
A 14. század végén és a 15. század
elején már megjelentek azok a tö-
rekvések, melyek az egyházi élet
megújítására irányultak. Ezen törek-
vések harcosai közül kiemelkednek
Wycliff János oxfordi egyetemi tanár
(1320-1384) és Husz János prágai
lelkipásztor (1371-1415). 

Õket nevezzük elõreformátoroknak, mert
az igazi reformáció elindítása, több mint száz
évvel késõbb, Luther Márton nevéhez fûzõ-
dik. Neki volt akkora lelki ereje – amit nyil-
ván a õ Urától, Krisztustól kapott –, hogy
szembeszálljon ország-világgal. 1517. október
31-én kiszögezte a wittenbergi vártemplom
kapujára 95 tételét, megvédte annak igazsá-
gát és ezzel elindult a reformáció mozgalma.
Jelszava: „Mert kegyelembõl tartattatok meg,
hit által; és ez nem tõletek van, Isten ajándé-
ka ez; Nem cselekedetekbõl, hogy senki ne
kérkedjék.” (Ef 2,8-9) Ez azt jelenti, hogy az
üdvösség elnyerése nem a jócselekedetek kö-
vetkezménye, hanem a szeretõ és kegyelmes
Isten ajándéka, amit hittel fogad el az ember,
ahogy Isten Igéje tanítja: „Úgy szerette Isten
e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta,
hogy valaki hiszen Õbenne el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

Luther nemcsak protestált, hanem állítot-
ta, hogy Isten mindent kijelentett nekünk a
Szentírásban, amit üdvösségünk elnyerésérõl
tudnunk kell.  A Jn 4,24-et idézve kimondta,
hogy Isten lélek és akik Õt imádják, szükség,
hogy lélekben és igazságban imádják. Ennek
feltétele a hívek lélekben való újjászületése és
új élete. „Élek pedig többé nem én, hanem él
bennem a Krisztus, amely életet pedig most
testben élek, az Isten Fiában való hitben élem,
aki szeretett engem és önmagát adta éret-
tem.” (Gal 2,20)

A reformáció lényege: visszatérés az élet
egyedüli forrásához, a Bibliához és élni annak
tanítása szerint. A reformáció mozgalma ha-
mar tömeges követõkre talált Németország-
ban, de egész Európában, így Magyarorszá-
gon is, különösen Erdélyben. Nálunk azért,
mert a mohácsi vész miatt a nép nagy nyo-
morúságba jutott. Újjáéledését Isten után a
reformációnak köszönheti, mely Jézus Krisz-
tust és a Szentírást állította a középpontba.
Magyar reformátoraink, magyar nyelven
Isten Igéjével vigasztalták a kétségbeesett és
elkeseredett lelkeket, akiknek Isten volt a haj-
lékuk, a menedékük, az oltalmuk, úgy, amint
ma nekünk is (Zsolt 90,1). Hittek, reményked-
tek, imádkoztak és a mi irgalmas Atyánk az

„Itt állok, másként nem tehetek!” Luther a wormsi birodalmi gyűlés előtt 
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Harangszó
HETEDIK KÜRTSZÓ

Mindig,
mindenben
A REFORMÁCIÓ egyik kulcsszava ez a cím-
be foglalt fogalom. Ismerős a magyar fül szá-
mára is a latin kifejezés: semper. Vallásunk
születésétől kezdve kíséri és sokszor kísérti
egyházunkat ez a gondolat. Lám, a 16. szá-
zad bölcs emberei nem tartották magukat
tévedhetetlennek. Nem akarták, hogy meg-
álljon az idő. Nem tartották befejezettnek a
reformáció tényét, hanem fennen hirdették,
hogy új idők új gondolatokat kell szüljenek,
az egyháznak, a vallásnak meg kell csonto-
sodnia, de nem szabad elmeszesednie.
Gyökeret kell vernie az emberek szívébe,
életébe, de nem szabad elgyökeresednie. A
sokat emlegetett vastag nyak azt kell je-
lentse, hogy kitartok hitem mellett és sem-
miképpen nem azt, hogy nem hajlok meg
még Isten előtt sem!
A SEMPER kifejezéssel gyakran visszaél-
tek. Az alkalmazkodást, besimulást, a törté-
nelmi időkhöz, nagypolitikai-, vagy valláspo-
litikai irányzatokhoz való feltétel nélküli szol-
gaságot magyarázták vele. Hol gazdag em-
berek pénzeszsákjához, hol elnyomó hatal-
mak börtöndohhal fenyegetőzésének, hol
polgármesterecskék, vagy egyéb világi- és
egyházi hatalomnyikocskák szájaíze szerint
hirdették a mindig változni elferdített műtáp-
lálékát.
LELKÉSZEK És egyházhoz közeli világiak
gyakran elégedetlenkedünk, hogy milyen
sokan elfordultak az egyháztól. Magam is fel
tudnék sorolni kétkéznyi rajtam, rajtunk
kívülálló okot, amiért ez bekövetkezett, de
tegyük fel őszintén és önkritikusan a kérdést:
vajon az egyház azt adja, azt és hitelesen
hirdeti-e, amire szüksége van a 21. század
emberének? Biztos, hogy nem. Magam sem
tudom, mit kellene tenni, miben kellene meg-
újulni, hogyan kellene (most, nekünk) a re-
formáció szekerét továbblendíteni, kiemelni
a kátyúból, de a semper kötelez rá, hogy ke-
ressük a válaszokat. Addig pedig vívunk –
legtöbbször hiábavaló és erőfelemésztő har-
cokat (egymással) – és vívódunk, hogy mit
kellene tenni egyházunk és vallásunk meg-
maradásáért.
PERSZE TUDOM, még gyerekcipőben já-
runk. Még ötszáz évesek sem vagyunk. Még
nem értünk el odáig, mi magyar reformá-
tusok, hogy híveink bárhol a világon egysé-
ges liturgia szerinti istentiszteleten vegyenek
részt. Vannak, akik a régire esküsznek. Ha jó
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„Nem használ a vagyon a harag nap-
ján, az igazság azonban megment a
haláltól.” (Péld 11,4)

Októberben, a lehulló levelek ne-
szét hallva, a természet téli álomra
való készülõdését tapasztalva, a
temetõkben halottainkra emlékez-
ve, a halálra gondolunk. Az õsz, a
naptár, a fényképek, az emlékek
eszünkbe juttatják, hogy egyszer
nekünk is el kell mennünk, el
fogunk költözni ebbõl a világból. 

Mi marad utánunk? Mit viszünk ma-
gunkkal Teremtõ Istenünk, Megváltónk
Urunk színe elé?

A halál az élõ és szeretõ Istentõl való
elszakítottság lelki állapota, ezzel szemben
az örök élet az élõ Istennel való személyes,
valóságos lelki kapcsolat, amely hit által élõ.
Az ember akkor érzi jól magát, akkor
boldog, amikor a haláltól megszabadul,
amikor már nem fél a haláltól, nem fél attól
a gondolattól, hogy földi élete egyszer véget
ér, teste meghal, lelkét visszaadja Teremtõ
Urának. Az ember akkor boldog, amikor a
haláltól való megmentettségét valóságosan
megéli, megtapasztalja.

Ez a példabeszéd azt tanítja, hogy nem
a vagyon ment meg a haláltól, és Isten színe
elõtt sem a vagyon fog minket kiváltani a
halálból, hanem az igazság, azaz a megiga-
zultság, az igaznak tartottság lelki állapota.  

A megigazulást nem lehet pénzzel, va-
gyonnal megvásárolni, földi eszközökkel ki-
érdemelni. Az az igazság, amely valósággal
megment a haláltól, amely képes arra, hogy
a halálból kiváltson, azt egyedül hit által
tudjuk elfogadni. Ez az igazság pedig az,
hogy egyedül Krisztus vérének van szabadu-
lást vásárló értéke és ereje a halállal szemben.
Nem aranyon és ezüstön lehet kiváltatni a
halálból, hanem egyedül Krisztus megváltá-
sa, kiváltása által. Az ember vagyonának, az
ember vérének, az ember bármilyen erõfe-
szítésének, áldozathozatalának, aszkézisé-
nek nincs vásárlóértéke, váltságszerzõ ké-
pessége. Isten nem azért tart minket igaznak
a maga színe elõtt, haláltól megmentettnek,
mert kiérdemeltük, vagy „ledolgoztuk” a
hátrányt, hanem azért, mert elfogadtuk az
Õ segítségét, hisszük azt, hogy Õ értünk
adta Fiát, aki igaz volt, s ha mi hiszünk az
Igazban, azaz Isten igazában, akkor minket
is igazzá nyilvánít Teremtõ Atyánk. Ha mi
Krisztushoz tartozónak valljuk magunkat,
akkor Krisztus is a magáénak ismer el, hisz a
mi hitünk csak válasz a mi szeretetünket és
hálánkat megelõzõ Szeretetre. S ha Krisztus
az Atya elõtt a magáénak ismer el, érette az
Atya is elismer minket, és amint Jézus igaz,
úgy minket is érette igazzá nyilvánít. 

Ebben a megigazításban nincs logika,
nincs emberi cselekedet, de van Szeretet,

Isten végtelen kegyelme és irgalma, Isten
cselekedete. Isten haragja alól, a halálból
nem válthatjuk ki magunkat emberi erõbõl,
földi eszközökkel, képességekkel, de kivál-
tott minket Krisztus a maga emberfeletti,
isteni erejével és szeretetével, amiért hálá-
sak lehetünk, amiért imádhatjuk Õt, amiért
hálából követhetjük Õt. A megváltás öröm-
híre felszabadít minket egy olyan életre itt
és most, amiben nincs többé ereje a haláltól
való félelemnek, nincs helye az Istentõl való
elszakítottság hatalmának, felszabadít
minket a megigazultság átélésére.

Az októberi õsz emlékeztessen, figyel-
meztessen téged, ne csak szeretteid vagy
magad testi elmúlására, hanem Isten téged
és õket megváltó erejére. Õ az, aki elrot-
hasztja, elszínteleníti, elsodorja az evilágit, a
múlandóságra ítéltetettet; a kárt, a szemetet,
mint az õszi faleveleket, de csak azért, hogy
a régi helyett, a fölösleges helyére új, Isten
szerinti új kerüljön, egy olyan más, olyan
megújított, ami igazán Istent dicséri, ami
igazán javadra van az örökkévalóság szem-
pontjából.  Az októberi csendben vidd Isten
elé a meg-megújuló hálás lelkedet, örven-
dezve a megváltás örök igazságának! Az
õszi szelek ne sodorják ki lelkedbõl a meg-
igaüzítottság valóságos és boldogító lelki-
állapotát!        

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

Krisztushoz tartozónak vallod magad?

Svájc egy akkor újonnan belépett
szövetségi állama, Genf reformátora, Kálvin
János hasonló elveket vallott, mint a
zürichiek. 1549-ben Kálvin János Zürichbe
utazott és Bullinger Henrikkel egyeztették
tanításaikat, és aláírták a Zürichi Egyez-
ményt (Consensus Tigurinus). Ezóta beszél-
hetünk református egyházról.

1562-ben Bullinger Henrik saját magá-
nak megírta a II. Helvét Hitvallást, amit ha-
marosan aláírtak a svájci református kanto-
nok. III. Frigyes pfalzi református német
választófejedelemnek a német birodalmi
gyûlés elõtt kellett igazolnia igazhitû ke-
resztyén voltát. Ezért 1566-ban a II. Helvét
Hitvallást kérte el a helvéciai reformátusok-
tól és azt terjesztette a birodalmi gyûlés elé.
1566. márciusában nyomtatásban is megje-
lent. Mivel Bullinger eleve latinul fogalmaz-

ta meg hitvallását, így semmi nehézséget
sem jelentett a latinos mûveltségû nyuga-
ton annak megértése. A birodalmi gyûlés el-
fogadta, mint a német reformátusok hitval-
lását. Ettõl kezdve nevezték õket helvét hit-
vallású evangélikusoknak, míg a lutheránu-
sokat ágostai hitvallású evangélikusoknak.

Az 1567. február 24-én összeült debrece-
ni zsinaton õseink két hitvallást alkottak és
fogadtak el, harmadiknak a II. Helvét Hit-
vallást, ami nemzetközi tekintélyt és elis-
mertséget jelentett számukra. Külföldön is
rögtön tudták azonosítani õket, hogy mi-
lyen felekezetûek, ha mondták vagy írták,
hogy õk helvét hitvallású evangélikusok. Ez
testvéri közösségbe kapcsolta õket a helvét
hitvallású evangélikusokkal. A magyar re-
formátusokat 1881-ig hivatalosan így hív-
ták, akkor változott nevük „evangélium sze-

rint reformált”-ra, amit „ev. ref.”-nek rövidí-
tettek. A református nevet az 1904. évi refor-
mátus törvénykönyv megalkotásakor alkal-
mazták önmaguk megnevezésére eleink,
amit aztán a hatóságok is átvettek. Ausztri-
ában azonban ma is helvét hitvallású evan-
gélikusnak (Evangelische Kirche H.B.) hív-
ják a református egyházat. Mivel a II. Helvét
Hitvallás 1566 márciusában nyomtatásban
megjelent, az igen hamar, még abban az
évben eljutott Magyarországra és ismertté
vált annyira, hogy az 1567. február 24-én
összeült debreceni zsinaton a reformátusság
azt hivatalos hitvallási iratául elfogadta.

A II. Helvét Hitvallás 30 fejezetbõl áll.
Minden fejezet címe meghatározza annak
tartalmát. A fejezeten belül a tételes kifejtés
során egy-egy bekezdés mellé széljegyzet-
ként annak a bekezdésnek az összefoglalá-
sát megadták. Mostani kiadásunkban ezek a
fejezeteken belüli alcímek a szövegbe van-
nak iktatva jól megkülönböztethetõen. Ha
valaki a fejezet címét elolvassa és utána a
bekezdések élén lévõ alcímeket, már világo-
san láthatja a fejezetben megtárgyalt kérdés
vázlatát. Ez megkönnyíti az emlékezetbe
vésést, illetve késõbb a keresett hely meg-
találását.

CSOHÁNY JÁNOS

MAGYAR REFORMÁTUS HITVALLÁSOK (2.)

A II. Helvét Hitvallás
Svájcban, akkori nevén Helvéciában Zürich állam református egyháza
1536-ban fogadta el az I. Helvét Hitvallást, amit a város vezetõ lelkésze,
Bullinger Henrik szövegezett meg. 



A szeptember végi Koltón „Még
nyílnak a völgyben a kerti virágok,/
Még zöldel a nyárfa az ablak elõtt”,
mikor szikrázó napsütésben meg-
érkezünk a településre. 

Varga Károly lelkipásztor a Biblia éve
jegyében szervezte meg, Halász Jenõ baptista
egyháztag ötlete nyomán a Tolókocsisok és
Mozgássérültek Találkozóját a gyülekezet kö-
zösségében. Az ötletadó maga is tolókocsiba
kényszerült egy sajnálatos munkahelyi bal-
eset nyomán. 

„Barátaim azt hiszik fekszem, pedig Isten
oldalán megadással tanulok járni” – idézi a
lelkipásztor Zelk Zoltán költõ halálos ágyán

írt vallomását, az eseményre kiadott meghí-
vóban. Majd így folytatja: A Szentírás segít
megértetni az egészséges emberekkel, hogy a
mozgáskorlátozottak nem feltétlenül fogyaté-
kosak, hanem inkább segítségre szorulók. (...)
Rászorul környezete segítségére, ama krisz-
tusi felhívás alapján, hogy: „Egymás terhét
hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus
törvényét” (Gal 6,2). 

A vasárnap délelõtti ünnepi istentisztele-
tet megelõzõen átnyújtottuk a Harangszó és
a Bookline könyvterjesztõ cég könyvajándé-
kát Varga Károly lelkipásztornak, megkö-
szönve lapunk gyülekezeti terjesztése terén
végzett közel két évtizedes, kiemelkedõ
szolgálatát. A katalin-koltói társegyházköz-
ségben kiemelkedõen sokan – 170-en(!) – ren-
delik meg a Harangszót, ami egyházkerületi
viszonylatban is kiemelkedõnek számít! 

Az istentiszteleten Csûry István helyettes
püspök hirdetett igét a Bír 10,15-16 alapján.
Isten a mai templomos embert arra akarja fel-
használni, hogy legyen néhány olyan ember,
aki elmondja ennek a világnak, hogy nem jó
a bálványok elõtt hajbókolni és feladni ma-
gunkat elõttük. Vajon a mai világ hitetlenei
nem azért hitetlenek-e, mert mi, az egyház

nem tudjuk hitelesen elmondani az utat? –
tette fel a kérdést az igehirdetõ. Akiknek a
legnagyobb kihívásai vannak, azok tudják a
leghitelesebben elmondani Isten üzenetét –
tette hozzá a püspök. 

A több településrõl és felekezetbõl érkezõ
kerekesszékesek a padsorok között és az úr-
asztala mellett hallgatták meg az ünnepi mû-
sort, melynek keretében fellépett a koltói
gyülekezeti kórus, valamint alkalomhoz illõ
szavalatok hangzottak el. A templomi szer-
tartás bizonyságtételekkel zárult, melyet sze-
retetvendég és múzeumlátogatás követett.  

Istentiszteletet megelõzõen, Varga Károly
kíséretében felkerestük a koltói kastély park-
ját, melynek emeletén Petõfi múzeum, föld-
szintjén pedig iskola mûködik. Petõfi neve
turisták ezreit vonzza a településre. A nyár
folyamán mintegy 70 turistabusz utazókö-
zönsége járt a településen, ahol a faluturiz-
mus is virágzik.
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Harmadik alkalommal rendezték meg
a két testvéregyház találkozóját szep-
tember 26–28-án, a felvidéki Duna-
szerdahelyen. A rendezvény az egy-
házi alkalmak mellett kulturális, ön-
kormányzati és közéleti-politikai
eseményeket is tartalmazott. 

A két egyház küldöttei megegyeztek ar-
ról, hogy az évenkénti testvéregyházi találko-
zók idõpontja ezután szeptember utolsó
vagy utolsó elõtti hétvégéjére essen. A követ-
kezõ találkozó helyszíne 2009-ben a Királyhá-
gómelléken lesz.

A kulturális programok rendjén, péntek
este a Fiatal Reformátusok Szövetségének
(FiReSz) Cantate Domino kórusa adott hang-

versenyt, a dunaszerdahelyi református
templomban. Másnap este Barabás Zoltán
költõ és Meleg Vilmos színmûvész elõadá-
sában pódiummûsorra került sor a Vámbéry
Irodalmi Kávéházban, Másképpen lesz holnap...
címen. Ugyanitt mutatták be a felvidéki Lili-
um Aurum kiadó gondozásában megjelent A
templomos Ige címû prédikációs kötetet. A
kiadvány gerincét id. Görözdi Miklós lelki-
pásztor-esperes prédikációi alkotják. 

A találkozó szombati napján Bõs Nagy-
község Önkormányzata adott ünnepi ebédet
a résztvevõknek. A település történelmérõl és
jelenlegi helyzetérõl Heizer Ferenc alpolgár-
mester és Nagy Anikó jegyzõ tartottak be-
számolót. Vasárnap délben, a központi temp-
lomi ünnepélyt követõen Dunaszerdahely
Önkormányzata látta vendégül egyházaink
képviselõit. Pázmány Péter polgármester
szólt a szlovákiai magyar településeket sújtó

asszimilációs politikáról, nagyra értékelte
ugyanakkor egyházunk nemzetmegtartó
szerepét.

Szeptember 27-én, szombaton este Tõkés
László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
elnöke találkozott Csáky Pál parlamenti
képviselõvel, a szlovákiai Magyar Koalíció
Pártja elnökével. A felek számbavették a
felvidéki magyarellenes politikai kurzus
legutóbbi fejleményeit. Határon túli magyar
közösségeink autonómia-politikájának a
megbeszélése nyomán Tõkés László
ismételten a Kárpát-Medencei Magyar
Autonómia-Tanács tagszervezetei sorába
invitálta az MKP-t, valamint brüsszeli
látogatásra hívta meg Csáky Pál elnököt.

A Dunaszerdahelyi Református Egyház-
község új templomának 10. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepségen Tõkés László
püspök hirdetett Igét. Ezt követõen A Köny-
vek Könyve címû bibliakiállítás megnyitójára
került sor. A Hermán M. János által összeállí-
tott tárlat eszmei célkitûzése, hogy: „az Evan-
gélium megismerését is elõmozdítsa”. A Csal-
lóközi Múzeum közremûködésével kiállított
gyûjtemény sokrétû anyagát Köntös László,
a Pápai Református Múzeum igazgatója mu-
tatta be.

A testvéregyházi találkozó részeként,
egyházkerületünk lelkészküldöttei vendég-
igehirdetési szolgálatot végeztek több, Duna-
szerdahely-környéki gyülekezeben. 

T. R. 
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FAZEKAS LÁSZLÓ A FELVIDÉKI REFOR-
MÁTUSOK ÚJ PÜSPÖKE. Befejeződött a
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
tisztújítási folyamata, amelynek eredménye-
ként Fazekas László révkomáromi lelkipász-
tor lép Erdélyi Géza helyére. A 47 éves
Fazekas László megbízatása hat évre szól.
Az új püspöknek két helyettese lesz: a ma-
gyar hívekről Géresi Róbert abaújszinnai, a
szlovákokról Marian Hamari gondoskodik. A
főgondnoki tisztséget továbbra is Fekete
Vince látja el. Erdélyi Géza 1996-tól állt az
egyház élén. A református egyháznak Szlová-
kiában 110 ezer híve van. Kilencven száza-
lékuk magyar nemzetiségű, a többi szlovák.

TOLÓKOCSISOK ÉS MOZGÁSSÉRÜLTEK TALÁLKOZÓJA

Szeptember végén, Koltón

Köntös László, a Pápai Református Múzeum
igazgatója mutatta be a Könyvek Könyve című
bibliakiállítás gazdag anyagát

Több településről érkeztek a mozgássérültek az
ünnepi istentiszteletre

Templomos emberek lakják a települést.
Zsúfolásig megtelt a koltói református istenháza

Felvidéki–Partiumi találkozó Dunaszerdahelyen



Szeptember 20-21-én rendezték meg
Zilahon a Református Kollégiumok
Országos Tanévnyitóját, melynek
házigazdája a Zilahi Református
Wesselényi Kollégium volt. 

Szeptember 20-án szombaton, a déli
órák után érkeztek a kollégiumok küldöttei.
Kézdivásárhely, Kolozsvár, Marosvásárhely,
Nagyenyed, Sepsiszentgyörgy, Székelyud-
varhely; a Partiumból pedig Szatmár, Nagy-
várad és Zilah képviseltette magát. A talál-
kozás örömteli pillanatai után a diákok mér-
hették össze erejüket és ügyességüket, isko-
lánk tornatanárának irányítása alatt.

A nap fénypontja még csak ez után kö-
vetkezett, hiszen vendégeinket kulturális
eseményre hívtuk meg a Kálvineum termébe.
A zilahi református Wesselényi Kollégium
színjátszó csapata – vezetõjük Bara Erzsébet
vallástanárnõ – teltház elõtt adta elõ, a nagy
sikert arató Rómeó és Júlia címû zenés da-
rabját. Ezt követte a Terbete népi táncegyüt-
tes bemutatója. Táncukkal Partium különfé-
le tájegységeit varázsolták elénk. A tánccso-
port csaknem fele, a helyi református kollé-
gium diákja. 

A könnyed, mégis színvonalas este után
a meghívott vendégek tanácskozáson vet-
tek részt, ahol az erdélyi és királyhágómel-
léki tanügyi tanácsosok, a Református Pe-
dagógiai Intézet igazgatója, az iskolaigaz-
gatók, iskolalelkészek és a Zilahi Egyházme-
gye esperese, illetve fõjegyzõje értekezett,
olyan témákat érintve, melyek keresztyén
oktatásunknak színvonalát szerették volna
megtartani, mind elvi, mind gyakorlati szin-
ten egyaránt. 

A másnapi ünnepi istentisztelet keresz-
telõvel kezdõdött, amelyet Püsök Sándor
Csaba, a Zilah Belvárosi Egyházközség
lelkipásztora végzett. Ezúton is meg-
köszönjük neki és az egyházközség veze-
tõségének, hogy helyet adtak az ünneplés-

nek. Az igét Ft. Tõkés László püspök hir-
dette, a 78. zsoltár felolvasott versei alapján.
Kitért a devalválódó értékek megtévesztõ
kultuszára, és mindezekre figyelmeztetve
rámutatott a keresztyéni értékek örök érvé-
nyére. Házigazdaként Bogdán Zsolt espe-
res köszöntötte a jelenlevõket. Ezt követõen

Tonk István, az Erdélyi Egyházkerület fõ-
gondnoka, Tolnay István, a Királyhágómel-
léki Egyházkerület fõjegyzõje és tanügyi ta-
nácsosa, Zilah városának képviseletében
pedig Sojka Attila alpolgármester köszön-
tése hangzott el. Mindezek után a Wesselé-
nyi Kollégium igazgatója, Kovács Irénke
fogalmazta meg egyrészt háláját, másrészt
pedig a Kollégium keresztyéni és minõségi
irányelvét. A Kollégium énekszámai és
szavalatai után következett a Bethlen-díj
átadása, melyet Tõkés László adott át a
Szatmárnémeti Református Gimnázium
nyugalmazott történelemtanárának, Kis
Zsuzsa tanárnõnek. 

Az ünnepélyes keretek között megtar-
tott istentiszteletet díszebéd követte. Majd a
búcsúzás pillanatai zárták ünnepségünket.
Hiszem, hogy a megelégedett vendégek
mondatai nemcsak a találkozó milyenségé-
re utaltak, hanem arra is, hogy jó együtt
lenni, és hogy az áldott együttlét fel tudja
tölteni mindannyiunk lelki világát.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Ki-
rályhágómelléki Egyházkerület nagyvonalú
anyagi és erkölcsi segítségét. 

KÁNYA ZSOLT ATTILA iskolalelkész

evangélium életet adó erejével megmentette
a pusztulás szélére jutott országot és népet. 

A 16. század végére a lakosság több mint
80 százaléka protestáns. Fele részben refor-
mátusok, negyed részben evangélikusok és
negyed részben katolikusok, unitáriusok és
ortodoxok. De nemcsak a mi népünknek,
Európának, hanem az egész világnak áldás-
sá lett a reformáció. Nélküle, a Biblia nélkül,
hitünk szerint nem tartana ott a világ, ahol
tart, sem mi, magyarok. Ezért a reformáció
emlékünnepén nem lehet fontosabb dol-
gunk, mint hogy hálás megemlékezéssel ve-
gyük a kezünkbe a Bibliát, fogadjuk, zárjuk
és tartsuk meg szívünkbe Istennek drága

Igéjét, a megtartó evangéliumot, melynek
újra felfedezése és útnak indítása jelentette
és jelenti a Reformációt. Így lesz virágzó és
gyümölcsözõ életünk, így fogunk szeretet-
ben, békességben és egységben élni, így lesz
magyar jövõnk. Így legyen!

A REFORMÁCIÓ...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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„Az egyház reformációja első renden az
imádság tárgya, s csak ennyiben „emberi
mű”. Az Isten Igéje által és aszerint reformált
egyház és gyülekezet a Szentlélek hívását
elfogadó közösség, amely léte lényegének
érzi a missziót. További jellemvonása, hogy
a szolgálatok sokféle módon vannak benne
jelen, hiszen a gyülekezet „királyi, papi, pró-
fétai, tanítói nép”, az adományok és adottsá-
gok sokfélesége szerint. Ezeket fel lehet fe-
deznünk önmagunkban és egymásban, és
támogatnunk kell kibontakozásukat.”

BÉKEFY LAJOS

150 éve épült templomát ünnepelte Gyanta

A Zilah-Belvárosi templom nyújtott otthont a
református kollégiumok idei tanévnyitójának

REFORMÁTUS KOLLÉGIUMOK TANÉVNYITÓJA

Keresztyéni és minőségi irányelvek

A hajlék mintájául a debreceni Nagytemp-
lom szolgált, a hívek 1877-ben kezdtek hoz-
zá az építkezéshez. A gyülekezet az akkori
2500-ról mára 250 fõ alá apadt. 

A Bihari Egyházmegyéhez tartozó Egy-
házközség szeptember 28-án tartott ünnepi
istentiszteletén Csûry István helyettes püs-
pök hirdetett Igét a Bír 10,15-16 alapján. A
vendégeket Soós József gyantai lelkipásztor
köszöntötte. Miklós Ferenc esperes köszön-
tését Kerekes József nagyvárad-rogériuszi
lelkipásztor tolmácsolta. 

Köszöntések hangzottak el a gyülekezet
németországi és hollandiai segítõi nevében is.

Fellépett a Gecse Attila miskolci lelkipásztor
vezette Jerikó fúvósegyüttes, a gyantai
gyerekek pedig énekkel, verssel szolgáltak. 

Immár nyolcadik esztendeje, hogy meg-
emlékeznek a második világháború végén
ártatlanul legyilkolt gyantai magyarokra. Az
áldozatok neveit a Partiumi Keresztény
Egyetem diákjai olvasták fel, harangzúgás
közepette. A megemlékezés a templom mel-
letti emlékmûnél folytatódott, ahol Pásztor
Gabriella államtitkár mondott beszédet, a
koszorúzást megelõzõen. Az ünnepség és
megemlékezés szeretetvendégséggel zárult.

V. G. 
Soós József lelkipásztor, a holland vendégektől
kapott ajándékkal (Rencz Csaba felvétele)



E címen tartottak kétnapos konferen-
ciát szeptember 20-21. között Aradon
és Temesváron, a falurombolás elleni
elsõ romániai fellépésre emlékezve.
Az eseménnyel kezdetét vette a
1989-es román forradalom emlékéve.
Összeállításunk sajtóanyagok és
Tõkés László EP-képviselõ sajtóiro-
dájának beszámolója nyomán készült.

Harangszó MEMENTO 5

Tőkés László a falurombolás elleni folyamodvány
eredeti, kézzel írott dokumentumával. 
Jobbra: Borbély Zsolt Attila politológus

A temesvári gyülekezet részese lehetett Isten
szabadító munkájának. Molnár János, az ünnepi
istentisztelet igehirdetője

MEGKEZDŐDÖTT AZ 1989-ES FORRADALOM EMLÉKÉVE

Szemben a kommunizmussal

A TEMESVÁRI EGYHÁZMEGYE LELKÉ-
SZI KÖZÖSSÉGÉNEK FOLYAMODVÁNYA
(RÉSZLETEK): (...) A tervnek politikai, gaz-
dasági, társadalmi, etnikai vonatkozásai
mellett egyházi vetülete is van. A 8000 falu,
számításba véve, hogy a helységek legalább
felében 2–5 vagy több vallásfelekezet él
együtt, legalább kétszer annyi templomot és
imaházat jelent. A falvak felszámolása temp-
lomok és gyülekezetek ezreinek a felszámo-
lásával jár együtt. A különböző egyházak és
vallásfelekezetek számára nem lehet kö-
zömbös gyülekezeteiknek, kultuszhelyeik-
nek jövőbeli sorsa. Ezért javasoljuk a két
egyházkerület vezetőinek, a két igazgatóta-
nácsnak, az egyházkerületi közgyűléseknek,
illetve a zsinatnak, hogy vegyék fel a kapcso-
latot a testvéregyházak, az elismert vallásfe-
lekezetek vezetőségével, s rámutatva a kö-
zös érdekekre, hassanak oda, hogy az egy-
házak közös, külön-külön mindegyik egyház
szempontjait figyelembe vevő akcióterv alap-
ján folytassanak párbeszédet a területrende-
zést előkészítő megfelelő állami szervekkel
és személyiségekkel, s jussanak velük egyez-
ségre. (...) Bármely nép jelene és jövője ta-
lajtalanná, torzzá válik, ha múltját egysze-
rűen eltörlik a föld színéről. 

Arad, 1988. szeptember 6.

Az Arad-belvárosi templom imatermé-
ben az elõadók felidézték az 1988. szeptem-
ber 6-án tartott gyûlést, melyen a Temesvári
Egyházmegye lelkészei, Romániában elsõ-
ként fogalmazták meg tiltakozásukat a falu-
rombolás ellen. Az aradi folyamodvány a te-
mesvári gyülekezet ellen irányuló megfé-
lemlítési akcióhoz vezetett, majd a temes-
vári ellenállásban csúcsosodott ki ‘89 decem-
berében – mondta Tõkés László püspök. 

1988 nyarán Molnár János megkereste
Tõkés Lászlót, hogy emeljék fel szavukat a
Ceauºescu-féle falurombolási terv ellen. A
Molnár által írt tervezetet Tõkés kiegészí-
tette, majd vállalta, hogy eljuttatja minél
több egyházmegyébe. Szeptember 6-án, az
adminisztratív egyházmegyei gyûlésen
Tõkés Lászlónak és Molnár Jánosnak sike-
rült felolvasniuk a szöveget, amelyet a gyû-
lés négy tartózkodással elfogadott, és meg-
szavazták, hogy terjesszék a felsõbb egyházi
hatóságok elé. Molnár holland barátai az
elõre megbeszélt kódolt távirat megérkezé-
se után közhírré tették az eseményt, és rövi-
desen bemondták a Szabad Európa Rádió-
ban. Noha a kezdeményezõk kemény meg-
torlásra számítottak, akkor „megúszták” egy
püspöki írásbeli intéssel.

1988. június 27-én százezres tömeg tün-
tetett a falurombolás ellen, Erdély mellett
Budapesten. A magyar „nacionalizmusra és
sovinizmusra” válaszként a román kormány
negyvennyolc órás határidõt szabva, kiutasí-
totta a kolozsvári magyar fõkonzulátust. A
romániai ellenzék tiltakozó akciói miatt
egyre nagyobb figyelmet kapott külföldön
is az ún. „szisztematizálási terv”, a román
emigráció is mindent bevetett a figyelemfel-
keltés és a tiltakozás érdekében. 

A magyar kormány ekkor még nem vet-
te számításba az egyházi jellegû megmoz-
dulásokat. Ugyan sor került egy hirtelen
szervezett Grósz-Ceauºescu találkozóra ép-
pen Aradon, 1988. augusztus 28-án, de ez –
amint azt az ominózus találkozón is jelen lé-
võ Szûrös Mátyás megerõsítette – a magyar
diplomácia csõdjét hozta. 

Dr. Zétényi Zsolt a budapesti „Erdély-
tüntetés” egyik fõszervezõjeként emlékeit osz-
totta meg a hallgatósággal. Hiteles adatokkal
támasztotta alá visszaemlékezését, és doku-
mentumértékû fotókkal kerekítette ki a kom-
munista országok egész történetében egyedül-
álló békés szolidaritási megmozdulás képét. 

Szõcs Géza költõ Ellengyenge idõk címû
elõadásában az „ellenállásban gyenge idõk”
próbálkozásait, kísérleteit villantotta fel. Be-
szélt az Ellenpontok címû szamizdat köré cso-
portosuló magyar ellenzékiségrõl, a román
írókhoz fûzõdõ viszonyokról, az ellenzéki-
nek számító értelmiségiek akkori lehetetlen
és egyre lehetetlenülõ helyzetérõl. Anekdoti-
kus momentumokban is bõvelkedett az elõ-
adása: Fãnuº Neaguval egyidõben kapott
irodalmi díjat. Hazafelé a vonaton Fãnuº
Neagu megkérdezte, zavarja-e Szõcs Gézát,
hogy a románok „elvették tõlünk Erdélyt”.
Az írót zavarta, persze, mire Fãnuº Neagu
felajánlotta, hogy egy fél deci vodkáért
visszaadja neki Nagyváradot. Szõcs az úton
kilenc erdélyi nagyvárost „vásárolt vissza”. 

Hámos László – a Magyar Emberi Jogok
Alapítvány (HHRF) társalapítója és elnöke –
üzenetét Szõcs Géza tolmácsolta. Kiemelte a

HHRF egyik kimagasló eredményét, amikor
1987-ben az Egyesült Államok Kongresszu-
sa négy alkalommal szavazta le a Ceauºescu-
rendszert jutalmazó Legnagyobb Vámked-
vezményt. 

Dr. Hermán János egyháztörténész lé-
lekmeleg elõadásból egy, az egész nyugati
világot átfogó, személyes kapcsolatokon ala-
puló mozgalom-háló bontakozott ki, csomó-
pontjaiban mindig egy elkötelezett emberrel. 

Dr. Szûrös Mátyás, a Magyar Köztársa-
ság volt államelnöke a diplomácia háttértit-
kaiba engedett bepillantást részletezõ elõadá-
sában. Tõle tudhattuk meg – amire egyéb-
ként többen is utaltak a nap folyamán –, ho-
gyan sikerült az MSZMP-ben sikereket elér-
nie egyfajta „nemzeti vonalnak”, és hogyan
sikerült Kádár Jánost meggyõzni igazukról;
hogyan sikerült lazítani a „be nem avatko-
zás” doktrínáján. 

A konferencia lezárásaképp hálaadó
emlékistentiszteletet tartottak, melyen Tõkés
László hirdetett Igét. A püspök a tizenkilenc
évvel ezelõtt írt prédikációiból olvasott fel
részleteket a szeretetrõl és a félelemrõl.
Elemi erõvel hatott az Újvárossy Ernõ te-
mesvári hõs eltûnése és holttestének felfe-
dezése napjain írt „igei napló”.

Az istentisztelet után köszöntötte az
egybegyûlteket Seres Géza aradi esperes és
Bognár Levente, Arad alpolgármestere.
Rendhagyó könyvbemutató keretén belül
ismertette Molnár János Az Aradi Állásfogla-
lás címû könyvét, amelyet a hívek aján-
dékként vihettek haza.

Másnap, szeptember 21-én Temesváron
ünnepi istentisztelettel folytatódott a meg-
emlékezés. Dr. Molnár János prédikációjá-
ban kiemelte: a temesvári gyülekezet ré-
szese lehetett Isten szabadító munkájának.
Dr. Hermán János a 89. zsoltár alapján em-
lékezett Újvárossy Ernõre. Rámutatott: az õ
halála Krisztusban nyereség, akkor is, ha
nekünk fájdalmat okoz. A megemlékezés
Újvárossy Ernõ sírjánál folytatódott, ahol
Balaton Zoltán volt presbiter vallomásos
beszédében kitért arra: Újvárossy tudta,
hogy fontosabb a becsület a félelemnél,
amely akkor bennük lakozott. És bár a
bukás veszélye benne volt a lehetõsé-
gekben, mégis vállalta sorsát. „Hálát adunk
az Istennek – fogalmazott Balaton Zoltán –,
hogy volt egy ilyen barátunk, és van
nekünk egy ilyen vértanúnk.” 



Állásfoglalás
Az utóbbi idõkben református egyházunkat
kiállásáért ért támadások miatt és baráti jó
tanácsok ellenére (hogy ne politizáljunk),
szükségét éreztük annak, hogy idei Pres-
biteri Szövetségi konferenciánknak témája
„Politizáló Egyház – Imádkozó Politikus”
legyen, egyszer és mindenkorra tisztázandó
híveink és ellenfeleink elõtt egyházunk és a
politika kapcsolata.

Így lehetõséget adhattunk mindenkinek,
hogy pro- és kontra kifejthesse véleményét
a témával kapcsolatban. Ezért igyekeztünk
az elõadásokon keresztül bemutatni refor-
mátus egyházunk múltját és jelenét, utalva
a követendõ krisztusi útra.

Az elhangzott elõadásokból és igehir-
detésekbõl a következõket tanulhattuk:

– „De most légy bátor…azt mondja az
Úr…” (Aggeus 2,4)

– A XXI. század jellegzetességei a következõk:
a. Rólunk, nélkülünk döntenek
b. Az egyén magára van hagyva
c. Egy fogyasztásorientált társadalom-

ban élünk (a lényeg a mennyiség és nem a
minõség)

– Ezért is fontos a véleménynyilvánítás,
nem elég csak befelé, a templom falain be-
lül, kifelé is szükséges, hogy a világ megis-
merje véleményünket, tanácsainkat.

– Egy másik fontos dolog az isteni szu-
verenitás. Nincs olyan a világban, ami nem
Isten akarata szerint történik, beleértve a
nekünk nem tetszõ politikai döntéseket is.

– Egyik vád, amely egyházunkat éri,
hogy a templomban „kampányolunk”.
Ezért ajánljuk, hogy egyházunk csakis a ke-
resztyén elvek mellett, és nem személyek
mögé álljon. Tehát egyházunk ne pártpo-
litikát, hanem egyház-, erkölcs-, illetve
nemzetpolitikát folytasson a „Minden poli-
tika, de a politika nem minden” elv alapján.

– A politikum azért fél az egyháztól,
mert potenciális konkurenciát lát benne.

– A helyi presbitérium, mint közösség,
javaslatokat tehet a helyi tanácsnak külön-
bözõ ügyekben, és kérheti, hogy a közös-
ségi tagokat érintõ határozatok meghoza-
tala elõtt kérje ki az érintettek véleményét.

– Jogunk és kötelességünk számon kér-
ni a közhatalmat gyakorlótól, hogyan él a

választások alkalmából belé vetett bizal-
munkkal.

– Református egyházunk már közvetle-
nül megalakulása után tisztázta kapcsolatát
a hatalommal. Együtt is mûködtek a társa-
dalom érdekében, egészen addig, ameddig
a hatalom ki nem akarta rekeszteni az egy-
házat a döntéshozatalokból.

Ezekbõl, valamint református egyhá-
zunk fennmaradásáért folytatott harcát és
tradícióit, református magyar õseink elveit
és tetteit figyelembe véve, azt a következ-
tetést vonhatjuk le, hogy mai református
egyházunk nem tudja kivonni magát a
politikai életbõl. Mindazonáltal, keresztyén
szemlélete miatt egy életképesebb alterna-
tívát tud nyújtani egy hazugságokkal teli
világban. Ezért ajánljuk egyháztagjainknak,
hogy bátran vegyenek részt, mint pozitív
közösségformáló tényezõk az õket érintõ
döntéshozatal folyamatában, elkötelezve a
keresztyén elvek mellett, és ügyelve arra,
hogy döntésük nyomán nyugodt lelkiisme-
retük és lelki békességük megmaradjon.

Végezetül intsenek minket Luther híres
szavai: „Itt állok és nem tehetek másképp! Isten
segíts, Ámen!”

Érmihályfalva, 2008.09.14.

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
PRESBITERI SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKSÉGE

volt annyi időn keresztül, nekünk miért kellene
újítani? Mások a megújulás szerint alkalmaz-
kodnak és megint mások a „mindig” hang-
súlyozásával már az új hibáit feszegetik.
AZ EGYSÉGES új énekeskönyv bevezetése
előtt már megfogalmazódtak a kritikák, hogy
nem jó. Így van, aki a régire esküszik, van aki az
újra és van, aki várja a még újabbat. A ritmikus
éneklésről nem is beszélve... A Bibliával kap-
csolatban hasonló a helyzet. Ragaszkodjunk a
patinás, veretes jó öreg Károlihoz, mely nélkül
nem volna a magyar nyelv olyan szép, amilyen,
vagy vegyük elő a ma beszélt nyelvhez közelebb
álló új fordítást?
EGY DOLOGBAN biztosak lehetünk. Vallásunk-
nak, egyházunknak a társadalom és azon belül
híveink minden kérdésére feleletet kell adni a
reformáció szellemében, a hit és a hitvallás örök-
kévalóságában. Mert az tény, hogy az egyház
csak formájában, a válasz módjában kell mindig,
mindenben megújuljon, mondanivalójában és
tartalmában ugyanaz kell maradjon. Mi csak
edények vagyunk, külalakban változatosak, de a
tartalmat Isten adja. Ezért élő a reménységünk,
hogy legyünk akármilyen gyarlók és esendők,
onnan felülről adatik nekünk a mindig megújuló
és mégis örökkévaló Ige és kegyelem, és ezért a
dicsőség egyedül Istené! 
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OKTÓBER „MINDSZENT HAVA”. Nevének
„egyéb okát nem láthatni, mint a következendő
hónap első napjáról, mely a Minden Szentek
emlékezetekre szenteltetik. A rómaiak mon-
dották Októbernek (a népnyelv szerint Bököly
hava), mivel Márciushoz mérten a nyolcadik
(octo = nyolc) volt”. 

Hozzánk – reformátusokhoz – azért is kö-
zel áll ez a hónap, mert utolsó napján tartjuk az
Október 31-i Reformáció emlékünnepét. Két-
ségtelen, hogy nevezetes alkalom, ha helyesen
élünk vele. A lényeg ma már nem merülhet ki „a
pápás egyház” ostorozásában, visszaéléseinek
a felsorakoztatásában és hasonlókban, még ak-
kor sem, ha viszonzás nélkül maradna a Krisztus
szerinti evangéliumi magatartás. Ugyanígy nem
merülhet ki az ünnepély a reformációi atyák és

általában a református múlt dicsőítésében. A
múltat (reformátorainkkal és gályarabjainkkal
együtt) fölöttébb szeretni kell, de az egyház
nem belőle él, hanem a Fő–Krisztusból. 

Keresztyéni alázattal és a helyes ismere-
tek birtokában minden szükséges dologra le-
hetőség nyílik, ami valóban épít (1Kor 10,23;
Zsid 13,7; 1Tim 5,11-12), de a Reformáció iga-
zi öröksége a magunk állandó reformálása, a
Krisztus–Főpásztor iránti engedelmesség kes-
keny ösvényének a keresése, mind elméletben
(teológiai síkon), mind gyakorlatban (a minden-
napi gyülekezeti életben). 

(Tőkés István: Hétköznapok – ünnepna-
pok, avagy az idő a keresztyén ember életében
című könyvéből)

Ebédre gyülekeznek a konferencia résztvevői.
Az érmihályfalvi asszonyok finom étkeket
szolgáltak fel a másfélszáz vendégnek

Előadás előtti pillanatkép. A konferenciázók egy csoportja a diakóniai ház nagytermében

MINDIG, MINDENBEN
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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Reformáció és mûvészet sokak képzetében egy-
mást kizáró fogalmak. Dísztelenség, fehérre me-
szelt falak, a szép tagadása, puritánság, amin va-
lójában primitívséget értenek. Ezek a gondolatok
kavarognak a fejekben, ha reformációról, vagy a
reformált egyházakról hallanak. Nincs igazuk. 

Az egyház megújítását 1517. október 31-én
kezdeményezte Luther Márton, kiszegezett 95
vitatételével. Ezt nevezték el késõbb reformáció-
nak. Az egyház életének középpontjába a refor-
máció a Szentírást állította és annak magyaráza-
tát. Elutasította az egyházi szertartások, a temp-
lomok túlzott díszítését, mert a mûélvezet elvonja
a hívõk figyelmét Isten beszédétõl. Az evangéli-
kus egyházban megmaradtak a festett templo-
mok, az oltár – ha változott is jelentõsen a funk-
ciójuk. A reformátusok az oltárokat eltávolították
a templomokból; külföldön a szobrokat és képeket
is. Magyarországon az utóbbi kettõt nem min-
denütt. A képeket majd csak a 17. század máso-
dik felében és a 18. században meszelték le, ne-
hogy visszavegye tõlük a katolikus egyház a
templomot. Az úrasztali felszerelések, kancsók,
kannák, kelyhek, poharak, tálak, tányérok, ke-
resztelõ-készletek, textíliák azonban bõven ma-

radtak. A református egyházközségek nem csu-
pán õrzik, hanem használják is õket. Jelentõs teo-
lógiai szemléletváltást hozott viszont a hitújítás
az úrasztali edények, keresztelési felszerelések
anyagának megítélése terén. Korábban nemes-
fémbõl kellett készüljenek, mert az méltó Isten-
hez. A reformáció a hétköznapi használatra szánt
hasonló edények anyagát is jónak ítélte. 

Megjelentek a református templomokban az
ónból, rézbõl készült edények. Elkezdõdött a cse-
répedények magasztos célú alkalmazása. Az úr-
asztali textíliák között sok a reformáció századá-
ban is készült reneszánsz hímzésû terítõ, kendõ. 

Könyvnyomtatás nélkül aligha lett volna re-
formáció. Magyarországon a 16. századtól 29
nyomda mûködött, 28 protestáns és egy katoli-
kus. 1561 januárjában Huszár Gál nyomdász-re-
formátor menekült nyomdájával Kassáról Debre-
cenbe. Azonnal dolgozni kezdett. Mûvészi igé-
nyû könyvek hagyták el sajtóját. Távozása után
is marad nyomda Debrecenben, amely fokozato-
san nyomtatott. Az Alföldi Nyomda ennek az
utódjának vallja magát. 

CSOHÁNY JÁNOS

(A szerzõ egyháztörténész.)

Nem könnyû Isten gyermekének lenni. Sze-
resd felebarátodat, szeresd ellenségedet és ha
megütnek bal felõl, tartsd oda a jobb orcádat is.
De amikor már elviselhetetlen az igazságtalan-
ság, amikor embereket nyomorít meg és tesz
tönkre akár az államhatalom, akár egy idegen ha-
talom, akkor érvényesek-e még az isteni kije-
lentés sarokkövei? Ha a gyilkost úgy állítom
meg, hogy fegyvert ragadok és megölöm, hogy
védjem a feleségemet, a gyermekeimet, az ottho-
nomat, akkor hazafi vagyok vagy gyilkossá válok
magam is? 

A helvét reformátor, Zwingli karddal a kezé-
ben halt meg a kappeli ütközetben, mert az isteni
igazság végveszélyben volt, Gustav Adolf svéd
király ha fegyverrel nem avatkozik be a 30 éves
háborúba, akkor talán ma nem is létezne magyar
– és egyáltalán! – református egyház. 

Másfelõl Ábel útja az áldozattá válás, az
õskeresztyén mártírok, a gályarab lelkészek,
Bonhoeffer és még ki tudja, hányan vallották,
hogy fegyvert nem ragadhat Isten gyermeke, és
áldozattá válni a Krisztus útján való járást
jelenti. 

Vajon aki fegyvert ragad, aki forradalmi, az
talán kevésbé hívõ ember, az nincs olyan közel
Istenhez? Nem olyan erõs benne a szeretet és a
megszentelõdés, nem tudja vállalni a mártíriu-
mot, nincs benne alázat? Nem tudja odatartani a
másik orcáját, nem engedelmes Istennek?

Elfogadhatom-e azt a szabadságot, amelyiket
a másik vív ki nekem, aki gyilkossá válik, hogy én
ne kelljen gyilkossá váljak? Milyen ára van a tör-

ténelmi határhelyzetekben a fegyverfogásnak és a
fegyver nem fogásnak egyaránt? 

Az alázat, az áldozattá válás több a vissza-
ütésnél, mivel a vissza nem ütés is erõs fegyver
és mintha a küzdõ egyház, az ecclesia militans is
ezt az utat mutatná nekünk, ez viszont nem old-
ja fel a dilemmát: valaki helyettem is, értem is el-
len áll. Mellette tudok állni azzal, amim van, a
lelki ember minden lelki fegyverével? Hiszek-e a
lelki fegyverek mindent legyõzõ erejében?

Jézus Krisztus sem kerülhette ki ezt a kike-
rülhetetlen helyzetet, amikor Neki szegezik a kér-
dést: értjük az Isten országát, de mi legyen az el-
nyomó római tankokkal? 

„Adjátok meg a császárnak, ami a császá-
ré...” Ha jó császár, akkor tiszteletet, ha gonosz
császár, akkor ellenállást. Azt, ami az övé, ami
neki jár. És Istennek is azt, ami az Övé. Azaz
mindent. Az ellenállást is, a forradalmat is, min-
dent, amiben ember élhet. Ugyanakkor vannak
bálványok, amelyek emberi kéz érintése nélkül is
leomlanak. Merthogy Isten is történelmi tényezõ
és politikai nagyhatalom. 

Isten gyermeke mindig Istenre kell mutas-
son. Mindennel, ami Isten hatalmát és dicsõségét
csorbítja, ami megalázza a teremtett embert, az
ellen Isten gyermeke fel kell emelje a szavát de
úgy, hogy erõszakot ne igazoljon és a végsõ sze-
retetben meg ne inogjon. Legerõsebb fegyverünk
Isten Kijelentése. „Állj elõ vele alkalmas és
alkalmatlan idõben” – forradalmi idõben is. 

VISKY ISTVÁN

(A szerzõ református lelkipásztor.)

DERŰS PERCEK

Kis változtatás
Jó száz évvel ezelõtt, egyik történelmi
kollégiumunkban nyomtatott prédikációkat
adtak ki segítségül a gyülekezetekbe induló
ifjú legátusoknak. A szóbeszéd szerint egy
ilyen „syllabus”-on a következõ használati
utasítás szerepelt: „Pünkösd másodnap esti
prédikáció, kis változtatással felhasználható
villám sújtotta atya háborúban elhalt fiának
tizenöt éves megemlékezésén.” 

Hogy az említett „kis változtatás” miben
állt, az nem derült ki.

Pályázat
kórusművek írására
A Musica Sacra Egyházzenei Alapítvány
Kuratóriumi Tanácsa pályázatot hirdet
kórusmûvek írására a 2009-ben tartandó
Kálvin Év alkalmából. 

A pályázatra négyszólamú kórusmûve-
ket vár a Kuratóriumi Tanács. Pályázni le-
het olyan acapella vagy kórus és orgonakí-
séretes mûvekkel, amelyeknek az idõtarta-
ma legalább 5-8 perc körül van. 

A jeligés pályamûvek beadásának ha-
tárideje: 2009. január 15. A pályamûvek és a
jeligét feloldó szerzõ nevét tartalmazó zárt
boríték leadásának helye: Debrecen-Nagy-
templomi Református Egyházközség Lelké-
szi Hivatala, Debrecen, Piac u. 4-6., 4026. 

I. díj: 200.000 ft, II. díj: 100.000 ft, III. díj:
50.000 ft. Különdíj, amit a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület ajánlott fel. Ered-
ményhirdetésre és a díjak átadására a
Kálvin Év ünnepélyes megnyitóján kerül
sor. A legjobb alkotások bemutatásra kerül-
nek 2009 májusában Budapesten. 

KOLLÁR JÓZSEF, a Kuratóriumi Tanács elnöke

Forradalmi szeretet

FIRKA

Egyházépítés Adorjáni László rajza

TOLLVONÁS

A reformáció mûvészeti emlékei



„Mert az ember számára, aki (mint mondottuk)
oly mélyre sújtatott, nem marad egyéb hátra,
mint hogy Krisztushoz forduljon, nyomorú-
ságából az Ő jótéteménye által szabaduljon
meg. De Krisztusban üdvösséget éppen az
keres, ki elismeri, hogy hatalma képes ennek
megadására.“

Kálvin János: Az egyház megreformálásá-
nak szükségességéről, 1543. 
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AKKREDITÁLTÁK A PARTIUMI KE-
RESZTÉNY EGYETEMET. A román kép-
viselõház jóváhagyta a PKE akkreditálására
vonatkozó törvényt. Ennek köszönhetõen
Nagyváradon államvizsgázhatnak a PKE
diákjai, illetve mesteri képzést is indíthat az
egyetem. Az oktatási intézmény hallgatói
nemzetközi ösztöndíjprogramokban is részt
vehetnek, az egyetem pályázhat európai
uniós pénzekre, és elviekben román állami
támogatásért is. Az eseményrõl a Pro Univer-
sitate Partium Alapítvány és a PKE nevében
Tõkés László elnök, Horváth Gizella rektor
és Tolnay István ügyvezetõ elnök tájé-
koztatta a közvéleményt. Az általuk jegyzett
nyilatkozatból idézünk: „Isten iránti hála-
adással mondunk köszönetet mindazoknak,
akik ebbõl a „nemes harcból” és építõ mun-
kából öntudatosan és elkötelezetten kivették
a részüket: az alapítóknak, a támogatóknak,
a tanároknak, a vezetõknek és – nem utolsó-
sorban – tanuló ifjúságunknak, akik értelmet
adtak a magyar nyelvû egyetemi oktatás
helyreállításáért folytatott küzdelmünknek.”

KRASZNAI NAPOK UTÁN. Tizenegyedszer
ünnepelt Kraszna. Hagyományosan most is
az õsi mûemléktemplomban kezdõdött az
ünnepség. Az Úr csodásan mûködik lélek-
emelõ sorait énekelte a megtelt templom
közössége, a rétyi rézfúvósok közremûkö-
désével, kiváló karnagyuk: Kelemen Antal
irányításával. Kelj fel!… világosodjál! –
hangzott a felhívás Kádár György lelkipász-
tor igeolvasásában az Ézs 60,1-16 alapján –,
hiszen messzirõl jöttek fiaid… Székelyföld-
tõl Németországig, népes csoportok a ma-
gyarországi testvértelepülésekrõl: Akasztó,
Imrehegy, Kiskunlacháza – ez utóbbi ugyan-
csak fúvószenekarral, és külön meglepetés-
ként Tokai Anna énekmûvésszel. Az öku-
menia jegyében volt jelen és szolgált Scheck
László, kárásztelki római katolikus pap, aki
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Tőkés László: ötven évnyi hiány után létrejött az
erdélyi magyarság első, államilag elismert, önálló
magyar felsőoktatási intézménye

János apostol örök üzenetét tolmácsolta:
szeressétek egymást, miként én szerettelek.
Ezt fejezte ki Ardelean Petre-Lucian orto-
dox lelkipásztor és Kovács István helyi
segédlelkész is. A külföldi – németországi és
magyarországi – vendégek is örömmel
nyugtázták a „kies vidék” (Kraszna=kies)
által elért sikereket. Várjuk a tizenkettedik
és a következõ sikeres Krasznai Napokat –
mondták. Díszpolgárokat is avattak, illetve
19 házastársat köszöntöttek, akik a község-
ben 50 éve kötöttek házasságot. Sor került a
szakközépiskola épületének a felavatására
és bemutatására is. A szórakozni vágyók
gyönyörködhettek eredeti csikós mutat-
ványban, fogathajtó versenyben, rendõrku-
tyák bemutatójában, illetve részt vehettek
motoros sárkányrepülésen és a repülõmo-
dellezésben. Felemelõ napok, élmények.
További sikereket krasznaiak!

VÉR ISTVÁN

LELKÉSZÉRTEKEZLET.
A Királyhágómelléki Re-
formátus Lelkészértekez-
leti Szövetség szeptem-
ber 24-én értekezletet tar-
tott Nagyváradon. Püsök
Sándor Csaba lelkészér-
tekezleti elnök igehirde-
tése után, két elõadást
hallgathattak meg a résztvevõ lelkészek.
Balog Zoltán (képünkön), az Országgyûlés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottságának elnöke Keresztyén értékek mentén
történõ politizálás címû elõadásában a közjó
érdekébe végzett szolgálat aktuális problé-
máiról beszélt. Ezt követõen dr. Kozma
Zsolt nyugalmazott teológiai tanár, az Ige
útjáról, megértésérõl, valamint hiteles hir-
detésérõl és megélésérõl tartott elõadást,
Közel a Bibliához címmel. Az elõadásokat kö-
vetõen a résztvevõk is feltehették kérdései-
ket, elmondhatták véleményüket a témák-
kal kapcsolatosan. Az utolsó napirendi pont
kapcsán, Püsök Sándor Csaba a lelkészérte-
kezlettel kapcsolatos terveket, Csûry István
helyettes püspök pedig az egyházkerületi
ügyeket vázolták a lelkipásztorok elõtt.

ANTAL ATTILA

SZABÓ LAJOS EMLÉKNAPOT TARTOT-
TAK KASSÁN. A szeptember 28-i esemé-
nyen Bojtor István nyugalmazott lelkipász-
tor hirdetett igét, majd az ezt követõ emlék-
konferencián dr. Sándor Endre, dr. Dienes
Dienes, dr. Kováts Dániel és Kiss Endre
József értekezett a volt sárospataki teológiai
professzor munkásságáról. Szabó Lajos a
moldvai református misszió történetébõl

doktorált. Disszertációjának címe: Czelder
Márton mûködése a Moldva-Oláhországi elsõ
magyar református misszióban.

ÖRÖK NYUGALOMRA HELYEZTÉK
DR. PÉTER MIKLÓST. Szeptember 24-én a
kolozsvári Farkas utcai templomban rava-
talozták fel a 69 évesen elhunyt lelkész-
tanárt. Az istentiszteleten Vetési László, az
Erdélyi Egyházkerület elõadó-tanácsosa
hirdette a feltámadás evangéliumát, fellé-
pett a kolozsvári református kollégium
kórusa. A Királyhágómelléki Egyházkerület
részérõl Hermán M. János elõadó-tanácsos
emlékezett sokak szeretett Miklós bácsijá-
nak börtönéveire, gyülekezeti szolgálataira
és az egyházi oktatásban betöltött szere-
pére. Péter Miklós elkötelezett munkatársa
volt az egyházi sajtónak, írásai a Harangszó
hasábjain is rendszeresen megjelentek.
A gyászistentiszteleten alulírott képviselte
szerkesztõségünket. Péter Miklóst a
Házsongárdi temetõben helyezték örök
nyugalomra. 

FÁBIÁN TIBOR

FELHÍVÁS. A Nagybánya-Óvárosi Refor-
mátus Egyházközség december elsejétõl
kántort alkalmaz, teljes munkakörrel.
Jelentkezésüket szeretettel várjuk a lelkészi
hivatalban. Címünk: Nagybánya, Dacia u. 3
szám, telefon: 0262-211048.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el
soha, mert senki sem ragadhatja ki õket az én
kezembõl.” (Jn 10,28). 
Õszinte részvétünket fejezzük ki Csomay
Árpád lelkipásztor, generális direktor
szeretett édesanyja elvesztése miatti mély
fájdalmában. Urunk adjon vigasztaló-
dást, a feltámadás reménységében! 
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