
országáról szól az Úr Jézus. A gyülekezet és a mennyek orszá-

ga között többféle különbség van. A különbség lényege az,

hogy a gyülekezet ugyan a földön van, de eredete és rendel-

tetése szerint mennyei természetű és örökké megmaradó; Isten

országlása pedig jelenleg a mennyekből történik ugyan (innen

a kifejezés: „mennyeknek országa”), de a földi életre

vonatkozik és az ezeréves birodalomban teljesedik be itt a

földön. A mennyek országának kulcsával bizonyos földi meg-

bízatást és hatalmat kapott személyesen csakis Péter apostol

maga, úgy, hogy ebben való eljárása érvényes leend a meny-

nyekben is. Ő volt az, aki ezen kulcsok hatalmánál fogva a

Léleknek engedve megnyitotta az ajtót a mennyek országába

a zsidóknak az első pünkösd alkalmával, a pogányoknak pedig

Kornéliusz házában. RGy – Erre a szerzői jegyzetre is

érvényes értelemszerűen a 3. jegyzet. – GyK.

Reichert Gyula 1886. június 19-én a Tolna megyei

Kistormáson született evangélikus lelkészcsalád gyer-

mekeként. Soproni főgimnáziumi érettségije után a tanári

hivatás felé fordult, de édesapja kényszerének

engedelmeskedve mégis a teológiai tudományokat választot-

ta. Ezeket elsősorban a Soproni Evangélikus Teológiai

Főiskolán sajátította el. Emellett azonban – mint ő maga írja –

„theológiai hallgató koromban… kimehettem német egyete-

mekre tanulmányaim kiegészítésére. Különösen sokat tanul-

tam Erlangenben. Itt… kitűnő könyvek állottak ren-

delkezésemre. Már ekkor ismertem és szerettem az Úr

Jézust… A könyveket is az örökkévalóság szempontjából

olvastam és tanulmányoztam, s ami nem volt táplálék a

lelkemnek, hanem inkább méregnek bizonyult, azt mellőztem.

Már ekkor megvilágosított az Úr arra nézve, hogy az úrva-

csora és a keresztség csak a bibliai értelemben vett, hívő

gyülekezeti tagokat illeti… láttam, hogy én a lelkészi pályára

nem léphetek…”
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A lelkészi vizsgát letette ugyan, de a

lelkészi fölszentelésétől előbb visszalépett, mert a bölcsészeti

pályán akarta tovább folytatni tanulmányait. Végül egy

Krisztusban lelki atyjaként tisztelt férfi erőteljes unszolására

ettől elállt.

1909-ben Pápán szentelték föl evangélikus lelkésszé.

Ezután Pakson káplánkodott. 1911–1915-ig Kaposszekcsőn

volt evangélikus lelkész, ahol feleségül vette Terplán Elzát, a

községi iskola tanítónőjét. Az első világháború alatt hitre

jutott feleségével együtt reájuk maradt a község gyer-

mekeinek tanítása és hitoktatása. A gyermekeknek és

felnőtteknek, sőt a környéken szolgáló lelkésztársainak is

nyíltan bizonyságot tett a megtérés fontosságáról.

Gyülekezetében komoly ébredés támadt munkája nyomán. A

hívek egy része támogatta, a többiek viszont ádáz ellenségei

lettek a szomszédos falvak lelkészeivel együtt. Felesége,

második gyermekük születése után, 1915-ben súlyosan meg-

betegedve hirtelen meghalt. Reichert Gyula négy évig özveg-

yen nevelte két kis árva gyermekét, miközben hitéért nagyon

sok megpróbáltatást kellett elviselnie egyházától. Ennél is

súlyosabban terhelték belső lelki harcai. „Többször álltam

azon a ponton – írja egy helyütt –, hogy kilépek a lelkészi szol-

gálatból, de emberi tekintetek csak vissza-visszatartottak ettől

a lépéstől. De valahányszor gyermeket kereszteltem vagy kon-

firmálnom s úrvacsorát osztanom kellett, mindannyiszor

iszonyú lelki harcot vívtam önmagammal.” Ily vívódások

közepette foglalta el új szolgálati helyét a szerémségi Sidski

Bánovci községben (a mai Horvátország területén, Vukovártól

délre). Itt kissé fölüdülhetett, miután meghitt lelki kapcsolat-

ba került Kettenbach Andrással, a helybeli megtért molnárral

és annak hívő lelkész fiával. Családi helyzetében is kedvező

fordulat állt be, amikor 1919-ben feleségül vette atyai barátja

legkisebb leányát, Kettenbach Emmát.

Utoljára a Belgrád közeli Surèin községben vállalt

evangélikus lelkészi szolgálata a hit nélküli tagokkal vívott

keserves szellemi küzdelmek közepette mindössze néhány

Százhuszonöt éve született Reichert Gyula

Reichert Gyula (1886–1939)
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hónapig tartott. Ennek 1921-ben a dombóvári metodista

gyülekezettől érkező, teljesen váratlan meghívás vetett véget.

Ezt az Úr kezéből vette, és el is fogadta, letéve egyszer s min-

denkorra az evangélikus lelkipásztorkodást. Visszatekin-

tésében így összegezi életének e lezárult szakaszát: „Tíz évig

voltam ebben a szolgálatban, de igazi öröm nélkül…”

1921–1923-ig szolgált metodista lelkészként. Ez idő

tájt többször is találkozott egy megtért és hitre jutása után be

is merítkezett régi jó ismerősével. Ez a testvér, miután több-

ször is hasztalan próbálta meggyőzni a hit nélküli gyer-

mekkeresztség értelmetlenségéről és a megtérést és

újjászületést megpecsételő bemerítés szükségességéről,

végül fölhagyott az érveléssel. Ám szavai nem maradtak

hatástalanok. Reichert Gyula nyugtalan igazságkeresőként

tovább tanulmányozta a Bibliát, és így jutott végül minden

emberi befolyás nélkül a hitvalláson alapuló hívő keresztség

helyességének felismerésére. Engedelmeskedett Isten vilá-

gos parancsának, és egy hívő prédikátor barátja által a

Dunántúl egyik patakjában az Úr Jézus példáját követve

1923-ban bemerítkezett. E sorsdöntő lépés következmé-

nyeiről így vall:

„Lemondtam a methodista egyházban vállalt állásomról

is, mert belsőmben indíttatva éreztem magam arra, hogy ne

csak szívvel, hanem tettel is tiltakozzam a gyermekkeresztség

ellen. És ha megmaradok egy olyan testület kötelékében, mely

a gyermekkeresztséget gyakorolja, úgy hallgatólag ehhez

beleegyezésemet adnám.

Nem tehettem tehát másként, mint hogy teljesen rábíz-

tam magamat az Úrra, aki idáig vezetett, bízva, hogy ő tovább

is fog vezetni s mindenképpen gondoskodni családomról,

rólam és jövőnkről.”

Családjával Kiskunhalasra költözött. Itt élt 1924–1927-

ig, igencsak megpróbált emberként, mert második házasságá-

ból született első három gyermeke még csecsemőkorban

meghalt. Időközben szoros lelki kapcsolatba került a helyi

baptista gyülekezettel és annak lelkipásztorával, Maróti

Jánossal, aki szolgatársává fogadta Reichert Gyulát. Ettől

kezdve együtt munkálkodtak az Úr szőlőjében a testvériség

épülésére. A kiskunhalasi években írta A hívőkeresztség
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című

hitvédő és bizonyságtevő füzetét.

1927-ben a kanadai Winnipegbe hívták baptista

lelkipásztornak. A meghívást elfogadva útnak indult családjá-

val. Antwerpenig jutottak, ahol legidősebb fia, Pál súlyos

szembetegséget kapott, emiatt aztán megtagadták tőle az

utazás folytatásához szükséges egészségügyi engedélyt.

Kényszerű visszatérésük után Rákosszentmihályon (ma

Budapest XVI. kerülete) telepedett le a család. Megélheté-

süket a dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor ajánlása nyomán el-

nyert egyetemi könyvtártiszti állás biztosította.

A hívő orvostudós Reichert Gyula számára lelki

munkáról is gondoskodott a szellemi irányításával működő

Keresztyén Testvérgyülekezetben. Hamarosan felfigyelt reá

dr. Somogyi Imre, a baptisták országos elnöke is, és bevonta őt

az egyház missziójába. Ettől kezdve a Budapest-Wesselényi

utcai – 1945-ig német ajkú – baptista gyülekezetben számos

alkalommal hirdethette német anyanyelvén Isten áldott

evangéliumát. A Békehírnökben rendszeresen jelentek meg

hitmélyítő cikkei. Megírta Az Ő teljességéből című könyvet.

Élete utolsó éveiben a Baptista Teológiai Szemináriumban

óraadó tanárként kamatoztathatta talentumait.

1938-ban Fejér Béla és Fülöp Árpád elöljáró testvérek

kérésére elvállalta a Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet

pásztorolását, úgy, hogy a kis gyülekezet missziójának

elősegítése érdekében lemondott a neki járó tiszteletdíjról.

Mindössze kétéves működése nyomán a kis gyülekezet hitben

és lélekszámban is gyarapodott. A hallgatóság tartós meg-

növekedése miatt – javaslatára – hamarosan sor került a

gyülekezeti terem kibővítésére is.

Igazi küzdőként ámulatra késztető erőbevetés jellemezte

életpályája véghajráját. Hivatali és közegyházi kötelezettségei

mellett hűségesen látogatta gyülekezete betegeit, útbaigazítot-

ta a lelki tanácsokért hozzá forduló testvéreket, gondoskodott

családja megélhetéséről és hat gyermeke neveléséről. A rövid-

nek bizonyuló nappalt követően sokszor a hajnali órákig fönn-

maradt igetanulmányozásra, imádságra és a szívének oly

kedves mű, az Ama fényes hajnalcsillag megírására.

1939 tavaszán hirtelen megbetegedett. Előrehaladott

tüdőrákkal kezelték dr. Kiss Ferenc professzor irányításával az

Üllői úti klinikán. Amikor az Úr angyala álmában így

figyelmeztette Reichert Gyulát: „Rendeld el házadat, mert

meghalsz” (2Kir 20,1), Isten akaratában megnyugodva még a

kórházban megírta a saját gyászjelentését úgy, hogy abban

ember dicsőítésnek nem volt helye.

Utolsó napjait családja körében tölthette. Szeretteitől –

feleségétől és hat gyermekétől (a legkisebb 6, a legidősebb 26

éves volt ekkor) – egyenként búcsúzott, személyhez illő imád-

ság kíséretében. Övéit és önmagát is az Úr Jézus irgalmára

bízva, szívében élő hittel ment át 1939. december 4-én, 53

éves korában „a halálból az életbe” (Jn 5,24).

Összeállította: Győri Kornél
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Dr. Kiss Ferenc Kossuth-díjas orvosprofesszor

(1889–1966)


