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Sorozatunkban azt vizsgáljuk, mivel függ össze Kínában, Dél-
Koreában, Indonéziában Kálvin meglepôen erôteljes hatása,
elsôsorban értelmiségi, gazdasági, gazdaságpolitikai körök-
ben. Ennek három alapvetô oka van: 1. a távol-keleti országok
jelentôs részének politikai és gazdasági orientációja Nyugat
fele; 2. a protestáns racionalitás értékeinek befolyása és egy-
becsengése bizonyos távol-keleti vallási értékrendszerekkel;
3. kulturális, hitbeli, erkölcsi faktorok szerepe a gazdasági
növekedésben.

A puritanizmustól a „multi-kapitalizmusig” – A szociá-
lisan felelôs Kálvin, aki felelôsségre tanította Genf népét a
szószékrôl a szegények tisztességérôl, meg a város luxuske-
rülô jólétérôl, megtanította ôket a fegyelmezett, dolgos, szin-
te istentiszteletként végzett pontos munkára is. A munkához
tálentumot adó Isten iránti hálára, és egymás megbecsülésé-
re. Az Isten- és embertisztelet szívdobbanásszerû összefüg-
gésére. És ezt látták meg Ázsia „vágott mandulaszemmel” is
tökéletesen és tisztán látó, a poszt-
modern világban is megbízható,
kipróbált mintákat, követhetô és
megbecsülhetô példákat keresô ér-
telmiségének tagjai. És a nép oda-
figyelt/odafigyel rájuk, mert az ér-
telmiségit sem önmaga, sem a ha-
talom nem járatta le a nép elôtt.
Kálvin teljesen a kihasználás, a ki-
zsákmányolás és a lenézés ellen
volt. Szemében a valaki nem az
volt, akinek minél több valami volt
a zsebében! Max Weber, Ázsia
mai bestseller írója, a múlt századi
heidelbergi protestáns szociológus
világhírû „Protestáns etika és a ka-
pitalizmus szelleme” kínaira is le-
fordított fô mûvének lábjegyzetei-
ben több, mint 100 oldalt szentel
ennek a kérdésnek: a kálvini szo-
ciális sajátosság, a felelôsség.
Egyik lábjegyzetében leszögezte:
nem Kálvin személyiségét, hanem
az általa, gondolatai nyomán ki-
bontakozott kálvinizmust tanul-

mányozta, amint az a 16-17. században kialakította a kapita-
lista kultúrát.

De azt is tisztán látnunk kell, hogy Kálvin nem a kapitaliz-
must hozta létre, hanem a kálvini tanítást, Weberrel szólva a
kultúrát, ami hatott a kapitalista viszonyok között. Errôl a ne-
ves svájci teológus, Max Geiger így írt: „Nem lehet felfedezni
közvetlen kapcsolatot Kálvin és a kapitalizmus között”. Ám a
puritanizmus, ami aztán magatartásbeli hajtóereje lett a gaz-
dasági növekedésnek, már a fegyelmezett, a takarékos genfi
életmódban megkapta az indító ösztönzéseket. Ez is tény. Ez
Genf helyi szellemisége – Kálvin módján. A puritanizmus né-
pe keményen dolgozott Isten dicsôségére. Kálvin munkaeti-
kájában viszont a szabadság legalább ennyire erôs motívum
volt: a munka szabaddá tesz a másik embertôl, a hatalomtól
történô függéstôl. Lehetôvé teszi, hogy méltósággal éljünk, és
segítsünk azokon, akik nagy szükségben élnek, s ôket is em-
bernek, embertársunknak tekintsük.

Kálvin figyelmesség-, és érdekeltség etikája, embervé-
delme, s a mérsékelt kamat bevezetése – Kálvin mai napig
csodálni való „találmánya” volt, s ez maradt gazdaságetikájá-
nak legmaradandóbb öröksége: a fair, a tisztességes és em-
berséges kamat. Az Ószövetség tilalmaiból indult ki, példá-
ul a nagyszerû rendelkezésekbôl: „Ha pénzt adsz kölcsön egy
szegény embernek, aki népembôl való, és melletted él, ne
bánj vele úgy, mint egy uzsorás: ne vessetek ki rá kamatot!
Ha zálogba vetted felebarátod felsôruháját, napnyugtáig add
vissza neki!” (2Móz 22,24-25). Vagy: „Ne szedj kamatot test-
véredtôl se pénz, se élelem, se egyéb dolog után, amit kamat-
ra szoktak adni” (5Móz 23,20). Csillagnyi messzeségre vagy
még inkább pokoli messzeségre kerültünk mára ettôl a bibliai
normától! Talán ennek a gyökere abban a katasztrofális for-
dulatban vagy lejtômenetben rejlik, hogy nálunk is egyre

kevésbé látjuk meg a másik em-
berben a testvért?! Ellenséget,
gyanús lényt szimatolunk benne,
vagy kihasználható embergépnek
tekintik sokan a másikat, egy kíná-
latnak, számnak a munkaerôpia-
con. Vagy baleknak, akinek min-
dent el lehet adni, szellemileg, ke-
reskedelmileg, politikailag, banki-
lag, mezôgazdaságilag?! Kálvin az
embervédelem, ezért a kamatvé-
delem, illetve kamatmérséklés
bajvívója volt élete végéig. Kö-
vette Jézust, aki az aranysza-
bállyal is a másikat testvérnek te-
kintô emberszemléletet hozta erre
a világra, s hagyott itt örökül.
Aranyszabályos, viszonosságon,
kölcsönösségen alapuló antropo-
lógiai elméletet és gyakorlatot tes-
tesített meg: „Amit csak szeretné-
tek, hogy az emberek tegyenek ve-
letek, mindenben ugyanúgy tegye-
tek ti is velük” (Máté 7,12).

(drbl)
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Adjatok hálát az Istennek, Imádkozzatok szent nevének! (Zsolt 105,1) 3

DR. BÉKEFY LAJOS

Vannak, akik idén egyházi vagy különféle utazási irodák szervezésében, magánúton, kerékpáron, gyalogszerrel, vo-
naton, busszal, autón, esetleg repülôn látogattak el reformáció 500 alkalmából a hitújítás fôvárosába. Nekem erre
idén nem volt érkezésem. De 41 éve megérkeztem a híres városba, s ott is maradtam egy esztendôre ösztöndíjas teo-
lógus diákként. Ebben a sorozatban azoknak a városoknak a lelki, szellemi hatásaiból idézek fel néhányat, melyek
a reformáció fellegváraiként mély hatást gyakoroltak ezrekre, közöttük rám is, és máig kísérnek reformátori örök-
ségükkel: Wittenberg, Heidelberg, Genf. Tiszteletadás ez a spirituális zarándoklat a nagy elôdöknek. Legfôképpen
soli Deo gloriás hálaadás Istennek Jézus Krisztusért a Szentlélek által, Aki 500 éve fellobbantotta az Ige fényét, ki-
töltötte az evangélium kontinensformáló dinamikáját, erejét Európa egén. És népeinek sokaságára.

A szív új vallása a reformáció (Kálvin)
ÜÜddvv  nnéékkeedd,,  WWiitttteennbbeerrgg,,  mmaaggyyaarrhhoonnii  rreeffoorrmmáácciióónnkk  eeggyyiikk  bbööllccssôôjjee

Biográfiai visszapillantó. 1974 ôsz eleje volt, amikor az akkori
dunántúli református püspök, dr. Bakos Lajos papi vizsgámat kö-
vetôen feltette a kérdést: „Van ösztöndíjas hely Wittenbergben, vál-
lalod?” – „Örömmel” – mondtam azonnal. És néhány hét múlva
már a berlini Auguststrasse-ban találtam magamat, az akkori NDK
evangélikus egyházi központjában. Még mielôtt a mély vízbe ke-
rültem volna, néhány nap tájékozódás, nyelvvizsgaszerû beszélge-
tés volt Kelet-Berlinben. Ezt a neves evangélikus ószövetségi pro-
fesszor, az ösztöndíjbizottság vezetôje, és a stipendisták felügyelô-
je, Konrad von Rabenau egyházfôtanácsos vezette. A szelíd, halk
szavú, ezzel együtt nagyon határozott, mindig segítôkész professzor
adta át a beiskolázási nyomtatványt, s bocsátott útnak: „Wittenber-
gában ezernyi magyar peregrinus diák tanult, fordult meg. A ma-
gyar coetusnak, a coetus ungaricus in academia wittenbergensi-nek
sok kiváló tagja volt. Legyen büszke az elôdökre és méltó utóduk”.
Nagy és súlyos, de biztató és feladatmegjelelô szavak voltak ezek.
Ma is átélem a megrendültséget és a belsô eltökéltséget: mekkora
kihívás, teljes erôbedobást igénylô lehetôség volt ez. És 1974. szep-
tember második hetében elindultam vonaton Wittenbergába. Már
távolról feltûnt a szívdobogtató látvány: a Stadtkirche, a városi
templom két magas tornyával és a lutheránus himnuszt lelkemben
azonnal felzendítô Schlosskirchevel, a vártemplommal, bástyasze-
rû erôdítmény tornyával. Valóban ezt sugallta, és sugallja: Erôs vár
a mi Istenünk...

Hála a pneumatikus egyidejûségért. Amikor benyitottam a Luther
utcai ôsi kollégium nagy fakapuján a Prédikátor Szemináriumba,
megcsapott a történelem kissé dohos, sajátos ízû levegôje. S ami-
kor a diákok generációi által koptatott, mindig nyikorgó, de fényes-
re taposott falépcsôkön lépkedtem felfelé a magyar coetus tájékán
kijelölt szobámba, éreztem azt a sûrû históriás levegôt, amiben lát-
hatatlanul ott jöttek velem Károli Gáspár, Méliusz Juhász Péter,
Dévai Bíró Mátyás, s felsorolhatatlanul hosszú sorban a magyar re-
formáció, a lutheránus, református hitújítók, tanítók, tudósok, püs-
pökök, esperesek, hû, tudós tiszteletesek. Hatalmas lelki sereg-
szemle volt ez. Egyedül voltam abban az évben az ódon falak kö-
zött magyar diák, de nagy magyar bursa, diáktársaság vett körül lé-
lekben. Ôk éjjel-nappal velem voltak. Kicsit úgy éreztem magam,
mintha sportpályán versenyt futnék. Magányos sprinterként, de a
lelátón ezrek biztatnak. Késôbb ezt az érzést el is neveztem pnemu-
matikus egyidejûségnek, a Szentlélek szimultán csodájának, ami-
kor egyetlen lelki pillanatban átérezzük, hogy igen sokan vagyunk.
Jó volt ezt átélni az ódon wittenbergi falak között. S látni, használ-
ni a tantermet, ahol Luther és társai egykor a peregrinus diákokat
bevezették az új hit, a scientia reformata tudományába. Nagy há-

lát éreztem Isten iránt minden napon, hogy a Krisztusnál világos-
ságot, küldetést talált fényes lelkeknek ebben a nagy seregében, a
magyar lelki bursában, a történelmi coetusban nekem is helyet
adott.

Lelki iránytûk – wittenbergi hétköznapok. Azonnal a mély víz-
be kerültem. Dr. Otto Kaiser professzor, a Protestáns/Evangéliumi
Prédikátorképzô Szeminárium igazgatója vezette a képzést. Gyor-
san bele kellett illeszkedni abba a csapatba, amelyik már két hete
megkezdte tanulmányait. Nem volt könnyû. Reggeli elôtt az alag-
sori kis kápolnában áhítattal indult minden nap, a hétvégéket leszá-
mítva. És készülni kellett a reformáció ünnepére. Mindenkinek
egy-egy igehirdetéssel, amit majd a Schlosskirchében, Luther szó-
széke elôtt kellett elôadni még az ünnepek elôtt. Homiletikai, ige-
hirdetési gyakorlatként. Hatalmas volt az izgalom, nagy a készülô-
dés. A textus mindenkinek ugyanaz volt. A reformáció egyik nagy
Igéje: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem
kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna
nekünk vele együtt mindent?...” (Róma 8,31kk). Most a készülôdé-
sem során lejegyzett tengelymondatokat hadd idézzem fel. A refor-
máció lényegérôl. Ezek is velem maradtak Wittenberg óta. Kálvin
ezen mondatai: „A szív új vallása a reformáció”. – „A reformáció
az Ige szerint megújított istentisztelet és élet”. Vagy a német Hit-
valló Egyház múlt századi kiváló teológusának, Wilhelm Nieselnek
a mondatai: „Az egyház addig egyház, amíg kész a reformációra”.
– „Az emberi reform rombolja az egyházat, elfedi a bajt. Egyedül
az Isten által véghezvitt reformáció hozza létre az igazi egyházat”.
S hogy egy cseh prédikátort, H. Kruskát is idézzek, aki visszhan-
gozta Kálvint: „A reformáció mindig a szív reformációja, vagy
semmit sem fog megújítani”. Az Ige mellett, amit akkoriban már a
Herrnhuti Testvérgyülekezet Losungja szerint olvastam, ezek a gon-
dolatok is lelki iránytûm aranymetszésû jelölései közé kerültek.
Herrnhut, ahová többször is eljutottam, s megcsodálhattam mennyei
Jeruzsálemet jelképezô hófehér padú templomát, benne a híveket,
Jézustól vett hófehér, talpig érô templomi köpenyükben, boldog
éneklésükkel. A nagyon szürke NDK-s idôkben is ragyogó, derûs
híveik hosszú sorát. Lenyûgözô, biztató tapasztalat volt: lehet más-
ként élni, lehet ragyogni a sötétségben, még ha az nem is fogad be.
Annak követésében, és követségében, Aki ezt mondta: Én vagyok
a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben (János
8,12).

Mi a reformáció központi témája? Erre a kérdésre nagyon hamar
megérkezett felülrôl a válasz. Kicsinyke ösztöndíjamból minden
hónapban vettem pár teológiai témájú könyvet. Legnagyobb „ho-
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Hirdessétek dicséretét, És minden jótéteményét! (Zsolt 105,1)4

DR. VICZIÁN MIKLÓS

Mert aki engem
megtalál, az életet
találja meg, és ke-
gyelmet nyer az
Úrtól (Péld 8,35).

Hónapokon át olvastuk bibliaolvasó vezér-
fonalunk szerint a Példabeszédek könyvét.
Ebben a könyvben jobbára pár soros, egy-egy
igazságot kifejezô gondolatokat, életbölcses-
ségeket olvashatunk. Java részük Salamon
királytól származik, erre utal a könyv legel-
sô mondata is. Egy részét bizonyára írásba
foglalták még életében, de voltak, amelyek
hosszú ideig szájról szájra jártak, és csak
Ezékiás király idején kerültek lejegyzésre,
mint ahogy errôl a 25. rész elsô verse tudó-
sít. Salamon mellett még két szerzôrôl tud-
hatunk név szerint, Agurról (30,1) és Lemu-
élról (31,1), akik Izmael leszármazottai, te-
hát Ábrahámtól származnak ugyan, de nem
a választott nép közül valók. Kerültek még
a könyvbe meg nem nevezett szerzôk bölcs
mondásai is (24,23). Az egész könyv engem
a reformáció századának nagy németalföldi
festôjének, Pieter Bruegelnek a festményeire
emlékeztet, amelyek életképeket ábrázolnak
számos apró jelenet-részlettel. Nem elég a
képre – úgy egyben – távolról rátekinteni,
mint egy impresszionista festményre, hanem
el kell mélyedni az apró részletekben. Így

van ez a Példabeszédek könyvével is. Egy-
egy gondolat – példabeszéd – önmagában is
megáll, nem kell keresni feltétlenül össze-
függést a környezetével, mint ahogy azt a
Biblia többi könyvei esetén tesszük.

Ebben a mozaikban, egyszer csak a 8.
részben kirajzolódik egy csodálatos kép,
mely az egész könyv, sôt az egész Szentírás
szívét körvonalazza. Megszemélyesíti a böl-
csességet, és felragyog belôle az Úr Jézus
Krisztus alakja. Bemutatkozása a tökéletes
isteni tudást és hatalmat tükrözi: „Én, a böl-
csesség, együtt lakom az okossággal, és ná-
lam van a megfontolt tudás... Enyém a tanács
és a jutalom, én vagyok az értelem, enyém a
hatalom... Általam uralkodnak a királyok...
Általam vezetnek a vezérek, és ítélkeznek
igazságosan az elöljárók.” Mintha csak az
Úr Jézus tanítványainak adott végrendeletét
hallanánk: „Nekem adatott minden hatalom
mennyen és földön” (Mt 28,18).

A királyok Királya, uraknak Ura lép elô
teljes isteni fenségében. „Övé egyedül a hal-
hatatlanság, aki megközelíthetetlen világos-
ságban lakik, akit az emberek közül senki
sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és
az örökkévaló hatalom” (1Tim 6,16). Ebbôl
az örök, láthatatlan isteni fenségbôl bontako-
zik ki Jézus Krisztus alakja. „Aki engem lát,
látja az Atyát” – mondja majd Jézus Fülöp-
nek (Jn 14,9), de most még csak a teremtés
elôtti örökkévalóságból ködlik fel személye
a Péld 8,22. verstôl kezdôdôen. „Az Úr út-
jának kezdetén alkotott engem, mûvei elôtt
réges-régen. Az ôsidôkben formált engem,

…és kegyelmet
nyer az Úrtól

zományom” annak a sorozatnak 15 kötete
volt, ami egy-egy Igéhez kapcsolódó prédi-
kátori gondolatokat tartalmazott a múltból
és a jelenbôl. Itthon éveken át egyik fontos
segédanyagom volt az igehirdetésre készü-
lôdés közben. Igazi lelki kincsestár. Ennek
egyik mondata azóta is elevenen idézôdik
fel bennem így októberben: „Nem Luther,
hanem Jézus a reformáció igazi, egyetlen
fô témája”. E kötetekbôl tudtam meg, hogy
Németország egyes vidékein a reformáció
emléknapját 1568. óta Luther születésnap-
ján tartották, november 10-én, illetve a
hozzá legközelebb esô vasárnapon. Októ-
ber 31. a 18. században vált általánossá.
Amikor nagy izgalommal készültem a Vár-
templomban tartott homiletikai gyakorlat-
ra, átéreztem annak súlyát, hogy Luther sír-
emléke elôtt, a beszélôpultnál kell elmon-
danom prédikációmat. A történelem szoron-
gatott, nézett le rám a falakról, a tézisek aj-
taja, a választófejedelmek közelsége, nagy
gondolkodók lelki jelenvalósága izzította a
levegôt körülöttem. Nagy bátorítást jelen-
tett ebben a helyzetben ez a mondat az
egyik kötetbôl: „A reformációi ünnepi ige-
hirdetésnek egyetlen kritériuma van: az
evangélium, illetve ennek hirdetése. Az ilyen
igehirdetés középpontjában nem Isten refor-
máció korabeli nagy tettei állnak, hanem
Isten hatalmas, nagyságos tettei az üdvtör-
ténetben, amirôl a reformátorok is bizony-
ságot tettek”. Ma sem szólhat másról a re-
formáció 500, az emlékezés és lelki hódo-
lásunk, presbitereké és lelkészeké, s egész
megváltott protestáns magyar népünké,
mint Isten nagyságos tetteirôl. Szabadítá-
sairól, gyógyításairól, ígéretei beteljesülé-
sérôl. Meg az Egyetlen Szabadítóról, Jézus
Krisztusról – solus Christus. Luther és a re-
formátorok sarkalatos mondata ezért ma is
kötelez és elkötelez: Deo servire – summa
libertas – Istennek szolgálni – ez a legtelje-
sebb szabadság!
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Beszéljétek a nép eló́tt Nagy csudáit, melyeket tött! (Zsolt 105,1) 5

kezdetben, mielôtt a föld létrejött.” A szá-
munkra felfoghatatlan, idôn kívüli öröklétbe
enged bepillantanunk, mintha csak a Biblia
elsô lapján járnánk: „Kezdetben teremtette
Isten az eget és a földet...” – vagy még az
elôtt, ha az idôn kívüli örökkévalóságban le-
het egyáltalán elôtt-rôl beszélni.

A megközelíthetetlen messzeségbôl a Péld
8. fejezet végére egészen közel jön hozzánk,
és nekünk, ma élô olvasóinak is személyessé
válik megszólítása. „Boldog ember az, aki

hallgat rám, ajtóm elôtt vigyázva mindennap,
ajtófélfáimat ôrizve. Mert aki engem megta-
lál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer
az Úrtól.” Mintha csak az Ôt lázasan keresô
Luther Mártonnak válaszolna a „hogyan ta-
lálok egy kegyelmes Istent” kérdésére. „Jöj-
jetek énhozzám mindnyájan, akik megfárad-
tatok és meg vagytok terhelve, és én meg-
nyugvást adok nektek” (Mt 11,28).

Sôt, a pillanatnyi megnyugvásnál is töb-
bet! Aki Jézus Krisztust megtalálja, az éle-
tet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól!
Azt az életet, amelyet a teremtô Úr Isten le-
helt az emberbe, amikor „megformálta az
Úristen az embert a föld porából, és az élet

leheletét lehelte az orrába” (1Móz 2,7). A
bûnesettel elveszítettük ezt az életet, s ma-
gunktól meg sem találnánk azt, ha az Úr Jé-
zus mentô szeretetével és helyettes áldoza-
tával elébünk nem jön, és néven nem szólít.

Adjunk hálát így, a reformáció 500. év-
fordulóján, hogy a Tôle mindig újra eltávo-
lodó, Ôt megtagadni is kész emberhez még
ma is kegyelmének Igéjével közeledik!

„Ma, ha az ô szavát halljátok, ne kemé-
nyítsétek meg a szíveteket, mint az elkesere-
déskor, a kísértés napján a pusztában, ahol
megkísértettek engem ôseitek, próbára tet-
tek, bár látták tetteimet negyven éven át”
(Zsid 3,7).

A reformáció társadalmi hatása
DR. GYÔRI ISTVÁN

A Kádár-rendszerben az iskolai tanköny-
vek a reformációt csak társadalmi reform-
mozgalomként értelmezték, ez következett
a marxista történetírás osztályharcközpontú
szemléletébôl. Ma már túl vagyunk ezen,
de nehogy a gyereket is kiöntsük a fürdô-
vízzel, inkább most, a jubileum kapcsán
vegyük sorra, hogy a reformáció mintegy

„pozitív mellékhatásként” milyen változásokat hozott. A reformáció
elôtt az egyházi élet hûen tükrözte az akkori társadalom megosztott-
ságát. Egyik oldalon voltak a nemesek, közülük kertültek ki a föld-
birtokosok, de nemcsak a termôföld, az akkori legfôbb termelôesz-
köz volt az övék, csak nekik voltak politikai jogaik. A másik olda-
lon voltak a vagyon, föld és jog nélküli jobbágyok. Az egyházban a
nagy gondot a latin nyelv jelentette. Latinul volt a templomi mise,
és a Biblia is csak latinul volt elérhetô. Szándékosan nem is fordí-
tották le, úgy gondolták, hogy a latin szent nyelv és csak ez illik a
Szentíráshoz. Minden egyházi irat, még az áhítatos vagy imaköny-
vek is. Latinul azonban az egyszerû nép nem tudott, csak a papok és
a tanultabb urak, az egyszerû nép tehát ott volt a templomban, de a
latin misébôl nem értett semmit, emiatt aztán rengeteg tévhit és ba-
bona terjedt el, fôleg a halállal és a túlvilággal kapcsolatosan. Luther
Márton felismerte, hogy az egyház nyomorúságának ez a fô baja,
ezért az egyik elsô intézkedése volt, hogy a latin mise helyett beve-
zette a nép nyelvén szóló istentiszteletet, a Bibliát pedig lefordította
németre, ezzel elhárult a legfôbb akadály, hogy a hit kérdéseinek
megértése mindenki elôtt nyitva legyen. Ma modern szóval azt
mondhatjuk, megtörtént az egyház akadálymentesítése. Persze ah-
hoz, hogy az emberek olvassák a Bibliát, nyomdákra és iskolákra
volt szükség. Nálunk Károlyi Gáspár bibliafordítása és Huszár Gál
debreceni nyomdalapítása volt a reformáció fontos mérföldköve, de
a legkisebb faluban is alapítottak iskolát. Elôfordult, hogy templom
és lelkész nem volt valahol, de akkor is volt tanító és iskola. A ké-
sôbbi gályarabok fele tanító volt. A két dolog összetartozását jelzi,
hogy sok gyülekezetben ma is a templomi igehirdetést tanításnak
nevezik. Az anyanyelven hangzó igehirdetés és az emberek kezébe
adott Biblia megszüntette a nemesek és köznép közötti különbséget
az egyházban. Az uralkodók és fejedelmek megriadtak még a gon-
dolatától is, hogy egy idô után az írni-olvasni tudó, a hit dolgaival
foglalkozó köznép nem fogja tûrni a jogfosztott állapotot, ezért for-
dultak eleinte olyan nagy erôvel a reformáció ellen. Nem a hitet iri-

gyelték a parasztoktól, hanem a maguk uralmát féltették. És amitôl
féltek, be is következett. Svájcban és Hollandiában, ahol a reformá-
ció hamar elterjedt, véres forradalom nélkül, békés úton, de viszony-
lag hamar megtörtént a parasztság felszabadítása. A felszabadult pa-
rasztság számára a tanulás és a munka jelentette a felemelkedést.
Mindenki tanult, fejlôdött az oktatás, az ipar, a kereskedelem, de a
mûvészetek is. A két ország olyan elônyre tett szert a korai polgáro-
sodással, ami ma is érezhetô. Ezzel szemben azokban az országok-
ban, ahol a reformációnak nem volt hatása, megmaradt a korábbi ál-
lapot, az analfabetizmus, és ezzel a köznép szellemi elmaradottsága.
Néhány balkáni országban, de fôleg Oroszországban a parasztság az
elsô világháborúig az ókori rabszolgasághoz mérhetô állapotban és
szegénységben élt, nem véletlen, hogy itt tört ki a nagyon véres és
tragikus októberi forradalom, ami formálisan felszabadította a pa-
rasztságot, de a több évszázados hátrányt nem tudta megszüntetni.
Magyarországon az erdélyi fejedelmek által vezetett szabadsághar-
cokban összekapcsolódott a nemzeti függetlenség, a hit szabadságá-
nak ügye. Rákóczi zászlajára ezért ez volt írva: „cum Deo pro patria
et libertate” – Istennel a hazáért és szabadságért. A Kádár-rendszer-
ben a cum Deo (Istenért) kimaradt az iskolai tankönyvekbôl, még a
múzeumi kiállításokon is letakarták az eredeti kuruc zászlókról az
elsô szót. A jobbágyok azért csatlakoztak a szabadságharcokhoz,
mert saját sorsuk jobbrafordulását remélték. Ez csak Bocskai fejede-
lem idején következett be, amikor a hozzá hûséges hajdúknak földet
és a nemesekéhez hasonló jogokat adott, beleértve a szabad költözés
és kereskedelem jogát. A hajdúk jól éltek ezzel a lehetôséggel, az
önellátás helyett átálltak a piacra való termelésre. A meggazdagodó
hajdúvárosok nem csak templomokat építettek, de mindenütt – a
debreceni Kollégium mintájára – iskolákat is, aztán kórházakat, vá-
rosi intézményeket. A hajdúvárosok példája megmutatta, hogy a job-
bágyi terhek megszüntetése után nálunk is megindulhat a polgároso-
dás. Ez segített a reformkor politikusainak, hogy a kérdéssel foglal-
kozzanak. Végül országosan az 1848-as áprilisi törvények törölték el
a jobbágyság úrbéri terheit, ezzel megteremtették a születési elôjo-
goktól mentes társadalom lehetôségét. Pár évvel késôbb az Egyesült
Államokban az ottani reformátusság jeles képviselôi kezdték el a
harcot a rabszolgák felszabadításáért, érvelésük a reformátorok gon-
dolatait idézte, amikor azt hangsúlyozták, hogy a teremtés okán min-
den ember egyenlô, a megváltás okán minden ember kegyelembôl
állhat meg Isten elôtt, nem tehetünk tehát különbséget a származás
szerint. Mindez a reformáció hatása. Lehet, hogy Luther és Kálvin
még nem mertek volna ilyenre gondolni, de az általuk elindított
mozgalom gyümölcsei között ne feledkezzünk meg ezekrôl sem.

…és kegyelmet
nyer az Úrtól
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Jövôbe mutató szavak
DR. SZILÁGYI SÁNDOR

A bibliai idôkre visszatekintve, sokszor
jut eszünkbe: de jó is lehetett Isten népé-
nek, amikor még voltak próféták! Furcsa
módon figyelmen kívül hagyjuk azokat a
megnyilatkozásokat, amelyek a reformá-
ció korában, sôt, napjainkban láttak nap-
világot, pedig jövôbe mutató szavak –
próféciák! – felfedezhetôk bennük.

Kezembe akadt a Confessio folyóirat 2007/3. száma, amelyben
a presbitériumokról, a presbiterek választásáról, a presbiteri tiszt
etikai követelményeirôl értékes írások je-
lentek meg. Szeretnék azonban egyet ki-
emelni ezek közül: Szövetségünk néhai
ügyvezetô elnökének, szeretett Pali bá-
tyánknak, dr. Ritoók Pálnak a cikkét:
„Megújítandó-e a presbiteri rendszer?”
címmel. A cikk foglalkozik a presbiteri
tiszt bibliai mintáival, követelményeivel,
a kálvini idôszak és a magyarországi elsô
presbitérium jellemzôivel. Három idôsza-
kot különböztet meg a szerzô, amikor a
presbiterek által gyakorolt testületi veze-
tés jelentôsége kiemelkedô volt:

1. Az elsô presbitérium megalakításá-
tól, 1617-tôl az 1791. évi budai zsinatig,
amelybe bele esik az ellenreformáció ke-
gyetlen és véres idôszaka, ami miatt sok
gyülekezet maradt lelkész nélkül.

2. A budai zsinattól a XX. század 40-es
éveiig, amelyben a vallásszabadság részle-
ges korlátozását szenvedték el a reformá-
tusok, de a presbitériumok élete mégiscsak
elindult. Érte sok belsô támadás is református fôurak részérôl,
akik nem akartak egy testületben szolgálni jobbágyokkal és pa-
rasztokkal. Ebben az 1848-as forradalom hozott némi változást.

3. A múlt század közepén, a II. világháború után Isten ébredés-
sel ajándékozta meg hazánk reformátusságát, amely a presbite-
rek szerepének felértékelôdésével járt. Ennek mérföldkövei vol-
tak: az 1. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri Konferencia

1981-ben, a Magyar Református Presbiteri Szövetség megalaku-
lása 1990-ben, a Presbiter c. lap megindulása 1991-ben és egy-
házi törvényeink új szövegezése a kilencvenes évek folyamán.

A továbbiakban annak érdekében, hogy presbitereink lássák
elôre a rájuk váró feladatokat, a szerzô felsorolja társadalmunk
elôre látható változásait. Néhány idézet a cikkbôl:

- A növekedés kényszere, a hatalom utáni vágy átlépi az ország-
határokat, amelyek Európában amúgy is lassan megszûnnek, így
túllép a nemzeteken és a nemzetköziség felé tör.

- Az elôzôekben jellemzett világ idegenül és nemegyszer ellen-
ségesen tekint minden olyan emberre, ill. ezek alkotta közössé-
gekre, akik másképpen gondolkodnak a világról: családról, nem-

zetrôl, egyházról...
- Mindenképpen növekszik az idôsebb

korosztályok aránya a népességen belül,
tehát egyre nagyobb terhek rakódnak az
aktív keresôk vállára. ... A súlyosabb kö-
vetkezmény azonban az lesz, hogy elkerül-
hetetlenné válik a bevándorlás, különö-
sen, ha figyelembe vesszük, hogy várható-
lag növekvô mértékben fog nôni a kiván-
dorlás is.

A presbiterek és a presbitériumok szük-
séges megújulásának jellemzôit a szerzô
13 pontban foglalja össze. Itt nincs lehe-
tôség ezek felsorolására, csak annyit sze-
retnék ezekbôl kiemelni, ami a presbite-
rek egyháztudatának kimunkálására vo-
natkozik.

Pali bátyánk elôrelátása eszembe juttat-
ja az Ige szavait a Fenevadról:

„Megadatott neki, hogy hadat indítson
a szentek ellen, és legyôzze ôket, megada-
tott neki a hatalom minden törzs és nép,

minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja ôt mindenki, aki a föl-
dön lakik, akinek nincs beírva a neve a megöletett Bárány élet-
könyvébe a világ kezdete óta” (Jel 13,7-8).

Figyelmeztetés ez arra, hogy a presbiteri szolgálat nem üdülés,
nem a tisztelet élvezése, hanem felelôsség és készülés a megpró-
báltatásokra is.

Dr. Ritoók Pál cikke alapján

Kitüntetett református testvéreink
Augusztus 20., államalapításunk emléknapja alkalmából több református testvérünk részesült állami kitüntetésben. Magyar Ér-
demrend Középkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Balog Zoltán emberierôforrás minisztertôl Dr. Vladár Gábor, a
PRTA volt rektora, egyetemi tanár, Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Kontra Mik-
lós, a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékének professzora, Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitün-
tetést vehetett át Berkesi Gábor budapest-pozsonyi úti lelkipásztor, iskolalelkész; Dr. Enghy Sándor lelkipásztor, az SRTA
professzora; Dr. Gaál Sándor nyírségi esperes, a DRHE Teológiai Intézet docense; Kántor Pál, a hamiltoni Kálvin János Ma-
gyar Református Egyház lelkésze, költô. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Kovács Kálmán
baktalórántházi lelkipásztor és Nagy Gábor, a budapesti Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola igazgatója.
Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Andrási Szabolcsné, a Kiskunhalasi Református Kollégium
és Központi Általános Iskola igazgatóhelyettese.
Életükre, szolgálatukra Isten megerôsítô kegyelmét és áldását kívánjuk.
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Presbiterválasztás elé
DR. HUSZÁR PÁL

Istenünk végtelen kegyelme folytán is-
mét jelentôs esemény elôtt áll református
egyházunk. Törvényünk értelmében meg-
újulnak presbitériumaink, amelyek szere-
pe nélkülözhetetlen gyülekezeteink és
egész egyházunk kormányzásában.

Bizonyosan ezúttal is lesznek közöt-
tünk, akik megfáradtak a lassan véget érô ciklus folyamán, eset-
leg megromlott egészségi állapotuk miatt már nem tudják vállal-
ni megtisztelô szolgálatukat. Illesse méltó köszönet ezeket a hit-
testvéreinket eddigi fáradozásaikért! Helyesnek tartanám, ha tisz-
teletbeli presbiterként tanácsa-
ikkal, tapasztalataikkal tovább-
ra is segítenék gyülekezeteink,
egyházunk életének alakítását,
jobbá tételét, amennyiben még
módjukban áll ennek a tiszte-
letre méltó feladatnak a válla-
lása és lelkiismeretes végzése.

Remélem, sokan vannak kö-
zöttünk, akik az új ciklusban
is – esetleg már sokadszor –
szívesen vállalják a presbiteri
szolgálatot, de a dolgok termé-
szetébôl adódik, hogy új pres-
biterekre is szüksége lesz re-
formátus egyházunknak. Szükségünk lesz olyan nô- és férfitest-
véreinkre, akik vállalják a szolgálatot, akik elfogadják a megtisz-
telô hívást, hogy az Úr munkatársai legyenek az ô üdvtervének
megvalósításában, Isten Országa építésében. Az ô bátorításukra
idézem Ézsaiás prófétát: „Mert a hegyek megszûnhetnek, és a hal-
mok meginoghatnak, de hozzád való hûségem nem szûnik meg,
és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülô
Urad” (Ézs 54,10).

Tapasztalatból tudom, hogy sokan megrettennek, ha valamelyik
gyülekezeti tag a presbiteri tisztségre kívánná javasolni ôket. Ál-
talában így szokták még a jelölést is elhárítani: „Kevés az én
erôm ahhoz a feladathoz.” „Hogy lennék én méltó erre a tisztség-
re?” „Ugyan, hogy kívánhatná bárki is, hogy én vállaljam ezt a
megtisztelô, de számomra megoldhatatlan feladatot?” Általános
jelenség, hogy a szóba hozott jelöltek csak és kizárólag a maguk
erejével számolnak. Nem veszik figyelembe a felülrôl kérhetô és
kapható segítséget. Szeretném minden ebben az ügyben érintett
hittestvérem szívére helyezni azt az alapigazságot, hogy az Úr
sosem állít bennünket olyan feladat elé, amelyet ne tudnánk

megoldani az ô segítségével. Arra biztatom presbiterjelölt társai-
mat, hogy ebben a tudatban vállalják a felkínált feladatot!

Péter apostol a következôképpen határozta meg a presbiterek
feladatkörét: „...legeltessétek Isten közöttetek levô nyáját, ne
kényszerbôl, hanem önként...” (1Pt 5,2). Ez a fennkölt megfogal-
mazás kelthet aggodalmat, netán félelmet is a presbiteri tisztség-
re javasolt hittestvéreinknél. Éppen az indokolatlan félelmek el-
oszlatása érdekében érdemes mai köznyelven megfogalmaznunk,
hogy itt Péter apostol gyülekezeteink, egyházunk gondozását, Is-
tenünk Országának építését várja el tôlünk, amire az Úr segedel-
mével úgyszólván mindnyájan alkalmasak lehetünk.

Jó, ha mindannyiunk elôtt világos: minden tisztes erôfeszíté-
sünk ellenére csakis Urunk imádságban elkérhetô és megkapha-

tó segítségével tudjuk ellátni
fontos és megtisztelô presbite-
ri, gondnoki és fôgondnoki fe-
ladatainkat. Ennél fogva értel-
metlen és felesleges dolog egy
ilyen fontos döntés elôtt saját
lelki-szellemi erôinket mé-
ricskélnünk. Tudjuk, hogy
mennyei Gazdánk elébe vitt
kérésünkre mindenkor kész
kipótolni a nálunk mutatkozó
erôhiányt. A teremtett világ –
benne fôként Európa – jelenle-
gi viszonyai között különösen
nagy szükségünk van erôink

egyesítésére, református keresztyén identitásunk és magyar nem-
zettudatunk erôsítésére.

Kedvezô hatása lehet, ha a presbitériumban többféle foglalko-
zás is képviselethez jut, amennyiben erre mód van. A pályázati
rendszer indokolja a jogászok, közgazdászok jelenlétét, de ter-
mészetesen az is hasznos, ha egy építész, orvos, tanár is ül a tes-
tületben. Jól megférhet ezzel az iparosok – például ács, kômû-
ves, tetôfedô – közremûködése a célszerû döntések meghozata-
lában.

Rendkívül fontos, hogy a presbitériumban a lelkipásztor és a
presbiterek egy irányba húzzanak, mert csak így van elôrehala-
dás. Ellenkezô esetben csak pangást, helyben járást tapasztalha-
tunk, amit mindenképpen el kell kerülnünk. Az sem szerencsés,
ha a presbiterek szerepe csak a tekintélyelv alapján elôterjesztett
javaslatok megszavazására korlátozódik, azaz a presbitérium
„bólintó Jánosok” testületévé válik.

Cselekedje Szentlelke által a minden kegyelem Istene, hogy
ezúttal bôvelkedjünk az áldozatra, önzetlen szolgálatra kész je-
löltekben, és a legrátermettebbeket tudjuk megválasztani!

Közlemények
Ezúton tájékoztatjuk kedves Testvérünket, hogy a 2017 júniusában történt zempléni – fôként megyaszói – viharkárok enyhítése 

céljából Szövetségünk – a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül – 109.000 Ft összegû támogatást továbbított.
A Kanizsai Pálfi János emléktábla költségeire 133.500 Ft adomány érkezett.

A Dunamelléki Református Kántorképzô tanfolyam támogatása céljából 60.000 Ft összeget továbbítottunk.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a nagylelkû támogatásokért!



Az Isten a mi reménységünk, Midó́n reánk tör ellenségünk (Zsolt 46,1)8

SSzzöövveettssééggüünnkk  1155..  OOrrsszzáággooss  KKoonnffeerreenncciiáájjáárróóll  jjeelleennttjjüükk  ––  PPááppaa
Augusztus 18-20-án rendezte a Magyar Református Presbi-
teri Szövetség a címben szereplô konferenciát, a Pápai Refor-
mátus Teológiai Akadémia épületében. Pápa városához az
kötötte az alkalmat, hogy 400 éve, 1617-ben itt alakult meg
Magyarország elsô presbitériuma, amelyrôl a konferencia
keretében emléktábla avatásával és megkoszorúzásával em-
lékezett meg a Szövetség a Dunántúli Református Egyházke-
rülettel és a PRTA-val közösen.

A nyitó áhítaton Dr. Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök,
a Zsinat lelkészi elnöke a Ján 1,6-12; 30-31 alapján szolgált. Az
Igébôl kiemelte a befogadást, a látást, mint a lényeg meglátását,
a valamivé válás folyamatát, amelyet sokan összetévesztenek az
önmegvalósítással, pedig az Ige azt üzeni, hogy Isten mássá,
gyermekévé kíván tenni. A hit dolgában a hívésrôl, a hit gyakor-
lásáról van szó, aminek tartalma a tanúskodás, a bizonyságtétel.
Végül hangsúlyozta a ráismerés ajándékát, amit megkapott Ke-
resztelô János, amikor ráismert Jézusra.

A konferencia megnyitása után Tóth Cseperke VI. éves teoló-
ga ismertette röviden a PRTA történetét, majd Dr. Szabó András,
a KRE BTK professzora megismertette a hallgatóságot a magyar
vándordiákok történetével. Kiemelte a wittenbergi egyetemet,
amelynek olyan neves professzorai voltak, mint Luther, Melanch-
thon és mások. Az ott tanuló magyar diákok megalakították Coe-
tus nevû egyesületüket, amelynek a feljegyzések szerint 1609 és
1613 között 439 magyar tagja volt. A XVII. században átkerül a
református prédikátor-képzés súlypontja Heidelbergbe, majd
1622 után a holland egyetemek kerülnek elsô helyre.

Ezután a Szövetség ügyvezetô elnöke, Dr. Viczián Miklós tar-
tott vetített képes bevezetô elôadást a magyarországi reformáció-
ról Balogh Ferenc debreceni tanár 1872-ben megjelent egyház-
történeti tankönyve alapján.

Dr. Somogyi Alfréd, a Szlovákiai Református Egyházkerület
Pozsonyi Egyházmegyéjének esperese bevezetôjében a „felvi-
dék” szó jelentésének történelmi változásaira hívta fel a figyel-
met, majd a humanizmus, a reneszánsz és a huszitizmus elôké-
szítô hatásainak a vázolása után a Gömöri Egyházmegye történe-
tén keresztül ismertette a reformáció fejlôdését a Felvidéken,
ahol ma 98 000 református él 190 anya- és 130 leány-egyházköz-
ségben. Az elôadáshoz Fekete Vince, a Szlovákiai Református
Presbiteri Szövetség elnöke szólt hozzá.

Az elsô, pénteki napot Tóth András pápai esperes esti evangé-
lizációja zárta a 2Tim 2,8-14 alapján, melyben hálára buzdította
a résztvevô presbitereket az elhívásért és a kapott küldetésért.

A konferencia második napján Dr. Bodnár Ákos, a Szövetség
diakóniai tanácsadója a Zsid 11,1 alapján feltette a kérdést: van-e
bennünk feltétlen bizalom Urunk iránt? Hiszünk-e vagy tudunk?
Nikodémus látta Jézust: ez tudás, de az üdvösséget nem láthatta,
tehát hitt benne

Kárpátalja reformációjáról György András somorjai lelkipász-
tor tartott elôadást. Mint kárpátaljai születésû lelkész, szlovákiai
szolgálata helyérôl is számon tartja Ungvár, Munkács, Nagy-
szöllôs, Visk, Máramarossziget, Beregszász környékének XVI.
századi és azt követô reformációs eseményeit.

A Királyhágómellék reformációjáról Csûry István, a Királyhá-
gómelléki Református Egyházkerület püspöke tartott nagy érdek-
lôdéssel kísért elôadást. Elôljáróban felsorolta a régió szülötteit,
Károli Gáspárt, Kölcsey Ferencet, Ady Endrét, Arany Jánost, akik
a magyar irodalom csillagai, és azt a meghatározó szerepet, ame-
lyet Nagyvárad töltött be a régió kultúrájában. A reformáció a ré-
gióban Martinuzzi Fráter György halála után (1551) kezdôdhe-
tett csak el. Fontos kiadványként említette a Váradi Bibliát, ame-
lyet a benne található széljegyzetek tettek keresett kinccsé. Az
elôadáshoz Tóth András, a Királyhágómelléki Presbiteri Szövet-
ség elnöke szólt hozzá.

A délelôtt folyamán került sor annak az emléktáblának az ava-
tására és megkoszorúzására, amelyet a Szövetség – tagjai köz-
adakozásából – készíttetett és helyeztetett el a PRTA földszinti
folyosójának a falán, feliratában az Igével: „...presbitereket állíts

�
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szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked” (Tit 1,5b).
Az avatáson Steinbach József, a Dunántúli Református Egyház-
kerület püspöke szolgált, majd a koszorúzást Tóth András pápai
esperes és dr. Szilágyi Sándor, a Szövetség tiszteletbeli elnöke
végezték el.

Dr. Buzogány Dezsô, a Kolozsvári Hittudományi Egyetem pro-
fesszora elôljáróban kiemelte, hogy a reformáció lényege az ige-
hirdetés megújítása, a magyar nyelven közreadott Ige diadalme-
nete volt. Elôadását két részre bontotta: 1550-ig terjedô idôszak
eseményei, valamint az 1550-1570 közötti idôszaké. Az elsô idô-
szakban a helyi gyülekezetek megújulása zajlott a többnyire ke-
reskedôk által behozott nyugati eszmék alapján. A második idô-
szakra a protestáns hit szétválása lett jellemzô: az úrvacsora-tan
miatt a lutheránus és a kálvini irányzat vált külön, a Szenthárom-
ságot kritizálók pedig az antitrinitárius (másképpen: unitárius)
felekezetként jelentek meg. Hozzászólóként az Erdélyi Presbite-
ri Szövetség elnöke, Pályi József elmondta, hogy szövetségük-
nek Erdélyben mintegy 8000 tagja van.

Az elôadások sorát Dr. Szûcs Ferencnek, a KRE HTK emeritus
professzorának, a Szövetség teológiai tanácsadójának az elôadá-
sa zárta „Presbitérium és demokrácia” címmel. Elmondta, hogy
a demokrácia pozitívumai: mozgásteret hagy a kisebbségeknek,
szétválasztja a hatalmi ágakat, a döntések nem az utcán történ-
nek stb. Kálvin szerint a hatalom oka a bûnös ember, akinek fék-
re és zablára van szüksége. A gyülekezeti vezetés vonatkozásá-
ban döntô, hogy Krisztus kormányzása valósuljon meg. A pres-
bitérium nemcsak a gyülekezettôl kapja a megbízását. Melanch-

thon hármas elve: fôdolgokban egység, kis dolgokban szabad-
ság, mindenekben szeretet érvényesüljön.

A konferencia résztvevôi a délután folyamán megtekintették a
Pápai Gyûjtemény kiállítását a Pápai Református Gimnázium
épületében, különös figyelemmel az eredeti egyiptomi múmiát
és tárgyakat bemutató teremre, majd átmentek a Fô utcai Ótemp-
lomba, amely 1941-ig volt a gyülekezet használatában. Itt elô-
adást hallgattak meg ennek történetérôl, majd ugyanitt, Szövet-
ségünk missziói és diakóniai elnökének, Dr. Tóth Jánosnak a
szolgálatával esti evangélizáción vettek részt. Az evangélizáció
központi szava a lelki sáfárság volt. A reformáció is világosságot
gyújtott a szívekben arról, ami ránk bízatott. Ma is számot kell
adni sáfársági tevékenységünkrôl, de úgy, hogy ha valamiben ez
sikerül, azért csak Istené lehet a dicsôség.

A konferencia utolsó napján reggel D. Szabó Dániel, Szövet-
ségünk nemzetközi tanácsadója foglalta össze a konferencia mon-
danivalóját történelmi áttekintéssel a reformáció vívmányairól a
gyülekezetépítés, az iskolarendszer fejlesztése és a magyarság
erkölcsi jobbítása terén.

A konferencia zárásaként a résztvevôk a pápai gyülekezettel
együtt vettek részt úrvacsorás istentiszteleten, ahol Szakács Ger-
gely helyi lelkipásztor az ApCsel 1,4-11 alapján hirdette az Igét.
Az istentisztelet elôtt Sárközi Gergely VI. éves teológus a haran-
gokat, istentisztelet után pedig ifj. Márkus Mihály, szintén a gyü-
lekezet lelkipásztora, a templom történetét ismertette a konferen-
cia résztvevôi számára. Az együttlét közös ebéddel zárult a
Nátus étteremben. (SzS)

APOSTAGI ZOLTÁN

A szabadságérzés
mámorában lubic-
koló ember számá-
ra szó sincs rab-
ságról és sínylô-
désrôl. De tényleg
szabadok? A vá-

laszadást Péter apostolra bízzuk, aki ezt
írta: „...üres, fellengzôs szólamokat han-
goztatva testi vágyaik kiélésére csábítják
feslett életükkel azokat, akik nemrégen
szakadtak el a tévelygésben élôktôl. Sza-
badságot ígérnek nekik, bár maguk a
romlottság szolgái, mert mindenki rabja
lesz annak, ami legyôzte” (2Pét 2,18-19).
Az apostol feslett, azaz züllött, céda és
könnyûvérû emberekrôl beszél, s már-már
hajlamosak vagyunk arra, hogy fölmentést
adjunk magunknak. Ám mielôtt ezt meg-
tennénk, legyen szabad emlékeztetni
Augustinus beismerô szavaira: „Testi sze-
mem küszöbén kuporogtam, és kérôdztem

a szememmel nyelt eledeleket” (Vallomá-
sok. 3.6.11.) Hogy ez nem sínylôdés? De
az. A vágy okozta sínylôdés. A vágy rab-
sága. És ez csupán egy a sok közül. A kér-
dés tehát nem az, hogy mindez valóság-e,
hanem hogy beismerjük-e? Vagy már
annyira rabok vagyunk, hogy már a beis-
meréshez szükséges fölismeréssel és erô-
vel sem rendelkezünk? Persze tudom, so-
kan vannak, akik fölismerik helyzetüket,
szabadulni szeretnének, de nem megy.
Fogadalmakat tesznek, újra és újra neki-
lendülnek, és újra és újra kudarc éri ôket.
Már különbözô tréningekre járnak, de az
eredmény elmarad, vagy ha van is némi
pozitívum, egy idô után jön a visszaesés.
Aztán újabb terápia, és újabb csalódás,
mígnem a keserû beletörôdés következik.
A baj ugyanis az, hogy Isten helyett ma-
gukban bíznak, és ezáltal a szabadulást
maguk akarják elérni. Nem veszik tudo-
másul, hogy nem egy hétköznapi feladat
elvégzésérôl van szó, amelyet valóban ké-
pesek megoldani, hanem az üdvözülésrôl.

A legnagyobb kérdésrôl: Lesz-e üdvössé-
gük? A legnagyobb ügyrôl: mennyrôl és
pokolról. Nem néhány börtönévrôl, amely
elôbb-utóbb letelik, hanem az örökkéva-
lóságban eltöltendô kárhozatról. No igen,
mára már az is kérdés, hogy egyáltalán
van-e kárhozat. Ehhez is hit kell. De még
ez sem elég: beismerés kell. Rabságunk
beismerése. S el kell fogadni, hogy –
ahogy Kálvin mondja – „neki kell kisza-
badítani minket” És nem azért, mert kell,
mert ez a dolga, hanem azért, mert csak Ô
tud.

Institutio
Egyezik-e ugyanis jobban és pontosabban a hittel más, mint ha beismerjük, ...hogy a
bûn rabságában sínylôdünk, és neki kell kiszabadítani minket...?

Kálvin János: Institutio Ajánló levél, Ferencnek, a franciák királyának 18. old.
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KNOLNÉ TÜSKI GABRIELLA

Tudom, sokan vannak, akik az elmúlt évben
részt vettek különbözô ünnepi alkalmakon.

Az ‘500 év Reformáció-‘t világszerte ün-
nepelték. Sokan zarándokoltak Wittenberg
vagy Eisenach járásába. Gyülekezeti ünne-
pet, programot, kirándulást szerveztek. Nem-
rég valaki felsóhajtott: ‘lassan elegem van a
sok Reformációs ünnepbôl’. Úgy tûnik,

hosszú volt ez az emlékesztendô egyeseknek?
Mivel ilyen a természetem, elgondolkoztam azon, hogy a Reformá-

ció nekem személyesen mit jelent pillanatnyilag életemben. Számom-
ra a lényeg, hogy a Reformáció által Isten tágas teret adott és ad a mai
napig, azzal, hogy a Biblia kezünkbe került. Megtanulhattuk, megta-
nultam, hogy csakis Isten ingyen kegyelmébôl és csak hit által jutha-
tunk üdvösségre. A tágas tér az Övé, de azon belül nagy mozgáslehe-
tôségeket ad. És feladatot, felelôsséget.

Tegnap összefutottam valakivel, aki olyan mély depresszióból pró-
bál kitápászkodni, hogy sokáig csak meghalni kívánt. Nem érzi, nem
látja Isten jelenlétét. Most még csak a sötétség húzza-vonja. Legkisebb
gyermeke 1,5 éves. Váratlanul arra kért, hogy öleljem meg. Megölel-
tem. Ennyit tudtam adni.

Elôtte elbeszélgettem valakivel, akit két éve mûtöttek bôrrákkal.
Most meg izgalommal és félelemmel várja, hogy szétterjedt-e testében
a rák. 2 felnôtt és két kiskorú gyermeke van. Imádkoztunk, botladozó,
bizonytalan szavakkal. De imádkoztunk.

Egy húszéves fiú szintén a héten leállított. Annyira magányosnak
érzi magát, hogy emiatt magába fordul. Pedig van családja, baráti kö-
re. Mindenki fut, siet körülötte, mintha senkinek sem lenne már ideje.
Meghallgattam, beszélgettünk egy kicsit. Utána ki-ki saját útjára tért.

Isten gyakran megszégyenít, mert olyan találkozásokat ad, amikre
teljes mértékben felkészületlennek érzem magam. De úgy tûnik, rám
bízza, így a rám bízottat ügyetlenül bár, de felvállalom. Érezve alkal-
matlanságomat. Tudatában annak, hogy Istentôl függök mindenben.
Mert bármennyit dolgoztam, tanultam, nem tudok olyat mondani, ami
miatt emberek tovább juthatnak. De azt megtapasztalom, hogy Isten

meg tudja áldani azt, amit rám bízott. És hiszem, hogy ez nem hiába-
való, mert Isten gyermekeként nem céltalan az élet.

A Heidelbergi Káté elsô kérdésében, válaszában van legjobban
megfogalmazva a gyakorlat.

Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?
Az, hogy testestôl-lelkestôl – akár élek, akár halok – nem az önma-

gamé, hanem az én hûséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisz-
tusnak a tulajdona vagyok.

Ô drága vérével minden bûnömért maradéktalanul megfizetett, és az
ördög hatalmából megszabadított. Úgy megôriz, hogy mennyei Atyám
akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemrôl, sôt mindennek üdvös-
ségemre kell szolgálnia. Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad örök
életemrôl, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy szünte-
lenül neki éljek.

Ha nem is mindig érezzük, mégis mindig tudhatjuk: az Ô tulajdona
vagyok. Ez a Reformáció számomra. Minden nap. Minden megmozdu-
lásban, hanyagságban, örömben és bánatban.

Ezért bátran, örömmel éneklem a szüleimtôl tanult hitvallást és di-
csérem az Atya, Fiú, Szentlélek Istent.

Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk,
Mert reánk tör, hogy elnyeljen, gonosz ellenségünk.
Száz veszéllyel utunk telve, s nincsen erônk nékünk,
Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk.

Meg-megújul minden reggel az Ô nagy irgalma.
Azért mihelyt napunk felkel, kezdjünk háladalba.
Szívünk és szánk szép énekkel Krisztust magasztalja,
Meg-megújul minden reggel az Ô nagy irgalma.

Az Úr az én örökségem, azért Benne bízom.
Mi kell nékem földön s égen, ha ez egy jót bírom?
Éljek bármily nagy szükségben, még sincs miért sírnom,
Az Úr az én örökségem, azért Benne bízom.

Ó! Mily jó az Úr azokhoz, akik Ôrá várnak!
A sebükre balzsamot hoz, imáiknak szárnyat.
Fel, szívünk, a csillagokhoz, félre földi árnyak!
Ó! Mily jó az Úr azokhoz, akik Ôrá várnak!

Mindennapi reformáció

KÖVESPATAKI
LÁSZLÓ

A magukat mene-
külteknek nevezô
migránsokról (akik
elözönlik Európát)
már kétszer írtam
lapunkban. Annak,
hogy ismét errôl

írok, egy – megdöbbenésemet kiváltó – nyá-
ri újságcikk az oka.

Nem szoktam a Magyar Nemzet c. napila-
pot rendszeresen olvasni, de úgy adódott,
hogy e lap júl. 25-ei száma kezembe került,

s abban olvastam egy – a magyar keresztyén
emberekhez címzett – állítólag olvasói leve-
let. Ebbôl megtudhattam, hogy „magatartá-
sunk nem méltó Szent István országához”...
Hogy miért? Hát mert hazánkban, miután
„kihalt belôlünk az emberség és tisztesség”,
még a „menekülteket is üldözik”.

A muszlimok (és egyéb pogányok) beván-
dorlásának kezdetekor még nem volt rögtön
egyértelmû, hogy kik és miért jönnek. Azóta
azonban az Európát elárasztó migráns tömeg
összetétele, valamint magatartása az ôket be-
fogadó országokban – közismert! A ma már
több százezerre rúgó számú bevándorló na-
gyobbik része nem is polgárháborús ország-

ból jön; pl. Pakisztán, vagy fekete-afrikai
országok. A tömeggyilkos ún. „Iszlám Ál-
lam”-ot pedig már mind kisebb területre
szorítják vissza különbözô fegyveres erôk.
A szülôföldrôl való elmenekülésre tehát ma
már annyi helyen sincs ok, mint korábban
volt. Így nyilván szándékos megtévesztés,
amikor a sok-sok bevándorló vonatkozásá-
ban „menekültekrôl” beszélnek.

Ugyanakkor már az is egyértelmûen lát-
szik, hogyan fenyegetik, veszélyeztetik az
eredeti európai lakosságot a bevándorlók.
Terrorcselekményeik mit sem sejtô áldoza-
tokat érnek utol; de a nôk számára egyenesen
megszûnik a közbiztonság, ahol nagyobb
számban megjelennek.

Utoljára még egy tényre hívnám fel a fi-
gyelmet: az igazi rászorulók kérni szokták a
segítséget, nem követelni; nem erôszakkal
akarnak betörni oda, ahol kerítéssel védekez-
nek ellenük; nem köveket dobálnak azok fe-
lé, akiktôl segítséget remélnek...

NYITOTT SZEMMEL
Még egyszer a migránsokról
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DR. KIS DOMOKOS
DÁNIEL

A presbiterneve-
lés kérdésében az
1929. augusztus
25-én megrende-
zett III., diósgyôr-
vasgyári országos
presbiteri értekez-

let döntô jelentôségû volt, az eddigi leg-
többet tette a presbiterek felébresztése,
öntudatra ébredése és megnevelése érde-
kében.

Évfordulók sokasága is indokolta, hogy
épp erre az évre esett a választás: 400 éve
a speyeri birodalmi gyûlésen az evangéli-
kus és református fejedelmek és városok
protestáltak a lelkiismereti szabadság el-
nyomása ellen, ezért gúnyból protestán-
soknak nevezték ôket, 400 éve született
Károli Gáspár, 300 éve halt meg Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem – tudósít a Balta-
zár püspök által aláírt meghívó. A rendez-
vény színhelye a Miskolc melletti Diós-
gyôr-Vasgyártelep munkáskaszinójának
hatalmas csarnoka. Mintegy 2500-3000
lelkészi és világi presbiter jelenlétében
folyt le az esemény. Baltazár elnök beszé-
de után a történelmi évfordulókra emlé-
kezve Czeglédy Sándor, az Országos Re-
formátus Lekész Egyesület (ORLE) alel-
nöke mondott szónoklatot, majd az egy-
ház „sajgó sebeit és kívánságait” Csikesz
Sándor egyetemi tanár ismertette, mely-
nek következtében határozat született,
hogy lapot indítanak a presbiterek számá-
ra. Ekkor született meg tehát a Magyar
Presbiter – a Presbiter, a Magyar Re-
formátus Presbiteri Szövetség lapjának
elôdje –, melynek elsô száma 1929 de-
cemberében jelent meg.

Ugyanekkor a Kálvineum támogatására
is határozatot hoztak.

Az ORPSz hivatalos lapja tehát az 1929
decemberében induló Magyar Presbiter.
Mindenkori fôszerkesztôje a lelkészelnök,
ki egyúttal az ORLE lelkészelnöke is, a

szerkesztôség tagja a fôtitkár, és a felelôs
szerkesztô.

Elsô száma:
1929. I. évfolyam 1. szám, december hó.
„Az Országos Református Presbiteri

Szövetség lapja.”
„Fôszerkesztô: Dr. Baltazár Dezsô. Fe-

lelôs szerkesztô: Szabó Imre. Fômunka-
társ: Csikesz Sándor.”

„Megjelenik évente ötször.” [Ez a szám
az idôk folyamán változott.]

„Szerkesztôség: Bp. VII. Vilma király-
nô-út 5. [Ma Városligeti fasor.] Kiadóhi-
vatal: Hermina-út 37.” [Egy szám terje-
delme 8 A3-as oldal. Ez a lapszám késôbb
változott.]

„Nyomatott a Sylvester Irodalmi Nyom-
dai Rt. körforgógépén. Budapest VI.,
Hermina-út 37. sz. Felelôs üzemvezetô
Gáncs Jenô.”

A lap beköszöntôjének befejezô része jól
összegzi az egész Szövetség lényegét is:

„Lefektetjük a Magyar Presbiter s az
Országos Presbiteri Szövetség programjá-
nak nagy alapelvét: gyülekezetnevelô
presbitereket és presbitereket nevelô gyü-
lekezeteket akarunk. Ezért indul, s ebben
segít, eddig van létjogosultsága a Presbi-
teri Szövetségnek, de létjogosultsága
sorsdöntô. Szavunkat mindenki jól meg-
értse. Presbitereket nem ez a lap, presbite-
reket csak a gyülekezet tud magának ne-
velni, és senki más. A presbitérium gyöke-
re a Krisztus gyülekezetében van, s nem a
Presbiteri Szövetségben, de a Presbiteri
Szövetség megmutatja a magyar presbiter
eszményét, látókörét a falu tornyán túl or-

szágossá szélesíti, s elszakíthatatlan egy-
ségbe fonja közös eszményeivel a sokszor
magára hagyott presbitériumokat. A tölgy
olyan magasra emeli koronáját, amilyen
mélyre ereszti gyökereit. Nôni felfelé csak
úgy lehet, ha elmélyülünk. Amilyen ideál-
jai vannak az egyházról a híveknek, olya-
nok lesznek mindig a presbitériumai.”

A folyóirat tulajdonképpeni utolsó szá-
ma: 1948. évi „...ôszi körlevele” „Kiadja
a Magyar Református Egyház Egyetemes
Konventje.” „Felelôs szerkesztô és kiadó
Pap Béla.” A Sylvester Nyomda részérôl
mindeddig maradt Schlitt Henrik.

[1949-ben „a Magyar Presbiter c. körle-
vél egész évben még egyszer jelenhetett
meg.”]

A Sylvester Nyomdát Tahitótfaluban
1926-ban avatták fel.

* * *

Befejezésképp álljon itt az Országos Re-
formátus Presbiteri Szövetség eredeti cél-
kitûzése, amint azt az 1939. évi alapsza-
bály-tervezetének 4. §-ában rögzítették, és
olvashatták a presbiterek és hívek a Ma-
gyar Presbiter 1938. évi 3., októberi szá-
mában:

„Az ORPSz célja: a magyar református
presbiteri hivatástudatnak a Szentírás és a
magyar református hitvallások alapján
élesztése, fejlesztése, nevelése, a presbite-
ri összetartozás kifejezésre juttatása által
a magyar református egyház számára meg-
felelô, hû és hitvalló presbiterek képzése,
a református egyháztársadalmi munka
felkarolása által az egyházi élet felvirá-
goztatása, a református egyház jogait és
kiváltságait biztosító alaptörvények –
köztük az 1848. XX. tc. – végrehajtásá-
nak szorgalmazása, hitvallásaink alapján
az egyetemes felvilágosodás és az evan-
gélium szellemében a nemzeti haladás
szolgálata.”

(Az ORPSz története részletesen megír-
va: Kis Domokos Dániel: Az Országos
Református Presbiteri Szövetség. Való-
ság, 2015. 4. áprilisi szám, 77-88. oldal.)

LLaappeellôôddüünnkk,,  aa  MMaaggyyaarr  PPrreessbbiitteerr  11992299––11994499

Ez a lapszámunk az Emberi Erôforrás Támogatáskezelô
és a Nemzeti Együttmûködési Alap támogatásával jelenik meg.
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MMaaggyyaarr  kkeerreesszzttyyéénn  sszzóórrvváánnyyééppííttééss  NNyyuuggaatt--EEuurróóppáábbaann
DR. SZILÁGYI SÁNDOR – DR. BÉKÁSSY ALBERT

Ez év július 13-16. között Csákváron tartotta hittudományi ta-
nácskozását a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondo-
zói Szolgálat, melyre Szövetségünk is meghívást kapott. A kon-
ferencia, amelynek elsô két napján a Szolgálat vezetôsége ta-
nácskozott, a harmadik napon, a Reformáció 500 program kere-
tében értékes elôadásoknak adott helyet a megjelentek részére,
akik Németországból, Svédországból, Hollandiából, Franciaor-
szágból, Csehországból, Svájcból, Ausztriából, Kárpátaljáról,
Szerbiából és jelentôs számban Magyarországról érkeztek.

A Szolgálat a nyugat-európai
református szórvány népegyhá-
zi alapon mûködô törvényes
magyar református egyházi
szervezete. Munkája 1944-ben
kezdôdött Dr. Ravasz László
püspök, a Magyarországi Re-
formátus Egyház Egyetemes
Konventje lelkészi elnökének
hivatalos megbízásával. Ezt a
Konvent 1946-ban megújította.
1957-ig ’Szórványban Élô Ma-
gyar Református Egyház’
(SzÉMRE) néven szolgált,
majd annak jogutódjaként mû-
ködik tovább. Kapcsolataik
vannak az Amerikai, az Angol,
az Ausztráliai Magyar Református Egyházzal, az Ausztriai Ma-
gyar Református Lelkigondozó, a Hollandiai Magyar Protestáns
és a Németországi Magyar Protestáns Egyesülettel, valamint
számos más egyházi szervezettel is.

A megjelentek között örömmel üdvözölhettük Zán Fábián Sán-
dor (Kárpátalja) és Steinbach József (Dunántúl) püspök urakat.
Szövetségünket a konferencián a második napon Apostagi Zol-
tán, a Vértesaljai Területi Szervezetünk elnöke, a harmadik napon
pedig dr. Viczián Miklós ügyvezetô elnökünk, hitvesével, dr. Er-
délyi Judit fôorvossal és dr. Szilágyi Sándor tb. elnök képviselte.
Ezen a szombati napon a reggeli áhítaton ft. Bencze András evan-
gélikus püspökhelyettes az ApCsel 14,21-22 alapján a misszió
kezdeteirôl beszélt. Az ajtót Isten nyitja, de ránk bízza, hogy mu-
tassunk rá az ajtóra, s kiemelte, hogy ahol az evangélium szól, ott
szükségszerû, hogy meghasonlás legyen, de „a kôvel megdobált
galamb feljebb repül”. Ezután az elôadó néhány érdekes részlet-

tel gazdagított bennünket Luther 95 pontjának keletkezési körül-
ményeivel kapcsolatban. Ezt követte dr. Palágyi István György
prágai presbiter elôadása a csehországi reformációról. Elmondta,
hogy a husziták mozgalma reformációnak volt tekinthetô, mert
bár sok csoportosulásra oszlott, de közös volt a két szín alatti úr-
vacsorázás, az evangélium központi szerepe és a papok hatalmá-
nak a korlátozása. A reformációra serkentôleg hatott a cseh nyel-
vû Biblia megjelenése.

A Szolgálat világi elnöke, dr. Békássy N. Albert emeritus gyer-
mekonkológus tanár „Jellegünk a multikulturalizmus és integrá-
ció világában” címmel tartott vetített képes elôadást. Elemezte a

migráció hatását Európára, va-
lamint a szülôföld elhagyásának
mostani folyamatát, amelyben a
Szolgálat hatalmas kihívást lát.
Célkitûzésük minden magyar
református elérése az anyanyel-
vi igeszolgálattal, hogy önazo-
nosságuk megtartása mellett se-
gítsék a beilleszkedésüket. Az
elôadó kifejezte azt a meggyô-
zôdését, hogy a magyarságot a
nagyvilágban az egyházak tart-
ják meg. Szolgálatukat Isten di-
csôségére nagyrészt „saját
zsoldjukból” fedezik; fôállású
magyar lelkész csak néhány he-
lyen van. Fájdalmasan élték

meg kirekesztésüket a Diaszpóra Tanácsból, a Reformációs Em-
lékbizottságból és a Generális Konvent is csak nemrég vállalta
be a párbeszédet. Fájdalmas megosztottságként említette a Nyu-
gat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 2000-
es kiszakadását és a magyar politikum egyoldalú hajlandóságát
csak az egyik féllel való együttmûködésre. Pedig az elvándorlás
gondja a Kárpát-medencébôl, valamint a hitbeli és nemzeti ön-
azonosság megmaradásának szolgálata minden erôt és szerveze-
tet egybe kell vonjon!

Ezután Dani Eszter, az MRE missziói irodavezetôje tartott elô-
adást „Üdvtörténeti feladat és megoldások a 21. század politikai,
társadalmi és egyházi viszonyaiban” címmel. Saját kárpátaljai él-
ményei és mai feladatai alapján kitért a cigánymisszióra, amely-
nek küldetése a közösségteremtés Isten Országának a keresésé-
re. Fontos, hogy a gyülekezet befogadó legyen a cigány testvérek
irányában. Szólt a cigánymisszió intézményes formáiról, mint pl.

a börtönmisszió, a cigány szakkollégiumok
stb.

A bôséges ebéd után dr. Tóth Miklós ny.
hollandiai lelkipásztor bevezetô elôadással
szolgált, melynek címe „A jövô itt van, csak
látnunk kell”. Ezt követôen Hajdú Zoltán
Levente szóládi lelkipásztor építôkockákból
a hallgatósággal közösen összeállított bibli-
ai igeverssel szemléltette a gyülekezetépí-
tést: az egyes szavakat hordozó építôkockák
nem nagyon illenek össze, de Isten üzenete
kapcsolatot teremt közöttük. Beszámolt saját
egyházközségében szerzett két évtizedes ta-

�
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pasztalatairól és fontos szempontként emelte, ki, hogy ne enged-
jük törésvonalak kialakulását a gyülekezetben.

A zsúfolt program a tervezett elôadások, ill. megbeszélések egy
részének elmaradását eredményezte. Egy elmaradt elôadást fel-
olvasással pótoltak a szervezôk*. Viszont izgalmas kerekasztal-
beszélgetés folyt le Csoma Áron lelkipásztor, a Confessio folyó-
irat fôszerkesztôje vezetésével. Az „Ökumenikus útkeresés a tör-
ténelmi egyházak és felekezetek meghívottjaival” témája sokun-
kat hozzászólásra ösztönzött. Egy székesegyház alaprajzának be-
mutatásával elsôként Kocsis Fülöp görög katolikus érsek-metro-
polita szemléltette a földi egyház szerepét és tagozódását. Fontos
a gyülekezetben a hívôk felekezeti önazonosságának megtartása
az ökumené keretei között is. Steinbach József, a Dunántúli Egy-
házkerület püspöke, az Ökumenikus Tanács elnöke elmondta,
hogy együtt katonáskodott az elôtte szóló érsek-metropolitával.
Kifejtette, hogy a keresztyénség maga is szórvány a világban és
az MRE nagyon hálás a Református Lelkigondozó Szolgálatnak

a nyugat-európai szórványban végzett misszióért. Mint az MRE
Zsinatának elnökhelyettese, tájékoztatott a Zsinat tervérôl a nyu-
gat-európai magyar egyházi szórványgondok enyhítésére úgy,
hogy meghatározott idôre 12 nyugat-európai lelkészi álláshelyet
tervez támogatni. Ennek megvalósítása a magyar kormány anya-
gi támogatásával képzelhetô el, de egyik elôfeltétele a meglevô
nyugat-európai magyar egyházi szervezetek egyetértése.

Az evangélikusokkal közösen gyakorolt gyülekezeti ökumené-
rôl Ormós Ajtony svájci presbiter hozzászólásában a zürichi pél-
dát említette. Ravasz Ákos müncheni presbiter azokat a vélemé-
nyeket idézte, melyek szerint a magyar önazonosság fontosabb,
mint a felekezeti önazonosság. A Szolgálat lelkészi elnökasszo-
nya, özv. Lázárné Zahn Dalma Enikô, megköszönte a szórvány-
gyülekezetek kitartását, és kérte, hogy az MRE karolja fel ezeket.

A kemény munkanapot Molnár-Veress Pál, svédországi lelki-
pásztornak – a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek
Szövetsége társelnökének – esti áhitata zárta.

* Lásd „Egyszerre vagyunk elkövetôk és áldozatok” c. cikkünket.

Az alábbi gondolatsor mottója lehetne, hogy könnyebb megtalál-
ni egy tût a szalmakazalban, ha elôbb belefûzünk egy cérnát, és
a spulnit a kezünkben tartjuk.

A nyár folyamán vendége lehettem a Nyugat-Európai Magyar
Református Lelkigondozó Szolgálat (http://nyemrlsz.new-
lights.info/) Csákváron rendezett konferenciájának. Ott szembe-
sültem avval a kérdéssel, hogy milyen – szinte megoldhatatlan –
feladatot jelent felkutatni és összegyûjteni a nyugati szórvány
magyarság református hátterû, illetve kötôdésû népes táborát.

Vetési László erdélyi református lelkész, egyházi író, szórvány-
kutató nagy ívû elôadásában – melyet akadályoztatása miatt csak
felolvastak – vázolta mindazokat a problémákat, amik az erdélyi
magyarság fogyását, elvándorlását, szórványosodását érintik.
Elôadásában korábbi célországként jelölte meg Magyarországot,
jelezve, hogy ma már inkább a nyugat-európai országok jobb
anyagi lehetôségei jelentenek vonzerôt. A Romániából nyugatra
távozott magyar református népesség felkutatása és lelkigondo-
zása érdekében jelentôs magyarországi kormány- és egyházi tá-
mogatást tartott kívánatosnak.

A fogyás és szórványosodás azonban nem csak az elcsatolt te-
rületek református népességét érintô probléma! Kevésbé feltûnô-
en, mert nemzeti identitásában nem sérül, de az anyaországi re-
formátus közösséget is hasonlóan sújtja. Az országhatáron belüli
természetes népmozgások folytán igen gyakran egy-egy személy
nem tartozik ugyanahhoz a gyülekezeti közösséghez teljes élete
folyamán. Elmúlt az a hosszú történelmi idôszak, amikor a követ-
kezô nemzedék a szülôi örökségbe lépett, és folytatta a föld mû-
velését, vagy a kézmûves ipart ugyanott, ahol ôsei, generációkon
át. Ekkor még egy-egy gyülekezeti közösség egybe esett a hely-
ség egy felekezethez tartozó népességével.

Lehet keresni a szétszóródott református népességünk felkuta-
tásának megoldását, lehet ráterhelni a feladatot kormányokra,
egyházszervezetekre, meg lehet terhelni vele a nyugat-európai
szórványban élô gyülekezeteket, s azok lelkipásztorait és presbi-
tereit, vagy ernyô-szervezeteiket, de elôtte tartsunk ôszinte bûn-
bánatot mi magunk, presbiter és lelkipásztor testvéreim! Igen,
kezdjük magunkon az okok és megoldások keresését, úgy, mint

Nehémiás, aki talán személyében nem volt okozója a szétszóra-
tásnak, de azonosult népe bûnével, és böjttel és imádsággal ke-
reste a megoldást!

Amikor a tradicionális közösség bomlani kezdett, és megindult
az elvándorlás – talán még nem is országhatáron át, hanem csak
faluról városba, keresve a munkalehetôséget, a megélhetést –, arra
az idôre nyúlik vissza jelenlegi nyomorúságunk. Amikor egy-egy
család csomagolt, és elköltözött, talán úgy, hogy még meg is tar-
totta ôsei portáját, akkor még látta, tudta mindenki, hogy elment
egy család, s tudta, tudhatta, ha rákérdezett a lelkipásztora vagy
a család gondját viselô presbiter, hogy hova költözött. Nos, akkor
kellett volna utána üzenni a fogadó gyülekezetnek, hogy tôlünk
egy család hozzátok került. Látogassátok meg, viseljétek gond-
jukat! ...És ha üzentek is, utána mentünk mi, a fogadók, az érke-
zô testvéreinknek?

Okolhatjuk, persze, az elvándorlót is, hisz elsôdlegesen az ô
felelôssége, hogy miért nem kereste a kapcsolatot az új helyén a
gyülekezettel. De ez minket nem ment fel. Talán ismerjük mind-
annyian, hogy mennyi gonddal, szorongással jár a fészekrakás,
beilleszkedés egy új környezetbe. Fokozottan így van ez, ha még
etnikai vagy országhatár is terheli ezt a feladatot! Egy befogadó
helyi közösség sokat segíthet, és tartós kötôdés forrása lehet – ha
egyáltalán tud róla.

Nagy késésben vagyunk, de még mindig nem késô! Amíg fog-
juk még a cérna végét, vagy legalább utána tudunk még nyúlni,
könnyebb a tût megkeresni a kazalban, mint ha szervezeteket
kell mozgósítani, hogy felkutassák az elveszettet!

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az
elveszettet (Lk 19,10) – és ezt a munkáját a krisztustest, az egy-
ház útján végzi. A mi feladatunk ez, akár küldôk, akár befogadók
vagyunk, s ránk, presbiterekre, ebben fokozott felelôsség hárul!

Elkövetôk, bûnrészesek vagyunk református népességünk fo-
gyásában, ha nem végezzük pásztori feladatunkat, de egyben ál-
dozatok is vagyunk – mint gyülekezet, illetve mint tágabb magyar
református közösség –, mert a hívek felkutatására fordítjuk erôn-
ket az evangélium hirdetésének rovására.

Dr. Viczián Miklós

Egyszerre vagyunk elkövetôk és áldozatok

MMaaggyyaarr  kkeerreesszzttyyéénn  sszzóórrvváánnyyééppííttééss
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Szárszó és a nemzeti sorskérdések
DR. VICZIÁN MIKLÓS

Nem vagyok hivatott, hogy akár Szárszó múltbeli jelentôségérôl,
akár mai szerepérôl alkossak véleményt, mivel sem történelmé-
nek kutatója nem vagyok, sem a pár hete megtartott konferenciá-
nak kezdeményezôi közé nem sorolhatom magamat. Hogy még-
is ott lehettem, az annak az Istentôl megáldott építkezésnek és
munkának a gyümölcse, amelyet presbite-
ri szövetségünk – az elôdök hagyományát
követve – már 27 éve folytat. Részese en-
nek a pár száz alapító, az azóta másfél ez-
resre növekedett tagságunk, összes elôzô
és jelenlegi tisztségviselônk, és immár kár-
pátmedencei, sôt a nyugati magyar pres-
biterek felé is kiterjesztett együttmûködé-
sünk. Meghívásomat tehát nem szemé-
lyemnek, hanem annak a közéleti jelentô-
séggel bíró közösségnek – a Magyar Re-
formátus Presbiteri Szövetségnek – tulaj-
donítom, amely elnökévé választott idén
tavasszal.

Nos, így vehettem részt, és lehettem mo-
derátora a szombat délelôtti szekciónak,
azon a rendezvényen, amelyet a Reformá-
tus Közéleti és Kulturális Központ rende-
zett Reformátusok Szárszói Konferenciája
címmel augusztus 24 és 27 között a bala-
tonszárszói SDG konferencia-központban.
A program, a méltatások, valamint az elô-
adók személye és rangja megtalálható akár a Kulturális Központ
honlapján, akár számos más elektronikus és papíralapú sajtóter-
méken. Ezért én nem a tételes felsorolással szeretném bôvíteni
ezek körét, hanem néhány – Szövetségünk tagságát is érintô – ta-
pasztalatomat szeretném megosztani.

1. A félévezrede hazánkat átformáló reformációig visszatekin-
tô történelmi témájú elôadások ráirányították figyelmünket arra,
hogy az Isten Igéje által megreformált hitû protestáns elôdeink
mindig a nemzet lelki megújulásának, a nemzet megtartásának,
mûvelôdésének, védelmének szolgálatában álltak. Maguk egyéni
boldogulását, jólétét is alávetették ennek a szent ügynek. Közéleti
elkötelezettségük mély, biblikus keresztyén hitükbôl táplálkozott.

2. A múlt századi, 1943-as szárszói konferencia a második vi-
lágháború közepén, nemzeti sorskérdéseinket, és egy várhatóan
veszteséggel végzôdô háború (ezt akkor még kimondani is ve-

szélyes volt!) utáni kibontakozás lehetôségét tárgyalta. A konfe-
rencia kezdeményezôje egy reformált hitû, határozottan kálvini
szemléletû ifjúsági szervezet – a Soli Deo Gloria (SDG) – volt.

3. A református értelmiségiek és politikusok – a két világhábo-
rú között – jelentôs mértékben hozzájárultak a trianoni traumát
szenvedett, megcsonkított Magyarország konszolidációjához. A
hívô református fiatalok távlatos gondolkodása még a reformá-

tus egyház felsô vezetésének – köztük Ra-
vasz László püspöknek is – a szemléletét
képesek voltak alakítani.

4. A konferencia nagy élménye volt
számomra, hogy nem csak Isten múltbeli
nagy cselekedeteit vehettük számba, ha-
nem megláthattuk, hogy a református né-
pességünk, és annak a politikában, tudo-
mányban, gazdaságban vezetô állásokat
betöltô képviselôi ma is felelôsséggel gon-
dolkodnak népünk és nemzetünk jelené-
rôl és jövôjérôl. Az elôadók közt hallgat-
hattunk minisztert, államtitkárt, akadémi-
kust, vezetô tisztségû bankembert, egyete-
mi tanárokat, teológusokat (professzoro-
kat és lelkipásztorokat), gazdasági szak-
embereket.

5. A jelent és jövôt érintô elôadásokból
az is kiderült, hogy a mai magyar kor-
mányzat alapelveit tekintve a Szentírásra
alapozott kálvini, genfi irányvonalat kö-
veti, amikor a teljes foglalkoztatottságot,

a családot, az iskolarendszert, a minôségi kultúrát és a kezdô vál-
lalkozások támogatását helyezi politikájának központjába.

S mennyiben tartozik mindez a Szövetségünkre és a magyar re-
formátus presbiterekre? Úgy, kedves presbiter testvéreim, hogy
mi is ennek a fél évezredes örökségnek a hordozói vagyunk.
Ahogy elôdeink a maguk helyén – az ország vezetésében, vagy
református hitéhez és gyülekezetéhez ragaszkodó egyháztagként
– tették felelôsséggel, amit az Egyház Ura rájuk bízott, úgy ne-
künk is hitvallásos felelôsséggel kell helytállnunk abban a kö-
zösségben, ahová Isten minket helyezett! Így válhat ismét min-
den református gyülekezet a helyi világi közösséget is formáló,
bizonyságtevô sóvá és kovásszá!

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek elôtt, hogy
lássák jó cselekedeteiteket, és dicsôítsék a ti mennyei Atyátokat”
(Mt 5,16).

In memoriam Dr. Kolosváry Bálint
Szomorú szívvel vettünk búcsút a folyó év július 20-án elhunyt testvérünktôl, barátunktól, dr.
Kolosváry-Csató Bálinttól. Benne a Budahegyvidéki Gyülekezet presbiterét, volt presbitériumi
jegyzôjét, a Magyar Református Presbiteri Szövetség Budapest-Déli Területi Szervezetének
2000-2007 között titkárát, a Reformátusok Lapja és Presbiter c. lapunk cikkíróját vesztettük el.
Civil életében a BUDAVOX Külkereskedelmi Vállalat, majd a BHG Hiradástechnikai Gyár dol-
gozójaként hasznosította közgazdasági doktorátussal jelzett tudását, lapunkat 52 cikkel gazda-
gította. Kedves személyében a Délvidék szerelmesét is gyászoljuk, aki mindnyájunkat bíztatott
imádságra az ottani magyar testvéreink sorsáért. „Az igaznak emlékezete áldott” (Péld 10,7).



Uram, téged tartottunk hajlékunknak (Zsolt 90,1) 15

„Egy a test és egy a lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást” (Ef 4,4)

12. KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI EGYHÁZKERÜLETI PRESBITERI KONFERENCIA
Pál apostol az efezusiakhoz írott levelének Igéje szólította és hív-
ta a Királyhágómelléki Egyházkerület Presbiteri Szövetsége 12.
konferenciájára a szövetség tagjait augusztus 25-27-re Nagyvá-
radra. 86 lelkipásztor és presbiter jelent meg a kerület egyházme-
gyéibôl.

Ft. Csûry István, a kerület püspöke Jn 4,39-42 versei alapján
hirdette Isten Igéjét. Nyitó áhítatában összefoglalja a samáriai
asszony Jézussal való találkozását a Jákób kútjánál. Kiemelte,
hogy a bûnös asszony a beszélgetés után megújított élettel teli vi-
szi az evangéliumot a többi samaritánushoz. Az asszony elfeled-
kezik szégyenérôl, de tudja, hogy feladata van, Jézus Krisztusról
kell beszélnie. A helyiek hisznek az asszonynak és majd Jézussal
való találkozás után még mélyebben a Megváltónak. Kiemelte,
hogy nekünk, presbitereknek is az asszonyhoz hasonlóan felada-
tunk van, követni Jézus Krisztust, és mind többször elmondani,
hogy mindennek a központjában az igehirdetés áll. Az asszony
megtalálta a reformáció igaz
bölcsôjét, és mi is alázatosan
haladjunk a Krisztus felé vezetô
úton, hallgassuk a hiteles ige-
hirdetést és akkor hiteles igehall-
gatókká válunk. Ez az Ige a re-
formáció alapformájának alap-
igéje – hangsúlyozta a püspök úr.

Tóth András, a Kerület Pres-
biteri Szövetségének elnöke Pál
1Kor 14,12 verseivel köszöntöt-
te az egybegyûlteket, és megnyi-
totta a konferenciát, majd Szabó
Sándor a Magyar Presbiteri Szö-
vetség üdvözletét adta át, és ôt
követte Pályi József, az Erdélyi Kerület Presbiteri Szövetségének
elnöke, aki 2Kor 8,23-24 verseivel üdvözölte a jelenlevôket.

A reformáció kezdete a történelmi Szatmár megyében címmel
Nt. Gellén Sándor Károly, a Nagybányai Egyházmegye esperese
tartott érdekes, figyelmet lekötô elôadást. Aki nem ismeri egyhá-
za múltját, az nem építhet újat, kezdte elôadását az esperes úr,
majd bemutatta azt a vidéket, ami a történelmi Szatmár megye
része volt. Sok változás történt azóta, nehéz az eseményeket
összerakni, mert sok a hiányzó anyag és azokban is sok eltérés
van. A vidék reformációja nem függetleníthetô Erdôd reformá-
ciójától, de a kiadványokban Sylveszter Jánost tartják a vidék el-
sô reformátorának, akirôl írják, hogy elkezdte ismertetni a „re-
formáció elveit és 1530 körül megkezdte azok hirdetését”. Ezt az
állítást sem megerôsíteni, sem cáfolni nem tudták a kutatók. Is-
mert Sylveszter Jánosról az, hogy Szinérváralján vagyonnal ren-
delkezik, Krakkóban, majd Wittenbergben tanul. Hazatérése után
vagyonát elvették, és anyagi gondok miatt Nádasdy Tamás sár-
vári birtokán tanítóként dolgozik, késôbb Bécsben egyetemi ta-
nár lesz.

A lutheri tanok terjednek a vidéken, amit bizonyít az, hogy
1535-ben a nagybányai ferences tartományhoz tartozó 5 kolos-
torban 26 szerzetessel kevesebben vannak, mint két évtizeddel
korábban. 1546-ban a Nagyváradon tartott ferences közgyûlésen
már a megerôsödô lutheranizmusról tárgyalnak. 1543-ban a Mis-

kolcon prédikáló Lévay Mátyás megérkezik Erdôd városába, ahol
Drágfi Gáspár, a vidék földbirtokosa maga mellé vette és ezt kö-
vetôen elkezdôdik a reformátori tanok hirdetése. 1545. szeptem-
berében megtartott erdôdi zsinaton Kopácsi István elnöklete alatt
29 lelkész tett vallást hitérôl, köztük volt Berkeszi Kelemen Kô-
vár vidékérôl. Nagybánya és vidékének reformátorait, azok tevé-
kenységét ismerteti, kiemelve Kopácsi Istvánt, Petrás Jánost, Ve-
res Mihály plébánost. Az 1550-60-as években az egész Szatmár
vidéke a református hitet vallja, de közben zajlik az ellenrefor-
máció – utal Fráter György kegyetlenkedéseire –, és a harc a lu-
theri és kálvini tanok között. 1563-ban Nagybányán az evangéli-
kus és református egyház szétválik Székely Bálint lelkészi szol-
gálata idején. 1567. február 24-26. között tartott debreceni zsinat
elfogadta a II. Helvét Hitvallást, ezzel megerôsítették a kálvini
irányzathoz való tartozást, egyházi törvények születtek, és meg-
határozták az istentisztelet liturgiát is, aminek alkalmazása elter-

jedt Szatmár vidékén is. A 16.
század református emberét fog-
lalkoztatta az, hogy ôk bûnbo-
csánatot nyerjenek, és megélni
akarta Krisztus tanításait.

„Sötét világ? XIX. század re-
formátus lelkészportrék... Tolnai
Lajos regényében” címmel Nt.
ifj. Geréb Miklós Irinyi egyház-
község lelkipásztora tartott elô-
adást. A bemutatott mû egy tör-
ténelmi munka, egy kudarcot
valló lelkész írása, aki saját
szemszögébôl, életén keresztül
rajzolja meg a kor „sötét vilá-

gát”. Az elôadásban megismertük a szerzô életének fontosabb ál-
lomásait: gyermekkorát, iskolai tanulmányait, pályafutását, Er-
délyrôl szôtt mesés ábrándok eloszlatását, életének bonyodal-
mait, konfliktusait a lelkészportrék bemutatásával egyidôben.
Tolnai az életében ért konfliktusokat saját természetének köszön-
heti, amit részben a kor politikai háttérjátszmái magyaráznak. Az
elôadó felteszi a kérdést, hogy mennyire tud beilleszkedni a lel-
kipásztor a gyülekezetbe ma, mit tesz ezért maga a gyülekezet.
Külön kiemeli, hogy az egyháznak nem szabad egyéni, politikai
játszmák színterévé változnia.

Nt. Pálfi József, a Nagyvárad-Rét egyházközség lelkipásztora,
rektor Nagyvárad másodszori reformációja címmel tartott elô-
adást. Nagyvárad reformációja 1557-ben kezdôdött, de a múlt
nem mutat folytonosságot. Református szempontból újraszerve-
zésrôl kell beszélni. Elôadásában rámutat az elôzményekre, a tö-
rök világ eseményeire, a Habsburg uralom hatásáról Nagyvárad
vallási életére. Kiemeli Teleki Sámuel, valamint Keresztesi Jó-
zsef fontos szerepét az új reformáció kialakulásában. Keresztesi
megkezdi a gyülekezet szervezését, tudatosan nevelô gyülekezet
formáló prédikációk sorozatával építi azt, következetes munkát
végez, iskolát alapít. Jó példa számunkra az akkori reformátusok
munkája, akik élni, építkezni akartak és tudtak Nagyváradon.

(Folytatás a 16. oldalon)



Szolgáidon láttassad dolgaidat, Dicsó́ségedet ezeknek fiain! (Zsolt 90,0)16

(Folytatás a 15. oldalról)
Nt. Gellért Gyula nyugalmazott lelki-

pásztor, esperes tartott elôadást Bocskai
István, a vallásszabadság diadalmas feje-
delme címmel. Elôadásában Bocskai Ist-
ván életérôl, gyermekkoráról, politikai
pályafutásáról beszélt. Kiemelte katonai
rátermettségét, vitézségét, Erdély fejedel-
meként harcát az ország függetlenségéért
és vallásszabadságáért. Védte a nemzeti
békét, védte a reformátusokat, de a katoli-
kus egyház rovása nélkül, a marosvásár-
helyi zsinaton elhangzottakat támogatja,
foglalkozik és anyagiakkal támogatja az
iskolákat, a könyvkiadást. Elsô református
fejedelem volt. Emlékét a Genfi Egyetem
elôtt a Bástyák parkjában levô Reformá-
ció nemzetközi emlékmûve is ôrzi, ahol
látható az az esemény, amikor 1606. de-
cember 13-án Bocskai átadja a magyar or-
szággyûlésnek a bécsi szerzôdést, amely-
ben II. Rudolf császár vallásszabadságot
biztosít Magyarországon.

A konferencia esti és reggeli áhítatait
Herdeán Gyöngyi Nagyvárad–Újváros
lelkipásztora, valamint Vinczéné Pálfi Ju-
dit elôadó-tanácsos végezték, a nagyvára-
di kántorkórus kórusmûveket adott elô. A
konferencia kiértékelését Vinczéné Pálfi
Judit elôadó-tanácsos végezte, aki hálát ad
az Istennek, hogy akadnak olyan kutató,
keresô lelkipásztorok a kerületben, akik
komoly munkát végeznek és ismertetnek
meg bennünket múltunkkal. Felhívja fi-
gyelmünket arra, hogy foglalkozzunk ön-
tudatunkkal, erôsítsük Istenbe vetett hitün-
ket, legyünk tájékozott presbiterek, bôvít-
sük ismereteinket, vegyünk részt a konfe-
renciákon és presbiterképzéseken. Felada-
tunk megôrizni a Krisztustól kapott egy-
séget, és ne feledjük, hogy egyetlen ments-
várunk a mai idôkben az Isten Igéjével
való kapcsolat. Otthon ki-ki a maga gyü-
lekezetében beszélgessen lelkipásztorával
arról, hogy milyennek látják ôk 20 év múl-
va anyaszentegyházunkat. Beszélt a kerü-
leti presbiteri szövetség keretében jövô
évtôl induló presbiterképzésrôl.

A résztvevôk idegenvezetô irányításá-
val megtekinthették a várat és megismer-
hették annak történetét. Vasárnapi isten-
tisztelet során a Nagyvárad–Újvárosi
templomban Igét hirdetett Herdeán Gyön-
gyi lelkipásztor a Péld 30,8 verse alapján,
és 47 presbiter úrvacsorázott.

Lelkileg feltöltôdve, sok új ismerettel
gazdagodva és Isten áldásával térhettünk
haza gyülekezeteinkbe.

Lakatos Nella, a KREK PSz jegyzôje

Vizsolyi presbiteri csendesnap
és Biblia-zarándoklat

Szövetségünk Abaúji Területi Szervezete
szeptember 9-én csendesnapot rendezett
Vizsolyban, a Károli-Biblia szülôhelyén.
Az alkalom a reformáció 500 éves jubile-
uma és a közelgô presbiterválasztások je-
gyében zajlott. A nyitó áhítatot Szalay
László Pál telkibányai lelkipásztor tartot-
ta Jób könyvének 28. része alapján. Beve-
zetôként elmondta, hogy számára ez már
a harmadik presbiteri tisztújítás a gyüle-
kezetben, amelyek során követtek el hibá-
kat. A felolvasott igerész kapcsán rámuta-
tott, hogy nagyrészt emberi bölcsesség
szerint folytak le a választások. Az Ige bá-
nyászatról beszél, amely erôfeszítéssel és
kockázattal jár, és ez párhuzamba állítha-
tó a presbiterválasztással. Feltette a kér-
dést: teszünk-e elegendô erôfeszítéseket
az alkalmas presbiterek megtalálásához?

Az alkalom elsô
elôadását „Presbi-
terválasztás és
presbiterség: hitben
vállalt felelôsség”
címmel dr. Szilágyi
Sándor, Szövetsé-
günk tisztelebeli
elnöke tartotta. A
presbiterség tartal-
mi és formai köve-
telményeit igei és
hitvallási idézetek-
kel támasztotta alá,
de kiegészítette a
többszáz éves tapasztalat néhány tanulsá-
gával is. Ez utóbbiak közé sorolható, hogy
a presbiter ne legyen túl fiatal, ismerje a
gyülekezet tagjait, ne alakuljanak ki „csa-
ládi” presbitériumok, ne válasszanak
presbiternek nyugdíjas lelkipásztort, ne
éljen élettársi kapcsolatban.

Több hozzászólás és kérdés is elhang-
zott. Az egyik kérdés arra vonatkozott, le-
het-e a presbiternek római katolikus há-
zastársa? Az elôadó igenlô válaszát a hoz-
zászólók azzal egészítették ki, hogy felté-
tel, hogy a házastárs ne adjon reverzálist,
azaz ne kötelezze ôt a gyermekek rk. hit-
ben való nevelésére.

Ezt a területi elnök, Kovács Zsolt Le-
vente vizsolyi lelkész elôadása követte
„Református egyháztagságunk – múltunk
és jövendônk metszetében” címmel. So-
kan, sokszor próbálták már megfogalmaz-
ni az egyháztagság követelményeit, de a

legfontosabb a részvétel az istentisztele-
ten, a gyülekezet közösségében. Ez nagy
lehetôséget ad az egyháztagok számára,
hogy magas szellemi szinten élve gyara-
pítsák hitüket, ismereteiket és gyakorol-
ják a szeretetet egymás segítésében. Rövi-
den kitért a lelkipásztor és a presbiterek
között elôforduló ellentétekre, amelyek
legtöbbször anyagi okokra vezethetôk
vissza. Ezután az elôadó ismertette az egy-
házközség által 3000 példányban kiadott
„Református egyháztagság” c. füzetet,
amelyet Victor István ny. hejcei lelki-
pásztor, területi elnök-elôdje közremûkö-
désével állított össze az abaúji gyülekeze-
tek számára.

Eközben kedves küldöttség érkezett meg
a csendesnapra: egy kerékpáros zarándok
csoport, melynek magja, 9 fô, Székelyud-

varhelyrôl indult Bereczki-Orbán Zsolt
székelyudvarhely-szombatfalvi lelkipász-
tor vezetésével, és amelyhez csatlakozott
a székelyudvarhely-belvárosi, majd Ma-
gyarországon a tiszaladányi gyülekezet
néhány tagja is. Az összesen 15 fôs kül-
döttséget, valamint a csendesnap résztve-
vôit a vizsolyiak ebéden látták vendégül,
majd történelmi emlékkmûsorra került
sor Erdélyi Márta és Andics Zsolt mûvé-
szek közremûködésével.

A zarándoklatot Dr. Fodor Ferenc sáros-
pataki professzor köszöntötte a Magyar
Bibliatársulat nevében, majd ünnepélye-
sen átadott nekik egy Bibliát annak jelké-
peként, hogy további 500 db Bibliát majd
egy késôbbi idôpontban szállítanak Szo-
vátára, szétosztásra erdélyi szegénysorsú
családok között. Az alkalom a Himnusz
eléneklésével zárult.

Dr. Szilágyi Sándor
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Együtt volt a Szatmári Egyházmegye
Szeptember elsô hétvégéjén nagyszabású, gazdag tartalmú, reformá-
ciói hálaadó programot szervezett a szatmári egyházmegye Szatmár-
németiben. A programfüzet köszöntôjében Király Lajos esperes így
fogalmazott: „A megújulás tehát mindig bennünk kezdôdik. Ne más-
tól várjuk ezt a lehetôséget! ... Ne csak Isten
ajándékait fogadjuk el és szeressük, hanem
magát az ajándékozó Istent. Csak így kez-
dôdhet el a változás, a megújulás.” A szep-
tember 2-i programban szerepelt – párhuza-
mosan nôszövetségi és ifjúsági rendez-
vénnyel – a presbiteri konferencia, melyre a
Kálvin János Református Imaházban került
sor mintegy 250 résztvevôvel. A konferencia
nyitó áhítatának szolgálatát Korda Zoltán, a
Szatmár-Láncos egyházközség lelkipászto-
ra végezte, alapigéje a Római levél 8. részé-
nek 28. verse volt. Ez az Ige mint hasznos
„segélyhívó szám” mûködhet az életünkben,
hiszen lehet, hogy sokszor nem értjük meg a
dolgok alakulását életünkben, de ez nem azt
jelenti, hogy a dolgok értelmetlenek. Sok
mindenrôl nem gondoltuk, hogy a végén ja-
vunkra lesz – a sok nyomorúság imádkozás-
ra tanított, s arra, hogy ami ma értelmetlen-
nek tûnik, az bizonyos idô múlva mégis a
javunkra lehet. Annak válik minden javára,
aki Istent szereti, s akit elhívott az ô dönté-
se szerint, s szeretni azt jelenti, hogy megtanulni Istentôl, hogyan
kell szeretni. Nyilvánvalóvá lett-e bennünk ez a szeretet? – kapta
meg a kérdést a hallgatóság az igehirdetôtôl.

A konferencia elsô elôadását Dr. Fodor Ferenc, a Sárospataki Re-
formátus Teológia professzora tartotta: „Az ószövetségi egyistenhit
kialakulásának állomásai” címmel. Az elôadó ószövetségi igehe-
lyekre hivatkozással támasztotta alá az egyistenhit kialakulásának
alapjait, majd egy érdekes régészeti kutatás leleteit – melyeknek egy
Kr. e. 9. századi karavánszeráj és egy temetkezési hely volt a forrá-
sa – felhasználva keltette fel a hallgatóság érdeklôdését. Hangsúlyoz-
ta, hogy egy nagyon hosszú folyamatról van szó, s ebben a folyamat-
ban valószínûleg a babiloni fogság mentette meg az Ószövetség né-
pét a sokistenhitben való elsüllyedéstôl. Ebben a hosszú történeti fo-
lyamatban nem az út volt a fontos, hanem az, hogy ennek az útnak

az eredményeképpen azt az Istent ismerhetjük meg, aki nekünk sze-
mélyes Istenünk, aki Jézus Krisztus Atyja és rajta keresztül a mi
mennyei Atyánk. „Sola scriptura, solus Christus” – fejezte be elô-
adását Dr. Fodor Ferenc.

Az emberi kapcsolatok helyreállítási le-
hetôségeirôl tartott elôadást Dr. Kiss Jenô, a
Kolozsvári Teológia tanára. Hangsúlyozta,
hogy az emberi kapcsolatokban nem az igaz-
ságosság, hanem a méltányosság a fontos.
Annak kell a kapcsolat helyreállítását kez-
deményezni, akinek erre több lehetôsége
van, s bizonyos tekintetben az áldozat van
ebben a helyzetben, aki ezzel segíthet a tet-
tesnek a bûnbánatra jutásban. Kapcsolataink
megromlása sok káros következménnyel jár:
megszûnik a párbeszéd, érzéketlenség alakul
ki a másik iránt, elvész a kezdeményezô-
készség, és vakká tesz arra, hogy felismer-
jük az életben a legnagyobb dolgokat. A
testvéri szolidaritás újjáteremtésének lehe-
tôségét József és testvéreinek történetén ke-
resztül mutatta be az elôadó.

Az utolsó elôadásban Dr. Tóth János, a
MRPSz Misszió és Diakóniai Bizottságának
elnöke azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy
„Mi lett a javunkra az elmúlt 500 esztendô-
ben?” A reformáció gazdag ajándékkosará-

ból kiemelte és bemutatta a református vallás, identitás, életforma,
etika legfôbb jellemzôit, foglalkozott az ökumené kérdésével, a re-
formátus egyházszervezet, a presbiteri tisztség és a Presbiteri Szö-
vetség megszervezôdésével. Az elôadás gondolatainak forrásai kor-
társ teológusok és közéleti személyek mellett a 20. század elsô felé-
nek kiemelkedô teológusai (Baltazár Dezsô, Ravasz László, Révész
Imre, Sebestyén Jenô, Tavaszy Sándor) voltak. Az egyes témák vé-
gén kérdéseket állított össze az elôadó annak átgondolására és érté-
kelésére, hogy valóban hasznunkra váltak-e ezek a dolgok.

A rendezvény keretében Reformációs Emlékjel avatására került
sor a Református Gimnázium fôbejáratánál Csûry István püspök
szolgálatával és ünnepélyes felvonulást követôen hálaadó szabadté-
ri úrvacsorai istentiszteletet tartottak az új városközpontban.

Dr.T.J.
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Cigánymissziónk nyári vendégei és munkatársai
D. SZABÓ DÁNIEL

Nyári vendégeink a Sárospatakon és kör-
nyékén található gyülekezetekben folyó
munkáinkat látogatták (Sátoraljaújhely,
Tiszakarád, Vajdácska, Halászhomok,
Becsked, Olaszliszka). Ebben az évben
vendégeink meghatározóan augusztusban
érkeztek, és maradtak velünk hosszabb-
rövidebb idôre.

A legnagyobb csoport Milánóból,
Olaszországból érkezô, mintegy negyvenfôs ifjúsági együttes
volt. Ôk a Milánóban ösztöndíjasként zenei és építészeti tanul-
mányokat folytató 500 fôs koreai egyetemista közösség része.
Többen közülük – lelkipásztoruk is – már korábban is járt ná-
lunk, és most ismét nagy örömmel, és missziói lelkülettel érkez-
tek. Minden nap más-más gyülekezetbe tettek látogatást. Ez azt
jelentette, hogy a délelôtt folyamán részben a gyülekezeteket,
részben intézményeinket is meglátogatták (Kollégium, Teoló-
gia), és szorgalmasan gyakoroltak is, hiszen számtalan énekün-
ket magyar nyelven énekelték az ünnepi alkalmakon. Délutánon-
ként pedig legtöbbször a község kultúrházában voltunk együtt,
ahol 2-4-ig voltunk együtt, ahol fiatalokkal foglalkoztak, 5-7-ig
pedig a község meghívott elöljáróival és egész közösségével
együtt, hallgattuk, szemléltük a sok énekkel, imádsággal, hang-
szeres kísérettel és gyönyörûen kimûvelt hangon hogyan szol-
gálnak, és szólítják meg az egész „teltházat”, mindnyájunkat be-
vonva szolgálatukba.

Ezt követôen augusztus 10–18 között pedig Koreából érkeztek
heten egyetemisták, kiket a cigánymisszión belül a gyülekezet
életével együtt a történelmi egyházunk és társadalmunk helyzete
is nagyon foglalkoztatott. Bár csak a mai Magyarországunk egy-
harmadán élnek Dél-Koreában – melynek csupán kb. 35%-a lak-
ható a magas sziklás hegységek miatt – az 52 milliós nemzeti kö-
zösségük közel 25-30%-a református, protestáns része az egész
világ missziója iránt nyitott, sôt elkötelezett.

Végül Amerikából, Philadelphiából érkeztek augusztus 20–30
között, mintegy 15 fôvel koreai testvéreink, akik már ismételten
látogattak meg bennünket. Ebben az amerikai városban magában
legalább 100 koreai gyülekezet él és munkálkodik, jelentôsen két
nyelven is. A velük való együttlét, jelentôs tanításokkal, bizony-
ságtételekkel meggazdagítva telt el, melyben hallhattuk, hogy az
imádság, böjt és az áldozatvállalás hogyan jellemzi az ô közös-
ségi életüket is. A gyülekezetükbôl magukkal hozott fodrászok,
pedikûrösök, gyorsfotósok és szemészek fiataloknak és idôseknek
egyaránt nagy örömet és segítséget jelentettek. A nagy közös
záróvacsora, hová a gyülekezetek hûséges felnôtt és ifjú tagjai
mind meg voltak híva, szintén tanítással kezdôdött, melyben sok
szükséges igei mértéket hallhattunk és fogadtunk el. Itt hangzott
el a lelkipásztor alázatos bizonyságtételében az is, hogy ô 32 év
óta minden reggel másfél órát imádkozott és imádkozik a gyüle-
kezet tagjaiért, a szolgálattevôkért, s közben megtapasztalta, hogy
a kicsi nyáj több ezresre nôtt. Mi is nagyon elcsendesedtünk, és
kértük az Urat, hogy tegyen minket is alkalmassá a nyáj gondo-
zására és országa építésére.

Ezekkel a nyári emlékekkel, tanulságokkal készültünk az ok-
tóber 6–9 közötti berekfürdôi országos cigány konferenciára.

Protestáns Nagygyûlés Budakeszin
Amire egész évben készültünk, s amiért hosszú évek óta imádko-
zunk, szeptember 16-án, Budakeszin láthatóvá, megtapasztalha-
tóvá vált a Protestáns Nagygyûlés keretében.

Ahogyan az elôzô számban is írtunk errôl, nem akartuk, hogy
az 500 éves ünnepi sorozat úgy záródjék, hogy ne szólítsuk meg,
ne hívjuk egybe, és ne öleljük meg az Ige, az imádság és a jó re-
ménység légkörében mindazokat, akik testben vagy távolabbról
lélekben is jelen voltak, s akik protestáns örökségünknek mind
részesei. Már a kezdet is sok örömmel töltött el, s még inkább
megerôsödtünk abban, hogy protestáns testvéreink közül senki ne
maradjon számbavétel, gondozás, megbecsülés és kapcsolatok
nélkül. Sokan talán nem is sejtik, hogy milyen nagy protestáns

népe van Istennek ebben az országban, két nagy történelmi kö-
zösségen túl is.

Hálásan köszönjük az Úrnak, tôle kapott mostani alkalmunkat,
a gyönyörû új metodista-templomi befogadást, Szuhánszky Gá-
bor lelkipásztor sok-sok fáradozását, az Evangéliumi Alliansz
elnökségének és közösségének mindnyájunkat meghívó hangját,
levelét. A két legnagyobb történelmi protestáns egyház püspöké-
nek jelenléte és látásokat is közvetítô áldáskívánása, a krisztusi
lelkület példás, felemelô, gyógyító és biztató szolgálata volt a jö-
vôre nézve is.

Mindenkor és most is boldogok a békességre igyekezôk.
SzD

Viharkárok a Kárpát-medencében
Amint arról a médiából Testvéreink értesülhettek, a Kárpát-medence számos települését érték viharkárok a közelmúltban.

Zemplén, Ôrség, Baranya, Pest megye mellett határainkon kívül, Felvidék, Parcium, Erdély, Temes megye falvait,
városait érte természeti csapás. Az elsô hírek alapján meghirdettük a gyûjtést a megyaszói egyházközség kárainak

az enyhítésére, de már nem gyôzünk választ adni a sokfelôl érkezô kérésekre. Ezért arra kérjük olvasóinkat, figyeljék
lelkészeik és a Református Szeretetszolgálat felhívásait, és adományaikat rajtuk keresztül juttassák el a rászorulóknak.

Szerkesztôbizottság
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Ahol jó helyen vannak a gyerekek
FEKETE ZSUZSA

Szeptember elsején már református iskolaként nyitotta meg kapuit
a kispesti Ady Endre Általános Iskola. Harkai Ferenc, a fenntartó
Kispest-központi Református Gyülekezet lelkipásztora azt mond-
ja: olyan „elitképzést” akarnak, amely minden egyes gyerek szá-
mára elérhetô, bárhonnan érkezik is hozzájuk.

A szülôk és a tanárok döntô többsége a kezdetektôl támogatta,
hogy a református egyház vegye át a jelenleg csaknem 300 gyere-
ket befogadó iskolát. Egy korábbi szavazáson a szülôk 81%-a nyi-
latkozott úgy, hogy támogatják a változást – mondja Harkai Ferenc.

– Minden reménységünket meghaladta ez a pozitív hozzáállás,
amit elsôsorban a nagyszerû tanári karnak köszönhetünk. Talán ôk
is megérezték, hogy jobb lehet olyan közösséghez tartozni, amely
kizárólag rájuk figyel. A városnak ugyanis sok iskolája van és egy
önkormányzati rendszerben nem juthat mindig egyformán figye-
lem és elegendô anyagi forrás az összes intézményre – véli a lelki-
pásztor.

Bérleti díjat kérnek
Hiába támogatták azonban a szülôk és a tanárok az átvételt, még-
sem volt zökkenômentes. A városvezetôség több mint havi 5 millió
forint bérleti díjat akart tôlük kérni azért, hogy használhassák az is-
kola épületét. – Tudomásom szerint erre sehol nincs példa. A kerü-

letben a katolikus iskola sem fizet azért, hogy a gyerekek abban az
épületben tanulhassanak – teszi hozzá a lelkész. Végül abban egye-
zett meg az egyházközség és a város vezetôsége, hogy az elsô év-
ben nem fizetnek bérleti díjat a reformátusok, a továbbiakban
azonban az önkormányzat akár havi egymillió forintot is kérhet az
egyháztól az épület használatáért. Harkai Ferenc a tárgyalásokon
és az önkormányzat testületi ülésén is hangsúlyozta: ha bérleti dí-
jat kér az önkormányzat, a pénzt a kispesti gyerekektôl veszik el,
hiszen ezt az összeget az iskola mûködtetésére fordíthatnák.

Szeretni és figyelni
Az iskola épületével is sok még a tennivaló, mert több helyütt
rosszak a vizesblokkok, és egyes részeken a tetô is beázik, amit a
vagyonkezelô úgy próbált orvosolni, hogy nejlont terített a tetôre.
– Nemrégiben szólt az egyik tanítónô, hogy ki kellene festeni a ter-
met, mert ismét beázott. Továbbítottam a gyülekezet gondnokának
a kérést, és már másnap mentünk is festeni. Persze nem tudunk
majd minden kérést hipp-hopp teljesíteni, de ez az eset is bizonyít-

ja, hogy mennyivel gördülékenyebben mehetnek a dolgok, ha nem
kell hosszas kérvényeket fogalmazni, hogy valami történjék. Egy
korábbi hetedikes hittankönyvben van egy lecke, amiben az olvas-
ható: a régi keresztyéneket arról ismerték fel, hogy szerették egy-
mást. Szeretnénk mi is olyan emberekké válni, akik szeretik egy-
mást és figyelnek a másikra. A tanári kar kiváló, az pedig fôleg raj-
tunk múlik, hogy a nálunk tanuló gyerekek milyenné válnak.

Missziós lehetôség
A kispesti református gyülekezet olyan környezetben mûködik,
ahol mintegy 11 ezer lakótelepi lakás van. A telepen élôket nem
mindig könnyû megszólítani. A gyülekezet fontos missziós lehetô-
séget lát az iskola mûködtetésében. Óvodájuk már van, szeptember-
ben 72 kisgyerek kezdi meg a tanévet. – Azért fontos az óvoda és
az iskola számunkra, mert tudjuk, hogy egyszer majd ezek a gyere-
kek lesznek a presbiterek és gondnokok, ez lesz a munkánk igazi
mércéje. Az óvodások azért is különösen fontosak, mert ôk még
nem tudnak egyedül eljárni az istentiszteletre, ezért mindig a szü-
lôkkel érkeznek. Így egyre szorosabbra fûzôdnek a szálak a csalá-
dokkal, a csendes hétre is nagyon sokan eljöttek velünk.

Minden lehetôséget megadnak
Az egyházi iskolákat, függetlenül attól, hogy milyen felekezetûek,
gyakran éri az a vád, hogy elitképzést folytatnak. Harkai Ferenc er-
rôl másként vélekedik. – Mi úgy akarunk elitképzést, hogy az a
szegénysorból származó cigánygyerekek számára is elérhetôvé
váljon. Ha akar tanulni a gyerek, bárhonnan érkezzék hozzánk, ná-
lunk minden lehetôséget megkap hozzá. Sok roma gyerek tanul az
iskolánkban, szeretjük ôket, és a legjobbat akarjuk minden gyerek-
nek. Talán azért került be a köztudatba, hogy az egyházi iskolák
elitképzôk, mert az értelmiségi réteg pontosan tudja, hogy a gyere-
keik többet kapnak ezekben az intézményekben. Valóban igyek-
szünk jobb feltételeket nyújtani. Mondok egy egyszerû példát: ha
az óvodánkba belép egy szülô, biztosan azt látja, hogy mindig van
valaki a gyerekek körül, rájuk figyelnek, velük foglalkoznak, és
nem a telefonjukon csüngenek a pedagógusok.

Jó helyen lesznek
A kispesti református iskola az összes tanárt átveszi, akik szeretné-
nek továbbra is ott tanítani, és minden gyereket ellátnak. Az isko-
lában eddig 21 református hittanos tanult elsôtôl a nyolcadikig.
Most a 39 elsôs gyerekbôl 31 hittanra jelentkezett, közülük 23-an
a reformátusokhoz. Vagyis még el sem kezdôdött a tanítás, máris
bekövetkezett a változás. – Olyan ez, mint ahogyan annak idején
fogalmazott egy lelkész a reformációról: „olyan hamar megszok-
ták, hogy a papnak már felesége is van”. A hitoktatást a legjobb ta-
nító végzi majd, akit ismerek: a feleségem, Judit tanítja majd a ki-
csiket, és tudom, hogy szeretni fogja ôket, és törôdik velük. A gye-
rekek nálunk nagyon jó helyen lesznek.

Az évfordulón
Külön öröm, hogy éppen a reformáció 500. évfordulóján indulhat
el az újabb kispesti református iskola – fogalmaz Harkai Ferenc. –
Hálás vagyok, hogy ebben a történetben összefogott és támogatott
minket az egész egyház. Sokat segített Bogárdi Szabó István püs-
pök úr, Gér András zsinati tanácsos úr, Papp Kornél úr, a Zsinati
Oktatásügyi Iroda vezetôje. Amit pedig mi, emberek nem tudtunk
elintézni, azt megadta nekünk az Úr. Soli Deo Gloria.
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Szociáletika, nem csak teológusoknak
A közelmúltban jelent meg dr. Békefy Lajos
és dr. Birkás Antal könyve Protestáns szo-
ciáletika címmel. „A kötet a Calvin J. Teoló-
gia Akadémián elhangzott elôadások rövidí-
tett, írott változata” – olvasható az elôszó
végén. A szerzôpáros nyilván ismert már az
Olvasók elôtt, hiszen mint szerkesztôk és
részben szerzôk 2015-ben a Barankovics Ist-
ván Alapítvány gondozásá-
ban jelentették meg a Nap-
jaink dilemmái – protestáns
válaszok címû kézikönyvet.

Ahhoz, hogy a most ki-
adott könyv címét megért-
sük, lássuk a kézikönyv in-
doklását és magyarázatát:
„A protestáns szociáletika
megkülönböztetést ... azért
tartjuk fontosnak, mert ez-
zel is hangsúlyosan jelezzük
szociáletikánk egyetlen nor-
máját, a Bibliát és az evan-
géliumot, ennek a szociál-
etikának radikális, gyökeres evangéliumsze-
rûségét. (...) Így valósul meg és él tovább
szociáletikánkban a sola Scriptura reformá-
tori elve” – írja dr. Békefy Lajos.

A könyv két nagy részre osztott, úgymint
protestáns szociáletikára, melynek szerzôje
dr. Birkás Antal, valamint az integrált pro-
testáns felelôsségetika szellemiségét tárgya-
ló részre, melyet dr. Békefy Lajos tollából
olvashatunk.

Dr. Birkás Antal elôadásában elsôként az
állam és az egyház fogalma kerül tisztázás-
ra. A szerzô hangsúlyozza, hogy mind az ál-
lam, mind az egyház meghatározásánál fi-
gyelembe kell venni a jogi és az egyházi
megközelítéseket, hiszen ezek adott esetben
komoly eltéréseket mutatnak. Különösen
fontos ez az egyház definiálásánál, amikor
az állam „külsô egyházjoggal” mondja ki,
hogy mit tart egyháznak – beleértve a világ-
és egyéb vallások közösségi szervezôdéseit
is –, míg a teológiai megközelítés szerint az
egyház alapja Krisztus váltságmûve, s az
egyház nem más, mint a Krisztusban hívôk
közössége. Az elôadássorozatban nagy
hangsúlyt kap a világi felsôbbség kérdése is,
mellyel kapcsolatban Luthert idézi, aki azt
mondja: „A világi hatalomnak vannak törvé-
nyei, amelyek tovább nem terjedhetnek, mint
a testre, vagyonra, s arra, ami külsôleg léte-
zik a földön. Mert az Isten nem engedheti, s
nem akarhatja, hogy kívüle más valaki kor-
mányozzon a lélek felett.”

A protestáns szociáletika mint gondolko-
dásmód a gazdasági életet sem hagyhatja fi-
gyelmen kívül. Olvashatunk tulajdonról,
pénzrôl és kamatról, ütköztetve Luther és
Kálvin felfogását, miközben a hivatásetiká-

ról sem feledkezik meg. „Luthernál a mun-
ka hivatásként jelenik meg. (...) Ha az elhí-
vatás csak Isten Országára, a gyülekezetre,
a misszióra stb. irányul, akkor az életet fel-
osztjuk egy világi és egy lelki-szellemi tarto-
mányra. Jézus Krisztus azonban mindenek
felett úr: Ô igényt tart az élet minden terüle-
tére” – állapítja meg a szerzô.

Dr. Birkás Antal korunk
nagy kihívásaival és jelen-
ségeivel is szembesít ben-
nünket, melyek már a belsô
szobáig jutottak.

Sürgetôen beszél media-
tizált világunk megoldásra
váró problémáiról – részle-
tesen tárgyalja politikai ve-
tületét is –, ugyanakkor ki-
emeli a gyermekekre és az
ifjúságra leselkedô veszély-
forrásokat – internetes zak-
latás, általános testi/fizikai
és pszichés hatások, por-

nográfia –, amelyek különbözô zavarokat
okozva identitásukat formálják. Beszél a ho-
moszexuális jelenségrôl is – három megkö-
zelítést is fölvázolva –, amely egyes külhoni
egyházakban már szakadáshoz is vezetett.
Ezért is hangsúlyozza a nevelés fontosságát,
s leszögezi: „A keresztyén nevelés elsôdle-
ges intézménye a család...” A problémák te-
hát itt vannak, és protestáns megoldásra vár-
nak.

Dr. Békefy Lajos egy ábra segítségével
mutatja be, hogy miként lehet eljutni az in-
tegrált felelôsségetikáig. Szisztematikusan
sorolja föl azokat a rétegeket, amelyek elen-
gedhetetlen alkotóelemei, kezdve a bibliai
alapoktól a reformáción át a különbözô pro-
testáns korszakokon keresztül napjainkig,
mindezt kiegészítve egyéb etikai megközelí-
tésekkel. „Az integráló felelôsségetika kite-
kintést ad még a következô szintrôl az etika-
történet, a filozófiai etikák, illetve a keresz-
tyén szociáletikák hozadékaira, legfontosabb
megállapításaira. Erre épül rá a karakte-
risztikusan protestáns felelôsségetika, ami-
nek terméke, eredménye aztán az integrált
protestáns felelôsségetika, ami nem azért ke-
rült a csúcsra, mert mindeneket lekôröz vagy
felül múl, hanem mert ez minden elôzô szin-
tet integrál...” – írja, mintegy meghatározva
mibenlétét. Természetesen nem elegendô az
integrált protestáns felelôsségetika lényegét
megfogalmazni, a megértés érdekében bô-
vebb fölvezetésre van szükség. Így olvasha-
tunk az „integratív etika” elsô fölvetôjérôl,
Hans Kramerrôl, majd a Bécsben tevékeny-
kedô U. H. J. Körtnerrôl, aki a koncepció
igazi megalapozója volt. Mindemellett bib-
liai és történeti bevezetéssel is találkozunk,

különös tekintettel Kálvin etikai nézetére,
lásd migráció és korrupció.

Mindezek után jelentôs hangsúlyt kap a
gazdaságetika, s mindezt keresztyén szem-
pontból az elôadó egyetlen kifejezéssel fog-
lalja össze: hála-etika. Ennek alapja pedig
nem más, mint a bibliai alapokon nyugvó
kálvini hála-szemlélet, amely a puritanizmus
gazdasági paradigmájával egészül ki. Ennek
erejét jól demonstrálják a különbözô korsza-
kok számokban kifejezhetô gazdasági ered-
ményei. Itt váltódik „aprópénzre” az Augus-
tinusnál még a predestináció alapigéjeként
használt páli költôi kérdés: „Mid van, amit
nem kaptál?” (1Kor 4,7) Fölrázó megállapí-
tás, hogy „...a gazdasági nehézségek végsô
soron lelki gyökerûek, lelki szemlélet kérdé-
sei. Ez a 21. századi gazdasági gondok meg-
értésének is a gyökere.”

A könyv fontos alapvetéseket, történeti és
bibliai utalásokat közöl a kultúretika vonat-
kozásában is. Számomra az egyik ilyen meg-
állapítás, amely a „kultúra ôsmandátumára”
mutat: „Az Úristen az embert elhelyezte az
Éden kertjében, hogy mûvelje és ôrizze azt”
– opera – custodia. Ez a mûvelje mandátum
a kulturális mandátuma az embernek, szem-
ben az 1Móz 1,28-cal: „Hajtsátok uralmatok
alá...”

Korunk tele van kérdésekkel. Különösen
is igaz ez a szekularizáció, a világvallások
versenyfutása és az ökológia tekintetében.
„Hogyan változtatja meg a világot a hit glo-
bális újjáéledése?” „Az iszlám-keresztyén
versenyfutás a 21. század tétje?” „A 21. szá-
zad a vallási reneszánsz vagy a valláshábo-
rúk keresztútján?” Tolerancia vagy áltole-
rancia? „Panteizmus vagy panenteizmus?”
Ilyen és ehhez hasonló fölkavaró kérdésekre
keres választ a szerzô. Nagy megnyugvással
töltött el az, ahogy a transzcendens össze-
függésre mutat: „...Isten nem hagyta magá-
ra keze alkotását, hanem immanens transz-
cendenciával van jelen a világban, ami nem
panteizmus, hanem panenteizmus. Abban az
értelemben, ahogyan azt Pál Athénban, are-
opágoszi beszédében megfogalmazta: Isten
„nincs messzire egyikünktôl sem, mert
ôbenne élünk, mozgunk és vagyunk...”.

A szerzôk nagy érdeme egyebek mellett a
közérthetô stílus és a gazdag irodalmi utalás,
mely az érdeklôdôk számára további olva-
sást és kutatást tesz lehetôvé. Információban
gazdag, idôszerû és elgondolkodtató. Olyan
könyvrôl van tehát szó, amely – tekintet nél-
kül az Olvasó képzettségére – sokak érdeklô-
désére számíthat. Különösen is aktuálissá te-
szi a reformáció éve, mivel mindaz, amit föl-
vezet és elmond, bibliai és reformátori meg-
alapozottságú.

Apostagi Zoltán
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VÁCZI GÁBOR

Július
3-án készítette elô
elôzô lapszámunkat
a PRESBITER szer-
kesztô bizottsága.
9-én a Miskolcta-
polcai Református
E g y h á z k ö z s é g

templomában tartotta taggyûlését Szö-
vetségünk dél-borsodi egyházmegyei
területi szervezete. Az alkalmon D. Sza-
bó Dániel nemzetközi tanácsadónk ige-
hirdetéssel szolgált.

13-án ügyvezetô elnöki értekezlet volt
Szövetségünk irodájában.

13-16. között Csákváron tartotta konferen-
ciáját a Nyugat-Európai Magyar Refor-
mátus Lelkigondozói Szolgálat, melyen
Szövetségünket dr. Viczián Miklós ügy-
vezetô elnök – kedves feleségével –, vala-
mint Apostagi Zoltán elnökségi tagunk és
dr. Szilágyi Sándor tb. elnök képviselte.

20-án ülést tartott Szövetségünk gazdasá-
gi-, valamint felügyelô bizottsága.

25-én Debrecenben dr. Viczián Miklós ügy-
vezetô elnök és dr. h.c. Szabó Dániel
nemzetközi tanácsadónk megbeszélést
folytatott dr. Fekete Károllyal, a MRE
Zsinatának alelnökével, a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület püspökével.

29-én Nagyenyeden tartotta presbiteri kon-
ferenciáját az Erdélyi Református Egy-
házkerület Presbiteri Szövetsége, „Meg-
emlékezés az 500 éves Reformációról”
címmel. Anyaországi szövetségünket
dr. Judák Endre presbiterképzési elnök
és Váczi Gábor szövetségi titkár képvi-
selte.

Augusztus
12-én Nagydobronyban családi napot ren-

dezett a Kárpátaljai Református Presbi-
teri Szövetség, több, mint 7000 testvé-
rünk részvételével. Az alkalmon anya-
országi szövetségünket D. Szabó Dániel
nemzetközi tanácsadónk képviselte.

16-20. között Balatonszemesen, a Bala-
tonNet rendezvénysorozaton Szövetsé-
günket D. Szabó Dániel nemzetközi ta-
nácsadónk képviselte.

18-20. között tartotta Szövetségünk 15. or-
szágos konferenciáját Pápán, „Reformá-
ció a trianoni határokon kívül” címmel.

A konferenciáról lapunk más helyén
részletes beszámolót közlünk.

24-27. között került megrendezésre a Re-
formátus Közéleti Kulturális Központ ál-
tal szervezett balatonszárszói értelmiségi
konferencia. Szövetségünket dr. Viczián
Miklós ügyvezetô elnök és dr. Szilágyi
Sándor tb. elnök képviselte. Ügyvezetô
elnökünk elôadással is szolgált.

25-én dr. Kolosváry Bálint testvérünk bú-
csúztatásán Szövetségünket dr. Szilágyi
Sándor tb. elnök képviselte.

25-27. között Nagyváradon tartotta presbi-
teri konferenciáját a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület Presbiteri
Szövetsége. Az alkalmon – anyaországi
Szövetségünk részérôl – D. Szabó Dáni-
el nemzetközi tanácsadó és Szabó Sán-
dor bihari területi képviselô vett részt.

27-én a Budapest-Soroksári Református
Egyházközségben Barta Károly lelki-
pásztor ünnepi beiktatásán Szövetsé-
günket dr. Szilágyi Sándor elnöki meg-
bízott képviselte.

Ugyanezen a napon Poroszlón tartotta
presbiterképzési alkalmát Szövetségünk
egervölgyi egyházmegyei területi szer-
vezete.

Ugyanezen a napon a III. Tiszakarádi Fa-
lunapon és Faluház névadón átadták a
díszpolgári címeket. A rendezvényen
Szövetségünket D. Szabó Dániel nem-
zetközi tanácsadónk képviselte.

30-án Budapesten dr. Viczián Miklós elnök
és dr. Székely István gazdasági bizottsá-
gi elnök megbeszélést folytatott Szabó
Ferenc lelkészi fôjegyzôvel.

Ugyanezen a napon Váczi Gábor szövetsé-
gi titkár megbeszélést folytatott Fónagy
Györggyel, a Dunamelléki Református
Egyházkerület pénztárosával, a Szövet-
ség könyvviteli feladatainak 2018. janu-
ár 1-jétôl történô „kiszervezése” ügyében.

Szeptember
1-2. között tartotta presbiteri konferenciá-

ját, ifjúsági-, ill. nôszövetségi konferen-
ciáját valamint kiállítását Királyhágó-
melléken a Szatmári Református Egy-
házmegye, melynek keretében a Kálvin
János téren felavatták a Reformáció em-
lékmûvét. Anyaországi elnökségünket
dr. Tóth János missziói és diakóniai bi-
zottságunk elnöke képviselte és elôadás-
sal szolgált.

1-3. között Balatonszárszón, az SDG Kon-
ferencia központban tartotta közgyûlé-
sét a Nyugat-Európai Magyar Protestáns
Gyülekezetek Szövetsége, a Reformáció
500. évfordulója jegyében. Szerveze-
tünket dr. Szilágyi Sándor tb. elnök kép-
viselte.

2-án Sólyomkôváron tartotta soron követ-
kezô presbiteri konferenciáját a Szilágy-
somlyói Református Egyházmegye Pres-
biteri Szövetsége. Az alkalmon anyaor-
szági Szövetségünket Szabó Sándor bi-
hari testvérünk, egyházmegyei referens
képviselte.

Ugyanezen a napon a Miskolc Kossuth ut-
cai Református Egyházközség templo-
mában a Kárpát-medencei református
oktatási intézmények közös tanévnyitó
ünnepségén Szövetségünket D. Szabó
Dániel nemzetközi tanácsadónk képvi-
selte.

3-án a kárpátaljai református oktatási intéz-
mények tanévnyitó ünnepségén Szövet-
ségünket D. Szabó Dániel nemzetközi
tanácsadónk képviselte.

4-én a Károli Gáspár Református Egyetem
budapesti tanévnyitó ünnepségén Szö-
vetségünket D. Szabó Dániel nemzetkö-
zi tanácsadónk képviselte.

6-án ügyvezetô elnöki értekezlet volt Szö-
vetségünk irodájában.

9-én Vizsolyban tartotta presbiteri csendes-
napját Szövetségünk abaúji egyházme-
gyei területi szervezete. Az alkalmon el-
nökségünket dr. Szilágyi Sándor tb. el-
nök képviselte.

Ugyanezen a napon a Bp.-Nagyvárad téri
Református Egyházközségben tartotta
presbiterképzési alkalmát Szövetségünk
budapest-déli egyházmegyei területi
szervezete.

12-én Budapest Fôváros XII. kerület Hegy-
vidék Önkormányzata nevében Pokorni
Zoltán polgármester a Hegyvidék dísz-
polgára kitüntetô címet adományozta
dr. Bogárdi Szabó István püspöknek, a
MRE Zsinata lelkészi elnökének. Az al-
kalmon Szövetségünket dr. Szilágyi Sán-
dor tiszteletbeli elnökünk képviselte.

16-án a Zengôvárkony-Nagypalli Refor-
mátus Társegyházközség szervezésében
került sor baranyai református egyház-
megyei területi szervezetünk presbiteri
konferenciájára Zengôvárkonyban.

Ugyanezen a napon a Magyar Evangéliu-
mi Szövetség szervezésében a Budakeszi
Metodista Egyházközség templomában
került sor az I. Protestáns Nagygyûlésre.
Az alkalmon Szövetségünket dr. D. Sza-
bó Dániel nemzetközi tanácsadónk, a
Nyugat-Európai Magyar Református

SZÖVETSÉGÜNK
ÉLETÉBÔL...

�
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Presbiteri Szövetséget Varjas Zsolt el-
nök képviselte.

17-én presbiteri találkozót szervezett a
Nyírségi Református Egyházmegye
Nyíregyházán, a Tiszántúli Református
Egyházkerület „Hirdesd az Igét” prog-
ramja keretében.

Ugyanezen a napon presbiterképzési alka-
lom volt a dél-borsodi Kisgyôrben, terü-
leti szervezetünk rendezésében.

23-án a Szentes Nagytemplomi Református
Egyházközségben tartotta presbiterkép-
zési alkalmát Szövetségünk csongrádi
és békési egyházmegyei területi szerve-

zete, közös szervezésben. Az alkalmon
Bódis Ferenc temesvári esperes áhítat-
tal, Orosz Adrienn, a csongrádi egyház-
megyei területi szervezet titkára, vala-
mint dr. Békefy Lajos felelôs szerkesztô
elôadással szolgált.

Ugyanezen a napon Faddon került meg-
rendezésre a tolnai református egyház-
megye Bibliatanulmányozó Napja.

24-én presbiteri találkozót szervezett a Sza-
bolcs-Beregi Református Egyházmegye
Vásárosnaményban, a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület „Hirdesd az Igét”
programja keretében.

Ugyanezen a napon Kistarcsán rendezte
presbiterképzési alkalmát Szövetségünk
északpesti egyházmegyei területi szer-
vezete.

Ugyanezen a napon Balassagyarmaton
tartotta presbiterképzési alkalmát Szö-
vetségünk északpesti egyházmegyei te-
rületi szervezete.

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

A szerkesztôbizottság következô ülésének
idôpontja: 2017. november 20. (hétfô).
Megjelentetésre szánt írásaikat november
13-ig kérjük megküldeni Szövetségünk
bármely elérhetôségére.

Icitemwiko = szeretet
A cím kivonat egy szótárból, amely egy
zambiai nyelvjárás, a bemba szavának ad-
ja meg a magyar jelentését. Egy folyóirat-
ban, a „Külmissziói híradó”-ban jelent
meg ez a szópár, olyan cikkben, amelyben
egy, a Magyarországi Református Egyház
áldásával, a Nemzetközi Liebenzelli

Misszió támogatásával kiküldött missziós
orvos, dr. Keszi Krisztina számol be zam-
biai élményeirôl. Krisztina testvérünk 10
évet dolgozott Mungwi városka kliniká-
ján, majd 40 év orvosi gyakorlat után prak-
szisát felhagyva, misszionáriusként szol-
gál tovább ugyanitt és a környéken. Mind-
ezt egyedül, megtanulva a helyi nyelvjá-
rást, küzdve a rossz úthálózattal, a kezdet-
leges civilizációs viszonyokkal, az euró-
paitól távolesô kultúrával. Nem az itthoni
nyugdíjas életet választotta, mivel annyi-

ra megszerette a mungwi gyülekezeteket,
a gyermekeket, akikben ôszinte vágy ébred
az Ige, Jézus Krisztus megismerése iránt,
a felnôtteket, akik szegénységükben, vil-
lanyáram nélküli lakóhelyükön vágynak
bemba nyelvû Biblia olvasásának lehetô-
ségére.

Hírt adhatunk egy másik misszionárius-
nô útnak indításáról is: nemrégen bocsátot-
ta ki a Liebenzelli Misszió Molnár Mária
Külmissziói Alapítványa Kevezsda Szilvi-
át, aki több alkalommal dolgozott önkén-

tesként Kenyában, gyermekek között, és a
közelmultban utazott Malawi-ba. Egy
missziói csoport már 20 éve dolgozik eb-
ben a nagyon szegény afrikai országban
és ehhez fog csatlakozni Szilvia testvérünk
is. Az országnak 16 millió lakosa van,

akiknek csaknem fele 15 év alatti gyer-
mek, több, mint egyharmada írástudatlan.
Nagy feladat lesz a csicseva nyelv elsajá-
títása és az ottani kultúra megismerése.

Írhatnánk még Sipos Gyöngyvérrôl, Si-
pos Ete Álmos néhai Budapest-Nagyvárad
téri lelkipásztor leányáról is, aki férjével,
Edgar Luz-zal 13 évig szolgált Ecuador-
ban, de róla és másokról majd talán más-
kor írunk.

Miért írjuk le itt ezeket? Az MRE
missziói törvénye emlékeztet bennünket
arra, hogy a gyülekezeteknek háromféle
küldetésük lehet: gyülekezeti misszió, bel-
misszió és külmisszió. Errôl a harmadik
területrôl presbitereink, gyülekezeteink
hajlamosak megfeledkezni. Pedig a „te-
gyetek tanítvánnyá minden népet” misszi-
ós parancsa (Mt 28,19) nemcsak a határa-
inkon belül lakókra vonatkozik. Legalább
foglaljuk állandó imatémáink közé azokat,
akik Krisztina és Szilvia testvérünkhöz
hasonlóan vállalják a megpróbáltatásokat,
a sok országban tapasztalható keresztyén-
ellenes hangulatot, sôt, a mártírság lehetô-
ségét is, a missziós parancsnak engedel-
meskedve. Legyenek ôk példaképeink a
gyülekezeti és belmisszióban, hitben, en-
gedelmességben és Urunk útmutatásának
állandó keresésében.

Aki a külmisszió iránt jobban érdeklô-
dik, kérje a Külmissziói Híradó rendsze-
res megküldését címére a szerkesztôségtôl
(2090 Remeteszôlôs, Pisztráng u. 2. vagy
info@liebenzell.hu). A folyóirat ingyenes;
kiadására és a postaköltségekre adomány
küldhetô csekken, amelyet mellékelnek a
folyóirathoz.

A Külmissziói Híradó alapján – SzS

Dr. Keszi Krisztina

Kevezsda Szilvia

SZÖVETSÉGÜNK ÉLETÉBÔL...



Elôször is tisztázzuk: a kémiában a só, a
savak és a bázisok egymásra hatásakor
keletkezô vegyületcsoportot jelenti. Ennek
megfelelôen nagyon sokféle só van. A
mindennapi életben és a háztartásban, ha
sóról van szó, a konyhasóra gondolunk. A
bányászott só: ásványtani nevén halit, vagy
kôsó. Összetételét tekintve nátrium-klo-
rid (NaCl). Kocka (hexaéder) alakú kris-
tályai vannak.

Életünk fenntartásához nélkülözhetetlen
a só. A sejtplazma 0,9% sót tartalmaz. Ha
szükséges, az infúzióban ilyen töménysé-
gû só-oldatot kapunk, ezt nevezik fizioló-
giás só-oldatnak. Izzadáskor vizet és sót
veszítünk. Pótlásához jobb, ha nem csap-
vizet, hanem literenként fél kávéskanál
sót tartalmazó folyadékot iszunk.

A sónak közismert az ízesítô és a kon-
zerváló hatása. Az ételben, ha éppen elég
só van, talán észre sem vesszük, de a hiá-
nyát annál inkább. A háziasszonyok tud-

ják, hogy még az édes süteménybe is kell
egy kevés sót tenni. A kelleténél több só
viszont szomjúságérzést okoz. Sok vizet
iszunk, mert a megnôtt sótartalmú vért a
szervezet ösztönösen hígítani akarja. A
több vér keringetése megterheli a szívet,
ezért káros a só az egészségre.

Disznóöléskor – különösen régebben –
a sonkát, szalonnát erôteljesen megsózták,
és a sóban több napig állni hagyták. A só
a húsból elvonja a vizet, miközben a bak-
tériumok szaporodását is gátolja, tehát
konzerváló hatást fejt ki. Fogyasztás elôtt
vízzel kell kioldani belôle a felesleges sót.
A mélyhûtô a tartósítást nagyon leegysze-
rûsíti, ezért tûnt el a gyakorlatból a sóval
való tartósítás.

Izráelben a Holt-tenger (Sós-tenger),
konyhasóra majdnem telített oldat. Part-
ján, a hullámverés következtében a kavi-
csokat vastag sókéreg borítja.

A következô három ószövetségi igehe-

lyet kikeresve látjuk, hogy azokban Isten-
nek népével, Izráellel kötött szövetségérôl
van szó (3 Móz 2,13; 4 Móz 18,19; 2 Krón
13,5). Károli szöveghû fordítása mind-
egyik helyen a só szót használja a szövet-
ség állandóságának kifejezésére. Az új
fordítás csak az elsô helyen – ahol az étel-
áldozatról van szó – hagyja meg a só szót,
mivel az áldozati húst az oltárra kerülés
elôtt meg kellett sózni. A másik két helyen

a „sónak szövetsége” helyett „örökre meg-
maradó szövetség” áll. Izráel számára a
só közismerten az állandóságot példázta,
míg a mai olvasó számára az „örökre
megmaradó” jelzô jelenti ugyanazt.

Az Újszövetségben Jézus többször is a
só ízesítô hatását használja hasonlatokban.
A Mt 5,13-ban ezt mondja a tanítványok-
nak: „Ti vagytok a föld sója.” Ahogy a só
megízesíti az ételt, úgy kell a tanítvá-
nyoknak szavaikkal, egész életükkel az
Isten Országát kívánatossá tenni az embe-
rek elôtt. Ugyanitt Jézus a nem sikeres ta-
nítványi megnyilvánulást a megízetlenült
sóhoz hasonlítja. Aki egy kicsit is tisztá-
ban van a só természetével, az tudja, a só
nem veszítheti el az ízét. Akkor hát Jézus
tévedett volna? Jézus korában a konyhá-
ban, kis vászonzacskóban a tengerparton
összegyûjtött, sóval bevont apró kavicso-
kat tartottak. Úgy sóztak vele, hogy fôzés
közben rövid idôre belemártották az étel-
be. Amikor a kavicsokról teljesen leoldó-
dott a só (megízetlenült), kidobták és úja-
kat tettek bele.

A Jelenések könyvében (21. fejezet) a
mennybôl alászállt új Jeruzsálem részle-
tes leírását olvassuk. Az Örök Város mé-
reteinek felsorolásánál nem szoktunk fi-
gyelni rá, hogy „annak hossza, szélessége
és magassága egyenlô” (21,16). Földi vá-
ros aligha képzelhetô el kocka alakúnak.
A tiszta üveghez hasonló színarany város
sókristály alakja is a maradandóságot jel-
képezi.

DR. NAGY MIHÁLY

A reformáció egyik fontos eredményének tekintjük, hogy az em-
berek kezébe akarta adni a Bibliát. Ehhez azonban elôbb meg
kellett tanítani ôket olvasni, ami akkoriban nem volt természe-
tes. Ez egymagában is indokolta az egyházi iskolák alapítását.
Napjainkban, amikor kötelezô az iskoláztatás, mi indokolja az
egyházi iskolák fenntartását? A lehetséges indokok közül kettôt
emelek ki: a nevelés elôtérbe helyezését és a keresztyén erköl-
csi normák megismertetését.

„Küldjetek vesszôket, és mi nyilakat faragunk belôlük.” Ezt üzente Kálvin a gyüleke-
zetnek, amikor Genfben megnyitotta az Akadémiát, 1559-ben. A „faragás” (nevelés), a
személyiség alakításának feltétele, de csak a szükséges mértékig kell alkalmazni. Pál,
az erre való alkalmasságát Isten kegyelmének tulajdonítja (1Kor 15,10). Szükséges,
hogy az egyházi iskola nevelôjét már hivatásának gyakorlása elôtt (és alatt), Isten te-
gye alkalmassá feladatának végzésére. Így válhat a pedagógus követendô példává
(1Kor 11,1).

A Tízparancsolat (2Móz 20) a Bibliában az embernek Istennel és embertársaival való
kapcsolatát határozza meg örökérvényûen. A mai felnôtt nemzedék egy részének a Tíz-
parancsolat ismerete sem természetes, még kevésbé az elfogadása. Ez a hiány társadal-
mi feszültséghez vezet. Van olyan modernnek nevezett pedagógiai irányzat, a szülôk egy
része is úgy gondolkodik, hogy az iskola feladata az írni-olvasni tanítás mellett a tudo-
mányok alapjainak elsajátíttatása. A gyermek személyiségének alakulását szabályokkal
nem kell korlátozni. Pedig a harmonikus fejlôdés elôfeltétele a jogok és a kötelességek
ismerete, betartása.

Szemléletformáló hatása van annak, ha elfogadjuk, hogy a gazdag élettelen és az élô-
világ nem állhatott elô magától, hanem Isten alkotása. Ez hitünk alapja, amelynek el-
lenkezôjét a tudomány nem tudja bizonyítani. A Teremtôtôl az ember azt a feladatot
kapta, hogy a teremtett világot fenntartsa, „mûvelje” és „ôrizze” (1Móz 2,15). A Föld
tehát nem a tulajdonunk, hanem ôrizôi vagyunk, a következô nemzedéknek el kell szá-
molnunk, hogyan sáfárkodtunk a ránk bízottakkal. Minden tantárgyban megvan a lehe-
tôsége, hogy kiderüljön a tanító keresztyén értékrendje, gondolkodása. Sokszor tapasz-
taltam, hogy a diákok erre jobban odafigyelnek, mint ha ugyanazt a vallásórán hallják.
A továbbiakban fôleg a természettudományos tantárgyakból vett példák, és azok bibli-
ai vonatkozásai következnek.

„„MMiinnddeennnnaappii””  tteerrmméésszzeettttuuddoommáánnyy  aa  hhiitt  sszzeemméévveell  ((22..))

A só



Érett színeid gyönyörû, lángoló tobzódása köszönt ránk esztendô-
rôl-esztendôre, ünnepes októberünk, te protestáns hónap! Lelkem,
szemem, hazám, házam, s hitem ôszi színei kerülnek rá ilyenkor
a Mennyei Kéz nyomán életem vásznára. Ködös szürkék, csordu-
ló vérpirosak, nyugtató zöldek, aranyló levél-sárgák a Mester jó-
kedvébôl. Így születik minden évben a remekmû: nemzeti és pro-
testáns októberünk páratlan hónapja! Mily gyönyörûen írt Luther,
aki szerint a fû, az ég, a patak, az erdô és a hegyek Isten álarca-
ként hordozzák a szépséget. Nincs még egy hónapja a múló idô-
nek, naptári évnek, amely annyira megtelnék elmúlás-illattal és
fénylô ünnepi dátumokkal, mint te, október, amikor élet és halál,
remény és lehangoltság, vereség és gyôzelem oly gazdagon, és
protestáló erôvel ötvözôdnék nemzeti, nemzetes hónappá szá-
munkra. Magyarságunktól és európaiságunktól, végtelen keleti
puszták napkeleti emlékétôl és égig szárnyaltató, keresztyén Igék-
tôl, az 500 éve nemzeti nyelven fellobbant drága Kijelentésnek
magyarul ízlelt és megszeretett üzeneteitôl fényesebb e hónap.
Szívünknek életmustot, tanulságokat érlelô kivételes kalendáriu-
mi kincses ideje vagy Te! Arad hó eleji sejtelmes, nyirkos, lélek-
zimankós hajnalaival, s ezzel dacolva mégis a reményt és bizta-
tást üzenô tábornoki búcsúleveleivel, bennük a magyar feltáma-
dás törhetetlen testamentumaival, már Trianont is elôre megszen-

vedô hôs tábornokaink lúdtollából. Majd a „mégis, csak azért is”
talpra állás, a sziklát repesztô fûszál növekedésének parancsát élô,
a nemzeti szabadságvágy átmeneti tragédiába torkollott, de igaz
és igazolt forradalmának, 1956-unknak mára gyôzedelmes ünne-
pével, október 23-mal. És páratlan hónapkoronádként, beteljesü-
lésként ott ragyog utolsó napodon az európai lelki és valóságos
(nép)szabadság és az istenes megújulás világtörténelmet formáló
500 éves mérföldkô-dátuma, a nemzeti nyelvek fáklyáit fellob-
bantó evangéliumával, a nyelvi öntudatosulás, a szellemi és anya-
gi felemelkedés protestáns csodáit megtermô nagy történelmi éb-
redéssel: október 31-gyel. Ezzel a máig elevenen ható, planétán-
kat új, termékeny lelki barázdákkal megajándékozó, ma is jövôt
termô, Isten akarta és áldotta reformációnk születésnapjával. Le-
het-e ennél pompázatosabban feldíszíteni a múló idôt ily tarka kö-
pönyegbe, eseményekkel és tanulságokkal, mint éppen októbert?
Lehet-e más hónapot jobban szeretni, mint a szivárvány-szépség-
gel is vetekedô színorgiák múló 31 napját? Emlékezésünkben és
hálaadásunkban is jövôbe tekintô, Istenhez (vissza)segítô, terve-
ket, tetteket termô, áldottan áldó reformációi hónapot kívánunk
Olvasóinknak.

A Presbiter Szerkesztôbizottsága és felelôs szerkesztôje

Közös ünnepköszöntônk

Lapzárta után érkezett

Megállapodást kötött a Kormány és a Református Egyház
A Magyar Református Presbiteri Szövetség, mint a Magyar Református Egyházzal szorosan együttmûködô társadalmi szervezet, Is-
ten iránti hálával értesült a Kormány és a Református Egyház közt megújított kapcsolatról. Az MRPSz eddigi szolgálatában is, és
jövôbeni törekvéseiben is – felhasználva országos és országhatáron átívelô presbiteri hálózatát – a hitéleti fô tevékenységén túl a
Megállapodás más területein is támogatást kíván nyújtani, többek között az országos és területi konferenciáin a presbiterképzéssel
a felnôttoktatásban, valamint a társadalomszervezô és közéleti törekvésekben, a TeSzedd mozgalomba való mozgósítással a környe-
zetvédelmi tevékenységben, nemzetközi konferenciáinkkal pedig a külhoni magyarság identitásának és kultúrájának megôrzésében.
Kívánjuk, hogy a Megállapodás segítse elô társadalmunknak a keresztyén hitben való növekedését, és erkölcsi felemelkedését!


