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Nagy e szó: Haza
Nagy, nagy e szó, Haza; fogalmában csudálatos, titkos erô
van, mely elragadja a lelkemet. Szeretete szülte a történet
legragyogóbb jeleneteit, abban lettek sokan dicsôkké, ál-
dottakká s vésték fel nevüket a halhatatlanság oszlopára.

Szeretve hozzád
Simulok; – érted
Én nem cserélnék

Más idegent.
Oh, mert elôttem
E drága földnek
Minden fûszála,

S porszemje szent!
(Tompa Mihály, 1867)

Tompa Mihály (1817–1868)
református lelkész, költô

Tematikus szám – az imádkozásról

Imádkozzatok azért,

hogy imádkozni tudjatok!

(Charles Spurgeon)

Az imádság nincs korhoz, életkorhoz, helyhez kötve.
Az ima mindig „kéznél” van!



Református imakincseinkbôl (I.)
Ráday Pál (1677–1733),  a „kor legnagyobb imádkozójának” lelki hódolásai

A Magyar Református Presbiteri Szövetség nemrég Me-
zôtúron tartott 21. nemzetközi konferenciája, annak fôté-
mája, az imádság, és a Szövetség 2018. esztendei Imaéve,
valamint az idei közgyûlésen egyhangúlag megszavazott
Nemzeti Imanap tervezete közérdeklôdésünk fókuszába
állította az imádkozást mint keresztyén életünknek a Bib-
lia, a bibliaolvasás melletti legalapvetôbb tevékenységét.
Isten iránti hálával állapíthatjuk meg, hogy hatalmas ima-
kincs, imaörökség letéteményesei vagyunk. Eleink a refor-
máció koráig visszamenôen imádkozó magyar reformátu-
sok voltak, akik az egyéni, személyes és a közösségi élet
minden helyzetére, állapotára, életszakaszára vonatkozóan
megtanultak prédikátoraiktól és
egymástól is életsegítô, támoga-
tó, felemelô, hitbeli és nemzeti
megmaradásunkat éltetô fohá-
szokat, hálaimákat, könyörgése-
ket, bûnbánati vallomásokat
mondani. A „nagy imádkozók”
között a lelkipásztorok mellett
ott találjuk arisztokratáinkat, ne-
meseinket, országnagyokat, er-
délyi és honi fônemesi családo-
kat, írókat, gondolkodókat egy-
aránt. Isten iránti hálával van mi-
rôl számot adni és elkötelezôdni
újra meg újra az imádság kivéte-
lesen szent munkájának és lelki
kultúrájának a gyakorlására. Ez
imapedagógiai célja példáink-
nak. Tudatosítanunk lehet és kell:
keresztyén imakultúra nélkül
nem lehet keresztyén Európá-
ról beszélni. Amint nemzeti Biblia nélkül európai és
világprotestantizmusról sem.

RÁDAY PÁL (1677–1733) II. Rákóczi Ferenc kancellár-
ja. Már 1704-ben Rákóczinak belsô titkára volt, akit kö-
vetül többször küldött északi és keleti udvarokhoz. Híres
stiliszta és szónok volt. 1707-ben az erdélyi országgyûlés
az erdélyi kancellária igazgatójává választotta. 1707-ben
Nagy Péter cárnál járt követségben és fejedelme nevében
vele szövetséget kötött. 1708-ban jelen volt a trencsényi
ütközetben. A szatmári béke után hazajött. Egyike volt a
legelsô könyvgyûjtôknek, a hungarikákból elôször állított
könyvtárt, ô teremtette meg a híres, ma Budapesten talál-
ható Ráday-könyvtár alapját. Énekei, melyeket Szenczi
Molnár Albert zsoltárainak formájában szerzett, a protes-
táns énekköltészetet új hangokkal gazdagították.

A valamikori Jugoszláviai Református Keresztyén Egy-
ház (JRKE) énekeskönyvében az imapéldák között egy
vasárnap reggeli imádságát olvashatjuk, de szerepel egy
könyörgése a Királyhágó-melléki Református Egyházke-
rület (KRE) által 2007-ben kiadott Istennel való magányos
beszélgetés c. imaválogatásban is, amit Visky István szer-
kesztett.

A délvidéki református énekeskönyvben szereplô reg-
geli imádsága ma is lehet egyéni fohászunk: Uram, Jézus!
Követlek Tégedet, mint Hold a Napot, hogy a Te kegyel-
mednek sugárival fényeskedjem. Követlek, mint árnyék a
testet, hogy valahová fordulsz, lábaid nyomát szüntelen
keressem. Követlek, mint a napkeleti bölcsek a Te csilla-
godat, hogy elôttem menj, míglen megállj az én szívem-
ben, ahol Tégedet találjalak. Követlek, mint gyermek az ô
atyját, mert ha atyám és anyám elhágy is engemet, de Te
felvészesz engemet. Ámen.

A királyhágó-melléki imagyûjteményben pedig ezt ta-
láljuk tôle: Felvettem Tetôled a zsoldot, óh, én gyôzedel-

mes Hadvezérem, Szent Isten!
Midôn keresztségemben zászlód
alá esküdtem, és ugyanakkor el-
pecsételtél Te is engemet magad-
nak... Óh, édes Bajnokom, Úr
Jézus! Add kezembe a Te szent
érdemednek fegyverét, és én gyô-
zelmesen viaskodhatom; a ke-
vélység ellen a Te szent szelídsé-
geddel; a telhetetlenség ellen a
Te szegénységeddel; az irigység
ellen a Te buzgó szereteteddel; a
bujaság ellen a Te szenvedésed-
del; a világi öröm ellen a Te
könnyhullatásaiddal; a keresztek
ellen a Te biztatásiddal; és min-
den bûneim ellen a Te drága pi-
ros vérednek örök életet érdem-
lô cseppjeivel. Adj bátor, vitézlô
szívet, hogy a viaskodásban el
ne essem; adjad Uram és nyújt-

sad a Te kegyelmedet, hogy ellenségeim ellen mind vérig
s mind végig jelesen harcolhassak, pályámat megfuthas-
sam, hitemet megtarthassam és vitézkedésem után a gyô-
zedelemnek koronáját elnyerhessem. Ámen. (részlet)

Lelki hódolás címû, 21 imát és 23 istenes éneket tartal-
mazó áhítatos könyve elôször 1710-ben Kassán jelent
meg. Ravasz László „a korszak legnagyobb református
imádkozójának” nevezte a pietista kegyességi szellemtôl,
a szív hitétôl és a szíves hittôl áthatott Ráday Pált.

Imádkozó lelkülete ma is összeköti szétszabdalt ha-
zánkat, magyar
keresztyén-refor-
mátus szíveinket,
hiszen végakarata
szerint a felvidéki
Losoncon temet-
ték el, de lelkisége
ma is él szerte a
Kárpát-medencé-
ben.

Dr. Békefy Lajos
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DR. VICZIÁN
MIKLÓS

Mi vaaaan?! – ki-
áltottam fel pestie-
sen, amikor olvas-
tam a bibliaolvasó
kalauz szerint Áház
király uralkodásá-
nak történetét a

Királyok második könyvének 16. fejezeté-
ben. Ki parancsol a papnak? A király? Ha
a király eltér Isten útjáról, akkor nem a
papnak a feladata, hogy figyelmeztesse a
királyt?

Nem tudjuk biztosan, hogy Úrijjá fôpa-
pi tisztséget töltött-e be, de mindenesetre
a király bizalmasa volt, és hatalmában állt
a templom feletti rendelkezés, és a kulti-
kus rend megváltoztatása is. Ha már ô, aki-
nek dolga lett volna, nem volt tekintettel
Isten törvényére, nem akadt a környezeté-
ben egyetlen ember sem, aki intette volna
ôt – s általa a királyt –, hogy ne tedd!?

Tekintsünk rá elôször a történetre, aztán
vonjuk le belôle a nekünk, mai presbite-
reknek szóló üzenetet!

Isten választott népe a szomszéd pogány
népek között kis, szorongatott szigetként
élt. Földi dimenziókra nézve esélye sem
volt megmaradni a hatalmas túlerôvel
szemben. Minden felôl szorongatják kato-
nailag, betörnek az országba, sarcot vesz-
nek, elfoglalnak területeket, s közben test-
vérharc is folyik a kettészakadt választott
nép országrészei között. Izrael már vég-
napjait éli. Királyai gyakran puccsal jutnak
hatalomra, és istentelen, bálványimádó ha-
talmuk végén gyilkosság áldozatai lesz-
nek. Júda még pár istenfélô király uralma
alatt tartja magát. Aki a világtörténelem
színpadán tájékozódik, ennyit lát.

Isten szemszögébôl nézve van egy nép
a népek közt, aki által meg akarja mutatni
hatalmát, és teremtési rendjét. Törvényt
adott ennek a népnek, elébe adta az áldást
és az átkot (5Móz 11,26), és Isten tartja
magát a ígéretéhez. Áldás, ha ragaszkodik
Urához a nép, átok, ha elfordul tôle. Ren-
delt papokat és prófétákat a nép tanítására,
meg az isteni üzenetek közvetítésére, va-

lamint az áldozatok bemutatására, és ren-
delt királyokat a rend fenntartására, s az
ország védelmére.

Ilyen háttérrel lép színre Júdában Áház.
Hívô családba született, hiszen apjáról is,
nagyapjáról is Istennek az az ítélete, hogy
azt tették, amit helyesnek lát az Úr. De
Áház nem követi ôket, hanem Izrael kirá-
lyainak útján jár, „sôt még a fiát is eléget-
te áldozatul azoknak a népeknek az utála-
tos szokása szerint, amelyeket kiûzött az
ÚR Izráel fiai elôl. Áldozott és tömjénezett
az áldozóhalmokon, a dombokon és min-
den zöldellô fa alatt” (2Kir 16,3-4).

Minden részletre nem térhetünk itt ki, de
azt még mindenképpen meg kell említeni,
hogy az ellenséges nagyhatalomhoz,
Asszíriához fordul segítségért saját testvé-
rei, az izraeliek ellen, és ezért a templom
kincseivel fizetett. Árulásért árulás a ’juta-
lom’: „Rátört azért Tiglat-Pileszer, Asszí-
ria királya, és megostromolta ahelyett,
hogy támogatta volna” – tudhatjuk meg a
2Krón 28,20 tudósításából.

Az asszír király – Tiglat-Pileszer – el-
foglalja Damaszkuszt is, és Áház elmegy
hozzá Damaszkuszba, hogy hódoljon elôt-
te. Ott azonban meglátta a damaszkuszi
oltárt, s úgy megtetszett neki, hogy azon-
nal elkészíttette Úrijjá pappal a hasonmá-
sát Jeruzsálemben, s attól kezdve azon ál-
dozott, sôt a templomból is elvitetett szent
tárgyakat az új oltár számára.

* * *

Nem különb a helyzet ma sem Európában.
„Civilizált” módon nem elégetik, de „el-
vetetik” gyermeküket a jólét és önzés ol-
tárán. Nem a zöldellô fák alatt, de az ön-
megvalósítás, az élvezetek és a különbözô
okkult gyakorlatok oltárán áldoznak. A
Baál és Aserá kultuszt a szexuális szaba-
dosság és a perverzitások gyakorlata vál-
totta fel. A különbözô vallások zavaros
keveréke jelenik meg az írott és elektroni-
kus sajtóban. Ez a keresztyénségtôl ide-
gen, sôt Isten ítéletét magára vonó élet-
szemlélet és gyakorlat erôs hatással van
népünkre is. Ebben a környezetben élnek
és tevékenykednek református közössé-
geink.

Egyházunk alkotmánya az 1. §-ban le-
szögezi: „A Magyar Református Egyház
Jézus Krisztus egyetlen egyetemes, keresz-
tyén egyházának része, amely Krisztus
testéhez tartozik. Egyedüli fejének az Úr
Jézus Krisztust vallja, s a teljes Szentírás
alapján hite kifejezôjéül az Apostoli Hit-
vallást, a II. Helvét Hitvallást (1566) és a
Heidelbergi Kátét (1563) fogadja el.”

Mondhatjuk tehát, hogy alkotmányunk
szintjén azt valljuk, „amit helyesnek lát az
Úr”. Világi környezetünket tekintve azon-
ban mindenképpen – de félô, hogy gyüle-
kezeti közösségeinkben is – „az áldozó-
halmok nem szûntek meg; a nép még ott
áldozott és tömjénezett az áldozóhalmo-
kon” (2Kir 15,35).

Ránk, presbiterekre – és lelkipásztora-
inkra – bízta az Úr Isten a lelki javak sá-
fárságát. Tôlünk fogja számon kérni, ha
beengedjük a templomainkba és gyüleke-
zeteinkbe a bálványimádás bármilyen for-
máját. Jelenleg Magyarországon a világi
törvények nem korlátozzák, sôt esetenként
segítik is az igaz istentiszteletet. De lehet,
hogy nem lesz mindig így. Éltünk már át
ateista diktatúrát, s ahogy látjuk tôlünk
nyugatabbra, jöhet még olyan külsô kény-
szer, amikor csak az tud megállni, aki a
kôsziklára építi a házát, mert a vihar elso-
dorja a nem kellôen megalapozott építmé-
nyeket.

Péter apostol így figyelmeztet: „Járul-
jatok ôhozzá, mint élô kôhöz, amelyet az
emberek ugyan megvetettek, amely azon-
ban Isten elôtt „kiválasztott és drága”; ti
magatok is mint élô kövek épüljetek fel
lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki ál-
dozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek
Istennek Jézus Krisztus által” (1Pt 2,4-5).

Úrijjá pap pontosan
úgy járt el, ahogyan

Áház király parancsolta

MMiikkoorr,,  hhooll,,  hhooggyyaann  iimmááddkkoozzzzuunnkk??
„A legnagyobb kitartással, mindenkor,
minden helyen és helyzetben és minden
dologban emeljük fel imádságunkat Is-
tenhez, hogy mindent Ôtôle várjunk,
mindenért Ôt dicsôítsük, mivel Ô mind-
untalan okot is ad nekünk arra, hogy Ôt
magasztaljuk és imádjuk!” (Inst III
20,28). Az ima igazi helye a szívben-
lélekben van. Mennyei Mesterünk is azt
parancsolta meg nekünk, hogy belsô
szobánkban beszélgessünk Ôvele (Máté
6,6). DE az ajkak és az élet imája össz-
hangban kell legyen: „Amikor ajkunkat
az Ô dicséretére nyitjuk, akkor egész
életünknek kell választ adnia, s éle-
tünknek az ajkak imádásával kell egye-
sülnie!” (Kálvin)
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A kenyérsütés kémiája szerint a lisztet kevés
sóval, élesztôvel, vagy kovásszal, és a szük-
séges mennyiségû vízzel jól összegyúrjuk,
azaz homogenizáljuk. A kenyértésztát ezután
néhány órára félre tesszük, hogy a meleg,
tápanyagdús környezetben végbe menjenek
benne a biokémiai folyamatok.

Az élesztôben, kovászban levô gombák
osztódással, kedvezô körülmények között
szinte robbanásszerûen szaporodásnak indul-
nak. A gombák által termelt enzim fokozato-
san szén-dioxidra és vízre bontja a lisztben
levô óriás keményítô-molekulák kis részét.
A jól megkelt kenyér, sütés után több napig
laza szerkezetû, rugalmas és ízletes marad.

A boltban vásárolt élesztô: tápoldatban sza-
porított gomba. A kovász viszont a kenyér-
tészta maradéka, amit a háziasszony a ke-
nyér kiporciózása után a dagasztó-teknôbôl
összekapar. A hatóanyag abban is az élesz-
tôgomba. A kovászt a következô kenyérsü-
tésig ki szokták szárítani. Víz nélkül az élesz-

tôgombák nem szaporodnak, de nem pusz-
tulnak el. Az újabb sütés elôtt a kovászt apró
darabokra törve, langyos vízzel kell össze-
keverni. A gombák tápláléka: a liszt kemé-
nyítô tartalma. A szaporodásnak indult ko-
vászt belekeverve a kenyértésztába, az egész
folyamat újra kezdôdik. A kenyér keleszté-
séhez a keményítô molekuláknak csak a tö-
redéke alakul át. A keletkezô szén-dioxid
viszont az egész tésztát egyenletesen fellazít-
ja. A kevés kovásznak fontos feladata van.
A kenyértészta teljes mennyiségét átalakítja,
tápláléknak alkalmasabbá, ízletesebbé teszi.

A Bibliában a kenyér szó elsô alkalommal

a bûneset után, az Éden kertjébôl való kiûze-
téskor fordul elô: „Arcod verejtékével egyed
a kenyeret” (1Móz 3,19). Gabonát Izráelben
és Egyiptomban is termesztettek. József a
Fáraó udvarában épp az által vált híressé,
hogy a hét bô esztendô alatt a bôven termô
gabona feleslegét felhalmozta az ínséges
idôkre (1Móz 41).

A kovásztalan kenyér Izráel életének egy
sorsformáló idôszakában, az Egyiptomból
való kivonulás alkalmával kerül elôtérbe. A
rabszolgaként dolgoztatott zsidókat a fáraó
csak a tizedik csapás, az elsôszülöttek el-
pusztulása után engedi el. A fáraó éjnek ide-
jén hívatja Mózest és Áront, lelkükre kötve,
hogy tüstént induljanak. „A nép ... teknôstôl
vette vállára a kovásztalan tésztát” (2Móz
34). Így menekültek el Egyiptomból. Tehát
már Egyiptomban is ismerték a tészta kelesz-
tését, a kivonulás sietségében azonban nem
maradt rá idô. A zsidók az Egyiptomból va-
ló kivonulásra – Isten rendelésébôl – napja-
inkban is emlékeznek, kovásztalan kenyér-
rel (2Móz 13,1-3).

A kenyér a legfontosabb táplálék, az együtt
elfogyasztott kenyér pedig a közösség kiala-
kításának, ápolásának is rendszeres lehetô-
sége. A „mindennapi kenyér” nem véletlenül
került bele a Jézus által elmondott minta-
imádságba (Mt 6,11). Jézus a tanítványaival
közösen elfogyasztott utolsó vacsorán, a
megtört kenyérrel és a borral példázza az ér-
tünk vállalt megváltó áldozatát (Mt 26,26;
1Kor 11,24).

A kovászról mondja Jézus az egyik legrö-
videbb példázatot. „Hasonló a mennyek or-
szága a kovászhoz, amelyet vesz az asszony,
belekever három mérce lisztbe, míg végül az
egész megkel” (Mt 13,33). A három mérce,
mintegy 36 liternyi (!) liszt azt példázza,
hogy Isten egy csekély emberi közremûkö-
dést kér tôlünk, a hatalmas következmény
már az Ô ügye. Jézus itt az ember számára
nehezen elképzelhetô mennyek országát ha-
sonlítja az akkor a mindennapi gyakorlatból
jól ismert kenyérsütéshez. Az is igaz, hogy
akármilyen kevés kovász, akármennyi tész-
ta átalakításához elegendô. Az Isten országá-
ról máshol azt mondja Jézus, hogy „közötte-
tek van” (Lk 17,21). Az tehát nem valami-
kor a távoli jövôben valósul meg, hanem
már jelen van, épp úgy, mint a kenyérsütés.
A keresztyén ember cselekedeteibôl ismer-
hetô fel.

Bíznunk kell benne, hogy a társadalomban
csak kisebbségben, kovászként jelen levô –
nem csupán nevükben – keresztyén emberek
szavai, cselekedetei, életük példája át tudja
alakítani, jobbá tudja tenni a környezetet,
végsô soron az egész társadalmat.

DR. NAGY MIHÁLY

A hetvenöt éves, gyermektelen Ábrahámnak azt mondja az Úr: menj
arra a földre, amelyet mutatok neked, és nagy néppé teszlek. Ábra-
hám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el ôt (1Móz 12-15).
Ábrahámot a feltétlen hit ôsképének tekinthetjük. A tudománnyal is
találkozunk már a Biblia elsô lapjain, egy kiemelkedô mérnöki tel-
jesítmény formájában, ami összefonódik a becsvágy, és a sikeres-
ségre való törekvés kísértésével. A Bábel tornya építésének indíté-
kaként ezt olvassuk: „Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól! ...

építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunk-
nak nevet” (1Móz 11,3-4). A Bábel tornya tervezôi és építôi maguknak akartak emléket ál-
lítani. Ábrahámnak viszont engedelmessége jutalmául Isten ígéri meg, hogy nagy néppé fog-
ja tenni, sôt nevét is naggyá teszi (1Móz 12,2). Az „égig érô toronyról” pedig azt olvassuk
ebben a szelíd humorról tanúskodó mondatban: „Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a vá-
rost és tornyot, amelyet az emberek építettek” (1Móz 11,5).

Az idôsebbeknek már az iskolában megtanították az ateista kommunizmus egyik alaptéte-
lét, hogy a természettudományosan mûvelt embernek azért nincs szüksége Istenre, mert a tu-
domány a legbonyolultabb dolgokra is választ tud adni. A kommunizmus mintaállama, a
Szovjetunió közben széthullott, a hit és a tudomány viszonya azonban sok ember életében ma
sem felhôtlen. A technikai civilizáció elôrehaladásával egyre pontosabban tudunk mérni,
egyre messzebb látunk, egyre gyorsabban és egyre magasabbra repülünk. A közgazdaságtan
mûvelôi között sokakat meglepett az Easterlin (boldogság)-paradoxon. Sok fejlett országban
végzett kutatás eredménye volt az a megállapítás, hogy az anyagi javak gyarapodásával, a
jólétünk növekedésével a jól-létünk, a boldogság-érzésünk csak egy határig növekszik, aztán
telítésbe jut. Hasonló gondolat körvonalazódik Jézusnak a Hegyi Beszédben elhangzó mon-
datában: „Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?” (Mt 6,25).

Szent-Györgyi Albert (1937-ben kapott Nobel-díjat a C-vitamin felfedezéséért) életében a
tudomány és a hit jelenlétét mutatja az egyik imájából való részlet: „Uram! Ne hagyd, hogy
leromboljam az élet templomát, engedd, hogy hasznomra váljék a tudás, hogy hasznossá le-
hessek általa! Adj méltóságot rövid napjaimnak!” Kilencvenhárom évesen hunyt el.

Péter apostol ír arról, hogy a Krisztus örök országába vezetô úton való járás közben nem
nélkülözhetô az ismeret (Károli fordítás szerint: tudomány), amelyet a hit és a szeretet fog-
nak közre (2 Pt 1,5-7). Az itt következô írásokban – a hit és a természettudomány határán
haladva – a keresztyén gondolkodást a Bibliából vett példákkal együtt fogjuk bemutatni.

AA  hhiitt  ééss  aa  ttuuddoommáánnyy  hhaattáárráánn  ((11..))

Kenyérsütés



Halld meg, Uram, esedezésünket, Irgalmadból szánd meg ügyünket! 5

APOSTAGI ZOLTÁN

Ha ehhez az ige-
vershez kapcsoló-
dóan Augustinust,
vagy akár Kálvint
olvassuk, megál-
lapíthatjuk, hogy
a birtokba vétel

(Kálvin) mellett a folyamatos megszente-
lésrôl, megszentelôdésrôl, illetve annak
kérésérôl van szó. „Szenteld meg ôket...”
Ebbôl következik, hogy Jézus imádságá-
val mindannyiunk számára egyértelmûen
világossá teszi: a megszentelôdés nem az
ember mûve. Augustinus Tractatusában
(CVIII. 2.) ezért is tartja fontosnak hang-
súlyozni Pál apostol szavait: „...meg va-
gyok gyôzôdve arról, hogy aki elkezdte
bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jé-
zus napjára” (Fil 1,6). Mit jelent ez? Nem
kevesebbet, mint azt, hogy Jézus azokért,
akiket az Atya neki adott, közbenjár, az
Atya pedig – Fia könyörgését, esedezését
meghallgatva – végzi megszentelô mun-

káját. Ha pedig mindezt megértjük, a ke-
gyelmet értjük meg. Íme a Kegyelmes
Isten, aki mindenrôl gondoskodik, hogy
elôtte senki se dicsekedhessék (1Kor 1,29).
Nem véletlen, hogy az apostol így folytat-
ja: „Az ô munkája az, hogy ti Krisztus Jé-
zusban vagytok. Ôt tette nekünk Isten böl-
csességgé, igazsággá, megszentelôdéssé
és megváltássá...” (1Kor 1,30).

Továbbá – a föntiekkel összhangban –
fontos hangsúlyozni, hogy az Ige elsôsor-
ban a kijelentett Igére vonatkozik ugyan,
de közvetve utal magára Jézusra is. Az
Atya az Igén keresztül végzi megszentelô
munkáját, ugyanakkor ne feledjük a Zsi-
dókhoz írott levél szavait se: „...ezekben a
végsô idôkben a Fiú által szólt hozzánk...”
(1,2). A megszentelés tehát a kijelentett
Igéhez (logosz) és Jézus személyéhez (Lo-
gosz) szorosan, sôt elválaszthatatlanul
kapcsolódik. Mindezt az igazsággal össze-
függésben is elmondhatjuk, hiszen Jézus
mondta: „...én vagyok ... az igazság...”
(Jn 14,6), s az Ige, azaz az evangélium is
csak Jézusban lehet igazság. (Csak záró-

jelben jegyzem meg, hogy a Jn 17,17-ben
és a Jn 14,6-ban az igazság kifejezésére
egyaránt az alétheia szó található.) Hogy
az igazságban való megszentelôdésben
mennyire központi kérdés Jézus szemé-
lye, azt éppen fôpapi szavai illusztrálják a
legjobban: „...én ôértük odaszentelem ma-
gamat, hogy ôk is megszentelôdjenek az
igazsággal” (19. vers).

Adjunk hálát a mi Megváltónknak, hogy
könyörgésével és könyörgésében az Atya
elé visz bennünket, hogy mi – a kiváltó
okra tekintve kegyelembôl és nem csele-
kedetbôl! – megszentelôdhessünk az Atya
dicsôségére!

Fôpapi imádság
„Szenteld meg ôket az igazsággal: a te igéd igazság”.

(Jn 17,17)

Tanítva ôket, hogy megtartsák mindazt, amit én
parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig (Mt 28,20).

A Magyar Református Presbiteri Szövetség Baranyai Területi
Szervezete Kis-köri Konferenciát tartott 2018. május 26-án az
ormánsági Sellyén. A református templomban Szénási János lel-
kipásztor nyitó áhítata után „Engedelmeskedni Jézusnak” címmel
ugyancsak ô tartotta meg elôadását, melyet kiscsoportos foglal-

kozások követtek, majd szeretetvendégségen vettek részt a meg-
jelentek. A Presbiteri Szövetségrôl Fóris Györgyné tartott elô-
adást, melyet ének, versszavalás és hozzászólások követtek. Örö-
münkre szolgált Pál Tamás csányoszrói lelkipásztor szolgálatát
és kedves bizonyságtételét hallanunk.

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház pres-
bitériumainak képviselôi ez alkalommal Csúzáról, Szentlászló-
ról, Eszékrôl és Vörösmartról látogattak el a helyi szervezôk meg-
hívásának eleget téve Sellyére, ahol a templom mellett a régi pa-

rókia felújított, és a gyülekezeti terem megfelelôen ki-
alakított termeiben és helyiségeiben érezhették a ke-
resztyén református egység és közösség Szentlélek ál-
tal megáldott és ember által szét nem választható ele-
venségét. Lelkészeinket Varga György csúzai lelkipász-
tor képviselte.

Reméljük, hogy a vendéglátást hamarosan horvátor-
szági helyszínen viszonozhatjuk. A határ menti két ré-
gió, Dél-Baranya és az Ormánság közös múltja és ha-
sonló nehéz sorsú jelene teszi különösen aktuálissá a
két egyházrész képviselôinek alkalmankénti találkozá-
sát. Fontosságát pedig az a közös törekvés erôsíti, mely
a presbitereken keresztül a bizonyságtevô Lélekrôl vall
otthoni gyülekezeteinkben...

Forrás: www.reformatus.hr

Baranyai konferencia – horvátországi vendégekkel
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MARGIT ISTVÁN

A szegedi reformátusság históriája meg-
lehetôsen töredékes, írásos adatok hiányá-
ban nagyon sok részlet a homályba vész.
Különösen a kezdeti idôszakról, a refor-
máció koráról maradt fenn kevés doku-
mentum. Az viszont kétségtelen, hogy a
Kôrös, a Maros és a Tisza mentén mindig
is virágzó egyházi élet folyt. Luther és
Kálvin tanai hamar kedvezô talajra leltek,

ám hogy nem tudtak nagyobb erôvel hatni, az a szûnni nem aka-
ró háborúskodásoknak tudható be.

A hódoltság alá esett Szeged ekkoriban
még nem volt katolikus püspöki székhely,
nem rendelkezett iskolákkal, papjainak
mûveltsége sem volt élvonalbeli. Annak
ellenére, hogy a városban tizenhét temp-
lom és egy zárda állt. A reformátorokat a
lakosság zöme örömmel fogadta, tetszett
nekik a magyar nyelven folyó igehirdetés.
Sok fiatal ment tanulni protestáns fakul-
tásokra, a nagyváradi és gyulai iskolákon
keresztül többen kijutottak Krakkóba és a
lutheri reformáció fellegvárába. Közülük
többen hírnévre tettek szert, mint az ének-
szerzô Szegedi Gergely, a tudós reformá-
tor Szegedi Kis István, vagy a nyomdá-
szattal is foglalkozó Abádi Benedek, aki
még az Újszövetség fordításával is meg-
próbálkozott.

A 16. század végén a város lakosságá-
nak többsége már református volt. A kül-
sô nehézségek ellenére élénk lelki munka folyt itt, nyomda mû-
ködött, ahol igen sok vallásos iratot adtak ki. A török csapatok
kiûzését követôen elôretört a könyörtelen ellenreformáció, amely
megtizedelte a protestánsok számát. Bár a katolicizmus elsöprô
erôvel hatott, mégis maradt egy maroknyi reformátusság, amely
késôbb is átvészelte az idôk viharait. Ennek köszönhetôen a mai
napig négy református gyülekezet mûködik a városban.

Az ezt követô idôszakban a szegedi református egyház élete a
századforduló táján indult virágzásnak. Sokan költöztek ide a
környékbeli református településekrôl is. Olyan lelkészek mun-
kálkodtak itt nagy hûséggel, mint a nagy tiszteletnek örvendô
Beretzk Sándor, vagy az esperességet is viselô Bakó László. Ez
utóbbi idejében igen áldásos tevékenységet folytattak a városban
a különbözô belmisszói egyesületek, mint a Vasárnapi Iskolai
Szövetség, a Bethánia Egyesület, a Keresztyén Ifjúsági Egyesü-
let, a Bethlen Gábor Kör, a Lórántffy Zsuzsanna Egyesület, a
Soli Deo Gloria Diákmozgalom, vagy a Szegedi Kálvinista Kör.

A gazdag lelki életnek megteremtek a gyümölcsei is. Sokan in-
dultak el innen, akik azután tevékenyen részt vettek az egyházi
életben és a lelki munkában. Közülük is kiemelkedik dr. Szabó
Mihály, a népszerû „bíró úr”, aki az ébredési mozgalom egyik
kimagasló egyénisége volt a Tiszántúlon. Ma is hálával emlékez-
nek rá mind Szegeden, mind pedig Debrecenben, hisz ezekben a
városokban különösen is nagy áldással mûködött.

Szabó Mihály Szegeden született, 1907. szeptember 23-án.
Nyolcan voltak testvérek, az édesanyját mélyen hívô, bibliaolva-
só, családszeretô asszonyként ismerték. Iskoláit szülôvárosában
végezte, itt érettségizett, majd itt kezdte meg jogi tanulmányait,
ahol félévnyi bécsi tartózkodás után kitüntetéssel diplomázott
1932-ben.

A jogi egyetemen lett tanársegéd, ám állását feladva, a bírói
pályát választotta. Gyorsan haladt elôre a társadalmi ranglétrán,
hamarosan a bíróságon elnöki titkárnak nevezték ki, 1939-ben
pedig Debrecenbe helyezték át. Itt táblabíró, majd tanácsbíró
lett, óriási szaktekintéllyé nôtte ki magát.

A második világháborút követôen klerikális tevékenysége mi-
att Szegedre helyezték vissza. Az 1956-
os forradalom után igyekezett menteni a
felkelésben és a munkástanácsok munká-
jában részt vetteket, ami miatt különösen
támadták. Miután a szegedi Tábla meg-
szûnt, a fôvárosba, a legfelsô bíróságra
helyezték át, azzal a célzattal, hogy átne-
veljék. Miután próbálkozásaik nem jártak
sikerrel, 1959-ben elbocsátották. Rövid
ideig ügyvédként mûködött, majd nyug-
díjazásáig különbözô szövetkezetekben
vállalt jogtanácsosi állást.

Ami a családi állapotát illeti, 1933-ban
házasodott meg, és vette feleségül Baksy
Sarolta Zsuzsannát, egy református tanító
leányát. A Bethlen Gábor Körben ismer-
kedtek meg, Bakó László esperes-lelkész
eskette ôket. Házasságukból öt gyermek,
négy fiú és egy leány született.

Szabó Mihály egyetemista évei alatt a
Soli Deo Gloria Diákegyesület munkájá-

ba kapcsolódott be, amelynek rövidesen az elnökévé választották
Szegeden. Krisztussal azonban ekkor még nem volt élô kapcso-
lata. Egy evangélizáció során jutott élô hitre.

Ezt követôen a Bethánia Egyesületben lelt lelki otthonra, ahol
bibliaórákat, evangélizációkat tartott. Mély bibliai látásával, ige-
hirdetéseivel nagy elismertségre tett szert. Ô lett a debreceni cso-
port vezetôje, de népszerûsége az egész Tiszántúlon töretlen volt.
Tökéletes ellenpárja volt a Bethánia Egyesület ismert vezetôjé-
nek, Szikszai Béninek. Amíg Béni bácsi a robbanékonyságával,
elsöprô erejû, szuggesztív evangélizációval hatott az emberekre,
a bíró úr kifinomult stílusával, világos bibliaértelmezésével nyert
meg lelkeket. Míg Szikszai Béni az országot járta, Szabó Mihály
területe leginkább Debrecen és környéke volt. Bár kettôjük kö-
zött – éppen az említett ellentétek miatt – volt némi feszültség,
mégis lényegi dolgokban egyetértettek és tudtak közösen mun-
kálkodni.

1948-tól a belmissziói törekvések, így a Bethánia is, folyama-
tos támadások pergôtüzébe kerültek. A „felébredtek” nemcsak a
kommunista rezsim szemében lettek szálkák, üldözni kezdték
ôket annak szolgalelkû egyházi vazallusai is. Akiket szép szóval
nem tudtak befolyásolni, azokat erôszakkal szorították ki az egy-
házi, gyülekezeti élet perifériájára. A bíró úr is fokozatosan a

Egy bibliás bíró – Dr. Szabó Mihály

(Folytatás a 7. oldalon)
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partvonalon kívülre került. Elôször csak az egyházi tisztségeitôl
fosztották meg, majd Debrecenbôl tiltották ki, végül Szegeden
sem tarthatott bibliaórákat. Ô azonban nem csüggedt, elment
oda, ahova a püspöki-esperesi tiltások ellenére is meghívták, de
tartott bibliaórákat szûk családi körben is.

A rendszerváltás után a belmissziói mozgalmak – közöttük a
Bethánia is – újraszervezôdtek. De alakultak újabbak is. Beindult
a lelki munka mind a fôvárosban, mind pedig vidéken. A debre-
ceni bethánisták is megelevenedtek, és mintegy busznyian meg-
látogatták a már akkor igen idôs Szabó Mihályt. Nagy örömmel
fogadta ôket, sôt csendesnapot is tartottak ez alkalomból, ahol
maga a bíró úr is szolgált Igével. Késôbb az Erdélyi CE Szövet-
ség vezetôi közül is felkeresték ôt. Valódi ünnep volt számára a
börtönt szenvedett atyafiak kedvessége és szeretete. Hálás volt a
testvéri látogatásért, bár a Bethánia Egyesület újraalakulásának
gondolatával ô maga nem tudott azonosulni. Az újszegedi refor-
mátus gyülekezetben lelt lelki otthonra.

Hosszú, gazdag életút adatott neki, végül késôi öregségben, az
élettel betelve adta vissza lelkét Teremtôjének 2000. március 3-
án. Felesége négy év múlva követte ôt az örök hazába. Viszony-
lag kevés írásos forrásanyag maradt fenn róla. Annak ellenére,
hogy elôadásai, igeszolgálatai közül többet gyorsírással felje-
gyeztek – közöttük hûséges titkárnôje és lelki testvére, az áldott
életû Szitha Margit szorgalmatoskodott ezen a téren –, nyomta-
tásban szinte alig jelent meg tôle valami. Életérôl, munkásságá-
ról csupán egy-két nekrológ tesz említést, illetve egy kisebb ta-
nulmány. Leginkább a Svájcban élô legidôsebb fia, dr. Szabó Pál
Világok mezsgyéjén az Úrral címû visszaemlékezésében rajzoló-
dik ki alakja.

A hazai missziótörténet egyelôre még adós maradt abban, hogy
feltárja gazdag, szerteágazó munkásságát. Emléke még sokakban
él, különösen azokban, akik valamilyen módon részesei voltak a
második világháború utáni lelki ébredésnek. Istennek legyen hála
és dicsôség mindazért, amit elvégzett közöttünk, és hogy alkal-
mas eszköz lehetett az Örökkévaló kezében az Ô Igéjének köz-
vetítésében!

Egy bibliás bíró – Dr. Szabó Mihály

DR. GYÔRI ISTVÁN

Régen, amíg nem volt minden gépesítve,
a szántóvetô ember elôkészítette a talajt,
tulajdon kezével tette bele a magot, a na-
gyobb magvakat egyenként, a gabonát a
kezével hintve, aztán hazament, imádko-
zott az áldásért, és örömmel látta, hogy az
elvetett magok hogy telnek meg élettel a
nedvességtôl. Minden kicsírázó magban

a teremtés csodáját szemlélte, gyakran kiment megnézni, hogyan
nô a vetés, hálát adott minden esôcseppért, külön örült minden
megjelenô kalásznak. Az aratás különösen is a hálaadás alkalma
volt. Így írja le édesapám, milyen volt az aratás egy református
családban a két háború között:

Gyôri József: emlékezem...
Apám ott állt a búzaföldön, kaszáját fente, vágni készült. Haj-

nalfény ömlött szét a földön, s kettôjük arca úgy megszépült...
Anyám kötényét megkötötte. Szólt kedvesen: indulhatunk. Zi-

zegve bókolt körülötte az életünk, a holnapunk.
Apám kalapját megemelte,
„Uram, segíts, te légy velünk!”
Csak ima után dôlt a rendbe aranykalászos életünk.

Aztán jött egy nagy változás. A háború után a mezôgazdaság át-
szervezése és a gépesítés azt sugallta, hogy a kollektivizálás és a
pétisó megold mindent. A mezôgazdaság modernizálása valóban
megoldott sok mindent, nem kívánom vissza nosztalgiából a kézi
aratást. Én még voltam marokszedô és kévehordó gyerekkorom-
ban, nehéz munka volt! Mára megoldódott a kenyérellátás, sok-
szor már szemétbe is kerül belôle, sajnos. A rádió sem közli, hogy
megyénként hol tartanak az aratással. A korábban áldásnak tar-
tott esô a városi ember számára kellemetlen dolog, mert nem le-
het a mobilt nézegetve menni a járdán. A boltokban mindent

megkapunk, akkor miért imádkozzunk érte? Csak amikor egy
dolognak felmegy az ára, mert fagykár volt, belvíz, vagy aszály,
akkor jövünk rá, hogy Isten áldása nélkül mennyire hiábavaló a
munkánk. Az Úr Jézus így tanít minket Isten gondviselésérôl: Ne
aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit
igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok
törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szüksége-
tek van minderre. Keressétek elôször Isten országát és az ô igaz-
ságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne ag-
gódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magá-
ért: elég minden napnak a maga baja (Mt 6,31-34). Az Úri Imád-
ságban szerepel a mindennapi kenyér kérése, de ez is könnyen
gépiessé válhat, ha nem gondolunk bele, hogy mit is jelent.

A görög katolikus liturgiában szerepel: „A levegô kedvezô hô-
mérsékletéért, a föld termékenységéért kérünk Téged”.

Evangélikus testvéreink énekeskönyvében szép aratási éneket
találunk (490. ének):

1. „Véget ért az aratás, / Asztalon az áldás. / Hozzád száll ma,
jó Atyánk, / Hála és imádás. / Hû kézzel, bôséggel / Gondoskod-
tál rólunk. / Köszönetet mondunk.

2. Amit Isten megígért / Még Noénak régen, / Hogy amíg lesz
ez a föld, / Aratás is lészen: / Ím, betölt, mert a föld, / Termését
megadta: / Hû a népek Atyja!

3. Jó reményben hullt a mag / A föld rejtekébe. / Felsarjadt a
zöld vetés, / És az Úr megvédte. / Ô adott harmatot / Az eltikkadt
földre, / És úgy lett gyümölcse.

4. Alázzuk meg magunkat, / Ha így áld az Isten, / Hiszen jóra
érdemünk / Nékünk soha sincsen”.

Sajnos református énekeskönyvünkbôl, templomi istentiszte-
letünkbôl is kikoptak az áldást kérô és hálaadó énekek. Vegyük
elô Szikszai imádságos könyvét és az énekeskönyv régebbi ki-
adását, ha családi áhitatra imádságot vagy éneket keresünk, mert
ezek nélkül mi magunk fogunk megszegényedni, ha végképp el-
felejtjük, hogy emberé a munka, Istené az áldás.

Emberé a munka, Istené az áldás

(Folytatás a 6. oldalról)
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KELEMENNÉ FARKAS MÁRTA

Interjúalanyaimhoz intézett elsô kérdésem
majdnem mindig a családfájukkal kapcso-
latos, pontosabban azzal, hogy mit hoztak
otthonról, ami alapul és kifogyhatatlan
kincsestárul szolgál az életükhöz. Így hát
megkérdezem: mit hozott otthonról?

– Majdnem mindent. Sôt, azt mondha-
tom, hogy mindent. Kultúrát, magatartást,
erkölcsi értékeket és a hitbe való beveze-

tést. Édesapám 6 éves koromban elvitt a Salétrom utcai temp-
lomba, s attól kezdve tudtam, mi az istentisztelet. Azután nem
hagyhatom ki az elemi iskolai hitoktató tanító néniket, Pócs La-
josné Ili nénit és Izsák Erzsébetet, Erzsike nénit. Akkor nem tud-
tam, utólag jöttem rá, hogy mi-
lyen sokat köszönhetek nekik. Ez-
után jött a Budapesti Református
Gimnázium, amelyet késôbb ne-
veztek el Lónyaynak. Édesanyám
katolikus volt, apai ágon viszont
a felmenôim többnyire reformá-
tusok voltak. Ebbôl azonban so-
ha nem támadt otthon konfliktus.
Egyébként éppen a katolikus
édesanyám ragaszkodott ahhoz,
hogy református gimnáziumba
járjak. És azt is neki köszönhe-
tem, hogy belém ivódott, hogy
van egy gondviselô Isten.

A Lónyay nagyon jó iskola
volt?

– Nekem és mindazoknak, akik
oda jártak, nagyon sokat adott. A
Lónyay legendája címû könyvünkben, ha megjelenik, olvashat-
ják, hogy mit jelentett az az iskola.

Hogyan lesz az ember latin-görög-magyar szakos tanár? A
Lónyayban tanult latint és görögöt?

– Látszólag véletlenen múlt: nagynéném, Ritoók Emma böl-
csészkaron végzett, és amikor már nem volt szüksége a latin
könyvekre, nekem adta ôket. Kamaszként felébredt az érdeklô-
désem, hogy mi lehet azokban a könyvekben. Meggyôzôdésem,
hogy „Valaki” úgy intézte, hogy ezen az úton induljak el.

Nagyon szeretett tanítani. Ön a szememben kiváló példája an-
nak, hogy a keresztyén ember igazi pedagógiai módszere az élet-
példa, az egyéniség, és persze az alapos tudás.

– Igen, a tanítás nekem életszükséglet. Tudom is, hogy miért:
mert ennek így kellett lennie. Ostrom alatt kezdtem, amikor az
öcsémet, Ritoók Palit én tanítottam, szabályosan, ahogy engem
tanítottak az iskolában a tanítóbácsik. Azóta is, ha csak lehet,
mindig tanítok. Most már szervezetten persze nem, de a szívem-
ben ôrzöm a tanítás örömét. De visszatérve a tudományos mun-
kához: teológiai irodalommal kevesebbet foglalkoztam – bár
voltak görög egyházatyák, akik nem írtak kevesebbet, mint azok,
akik latinul írtak –, de engem elsô sorban a latin, majd a görög

kultúra érdekelt. Az érdeklôdésem aztán az Eötvös Kollégium-
ban erôsödött meg és teljesedett ki, ahol Szabó Árpád varázslatos
egyéniségével szemben nem volt mit tenni: az ô hatására kezd-
tem el a görög irodalommal, azon belül is az epikával, majd a
tragédiával foglalkozni. De életem során soha nem én döntöttem
el, hogy mit csináljak, hanem mindig a kapott feladatok voltak,
amelyek rám találtak, és amelyeket meg kellett oldanom. Így
kezdtem például behatóbban foglalkozni az ókori latin és görög
irodalom hatásával a magyar irodalomra. Ez a gimnáziumban
kezdôdött, amikor kiírtak egy pályázatot azzal a címmel, hogy
Arany János és a görög epika. Arra én is benyújtottam a pályá-
zatomat. Késôbb aztán készült munkám arról, hogy hogyan ha-
tott Homérosz Magyarországon, aztán Homérosz hatását gondol-
tam végig Aranyra. Arany nem csak zseniális mûvész volt, ha-
nem mûvészetének a tudósa is, ahogy Kodály fogalmazott. Ho-

gyan látta Arany Homéroszt, és
hogyan hatott ez az ô költészeté-
re? Arany nagyon modernül látta
a kérdést: szerinte a mesemondó
mindig párbeszédben áll a kö-
zönséggel. A homéroszi költé-
szet elôzményei is így alakultak.
Mindnyájunk elôtt ott van ez a
„felkincselt” anyag, ahogy Arany
kifejezi, aztán jön egy nagy mû-
vész, aki a kicsik vállán áll és így
alkotja meg a felkincselt anyag-
ból a nagy mûvet.

A bibliai erkölcs alapja – ha
szabad így fogalmaznom – a hû-
ség. Tanár Úr ennek az iskola-
példája. Kálvin tér, presbiterség
– manapság, azt hiszem, párját
ritkítja, hogy valaki ebben a na-

gyon nagy választékban, amelyet a fôváros kínál gyülekezetben
és lelkészben, hûségesen kitartson a kamaszkorában választott
egyházközsége mellett, majd presbiterként, illetve fôgondnokként
„lehúzott” fél évszázad után még mindig örömmel odaálljon a
bejárathoz és köszöntse az érkezôket.

– Gyerekkoromban vasárnap nem szerettem korán kelni. A
Kálvin téren tízkor kezdôdött az istentisztelet, nem korábban, mint
a Salétrom utcában. Ilyenkor, ha elaludtam is, suttyomban beoson-
tam, és a nagy tömegben nem vették észre, mikor érkezem. Az-
tán ’48-ban hívott valaki a KIE-be, ami az életemben fontossá
lett. Mint a tündér a mesében, aki akkor jelenik meg, amikor
szükség van rá, aztán eltûnik. A Kálvin téren összetalálkoztam az
idôsebbik, akkor még fiatal Hajdu Zoltánnal, aki a Kálvin téri
ifjúsági gyülekezetbe hívott. Pásztor János volt akkoriban ott a
segédlelkész. Azóta ott vagyok. Sok lelkész prédikált ott: Ravasz,
Bereczki, Tóth Károly, Hegedûs Lóránt – változatos lista. Válsá-
gok, problémák, fájdalmas dolgok is voltak, de Isten végül min-
dig segített: küldött embereket, akik nekem igen sokat jelentet-
tek. 55 évig, 2011-ig voltam presbiter. Akkor kértem, hogy ne
válasszanak többé, minden szolgálatot elvállalok továbbra is,
csak ne kelljen presbiteri gyûlésekre járnom.

„Belém ivódott, hogy van egy gondviselô Isten”
Gyorsinterjú dr. Ritoók Zsigmonddal, a Corvin-lánc kitüntetettjével

�
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De azóta is végzi mindazt, amit a Jóisten Maga elé hoz, derû-
vel és szeretettel, hûen ahhoz a jelmondatához, hogy „Ha az em-
ber az egyházban van, akkor nem teheti, hogy ne szolgáljon”.
Nos, számtalan magas elismerést kapott tudományos munkássá-
gáért, és – ezt talán nem csak én gondolom hozzá – végtelen sze-
rénységéért, szeretetteljes egyéniségéért, amely szemmel látha-
tóan akkor boldog, ha adhat. Ismeretet, tudást, bátorítást és sze-
retetet. Legutóbb a kivételesen nagy elismerést jelentô Corvin-
láncot kapta meg. Hadd tudjunk meg errôl kicsit többet, sôt, ha
nem kérek lehetetlent, a többi kitüntetésérôl is szóljon pár szót.

– Minden kitüntetéstôl félek, és nem szeretem, ha kitüntetnek.
Mindig végiggondolom, hány ember lett volna érdemesebb a ki-
tüntetésre. Másrészt én egész életemben azt csináltam, amit sze-
retek: azért meg nem kell engem kitüntetni... Vannak viszont „ki-
tüntetéseim”, amelyekre büszke vagyok. Ilyen az, hogy egy 50
évvel ezelôtt érettségizett és immár 13 éve meghalt tanítványom
özvegye írt nekem, és gratulált a Corvin lánchoz, mert, mint írja,
a férje olyan sokat mesélt rólam. Ezt a kitüntetést nem csak kö-
szönettel veszem, de kedvelem is.

Végül, de nem utolsó sorban, olvasóink szívesen megtudnának

valamit arról, hogyan történt a Magyar Presbiteri Szövetség
megalapítása, amelynek elsô elnökeként – gondolom – izgalmas
idôszakot tudhat maga mögött.

– A Presbiteri Szövetségnek volt egy elôdje, de azt – a többi
szervezettel együtt – 1948-ban feloszlatták. Jóval késôbb Tóth
Károly püspöknek támadt az a gondolata, hogy újra meg kellene
alakítani. Nagy Tibor, akkori egyházkerületi fôjegyzô kapta a
feladatot a megvalósításra. Engem kért fel az elsô elnökségre,
ám – ôszintén szólva – én az alatt az egy év alatt semmit sem csi-
náltam, viszont utánam Balla Tibor, aki hosszú ideig volt elnök,
nagyon sokat tett a szervezetért. Amikor ô meghalt, az öcsém,
Ritoók Pál vette át a funkcióját. Ôvele alakult a Szövetség orszá-
gos szervezetté. Utána lett elnökünk Szabó Dániel, majd ôt kö-
vette Szilágyi Sándor, és most Viczián Miklós. Azzal természete-
sen egyetértettem, hogy a határon túli magyar presbiteri szövet-
ségekkel testvérszervezetként mûködjünk együtt.

Most is tevékenykedik a Szövetségért: hiszen tagja a Presbiter
címû újság szerkesztôbizottságának, és színvonalas, jó cikkekkel
gazdagítja a lapot. Köszönet ezért, és köszönet a példáért, ame-
lyet életével és munkásságával a magyar reformátusoknak mutat!

„Belém ivódott, hogy van egy gondviselô Isten”

Legyetek éberek! – ezzel a címmel került megrendezésre az V.
Presbiteri Családi Nap a Kárpátaljai Presbiteri Szövetség szerve-
zésében június 10-én Péterfalván. Istenünk kegyelmébôl egy
csodálatos napra emlékezhetünk vissza. Egy nap, ami egy kicsit

más volt a már megszokott konferenciáknál. Ezen a napon együtt
lehetett a presbiter családok apraja és nagyja. Közel négyszázan
voltunk együtt az Úr lábainál.

Az alkalom Páll László beregrákosi lelkész áhítatával kezdô-
dött, aki arról beszélt, mennyire fontos, hogy legyenek bizony-
ságtévô presbiter családok, akiknek a puszta jelenléte beszél az
Úr Jézus szeretetérôl. Külön öröm és megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy jelen voltak és köszöntöttek bennünket a Magyar-
országi, Erdélyi, Királyhágómelléki Presbiteri Szövetség küldöt-
tei: Dr. Viczián Miklós, Dr. Szabó Dániel, Pályi József és Tóth
András.

A fôelôadónk Gál Lajos volt, aki Szeghalomról érkezett kö-
zénk, és a „Legyetek éberek” témában próbálta buzdítani, báto-

rítani a megjelenteket. Az elôadás kiscsoportos beszélgetésekkel
folytatódott, ahol az elhangzottak kerültek megbeszélésre. A jól
megéhezett családokat ezek után finom sertés- és birkapörkölt
várta egy közös ebédre. A délutáni programba a gyerekeket vár-
ták vissza a kézmûvesek (fafaragók, arcfestôk, gyöngyfûzôk).
Ezen kívül még lehetett légvárazni és különbözô csapatjátékok-
ban részt venni a gyerekeknek. A felnôttek délután meghallgat-
hatták a Borzsa-Vári népi együttest és részesei lehettek a presbi-
terképzésen részvevôk okleveleinek az átadásában.

Az alkalom végén pedig Gál Lajos testvérünk záró áhítata kö-
vetkezett, ami arról szólt, hogy milyen veszélyei vannak, ha az
ember nem éber, és milyen lehetôségek vannak, amik éberen
tudnak bennünket tartani.

Nagyon hálásak vagyunk Istennek ezért a napért, a testvéri ta-
lálkozásokért, az isteni Szóért. Hisszük, hogy Ôbenne gazdagod-
va térhetett mindenki haza a maga hajlékába.

Legyen mindenért Istené a dicsôség!

V. Presbiteri Családi Nap
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Jól ismert a történet a pusztai vándorlás korából. „Eljött Amálék,
és megtámadta Izráelt Refídímben” (2Móz 17,8 kk). Mózes, Áron
és Húr a domb tetején imádkozik, miközben az izráeli sereg a
völgyben harcban áll az ellenséggel. Amikor Mózes imára emelt
keze elfárad, Áron és Húr tartják, mert a harcoló sereg gyôzelme
a lelki vezetôk kitartó imádságától függ. A presbitereknek is így
kell támogatni a lelkipásztor szolgálatát, mert csak együttes
munkájuk vezet lelki gyôzelemhez a gyülekezet életében.

Rád ki számíthat? – tette személyessé a kérdést nyitó áhítatá-
ban Harangozó László szabadkai lelkipásztor a Szerbiai Refor-
mátus Keresztyén Egyház presbitereinek konferenciáján, a pün-
kösd elôtti szombaton, Bácsfeketehegyen.

Az áhítatot követôen a Magyar Református Presbiteri Szövet-
ség (MRPSz) képviseletében megjelent dr. Szilágyi Sándor ko-
rábbi, és dr. Viczián Miklós jelenlegi ügyvezetô elnök elôadásai
hangzottak el. Dr. Szilágyi Sándor az MRPSz mûködését ismer-
tette gazdagon illusztrált elôadásában. Megismerhettük a Szövet-
ség újkori történetét, szervezeti felépítését, és kiterjedt szolgála-
tát mind Magyarországon, mind pedig a jelenlegi országhatáron
kívül élô magyar reformátusság körében. Ez utóbbi vonatkozás-
ban – ahol van – ott a helyi presbiteri szövetséggel tartja a kap-
csolatot az anyaországi szövetség, nevezetesen a felvidéki, a kár-
pátaljai, a királyhágómelléki, az erdélyi, és a nyugati szórvány-
magyarság presbiteri szervezeteivel. Bátorította a jelenlévô pres-
bitereket és lelkipásztorokat, hogy hívjanak életre Szerbiában is
presbiteri szövetséget.

A következô elôadásban dr. Viczián Miklós a Szerbiai Refor-
mátus Keresztyén Egyház Alkotmányának a presbiterekre vonat-
kozó 24. paragrafusából kiindulva mutatta be, hogy a presbiteri
szolgálat a) hitvallás szerinti bizonyságtételbôl, b) a belsô egy-
házi élet igazgatásából, c) a küldetésének betöltésébôl, d) és a
gyülekezet anyagi ügyeinek kezelésébôl tevôdik össze. Ezek

alapján rátért, hogy lényegében a presbiteri szolgálat: sáfárság,
és Jézusnak a jó sáfár példázatát (Lk 12,42-44) alapul véve fej-
tette ki, hogy a jó sáfár a ház gondos felügyelôje, akinek a fela-
data nem csupán az anyagi javak gondozása, hanem a személyek-
rôl való gondoskodás is a szolgálatának fontos része. Bár a sáfár
az urának tulajdona, rabszolgája, az ura által szabott rend határa-
in belül nagy önállósággal és felelôsséggel kell dolgoznia. Az
elôadás második részében a Lélek gyümölcse (Gal 5,22-23) fel-

sorolása alapján javasolta minden presbitérium számára, hogy
tartsanak lelki zárszámadást legalább egyszer évente, aminek so-
rán a Lélek gyümölcse felsorolását alapul véve önvizsgálatot le-
het tartani, s ha kell, változásokról dönteni.

A két elôadást követôen a témák megbeszélése következett,
különös tekintettel arra, hogy a Szerbiai Presbiteri Szövetség mi-
lyen szervezeti formában tudna megalakulni, és leghatásosabban
mûködni. Halász Béla püspök úr és Székely Károly egyházkerü-
leti fôgondnok úr vállalta, hogy egy alapító okirat tervezetet állí-
tanak össze – figyelembe véve a kárpát-medencei többi presbi-
teri szövetség alapszabályát is.

A magyarországi elôadók átadták a magukkal hozott négykö-
tetes Tematikus Presbiteri Füzetek (könyvek) 100 példányát, va-
lamint a Presbiter folyóirat pünkösdi számát azzal a reménység-
gel, hogy ez az irodalom is segíteni fogja a szerbiai magyar pres-
bitereket szolgálatuk tökéletesebb végzésében, és a hitbeli, isme-
retbeli növekedést is szolgálni fogja.

Az egész délelôttöt kitöltô program után a résztvevôkrôl közös
csoportkép is készült a konferencia központ udvarán, majd a bô-
séges ebéd közben asztalmelletti beszélgetéssel fejezôdött be a
presbiteri konferencia programja.

Dr. Viczián Miklós
az MRPSz ügyvezetô elnöke

Áron és Húr tartotta Mózes imára emelt kezét
Országos presbiteri konferencia Délvidéken

A Pápai Református Teológiai Akadémia pótfelvételt hirdet
a 2018/2019-es tanévre református teológia osztatlan és katechéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakjaira,

állami finanszírozású és költségtérítéses képzésre,
valamint felvételt hirdet református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szakjára is.

További információ: www.prta.hu, 89/312-331. 
Jelentkezési határidô 2018. augusztus 17.
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Június második vasárnapján a Gödöllôi Református Templomban
ünnepi istentiszteleten köszöntöttük egyházközségünk pedagógu-
sait: óvónôket, tanítókat, gimnáziumi tanárokat, a diakóniai intéz-
mények munkatársait. Közös énekünkben a 148-as zsoltárban,
majd a 377. dicséretben megfogalmazódott az ünnepi alkalom fon-
tos üzenete, a köszöntés és a dicséret: „Hogy az Igének hallgatói /
Légyünk megtartói, / Mely szívünkben gyökeret verjen, / Gyü-
mölcsöt teremjen”.

Balogh Tamás lelkész úr hangsúlyozta, hogy összhang van az Ige
és a pedagógusainkat köszöntô szándék között (Pál levele a Ró-
mabeliekhez 16,1-15). Pál felidézi a régi embereket mint testvére-
ket Isten országában. Ez a tanítás az összetartozás Igéje: a közös
hit egy családdá tesz. Pál felsorolásának fontos része erre a csalá-
di kapcsolatra utal: „...Ajánlom nektek ... Fébét ... mert ô is sokak-
nak lett pártfogója, nekem magamnak is”. A közösség – a múló
idôvel is dacolva – a szeretet csatornája, forrása, az egyéni kü-
lönbségek pedig gazdagítják azt. Köszönjük pedagógusainknak,
hogy egyenként is gazdagítják gyülekezetünk közösségét.

Gombos Viktor gondnok úr Máté Evangéliumának 28. fejezeté-
bôl jól ismert versszakot idézett: „Nékem adatott minden hatalom
mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká min-
den népet... és íme, én veletek vagyok minden napon a világ vé-
gezetéig”. Súlya van Jézus missziói parancsának – hangsúlyozta a
gondnok úr. Hányszor kellett (volna) Jézus mellett bizonyságot
tennünk?! Utólag tudjuk, hogy féltünk megtenni akkor, ott, azokért
az emberekért. Köszönet a pedagógusoknak, akik ezt megtették!

Nyugdíjas tanárként eszembe jutottak Gárdonyi Géza verssorai:
„Mikor elôször lépsz az iskolába, / legyen arcodon Jézus nyájas-
sága, / szólítsd köréd a kisgyermekeket...” (Kezdô tanítóknak).

Dr. Judák Endre a Presbiteri Szövetség nevében köszöntötte a
meghatódott ünnepelteket. Az elmúlt évek gyakorlatához híven a
„virágcsokor” a Szövetség új, pedagógusoknak szóló kiadványa
volt: Az Úr érkezése. Eddig minden kötetet országszerte örömmel

fogadtak a pedagógusok, érésnek indult tehát a templom és iskola
összhangjának lelkülete.

Gondolatai végén Füle Lajos: Pedagógus címû versét mondta
el, majd a kórusunk énekével zárult az ünnepi istentisztelet: „Áld-
jon meg téged az Isten...”.

A szeretetvendégségen belelapoztunk és olvasgattuk a virágcso-
korként kapott kötetet. A Lélek gyümölcsei csodálatos hitvalló írá-
sait olvasva újból éreztem: a pedagógusnak megadatott a gyerme-
ki lélek kimunkálásának csodája. W. A. Wardt ezt írja: „A nagy-
szerû tanár inspirál”, C. G. Jung szerint „Tisztelettel gondolunk
vissza nagyszerû tanárainkra, de hálát csak azok iránt érzünk, akik
megérintették a lelkünket”. A Lélek gyümölcsei fontos állomásai
a lélek megérintésének: a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem,
a szívesség, a jóság, a hûség, a szelídség, és az önmegtartóztatás
(Gal 5,22-23).

A Szövetség füzetének fontos és kedvelt fejezete az Istenkere-
sés a magyar irodalomban, mely a reformáció korától a XX. század
végéig 22 magyar költô, író portréján keresztül ismerteti meg a hit
útján járó, (vagy járni akaró) istenkeresô, olykor vívódó embereket.

Több volt egri kolleganôm kifejezte, hogy a középiskolás diá-
kok számára nagyon fontos megismertetni ezeket a költôi utakat,
hiszen a kamaszkori kételkedés a hitre jutás elsô fontos lépcsôje.
Merjenek kételkedni a tizenévesek – erre is tanítanak a költôk val-
lomásai.

Tegyük hozzá a bibliai etióppal összhangban: „Hogyan érthet-
ném, ha valaki meg nem magyarázza?!”

Köszönet és hála azoknak a munkálkodóknak, akik sokat tesz-
nek azért, hogy református Káténk továbbra is összeköthesse né-
pünk életében az évszázadokat, a mában a gyülekezeteket, hogy a
templom és iskola szerves egység legyen.

„Szentlélek, végy körül bennünket, / Szenteld meg szívünket!”
Snekszer Károlyné

ny. középiskolai tanár, a gödöllôi egyházközség tagja

Tisztelt Judák Endre!

Iskolánk pedagógusai nevében köszönjük az Úr érkezése címû pedagógusnapra készített ajándékot.
Jó érzés, igazi feltöltôdés, megerôsítés volt olvasni a Lélek gyümölcseirôl szóló magyarázatokat, az irodalmi áttekintést.
A nyári szünetben idônk és lehetôségünk van elvégzett feladataink értékelésére, a jövô tanév tervezésére. A pedagógusoknak pres-
biterektôl kapott kiadvány segít kellô távolságból látni felelôsségünk és örömünk, mivel „A világ legértékesebbjével: az emberi
testtel, lélekkel és értelemmel foglalkozunk, mégpedig fejlôdésük legfogékonyabb korában.”

Hálásak lehetünk Igazgatónônknek, hogy mindig példamutatóan igazgatja iskolánkat, összetartja közösségünket, megtapasztal-
hatjuk a Lélek gyümölcseit a mindennapokban.

Befejezésül fogadjon szeretettel egy anekdotikus feljegyzést arról, ahogy az idôs Erkel Ferenc visszaemlékezik a Himnusz zené-
jének megírására: „Csend van. Ülök és gondolkodok: hát hogy is kellene azt a himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget.
Olvasom. Megint gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én elsô mesteremnek a szava, aki Pozsonyban taní-
tott. Azt mondta: fiam, mikor valami szent zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson elôször eszedbe. És ott a szoba csön-
dességében megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A kezemet a zongorára teszem, és hang-hang
után olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a himnusz...” (Gárdonyi Géza: Erkel emlékkönyv. 1910.)

Hálás köszönettel és üdvözlettel:
Gróf Szabolcsné, Ildikó

alsós igazgatóhelyettes, könyvtáros
Gödöllôi Damjanich János Általános Iskola

„Tegyetek tanítványokká minden népeket…”
Pedagógusnapi istentisztelet Gödöllôn
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DR. BÉKEFY-RÖHRIG KLAUDIA

A nagykunsági reformátusság vidéki kör-
nyezetében, Mezôtúron került sor az idei,
sorrendben 21. Kárpát-medencei Presbi-
teri Konferenciára, melynek fô témája ez
volt: A református presbiter imádságos
élete. Míg kint a mezôn a szép idôben
folyt az aratás, mi bent a Gál Ferenc Fô-
iskola Kollégiumában imádkozó közös-

ségben voltunk együtt. Nagykunság az ország szívében, sôt a
Kárpát-medence közepén helyezkedik el, ott, ahol a Tisza, a Kô-
rösök és a Berettyó találkoznak. Ebben az egyházmegyében már
korán, 1530-ban elindult a reformáció. Az alföldi reformáció
mintegy 50 gyülekezetet tömörített ezeken a vidékeken. Többek
között Szegedi Kiss István szolgált itt és alapított iskolát, amely
a debreceni kollégium telephelyeként mûködött és tartotta fönn
önmagát évszázadokon át. Napjainkban is élénk a református is-
kolaélet itt, hiszen a mezôtúri gyülekezetben iskola, óvoda és
idôsek otthona mûködik. A helyi újvárosi és belvárosi lelkészhá-
zaspárok, akik konferenciánkon az esti áhítatokkal szolgáltak,
arra kérték a konferencia részvevôit, hogy ôk is imádkozzanak a
gyülekezet alkalmaiért, különösen a bibliatáborokért, a nyári if-
júsági gyülekezeti táborok résztvevôiért, vezetôiért. Szolgáljon
itt ennek a beszámolónak mindjárt az elején ez emlékeztetôül:
Imádkozzunk egymásért!

Nem volt nagy létszámú a konferencia, de a nôi és férfi pres-
biterek egyaránt szívvel-lélekkel összpontosítottak a konferencia
fô témájára, amely így is megfogalmazható: „Milyen a reformá-
tus presbiter imaélete?” Az imádkozó szolgálatra nyitott jelen-
levô presbiterek négy kisebb létszámú reggeli bibliai-, és imakö-
zösségben kerültek még közelebb egymáshoz, amiket dr. Viczián
Miklós, dr. Judák Endre, Victor István, dr. Békefy Lajos vezetett.
Dr. Szabó Dániel, a Szövetség nemzetközi tanácsadójának meg-
fogalmazása szerint az ilyen konferenciák „seregszemlék” a 110.
Zsoltár 3. verse értelmében, ahol arról az összegyülekezésrôl van
szó, amely önként történik, s a jelenlévôk „szent öltözetben”
olyanok az Úr szemében, mint a hajnal méhébôl feljövô friss
harmat.

A tartalmukban és lelkületükben nagyon gazdag elôadásokból
csak egy-egy gondolatot tudunk felvillantani, s reméljük, hogy

lapunk hasábjain, illetve a Szövetség honlapján bôvebben meg-
ismerhetjük ezeket. Dr. Tóth János, a Missziói és Diakóniai Bi-
zottság elnöke javaslata nyomán a Reformáció 500. éves jubile-
umát követô 2018. évet az IMÁDSÁG ÉVÉNEK jelölte meg a
Szövetség. Elôadásában az erdélyi és királyhágó-melléki testvé-
reinkkel az utóbbi tíz évben szorosra fûzött kapcsolatokról adott
számot színes képanyag kíséretében. Ravasz László püspök
imádságról szóló tanulmányából idézte: „Az imádságban csodá-
latos kicserélôdés történik. Isten akaratát a magunk akaratává
tesszük... nem mi adjuk tudtul Istennek, hogy mi mit akarunk,
mert azt Ô úgyis jobban tudja, hanem azt tanuljuk meg, hogy Is-
ten mit akar tôlünk.” Ehhez kapcsolódik a Nemzeti Imanap lét-
rehozásának javaslata a Szövetség közgyûlési határozata értel-
mében, ami az óra parancsa. Ezt is hangsúlyozta dr. Békefy La-
jos elôadásában, aki az egyéni és a nyilvános ima mellé odahe-
lyezte a testületi imádságot, mint újabb imaformát. A református
imakultúra bibliai alapjairól és történetérôl, valamint az imape-
dagógia fontosságáról is szólt prezentációs elôadásában. Szem-
léletes képpel utalt rá: az ima mindig kéznél van, s mint kezünk
öt ujja, ötféle formában gyakorolhatjuk: kérés, könyörgés, hála-
adás, magasztalás, bûnvallás formájában. Dr. Judák Endre elô-
adásában utalt a tanulás és a tanítás feszültségére imaéletünkben.
Jézus is tanította a tanítványokat imádkozni, de tette ezt fôpapi
tisztében hatalommal, közbenjáró könyörgésekkel. Sok gyakor-
lati példával szemléltetett mondanivalója bizonyságtétel is volt az
imában elkért szolgálatok hit-, és közösségépítô hatásáról. Külön
örömünkre szolgált, hogy erdélyi, királyhágó-melléki, délvidéki,
s rövid idôre kárpátaljai testvéreink is velünk voltak.

Az elôadók gazdag képanyaggal, vagy szemlézett bibliai Igék-
kel (Mk 11,15-17), imatapasztalatokból merített példákkal (Mt
6,5-15), s az egyszerû elôadás módszerével (Róm 8,26-27) emel-
ték ki mondanivalójuk lényegét, s a kitûnô technikai felszerelt-
ség (hangosítók, kivetítôk) is biztosította a jó „vételt”.

Az imádság házat, egyházat és hazát formáló összetett hatásá-
ról szólt Derencsényi István tiszántúli fôjegyzô. A hallgatni –
meghallgatni tudás fontosságát hangsúlyozta tanító és motiváló
erejû elôadásában dr. Szabó Károly. A látogatás és az imádság
összefüggéseirôl szólva a presbiteri idôtized jelentôségérôl, a
teljes szívvel végzett odaadó látogatásról, s az imádságról mint
munkáról is számot adott. Valamennyi megszólaló hangsúlyozta,
hogy a református presbiter számára az igeolvasás és az imádság

szorosan összefügg egymással. Nincs
imádság Ige nélkül és nincs Ige imád-
ság nélkül. Szegedi László generális
direktor az Erdélyi Egyházkerületbôl
tette fel a kulcskérdést: „Tudunk-e
imádkozni?” Bizonyára nem – vagy
csak annyira, amennyire a vallásos
ember egyéb vallási szokásai között
ezt is gyakorolja. Gyermekkori szép
„2 i betûs” történetét vallotta meg. A
beszélni tanuló kisfiú elsô szava nem
a mama, vagy anya volt, hanem egy
I betû. Imádságra kulcsolt kézzel csak

Az én házam imádság háza
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annyit mondott: „I”. Hosszú idô eltelte után ez az I betû újabb je-
lentést kapott, s ez nem volt más, mint Isten neve. Ezt a két útra-
valót kapta élete útjára: imádság és Isten. A Szentírás sokféle
imádságra mutat rá, de a legjellemzôbb vonása az ôszinteség
(Dávid zsoltárai), a bizalom és a hálaadás (Magnificat) – hang-
súlyozta szemléletes igehelyekkel gazdagon színesített mondan-
dójában dr. Pecsuk Ottó. A reformá-
tus ember mindig hitvallásaink sze-
rint (HK és II. HH) gyakorolja az
imádság kegyelmi ajándékát, hála-
adással és megragad minden alkal-
mat Isten magasztalására, dicsôítésé-
re. Errôl is, valamint a Sárospataki
Teológia tanárainak 5+1-es presbiter-
képzési kurzusáról adott számot há-
lás szívvel Tar Csaba szatmárnémeti
presbiter.

Muzsik Tamás lelkipásztor egy kis
gyülekezet imaélete felôl közelítette
meg sok személyes élménnyel a pres-
biter imádságos életét. Gondolko-
dásra serkentô módon, olykor szinte
provokatív kérdéseket tett fel Pental-
ler Attila lelkipásztor, aki szarvasi
lelkipásztori tapasztalatai alapján
szerzett sok hasznos következtetését
fogalmazta meg és mutatta be a vilá-
gi környezet evangéliummal történô
megszólításának módjairól, az egyé-
ni és a gyülekezeti bizonyságtétel segítségével. Biblikusan sok-
rétû és szemléletes elôadásban szólt dr. Viczián Miklós, Szövet-
ségünk elnöke a dicsôítés mûfajáról, mai formáiról és céljáról.

Rövid idôre köztünk volt Visky S. Béla kolozsvári egyetemi ta-
nár a Protestáns Teológiai Intézetbôl, aki a reformáció 500 által
is ösztönzött könyvét mutatta be, aminek címe: Megtartó isme-
ret. A nagykunsági egyházmegye gazdag történetérôl, a rend-
szerváltás elôtti nehéz évtizedekrôl számolt be megragadó, meg-
rendítô presbiteri életpéldákkal, a hûségrôl, helytállásról is meg-
emlékezve Szabó József törökszentmiklósi elnök-lelkipásztor.

Napról-napra azt vettük észre, hogy a Lélek vezet minket. Így
templommá szentelôdött a fôiskolai tornaterem, templommá a
szívünk, s az egész konferencia. Vésztôi fiatal református zenész-
testvéreink a zene szárnyaira emeltek, pengetôs hangszereikkel
dicsôítve Istenünket. Az újvárosi református gyülekezet templo-
mában vasárnap pedig úrvacsorai közösségben is részünk volt,

melynek során angol fiatalok tettek bizonyságot hitükrôl az úr-
asztala körül, mint valami szép élô virágcsokor, s láttuk arcukon
felragyogni Krisztusunk jelenlétét. Ez is ajándék volt. Míg végül
ennyi áldást nyerve, azzal az elhatározással búcsúzhattunk egy-
mástól, hogy a nyert áldásokat továbbadjuk, ott, ahol szolgálunk:
„...hogy Isten dicsôségének magasztalására legyünk” (Ef 1,19),
alkalmas idôben, míg tart a ma. Így formálódott át áldássá, isten-
tiszteletté, imádsággá a 21. kárpát-medencei presbiteri konferen-
cia. Hála mindezért Urunknak, s köszönet a szervezôknek, elô-
adóknak és a testvéri közösség egymásra figyelô tagjainak.

AZ ELÔADÁSOK CÍMEIBÔL
jól láthatjuk a konferencia felépítését: Az én házam – imádság háza (Derencsényi István, a Tiszántúli Egyházkerület fô-
jegyzôje); Az imádság helye a látogató misszióban (dr. Szabó Károly, a PSZ dél-pesti területi elnöke); Szolgálatok
imádságos lélekkel – gyakorlati presbiterség (Tar Csaba, a királyhágó-melléki PSZ missziói tagja); Egyéni és közös-
ségi imádság (dr. Békefy Lajos Ph.D., a Presbiter felelôs szerkesztôje); Imádságpéldák a Bibliában (dr. Pecsuk Ottó, a
Károlyi G. Ref. Egyetem adjunktusa, a MBT fôtitkára); Az én házam – rablók barlangja (Muzsik Tamás, református lel-
kipásztor, Tiszakürt); Imádságban elkért szolgálatok – gyakorlati presbiterség (dr. Judák Endre, a Presbiterképzési
Bizottság elnöke); Minden imát meghallgat Isten? (Szegedi László generális direktor, Erdélyi Református Egyházkerü-
let); Egyéni és gyülekezeti bizonyságtétel, világi környezetünk megszólítása az evangéliummal (Pentaller Attila lel-
kipásztor, Szarvas); A dicsôítés célja, bibliai és mai formái (dr. Viczián Miklós, Szövetségünk elnöke).
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Nagy hálaadó ünnepe volt 2018. április 20-án az erdélyi presbiterek-
nek: megemlékezés arról, hogy a dokumentumok szerint 350 évvel
ezelôtt Vajdaszentiványi János esperes kezdeményezésére Vámos-
gálfalván megalakították az elsô erdélyi református presbitériumot.
A Küküllôi Egyházmegyéhez tartozó település – amely többségében
ma is magyar református lakosokkal rendelkezik –, Dicsôszentmár-
tontól 6 km-re Keletre, a Kis-Küküllô bal partján, a Bede patak völ-
gyében található, amelynek magaslaton épült és igényesen felújított
templomában került megrendezésre a konferencia. A hálaadó isten-
tiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Egyházkerület püspöke szolgált. A
2Móz 3,1-15 verseire épülô igehirdetésében Mózes elhívásának tör-
ténetén keresztül mára is érvényes üzenetet fogalmazott meg: ma
sincs olyan pillanat, amikor Isten ne szólíthatna meg bennünket, és
ne adhatna új feladatot. Isten azonban nemcsak feladatot ad, de se-
gítséget is kínál a feladat elvégzéséhez. Isten nem mondott le rólunk,
s nekünk kötelességünk a ránk bízott szolgálatban való helytállás.
Az istentisztelet után Pályi József, az Erdélyi Egyházkerület Presbi-
teri Szövetségének elnöke és Szabó István János, a házigazda gyüle-
kezet lelkipásztora köszöntötte a megjelenteket, majd Hídi Imre hely-
beli gondnok és Balog Elemér polgármester szólt a vendégekhez. A
köszöntések során felszólalt Tóth András, a Pápai Egyházmegye es-
perese (Pápán alakult meg 1617-ben az elsô magyarországi presbi-
térium), dr. Viczián Miklós ügyvezetô elnök pedig átadta a Magyar

Református Presbiteri Szövetség köszöntését. Dr. h.c. Szabó Dániel
nemzetközi tanácsadónk üdvözlô sorait Váczi Gábor szövetségi tit-
kár olvasta fel. A vámosgálfalvi gyülekezet gyermekkórusának üde
színfoltot és élményt jelentô szolgálata után került sor a templom-
kertben emlék-kopjafa leleplezésre, ahol Kató Béla püspök mondott
áldást. A nap további programjában Gellért Gyula nyugalmazott ér-
melléki esperes tartott elôadást Bocskai Istvánról, hangsúlyozva,
hogy Bocskai minden tevékenységében meghatározó volt reformá-
tus neveltetése és hite.

Igen értékes része volt a napi programnak Szegedi László brassói
esperes, generális direktor elôadása, mely az Apostoli Hitvallás üze-
netére épült. Hangsúlyozta, hogy olyan korszakban, amikor a keresz-
tyénség támadásnak van kitéve, különösen fontos hitünk bátor meg-
vallása. Isten számunkra mindenható, mindennek az eredete, aki Jé-
zus Krisztusban mutatta meg arcát, a Szentlélek pedig Isten bevonu-
lását jelenti a világba. Az üres sír az örök élet kapuja, Krisztus fel-
támadása pedig az egyház létfeltétele. A konferencia Bíró István
küküllôi esperes igehirdetésével zárult.

Felemelô érzés volt az anyaországi küldöttség tagjaként részesed-
ni a vendégszeretetben, és az ünnepi hangulatban együtt hálát adni
Isten gondviseléséért, mellyel 350 éven át az erdélyi presbitériumok
ôrizôje volt.

Dr.T.J.

350 év: jubileumi konferencia a Küküllôi Egyházmegyében

DR. SZILÁGYI SÁNDOR

Az idei évben másodszor rendezett közös
konferenciát Szövetségünk a Magyar Re-
formátus Nôszövetséggel, amelynek ve-
zetôivel közösen felismertük, hogy szük-
ség van a presbitereknek, és gyülekezete-
ink aktív, önfeláldozó nôi munkásainak
az összefogására és együttes gondolkozá-
sára. Az idei konferenciára május 5-én, a

Dunamelléki Egyházkerület székházának a dísztermében került
sor. A konferencia témája: „Diakónia az egyéni kegyességi gya-
korlatunkban” volt. A megnyitó áhítatot Bogárdi Szabó István
püspök tartotta, aki a lézeres távolságmérôhöz hasonlította a
Szentírást, idézve a Róma 7,22-t: „Mert gyönyörködöm Isten
törvényében a belsô ember szerint, de tagjaimban egy másik tör-
vényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul
ejt a bûn tagjaimban lévô törvényével”. A konferenciáról beszá-
molót közölt a Reformátusok Lapja a május 27-i számban „A dia-

kónia arcai” címmel, ezért itt csak arról teszünk említést, ami on-
nan kimaradt.

Az elsô elôadást Jakab Bálint, a szombathelyi gyülekezet lel-
kipásztora tartotta L. Bayly, a 17. században élt anglikán prédi-
kátor Praxis Pietatis (A kegyesség gyakorlata) címû, Medgyesi
Pál fordításában és átdolgozásában 1636-ban kiadott mûvérôl,
amely a Szentírás után második legolvasottabb könyv lett hazánk-
ban. Az elôadást követôen a „Pacem et bonum” kamarakórus
adott elô magyar, német és francia mûveket, elôzôleg elmondva
a szövegek magyar fordítását is. A kamarakórus szolgálatát a
konferencia hallgatósága vastapssal köszönte meg. Valaki meg-
jegyezte, hogy a kamarakórus neve ugyanaz latinul, mint a refor-
mátus köszöntés: „Békesség és áldás”.

A második elôadást Gál Judit debreceni kórházlelkésztôl hal-
lottuk és láttuk is, hiszen elôadását kedves videofilmmel is il-
lusztrálta.

Végül a két szövetség elnöke, dr. Viczián Miklós és P. Tóthné
Szakács Zita ismertette a presbiterek, illetve a nôszövetségi ta-
gok szerepét a gyülekezetek életében.

Hálát adunk Istennek, hogy az or-
szág távoli részeirôl is érkeztek részt-
vevôk, akik bizonyságot tettek az
Igérôl: „sokan egy test vagyunk Krisz-
tusban, egyenként pedig egymásnak
tagjai” (Róma 12,5). Jó tudni, hogy
Szövetségünk 31%-a nô, akik presbi-
terként, gondnokként szolgálják egy-
házunkat, és szükséges, hogy együtt
munkálkodjunk többi nôtestvérünk-
kel is, egyházunk javára.

Két szövetség összefogása
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DR. TÓTH JÁNOS

2018. június 3-án Köröstarcsa legrégebbi
épületében, a barokk stílusban épült refor-
mátus templomban került sor a Tiszán-
túli Református Egyházkerület 2018. évi
„Hirdesd az Igét – Legyetek tanítvánnyá”
programsorozatban a békési egyházme-
gye presbitereinek találkozójára. A nyitó
áhítat szolgálatát Katona Gyula, az egy-

házmegye esperese végezte a konferencia mottójául választott
Ige „Ti azért így imádkozzatok...” üzenetével. A konferencia el-
sô elôadásában dr. Fekete Ká-
roly, az egyházkerület püspö-
ke az imádság jelentôségérôl
beszélt saját imaéletének, ima-
élményeinek megtapasztalásai
alapján. Felidézte a Kántust, a
diákszerelem és a katonaélet
emlékeit és az ezekbôl megfo-
galmazódott megtapasztalást:
„Számban nevednek jó íze
van...”, s a klasszikus ókori
mondás e témára adaptált vál-
tozatát: Imádkozom – tehát
vagyok. Teológus idôszakának
meghatározó imádság élmé-
nyei juttatták arra a következ-
tetésre, hogy az imádság nem
lehet sekélyes – az imádságnak van mélysége. Felismerte az
imádkozó elôdök imádságainak jelentôségét és az imádság veze-
tésének felelôsségét. Kálvin és Barth gondolatait idézve hálával
emlékezett meg a reformáció-
nak az imádságra gyakorolt po-
zitív hatásairól. Hangsúlyozta,
hogy a keresztyén ember élet-
szükséglete, a hívô ember
„magatartása” az imádság, és
felhívta a figyelmet az imád-
ság és a cselekvés helyes kap-
csolatára: az emberi cselekvés
imádsággal kell kezdôdjön.
Rendhagyó, újszerû része volt
az elôadásnak a résztvevôket
közös refrén-imák elmondásá-
val való aktivizáló bevonása.
A befejezô részben az „imád-
kozva és dolgozva” életszem-
léletnek a háládatosságban va-
ló megnyilvánulási lehetôségére és a folyamatos imádkozás
szükségességére hívta fel a figyelmet, és azzal bíztatott, hogy az
imádságban a Szentlélek segítése, bátorítása pótolja ki hiányos-
ságainkat, s így tudunk helyet adni Istennek az életünkben, hogy
elfogadhassuk a kegyelem ajándékait.

A másik elôadás témája az imádságos felelôsség volt a presbi-
teri szolgálatban. Dr. Tóth János, a Presbiteri Szövetség Missziói
és Diakóniai Bizottsága és a megyei szervezet elnöke neves teo-
lógusok gondolatainak felhasználásával mutatta be az imádság
„tudományos-teológiai anatómiáját és élettanát”. A presbiter ima-
szolgálatainak területei közül kiemelte a lelkipásztorokért való
közbenjáró imádság fontosságát, és felhívta a figyelmet az „alter-
natív imádság” (ige-szolgálatok megköszönése, azokra reagálás,
érdeklôdés testi-lelki egészség iránt, segítségkérés) lehetôségére,
melynek imádságot kiegészítô, megerôsítô hatása van. Az imád-
ságos felelôsség megvalósulásában azzal a hasonlattal élt, mely
szerint az imádságot a presbiter „szolgálati fegyverének” lehet te-

kinteni, és a hasonlatot szem-
léltetô fogalmi párhuzamokra
rámutatott.

A „hogyan imádkozzunk”
kérdésre az „ôszintén, örömmel,
egyszerûen, kitartóan, alázato-
san és szüntelenül” jelzôkkel
adott tanácsot. „Vannak dol-
gok, amiket Isten csak imádko-
zó emberekkel hajtathat vég-
re... Ezen a ponton az imádság
valóban kozmikus tényezô.” –
idézte Ravasz Lászlót az elô-
adó. A presbiteri szolgálat
imádságos felelôsségének be-
töltéséhez igei biztatásul pedig
Jakab apostol üzenetét adta át:

„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jak 5,16b).
A folytatásban Tóth-Mihala Veronika program koordinátor

presbitereket szólított az Úrasztalához, akik személyes imaéle-
tükrôl mondtak el mindnyájun-
kat gazdagító gondolatokat.
Litvai László (Köröstarcsa) a
gyermekkori magokról, az
ima-meghallgatás ajándékáról
beszélt, Strifler Józsefné (Elek)
a bensôséges, bizalmas kap-
csolat lehetôségét, az engedel-
mességet és hálaadást hangsú-
lyozta, Gál József (Orosháza)
az Istennel való kommuniká-
ciót, a mások felé való segítség
szolgálatát emelte ki, Ujfalusy
László (Körösladány) az öröm,
a hála, az alázat és bizalom,
Gergely Józsefné (Füzesgyar-
mat) a kitartó közbenjáró imád-

ság, Erdei Gábor (Vésztô) az életpéldák, a közös ima jelentôsé-
gérôl tett bizonyságot. Bátori Lászlóné, a vendéglátó gyülekezet
lelkipásztorának összefoglaló és köszönô, hálaadó szavaival zá-
rult a konferencia, mely után a 250 résztvevô gondosan és gaz-
dagon terített asztalok mellett részesülhetett a köröstarcsai ven-
déglátás gasztronómiai ajándékaiban.

„Ti azért így imádkozzatok...”
Presbiteri találkozó Köröstarcsán az „Imádság Éve” jegyében
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„De akik az Úrban bíznak,
erejük megújul,
Szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak és nem lankadnak meg,
járnak és nem fáradnak el”

(Ézsaiás 40,31)
Ez volt a vezérigéje a Református Egyházi Napok Dunántúl
(REND) eseményének, ami háromnapos programsorozattal hív-
ta, gyûjtötte össze Kaposváron a Dunántúl reformátusait lelki
töltekezésre, hitük elmélyítésére épülô találkozásra.

Az esemény kísérôrendezvénye volt a „Református utca”, ahol
kis pavilonokban az egyházhoz kötôdô szervezetek, missziók,
könyvkiadók, hitünkkel kapcsolatos eszközök, emléktárgyak ké-
szítôi mutatkozhattak be, adhattak tájékoztatást munkájukról, te-
vékenységükrôl, oszthatták ki szórólapjaikat, ajánlhatták kiadvá-
nyaikat, esetleg árulhatták áruikat.

A Presbiteri Szövetség is üzemeltetett egy ilyen pavilont, ahol
három napon keresztül próbáltuk közelebb hozni szervezetünk-
höz az érdeklôdôket, a kíváncsiskodókat, de örömmel üdvözöl-
tük az arra járó, és minket kedvesen üdvözlô tagtársainkat, szim-
patizánsainkat.

Kiadványaink egy részének, valamint a Presbiter folyóiratunk-
nak a bemutatása és ingyenes, szóróanyagként való kínálata mel-
lett, idén elôször osztottunk belépési nyilatkozatot, Presbiter új-
ság elôfizetési ûrlapot, és a támogatáshoz is használható, de egyéb
befizetésre is megfelelô csekkeket, Szövetségünk bankszámla
számával.

Váczi Gábor titkárunk vezetésével (és kemény szervezô és te-
vôleges munkájával) kis csapat vállalta a pavilon üzemeltetését.
Judák Endre testvérünk és jómagam igyekeztünk levenni a terhet
titkárunk válláról, és lehetôséget teremteni arra, hogy néhány fon-
tos programon egyénileg is részt tudjon venni. A program egy
részében Viczián Miklós elnökünk is meglátogatta a pavilont, és
részt vett az ott folyó munkában.

Jó érzés volt azt tapasztalni, hogy nagyon sokan érdeklôdtek
szervezetünkrôl. A nem túl régen lezajlott presbiterválasztásokon
feladatot kapott presbiter testvéreink nem kis számban érdeklôd-
tek, és vittek el elôfizetési nyomtatványt és belépési nyilatkoza-
tot. Voltak, akik helyben kitöltötték ezeket, de a többség még gon-
dolkodni szeretett volna. Örömmel hallottuk, hogy egyes presbi-

terek azért vittek el ilyen nyomtatványt és szóróanyagot, mert
szándékuk szerint helyi presbiteri gyûlésre készültek, a progra-
mon részt nem vevô presbitereket tájékoztatni, és a belépésrôl
közösen dönteni.

Nem emlékszem olyanra, hogy valaki kétségeit, vagy gondjait
fejtette volna ki Szövetségünkkel kapcsolatban. Jó érzés volt a
pavilonban szolgálni, mert úgy érezhettük, hogy fôként szerete-
tet és támogatást kaptunk. Jó és nagyon hasznos beszélgetések
zajlottak látogatóinkkal mindkét fél épülését szolgálva.

Bízunk benne, hogy a kiosztott számtalan nyomtatványból, be-
lépési nyilatkozatból minél több érkezik vissza. Reménykedem
abban, hogy szolgálatunk javít azon a sajnálatos helyzeten, hogy
szervezetünknek a Dunántúlon, az ország keleti részéhez képest
jóval kevesebb tagja van. Elôbb-utóbb ott is létrehozhatjuk egy-
házmegyei csoportjainkat, ahol ezek még nem mûködnek.

Abban biztosak lehetünk, hogy nagyon sokan szereztek tudo-
mást Szövetségünkrôl, úgy, hogy még eddig nem is hallottak róla.
Ez a beszélgetésekbôl egyértelmûen kiderült.

Úgy gondolom, hogy szolgálatunk hasznos és eredményes volt,
talán késôbb a számok is minket fognak igazolni. A rendkívül
sikeres és sok embert megmozgató eseményen adtunk magunk-
ról információkat, kerültünk közelebb testvéreinkhez. A mai vi-
lágban egy szervezet fennmaradásához ez nélkülözhetetlen. A
tapasztalt pozitív felénk való fordulás jó érzéssel töltött el ben-

nünket. Azt hiszem, hogy a hasonló rendez-
vényeken ehhez hasonló módon kell a rész-
vétel mellett a tájékoztatást biztosítanunk és
a jelentkezés, az újságelôfizetés lehetôségét
megteremtenünk. Bízom benne, hogy az Úr
elôsegíti gyarapodásunkat is, ha mi is te-
szünk érte.

Az élmény pedig messze meghaladta a rá-
fordított szolgálat elhanyagolható terhét.
Kaposváron különösen jó volt a Magyar Re-
formátus Presbiteri Szövetséget bemutatni,
képviselni, népszerûsíteni. A testvérek hoz-
zánk való viszonyulása szívünket szeretettel
és örömmel töltötte meg.

Áldás, békesség!
Kerekes Ferenc Béla

Örségi egyházmegyei összekötô

Dunántúl: Református Egyházi Napok (REND)
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Sárospatakra látogattak el a nagykárolyi egyházmegye presbite-
rei június 9-én, szombaton. Kirándulásuk során megnézték a
nagymúltú Sárospataki Református Kollégiumot, a Rákóczi-vá-
rat, de a hazavezetô úton nem maradt el a tokaji borkóstolás sem.

A Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége
presbiterképzést tartott az elmúlt idôszakban Ákoson. Ezt a presbi-
terképzést koronázta meg a Sárospatakra tett kirándulás. A képzést
a Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatói tartották, és a
képzés utolsó alkalmán fogalmazódott meg, hogy egy közösségépí-
tô kirándulás során a presbiterek utazzanak el a Bodrog-parti város-
ba. A presbiterek és lelkipásztorok meglátogatták a Református Kol-
légium udvarán álló múzeumot, a könyvtárat, majd a teológia dísz-
termében egy közös áhítatra gyûltek össze. Nt. Pásztor Gyula lelki-
pásztor a Róm 15,1-6 igeszakaszt olvasta fel. Csodálatosan vont pár-
huzamot az egyház nagy közössége és a kirándulók aznap létrejött
kisebb közössége között. Ott van igazi közösség, ahol az erôsebbek
együtt hordozzák az erôtlenekkel az élet terheit. Az egymásra való
odafigyelésre, az elesett embertársaink gondozására és a segítség-
nyújtásra hívta fel a figyelmet. Az áhítatot követôen a vendégeket
köszöntötte D. Szabó Dániel, a Magyar Református Egyház Presbi-
teri Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Dr. Fodor Ferenc lelkipász-
tor mutatta be a kirándulóknak a nemrég felújított, impozáns refor-
mátus templomot. A Teológia vezetôségének jóvoltából a vendége-
ket ebédre invitálták, majd a Rákóczi-vár és a Református Kollégium
megnézése következett. Ez utóbbit, az intézmény bogdándi szárma-
zású igazgatója, Nagy Baló Csaba mutatta be. Amint az kiderült, a
Kollégiumot az utóbbi évek során teljesen felújították. A tanterme-
ket korszerûn felszerelték. Néhány nap múlva adják át az új sport-
csarnokot, és folyamatban van a bentlakás renoválása is. A kirándu-

ló kis csapat elismerôen értékelte az oktatási intézményen végrehaj-
tott fejlesztéseket, és büszkén nyugtázta, hogy a vidékünkrôl olyan
karizmatikus személyek kerülnek ki, akik a világ más pontjain is ki-
válóan megállják a helyüket.

Annak ellenére, hogy sok minden megtekintésére került sor egy
nap alatt, a különbözô településekrôl származó presbitereknek lehe-
tôségük volt egymást jobban megismerni, egymással beszélgetni.
Miközben a kirándulás során a látókörük bôvült, jó volt megtapasz-
talni, hogy a presbiteri tisztség nemcsak az egyházközség irányítá-
sából és a közmunkákból áll, hanem közös kirándulásokból, közös
imádkozásból, és olyan csodálatos közös éneklésbôl, amilyennel a
Rákóczi-vár lovagtermében a presbiterek együtt énekeltek Isten di-
csôségére. Illesse köszönet ezúton is a kirándulás szervezôit és a
kedves vendéglátókat a felejthetetlen élményért!

Nagykárolyról Patakra kirándultunk

2018. június 3-án vasárnap a dél-
elôtti istentiszteleten a tuzséri
gyülekezet köszöntötte a peda-
gógusokat. Az egyházközség er-
re az alkalomra külön meghívó-
val hívta a gyülekezet vonzás-
körzetébe tartozó aktív és nyu-
galmazott pedagógusait. Több,
mint hatvan olyan tanárt, tanítót
és óvónôt hívtunk meg, akik va-
lamilyen kapcsolatot ápolnak
gyülekezetünkkel. A Presbiteri
Szövetségtôl kért 25 kiadvány
kevésnek bizonyult az ajándéko-
záshoz, ezért még más ajándék-
könyvekrôl is gondoskodtunk.

Az istentiszteleten a Máté 9,13
és 11,29 alapján Bodnár Róbert
lelkipásztor hirdette Isten üzenetét. Milyen legyen a jó tanító? Jézust
szemlélve tudhatjuk ezt meg, aki ezt mondja: „Menjetek, és tanuljá-
tok meg mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot...”
(Máté 9,13), és „Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok
meg tôlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívû és megnyugvást ta-
láltok lelketeknek” (Máté 11,29). Ez volt Jézus pedagógiai program-
ja és a mai pedagógusok is ebbôl a krisztusi programból kiindulva

állíthatják össze saját pedagógiai
szolgálatukat, amelynek gerince
a szelídség és az alázat, amely
mindig megtermi jó gyümölcse-
it, még a legnehezebb szolgálati
talajokon is!

A pedagógusokat a gyülekezet
lelkipásztora a 134. zsoltárral
köszöntötte. Ezután Dr. Jôrös
Tibor szavalatát hallgathatta meg
a gyülekezet, amely a tanítói
szolgálat szépségérôl és fontos-
ságáról szólt. Az istentiszteleten
40 pedagógus vett részt, akit kö-
szönthettünk. Szép és egyedi al-
kalom volt, amely meghatotta
az érintetteket. Több tanár a kö-
vetkezô héten elmondta az isko-

lában, hogy nagyon jól esett a gyülekezet köszöntése. Ezután igyek-
szünk minden évben a gyülekezetben is megemlékezni a pedagógu-
sok nehéz, de áldott szolgálatáról, mert kezeik között formálódik né-
pünk és egyházunk jövendôje! Ezúton is Isten áldását kívánjuk a pe-
dagógusokra!

Bodnár Róbert
ref. lelkész

Tuzséri pedagógusköszöntô
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„A Johannita-rend lovagjai 1854–1987”
c. hatalmas összefoglaló mû (dr. Vajay Sza-
bolcs munkája) lovagjai között tartja szá-
mon Mester László és Sárkány Mária fiát,
a Hunyad megyei Szászváros szülöttét. A
távoli franciaországi Saint Cloud, Hauts-
de Seins-ben hunyt el. A Johannita-rend a
máltai lovagrend protestáns változata.
Nagy bajban levôk megsegítésére hozták
létre. Csak nagyon elismert, s a felebaráti
szeretettôl és felelôsségérzettôl áthatott
emberek lehetnek a tagjai. Mivel vívta ki a
távoli erdélyi-fi Franciaországban ezt a
megbecsülést?

A fényképpel is illusztrált ismertetô el-
mondja, a bölcsésztudományok doktora, a
szerves vegytan egyetemi tanára, a Francia
Nemzeti Tudományos Kutatótanács kuta-
tási igazgatója, a Becsületrend lovagja, a
nemzetközi MITSUDA-díj (Japán) arany-
érmének kitüntetettje, a franciaországi
Magyar Protestáns Egyház (Párizs) fô-
gondnoka.

A tények egybevetése felkelti a kíváncsi-
ságot. Hogyan kerül össsze Parajd, Szász-
város, Párizs – kutatási igazgatóság és
egyházi fôgondnokság? Mindenesetre az
érdeklôdés hozott valami kis eredményt.
Vajon mikor áll össze a teljes arckép?

Mester László professzor tizenhét éven
át – haláláig – volt fôkurátora a párizsi ma-
gyar eklézsiának, és ugyanakkor a Francia-
országban szerteszét élô, de egyházközsé-
gi keretben összetartó magyaroknak.

Ha ismerjük a franciaországi magyar re-
formátusság létrejöttének körülményeit,
akkor érzékelhetjük, hogy az itteni fôkurá-
tori szolgálat más és több, mint a szokvá-
nyos hazai. Ahány magyar és református él
Franciaországban, annyi helyrôl és annyi
okból érkezett ide. Alföldiek és felvidéki-
ek, erdélyiek és délvidékiek. Egykori bá-
nyászok és azok leszármazottai, itt rekedt
hadifoglyok, ösztöndíjas és itt letelepedett
egyetemi hallgatók, háborús menekültek,
vagy éppen 1956-os megtorlások elôl ki-
bujdosott nincstelenek. 1956 után érkezett
ide Parajdi Mester László doktor is. Azon-
ban egészen más okból. S mert Szászvá-
rostól kezdve Kolozsváron át, Budapesten

keresztül élete minden állomáshelyén a re-
formátus egyház élô és gyakorló tagja volt,
bár az ország idegen, de ô otthon tudta ma-
gát egyházában. Hamarosan kurátora is lett.
Felesége pedig a hatalmas diaszporában
élôk adminisztrátora. (Elhunyta után pedig
fia vállalta fel a sok gonddal járó kurátor-
ságot.)

Kezdetben a magyarországi református
egyház konventje maga küldött hivatalosan
gondozó lelkészeket. A történelmi okok
miatt azonban a II. világháború után, a vi-
lág kettészakadása okán megszakadt a kap-
csolat a magyarországi anyaegyház és a
franciaországi szórvány között. Szerencsé-
re abban az idôben önfeláldozó, hitvalló
lelkû és az áldozatvállalástól nem riadó
lelkipásztoruk volt az abai születésû Kuli-
fay Imre személyében. Fárasztó taxisofôr-
séget vállalt, hogy fenntartsa családját és
önmagát. S emellett teljesítette lelkészi
szolgálatát. Franciaország ugyanis szeku-
láris államnak tekinti magát. Ennek okai
távoli idôkben keresendôk. A Bourbonok
egymillió francia reformátust végeztek ki,
vagy számûztek. A nagy francia forrada-
lom idején pedig a „nép” irtotta ki a Bour-
bonokat. Ezt követte a közélet teljes szel-
lemi és erkölcsi zûrzavara.

A francia hatóság egyesületként jegyez-
te be a franciaországi magyarok eklézsiáját.
Egyéb teendôje nem volt. Mester László
kurátorsága és Kulifay Imre lelkipásztor-
sága a szó szoros értelmében kurálta a ma-
gyar református közösséget. Megszervezte
és biztosította a hátországi támasz híján is
a párizsi eklézsia megmaradását és erejét.

Pedig az ô életpályája is nagyon nehéz
volt. A kolozsvári református kollégium,
majd pedig a budapesti egyetem elvégzése
után 1951–56 között a budapesti egyetemen
tanít. A szerves kémia világhírû tudósa.
Csak éppen nem engedik komolyabb labo-
ratóriumban dolgozni. 1956 külföldön éri.
Miközben kétszázezer magyar menekült
lepi el Európát, ô hazasiet. Ez „gyanús kö-
rülmény”, nagyon „gyanús körülmény”.
Megvádolják, hogy beszervezett külföldi
ügynök, akit kémkedni küldtek haza... La-
boratóriumi kutatásait végleg megakadá-

lyozzák, s most valóban kénytelen mene-
külni családjával együtt. A határon átlépve
máris három egyetem versengett érte! Bécs,
Berlin, Párizs. Elôbb mindhárom meghí-
vásnak eleget tesz. Végül azonban Párizs
lesz állandó kutatóbázisa. Innen az egész
világot járja elôadásokat tartva. Észak- és
Dél-Amerikában, Japánban tart vendégpro-
fesszorként elôadásokat. Kutatási területe
a lepra, a malária és a cukorbetegség. Nagy
hatású gyógyszereket talál fel. Ezekért kap-
ja a nagy jelentôségû kitüntetéseket. Ami a
nagyvilág számára nyereség, az a magyar
tudomány súlyos vesztesége!

Családi körben érte a váratlan halál. Ép-
pen Indiába indult a repülôtérre az általa
feltalált gyógyszer alkalmazásának és ha-
tásainak ellenôrzésére. Fiai elköszönni ér-
keztek. Nem is sejtették, hogy édesapjuk
Indiánál hosszabb útra kel... – Benne a tu-
domány és a magyarság egy Nobel-díj vá-
rományost veszített el. A franciaországi
magyar reformátusok közösségét óriási
veszteség érte. Kettôs veszteség. Ugyanis
ugyanabban az évben hunyt el a lelkipász-
tor is. Nehéz idôknek nézett elébe az eklé-
zsia. A közelmúltban azonban örömmel
ünnepelhette önállósodásának 75. évfordu-
lóját ifjabb Parajdi Dr. Mester László fô-
kurátor vezetése mellett.

-p -s

Ôrálló az ôrállóról. Az Úrban megboldogult Papp Vilmos (1932-2016) szeretett testvérünk Ôrállók címû könyvében (Ôrállók. Neveze-
tes presbiterek. Bp. 2003. 226-228. oldal), s a Presbiter hasábjain is (2004. évi 4. számának, 11. oldalán) megemlékezett az idegenbe
szakadt híres magyar tudósról, az idén kereken száz éve született Parajdi Mester Lászlóról. Vilmos bátyánk remek írásának újraközlé-
sével emlékezünk rá, emlékezünk most mindkettôjükre.

Ôrálló az Ôrállóról
Dr. Parajdi Mester László presbiter emlékezete (1918–1986)
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D. SZABÓ DÁNIEL

A hátunk mögött lévô félévben két alka-
lommal is hálás szívvel számoltam be
egy-egy nagyobb Országos Cigány-
missziós konferenciáról, Budapestrôl és
Káposztásmegyerrôl, melyre zempléni ci-
gány gyülekezeteink is zsinati meghívást
és zenei feladatot kaptak.

A két konferencián együtt legalább
120-an vettünk részt, és nem is volt könnyû eldönteni, hogy az
5-6 gyülekezetbôl ki fér bele és ki nem ebbe a keretbe.

Most csak Miskolcig, mintegy 80 km-re kellett Sárospataktól
egy szintén megtisztelô meghívás kapcsán elutaznunk, hogy bi-
zonyságot tegyünk Isten munkájáról a zempléni cigánytestvérek
között.

Mintegy 20 személlyel kívántunk megérkezni, a zenész és éne-
kes testvéreinkkel együtt. Mivel koreai testvéreink mindnyájan
hosszabb úton voltak távol kocsijaikkal együtt, a közlekedést is
külsô segítséggel kellett megoldani. Nyolc-kilenc személyes
buszt könnyebb találni, de egy 20 személyest nehezebb (és az
anyagiakra is gondolnunk kellett), noha ez lett volna az ideális
megoldás.

Végül egy nagyon jóakaratú és testvéri magatartású, hitben já-
ró polgármestertôl kaptunk ígéretet. Bár én gondolataim szerint
mindent megbeszéltem cigánytestvéreimmel a szombat reggeli
indulásra nézve, azért péntek éjszaka visszautaztam Miskolcról
Sárospatakra, az utolsó mozzanatig jelen akartam lenni, tudva,
hogy mindig történik valami. Valóban történt is.

Már igen korán elindultam, hogy kocsival behozzak Patakra
néhány testvért, akinek nem volt közlekedési lehetôsége. Ez baj
nélkül meg is történt, és reggel hétre vártuk a nagyobb csoportot
Tiszakarádról, akik majd szólni is fognak a gazdag Miskolc-Di-

ósgyôri konferencián, és akik majd Patakon szállnak fel a busz-
ra. Terv szerint majd Olaszliszkán felveszik az ott várakozó to-
vábbi zenésztestvéreket is. Ahogyan szükséges, minden ponto-
san lerendezettnek tûnt.

Mégis már félnyolc is elmúlt, de sem a testvérek, sem a busz
nem érkezett meg. Mi történt? A tiszakarádi testvéreink szomo-
rúan jelentették, hogy már két napja nem tudnak elérni, sajnos az
éppen utazni készülôk családjában váratlan haláleset történt. Nem
jöhetnek el. De mi történt a busszal? A testvéri magatartású pol-
gármester feleségét értem el, aki nagy mentegetôzés közepette
mondotta, hogy a nagy buszt elküldték ugyan, de a Patak elôtti
faluban elakadt, nem mozdul, „s most a férjem is egy Budapest-
rôl éjszaka érkezô buszukból pakolják ki az árut, hogy ne hagy-
janak cserben, s legalább ezzel segítsenek rajtunk”.

Az 5 fô lemaradt tiszakarádi testvér nélkül és egy személyautó
bekapcsolásával indultunk, de 4 fô testvérünknek Olaszliszkán
így sem jutott hely. Sírva mentek haza, s ôket majd személyesen
kell megkeresnem és vigasztalnom.

Összességében így is legalább tizennégyen voltunk, de éppen
a szólásban, bizonyságtételben gyakorlottabbak nem tudtak el-
jönni. Ezért részben szépen és többet énekelt a csapat, s magam
szóltam kicsit többet, míg ôk külön-külön többen imádkoztak
mikrofonon át. Ôszinte, felszabadult megnyilatkozásaik a hallga-
tókat is meglepte és örömmel töltötte el. Végül igazán sok szere-
tetet és köszönetet kapva fejeztük be szolgálatunkat. Testvéreim
még ebédmeghívást is kaptak, nekem vissza kellett kocsival ro-
hannom (s néhány testvért magammal vinnem), mert Patakon, a
Teológián tanévzáró ünnepély kezdôdött.

Csak késôbb tudtam érdeklôdni és megkérdezni, hogyan ér-
keztek haza az ottmaradottak. A visszajövetel igazán jól indult –
mondották –, de 2-3 órát is vártunk az országúton, mert a „hiva-
tásos” sofôr, akit a kocsival együtt kaptunk, gázolaj helyett ben-
zint tankolt a buszba... Persze, hogy elakadtak, s hála Istennek,

hogy nagyobb baj nem történt. Pol-
gármester úr pedig segítô szándék-
kal most már egy harmadik buszt is
küldött, hogy az elakadtakat haza-
szállítsák.

Mivel másnap Kárpátaljára kellett
utaznom, eddig még megköszönni
sem tudtam ezt a sok segítséget, de az
Úrnak mindenképpen megköszön-
tem, s hiszem, megköszöntük mind-
nyájan, hogy a váratlanul jelentkezô
bajok között is megtapasztalhattuk
az Ô kegyelmes megoldásait és segít-
ségét. Ahogyan nagyon hálásak va-
gyunk Istennek a 4 napos Miskolc-
Diósgyôri találkozásért és áldásokért.
Volt olyan nap is, amikor 8-900-an
voltunk együtt a Diósgyôri templom-
kertben a délutáni-esti alkalmon.

Legyen mindenért dicsôség az
Úrnak!

Szüntelen imádkozzatok:
úton-útfélen a cigánymisszióban is
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Hívogatás presbiteri és gyülekezeti-munkás képzésre
Hálaadással és reménységgel hívogatjuk gyülekezeteink presbitereit, munkatársait, gyülekezeti tagjait a Sárospataki Református
Presbiteri és Gyülekezeti-munkás Népfôiskolára. Hiszen ebben nem csupán Sárospatak egykori professzorainak és intézetének
neveléstörténeti kezdeményezése újul meg, hanem az oktató-nevelô munka nagyon erôs gyülekezeti elkötelezettsége is.

Bizonyára érvényes ez mindegyik Teológiánkra a Kárpát-medencében, de a sajátosan élô hagyományokért külön is hálásaknak
kell lennünk. A hallgatók részérôl is ismételten elhangzó bizonyságtételek a programról ma is bíztatni és bátorítani kívánnak min-
denkit a jelentkezésre. A képzés folyamán professzoraink és tanáraink nem a hiányosságokra fognak rámutatni, hanem kiegészí-
teni kívánják hallgatóink magukkal hozott elméleti és tapasztalati ismereteit. Nem csak gyülekezeti tagjainknak, de a teológiának
is nagy nyeresége a kisebb és nagyobb gyülekezetekbôl, legkülönbözôbb élethelyzetekbôl feltett kérdéseket megválaszolni, igei,
történeti átgondolásban együtt megbeszélni. Eddig még minden szorongva érkezô hallgatónk hálás, örvendezô, alázatos, de ön-
tudatosabb gyülekezeti tagunkként lépett ki az Akadémia falai közül.

Ezzel a minden más képzési területre is érvényes lelkületi alapállással, szeretettel hívogatunk a Sárospataki Református Pres-
biteri és Gyülekezeti-munkás Népfôiskolára.

Sárospataki Református Presbiteri és Gyülekezeti-munkás Népfôiskola:
- 1 éves képzés, levelezô képzési forma
- Havonta egy hétvége (péntek délutántól szombat délig)
- A jelentkezésnek nem feltétele az érettségi, sem a választott gyülekezeti tisztség
- A képzés díjtalan
- Min. 15 fô jelentkezése esetén indul
- A jelentkezési lap honlapunkról letölthetô: http://srta.hu/jelentkezesi-lapok
- A jelentkezés lap beküldendô: SRTA 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.
- Jelentkezési határidô: 2018. augusztus 31. péntek

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia szeretettel várja a jelentkezéseket osztatlan teológia-lelkész szakára, vala-
mint alap- és mesterképzéseire. A szakokról és a jelentkezésekrôl bôvebben a www.srta.hu weboldalon tájékozódhatnak.

KNOLNÉ TÜSKI GABRIELLA

Miközben e sorok írására készültem, kide-
rült, hogy nemsokára nagy gerincmûtéten
kell átessek. Ha nem mûtenek, véglegesen
lebénulok. Ennek sokféle következménye
lehet, például teljes inkontinencia. Minden-
képp bizonytalan, ijesztô távlatok. 

Miért írok errôl ilyen nyíltan? Talán ma-
gamra szeretném vonni a figyelmet, vagy jól

esne több együttérzô szó, netán egy kis sajnálat? Nem. Inkább azért
írok ôszintén jelenlegi helyzetemrôl, mert tudom, hogy gyülekeze-
tünkben más is kínlódik a külsô és belsô ember közti huzavonával.
Egy 82 éves hölgy most esett át nyílt szívmûtéten. Egy 32 éves fiatal
édesanya annyit cigizett, hogy életre szólóan tüdôbeteg. Múlt héten

temettünk egy 48 évest, 3 hónapja hallotta, hogy rákos. Egyik pánik-
beteg fiatalasszony nem tudja kint sétáltatni hat hónapos gyermekét.
Sorolhatom, és gondolom, a tisztelt olvasó is sorolhatná tovább.

Sokat gondolkozom ezekben a napokban Pál apostol szavain, ahogy
2Kor 4-ben írja: „Ezért tehát nem csüggedünk. Sôt, ha a külsô embe-
rünk megromlik is, a belsô emberünk mégis megújul napról napra.
Mert a mi pillanatnyi könnyû szenvedésünk minden mértéket megha-
ladó nagy, örök dicsôséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra né-
zünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatat-
lanok pedig örökkévalók.”

Annyira erôsen megtapasztalom külsô emberem megromlását, hogy
emiatt nem mindig érzem belsô emberem megújulását. És szenvedé-
semet sem tartom mindig pillanatnyinak vagy könnyûnek. Amikor
nem tudok beszélni a fájdalomtól, amikor megpucoltam a krumplit, de
férjem kell megfôzze. Amikor csüggedek, mert igenis ott vannak a

Testi és lelki távlatok – Egy ember, két világ

�



Úrnak szolgái mindnyájan, Áldjátok az Urat... 21

Joó Sándor

Légy bátor és erôs!
Istennek hála, sikerült megjelentet-
ni Joó Sándor huszonegyedik ige-
hirdetés kötetét. Ezúttal az 1940 és
48 közötti beszédekbôl válogatva.
Tehát a II. világháború elôtt, alatt,
után, és az ébredési idôben elhang-
zottakból olvashatunk. A most ki-
adott prédikációk könyvben még
nem jelentek meg, csak néhány a
Bp.-Pasarét, ill. Pasaréti-prédikáci-
ók c. egylapos traktátusokban, ame-
lyek ma már hozzáférhetetlenek.

Ajánlom a könyvet azoknak, akiknek a sorozat korábbi kötetei meg-
vannak. Azoknak, akiknek nincsenek, de szeretik a tiszta, bibliahû,
Krisztus-központú, hitépítô, ma emberéhez szóló igehirdetéseket.
És azoknak is, akik egy korábbi – három kiadást megért és még kap-
ható – könyv címe szerint Isten elé készülnek. Arra kérek minden-
kit, aki e sorokat olvassa, és a könyvet megveszi, hogy az utószóban
leírtak szerint járjon el. A kötet megrendelhetô a 06-20-230-4423-as
telefonszámon. Isten áldását kérem a könyv minden olvasójára.

Ajtony Artur
ny. lelkész

Visky S. Béla

Megtartó ismeret
A kiadvány célja, hogy presbite-
rek, lelkészek és érdeklôdôk számá-
ra együttgondolkodást kínáljon a
mai kor kérdéseinek megválaszolá-
sában.

A könyv három fejezete közül az
elsô a kereszténység és a reformá-
tus hit és identitás alapkérdéseit tár-
gyalja, a másodikban a test-lélek-
család témakör, a harmadikban pe-
dig a tudomány-vallás-társadalom
kerül bemutatásra.

A presbiter könyvespolcára

Szomorú szívvel vettük a hírt, hogy korelnökünk, Batiz Lajos testvé-
rünk, aki a debreceni Méliusz Juhász Péter Idôsek Otthonának volt
lakója, életének 104-ik évében eltávozott közülünk. Búcsúztatására
május 14-én került sor az Otthon templomában, Veress Róbert nagy-
tiszteletû úr szolgálatával. Korábban elhunyt felesége rokonai és az
Otthon lakói mellett részt vettek az alkalmon a budahegyvidéki pres-
bitérium és Szövetségünk képviselôi is. Mindkét részrôl dr. Szilágyi
Sándor tiszteletbeli elnökünk a Préd 12,7-tel vett búcsút tôle: „A por
visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Is-
tenhez, aki adta”. Ebben az örömteli, kegyelmes visszatérésben bíz-
va emlékezett meg testvérünk életérôl, melynek során annak a véle-
ményének adott hangot, hogy Lajos bátyánknak – élete és lelkiisme-
retes munkássága alapján – a legkevésbé a mulasztás bûne terhelte
lelkét. Az Otthon vezetôje felidézte Lajos bátyánk utolsó napjait,
ahogyan halála elôtt, kívánsága szerint tolókocsiban búcsút vett a
Nagyerdô fáitól is. A búcsúzók ezután elkísérték hamvait a temetô-
be. Emlékét mind a budahegyvidéki presbitérium, mind Szövetsé-
günk Isten iránti hálával megôrzi. (SzS)

EEllbbúúccssúúzzttuunnkk
SSzzöövveettssééggüünnkk  kkoorreellnnöökkééttôôll

csüggedés pillanatai. Ilyenkor igen nehéz a láthatatlanokra tekinteni.
Könnyû testi romlandóságomat kifogásként használni. Minek foglal-
kozzak még bûnös mivoltommal, életem csúfságaival? Hisz a szenve-
désbôl alaposan kiveszem részemet. A lelki önvizsgálatot könnyen
halasztom emiatt. De Isten, Szentlelke által, nem hagy e tévúton kal-
lódni, amit az ördög készít bármilyen gyengeségünkben. Elém hozta
a Heidelbergi Káté 21. kérdését:

Mi az igaz hit?
Az igaz hit nemcsak oly biztos ismeret, amelynél fogva igaznak tar-

tom mindazt, amit Isten az Ô Igéjében nekünk kijelentett, hanem azon
felül még az a szívbeli bizodalom is, melyet a Szentlélek az evangé-
lium által gerjeszt bennem, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem ne-
kem is bûnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz az Ô
ingyen kegyelmébôl, egyedül a Krisztus érdeméért.

Más fénybe hozza Pál szavait. 
„...Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a

láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”

Istentôl kérhetem, kérhetjük, hogy napról napra újítsa meg bennünk
a szívbeli bizodalmat. Tôle kérjük, várjuk. Pont amikor ütközik külsô
és belsô emberünk állapota. Mert csak az Ô teljessége tesz minket
megint teljessé. Minden körülményben. És ezáltal tisztul le bennünk
az a lényeges örökkévalóság távlat, mely már ma is reménységgel
töltheti be szívünket. Ilyen a megújulás.

Hát így küszködök testi és lelki távlatokkal. És sok más körülöttünk
élô ember ugyanígy harcol napról napra.

Énekelve imádkozzunk együtt, egymásért. Tebenned bíztunk eleitôl
fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak! 

Mikor még semmi hegyek nem voltanak, Hogy még sem ég, sem
föld nem volt formálva, Te voltál és te vagy, erôs Isten, És te megma-
radsz minden idôben. 

Szolgáidon láttassad dolgaidat, Dicsôségedet ezeknek fiain! 
Add értenünk felséges hatalmadat, Mi kegyes Urunk, ó, irgalmas

Isten! Minden dolgunkat bírjad, forgassad, Kezeink munkáit igazgas-
sad! (90. Zsoltár 1,7)
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9-én készítette elô
elôzô lapszámunkat
a PRESBITER szer-
kesztôbizottsága.
12-én ügyvezetô el-
nöki értekezlet volt
Szövetségünk iro-

dájában.
14-én Magyarcsanádon tartotta presbiterkép-

zési alkalmát Szövetségünk Csongrádi
Egyházmegyei Területi Szervezete.

Ugyanezen a napon a Szigetszentmiklós-
Újvárosi Református Egyházközségben
tartotta presbiterképzését Szövetségünk
Délpesti Egyházmegyei Területi Szerve-
zete.

16-án a gödöllôi Szent István Egyetem által
szervezett Életkérdések sorozat alkalma
volt, presbiterképzési elnökünk, dr. Judák
Endre szervezésében.

20-21-én tartotta presbiteri konferenciáját
az Erdélyi Református Egyházkerület
Presbiteri Szövetsége Vámosgálfalván. Az
alkalomról lapunk más helyén részletes
beszámolót közlünk.

22-én tartotta presbiterképzési alkalmát
Szövetségünk
- Észak-borsodi Egyházmegyei Területi

Szervezete Ózdon. A téma „A presbiter
elkötelezôdése” volt.

- Dél-borsodi Egyházmegyei Területi
Szervezete Mezôcsáton. Az alkalom té-
mája „A keresztyén család helye a gyü-
lekezetben és a világban” volt.

- Északpesti Egyházmegyei Területi Szer-
vezete Szadán, az Érdi, a Mátravidéki,
a Dunamenti és a Börzsönyi kiskör
presbiterei számára. A téma a „Látoga-
tás a gyülekezetekben” volt.

23-án a Szent István Egyetem által szerve-
zett Életkérdések sorozat alkalma volt,
presbiterképzési elnökünk, dr. Judák
Endre szervezésében.

28-án Magyarbólyon tartotta kisköri presbi-
teri konferenciáját Szövetségünk Bara-
nyai Egyházmegyei Területi Szervezete.

Május

5-én volt Szövetségünk és a Magyarországi
Református Nôszövetség 2. közös konfe-
renciája Budapesten, a Dunamelléki Egy-

házkerület Székháza és Konferenciaköz-
pontja dísztermében.

Ugyanezen a napon tartotta presbiterkép-
zési alkalmát Szövetségünk Budapest-
Déli Egyházmegyei Területi Szervezete,
a Kispest Központi Egyházközség temp-
lomában.

7-én a Szent István Egyetem által szervezett
Életkérdések sorozat alkalma volt, pres-
biterképzési elnökünk, dr. Judák Endre
szervezésében.

14-én Batiz Lajos, Szövetségünk – 104 éves
korában elhunyt – alapító tagjának bú-
csúztatásán Szövetségünket dr. Szilágyi
Sándor tiszteletbeli elnök képviselte.

19-én Bácsfeketehegyen, a Szerbiai Refor-
mátus Keresztyén Egyház presbiteri kon-
ferenciáján dr. Viczián Miklós ügyvezetô
elnök és dr. Szilágyi Sándor tiszteletbeli
elnök szolgált.

24-én ügyvezetô elnöki értekezlet volt Szö-
vetségünk irodájában.

26-án Sellyén tartotta presbiterképzési al-
kalmát Szövetségünk Baranyai Egyház-
megyei Területi Szervezete.

Június

2-án volt a Bihari Református Egyházmegye
presbiterképzése és Szövetségünk Bihari
Egyházmegyei Területi Szervezetének
alakuló közgyûlése Berettyószentmárton-
ban. Az alakuló közgyûlést dr. Szilágyi
Sándor tiszteletbeli elnökünk vezette és
részt vett Erdei Gábor, Békési Egyház-
megyei Területi Szervezetünk titkára is.

Ugyanezen a napon a Dunaharaszti Refor-
mátus Egyházközségben tartotta presbi-
terképzését Szövetségünk Délpesti Egy-
házmegyei Területi Szervezete.

10-én Presbiteri Családi Nap volt Kárpátal-
ján, Tiszapéterfalván. Az alkalmon anya-
országi Szövetségünket dr. Viczián Mik-
lós ügyvezetô elnök képviselte.

Ugyanezen a napon Nekézsenyben tartotta
presbiterképzési alkalmát Szövetségünk
Észak-borsodi Egyházmegyei Területi
Szervezete, „A presbiter kísértései” cím-
mel.

15-17. között hagyományos presbitertalál-
kozó volt Sárospatakon, a Teológiai Aka-
démián a korábbi években végzett hall-
gatók részvételével.

17-én presbiterek vasárnapja volt.
21-24. között Mezôtúron került megrende-

zésre Szövetségünk 21. Kárpát-medencei

Konferenciája. Az alkalomról lapunk más
helyén részletes beszámolót közlünk.

29. és július 1. között a Református Napok
Dunántúlon (REND) rendezvényén Szö-
vetségünket dr. Viczián Miklós ügyveze-
tô elnök, dr. Judák Endre presbiterkép-
zési elnök, Kerekes Ferenc Béla ôrségi
képviselônk és Váczi Gábor szövetségi
titkár képviselte.

Július

5-8. között Felsôôrött (Oberwart, Ausztria)
tartotta ez évi konferenciáját a Nyugat-
Európai Magyar Református Lelkigondo-
zói Szolgálat. A konferencián Szövetsé-
günket Váczi Gábor szövetségi titkár kép-
viselte.

9-én készítette elô jelen lapszámunkat a
PRESBITER szerkesztôbizottsága.

* * *

A szerkesztôbizottság következô ülésének
idôpontja: 2018. szeptember 17. (hétfô).
Megjelentetésre szánt írásaikat szeptember
10-ig kérjük megküldeni Szövetségünk bár-
mely elérhetôségére.

SZÖVETSÉGÜNK
ÉLETÉBÔL...

PRESBITER
A Magyar Református Presbiteri Szövetség hivata-
los idôszaki kiadványa. Megjelenik ez évben hat al-
kalommal. A szerkesztôbizottság tagjai: Apostagi
Zoltán, dr. Kelemenné Farkas Márta, dr. Kis Domo-
kos Dániel, Kövespataki László, Margit István, dr.
Ritoók Zsigmond, dr. Szilágyi Sándor, Váczi Gá-
bor, dr. Viczián Miklós. Felelôs szerkesztô és lap-
tervezô: dr. Békefy Lajos PhD. Felelôs kiadó: dr.
Viczián Miklós. Tördelés: Heckmann Tamás. Szer-
kesztôség: Magyar Református Presbiteri Szövet-
ség Irodája, 1092 Bp., Ráday u. 28. Tel.: 476-3211.
E-mail címünk: szovetseg@presbiter.hu. A lap a
fenti címen írásban vagy telefonon is megrendel-
hetô. Az egyéni elôfizetési díj belföldre évi 2700 Ft,
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Ft. Az elôfizetési díj csekken fizethetô: „Magyar
Református Presbiteri Szövetség 11705008-
20416641”, Budapest; személyesen is befizethetô
Szövetségünk Irodájában. Lapunk fenntartását
szolgáló adományaikat is köszönettel fogadjuk a
Kárpát-medence református gyülekezetei és pres-
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A MRPSZ KÉPZÉSI 
ÉS MISSZIÓI TERVE

„ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá,
szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, 
amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” (1Péter 2,5)

Heidelbergi Káté,
II. Helvét hitvallás 

tanítása 
(identitásunk, egységünk, 

hitvédelmünk alapjai)

(Jézus látogat általad)

2018

IMÁDSÁG,
IMAKÖZÖSSÉG

PEDAGÓGUS 
MISSZIÓ

(szüntelenül imádkozzatok)

LÁTOGATÁS A
GYÜLEKEZETBEN

HITVALLÁSAINK

„A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: 
SZERETET, ÖRÖM, BÉKESSÉG, TÜRELEM, SZÍVESSÉG, JÓSÁG, HŰSÉG,

SZELÍDSÉG, ÖNMEGTARTÓZTATÁS” (Gal 5,22)

(Jézussal 
a szívben 
tanítani)



Örök, Felséges, Mindenható, kegyelmes Úr Isten, mi Urunk Jézus
Krisztusnak dicsôséges Szent Atyja, nagy hálákat adunk mi te
szent Felségednek kiváltképpen azért, hogy a mi Nemzetünket az
ördögnek sötét országából a te szerelmes Fiadnak dicsôséges or-
szágába általhoztad, üdvösséges ismere-
tedre juttattad, és ennyi romlásunkra
igyekvô hatalmas Nemzetségek dühössé-
ge ellen eddig kegyelmesen megtartottad.
Hazánknak megmaradásáért vigyázó Fe-
jedelmekkel, keresztyén Gondviselôkkel,
igaz, hazaszeretô tanácsos Urakkal s vi-
tézlô népekkel meglátogattad. Könyör-
günk viszont te Szent felségednek buzgó
lelki állhatatossággal szent Fiadnak az Úr
Jézus Krisztusnak nevében, hogy eddigi
Atyai gondviselésedet ezután is tartsd
meg mirajtunk, s kegyelmezz meg Nem-
zetünknek és ne fizess minekünk a mi ál-
nokságaink szerint, hanem inkább a te
véghetetlen nagy irgalmasságodból Nem-
zetünkben letelepített Anyaszentegyhá-
zadat igaz Istentiszteleteddel egyetemben
az ördögöknek és e világi Istenteleneknek
dühössége ellen tartsd meg mindvégig-
len. Sôt fenyítsd meg kegyelmes Atyánk
a magas egekbôl a te nagy nevednek ká-
romlóit, szent tiszteletednek ellenzôit, és
a te együgyû híveidnek üldözôit, kiknek minden igyekezetük, lám
csak, a szörnyû vérontás. Elégeld meg régóta tartó nyomorúsága-
inkat, bujdosásainkat, rettegéseinket, kárvallásainkat, üldözteté-
sünket, és vedd el rólunk ezt a nagy ínséget, és az ellenségnek mi
reánk készített éles fegyverét fordítsd el mirólunk. Ne hagyd azért
elmerülni kicsiny Bárkádat, ha immár megváltottad. Mert megso-

kasodtak jól látod Úr Isten a mi ellenségeink. Ó, magasságban la-
kozó szent Isten kelj ki ezért mi mellettünk, és a te dicsôséges nagy
nevedért s szabadíts meg minket. Ezért támassz minékünk minden
idôben Istenfélô hatalmas és gyôzedelmes igaz vallású fejedelme-

ket. Akiket pedig most Isteni jóvoltodból
adtál, azokat a mellettük lévô hasznos ta-
nácsos Urakkal, igaz hazaszeretô vitéz
népekkel egyetemben áldd meg jó egész-
séges hosszú élettel, minden Istenes do-
logban szerencsés boldog elômenetellel,
ellenségeken való teljes gyôzelemmel.
Nevezet szerint igaz vallásunkért s meg-
romlott hazánkért hadakozó sok rendbeli
veszedelmek között lévô nemzetünknek
mostani keresztyén Fejedelmét, hallgasd
meg nagy háborúságainak napjain az ô
könyörgésében. Teljesítsed, Ó könyörülô
Isten, szent kívánságait, és igazgasd ta-
nácsait, hogy amint eddig, úgy ezután is
életének minden napjában lehessen e te
tisztességednek oltalmazója, az igaz val-
lásnak plántálója azzal ellenkezô tévely-
géseknek gyomlálója és irtogatója.
Gyomlálj ki Seregeknek Ura minden gyû-
lölséget, irigységet, haragtartást, árulást,
bosszúállásra gerjedezô indulatokat, és
öntsd a szívünkbe az igaz Isteni és Atya-

fiúi szeretetnek, egyeségnek, békességnek, és Istenfélelemnek Lel-
két, hogy nagy egyességben, békességben, szeretetben, és egyen-
lô akaratból vigyázhassanak és forgolódhassanak azokban melyek
szent nevednek tisztességére, romlott hazánknak, maroknyi Nem-
zetünknek megmaradására szolgálnak...

(Melotai Nyilas István református püspök, 1571–1623)

Kegyelmezz meg
nemzetünknek!
400 éves református imádság

augusztus 20-ra

Ha csak egy napot is kihagyok

az imádságból, hitem lángolása megcsappan.

(Luther)

Az imádság a hit legkiválóbb

gyakorlási lehetôsége – az emberek

érintkezésmódja Istennel – a kegyesek

bizalmas beszélgetése a Mindenhatóval.

(Kálvin)


