ta-

pasztalati tanulás útján, nagyon gyakor-
latias munkamódszert alkalmazva, időn-
ként elméleti felvezetést hallgatva mélyül-
tünk el. Minden pillanatot megragadtunk

vezetési gyakorlatunkból adódó kérdé-
seink felvetésére, a meglévő vagy rajtunk
kívül álló problémák megbeszélésére.

Hiszem, hogy a szakmai műhely pozití-
vumait nemcsak a részt vevő lelkészek ér-
zik majd, hanem az általuk pásztorolt gyü-
lekezetek is. Hiszen ha csodaszert s min-
denre alkalmazható receptet nem is, de új
gyülekezetvezetési szemléletmódot, a lel-
kigondozói beszélgetés vezetésére új lá-
tásmódot mindenképpen kaptunk.

November 11-én befejeződött a lelki-
pásztoroknak meghirdetett szakmai mű-
hely, s megkaptuk a részvételt tanúsító
oklevelet. Lehetőségünk adódott a vissza-

tekintésre, a képzés során megtett út át-
gondolására is, valamint annak tovább-
gondolására, hogy a hallottakat, a tapasz-
talat útján megtanultakat miként tudjuk
szolgálati területünkön, hivatásunkban
gyakorolni. Bízom benne, hogy nem volt
hiábavaló életünknek ez a százhúsz órája,
s a továbbképzésen tanultak által jobban
hasznára lehetünk gyülekezeteinknek.

Molnár István

Lelkipásztorok továbbképzése Zemplénben

Királyhelmecen volt a szakmai műhely

2011. november 3-án a rimaszom-
bati Tompa Mihály Református Gim-
náziumban kiállítás nyílt az 1929–1944
között működött beretkei árvaházról.
B. Kovács István, a Református Tudo-
mányos Gyűjtemények igazgatója el-
mondta: a panelek szállíthatók, segít-
ségükkel szívesen bemutatják másutt
is az egykori diakóniai intézményt.
Galo Vilmos, a gútai katolikus gimná-
zium tanára, a téma kutatója felvillan-
tott bizonyos dolgokat az árvaház
történetéből. Az alábbiakban egyhá-
zunk püspökének a kiállítást megnyitó
beszédét adjuk közre. (A szerkesztő-
ség)

Amikor a kiállítás megnyitójára készült
meghívót kézbe vettem, rögtön a kiállítás
címe ragadott meg: A megtestesült szere-
tet. Arra gondoltam, hogy rohanó korunk-
ban a szeretetnek csupáncsak gyorsan
feltűnő, majd ugyanolyan gyorsan eltűnő
megnyilvánulásait tudjuk adni. De olyan
kevés a megtestesült szeretet! Olyan, ami-
nek látszata van, amely nemcsak egy ajtó-

nyitás egy idős emberre; nemcsak egy kis
zsebpénz a gyereknek azért, hogy ne za-
varjon; nemcsak egy kis könyöradomány
egy koldusnak; hanem egy nagy, átfogó,

terheket felvállaló és hordozó megnyilvá-
nulás – életvitel. Ez csak abban az esetben
lehetséges, ha ez a nagy, mindeneket el-
hivő, mindent remélő, hosszútűrő, kegyes,
nem kérkedő, nem felfuvalkodó, nem a
maga hasznát kereső szeretet bennünk
van. Ez a szeretet maga Jézus Krisztus.

A beretkei árvaház – éppúgy, mint az
akkoriban alapított többi is – a létét annak
köszönhette, hogy ez a csodálatos szeretet
egy komoly belmissziói munka következ-

ményeként elkezdett munkálkodni az em-
berekben. Ahogy az Isten irántunk való
szeretete testet öltött Jézus Krisztusban,
úgy az Isten szeretete testet kíván ölteni
gondolkodásunkban, erőnk, anyagi java-
ink, két kezünk munkájában. Elég volt
ehhez egy lelkipásztor, Bácsy Gyula gon-
dolata és Tornallyay Margit odaajándéko-
zott beretkei kastélya, s 1929. október 31-
én megnyithatta kapuit a Beretkei Refor-
mátus Árvaház.

Nem véletlen egybeesés, hogy eme ki-
állítás megnyitójára épp most, a reformá-
cióra emlékezés után kerül sor. Mi más
lenne a feladatunk, ha nem az, hogy men-
jünk vissza mi is a gyökerekhez? A zsi-
dókhoz írt levélben ezt olvashatjuk: „Em-
lékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik
szólották néktek az Isten beszédét, és fi-
gyelmezvén az ő életük végére, kövessétek
hitüket” (13,7). Azok, akik ennek részesei
voltak, életükkel és szolgálatukkal az Isten
beszédét hirdették. Figyelmezzünk rájuk,
kövessük hitüket! Ezennel a kiállítást tisz-
telettel megnyitom, megköszönve az elő-
készítők áldozatos munkáját.

Fazekas László

MEGTESTESÜLT  SZERETET



Isten feladatul adta Mózesnek,
hogy vezesse ki Izráel népét Egyip-
tomból, mert: „Megláttam népem
nyomorúságát Egyiptomban, és
meghallottam kiáltozásukat a sa-
nyargatók miatt” (7. v.).

Három nagyon lényeges dolgot fi-
gyelhetünk itt meg: Isten feladatot
adott: „...menj! Elküldelek a fáraó-
hoz, vezesd ki népemet, Izráel fiait
Egyiptomból!” (10. v.). Majd adta az
akadályt: „Én ugyan tudom, hogy
az egyiptomi király nem engedi meg,
hogy elmenjetek” (19. v.), de a meg-
oldást is felkínálta: „...megverem
Egyiptomot mindenféle csodával,
amelyeket véghezviszek benne.
Majd azután elbocsát benneteket”
(20. v.).

Isten Úr mindenek fölött (még a
világ vége fölött is)! Minden úgy tör-
ténik, ahogy tervezte; nincsenek vé-
letlenek sem Mózes, sem a mi éle-
tünkben. „Mindenen rajta tartja sze-
mét az Úr, a gonoszakat és a jókat
egyaránt figyeli” (Péld 15,3). A bajok
és próbák is részei életünknek. Ami-

kor jönnek, merítsünk erőt Mózes
példájából. Ő is azt érezte, hogy
meghaladja erejét a feladat, de Is-
ten biztatta, hogy ne féljen, vele van;
csak tegye, amit kér tőle. Hagyat-
kozzon rá, figyeljen a szavára. De
nem azt mondta, hogy magától meg-
oldódnak a problémák, és gond egy
szál se…

Izráel népének, mielőtt elindult a
tejjel-mézzel folyó földre, meg kel-
lett látnia, hogy milyen az, amikor
valaki ellenáll Istennek: csapások é-

rik, és szenved. Mintha Isten üzente
volna Izráel fiainak, hogy figyeljétek
az egyiptomiakat, ott vagytok közöt-
tük, tanuljatok a példájukból, hogy
ha nélkülem próbáljátok megoldani
a problémáitokat, ha a saját esze-
tekre hallgattok, akkor azt megszen-
veditek. Valamint tanuljatok meg
várni! Maradjatok veszteg, figyelje-
tek és várjatok, míg el nem jön az
idő az indulásra. És amikor Isten el-
érkezettnek tartja a pillanatot, akkor
megtörténik a csoda. És Izráel meg-
tapasztalhatta: a fáraó elengedte ő-
ket.

Istennek minden lehetséges! A
feladat és az akadály után adja a
megoldást is. De az nem hull olcsón
és munka nélkül egyikünk ölébe
sem. Ez nem szerencsejáték, ahol
egy nyer, sokan pedig veszítenek.
Itt Isten elrendelt tervéről beszélünk,
ahol mindenki egyenlő eséllyel in-
dulhat a győzelemért, csak figyelni
kell a Vezetőre. „Ha a halál árnyéka
völgyében járok is, nem félek sem-
mi bajtól, mert te velem vagy: vesz-
sződ és botod megvigasztal engem”
(Zsolt 23,4).

Az Úr vezet téged is, figyelj jól!
Kis Lucia

2012. január

Jób történetét jól ismerjük: egy férfi,
aki feddhetetlen és becsületes volt, félte
az Istent és kerülte a rosszat; akinek gyer-
mekei, vagyona és szép gazdasága volt.
Még az Isten is „dicsekedett” vele a Sá-
tánnak, és megegyeztek, hogy a Sátán ke-
zet emelhet Jóbra, mindenét elveheti – va-
jon, akkor is istenfélő marad-e? Az ma-
radt! A nyomorúságban, a fájdalmakban,
a nagy kemény lelki harcokban, a legna-
gyobb bajban, szenvedésben; vagyona,
gyermekei, egészsége elvesztése után sem
tagadta meg Istenét.

Hát ez csak a Bibliában van így, mond-
juk, mert azt gondoljuk, ha az embert egy-
szerre ennyi baj éri, az Istennel is szembe-
fordul. Ilyen, hogy valaki ilyen rövid idő
alatt ennyi szerencsétlenséget úgy tudjon
elhordozni, hogy nem vádolja közben az
Istenét, ilyen a mi emberi világunkban
nincs… És mégis van!

Egy évvel ezelőtt, január 16-án búcsúz-
tunk Kassai Lajostól, a garamsallói gyü-
lekezet hűséges presbiterétől, a falu egy-
kori polgármesterétől, az édesapától, gon-
doskodó férjtől, jó baráttól, aki negyvenöt
évesen adta vissza lelkét Istennek. Jóbhoz
hasonlóan becsületes, istenfélő életet élt,
gyermeke, nagy gazdasága volt. És Jób-
bal mondva: hűséges maradt a nagy ba-
jokban, mert bajok azok bőven érték.
Hogy az ő esetében is szabad kezet kapott
volna a Sátán, nem tudom. Azt viszont tu-
dom (mert végig minden bajban és testi-

lelki fájdalomban mellette lehettem),
hogy nem tagadta meg Istenét. Imádko-
zott, és az igével erősítette magát.

Amíg ereje teljében volt, mindent meg-
tett családjáért és gyülekezetéért; lehetet-
lent nem ismert. Erős volt. De jött egy
baleset: máig tisztázatlan körülmények
között elgázolt egy asszonyt és a fiát, akik
erősen alkoholos állapotban veszekedtek
és dulakodtak az úton. Akik erről tanús-
kodhattak volna, már nincsenek az élők
sorában: az asszony meghalt, a fia kórházi
kezelésen esett át. Őt meg, mivel alkohol

volt a vérében, börtönbe zárták. Kemény
másfél év után feltételesen helyezték sza-
badlábra.

Nem tiltakozott a büntetés ellen, mert
úgy érezte, neki, a lelkének lesz köny-
nyebb, ha büntetését veszi. A börtön, a

kettétört karrier (hiszen a baleset idején
polgármester volt) és a tudat, hogy gim-
nazista lányának mindezzel szembesülnie
kell! – nem könnyű az ilyet elviselni, ebbe
beletörik a gerinc. Az övé nem. Nyitrán a
börtönben, ahol gyakran meglátogattam,
hatalmas munkát végzett. Nemcsak ma-
gyarságát, hanem Istenét, hitét, reformá-
tusságát is fölvállalta, és komoly missziót
végzett rabtársai és őrei között is. Ott is
tudott imádkozni – az otthon maradotta-
kért is, a sorstársaiért is. És mindennap
erőt merített Isten igéjéből.

Röviddel szabadulása után rákot diag-
nosztizáltak nála. Nem félt sem a haláltól,
sem a fizikai fájdalomtól. Csak szeretett
volna győzni a betegség felett, hogy lássa
a felnőtt lányát. Még sok dolga lett volna
a családban és a gyülekezetben egyaránt.
Amit bírt, betegen is megtette; az akkori
templomi felújítási munkák során felü-
gyelt, segédkezett. A halála után derült ki,
hogy az egyik gyermekotthon lakóinak
pénzt gyűjtött hónapokon keresztül mind-
azoktól, akik megfordultak a pincéje kö-
rül… A betegség erősebb volt, mint az ő
szervezete. Borzasztó fájdalmak között, a
halál kapujában sem tagadta meg Istenét.

Jób életét helyreállította Isten, a hűsé-
géért mindent visszaadott neki. Hiszem,
hogy Kassai Lajos életét is helyreállította
Isten, mindent visszaadott neki, sőt. Ott,
az ő házában.

Ambrus Erika
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K JÓBBAL  MONDVASegítség az év minden napjára
(2Móz 3,6–16)

„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim,

amikor különféle kísértésekbe estek, tud-

ván, hogy hitetek próbája állhatatosságot

eredményez” (Jk 1,2–3).

A kísértés szót a könnyebb érthetőség
kedvéért a probléma kifejezéssel helyette-
síteném, bár tudom, nem a legszerencsé-
sebb dolog; viszont úgy vélem, a mai vi-
lágban segít megérteni az igét. Hogy is
szól most az Írás? Teljes örömnek tartsuk,
amikor különféle problémánk van. Ki az,
aki örül a gondoknak? Én eddig egyáltalán
nem tartottam örvendetesnek, ha bajba ju-
tottam. Most azonban ennek az igének a
tükrében úgy érzem, arra az emberre ha-
sonlítok, akiről Bruno Ferrero A vonatfül-

ke című történetében olvastam:
Ketten voltunk egy vonatfülkében. Hi-

deg és esős nap volt. Az ablakokból látni

lehetett a tovasuhanó szürke tájat, az állo-

másokon néhány utas köpenyekbe és sá-

lakba burkolózott. A fülke viszont kelleme-

sen fűtve volt, és a vonat ritmikus zakato-

lása nyugodt boldogságot árasztott. Az

utas, aki velem egy fülkében ült, mégis na-

gyon nyugtalan volt.

Ahányszor megállt a vonat, fölugrott, az

ablakhoz szaladt, és hangosan fölolvasta

az állomás nevét, aztán visszaroskadt az

ülésre, szívszaggató sóhajt hallatva. Hét

vagy nyolc állomás után megkérdeztem:

– Valami nincs rendben? Nem érzi jól

magát?

Egy újabb kétségbeesett sóhajjal vála-

szolt: – Nem éppen. Az a helyzet, hogy

rossz irányba megyek. Már jó pár állo-

mással ezelőtt le kellett volna szállnom, de

olyan jó itt a melegben…

Hogyan fogjuk fel a problémáinkat?
Mit teszünk a gondjainkkal? Szembené-
zünk velük, és megoldjuk őket, vagy zú-
golódunk, lázadozunk?

Sokan, ha bajba kerülnek, azonnal bűn-
bakot keresnek, és hibáztatnak valakit.
Persze soha nem önmagukat, hanem va-
laki mást, sajnos sokszor Istent. Hányszor
halljuk, hogy miért tette ezt Isten, hol volt

akkor Isten? Mintha (a vonatfülkés törté-
netre lefordítva) a szerencsétlen utas el-
kezdené átkozni a vonatot és az irányítót,
hogy miért nem másfelé tart…

Ám vannak olyan emberek, akik igyek-
szenek szembenézni a gondjaikkal, meg-
oldani őket, s ha nem sikerül, segítséget
kérnek. Tehát amint észreveszik, hogy
rossz felé megy a „vonatuk”, hívják a ka-

lauzt, és leszállnak, amint tudnak. A lé-
nyeg itt az, hogy kinek a segítségével, ho-
gyan akar kikeveredni a bajból az ember.

A megoldás tehát ilyen helyzetekben az
lehet, ha a problémánk felbukkanásakor
legelőször is tudatosítjuk: arra szolgál,
hogy erősödjünk, és teljesen rábízzuk ma-
gunkat Istenre. Tőle pedig erőt és bölcses-
séget kell kérnünk, amit Ő készségesen és
szemrehányás nélkül ad mindenkinek, aki
hittel kéri. Sok ember számára nem kézen-
fekvő Istent hívni azonnal, de aki tudja,
hogy ki a mindenség Teremtője és irányí-
tója, bármi történik, nem szaladgál kéré-
sével fűhöz-fához, hanem Őhozzá fordul.

„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim,

amikor különféle kísértésekbe estek, tud-

ván hogy hitetek próbája állhatatosságot

eredményez. Az állhatatosság pedig tegye

tökéletessé a cselekedetet, hogy tökélete-

sek és hibátlanok legyetek, minden fogyat-

kozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen

bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől,

aki készségesen és szemrehányás nélkül ad

mindenkinek, és meg is kapja. De hittel

kérje, semmit sem kételkedve, mert aki ké-

telkedik, az olyan, mint a tenger hulláma,

amelyet a szél sodor és ide-oda hajt” (Jk

1,2–6).

Somogyi Laura

Az erdőben egymás mellett
dolgozott két favágó. A fák tör-
zseinek hatalmas volt az átmé-
rőjük. Sokat kellett dolgozni a
fakitermeléssel. Mindketten egy-
formán jól kezelték a fejszét, de
a munkamódszerük nem egye-
zett: az első kitartó munkával
vágta a fába fejszéjét; ritkán és
akkor is csak rövid szünetet tar-
tott. A másik favágó viszont ó-
ránként hosszabb időre is meg-
pihent. 

Naplementekor az első favágó
csak a munka felét végezte el. Iz-
zadtan és fáradtan tette le a
szerszámot, szinte teljesen ki-
merült. A második – szinte hi-
hetetlen! – befejezte a munkát.
Egyszerre kezdték a favágást, és
a fák is nagyjából egyformák vol-
tak, ezért az első favágó nem hitt
a szemének. 

– Nem értem a dolgot – mond-
ta. – Minden órában kiadós pi-
henőt tartottál, és mégis előbbre
vagy.

– Igen, láttad, hogy minden
órában megálltam pihenni. Amit
viszont nem láttál, az az volt,
hogy a szünetet arra is felhasz-
náltam, hogy megélezzem a fej-
szémet – mondta a másik favágó. 

Imádság nélkül nem tudjuk a
küldetésünket teljesíteni.

Életvezetési tanács az év elején

Utunk ismeretlenben kanyarog,
célt és időt nem ismerünk.
De vigasztal a „Veletek vagyok!“
s bárhogy fenyegetnek a viharok,
csak Te vezess, Urunk, Te légy velünk!

(Arno Pötch után németből: Túrmezei Erzsébet)

Bajban vagy?
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Kassai Lajos

Karácsonyváró
2011. december 10-én Újlóton kará-

csonyvárót rendeztünk. A Lk 2,11 alapján
összefoglaltuk a karácsonyi történetet, va-
lamint beszéltünk az adventi időszakról,
a várakozásról. Miután összekulcsolt kéz-
zel, imádságos szívvel mennyei Gondvi-
selőnk elé vittük a karácsonyváró alkal-
munkat és az ünnepekre való előkészüle-
teinket, nekiláttunk a munkának. Miköz-
ben karácsonyi énekeket hallgattunk, szí-
neztünk, ragasztottunk, nyírtunk...

Így érkezett el a fenyő díszbe öltözte-
tésének ideje: gyermekek és felnőttek egy-
aránt díszítették a gyönyörű erdei fenyőt.
Végül a sötétben feleresztettünk egy lam-
piont, ami gyönyörűen világított, fénnyel
árasztotta el az összegyűlt kis sereget.
Együttlétünket énekszóval zártuk.
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jobb partján fekszik Zselíz. A telepü-
léshez tartozik közigazgatásilag még
Szódó és Garammikola is. A 2001-es
népszámlálási adatok szerint lakosai-
nak a száma 7522, s körülbelül egy-
forma arányban élnek a településen
magyarok és szlovákok. A Zselízi Re-
formátus Egyházközséghez közel há-
romszázan tartoznak
(Garammikolán és Szódón önálló
gyülekezet van). A zselízi gyülekezet
lelkipásztora Révész Tibor, aki a szin-
tén lelkipásztor feleségével, Révészné
Bellai Csillával kilenc évvel ezelőtt
került Zselízre, négy esztendő jókai
szolgálat után.

Az elmúlt kilenc év nagy része építke-
zéssel telt el – mondja a lelkipásztor,
visszatekintve az eltelt időszakra. Ami-
kor a lelkész házaspár a gyülekezetbe
került, azonnal komoly feladatok várták
őket. A templom és a parókia közös épü-
lete rossz állapotban volt, de a gyüleke-
zet lelki állapota még inkább változásért,
épülésért kiáltott. Éppen ezért – a fizikai
építkezésen túl – hatalmas kihívás volt a
lelki építkezés.

A fizikai munkálatok a parókia tetőze-
tének a felújításával kezdődtek, majd a
nyílászárók cseréjével folytatódtak. Ezt
követte a fűtés korszerűsítése és a temp-
lom villanyhálózatának a felújítása. Be-
lülről új festést kapott a teljes épület, és
a külső homlokzat is megújult. Ezenkí-
vül rengeteg „apróbb” munkát kellett el-
végezni. A kiadások fedezésére a hívek
szívesen adakoznak, mert ha látják, hogy
fontos egy-egy célirányos gyűjtés meg-
hirdetése, akkor a szívük után a pénztár-
cájuk is megnyílik. Erejükön felül is ad-
tak az elmúlt években végzett, több tíze-
zer eurót kitevő munkákra a testvérek –
dicséri a zselízi reformátusokat a lelki-
pásztor.

A gyülekezet nem nagy létszámú. A
választók névjegyzékében 264 személy

található, amihez még legalább harminc
gyermek jön. A vasárnapi istentisztelete-
ket átlagosan hatvan felnőtt és tizenöt–
húsz gyermek látogatja. A sátoros ünne-
pek idején vagy különleges gyülekezeti
eseményekkor szinte alig marad üres
hely a padokban. A lelkipásztor elmond-
ja: elégedett az istentiszteletek látoga-
tottságával, a nemek arányán viszont szí-
ve szerint javítana, mert hiányoznak a
férfiak.

Más gyülekezetekhez hasonlóan itt is
az idősebb korosztály az, amelyik fon-
tosnak tartja az alkalmakon való részvé-
telt. Nemcsak a templomi istentisztele-
ten, hanem az egyházközség által szer-
vezett rendezvényeken is leginkább ők

vannak jelen. A lelkipásztor elmondja,
hogy a középgeneráció tagjai közül csak
kevesen érdeklődnek, azonban a fiatalok
és a gyermekek létszáma a gyülekezeti
rendezvényeken biztató. A gyülekezet
éppen ezért minden korosztálynak kínál
alkalmat: van bibliaórájuk az idős asz-
szonyoknak, a presbitereknek, a fiatal
asszonyoknak, a fiataloknak, a gyerme-

keknek. A lelkipász-
tor szeretne a férfiak-
nak is megfelelő al-
kalmat kínálni, hisz
nagy szükség van a
gyülekezetben az ő
szolgálatukra is.

A gyermek-isten-
tisztelet párhuzamo-
san zajlik a templomi
szolgálattal. Gyüleke-
zeti terem híján a pa-
rókia konyhájában tart-
ják a foglalkozáso-

kat, ahol egyaránt jól érzi magát a három
és a tizenkét éves gyermek is. A létszám
tíz és huszonöt gyermek között mozog,
ami mindenképpen örömre ad okot a
gyülekezetben szolgálóknak. A másik
nagyon áldásos alkalom az idősebb asz-
szonyok által látogatott bibliaóra, me-
lyen általában nyolcan–tízen vesznek
részt – mondja a lelkipásztor, aki maga is
sokat tanul és kap a részt vevő, komoly
bibliás hívektől.

A lelkész házaspár fontosnak tartja a
gyermekekkel és az ifjúsággal való fog-
lalkozást. Év közben sok különböző al-
kalom várja az ifjúságot, a nyári szüni-
dőben pedig több táborozási lehetőségre
hívják fel a gyermekek figyelmét, vala-
mint buzdítják is őket a részvételre. (A
barsi egyházmegye területén hagyomá-
nyosan mindkét korcsoport számára
szerveznek többnapos alkalmakat.) A Kár-
pát-medencei református fiatalok talál-
kozóján Balatonfenyvesen már négy al-
kalommal vett részt a gyülekezet és a
környék fiatalsága. Az elmúlt év augusz-
tusában pedig első alkalommal rendez-
tek gyülekezeti napközis tábort. Révész
Tibor lelkipásztor úgy véli, várakozáson
felül jól sikerült az első próbálkozásuk,
hiszen nagyon sok gyermek és fiatal vett
részt rajta, beleértve a gyermekek idő-
sebb testvéreit, szüleit, nagyszüleit is,
akik besegítettek a szervezésbe, az ellá-
tás biztosításába. A lelkipásztor úgy lát-
ja, nagy lehetőség van az efféle táborok
szervezésében, mert ezek által is ad al-
kalmat Isten, hogy a gyermekek vagy a
szüleik egyre jobban betagolódjanak a
gyülekezetbe, és otthon érezze magát
minden korosztály az egyházközség
templomában és annak környékén.

A jövőbeli terveket illetően a lelki-
pásztor kiemeli, hogy elsődlegesen a lel-
ki építkezésre helyezik a hangsúlyt, hi-
szen hiába szép a templom, ha a padok
üresen maradnak… Éppen ezért a zselízi
gyülekezet nem a túlélésre rendezkedik
be, hanem a misszióra, melynek része
egy gyülekezeti helyiség létrehozása is.
A gyülekezetben szolgálók pedig hiszik,
hogy ehhez minden szükséges erőt és
adományt megkapnak Istentől, aki Úr-
ként megőrzi a keveset is, és segít a zse-
lízi reformátusoknak, hogy a mindenna-
pi nehézségek ellenére hűségesen szol-
gálják Őt.

Iski Ibolya

Kevésen is hűségesek szeretnének maradni

ZSELÍZEN  A  MISSZIONÁLÁS  A  CÉL

A zselízi református templom

A Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház Zsinati Tanácsa a 24.
(rendkívüli) ülésén, melyre 2011. no-
vember 24-én Rimakokován került
sor, az alábbi közérdekű határozato-
kat hozta:

– Egy évvel meghosszabbította Pál
Bertalan Hanván szolgáló lévita mun-
kaszerződését. Pál Bertalan lévita mun-
kaszerződése ennek értelmében 2012.
december 31-ig hatályos.

– Karvansky Mónika bécsi lelkész
munkaszerződését egy évvel meghosz-
szabbította, munkaszerződése ennek ér-
telmében 2013. március 31-ig hatályos.

– Éles György prágai lelkész munka-
szerződését egy évvel meghosszabbí-
totta, munkaszerződése ennek értelmé-
ben 2012. december 31-ig hatályos. Egy-
házunk elnöksége generális vizitációt
tervez a prágai missziói gyülekezetben.

– A kulturális minisztérium egyházi
osztálya kérésére az erőszak és a rasz-
szizmus elleni munkacsoportba egyhá-
zunk részéről Batta István zsinati taná-
csost delegálja.

– Hozzájárult ahhoz, hogy a Barsbe-
sei Református Egyházközség elcserélje
a tulajdonában levő, 215-ös helyrajzi
számú, 3886 négyzetméter nagyságú
telkét a Bese község által felkínált, 585-
ös helyrajzi számú, 10 373 négyzetmé-
ter szántóföldért. A Zsinati Tanács egy-
úttal hozzájárul a Barsbesei Református
Egyházközség régi iskolaépületének a
lebontásához, mivel életveszélyessé
vált.

A  ZSINATI  TANÁCS  24.  ÜLÉSÉRŐL

A Magyar Református Egyház Ge-
nerális Konventje 2009-ben hozta
létre a Kárpát-medencei Református
Közoktatási Alapot. Az alap célja és
rendeltetése az, hogy segítséget nyújt-
son nehéz helyzetben lévő, Magyar-
ország jelenlegi határain kívül mű-
ködő református oktatási/nevelési in-
tézményeknek, illetve segítse ilyen in-
tézmények elindítását.

Az alap a Kárpát-medencében lévő
református oktatási intézmények di-
ákjainak és tanárainak évenkénti ado-
mánygyűjtésével és a Magyar Refor-
mátus Egyház ugyanolyan mértékű
hozzájárulásával tölthető fel. Az alap
felhasználását, azaz a gyűjtési célo-
kat évenként az egyházkerületek ok-
tatási szakértőinek javaslatára a Ge-
nerális Konvent elnöksége határozza
meg.

Ebben az évben a mellékelt doku-
mentumok szerint történt a célok
meghatározása és az adománygyűjtés
meghirdetése. A dokumentumok ki-

küldésre kerültek a református intéz-
ményekbe, és jelenleg folyik az ado-
mánygyűjtés.

Az alapból pályázat útján lehet ré-
szesülni. A pályázatot szolgálati úton
(gyülekezet–egyházmegye–egyházke-
rület) kell eljuttatni az egyházkerüle-
tek elnökségeinek, akik továbbítják az
egyházkerületi oktatási szakemberek
bizottságának. A bizottság az egyház-
megyei elnökségek és az egyházkerü-
leti elnökségek által támogatott pro-
jekteket összegzi, és javaslatot készít
a Generális Konvent elnökségének,
aki dönt a támogatásról.

Felhívjuk azon gyülekezetek figyel-
mét, amelyeket érinthet a pályázat –
különös tekintettel az óvodaindítást
tervező gyülekezetekre –, hogy nyújt-
sanak be pályázatot.

A pályázatok egyházkerületi elnök-
ségekhez történő megérkezésének ha-
tárideje: 2012. január 31.

A Generális Konvent elnöksége

Folytatta ülését a Zsinat
Társulhatnak az anya-

egyházközségek

(Befejezés az 1. oldalról)

készi állást. A most elfogadott tör-

vény viszont 2012-től lehetőséget ad

arra, hogy az erre vonatkozó költsé-

gek fedezése érdekében két anya-

egyházközség társuljon egymással –

tájékoztatta lapunkat Rákos Loránt

zsinati tanácsos.

Már az elmúlt választási időszak-

ban is téma volt a lelkipásztorok to-

vábbképzése és a kreditrendszer al-

kalmazása. A mostani ülésre beter-

jesztett szabályzattervezetet a Zsinat

ugyan elkezdte megvitatni, végül még-

is levette a napirendről. A felszólalók

egyértelműen támogatták mind a lel-

késztovábbképzést, mind a kredit-

rendszert, csak a szabályozás mód-

jában nem volt egyetértés. A tárgy-

körben annyi előrelépés történt, hogy

a jelenlevők jóváhagyták két bizott-

ság megalakulását. Az egyik Faze-

kas László püspök vezetésével a lel-

késztovábbképzés szabályzatának

az összeállítására lesz hivatott, a

másik Géresi Róbert püspökhelyet-

tessel az élén a továbbképzések al-

kalmait szervezi meg. A Zsinat hatá-

rozott arról is, hogy létrehoz egy öte-

zer eurós pénzügyi keretet a lelkész-

továbbképzés finanszírozására (ez

az összeg része lesz egyházunk

2012. évi költségvetésének is).

A Közalapról szóló 1/2009-es szá-

mú törvény módosítása és a lelki-

pásztorok díjlevelének a tervezete va-

lószínűleg a Zsinat tavaszi ülésén ke-

rül megvitatásra.

–ii–

2011-ben az alábbi adományok érkez-
tek a Perbenyikben létesített Jó Pásztor
Háza javára:

Illés Tünde (Perbenyik): 20 euró, egy
névtelenül adakozó (Bodrogszentes):
1000 euró, Bojti Marianna (Perbenyik):
10 euró, Nagy Marianna (Bély): 20 eu-
ró, a Re-Mi-Dia šíravai konferenciájá-
nak résztvevői: 278 euró, a református
egyház és a Marcinčák család (Zahar):
50 euró, névtelen adakozó (Királyhel-
mec): 50 euró, Erdélyi Zoltán (Léva):
40 euró.

A Kuczmann gyógyszertár (Király-
helmec) gyógyszereket, a Gazdag pék-
ség (Királyhelmec) és Labaš Miroslav
(Kassa) élelmiszert, Nagy Sándor (Ki-
rályhelmec) műszaki cikkeket; a szád-

almási református nőszövetség 105 eu-
rót, ruhaneműt és élelmiszert; a torna-
görgői református nőszövetség ruhane-
műt és élelmiszert; a nagyidai reformá-
tus gyülekezet 20 eurót, ruhaneműt és
élelmiszert; Jutka Lukáš (Nagymihály)
50 eurót, ruhaneműt és számítógépet;
Tkáčiová Erika (Ladmóc) 100 eurót, ru-
haneműt és cipőt adományozott; Kisgé-
resből és Perbenyikből pedig ruhaneműt
és cipőt adományoztak.

Hálás szívvel köszönjük mindazok-
nak, akik 2011-ben adományaikkal meg-
tisztelték szervezetünket és segítették
munkánkat. Isten áldása kísérje a jószí-
vű adakozók életét!

Szabóné Kozár Éva

OKTATÁSI–NEVELÉSI  PÁLYÁZAT

TÁMOGATÁSOK  A  PERBENYIKI  OTTHONRA

Esti áhítat a nyári Narnia táborban



2012. január

A Koncsol László szerkesztette

Csallóközi Kiskönyvtár keretében in-

dított vizitációs sorozatnak karácsony

előtt jelent meg a harmadik kötete,

amely a Komáromi Református Egy-

házmegyében 1839 és 1848 között tar-

tott canonica visitatiók és közgyűlések

anyagát tartalmazza.

Mielőtt ennek a harmadik kötetnek a
tartalmát ismertetnénk – tekintettel arra,
hogy nem mindenki olvasta az előző ket-
tőt –, röviden vázolnunk kell, miért fonto-
sak számunkra ezek a könyv alakban kia-
dott, több mint 170 évvel ezelőtti vizitáci-
ókat tárgyaló jegyzőkönyvek. Azért, mert
a Komáromi Református Egyházmegyé-
hez tartozott a reformkorban a mostani
Dél-Szlovákia területe Pozsonytól egé-
szen Párkányig. Az egyházmegyében negy-
venöt anya- és öt leányegyház, no meg
még sok szórványcsoport és egyedül élő
egyháztag volt (sokszor több tíz kilométer
távolságban a gyülekezettől). Volt olyan
anyaegyház, amelyik hat–nyolc ilyen cso-
portot, egyént gondozott, ahova annyi
egyháztag tartozott, mint ahányan magá-
ban az anyaegyházban voltak (pl. Somor-
ja). Az egyházközségek közigazgatásilag
öt vármegyéhez tartoztak: a zömük Po-
zsonyhoz és Komáromhoz, kevesebb Győr-
höz (a Csilizközben), Esztergomhoz (Ko-
máromtól keletre) és Nyitrához (Komá-
romtól északra).

Az egyházlátogatási jegyzőkönyveket
a tárgyalt időben egységesen, a Komjáti
kánonok által előírt formában vezették.
Bevezetőként ott szerepel a vizitáció idő-
pontja, a jelen lévő kurátorok és presbite-
rek neve, majd pontokba szedve az aláb-
biak:

l. Lelkész, tanító; a tulajdonosok (köz-
birtokosság, főúri vagy káptalani birtok)

2. Lelkek (tagok) száma: fölosztva ne-
mesre és nemtelenre, férfira és nőre; há-
zasságok, elhalálozások (férfi–nő), kon-
firmáltak (fiú–lány), iskolások (fiú–lány),
özvegyek, árvák száma.

3. Anyakönyv, jegyzőkönyv, számadó-
könyv ellenőrzése

4. Anyagi helyzet (földek, épületek,
pénzügyek)

5. Panaszok (egyházi, világi közügyek)
6. Iskola: tanítók, iskolások, iskolák.
Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek az

egyházmegye vezetőségéhez kerülnek (es-
peres, tanácsosok), és azokat az egy év-
ben egyszer összeülő egyházmegyei köz-
gyűlés tárgyalja meg. A tárgyalásról rész-
letes jegyzőkönyv készül. Ilyen jegyző-
könyvvel kezdődik a vizitációk harmadik
kötete.

Az egyházmegyei közgyűlések dönte-
nek a lelkészek, tanítók, segédlelkészek

áthelyezéséről; segélykérelmek, stipendi-
umok odaítéléséről; az egyházlátogatási
döntések megfellebbezéséről, peres ügyek-
ben vizsgálóbizottságok felállításáról; ju-
talmakról, megfeddésekről és sok más do-
logról.

Visszatérve az egyházlátogatásokra, a
vizitátorok az anyakönyvek, jegyzőköny-
vek és számadókönyvek ellenőrzése so-
rán találnak a legkevesebb hibára (a leg-
több esetben ott helyben közösen ki is
igazítják). Az anyagi helyzet ellenőrzésé-
nél figyelik a vagyonban keletkezett vál-
tozásokat: eladás, vétel, adomány eseteit;
az épületek (templom, iskola) állapotát,
biztosításukat; a velük kapcsolatos eset-
leges jogi vitákat. A vizitátorok legnehe-
zebb feladata a panaszok elbírálása. Leg-

több probléma a lelkész és a tanító között
fordul elő (javadalmazás, kosztolás), de
nehéz a házastársi viszályok rendezése, a
válófélben levők összebékítése is.

Az iskolákkal kapcsolatban kiviláglik,
hogy majdnem minden iskola és majd-
nem minden tanító problémája más. Van
olyan iskola, mellyel összefüggésben az
a kérdés, mikor dől össze; és van olyan,
ahova örömmel járnak a diákok. Van o-
lyan tanító, aki csak egy-két hetet tanítja
a diákokat (a többi idejét vadászattal, mu-
latsággal tölti), de van olyan is, aki dicsé-
retet és jutalmat érdemel és kap (annak
ellenére, hogy 117 gyereket tanít, mégis
okosak, bátrak, jól vizsgáznak a diákjai).
Sőt, olyan is akadt, akinek a sikeres mód-
szerét országos elterjesztésre javasolták a
vizitátorok. Az egyházmegyei közgyűlé-
sen aztán az összesítésnél az jött ki, hogy
fele-fele arányban vannak a jó iskolák (ta-
nítók) és a rosszak.

Aki végigolvassa ezt kötetet, teljes ké-
pet kap a terület népének a 170–180 évvel
ezelőtti életéről: sikereiről, sikertelenség-
ről, a reformkor hatásáról, a hivatalossá
lett magyar nyelv használatáról az iskolá-

ban és a közéletben, az egészségügy bi-
zonyos javulásáról (megszűnt a kolera, ál-
talánossá vált a gyermekek oltása), a po-
litikai élet szabadabb légköréről (előre je-
lezve az 1848-as eseményeket).

Éppen ezért a recenzens várja a negye-
dik vizitációs kötet mielőbbi kiadását,
amelyikben a vizitátorok hűen írják le a
jegyzőkönyveikben a nép életét, vélemé-
nyét a szabadságharc ideje (1849) és a meg-
torlás évei alatt. Bizonyára nagyon érde-
kes és izgalmas történeteket találunk majd
a jelentéseikben. Csak legyen a szerkesz-
tőnek, Koncsol Lászlónak az anyag fel-
kutatására és feldolgozására ideje és ere-
je, a kiadónak pedig anyagi fedezete!

Az eddig megjelent három kötet olyan,
mint egy nagy történelmi regény. Az igé-
nyes olvasó a Nobel-díjas Reymont Pa-
rasztok című regényével rokoníthatja a
tartalmukat. Haszonnal és élvezettel ol-
vashatja (tanulmányozhatja) őket a hely-
történész, a nyelvész (latin és archaikus
elemek bő tárházát kínálja), a szociális és
egészségügyi problémákkal foglalkozó
kutató, az egyháztörténész, a családfaku-
tató, de akár a jó történelmi regényeket
kedvelő olvasó is.

Id. Cséplő Ferenc

(Kalligram Kiadó, Pozsony 2011)
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nemegyei református gyülekezet tagjai

megpróbálnak együtt szolgálni – egy

felvidéki, egy anyaországi és egy erdé-

lyi gyülekezet. Három nép, három

szín, mégis egyek a fényben, Jézusban,

a nyelvben, identitásban, történel-

münkben, reménységünkben és álma-

inkban. A legkisebb, a garamsallói

gyülekezet (mindössze 49 választót

számlál) szólította meg nagyobb test-

véreit: fogjuk meg egymás kezét, s így

október 23-án ünnepi istentiszteleten

találkoztunk Garamsallón, hogy test-

vérgyülekezeti szerződést kössünk.

Veres Péter móri lelkipásztor hirdette
és magyarázta Isten igéjét az 1Kor 12,27
alapján: „Ti pedig Krisztus teste vagytok,
és egyenként annak tagjai.” Az úrvacso-
rai szolgálatot Szabó Attila magyarneme-

gyei lelkipásztor végezte, és az együvé
tartozás jeleként a három lelkész együtt
szolgálva adta az úrvacsorázók kezébe a
kenyeret és a poharat. Majd mindhárom
lelkész bemutatta a gyülekezetét, a gond-
nokok is szóhoz jutottak, s az ajándékok
átadása után aláírtuk a testvérgyülekezeti
szerződést.

Mivel október 23-a mindhárom gyüle-
kezet tagjainak szívében fontos helyet
foglal el, a garamsallói lelkész (jelen so-
rok írója) megemlékezett az 55 éve kirob-
bant forradalomról. A Himnusz ilyen al-
kalmakkor talán még mélyebbről szól…

És hogy mi köze ennek a három gyüle-
kezetnek egymáshoz – mármint azon túl,
hogy egy test tagjaiként, ugyanazon fény
színeiként élünk? Garamsallóról az ún. la-
kosságcsere keretében 41 családot telepí-
tettek át Magyarországra, nagy részüket
Mórra. Akik elmentek, az utódaikba is be-
lenevelték a gyökerek, szülőföldjük sze-
retetét. A családi, rokoni vonalon kívül is
ápolta a két helység templomos népe egy-
mással a kapcsolatot, testvéreknek éreztük
egymást eddig is. Magyarnemegye gyüle-
kezetével pedig úgy találtunk egymásra,
hogy előbb a barsi és a dési egyházmegye
lelkészei vették fel a kapcsolatot egymás-
sal. Látjuk: a történelem során szerzett se-
beink, kisebbségi létünk és az anyaország-
hoz való lelki tartozásunk, gondjaink azo-
nosak Erdélyben és a Felvidéken is.

Szeretnénk, ha testvérgyülekezeti kap-
csolataink élők lennének, ha Isten megál-
daná emberi igyekezetünket, hogy az ő
fényében valóban színesebb lenne az éle-
tünk Garamsallón, Móron és Magyarne-
megyén egyaránt.

Ambrus Erika–Zsigmond István

Feladvány
Milyen nemzetiségű volt

Reymont? 

Kérjük, hogy megfejtésüket leg-

később február 15-ig nyílt leve-

lezőlapon, képeslapon vagy e-

mailen juttassák el a Kálvinista
Szemle szerkesztőségének a cí-

mére (930 10 Dolný Štál 386). A
helyes választ beküldők közt a-

jándék könyveket sorsolunk ki.

A novemberi számban feltett

kérdésre azok válaszoltak helye-

sen, akik szerint a terápia kifejezés

gyógykezelést, gyógymódot jelent.

Azon kedves olvasóink közül,

akik helyes megfejtést küldtek be,

hárman részesülnek – a Zsinati El-

nökség jóvoltából – jutalomban:

Borbély László (Gúta), Katona
Erzsébet (Nagysalló) és Nagy Már-
ta (Vámosladány). Mindhárman

Martin Hubacher Az apostoli hit-

vallás magyarázata igehirdetések-

ben című könyvét kapják ajándék-

ba.

Nyereményükhöz gratulálunk,

postán küldjük el.

A szerkesztőség 

Egyházlátogatások és közgyűlések – III.„Ő a fény, mi színei...”
Garamsallón testvéreket fogadtunk

A testvérgyülekezeti szerződések aláírása

A nagykaposi ifjúsági csoport 2011. ok-
tóber 21-e és 23-a között részt vett a kár-
pátaljai Ráton megrendezett ifjúsági kon-
ferencián, ahol arra a kérdésre kerestük a
választ, hogy Isten családjában hol a he-
lyünk. A nagyszelmenci határtól Katona

Viktória nagydobronyi beosztott misz-
sziós lelkipásztor vezetésével jutottunk el
a Sion Missziós Központba, ahova a kár-
pátaljai ungi egyházmegye több települé-
séről (Nagydobrony, Tiszasalamon, Csap,
Rát, Kisgejőc, Ungvár, Szürte stb.) érkez-
tek fiatalok.

Az alkalom Balog Attila esperes áhíta-
tával vette kezdetét, majd másnap meg-
néztük az ungvári várat és a honismereti
múzeumot; utána városismereti vetélkedő
kezdődött. Délután Ráton Szimkovics Ti-

bor helybeli lelkipásztor tartott előadást a
hétvége témájában. A csoportos beszélge-
tésen egy kis műsort is kellett készíte-
nünk, amelyet az esti áhítat után adtunk
elő; a nap imasétával zárult.

Vasárnap délelőtt a ráti református temp-
lomban jelen sorok írója szolgált igehir-
detéssel, majd a nagykaposi fiatalokkal
énekszóban és versben tettünk bizonysá-
got hitünkről. Egy újabb és fontos kapocs
volt mindannyiunk számára ez a konfe-
rencia, mert ha gyakorlatilag nem is, de lé-
lekben legyőztük a bennünket elválasztó
határvonalat, és egyesülni tudtunk mint
testvérek az Úr Jézus Krisztusban. „Ó,
mily szép és mily gyönyörűséges, ha a test-
vérek egyetértésben élnek!” (Zsolt 133,1).

Egri Gergő

Egyházmegyei ifjúsági konferencia Ráton
HATÁROK  ELLENÉRE  HATÁRTALANUL

Hálaadás egy gazdag életért

Jubilált a lucskai

gondnok asszony
„Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisz-

tességet szereznek maguknak, és nagy bá-
torságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett
hit hirdetésére” (1Tim 3,13).

A lucskai gyülekezet gondnok asszonya
ősszel töltötte be 70. életévét, minek kap-
csán köszöntötte őt az istentiszteleti kö-
zösség. Együtt ünnepelt nagy családjával,
a gyülekezettel, mert az Úr kárpótolta őt
gyermektelenségéért: mi mindnyájan a
gyermekei, unokái vagyunk.

Szabó Gyuláné, Marika néni élete fo-
gantatása pillanatától, sőt már jóval előbb
az Örökkévaló előtt volt: „Te alkottad ve-
séimet, te formáltál anyám méhében”
(Zsolt 139,13). Az Úr könyvében benne
van életének valamennyi perce: az örö-
mök és a könnyek, a sikerek és a kudar-
cok, a „hegyek és a völgyek”. Krasznahor-
kaváralján született, de már csaknem öt-
ven éve lucskai lakos. A férje gondnoksága
idején is minden gyülekezeti munkába ak-
tívan bekapcsolódott, majd a 2000. évtől
ő lett a gondnok. Éber tekintettel tart szá-
mon mindent és mindenkit. Új köntösbe
öltözött a templom, új grádicsok, új kerí-
tés, újból és újból megéledő szívek és éle-
tek – mindezek mögött egy tettre kész
szív és lélek áll, aki rendíthetetlenül az
Úrra támaszkodik, belőle merít, érte él és
szolgál. Köszönet és hála van a szívem-
ben, hogy vele szolgálhatok.

Hálaadásunk az ajándékozó Örökkéva-
lóé, aki Marika néniben értéket ajándéko-
zott számunkra. Övé a dicsőség mindö-
rökké!

Drenkó Zoltán



Tóth Kálmán lelkipásztor a Kő-
sziklára épített ház című könyvében
meghatározta a Béthel-mozgalom
munkamódszereit.

Önkéntesség

Elsőként az önkéntességet jelölte meg.
A mozgalomban ugyanis minden mun-
kát mindenkinek önként, saját elhatáro-
zásából kellett végeznie, amiért senki
sem kapott fizetést. Így minden mun-
kásnak teljes közösséget kellett vállal-
nia a mozgalommal. Senkit nem kény-
szerítettek, de nem is csábítgattak; ha-
nem őszintén feltárták a nehézségeket,
a nélkülözést. Az esetleges csalódások-
ra is felhívták a figyelmet, és inkább
igyekeztek lebeszélni a jelentkezőt az
elhatározásáról. Azért tették ezt, mert
hitték, hogy akit Isten küld, az emberi
szóra nem áll el a céljától. Az önkéntes-
ség azután biztosította a munkát a „be-
savanyodás” ellen, mert az önkéntes
munkások jókedvvel végezték a mun-
kát akár kint a világban, akár bent az in-
tézetben.

Személyes munka

A másik módszer a személyes munka

volt. Nagy tömegekkel nem szerettek
operálni. Nem is tartották ezt fő célnak,
és nem a statisztika számára dolgoztak.
A cél az volt, hogy személyes kapcso-
latot létesítsenek mindenkivel, aki ér-
deklődik a mozgalom munkája iránt.
Tudták jól, hogy csak akkor érnek el e-
redményt, ha nemcsak felébresztenek
valakit, hanem addig vezetik, amíg meg
tud állni a maga lábán. Ezt pedig csak
egyénenként lehetett elvégezni, és sok
munka kellett hozzá. Nagyon jó neve-
lőeszköz volt ez az alázatosságra. Lát-
szólag nem volt mutatós módszer, de
annál eredményesebb.

A világi dolgok kizárása

További módszerként a világi dolgok

kizárását alkalmazták. Az „egy a szük-
séges dolog” elvére támaszkodva a moz-
galomba nem engedtek be olyan dolgot,
ami nem épített és nem volt biblikus.
Mert úgy gondolták, hogy nincs vesze-
delmesebb dolog annál, mint mikor eb-
ből is akarunk adni egy cseppet és ab-
ból is: az evangéliumból is és a világ-
ból is. Sokan megbotránkoztak ezen.
Sok mindennel megvádolták Tóth Kál-
mánt, de a tapasztalatok annyira meg-

győzőek voltak, hogy semmiféle meg-
botránkozás vagy igaztalan vád nem té-
rítette el ettől a gyakorlattól. Az ifjúsági
munkánál külön is rámutatott ennek a
helytelenségére.

Sokaknak az volt a véleményük, hogy
az ifjakkal nehezebb megismertetni a
Bibliát, és itt nagyon sokat kell engedni
a szigorú elvekből. Ez a legnagyobb té-
vedés! – hangoztatta Tóth Kálmán, mert
számára a leghálásabb munkaterület
volt már korábban is az ifjúság között
végzett evangéliumi munka. Régóta dol-
gozott az ifjúság között, és nem tapasz-
talta, hogy a Bibliával nem lehetett az
ifjakra hatni.

Ellenkezőleg, inkább az volt a tapasz-
talata, hogy az ifjúság hamarább észre-
veszi a kétfelé való sántikálást, s szerin-
te azért féltek úgy a kritizálók, mert az
ifjakkal való munkában nem lehetett
„vizet prédikálni és bort inni”. Ahol a
Biblia mögött életet is látnak – vallotta
Tóth Kálmán –, ott korlátlan lehetősé-
gek nyílnak meg az ifjúsági munkában.
Ott bátran el lehet hagyni a „csalétket”,
hisz az semmivel sem visz közelebb a
célhoz. Természetesen tisztában volt az-
zal, hogy nem szabad illúziót támasz-
tani, mert ez a fajta munka kezdetben
nem fog tömegeket vonzani, és azt is le-
szögezte, hogy nem a világi dolgokat
ítélik el és vetik meg, csak Isten igéjét
többre becsülik mindennél.

Propaganda nélkül

Fontos munkamódszert jelentett még,
hogy propaganda nélkül végezték a
munkájukat. Tavaszy Sándor mondta
egyszer, hogy a keresztyénség nem is-
meri a propagandát, csak a missziót. A
propaganda nem a valóságot mondja,
hanem torzít, célzatosan állít be dolgo-
kat. Isten igéjének ilyenre nincs szük-
sége!

A Béthel-mozgalomnak sem volt,
nem is csinálták. Pedig sokszor figyel-
meztettek a jóakarók, hogy többet kel-
lene törődni ezzel – különösen az ada-
kozással kapcsolatban. Sokkal több
adomány jönne, ha nagyobb propagan-
dát fejtenének ki – hangoztatták. Az ön-
kéntesség azonban – egy másik oldalról
nézve – kizárja a propagandát. Az igaz
adakozás az, amikor belső indíttatásból
ad valaki, és nem kényszerítik rá propa-

gandával. Ha a szívem indíttatásából
adok, gazdagabbnak érzem magam; ha
propagandával vesznek ki a zsebemből
akármilyen csekély összeget is, becsa-
pottnak érzem magam. Propagandára
evangéliumi munkát építeni nem lehet!
Sok egyebet lehet, de ezt az egyet nem.
Ahol alkalom nyílt rá és Isten Lelke in-
dította őket, bizonyságot tettek, de pro-
pagandát nem alkalmaztak.

Sikeresek lettek a módszerek

Én – aki csaknem húsz éven át éltem
ebben a mozgalomban – bizton állítom,
hogy Istennek tetsző munkamódszerek
voltak ezek, melyekből sok áldás áradt
a mozgalomban részt vevőkre, de sok
kívülállóra is, akik figyelemmel kísér-
ték az itt folyó lelki munkát.

Áldott munka folyt az árvaházakban,
a konferenciákon, az ifjúsági munká-
ban. Ennek eredményeként szaporodott
a megtértek száma, és lelkes hívő kö-
zösségek tartották fenn önkéntes ado-
mányaikkal a három árvaházat; ugyan-
akkor széles körben terjedt az evangé-
lium. Sok vágyakozó lélek kereste fel
rendszeresen a barakkokban tartott kon-
ferenciákat, és boldogan énekelték a
hallelujah énekeket. Szomjas lelkek ü-
dültek fel ezeken a konferenciákon, és
fogadták el megváltójuknak Jézus Krisz-
tust.

A missziói munkát végző testvérek
mindenütt szeretetteljes fogadtatásra
találtak az árvaház környéki református
gyülekezetekben, ahol beszámolhattak
missziói munkájukról. Isten áldása kí-
sérte áldozatos, sokszor fizikai meg-
próbáltatásokkal végzett lelki szolgála-
taikat. Legyen áldott a mi Urunk, aki
Szentlelke által mindig megadta szá-
mukra a szükséges testi és lelkierőt.

Mi, egykori árvaházi növendékek,
hálás szívvel gondolunk szerető szívű
gondozóinkra, akik életük feláldozásá-
val gondoztak és neveltek bennünket,
és eljuttattak Jézus közelségébe; sokun-
kat pedig a bűneink megismerésére, Is-
ten bűnbocsátó kegyelmének elnyerésé-
re, miáltal Isten gyermekei  lehettünk.

A mozgalom tehát a felvázolt mun-
kamódszereivel elérte a kitűzött célját.
Dicsőség a mi mennyei Atyánknak!

Szenczi László

2012. január

Két felejthetetlen örömünneppel
zárta az elmúlt évet a Sókszelőcei Re-
formátus Egyházközség. Az első októ-
ber végén volt, amikor így szólt a
meghívó a hetvenöt éves, felújított
templomunkban zajló templomszente-
lési alkalomra: „Jöjjetek, örvendez-
zünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító
kősziklánk előtt!” (Zsolt 95,1). A másik
alkalom pedig az volt, amikor advent
első vasárnapján nagy örömmel és
szeretettel fogadhattuk a magyaror-
szági Majosházáról érkezett testvér-
gyülekezetünket.

A templomszentelési hálaadó istentisz-
teleten Dobai Sándor, a komáromi egy-
házmegye esperese hirdette az igét a Zsolt

107,1–9 alapján. A gyülekezetet köszön-
tötte Fekete Vince főgondnok is, aki
meghatódva emlékezett gyermekkorára,

az akkori sókszelőcei gyülekezetre, ahol
keresztvíz alá tartották, ahonnan elindult
az élete. A visszaemlékezés után hitves-
társával egy rövid koncerttel ajándékoz-
ták meg az egybegyűlteket. Gyermekeink
és ifjaink pedig énekkel és szavalatokkal
tették még ünnepélyesebbé istentisztele-
tünket.

A gyülekezet lelkésze, Szabóné Híres
Erzsébet beszámolt a hetvenöt éves temp-
lom történetéről és a három évig tartó
külső és belső felújításáról. Megköszönte
Egyetemes Egyházunk közalapi támoga-
tását, a szponzorok segítségét és a gyüle-
kezet önzetlen adakozását. A felújítást
megörökítendő emléktáblát helyeztünk el
a templom bejáratánál, ezzel az igével:
„Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert

örökkévaló az ő kegyelme” (Zsolt 106,1b).
Ezen az ünnepnapon azért magasztaltuk
az Urat, mert kegyelmébe fogadott és meg-
segített bennünket. Adja Isten, hogy ez az
erős alapra épült templom még sokáig hir-
desse, hogy életünk biztos fundamentuma
maga az Úr Jézus, akire mint áldott kő-
sziklára építhetjük az életünket és az örök
életbe vetett reménységünket.

A majosházai testvérgyülekezet advent
első vasárnapján örvendeztetett meg ben-
nünket. Borsi Attila lelkész igehirdetése

után énekkaruk fellépése tette felejthetet-
lenné ünnepvárásunkat. Délután pedig a
kultúrházban adtak adventi koncertet, a-
melyen községünk lakóinak jelentős része
részt vett. A koncert keretében egy törté-
nelmi előadás is elhangzott a két község
közös múltjáról.

Mindkét emlékezetes örömünnepért le-
gyen hála és dicsőség Istennek!

Szabóné Híres Erzsébet
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„Csatában estek el ők,

Szentelt zászló alatt.

Ilyen halál nekik babért,

Nekem nyugalmat ad.”

(Madách Imre)

Búcs község lakosai már évek óta tisz-
teletüket teszik a csókakői és a zámolyi te-
metőben, hogy leróják kegyeletüket a II.
világháborúban elesett búcsi leventék sír-
jánál. 2011. november 1-jén egy autóbusz-
nyian (hozzátartozók és emlékezők) indul-

tunk útnak, hogy ismét elvigyük a meg-
emlékezés virágait a sírokra.

Az első megálló Csókakőn volt, ahol a
temetőben negyvenkét magyar katona nyug-
szik, köztük két búcsi is: Kerekes Károly
és Sulák László. Emléküket negyvenkét,
fából faragott jelképes katona őrzi. Rövid
megemlékezés, a koszorúk elhelyezése és
gyertyagyújtás után folytattuk utunkat Zá-
molyba, ahol az Őszidő Nyugdíjasklub
tagjai nagy szeretettel fogadtak bennün-

ket. Kis pihenő és szinte
családias hangulatú be-
szélgetés után együtt in-
dultunk a temetőbe, ahol
a helybeli polgármester
és a képviselők egy cso-
portja várt bennünket.

A sírhoz érve minden-
kit nagy meglepetés ért,
és a megható látványtól
percekig szóhoz sem ju-
tottunk: könnyes szem-
mel néztük az eredetileg
a szülők által emelt, most
pedig gyönyörűen felújí-
tott sírkövet (ami körül a

díszkerítést is felújították, a körülötte levő
részt kikövezték, a leventék fényképét pe-
dig újakra cserélték). A sírkövön a hét gyer-
mek neve van: Bajkai János, Csekes Ist-
ván, Csekes János, Nagy Béla, Pál Géza,
Sántha Károly és Tárnok András. Való-
színű, hogy itt vagy a közelben pihennek
a velük elesett bajtársaik is. Őket hiába
várta haza az aggódó család, sosem ér-
keztek meg; nekik a zámolyi temető adott
végső nyughelyet.

A fiatal leventékre Molnár László bú-
csi református lelkész emlékezett, aki imát
is mondott. A megemlékezés méltóságá-
hoz (amely a helybeliek és a búcsiak kö-
zös éneklésével ért véget) nagyban hozzá-
járult Mészáros Klaudia, valamint Bo-
rostyán Ibolya szavalata is. A búcsiak ne-
vében a község alpolgármestere köszönte
meg minden zámolyinak, hogy szívükön
viselik a leventék emlékét és mindazt, a-
mit a sír felújításának érdekében tettek.

A temető történelmi hely, amely évszá-
zadok fájdalmait őrzi. A szeretteit elsiratja
az ember, s talán emlékük is elhalványul,
de a fejfákon vagy sírköveken levő nevek
emlékeztet(het)nek a szomorú múltra, a-
milyenre ennél a sírnál immár a zámolyi-
akkal közösen emlékezünk.

Szigeti Sándor–Molnár Zsuzsanna

Méltó megemlékezés Csókakőn és Zámolyon
A  BÚCSI  LEVENTÉK  SÍRJÁNÁL

Templomszentelés és vendégfogadás Sókszelőcén
KÉT  ÖRÖMÜNNEP  AZ  ÉV  VÉGÉN

A Béthel-mozgalom munkamódszerei
Tudatos biblikus munka folyt az árvaházakban

Fekete Vince és hitvese Az erdélyi stílusú sókszelőcei templom



Köszöntés Martonfalván

Hűség és szorgalom
Isten iránti hálával gyűltek össze a

martonfalvai és a dobócai gyülekezet

tagjai 2011. november 6-án a refor-

mátus templomban.

A gyülekezet gondnoka, Czeglédy

Aladár – Isten megtartó kegyelméből

– betöltötte 80. életévét. Az alkalmon

megjelent a Czeglédy család minden

tagja, hogy együtt mondjanak hálát

Isten gondviselő jóságáért e jeles év-

fordulón, úrvacsorai közösséggel ün-

nepelve.

A gyülekezet nevében Szőkéné

Orémus Zsuzsanna lelkipásztor kö-

szöntötte a jubilánst a Zsolt 116,12.17
verseivel: „Mivel fizessek az Úrnak
minden hozzám való jótéteményéért?
Néked áldozom hálaadásnak áldoza-
tával, és az Úr nevét hívom segítsé-
gül.”

A gyülekezet méltatta a tizenhét éve

tartó, hűséggel betöltött gondnoki

szolgálatot, és ajándékkal kedveske-

dett az ünnepeltnek. Visszatekintve a

múltra, látható a gondnok egyház i-

ránti hűsége, ragaszkodása és szor-

galma, hisz gondnoksága alatt több

javítás és újítás történt e kis gyüleke-

zet templomán. Istennek adunk hálát

mindezért, és kérjük, árassza ki áldá-

sát továbbra is életére és szolgála-

tára, amit Isten dicsőségére végez.

–szozs–

2012. január

Meggyőződéssel
vallom, hogy a be-
tegség – még korunk
réme, a rák is – le-
het áldás. Messziről kell kezdenem. Bibliát olvasó
református családban nevelkedtem. Meg is marad-
tam a tanítása mellett, míg a hivatásul választott
foglalkozás, a tanítás, s a szocializmus idején ezzel
együtt járó fejtágítások és a férjhezmenetelemmel
megváltozott új környezet le nem szoktatott a Bib-
lia naponkénti olvasásáról (sőt, az imádkozásról
is)...

Férjem áldott emlékű szülei és családjuk életvi-
telét nem a templomi tanítások hatásai jellemez-
ték, hanem rendkívüli szorgalmuk és jellemükből
fakadó emberségük. Nagyon jósá-
gos emberek voltak. Apósommal
huszonhét, anyósommal negyven-
nyolc évig éltem kölcsönös szere-
tetben, közös fedél alatt, közös
pénztárcán és közös fazékon. In-
kább ők hatottak rám, mint én
rájuk.

Tudom, nem szolgálhat mentsé-
gemre mindez, de arra talán némi
magyarázattal igen, hogy fokozatosan eltávolodtam
Istentől – míg figyelmeztetést nem kaptam fentről.
Úgy jártam, mint az a juhocska, amelyik eltekergett
a nyájtól, s aki miatt őrizője odahagyta a nyáját és
a keresésére indult. Megtalálta, jól belemarkolt az
irhájába, és visszavitte a többihez. Persze, ez fáj-
dalommal járt, de elérte a célját.

Évtizedekkel ezelőtt a férjem súlyosan megbete-
gedett – ez volt nekem a figyelmeztetés. Borzasztó
kétségbeeséseket és fájdalmakat éltem át, mikor
az orvosok (négy nagy műtét és négy hónapi kórházi
kezelés után) nem mertek a gyógyulásával biztatni,
csak így: „Reménykedjünk, hogy esetleg életben
maradhat; de biztos, hogy soha többé nem lesz
egészséges.”

Ekkor eszméltem rá, hogy rajtunk csak az Isten
segíthet. Elkezdtem újból imádkozni és Bibliát ol-
vasni. Ebből nyertem a mindennapi reménységet és
biztatást. Visszatértem népemhez, és lelki békes-
séget találtam.

Férjem végül felépült, bár azóta rokkantnyugdí-
jas; viszont betegsége után még világra jött a har-
madik és negyedik gyermekünk. Teremtő jó A-
tyánk még azt is megengedte érnünk, hogy a két
„kicsi” is főiskolai, illetve egyetemi diplomát szer-
zett. Hála és köszönet neki érte!

A kemo- és sugárkezelések köztudottan nemcsak
a beteg sejteket pusztítják, hanem az egészségese-
ket is. Ezt leginkább azon veszem észre, hogy egy-
egy szó, akár naponta használt szó, még az anya-
nyelvemen sem jut az eszembe. Ezt elmondtam az
orvosomnak is. Ő világosított fel, hogy ezt valószí-
nűleg a kemoterápia okozza, de reméli, hogy majd
regenerálódik az agyam. Addig pedig egyre gyak-
rabban fordulnak elő velem egész mulatságos hely-
zetek. Például: „Julcsikám, segíts! Nem jut e-
szembe a hogyishívják civil szervezet elnökének a

micsodája!”  S ilyen-
kor mindketten puk-
kadozunk a nevetés-
től. (Mert nem cso-

da, ugye, ha a lányom nem tudja kitalálni, hogy egy
közismert szervezet elnökének a nevére vagyok kí-
váncsi?)

Sokszor gondoltam azt, hogy szegény férjemnek
azért kellett megbetegednie, hogy én észre térjek.
Most, mikor rákos lettem (két műtét után és a
2010. november 11-től tartó kemokezelések meg a
párhuzamosan kapott sugárdózisok és a váltakozó
fájdalmak ellenére is), teljes lelki békében élek,
mert még közelebb kerültem a Teremtőhöz. Azt re-
mélem, azért imádkozom, hogy az én betegségem

most a férjemet térítse észre,
hogy ráébredjen, hogy egyedül Ő
adhat nekünk egészséget és gyó-
gyulást. Sőt, gyógyulás nélkül is
békességet, boldogságot.

Ha nem betegedtem volna meg,
talán el sem mertem volna hinni,
hogy engem ilyen sokan szeret-
nek: nemcsak a családom és ro-
konságom tagjai, hanem a hajdani

tanítványaim, a falubeliek és ismerősök, akik közül
sokan imádkoznak is értem. Áldja meg érte őket az
Úr! Köszönök minden jó szót, mindent-mindent, azt
a sok jót, amit életem során az emberektől és amit
ajándékba a Teremtőtől kaptam. Ezért költőóriá-
sunkkal, Ady Endrével zengem:

KÖSZÖNÖM,  KÖSZÖNÖM,  KÖSZÖNÖM

Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden,
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimban
S éles, szomoru nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az énértem vetett ágyat,
Köszönöm neked az első sirást,
Köszönöm tört szivü édesanyámat,
Fiatalságomat és bűneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozom senkinek
Másnak, csupán néked, mindenért néked.
Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

Dobainé Kiss Ilona
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Jubileumi konfirmandustalálkozó Nagykaposon
Visszaemlékeztek és hálát adtak

Emlékezetes marad a 2011. november
13-ai vasárnapi istentisztelet a nagyme-
gyeri református gyülekezet tagjainak
életében. A gyülekezet gondnoka, Pong-
rácz Géza akkor köszöntötte Isten iránti
hálaadással lelkipásztorainkat, Szabó And-
rás esperest és feleségét, Szabóné Köb-
lös Valériát – abból az alkalomból, hogy
immár huszonöt éve szolgálnak Nagyme-
gyeren; pásztorolják a gyülekezetet, alá-
zattal hirdetik Isten igéjét alkalmas és
alkalmatlan időben. Szabó Valéria lelki-
pásztort pedig 55. születésnapja alkalmá-
ból is köszöntötte a gondnok, egy ír ál-
dással.

Emberpróbáló időszakban, 1986-ban
szólította és küldte őket az Úr hozzánk. A
kölcsönös megismerés és elfogadás után,
1992-ben a gyülekezet presbitériuma meg-
hívta, az egyházközségi közgyűlés pedig
megválasztotta lelkészének Szabó And-
rást. Szabóné Köblös Valériát, aki 1980-
tól 2005-ig áldozatkész szolgálatot végzett

beszolgáló lelkészként Csilizköz gyüleke-
zeteiben, a presbitérium 2005-ben meg-
hívta, az egyházközségi közgyűlés pedig
megválasztotta második lelkésznek.

A presbitérium nevében Kalmár Mária
presbiter mondott köszöntést a 2Krón
20,31–33 és az ApCsel 26,22–23 alapján.
Utána Pongrácz Géza gondnok és Bédi
József gondnokhelyettes adta át a gyüle-
kezet ajándékát, kérve Isten áldását továb-
bi életükre és szolgálatukra. A szívélyes
alkalom a 134. zsoltár eléneklésével ért
véget.

*
Már hagyomány a gyülekezetben, hogy

advent harmadik vasárnapja a jubilánsok
köszöntésének ünnepélyes alkalma. Az
ünnepi istentiszteletre írásos meghívót
kapnak a folyó évben jubiláló gyülekezeti
tagok, illetve a 80. életév felett mindenki,
aki a gyülekezethez tartozik.

A 2011. év jubilánsai között köszöntötte
szeretettel a gyülekezet Pongrácz Géza

gondnokot is, akinek betöltött 70. életéve
kapcsán kértük Isten megtartó kegyelmét
és áldását.

A jubileumi vasárnapra meghívott több
mint 80 személy közül sajnos – a beteg-
ség, öregkori erőtlenség miatt – csak a har-
maduk tudott részt venni, de hálaadással
emlékeztünk és imádkoztunk azokért is,
akik nem voltak jelen, hiszen a mi Meg-
váltónk születésének ünnepe öröme fiatal-
nak és idősnek, és vigasztalására van a be-
tegnek és megfáradtnak is.

A találkozás öröme és a szeretetteljes
hangulatban eltöltött idő kedves részévé
lett ünnepi készülésünknek, és szép em-
lékként marad meg bennünk. Megerősít
hitünkben, és mutatja, hogy nagyon fon-
tos az egymással való törődés, ahogyan
Isten is figyel ránk és hirdetteti minden
népnek az Üdvözítő születésének örömét.
Minden jóért Istené legyen újra és újra a
dicsőség!

Bédi József

2011 novemberének első vasárnapján
rendhagyó istentisztelet keretében kö-
szöntötte a nagykaposi református gyüle-
kezet egykori konfirmandusait. Meghívót
kapott az a 129 élő személy, akik az 1960
és 1969 közti esztendőkben a nagykaposi
és a veskóci gyülekezetben tettek hitval-
lást és fogadalmat hitükről és egyházuk-
hoz való hűségükről. A régi csapatból saj-

nos húszan már nem élnek, végül negyve-
nen tették tiszteletüket ezen a jubileumi
találkozón. Megtelt a díszbe öltöztetett
templom az ünnepi gyülekezettel.

Pándy Árpád, a gyülekezetek lelkésze
az Ézs 43,1–3 versei alapján hirdette az
igét. Hangoztatta, hogy töretlen hittel bíz-
zunk az Úr gondviselésében, és rámutatott
arra, hogy milyen nagy ajándéka Istennek
az emlékezés, amikor a jelenben újra átél-

hetjük a múltat, s a letűnt eseményekben
újra felismerhetjük az ő vezetését.

A gyülekezet kórusa, valamint Egri
Gergő segédlelkész vezetésével a fiatalok
köszöntötték az ünnepelteket. Megható és
felemelő érzés volt, amikor az „öreg” kon-
firmandusok megerősítették a régi foga-
dalmat, s lelkészünk közös áldással erősí-
tette meg hitükben az ünneplőket.

Az ünnepség szeretetvendégséggel foly-
tatódott, ahol felszabadult társalgás köze-
pette hangzottak el a visszaemlékezők há-
lás mondatai. Minden ünnepelt névre szó-
ló emléklapot kapott, egy bibliai verssel –
„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen
vezetett Istened, az Úr” (5Móz 8,2a) –, a-
mit Simon Sándor, a gyülekezet gond-
noka, valamint Papp József presbiter ad-
tak át. A rendezvény záróaktusaként az
ünneplők kisétáltak a temetőbe, s konfir-
máló lelkészük, Csatlós Sándor sírján el-
helyezték az emlékezés virágait.

Ferenc Éva

Jubileumi köszöntések Nagymegyeren
Szeretetteljes pillanatokat élhettünk meg



Az ige elcsendesedésre hív, hogy visz-
szataláljunk ahhoz, aki kiválasztott min-
ket, akihez tartozunk. Olykor vessünk szá-
mot, hogy jó irányba halad-e az életünk,
szolgálatunk! Bölcs Salamon király is ezt
tette. Sok mindent megélt már, amikor el-
gondolkodott az életén. Nagyszerű dol-
gokat alkotott, mérhetetlenül gazdag volt.
Naggyá lett, és fölülmúlta minden elődjét
Jeruzsálemben (Préd 2). De amikor szem-
ügyre vette mindezeket, rájött, hogy
mindez hiábavalóság, és nincs semmi
haszna.

Kipróbálta, milyen az öröm, élvezte a
jót, de kitűnt számára, hogy hiábavalósá-
gok. A nevetésre azt kellett mondania:
esztelenség, az örömre meg hogy: mit sem
ér. Borral vidította magát, oktalan dolgok-
hoz fogott, hogy meglássa, jó-e az. De vé-
gül hiábavalónak ítélt minden földi má-
mort.

„Nagyszerű dolgokat alkottam: háza-

kat építettem, szőlőket ültettem, kerteket

és ligeteket létesítettem, és beültettem

azokat mindenféle gyümölcsfával. Csinál-

tattam víztárolókat… Gyűjtöttem ezüstöt

és aranyat is: királyok és tartományok

kincsét. Szereztem énekeseket, énekesnő-

ket, és ami a férfiakat gyönyörködteti:

szép nőket” (2,4–6a.8). Egyszóval Sala-

mon nem szenvedett hiányt semmiben.
Álmait mind elérte, mindent megtehetett,
mindent megvehetett, volt bőven aranya,
ezüstje; királyok és tartományok kincseit
birtokolta.

Rohanunk, hogy nekünk is meglegyen
mindenünk – ezért nincs időnk hálát adni
az élet gondviselő Urának. Érdemes-e úgy
felkelni, útnak indulni naponta – amiből

hónapok és évek lesznek –, hogy nem
élünk teljes életet? Mikor életünkből ki-
marad Jézus Krisztus, tudatosítjuk-e,
hogy önpusztításba kezdünk; hogy nem
élünk, hanem csak vegetálunk? Ilyenkor
válik az ember szenvedélybeteggé, mert
megnyugvást keres...

Az esztergomi bazilikában ki van a-
kasztva egy tábla, amin ez áll: Minden na-

pod kegyelem, élj vele! Kegyelem, hogy-
ha együtt lehetünk; hogyha van csalá-
dunk; ha szeretnek és viszontszeretünk;
ha nem az üres falak közé térünk haza, de
van valaki, aki vár. Kegyelem, ha feléb-

redhetünk és van kellő erőnk a minden-
napok terheinek elhordozásához. Éljünk
a kegyelemmel! Tanuljunk bölcs Sala-
montól, aki – miután igazán mindent ki-
próbált, mindent megtehetett és megve-
hetett; akitől nem volt és nem is lesz böl-
csebb ember az egész világon – beis-
merően megvallja: az anyagi gazdagság
nem ér semmit; mindez éppúgy hiába-
való, mint a hatalom!

Miért hiábavalóak mindezek? Először
is azért, mert elmúlnak és elvesznek. Le-
het, hogy már holnap. „Bolond, még ez éj-

jel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor

mindaz, amit felhalmoztál?” (Lk 12,20).
Ne feledjük: Minden napunk kegyelem,

éljünk vele! Másodszor, mert életünk
nagy kérdéseire: a lélek boldogságára, a
szeretet gyakorlására, a megváltásra nem
adnak választ. Akkor mi az, amiért érde-
mes élni és küzdeni, ami nem hiábavaló?
Mindössze egyetlen dolog van, ami bol-
doggá és megelégedetté tehet: a hitünk, az
örök élet reménysége, amit Jézus Krisz-
tus hozott el számunkra.

Adja az Úr, hogy úgy éljük napjainkat,
mint akik tisztában vannak azzal, hogy
minden napjuk kegyelem, és ehhez mér-
ten viselkedjünk, emlékezve Jézus Krisz-
tus szavaira: „Mert ahol a kincsed van, ott

lesz a szíved is” (Mt 6,21).
Sándor Veronika
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Dömötör Tibor

ÉLET
Napjaink
fogynak,
éveink
telnek,
pereg
homokja
tűnő
perceknek.

Gyermekkor
álma,
ifjúkor
vágya
taszít
bennünket
halál
csatákba.

Kínjaink
fájnak,
könnyeink
égnek,
sötét
árnyakként
átkok
kísérnek.
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Az ÚR színe előtt
Légy áldott mindenért, Uram és

Barátom, amit nekem adtál, és min-

denért, amit elvettél tőlem. Minden

gondomért és szenvedésemért, a-

kárcsak minden örömömért. Te en-

gem kegyelmesen vezettél a világ

pusztaságain keresztül, és volt elég

türelmed sok bűnömmel és hiá-

nyosságaimmal szemben. Te tény-

leg kegyelemmel és dicsőséggel

teljes vagy. Minden kegyelemnek

Istene, minden szeretetnek Atyja,

ébreszd fel lusta szívemet, és töltsd

el háládatossággal. Légy velem, U-

ram, az elkövetkezendő időkben.

Nem tudom, mi vár rám; Te viszont

tudod. Te légy, aki kiválasztod sor-

somat. Kísérj engem, és őrizz meg

nap mint nap és minden éjjel szo-

rosan magad mellett. Istenem, azt

kívánom magamnak, hogy tudjalak

szeretni és tudjak engedelmesked-

ni neked. Vedd el szívemet, mert én

magam nem tudom neked adni; és

távolíts el mindent, ami akadályoz

abban, hogy teljesen a Tied legyek.

Ámen.

Ashton Oxenden
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„Fiam! az én tanításomról el ne
felejtkezzél, és az én parancsolati-
mat megőrizze a te elméd” (Péld
3,1).

Mély megrendüléssel fogadtuk a
hírt, hogy egyházunk megbecsült
presbitere, szeretett tanárunk, Szé-
nássy Zoltán, Zoli bácsi, 2011. no-
vember 28-án 86 éves korában visz-
szaadta lelkét Teremtőjének.

Ősi komáromi családból szárma-
zott, istenfélő református szülők
gyermekeként született és nevelke-
dett. A szülői háznak meghatározó
jelentősége volt jelleme kiformálá-
sában. A komáromi Református Ta-
nítóképző Intézetben tanult, de a
háború kitörése miatt csak három
évet végezhetett el; így Pápán fejez-
te be a tanítóképzőt. 1949-ben egy
alapiskolában kezdett tanítani, majd
1956-ban levelező tagozaton  ma-
gyar–történelem szakos tanári ok-
levelet szerzett a pozsonyi Come-
nius Egyetem Pedagógiai Karán,
1970-ben pedig az egyetem bölcsé-
szettudományi karán doktorált. 1956
szeptemberétől 1960-ig a komáromi
Magyar Tannyelvű Pedagógiai Isko-
lában (óvónőképzőben), majd 1960-
tól 1991-ig (nyugdíjba vonulásáig) a
mai Selye János Gimnáziumban ta-
nított.

Nehéz időkben oktatta a diákokat
a magyar irodalom és a magyar tör-
ténelem szeretetére. Személyében
szerény, halk szavú, de szilárd hitű
embert ismertem meg, aki Komá-
rom élő legendája volt. Arra tanított
bennünket, hogy választott hivatá-
sunk kiváló művelői legyünk min-
den időben – Isten kegyelme által.
Tanítványai jelentős része a tanítói
pálya közelében maradt: óvónők,
tanárok, egyetemi oktatók, lelké-
szek, írók, orvosok, mérnökök, mű-
vészek, közszereplők stb. nemze-

dékei emlékeznek rá nagy elisme-
réssel.

Szelíd és szerény, de biztos érték-
rendű, segítőkész mesterünk volt.
Tanári munkásságát a pontosság,
igényesség jellemezte. Pedagógusi
és kultúraszervező tevékenysége,
de különösen élőszóban átadott tu-
dása értékes örökségünk marad.
Kimagasló példája volt annak, hogy
a művelt magyar ember mennyire
fontos a Felvidéken. Tanítványait
magyarságtudatra és tisztességre
nevelte.

Helytörténész és közíró is volt. Ti-
zenhat könyve jelent meg, közülük
tizennégy Komáromhoz kötődik.
Munkássága elismeréséül több ki-
tüntetésben részesült: Pro Urbe Dí-
jat kapott Révkomáromtól, Dél-Ko-
máromtól és Neszmélytől, bátor
helytállásáért 2009-ben Pro Probi-
tate Díjban részesítették, 2010-ben
pedig Szülőföld-díjat kapott. Na-
gyon sokszor mondta, hogy min-
dent le kell írni, mert ami nincs le-
írva vagy kőbe vésve, az nem is
volt. Az ő kezdeményezésére hat
emléktáblával, Szent István szobrá-
val és az aradi vértanúk emlékosz-
lopával gazdagodott Komárom.

Derék, istenfélő, igazságos pres-
biterként szolgálta gyülekezetün-
ket. Rendszeres résztvevője volt a
vasárnapi istentiszteleteknek. Tud-
ta, hogy mit vár el tőle Isten, a haza
és az eklézsia. Példamutató életet
élt családjával, és a megpróbáltatá-
sok idején felettesei tiltása ellenére
is vállalta Jézus Krisztust. Presbi-
terként tizenkét évig szolgálta a
révkomáromi református közössé-
get, és tíz évig vezette a gyülekezet
Kis Tükör című lapjának Eklézsiánk
múltjából című rovatát.

Igaz szeretettel és tisztelő ragasz-
kodással őrizzük Szénássy Zoltán
emlékét.

Dr. Körtvélyesi Rózsa Piroska

Vannak idők és vannak helyek,

amikor és ahol az embert már életé-

ben elfelejtik, és vannak idők és

vannak helyek, ahol az emberre ha-

lála után is emlékeznek. Ez utóbbi

jellemző Garamsallóra, konkrétan a

református gyülekezetre és annak

tagjaira, akik szeretettel és hálával

emlékeznek lelkészeikre is.

November 27-én az istentisztele-

ten emlékeztek meg – halála tizedik

évfordulóján – Szakál Attila zselízi

lelkipásztorról, aki a garamsallói gyü-

lekezetnek is hűséges pásztora volt

– húsz évig hirdette Isten igéjét a kis

gyülekezet temploma szószékéről. A

garamsallóiakkal emlékezett édes-

apjára Tóthné Szakál Tímea is. A

megemlékezésen elhangzott egy al-

kalmi vers, melynek szerzője a meg-

boldogult lelkipásztor testvére, Sza-

kál Gábor, aki versben fogalmazta

meg emlékező gondolatait.
Ambrus Erika

November végén szomorú ese-
mény rázta meg szívünket-lelkün-
ket Gömörben, mivel fiatalon szólí-
totta magához az Úr a Hosszúszón,
Ardóban, Kecsőben és Kuntapol-
cán szolgálatot teljesítő evangéli-
kus lelkésznőt.

Nemcsak a személyes ismerőst,
hanem közeli hittestvérként is nagy-
ra becsültem őt, mert meggyőző-
déssel hirdette Isten igéjét. Erről –
református vallásúként – többször
volt alkalmam meggyőződni, egy-
egy templomi koncert vagy falunap
alkalmával. De közeli családtagjaim
temetésén is – nem egy esetben –
nyugalmat tudott vinni a megtört
szívekbe igemagyarázatával Tren-
csényi Andrea lelkésznő. Igen, róla
írok, aki már nincs az élők sorában,
hisz 2011. november 26-án kísértük
utolsó útjára a rozsnyói evangéli-
kus templomból a temetőbe. Az
élettel és halállal kapcsolatban e-
zen a temetési szertartáson is tör-
tént utalás a lelkésznő által a bú-
csúbeszédekben sokat idézett al-
fára és ómegára.

A fájdalmas érzést a valamikori
osztálytársak és barátok szívet fa-
csaró, de a feltámadásra utaló sza-
vai csillapították valamelyest. Mi,
hitben élő reformátusok is éreztük
a Szentháromság egy örök Isten je-
lenlétét, aki összeköti a különböző
felekezetű keresztyéneket. Sokáig
fülemben csengtek a Szentírás sza-
vai, melyek szinte az örökkévaló-
ság előízével töltötték be a teme-
tési szertartást.

Köszönet az egyházi és világi
elöljáróknak az isteni dicsőség hir-
detéséért! Legyen áldott Trencsé-
nyi Andrea hittestvér emléke!

Bokros Gyula

SZÉNÁSSY  ZOLTÁN
(1925–2011)

TRENCSÉNYI  ANDREA
(1971–2011)

Vergődve
élünk,
rettegve
halunk,
beteg
lélekkel
bűnben
pusztulunk.

Holnapok
jönnek,
tegnapok
mennek,
földi
pokolban
lelkek
elvesznek.

Krisztusnak
vére,
embernek
hite
Isten
szavával
támaszt
életre.

Emléke tíz esztendő után is él!



A kegyelemből megért új esztendő új lehetőséget és új kihívást is jelent mind-
annyiunk számára, ezért nagy fontossága van az Isten igéje általi vezetésnek. Az év
eleji igéknek mindig nagyobb jelentőséget tulajdonítunk: komoly figyelmeztetést
hordoznak, amelyekre jó odafigyelnünk.

E
nnek az esztendőnek a Bibliaolvasó vezérfonal szerinti vezérigéje a Ke-
resztelő János által mondott szigorú követelés: „Teremjetek hát megtérés-

hez illő gyümölcsöt…” (Mt 3,8). Keresztelő János nem a jövőre nézve hir-
deti a Messiás eljövetelét, hanem világosan kimondja: a Messiás már itt van. Ezért
is mond több ítéletes igét az Úr útjának egyengetéséről, a megtérésről, az Isten or-
szágának eljöveteléről, a gyümölcstermés elengedhetetlen szükségességéről. Nem
a világ ragadja őt magával, nem is azt hirdeti, ami tetszetős, vagy amit hallani akar-
nak, hanem azt, amiért inkább bántás érheti (amint több alkalommal az ószövetségi
prófétákat). De amit mond, az valóban a Messiás útjának egyengetése az emberi
szívekhez.

A levegőben is ott van a változás szele. Az emberi szívekben ott van a vágyako-
zás egy olyan élet után, amikor megszabadulhatnak a bűn nyomása alól, és a far-
kas együtt legel a báránnyal. Az emberi szemek viszont azt
látják, hogy van egy társadalmi rend (amelyik valakinek tet-
szik, valakinek pedig nem), oly sokszor egymásnak feszül-
nek az ellentétek, a politika nem éppen az emberek javát
munkálja, a társadalom egyre jobban rétegződik. És semmi
jele annak, hogy ez a korszak megvalósulna. Hogyan is va-
lósulhatna meg akármi is az Isten országának váradalmá-
ból, ha az Isten kijelentett akaratának nincs tekintélye, az általa meghatározott
értékeknek nincs értékük? Amikor mindenki úgy ügyeskedik, ahogy csak lehet, s
azokat az értékeket vallja értéknek, amelyeket a hivatalos közszellem annak tart…

A hasonlóság szinte kísérteties az akkori kor és a mi korunk általános gondol-
kodása között. Az advent és a karácsony ünnepe felől jövet, az új esztendő elején
azért el kell gondolkodnunk azon, vajon nem epigonjai vagyunk-e mindannyian az
akkori kor emberének. Vagy mi már többet látunk a valóságból? Mert feltétlenül
többet kell látnunk és ismernünk!

M
eg kell vizsgálni, hogy a mi cselekedeteink gyümölcstermő cseleke-
detek-e. A Heidelbergi kátéban a hitvallók világossá tették az ige ál-
tal, hogy a jó cselekedetek azok, amelyek igaz hitből, Isten akarata

szerint, az ő dicsőségére történnek. A megtéréshez illő gyümölcs tehát az, amelyik
példázza az Isten szeretetét és jóságát. Amely által az igazi érték megmarad érték-
nek, a szeretet nem csupán elröppenő szó lesz, hanem valóság; a cselekedetek pedig
az Isten nagyságára mutatnak. Ha ebben az esztendőben Isten népeként ebben fo-
gunk megerősödni és alázattal fogunk járni, akkor nemcsak gyógyulni fog az éle-
tünk, hanem a mennyek országának jó ízét is terjeszteni fogjuk mindenütt.

Fazekas László
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KÖZLEMÉNYEK H Í R E K ESEMÉNYEK
Címer a hivatalnak. A Pozsonyi Re-

formátus Egyházmegye október 22-én
Csicsón megtartott közgyűlésén Bödők
Dénes egyházmegyeitanács-tag egyhá-
zunk címerét adományozta az esperesi hi-
vatalnak. A mindenkori esperesi hivatal
falára akasztandó címert fiával együtt ké-
szítette, a festés Kocsis Ernő komáromi
festőművész munkája.

Kopjafaavatás. Október 23-án, nem-
zeti ünnepünkön Győrben, a szabadhegyi
református egyházközségben kopjafát a-
vattak Gulyás Lajos ’56-os mártír emlé-
kére. A kisújfalui születésű levéli lelki-
pásztort 1957. december 31-én a győri bör-
tönben végezték ki, palástja a Terror Há-
zában kiállítva látható.

Generális Konvent. Október 28-án a
horvátországi Laskón került sor a Generá-
lis Konvent elnökségének ülésére, ame-
lyen egyházunk képviseletében Fekete
Vince főgondnok és Fazekas László püs-
pök volt jelen. Az ülés után ünnepi isten-
tisztelet keretében felszentelték a Horvát-
országi Református Keresztyén Kálvini
Egyház öt lelkipásztorát (közöttük a nem-
rég megválasztott püspököt, Csáti Szabó
Lajost). Az igehirdetés szolgálatát Pap Gé-
za, az Erdélyi Református Egyházkerület
püspöke, a szentelést egyházunk püspöke
végezte. Másnap megtörtént Csáti Szabó
Lajos püspök és Kel József főgondnok be-
iktatása. Az ünnepi alkalomra a gömöri
egyházmegyéből is érkezett küldöttség.

Cseh vendégek. November 8-án és 9-
én testvéri találkozóra látogattak el hoz-
zánk a Csehtestvér Evangélikus Egyház
zsinati tanácsának tagjai, Joel Ruml zsi-
nati esperes vezetésével. A hattagú kül-
döttséget a Zsinati Elnökség tagjai és zsi-
nati tanácsosaink fogadták (a szerdai ta-
nácskozáson részt vett Mária Meňkyová, a
nagymihályi egyházmegye esperese is). A
látogatás oka az volt, hogy vendégeink
több információhoz szerettek volna jutni
egyházunknak a Magyar Református Egy-

házhoz való csatlakozása kapcsán. Emel-
lett szó esett a két egyház közötti kapcso-
lat erősítésének módjáról, aminek követ-
kező lépése remélhetőleg az lesz, hogy
2012-ben egyházunk vezetői látogatást
tesznek a Csehtestvér Evangélikus Egy-
háznál.

Kihelyezés. A Zsinati Tanács felhatal-
mazása alapján egyházunk elnökei Aba-
házi Zsoltot a Bodrogszentesi Református
Egyházközségbe helyezték ki segédlelké-
szi szolgálatra. Felügyelő lelkipásztora:
Szopó Ferenc helybeli lelkipásztor.

Egyházmegyei közgyűlések. Novem-
ber 20-án a nagymihályi egyházmegye
közgyűlésén Fazekas László püspök tá-
vollétében Géresi Róbert püspökhelyettes
és Batta István külügyi tanácsos képvi-
selte az egyház vezetőségét. November
27-én az ágcsernyői leányegyházközség-
ben zajlott a zempléni egyházmegye köz-
gyűlése, amin Fazekas László püspök is
részt vett. A nyitó istentisztelet után meg-
történt a leányegyházközség felújított gyü-
lekezeti termének az átadása.

Fogadás. November 29-én Budapesten
a külhoni történelmi egyházak képviselőit
fogadta Schmitt Pál köztársasági elnök,
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,
Kövér László, az Országgyűlés elnöke és
Orbán Viktor miniszterelnök.

Ökumenikus nagytalálkozó. Decem-
ber 3-án Advent a Hargitán – Advent Eu-
rópában címmel Budapesten, a Szilágyi
Dezső téri református templomban volt a
III. Kárpát-medencei Ökumenikus Nagy-
találkozó. Az istentiszteleten részt vettek
a Kárpát-medence egyházainak képvise-
lői, hogy közös szólásban és imádságban
emeljék fel szavukat az aggasztó mérete-
ket öltött magyarellenesség valamennyi
formája és megnyilatkozása ellen. A talál-
kozón egyházunk képviseletében Fekete
Vince főgondnok és Fazekas László püs-
pök volt jelen.

Evangélikus–református együttmű-
ködés. December 6-án Pozsonyban Faze-
kas László püspök Miloš Klátik evangé-
likus püspökkel és Dušan Vagaský iroda-
vezetővel tárgyalt az őszi csehországi
AGDE-Tagung alkalmával elhatározott
projektről, amely a két egyház közös szer-
vezésében valósulna meg a cigánymisszió

területén. Az elkövetkezendő két évre ki-
tűzött projekthez a Gustav-Adolf-Werk tíz-
ezer eurót biztosít.

Kapcsolatfelvétel. December 7-én a
püspöki hivatalban látogatást tettek a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Hittudo-
mányi Karának hallgatói és a Központi
Papnevelő Intézet növendékei – összesen
28-an, Kránitz Miklós professzor, Perendi
László piarista szerzetes és Puskás Attila
dogmatikus kíséretében. A komáromi gyü-
lekezet tanácstermében egyházunk püspö-
ke és Molnár Árpád püspöki titkár fogadta
őket. A vendégek – akik az egymáshoz
való közeledés és a kapcsolatfelvétel cél-
jával érkeztek – ellátogattak a Selye János
Egyetem Református Teológiai Karára is.

Helyreigazítás. Előző számunkban a
Bibliaolvasó kalauz ajánlásában Gál Lász-
lót körtvélyesi lelkipásztorként tüntettük
fel – tévesen. A körtvélyesi lelkipásztor
Molnár János, Gál László pedig Simonyi-
ban szolgál. Az érintettek és olvasóink szí-
ves elnézését kérjük.

A Pátria rádió

protestáns műsorai:

Február 5-én 8.05-kor a Világosság

című egyházi műsor református adásá-

ban Kassai Gyula lévai lelkipásztor arról

szól igehirdetésében, hogy Isten ismét

két kőtáblára írja fel a Tízparancsolatot.

Február 19-én 8.05-kor a Világosság-

ban Ambrus Erika ipolypásztói lelkipász-

tor Jakab levele alapján a kísértésről szól

a hallgatókhoz.

A Világosság másnapi (hétfői) ismét-

lésének kezdési időpontja: 12.05.
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Tanfolyam
A Reménység Magjai Alapítvány feb-

ruártól – havi egy alkalommal – ismét
gyermekmunkásképző tanfolyamot tart
Martoson. A II. félév témái: kreativitás,
kreatív imára tanítás, hogyan evangeli-
záljunk, viselkedészavaros gyerekekkel
való foglalkozás (Szarka Miklós előa-
dásában), drámapedagógia, bábozás, hit-
fejlődés, énektanítás, gyermekprogram-
szervezés. További információkkal a
0907/101 465-ös telefonszámon Szé-
nási Lilla szolgál. (Azok is jelentkez-
hetnek, akik nem vettek részt a korábbi
féléves tanfolyamon.)

Békességes, áldásokban
bővelkedő új esztendőt

kívánunk
minden kedves Olvasónknak

és Munkatársunknak.
A szerkesztõség

Folytatta ülését a Zsinat

Társulhatnak

az anyaegyházközségek

November 24-én Rimakokován foly-

tatta a hónap elején ugyanott meg-

kezdett ötödik ülését a Szlovákiai

Református Keresztyén Egyház Zsi-

nata. A háromnapos tanácskozáson

a képviselők jóváhagyták az egyház-

községek jogállásáról és társulásáról

szóló törvényt és a 2002. évi egyház-

alkotmány módosítását is, amit az

egyházközségek jogállását és társu-

lását szabályozó törvény indokolt

(mindkét jogszabály jelen lapszá-

munk mellékletét képezi – a szerk.

megj.), a lelkipásztorok továbbkép-

zésének rendjéről és a kreditrend-

szer alkalmazásáról szóló szabály-

zattervezetet viszont átdolgozásra

visszautalták.

Az egyházközségek jogállásáról

és társulásáról szóló törvény 2012.

január 1-jétől hatályos. Rákos Loránt

zsinati tanácsos, a tervezetet előké-

szítő bizottság tagja szerint azért volt

rá szükség, mert egyházunknak ed-

dig nem volt olyan egységes joga-

nyaga, amely az anya- és leányegy-

házközségek, valamint a szórvány-

és missziói gyülekezetek jogállását

egy törvényszövegben kezelte volna.

A másik szempont pedig az volt,

hogy a Zsinat kialakítson egy telje-

sen új egyházközségi jogállást is,

mégpedig a társult anyaegyházköz-

ségekét. A gyülekezetek tagjainak

csökkenő létszáma és az anyagi ne-

hézségek miatt ugyanis egyre nehe-

zebb az anyaegyházközségeknek

egyedül fenntartaniuk egy önálló lel-

(Folytatás a 11. oldalon)
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