
Sokan vannak, akik az evangélium
tanítása helyett különbözõ vallásos
hiedelmek, szektás csoportok, ok-
kult tanítások, áltudományos vallási
praktikák hálójába kerülnek. Há-
rom egyházmegyénk, három külön-
bözõ nagyságú gyülekezetének lel-
kipásztorát elõször arról kérdeztük:
mely szekták, vallási csoportok, kis-
egyházak, babonás vallási hiedel-
mek jelenlétét érzékelik szolgálati
helyükön? 

Farkas Zsolt (Toldinagyfalui Missziói
Egyházközség – Bihari Egyházmegye), koráb-
ban a várad-rogériuszi gyülekezet segédlel-
készeként szolgált, így válaszát is a nagy-
városban szerzett tapasztalataival kezdte:
Nagyváradon, mivel városról beszélünk,
minden kisegyház valamint szekta megve-
tette a lábát, több-kevesebb sikerrel. Úgy talá-
lom, a Jehova Tanúi a legelterjedtebb, amely
már több városi és falusi gyülekezetet ala-
pított. Sikerüket a lelkész  iratterjesztési mód-
szerüknek (szórólapok, újságok erõteljes ter-
jesztése) tulajdonítja: hiszen akarva akaratla-
nul, szinte minden háztartásban lehet talál-
kozni bár egy Õrtorony kiadvánnyal. 

Teljes tévelygés, amit állítanak és taní-
tanak, azonban ezt kitünõ módszerrel terjesz-
tik. Így azok, akik nem jártasak a Szentírás
egészének üzenetében, könnyen a csapdájuk-
ba kerülhetnek, és akkor a szekta elérte célját. 

A Várad környéki szórványfalvakban
nem jártak sikerrel, mert úgy katolikus, mint
református részrõl a nyáj gondozása jónak
mondható, így maguk az emberek zárták ki a
tanításukat az életükbõl – zárja válaszát
Farkas Zsolt. 

– A kisegyházak közül a baptisták és az
adventisták vannak jelen a településen –
közli Balázs Dénes, az érmihályfalvi gyüleke-
zet (Érmelléki Egyházmegye) lelkipásztora. A
szekták közül pedig a pünkösdista, a Jehova
Tanúi és a Hit Gyülekezete. Ami a babonás
hiedelmeket illeti, Balázs Dénes a követke-
zõket sorolja fel: Mária-kultusz, jóslások (kár-
tyából, kávé zaccból) Nagyváradon vagy más
településeken ortodox pópával imádkoztat-
nak valaki ellen, vagy valakiért (fekete és
fehér mágia), illetve gyógyulásért. 

– Egyházközségünket közvetlen szekta-
veszély már több évtizede nem fenyegette, s
ez így van mind a mai napig – tudjuk meg
Petrucz Jánostól, a bélzeréndi gyülekezet lel-
készétõl (Aradi Egyházmegye). A falu kez-
dettõl fogva református volt, az Erdõhát re-
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Mindennapi
apológiánk
PASCAL SZERINT egy „istenalakú lyuk” van
bennünk, amit csak maga Isten tud teljesen és
kielégítően betölteni. Mindannyian keresők va-
gyunk. Még akkor is, ha ezt a tagadás jegyé-
ben akár magunk számára sem valljuk be. S,
aki keres, az rendszerint talál. De korántsem
mindegy, hogy hol és mit. A rendszerváltás után
sok kereső lett könnyű prédája az ilyen-olyan
begyűrűző tanoknak, guruknak, csakra-nyito-
gatóknak, csomagosztó kisegyházaknak, ok-
kult tanok nagymestereinek, meditációs prakti-
káknak. A sort hosszan folytathatnánk, de ke-
vés hozzá a Hetedik kürtszó. 
AKIK 89 előtt az ateizmus „mosógépébe” kerül-
tek, azok körében a rendszerváltás után első-
sorban azon vallási csoportok arattak, melyek
üzenetüket tudományoskodó, racionálisnak tű-
nő szövegkörnyezetbe csomagolták. Lesajná-
lóan és lekicsinylően ingatják fejüket az Igéről
hallva, ami számukra nem több, mint összeolló-
zott legendagyűjtemény, de a divatos életmód
magazin horoszkóp-rovatára, s a trendiként em-
legetett okkult tanokra az életüket alapozzák.
Divatból, nyájszellemből homokra építenek. 
AZTÁN OTT VANNAK az egyháztól távol élő
szülők gyermekei. „Apuci kicsi fia” sok esetben
mindent megkap ugyan, de csak azt, ami pénz-
be kerül. Mert szülei hamis felvilágosultsággal
sajnálják tőle Isten Igéjét, az egyház közelsé-
gét, a gyülekezet közösségét, az istentisztelet
üzenetét, békességét, örömét. A lelki táplálék
hiánya sok ilyen gyermek körében visszaüt.
Mert ők is keresnek, de egyházi háttér, közel-
ség és ismeret híjján nincs keresztyén alapjuk,
kősziklájuk, amire építhenének, lelki iránytűjük,
amely a keskeny ösvényen tartaná, vagy oda
visszatérítené őket. Az ő lelki éhségüket, naiv-
ságukat, ártatlanságukat használják ki a min-
den hájjal megkent, önmaguk igazában tökéle-
tesen meggyőződött, porladó, de istenített val-
lásalapítók tanait, rítusait hirdetők. Korunk val-
lásügynökei ők, akik a modern kommunikáció,
a média eszközeit használva és kihasználva, a
baráti közeledést sem sajnálva férkőznek azok
bizalmába, akik éhesek. S akik e lelki éhségük-
ben, könnyen vonzhatók, becsaphatók minden-
féle csali-étekkel, vallásos pótszerekkel.  
BARTH KÁROLY megfogalmazása szerint a
„keresztyén hitet nem védeni, hanem prédikálni
kell”. Mindennapi apológiánk a Krisztusra-muta-
tás: őt kövessétek! A feladat kétezer éve adott:
a keresőnek irányt mutatni, kérdéseire választ
adni. Ehhez viszont – ahogy azt hitvédelem-
súlypontú lapszámunkban Szalai András, az
Apológia Intézet vezetője is kifejti – készülnünk
kell, nem tűzoltást, kármentést végezni csupán,
hanem megelőzést: a veszélyforrásokat jó előre
feltérképezni, azokkal napirenden lenni. 

FÁBIÁN TIBOR
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„Mert az együgyûeket saját ellenke-
zésük öli meg, és az ostobákat elbi-
zakodottságuk pusztítja el. De aki
rám hallgat, biztonságban lesz és
nyugodtan, mert nem rettenti baj.”

(Péld 1, 32-33)

Salamon király úgy beszél a Példa-
beszédek 1,20-33-ban a bölcsesség-
rõl, mint egy személyrõl, egy em-
berrõl. A bölcsesség célja az, hogy
felhívja magára a figyelmet, magá-
hoz kapcsolja az embereket, azért,
hogy megmentse õket a veszede-
lemtõl, a bajtól. 

A bölcsesség azt szeretné, ha hallgat-
nának rá, neki engedelmeskednének az
emberek akkor, amikor döntéseket hoznak,
ítélkezni akarnak. Õ segítõ szándékkal
közeledik az emberek felé, karját nyújtja,
hogy belé kapaszkodjanak. Fáj neki, amikor
vonakodnak tõle, visszautasítják, amikor
semmibe veszik, amikor dorgálása, intése
ellenére sem változnak meg az emberek. Ne
is csodálkozzanak az öntelt, a hozzá
ellenkezéssel viszonyuló emberek, hogy
amikor bajba kerülnek, nyomorúságba
süllyednek, nem találnak kiutat, mivel a
bölcsesség már nem válaszol, nem segít,
nem törõdik velük, mivel nem választották
õt a „jobb napokon“, nem fogadták meg
tanácsait, amivel elkerülhették volna a bajt,
a veszedelmet.

Az, aki elutasítja a bölcsességet, az, aki
megveti Istent és parancsait, útbaigazításait,

az önmagában bízik, önmagára támaszko-
dik, csak a láthatók, az emberi síkon mozgó
világ szerint gondolkodik, érez, nem számol
Istennel, ezért együgyû, értelmileg korlá-
tolt, gyenge felfogóképességû, ostoba, be-
képzelt, önmagával dicsekvõ, a maga szá-
mára dicsõséget tulajdonító. 

Az, aki a bölcsességre hallgat, aki nem
önmaga erejében, hanem Istenében bízik,
aki Istennel is számol tervezgetéseiben,
döntéseiben, az biztonságban van, nyugodt
lelkiismerettel, áldásosan él. Aki betartja
Isten parancsait, aki alárendeli magát a böl-
csességnek, az nem együgyû, nem elbiza-
kodott, hanem ellenkezõleg, okos, alázatos
és boldog.

Salamon, amikor Isten királlyá teszi és
álmában azt kéri tõle, hogy mondja el kí-
vánságát, Õ majd teljesíti, a fiatal király en-
gedelmes, Istenre hangolódó szívet, Istent
halló lelket kért. Ez a kérés volt kedves Isten
elõtt, s ezért Isten a hosszú élet jutalmát
ígérte meg neki. 

A mi kéréseink között ott van a sala-
moni kérés? Kértél-e már Istentõl „halló“
szívet, engedelmes, alázatos lelkületet?
Amikor döntesz, kire hallgatsz?

Nem a tudományokban való jártasság,
nem a diploma, nem az önmagunkban való
bizalom tesz minket boldoggá, bölccsé, nem
az Istentõl elfordult szívünk által leljük meg
életünk biztonságát, nyugodtságát, hanem
„halló” szívünk és Isten iránt engedelmes
magatartásunk által. 

Legyünk õszinték! Magunk, ismerõseink,
embertársaink életét figyelve rádöbbenünk
arra, hogy aki nem hallgat Isten szavára, aki
nem hallja meg a bölcsesség szavát, az elõbb-
utóbb veszedelembe kerül, nem tudja kike-
rülni a nyomorúságot, egyedül marad bajá-
val és bajában, mindaddig míg Isten elõtt
nem alázza meg magát, míg nem fogadja el
a bölcsek feléje nyújtott segítõ karját.

Nyisd meg szíved Isten igéje elõtt, a szí-
veddel halld meg Isten szavát, engedelmes-
kedj, rendeld magadat alá naponta Istennek
és nyugodt, boldog életed lesz, a bölcsesség
melléd szegõdik, kivezet a bajból. 

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

Hallgass a bölcsesség szavára!

És mégis, ha szerencsétlenségükben ri-
porter faggatja õket, legtöbbjük határtalan
akarattal kiáltja az égbe: élni akarok, teszek
érte! Akinek pedig erõs hite van és kitartása
is hozzá, képes rá!

Mit használ nekünk Isten teremtõ munká-
jának és gondviselésének ismerete? (Heidelbergi
Káté 28. kérdése) Hogy a kedvünk ellenére való
dolgokban türelmesek, a boldogságban hálá-dato-
sak, jövendõ dolgainkra nézve pedig a mi hûséges
Istenünkben és Atyánkban jó reménységünk le-
gyen afelõl, hogy semmi sem szakaszthat el min-
ket az õ szerelmétõl, mivel minden teremtmény
annyira az õ kezében van, hogy az õ akarata nél-
kül semmit sem tehet, sõt meg sem mozdulhat.

Nem minden történik úgy, ahogy el-
tervezzük, és mindig okolunk valakit
emiatt. Pedig a Káté azt tanítja, hogy a ked-
vünk ellenére levõ dolgokban is türelmesek
legyünk. Ne akarjunk egyszerre mindent
megváltoztatni, mert úgysem tudunk. Isten
kezeli a dolgok menetét, Õ biztosít kellõ pil-
lanatot és hatalmat minden megoldáshoz.
Még ha kételkednénk is támogatásában,
biztosra kell tudjuk, hogy soha nem fordít
hátat nekünk. Néha próbára tesz, de azt is
azért, hogy hitben gyarapodjunk. És ez kell
is, különben emberi gõgõsségünk és hiúsá-
gunk elkápráztat és minden isteni ajándé-
kot saját diadalmunknak tekintünk.

Bárki kér, kap! De meg is köszöni azt?
Nem! Legfõképpen azt nem, ha stressz-
mentes, anyagilag kedvezõ, kiegyensúlyo-
zott élete van. Mert... ez olyan természetes.
Persze, hogy az, hisz Isten adta! Az õ
akarata nélkül semmit sem tehet, sõt meg sem
mozdulhat.

Ahogy az orvos laboratóriumi vizsgála-
tot végez egy kóros góc felderítésére, úgy
kell a keresztyén embernek is górcsõ alá
venni saját magatartását. Van-e megpróbál-
tatásban türelem, a boldogságban hálaadás,
és a bizonytalan jövõre nézve az Istenbe ve-
tett bizalom?

A parancsolat azt tanítja: Szeresd az
Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes
lelkedbõl és teljes elmédbõl! Nem könnyû
feladat, de annál egyszerûbb, ha valaki ezt
önzetlenül érzi és sugározza.

A türelmes, hálaadó, Istent szeretõ és
benne bízó ember nyugodtan elmondhatja
naponta: Hol hit, ott szeretet, Hol szeretet, ott
béke, Hol béke, ott áldás, Hol áldás, ott Isten, Hol
Isten, ott szükség nincsen!

ORBÁN LEVENTE

Istenbe vetett bizalom
Naponta sokkolnak a világ valamelyik pontján történt természeti kataszt-
rófa sújtotta áldozatok hírei. Csüggedten, megalázva, tétován temetik el
romok alá az ársodorta emlékeiket. Kínjuk és gyötrõdésük emberi szívnek
érthetetlen, mert még soha nem történt velünk semmi hasonló. 

HISZEM ÉS VALLOM
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A Szilágycsehi Egyházközség hála-
adó istentisztelet keretében tartott
ünnepélyen búcsúzott el nyugdíjba
vonult lelkipásztorától, Molnár
Kálmán esperestõl. 

Tõkés László püspök igehirdetésében a
Mt 6,24; 20,25-28 alapján az egyházi szolgá-
lattévõk hivatásáról és bátor, meg nem al-
kuvó szolgálatáról szólt. Arról a szolgá-
latról,mely nem könnyû s mégis követésre
méltó. Az igehirdetést követõen Tóthné
Molnár Emese Júlia és Tóth László szilágy-
csehi lelkészek köszöntötték a gyülekezetet
és a vendégeket.

A ünnepélyes köszöntések rendjén
Csép Sándor újságíró, Tõkés László püspök,
EP-képviselõ, Varga Károly koltói lelkipász-
tor, a testvérgyülekezetek (a kiskunhalasi és
a Debrecen Kistemplom-ispotályi) képvise-
lõi, Varga András, az RMDSZ szilágycsehi
polgármester-jelöltje, Baksai Károly fõgond-
nok, Tukacs József nagykárolyi lelkipásztor
emlékeztek a közös élményekre: a kommu-
nista rendszerben és a közelmúltban történ-
tekre, a magyar nemzet és az egyház ér-
dekében vívott harcokra, küzdelmekre és az
örömteli sikerekre. Az ünnepi hangulatot
emelték az elhangzott szavalatok, a szi-
lágycsehi vegyeskórus szolgálata, valamint
Pánti Anna, a budapesti Operaház magán-
énekesének szívet gyönyörködtetõ elõ-
adása.

Az ünnepi istentiszteleten és az azt
követõ fogadáson elhangzó visszaemlé-
kezések által is egyértelmûvé vált, hogy
Molnár Kálmán emberként, lelkipásztor-
ként, esperesként és magyarként egyaránt
maradandó életmûvet alkotott. Teljes életet
élt Ura, egyháza, népe szolgálatában. Adjon
Isten számára egészségben eltöltött és népét
továbbra szolgáló, aktív nyugdíjas éveket.

ANTAL ATTILA

Negyvenhét év, Isten szolgálatában

Az ünnepségen Tőkés László püspök, EP-képviselő
is köszöntötte, a közel öt évtizedes szolgálat után
nyugalomba vonult lelkipásztor-esperest

A minap Sylvaniából Transsylva-
niába jövet, a Meszes szerpentin-
jein keringõzve emlékezésem kara-
vánja is nekiindult. Ünnepségrõl
tartottam hazafelé: nyugdíjba vo-
nult Nagytiszteletû Molnár Kálmán,
a Zilahi Református Egyházmegye
esperese, szilágycsehi parókus.

Mindez pedig történt tisztes ceremónia
közepette – de csak forma szerint! Kálmán
öcsém – merthát õ csak 69 éves – annak a
falunak, az erdõháti, Körösközi Ágyának
szülötte, amelynek magam is neveltje va-
gyok. Nos, nagytiszteletû öcsémnek esze
ágában sincs, hogy nyugdíjba vonulásra
adja köztiszteletben õszült busa fejét, amely
egyébként pont olyan, mint a Beethovené.
Ránctalan arcával, élénk tekintetével a har-
mincasok közül sem lógna ki a sorból.
Újabb tervek vannak születõben, több évti-
zedes példás szolgálatának ékköveivel dí-
szített koronája alatt.

Bár fõpásztora, Tõkés László EP-képvi-
selõ ünnepi igehirdetéssel és laudációval
„búcsúztatta ki” a ragyogó életmû alanyát s
a pályatársak, barátok is sok jót elmondtak
Róla ez alkalommal, de egyikük se gondolta

komolyan, hogy M.K. nyugalomba vonul.
Õ is képtelennek tartja erre magát. Nagy-
léptékû megvalósításai, a kétemeletes kö-
zösségi polivalens központ felépítése, a mû-
emléktemplom restaurálási munkálatai és
hívei, valamint egyházmegyéjének lélekben
történõ építése és erkölcsi kiállása minden
nemes ügyben – újabb célok megvalósí-
tására predesztinálja.

Magam is az úrasztalához invitáltatva,
mint élete folyamatos tanúja, elmondtam
egyes szám elsõ személyben életrajzát és 66
éve tartó barátságunk történetét, amelybõl
ez ünnepi órán csak egyet emelek ki: 1989.
december 22-én, pár órával a zsarnok
menekülése után, de amikor még ropognak
a fegyverek, felhív telefonon és izgatott
hangon mondja: most jön Menyõbõl, az
odaszámûzött Tõkés Lászlótól. A parókia
udvarán sok száz ember, egy valódi ökume-
nikus gyülekezet, a reformátusokon kívül
ortodoxok, katolikusok, unitáriusok, zsidók,
evangélikusok, baptisták – Erdély vala-
mennyi relígiójának hívei és nációi. Az em-
berek sírnak örömükben, áldják a Gondvi-
selõt és bátor szolgáját, aki szikrája lett a

szabadság lángjának és megszabadította
õket a fenevadtól. – Ám nagy a veszély –
mondja –, mert ismeretlen személyek és
csoportok lövöldöznek a környéken és félõ,
hogy kárt tesznek a parókia udvarára sereg-
lett sokadalomban. Tenni kellene valamit.
Rövid idõ alatt sikerül egy tankot küldet-
nünk a helyszínre, hogy megóvjuk a rossz
szándékoktól a velünk együtt örvende-
zõket.

Május 25-én a zsúfolásig telt templom-
ban jelen lévõ hívek, hazai és külföldi ven-
dégek szemei párásodtak be a két évtizedre
távozott események megidézésével. Külö-
nösen azé a három személyé, akik közvet-
len szereplõi voltak ennek a romantikus tör-
ténetnek: a Tõkés Lászlóé, az ünnepelt
Molnár Kálmáné és alulírotté.

Végezetül „nyugdíjas” barátom hosszú,
gazdag életpályájának foglalatját két foga-
lommal kívánom kifejezni: bátorság és cse-
lekvõ hûség. A több mint félezer éves temp-
lom szentélyének mennyezeti zárókövei
közt lelki szemeimmel egy újabbat is látok:
„M.K. XX-XXI. század”.

CSÉP SÁNDOR

Molnár Kálmán nyugdíjba vonult?

MOLNÁR KÁLMÁN 1939-ben született,
az Arad megyei Ágyán. Alapiskoláit szülőfa-
lujában és Erdőhegy-Kisjenőn végezte. Az
aradi Magyar Vegyes Líceumban érettségi-
zett 1956-ban. A már fiatal éveiben irodalom-
kedvelő és népéért felelősséget érző ifjút
Csép Gergely lelkipásztor a teológiára irá-
nyítja, mondván: „népünket pedig, ami ifjúkori
álmod volt, ezen a pályán még jobban szol-
gálhatod.” 1960-ig a Kolozsvári Teológia hall-
gatója. Ezek az évek, az Alma Mater légköre,
maga a nagymultú város színházával és
operájával, valamint művelődési életével
mély nyomot hagytak benne. 

1960 novemberében Szilágyzoványra
kapott helyettes lelkészi kinevezést. 1961-
1962 között Szilágykövesd lelkipásztora,
1963-1966 között szilágycsehi segédlelkész
és esperesi titkár. 1966-1974 között sülelmedi
lelkipásztor, 1974-1989 között Szamosardón
szolgál, 1989-2008 között Szilágycseh lelkésze. 

1994 őszétől, két ciklusban a Zilahi Egy-
házmegye esperese, mozgatórugója az egy-
házmegyei és egyházkerületi ügyeknek.

1989 decemberében elsők között vállalja
a Menyőbe tartózkodó Tőkés László meglá-
togatását és védelmezését. Segédkezik a
püspökválasztás előkészítésében, a nagy szi-
lágysági egyházmegye szétválásában, vállal-
ja a Zilahi Református Kollégium újraindításá-
val járó bonyodalmakat. Az Áldás, népesség
mozgalom egyik elindítója, a Kárpát-meden-
cében élő szétszakított református egyházak
egyesítésének elkötelezett támogatója. 

Lelkészi szolgálata mellett mindenkor
hangsúlyt fektetett a magyar kultúra, az iro-
dalom, a művészetek terjesztésére. Támo-
gatta a színtársulatok, néptáncegyüttesek,
írók, költők, képzőművészek rendezvényeit. 



formációja idején alakult. Ami pedig a kö-
zelmúltat illeti: viszonylagos nyomot
hagyott maga után a nazarénus „térítés”.
Egy kicsi imaházuk van, ahova egyetlen
család és néhány személy tartozik. Velük
példás békességben él a református többség.

Megelõzés és védekezés
Második kérdésünk arra irányult, mi-

lyen módon kell és lehet védekezni a külön-
féle tévtanításokkal, térítésekkel szemben? 

– Hitem szerint az egyetlen hasznos út
a szektákkal szemben, a lelkipásztorokra bí-
zott nyáj szorgalmas és lelkiismeretes gon-
dozása – válaszolja Farkas Zsolt. A szekták
ugyanis azokat találják meg legelõbb, akik
csalódtak az egyházban vagy a lelkipász-
torban, emiatt egyedül vannak, nincs aki
feléjük fordulna és hitelesen tanítaná a bib-
liai igazságokat. Ezért amikor más érkezik,
akár a hamis tannal, elfogadják, mert nincs
más tudománya az Írásról. Azonban nem
kell túlértékelni a tanításukat, mivel bátran

kimondható, hogy nem ismerik a Szentírás
egészét, csupán azokat a tanításokat ismét-
lik újra és újra, amit oktattak nekik. 

– A pásztoráció és katekézis folyamán
felhívjuk a figyelmet a tévtanításokra és
tévtanítókra – mondja Balázs Dénes. A helyi
gyülekezeti lapban cikkek jelentek meg
útbaigazításként a különbözõ veszélyekrõl.
A Jehova Tanúiról hitvédõ iratot szerkesz-
tettünk és terjesztettünk az iskolában és a
gyülekezetben.

– Presbitériumunk egyházvédõ gyakor-
lata az, hogy amennyiben nem történelmi

egyház tagja az egyik házasságra lépõ fél, s
az új család a faluban szeretne lakni, csak
akkor esketünk, ha áttér a református val-
lásra – sorolja Petrucz János. Tavaly Bélze-
rinden járt „háztûz nézõben” egy Jim
Sanders-féle „küldöttség”. Még aznap este
értesítettem a kicsi közösség ütõereit jelentõ
családokat, hogy legyenek résen, mert szek-
tások vannak a faluban. Röviden elmond-
tam azt is, mire számítsanak. Isten gyógyít
és elevenít. A Sátán csak zsibbasztani képes.
Természetesen ez sincs ingyen. Az egy-
háztól, s így a Jézus Krisztusról szóló egész-
séges beszédtõl való elszakadásért adja
cserébe.

Az állandó, sokszor keserves földmûves
életmód nem engedi szabadjára a babona-
ságot. Gyülekezetünk legellenállóbb védõ-
rendszere minden idegen lélektõl származó
tévelygés ellen önmagában, a még élõ idõs
generáció szívében és életében van. Ez pe-
dig a Bibliás népi kegyesség. A folytonosság
Isten ajándéka, aki szeretett és ma is szeret.
„Meg lévén gyõzõdve arról, hogy aki elkez-
dette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisz-
tus Jézusnak napjáig.” (Fil 1,6).

VÁSÁRHELYI GÁBOR
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VALLÁSOS PÓTSZEREK
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

„Szeretteim, ne higyjetek minden lé-
leknek, hanem próbáljátok meg a lel-
keket, ha Istentől vannak-é; mert sok ha-
mis próféta jött ki a világba.” (1Jn 4,1)

„A csapdaként működő szekták ellen
a társadalom éppen a demokratikus in-
tézményrendszer jobb megismertetésé-
vel és a szekták működésének feltárásá-
val védekezhet.”

(Idézet Szilágyi András cikkéből, amit
Bartus László Fesz van című, a Hit
Gyülekezete valódi arcát bemutató
könyvéről írt.)

A rendszerváltás után szemtanúi le-
hettünk egy olyan változásnak, mely
sok problémát okozott és okoz még
mindig a történelmi egyházaknak.
A szabadsággal ugyanis olyan irány-
zatok tanításai és bibliaértelmezé-
sei áramoltak be városainkba és fal-
vainkba, melyekkel sem a gyüleke-
zetek tagjai, sõt sokszor még a lel-
készek sem tudtak és tudnak meg-
birkózni. 

Az egyszerû ember, a gyanútlan hívõ és
egyháztag ezen irányzatok képviselõit
hallva és látva, nehezen tud eligazodni az
újszerû tanítások  és értelmezések zegzugos
világában.  

Ezt pótlandó a teljesevangéliumi moz-
galomról szeretnék néhány sort írni, hogy
az olvasó számára az ehhez a mozgalomhoz
tartozó „egyházak” tanításai felismerhetõek
legyenek. A tanításokhoz tartozó bibliai hi-
vatkozásokat és ezek kritikáját most mel-
lõzöm és csak egy nagyon rövid bemutatóra
szorítkozom. 

A mozgalom lényegében a pünkösdi ka-
rizmatikus irányzathoz tartozik, mely in-
kább egy szellemi gyûjtõhelyet jelent és sok
egyházat foglal magába. A  mozgalom azért
„teljesevangéliumi”, mert õk hirdetik egye-
dül a teljes „jóhírt”, melynek részei a teljes
hitet követõ csodálatos lelki ajándékok, a
gyógyulások és az anyagi jólét is. Szerintük
ezek a többi keresztyén mozgalom és irány-

zat tanításából hiányoznak, így tehát csak
„fél” evangéliumot hirdetnek.

Mit tanítanak ezen mozgalom követõi?
Hirdetik az egészség és gazdagság evangéliu-
mát. Eszerint az üdvösség nem csak örökéle-
tet, hanem teljességet is jelent és ehhez hoz-
zátartozik az anyagi jólét, az egészség és a tel-
jes gyógyulás is (Isten nem engedi, nem en-
gedheti, hogy gyermekei bármiben is szüksé-
get szenvedjenek, hiszen Õ az övéinek jólétet
teremtett). A gyógyulás hit által érhetõ el,
imában lehet kérni. Minden gondolatuknak a
hittel kért imádságra kell néznie. Tanítják a
pozitív megvallást is (csak jót szabad gondol-
ni és mondani, mert a negatív megfogalma-
zások hátráltatják és rombolják a hitet). Ezek
alapján, aki nem tud hit által meggyógyulni,
annak nincs elég hite, vagyis hitetlen. Nagy
hangsúlyt fektetnek a Szent Lélekrõl (Szent
Szellemrõl) szóló tanításra. Vallják, hogy az
elsõ pünkösd áldásai és jelei ma is élnek, el-
kérhetõek és élvezhetõek, sõt egyenesen az
igazi tanítványság jelei.

Istentiszteleteiken gyakorolják a nyelve-
ken szólást (a Szent Szellem vételekor gya-
korolt imafajta, mely egyetlen emberi nyel-
ven sem értelmes és isteni ihletésre, az em-
ber által kiejtett szótagok sorozata). Gyako-
rolják még a kenetet (ez Isten gyógyító
ereje, jelenlétének fizikailag érzékelhetõ
volta és az elhívottak mennyei ajándéka,
karizmája) és a kézrátételes imát (ez az iste-
ni gyógyító ajándékok átadására szolgál). 

E teológiai gondolkozást képviselik a
Hit Szava (Word of Faith) irányzathoz tarto-

zó mozgalmak és bibliaiskolák, mint példá-
ul a Gyógyulás Hangja (Voice of Healing)
mozgalom és a Krisztus a nemzetekért
(Christ for the Nations) bibliaiskola. 

A tanítások megtalálhatóak E.W. Ke-
nyon, Gordon Lindsay, Kenneth E. Hagin,
Kenneth Copeland, Benny Hinn, Jim San-
ders és Németh Sándor mûveiben. 

Az ismertebb teljesevangéliumi mozga-
lomhoz tartozó „egyházak” a következõk: a
Hit Gyülekezete, a Krisztus Szeretete Egy-
háza, a Budapesti Teljes Evangéliumi Gyü-
lekezet, a Mahanaim Gyülekezet, az Újszö-
vetségi Gyülekezet, az Ámen Gyülkezet és
általában a pünkösdi karizmatikus gyüleke-
zetek. 

SZAKÁCS ZOLTÁN

A teljesevangéliumi mozgalom tanításai

GÁRDONYI GÉZA

Ne félj! 
Mintha látnám a fehérruhás szentet,
amint Jairus házához közelget,
s hírül hozzák, hogy meghalt a leányka!
Jézus ránéz az elsápadt apára:

„Ne félj, csak higgy!“

Ha ránk is így szakad a fájdalom,
szerettünket látva a gyászpadon,
s kiáltjuk: Nincs már aki segítsen!
Törjön át Jézus szava a bús csenden:

„Ne félj, csak higgy!“



Kevesen tudnak a Apológia Kutató-
központról (www.apologia.hu), pe-
dig nagy hiányt pótol ez a feleke-
zetközi intézmény. A Confessio, a
Magyarországi Református Egyház
Figyelõje 2006/4. számában közölt
interjút Szalai Andrással, az intéz-
mény vezetõjével. Ennek rövidített,
szerkesztett változatát olvashatják
lapunkban. 

– Mi az apologetika?
– Az apológia védõbeszédet jelent, az

apologetika hitvédelemtant. A hit tudatos
védelmérõl, a hívõk tudatos védelmérõl, és
a keresõknek való tudatos tanúságtételrõl
van szó. Több fajtája van: létezik klasszikus
apologetika (a Biblia megbízhatósága, Jézus
istenember volta, feltámadása stb.), teoló-
giai apologetika (hagyományos és új vita-
témák), kulturális apologetika (korunk eti-
kai és világnézeti kihívásai), illetve missziói
apologetika. Az Apológia Kutatóközpont
mindegyikkel foglalkozik, de az utolsó a
specialitása. 

– Milyen a kapcsolatod a református egy-
házzal, teológiákkal?

– Hála Istennek, nagyon jó, akárcsak a
többi keresztyén egyház esetében. A debre-
ceni és a pesti református teológián egy-egy
elõadás erejéig, a pápai teológián egy
féléves kurzussal szolgálhattam, illetve a
teológusoknak segíthettem szakdolgozatot
írni. A kurzusok végén különben érdekes

módon mindig minden teológián ugyanaz
a diákok véleménye: örülnek annak, hogy
itt gondolkodni is tanulnak, és sajnálják,
hogy csak fél évet tanulnak apologetikát.
Ráéreztek ugyanis a tananyag szükségessé-
gére és alkalmazhatóságára. Észak-Ameri-
kában járva, és az egyetemi szintû akk-
reditált, apologetikára specializálódott inté-
zeteket látva eléggé elszorult a szívem.
Mikor jutunk el idáig? Az elmúlt években
legalább 40 alkalommal taníthattam refor-
mátus gyülekezetekben, ifikben, illetve ifjú-
sági- és lelkészkonferencián is. 

– Milyen segédanyag áll a lelkipásztorok
rendelkezésére? Egyáltalán szembe kell-e néznie
egy lelkipásztornak ezekkel a kérdésekkel?

– Szerintem nem mondok újat azzal,
hogy ma egy lelkésznek naprakésznek kell
lennie a fiatalokat égetõ kérdésekben. Nem
elég tiltani, módszertant kell adni. A
hívõknek tudniuk kell, miben hisznek és
miért, illetve, hogy miben nem hisznek, és
miért nem? Tõlünk bárki bármilyen vallási
közösséggel kapcsolatban bármikor kérhet
információt, például e-mail-en keresztül. Az
ismeretterjesztést szolgálja a weboldalunk,
azon a gazdag linkgyûjtemény, illetve a
könyveink, füzeteink és a megelõzõ trak-
tátusok is.

Szerintem alapvetõ szemléletváltásra
van szükség. Nemcsak tûzoltó jelleggel kel-
lene ráébredni a valláskutatás és a hitvé-
delem fontosságára, hanem elõre nézve,
már a képzésben, hogy már azok fel legye-

nek készítve erre a szolgálatra, akik a gyüle-
kezetbe kikerülve másokat fognak felkészí-
teni a szolgálatra.

– Hány kisegyházról, szektáról van ismeret-
anyagotok, keresztyén kritikátok?

– Több száz vallási csoportot be tudunk
sorolni, hogy a lelkész legalább hova tenni
tudja az adott csoportot. A világvallásokról,
és a nálunk jelentõs keresztény hátterû
szektákról, illetve a kereszténységen belüli
egészségtelen hitéleti jelenségekrõl, moz-
galmakról pedig kész, letölthetõ, kinyom-
tatható tanulmányaink vannak. Amirõl
semmink sincs magyarul, arról pedig szinte
garantáltan találunk valamit az interneten
angolul.

Talán a „védekezés”, „gátépítés” helyett
valóban ez lenne a járható út a ma refor-
mátus egyháza számára is. Nem elfordulni,
nem ítélkezni, hanem ismeretet szerezni,
kommunikálni, és segíteni. A kritikát csak
akkor érezni helyénvalónak, ha mellette ott
van a másik út, a krisztusi felmutatása is.
Könnyû rámondani valamire, hogy „sátáni”,
vagy hogy a „Sátán mûve”, ezzel hárítva el
a felelõsséget, majd bedugni fejünket a ho-
mokba. A misszió folytatása azok között,
akik a vallások egyre szélesedõ piacán min-
dent behabzsolnak, és aztán semmi mellett
sem döntenek igazán, már nehezebb. Itt
van a mi felelõsségünk: felmutatjuk Krisz-
tust, vagy egyre nagyobb és mélyebb gáta-
kat építünk magunk köré. Választhatunk.

MAYER EMŐKE

Egyes vallásközösségek kétségtele-
nül nagymértékû személyiség- és
viselkedésváltozást váltanak ki a
tagjaikból. Itt és most csak az egyik
lehetséges okkal foglalkozunk, a
manipulálással.

REKLÁMBEMUTATÓ. A vallási manipulá-
ció sokszor gyakorlatilag ugyanazokra a
„fogásokra” épít, mint a reklámipar, csak az
„áru” más, és az elv alkalmazásának a tuda-
tossága eltérõ mértékû. 

A vallási reklám lényege hasonló a gaz-
dasági hirdetésekéhez. Valóban vonzó dol-
gokat kínálnak megvételre, jól hangzó leegy-
szerûsítéssel, egyoldalúan pozitív beállítás-
sal, nehezen ellenõrizhetõ forrásokra hivat-
kozva, az esetleges negatív mellékhatásokat
és a kritika létezését elhallgatva. Meggyõzik
az embert arról, hogy valami „hiányzik” neki
(ha nem hiányzott, akkor is), megmondják
neki, hogy mi is „az igazi” problémája (akkor
is, ha egészen más), majd felajánlják a
probléma egyetlen ellenszerét, amelyet csak
bizonyos feltételekkel (anyagiak, tagság,
engedelmesség) lehet megszerezni.

MISZTIKUS TEKINTÉLLYEL VALÓ VISZ-
SZAÉLÉS. A tekintéllyel való visszaélés le-
hetõségére utal, amikor a vezetõ(ség) folya-
matosan emberfeletti felhatalmazására, ha-
talmára hivatkozik, és teljes engedelmes-
séget várhat el a tagságtól. A vezetõ állításai,
hogy pl. õ az Isten, hogy túlvilági, földönkí-
vüli látogatóktól kapta az új „kinyilatkoz-
tatást”, hogy különleges „kenete”, azaz fel-
hatalmazása van, hogy érintésével miszti-
kus-paranormális élményeket tud produ-
kálni a beavatottakban stb. gyakorlatilag
megkérdõjelezhetetlenné teszi az állításait
és az utasításait. Akik pedig meghajolnak az
ilyen hatalom elõtt, azoktól az ilyen veze-
tõ(ség) rendszerint átveszi a lelkiismereti
döntés felelõsségét. A felelõsségtõl való meg-
szabadításért egyesek öntudatlanul vagy
tudatosan is hálásak, mert a döntés és a
felelõsségvállalás eleve nehézséget jelentett
nekik. A tekintélyével visszaélõ vezetõ szá-
mára csak egy a fontos: hogy a tagok ráutal-
tak, vezethetõk, azaz kiskorúak maradjanak.

SZERETET-BOMBÁZÁS. Ezt tartják a leg-
veszélyesebb, mert legnehezebben észreve-

hetõ manipulatív eszköznek. Ha a közös-
ségbe látogatóban csak a lehetséges új tagot
látják, és csak ezért igyekeznek kellemes él-
ményekkel, érdeklõdéssel körülvenni, ha
ezért igyekeznek minél többet megtudni ró-
la, lelki és családi hátterérõl, akkor a látszó-
lagos elfogadás csak addig fog járni az új
embernek, amíg teljesíti a feltételeket. Ha
azonban a csoportban megszabott idõ alatt
nem formálódik a belsõ elvárásokhoz, ha
engedetlen a vezetõséggel, a szervezettel
szemben, akkor az addig szívélyes hang-
nem hirtelen fenyegetõvé és elítélõvé válik
(„lázad”, „aberrált”, „démonok befolyásol-
ják” stb.), vagy a kapcsolat hirtelen közöm-
bössé válik. Az is a motivációt leplezi le, ha
a vallási közösség csak a beavató szertartá-
sig (keresztség, bevatás, nyilatkozat aláírása
stb.) bánik az illetõvel elfogadóan, utána
azonban egyszerûen besorolja a „munká-
sok” közé, mások beszervezésére buzdítja,
és nyomást gyakorol rá, hogy teljesítse az
elvárásokat. 

Az álságos viselkedés azonban mindig
elárulja magát: akikben valóban feltétel nél-
küli, ok nélküli szeretet él a többi ember
iránt, az szeretni tud minden ellenére is.

(apologia.hu)
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Ismeretet szerezni, kommunikálni, és segíteni

Vallásos manipuláció



A presbiternek lelki embernek kell
lennie. (A „lelki egészségvédelem”
elve a presbiteri szolgálatban.) A
gyülekezetek lelki megújulását a
vezetõk személyiségjegyei minden-
képpen befolyásolják. Ezek közül a
személyiségjegyek közül az egyik
legfontosabb a lélek állapota. 

Az a presbiter tud hatékonyan, hitele-
sen forgolódni a gyülekezetben, tud konst-
ruktívan együttmûködni lelkipásztorával és
pozitív hatással lenni környezetére, aki
igényt tart a lelki táplálékra és aki igényes a
lelki táplálékra – saját lelki egészségének
állapotára. Éppen ezért rendkívül fontos a
presbiter „lelki egészségvédelmérõl” gon-
doskodni. Korunkra jellemzõ, hogy az em-
ber az élet egyre több területén próbálja ma-
gát bebiztosítani, a veszélyektõl megóvni, a
lélek védelmére azonban még keresztyén
körökben sem gondolnak mindig eleget.
Ennek szükségessége, indokoltsága és alap-
ja pedig igazán bibliai eredetû: „Viseljetek
gondot azért magatokra…” (Csel 20,28).

A lelki egészségvédelem igénye biztosít-
ja a hitben való növekedést, megerõsödést,
kiegyensúlyozottságot. Az lelki egészség-
ben élõ presbiter eljut arra felismerésre,
hogy a keresztyén hit lényege Jézus Krisz-
tus és az ember között létrejött bizalmi kap-
csolat, de azt is elfogadja és megvallja, hogy
ennek a kapcsolatnak az átélési lehetõsége
Isten kegyelmi ajándéka. Ehhez kapcsoló-
dóan azt is tudnunk kell, hogy ez a ke-
gyelem bár feltétel nélküli, de elfogadása
nem maradhat következmények nélkül:
Isten elfogad bennünket esendõ állapo-
tunkban, de kegyelmének gyümölcseit szá-
mon kéri tõlünk. Gondolataink és szándé-
kaink tisztán tartása, hitéletünk folyamatos
táplálása, Jézus Krisztussal való bizalmi
kapcsolatunk komolyan vétele a lelki egész-
ségvédelem nélkülözhetetlen eszközei, a
lelki emberré válás feltételei.

A 21. században a presbiternek elõre
kell tekinteni (A hitre alapozott optimizmus
elve a presbiteri szolgálatban.) A megújulni
kész alkalmazkodás, a küldetés felismerés, a
konstruktív vezetõi tulajdonságok és a sta-
bil lelki egészség megteremtik annak a felté-
telét és igényét, hogy a jelen feladatainak
felmérése és teljesítése mellett a jövõ
tervezésérõl se feledkezzünk meg. 

Nem szabad megelégedni a hagyomá-
nyok tiszteletével és megtartásával. Az egy-
ház megmaradása és a gyülekezetek jövõ-
beni sorsa attól is függ, hogy milyen gondo-
latok fogalmazódnak meg, milyen álmok
születnek meg Isten kiválasztottainak szívé-
ben. Nem kell félni az elõre tekintéstõl, sõt
érezni és tudni kell, hogy Isten elvárja a fe-

lelõsöktõl, hogy gondoljanak egyháza meg-
maradására, jövõjére. Az egyház megújulá-
sának el kell kezdõdni a jelenben, de a kitel-
jesedés a jövõre vonatkozó terveken, elkép-
zeléseken alapozódik meg. Szabad meré-
szen tervezni, szabad nagy célokat kitûzni,
szabad Isten ígéreteiben bízni! A lelki em-
berré vált presbiter komolyan számol Isten
valóságával. Ez a megalapozott hit adja meg
a lehetõséget a remények valóra váltásához
szükséges aktivitás minél teljesebb kibonta-
kozására. A 21. század még csak éppen el-
kezdõdött – a század végének állapotát,
egyházunk, gyülekezeteink továbbélését, a
következõ generációk lelki egészségét ered-
ményesen szolgálhatja a mai presbiterek
optimista, Isten országának ügyét katalizáló
hatású szolgálata.

A presbiter élete Isten szeretetét tükröz-
ze vissza környezetében. (A visszatükrözõ-
dés elve a presbiteri szolgálatban.)

Az elõzõ elvek megvalósulása és a szol-
gálathoz szükséges tulajdonságok rendelke-
zésre állása teremti meg a visszatükrözõdés
jelenségének lehetõségét.

Ha megvalósul a küldetés felismerése és
elfogadása, ha mûködik a rugalmas, konst-
ruktív és önzetlen együttmunkálkodás, ha a
presbiter áldozatvállaló, élõ hitû lelki em-
ber, ha felelõsen gyakorolja a gyülekezetve-
zetés feladatait és életörömmel, bizalommal
tekint a jövõbe – akkor ezek a tulajdon-
ságok és ezeknek hatásai érzékelhetõvé vál-
nak a környezetében: felfigyelnek az életé-
re. Sugározni kezd az élete. Ez a sugárzás
azonban tulajdonképpen visszatükrözõdés:
Isten szeretetének a visszatükrözõdése.
Ennek a szeretetnek a befogadása teszi al-
kalmassá a presbitert, hogy élete, tevékeny-

sége Isten szeretetét sugározza, ragyogtassa
szét. Ha engedjük, hogy Isten szeressen
bennünket, ha átadjuk magunkat ennek a
szeretetnek, akkor képesek és alkalmasak
leszünk ennek a közvetítésére, továbbadá-
sára, a gyülekezet lelki építésére, hivatá-
sunk méltó betöltésére.

Mit jelent tehát presbiternek lenni a 21.
században? Azt jelenti, hogy hûnek kell
maradni a reformátori hagyományokhoz. A
21. század presbitere megújulásra kész, al-
kalmazkodó, de nem megalkuvó személyi-
ség, aki nyitott, érzékeny és befogadó. Érzé-
keli környezete, gyülekezete igényeit, tole-
ráns a másként gondolkodókkal és helyesen
értékeli a változásra megérett körülménye-
ket. Felismeri küldetését. Felelõsségteljes
önismerettel fogadja el azt a feladatot,mely
személyre szólóan jelenik meg keresztyéni
lelkiismeretében.

A 21. században is áldozatvállalást jelent
a presbiteri szolgálat: különös kap a szelle-
mi áldozatvállalás, az önzetlen együttgon-
dolkodás. Tudatosulni kell a gyülekezetve-
zetõi felelõsségnek. A konstruktív együtt-
mûködés szellemében végzett munka nél-
külözhetetlen partnerré teszi a presbitert a
lelkipásztorral való együttmunkálkodásban. 

Növelni kell a vezetésben való részvétel
elfogadottságát. A presbiternek lelki ember-
nek kell lennie. A tudatos lelki egészségvé-
delemnek hitet erõsítõ, stabilizáló hatása
van. A Jézus Krisztussal való aktív bizalmi
kapcsolaton alapuló lelkiség gyakorlása a
református presbiter legnagyobb tekintélye
lehet a 21. században. Ha ilyen szilárd ala-
pokon áll az élete, akkor bizalommal mer
elõre tekinteni, holnapot tervezni, gyüleke-
zetet építeni. A hitre alapozott, odaadással
munkált reményeket Isten megáldja. A gyü-
lekezetek jövõje a presbiteri szolgálatnak
erre a minõségére épül.

Reformátori szellemben, küldetés felis-
meréssel, szellemi áldozatvállalással, felelõs
gyülekezetvezetõként, egészséges lélekkel
lelkesen a jövõbe nézni és tervezni.

Ha ezek a tulajdonságok mûködésbe
lépnek, akkor a presbiter élete sugározni,
világítani kezd: családjában, gyülekezeté-
ben, munkahelyén, környezetében. Isten
szeretetének a fénye tükrözõdik vissza az
életén és szolgálatán. Erre a sugárzásra, erre
a visszatükrözõdésre van lehetõsége a 21.
század magyar református presbiterének és
ez jelenti felelõsségteljes feladatát is. „Csak
azt vagy képes másban lángra lobbantani,
ami benned magadban is ég.”  Augustinus

TÓTH JÁNOS

(Elhangzott az Érmelléki Egyházmegye
szalacsi presbiteri konferenciáján, 2007. novem-
ber 18-án.)

Mit jelent presbiternek lenni a 21. században?
(4., befejező rész)
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Elegem van abból, hogy kéretlenül és gyáva
névtelenségbe burkolózva, szektapropagáló szó-
rólapokat dobáljanak a postaládánkba. Megint di-
vatossá lett az ilyen fajta önkínálgatás. Ráadásul
a legalantasabb módszerrel élnek az alpári szer-
zõk. Úgy akarnak mindenek fölé emelkedni és tö-
kéletesnek tûnni, hogy a keresztyénség törté-
nelmi múltját, hõsies küzdelmét, menny felé mu-
tató szolgálatát mocskolják be.

Tûrhetetlen, hogy elemista ismereteket sem
birtokló egyének, a nyomdatechnika legmoder-
nebb felhasználásával - középkort meghazudtoló -
sötétséget terjesszenek csillogóan színes oldala-
kon. Tudom, sokan egyenesen a szemétkosárba
dobják az ilyen küldeményt, azonban félõ, hogy a
tájékozatlanabb olvasókat megtévesztik. Mindig
könnyebb a messzirõl érkezett embernek kifogás-
talannak és mindentudónak mutatkozni. Külö-
nösen akkor sikeres ez a szemfényvesztés, ha sok
pénzzel lehet igazolni. 

Látnunk kell, hogy a keresztyén egyházak
letámadásának korát éljük. Kétezer esztendõs
múltjában nem az elsõ ilyen kezdeményezéssel
van dolgunk, de ez a legagyafúrtabb. A digitali-
zált világban, ahol a mûholdakról a hálószobába
is belátni, a világ urainak kényelmetlen a keresz-
tyén erkölcs. Meg akarnak szabadulni még az
írmagjától is. A terv ápolói jól tudják, hogy az
egészséges léleknek hit-igénye van, és ezt nem le-
het durva tiltással, miként az ateisták tették, ki-
oltani. Viszont a hit-igényt lehet mással kielégí-
teni, úgy, hogy a tömeg ne is vegye észre a külsõ
beavatkozást. A hit kívánságát, az ósdinak kikiál-
tott keresztyén értékektõl távolítani kell, és az új
vallásokat kell támogatni a jelenkori ateizmus-
ban. Az ilyen irányú jövõ munkálói azért támo-
gatnak minden új vallási kezdeményt, ha több
ezren is vannak ezek, mert rájöttek arra, hogy
közvetlen beavatkozás nélkül, és eredményesen

ezek a leghatékonyabb eszközök. Figyeljük meg az
új álvallásos társaságok támadási céljait. Megtá-
madják a keresztyén történelem nagy esemé-
nyeit. Azonban a kellõ történelmi körülmények
tisztázása nélkül eljutnak a végsõ következtetés-
hez, amely nem lehet más, mint a keresztyének
lejáratása. Ennek egyenes következménye a fel-
szólítás, mely szerint minden becsületes ember
hagyja el felekezetét, gyülekezetét. Mivel a közös-
ségi igényt ki kell elégíteni, ezért az ilyen feleke-
zethagyóknak máris felajánlják a saját közös-
ségüket. Mondják, hogy az õ makulátlan múlt-
juk, amely lehet csak néhány hónapos, biztonsá-
got ad, de ennél többet is, biztos bejárást az üdv
honába, azaz egyenesen Istennek is megparan-
csolhatják, hogy kik kerülhetnek az Õ királyi
székéhez. 

Megtámadják a Bibliát. A világ legtöbb nyel-
vére lefordított, és legtöbbször kiadott könyvét
egyre látványosabban módosítják. Néhány éve
megmosolyogtató volt, hogy kihúztak részeket a
Szentírásból saját elveik szeszélye szerint válo-
gatva. Manapság a nyomdai lehetõségek kihasz-
nálásával már a saját szövegû, bibliának nevezett
írást terjesztik, hogy társaságuk butácska tagjai
ne is halljanak a Szentírás teljes szövegének tör-
ténete felõl. Ne tudjanak az évezredes törekvé-
sekrõl, amelyek nyomán most a leghitelesebb
könyvben áll mindenki elõtt Isten teremtõ szava.

Elegünknek kell lennie abból, hogy ilyen is-
tengyalázó elemek a keresztyén emberek amúgy
is nehéz életét megzavarják. Nem rágalmazhat
büntetlenül senki sem egy olyan közösséget,
amelyet Isten már kétezer éve tart fenn. Ha eddig
úgy gondolkoztunk, hogy az igazságszolgáltatást
ebben az ügyben is a mennyei bíróra bízzuk, itt
az ideje, hogy legalább kemény ellenállással már
most visszautasítsuk a keresztyéneket sértõ
támadásokat. Lényeges ez keresztyén önbecsülé-
sünk megerõsítése ügyében, valamint Istenünk
iránti engedelmességünk dolgában.

CSŰRY ISTVÁN

(A szerzõ a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület helyettes püspöke)

FIRKATOLLVONÁS

Elegem van

Kifacsarva A. L.

GONDOLATOK…

…Az alázatról
Buldózerlelkületû, mindent és minden-

kit letarolni, letaglózni akaró világunkban
az alázat már-már valami szégyellnivaló jel-
lemvonás lett, amirõl hajlamosak vagyunk
tévesen azt hinni: hadd legyen csak a gyen-
gék, a kicsik, az erõtlenek, a lelki, szellemi és
fizikai bice-bócák sajátja. A „lúzereké”, akik
mindig a sor végén állnak, akik mindig az
utolsók. 

Sokak szerint nincs is rá szükség, hiszen
az tud csak érvényesülni, aki elég rámenõs,
akinek nagy szája nagy mellénnyel párosul.
Felépített válaszaink vannak: ilyen ez a mai
világ, kíméletlen, gyors és törtetõ. Ha nem
lépünk fel magunk is, elsöpörnek, letaglóz-
nak. „Nyomulni” kell, mert eltipornak, mert
meg kell felelni. És felvesszük a kesztyût. A
megfelelni vágyás kesztyûjét. Amit az úgy-
nevezett világ a képünkbe dob. 

Talán azért is, mert sokszor, nagyon
sokszor látjuk azt, hogy elõttünk jár, elõbb-
re és magasabbra jut, aki be-bekönyököl jó
élesen a bordák közé, aki másokon keresz-
tültapos, s tán’ még vissza is rúg egy emlél-
keztetõt. Isten országába azonban nem kap-
csolatok és kivételezések által vezet az út,
hanem a Bárányon át, aki szolgai formát
vett fel. Aki isten létére jobban megalázta
magát, mint bármely ember. Persze „buldó-
zervezetés” közben ezt valahogy mindig el-
felejtjük. Csukva a bibliánk és a Bárányt is
ottfeledtük vasárnap valahol a templom-
küszöbön. 

Krisztus nem lelketlen önmegvalósítás-
ra, hanem szolgálatra hív. Szolgálatra. Az
Övére és igen, az egymáséra is. Csak ezt ne
kérné… – gondoljuk sokszor. Szolgálat.
Ízlelgessük magunkban e szót. Hántsuk le
róla a rárakódott sallangot, s talán régi-új
értelmet nyer számunkra. A Krisztusban
nyert szolgálat, a Tõle érkezõ “felkérés”, so-
ha nem vagdalkozásra hív (letéteti Péterrel a
kardot – Mt 26,52). Az az út olyan keskeny,
hogy kiszorul róla a behemót buldózer.

FÁBIÁN TIBOR

Délutáni méla undor
Hosszú és idegesítõ nap után villamossal

értem a budapesti Moszkva-térre. Nyomasztó
szürkeségét és monoton csattogását érdekes és
valamit mondani akaró hang zavarta meg.

„... a mennyország olyan mint egy óvódás
kifestõskönyv, mindenki olyanra színezi, ami-
lyenre neki tetszik. Mikor eljutsz oda, meglátod
mennyi szép emberrel találkozol. Mindenki saját
zenéjét hallgathatja: rockot, mulatóst, keringõt,
mindent. Gyere, lépj be a mennyországba, velem
együtt. Most! Ne késlekedj, mert a rendõrség
mindjárt itt lesz. Sírok, ha nem jössz velem...” – és
sírva fakadt az aszfalt-prédikátor. Megsajnáltam.

Pár méter távolságból kezdtem jobban rá-
hangolódni nyakatekert mondataira. Még a
színesceruzás és zenés gondolat, bár együgyû
volt, mégis, figyelemreméltó. Ellenben ami
azután jött: „Jézus meleg volt, és ellen-
állhatatlanul szerette a férfiakat, ezért minden
országban szabadalmaztatni kell az egynemûek
házasságát! Ám a nõket is kedvelte, sõt egyszerre
többel is volt! A gyerekeket imádta, ezért a

mennyországban boldog életet akar adni a pedo-
filoknak is. Sikkasztott, csalt, zsarolt! Minden
szélhámos oltalmat talál majd Isten országában,
mert Õ lekenyerezi és kiegyezik az Atyával.”

Micsoda káromlás! ...de már egyre többen
vették és újjongták körül az idegent.

Egész este csak dúltam-fúltam, sértve érez-
tem hitem. Honnan jött, ki küldte, ki támogatja
balga kijelentéseit? – töprengtem. Fejfájással
aludtam el.

Következõ nap ugyanezt kellett átélnem,
hasonló, de kissé már fûszerezett változatban.

Kíváncsi lettem. Vajon, ha harmadnap is
arra járok, mit fogok hallani? Semmi mást!
Ahogy ott mérgelõdtem, egyszerre valami kel-
lemetlen szag csapott meg. Görcsbe rándult a
gyomrom. Hallgattam és öklendeztem. Hirtelen
csak egy kérdésre tudtam koncentrálni: most
hányingerem vagy mennyingerem van?

ORBÁN LEVENTE

(A szerzõ református lelkipásztor.)
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AZ ÖSSZETARTOZÁS ÜNNEPE,
NYÜVEDEN. Meghitt ünnepséggel fejezte
ki Isten iránti háláját a Bihari Egyházme-
gyéhez tartozó település, amikor május 18-
án a megújult 200 éves templomuk mellé új
torony felavatására került sor. Ugyanezen
ünnep keretében avatták fel a templom
melletti virágoskertben a két világháború
hõseinek emlékmûvét. A 200-nál is keve-
sebb lélekszámú település jelentõs anyagi
hozzájárulását segítették a helyi, a megyei,
az egyházkerületi, valamint külföldi hozzá-
járulók. Mindezek sokirányú segítségét kö-
szönte meg Dénes István helyi lelkipásztor és
méltatta az összetartozás nagyszerû, kö-
vetésre méltó példáját. A rendezvényen
Kraszna református felnõtt vegyeskórusa
alkalmi énekekkel, költeményekkel szolgálta
Isten dicséretét. Az ünnepség után közel 300
vendéget invitált Nyüved lelkes népe a gaz-
dagon terített asztalokhoz a szeretetvendég-
ségben. Illesse köszönet az adakozókat, a
segítõket, hogy továbbra is szolgáljanak ez õsi
templomban, vezetõk és vezetettek egyaránt. 

VÉR ISTVÁN

HÁROM ÉV ALATT ÉPÜLT FEL AZ
ÚJSEMJÉNI ISTENHÁZA. Az Érmelléki
Egyházmegyéhez tartozó Újsemjén templo-
mának alapkõletétele és a munkálatok meg-
kezdése 2005-ben történt – mondta a temp-
lomépítés munkálatairól szólva Fülöp János
lelkipásztor, a május 12-én tartott templom-
szentelésen (részletes beszámolónkat la-
punk elõzõ számában olvashatták), melyen
Tõkés László püspök hirdetett igét. 2007
pünkösdjén az azóta elhunyt Csiha Kálmán

jelenlétében felszentelték a harangokat. 2008-
ban még egyszer kívül-belül újrafestették a
templomot, bársonyt vásároltak és elkészült a
drapéria is. „Az Úr nékünk erõt adott, hogy
szent házát felépíthessük. Mindezért egyedül
Övé legyen a dicsõség!” – adott hálát a hajlék
elkészültéért a lelkipásztor. 

ISMERKEDÕ ÖSSZEJÖVETEL AZ IDÉN
KONFIRMÁLTAKKAL, BIHARSZENT-
JÁNOSON. A május 16-án tartott ismerke-
dõ délutánon meglepetésként az ifi tagjai
bográcsost készítettek az „újoncoknak”.
Amíg a finom ízek összefõttek, rövid áhítat-
ra került sor. „Mindenre van erõm a Krisz-
tusban”, szólt az ige a Fil 4,13-ból. Krisztus
nélkül olyanok lennénk, mint egy kesztyû,
melyet ha nem használnak haszontalan ru-
hadarab csak. Igazi rendeltetését csak vise-
lõje által éri el. Az áhítat után a finom bog-
rácsos is elfogyott és nem maradt el a játék,
a közös szórakozás sem. Bízunk benne,
hogy szívükben megmarad az a vágy és
akarat, amely majd minden pénteken újra
és újra összegyûjti õket. 

MÁTÉ KRISZTINA

KONFIRMÁCIÓ ÉS ANYÁK NAPI ISTEN-
TISZTELET ERDÕGYARAKON. Május
elsõ vasárnapján hét gyermeket vezetett be
Prém Imre Csaba lelkipásztor templomunk-
ba, hogy evangéliumi hitükrõl bizonyságot
téve a gyülekezet öntudatos tagjainak sorba
felvétessenek. Lelkipásztorunk felhívta if-
jaink figyelmét, hogy vallástételük nemcsak
erre az egy alkalomra szól, hanem egész
életükben ennek alapján kell élniük, akkor
is mikor környezetükben lenézik a reformá-
tusságát vállaló hívõ embert. 
Evangéliumi ismeretükrõl példás bátorság-
gal adtak számot ifjaink, ünnepélyes és
megható volt együttes vallás- és fogadalom-
tételük, amit a lelkész általi áldás pecsételt
meg. A kisgyermekek verses-zenés mûsora
zárta az istentisztelet, akiket szintén lelki-
pásztorunk készített fel az édesanyák,
nagymamák köszöntésére. 

Bensõséges, szívmelengetõ volt megtapasz-
talni a szeretet, amit Istentõl kaptunk, hogy
hálát adhassunk édesanyákért, gyermeke-
kért, gyülekezetért, hogy együtt élhetünk és
munkálkodhatunk Isten dicsõségére az Õ
Anyaszentegyházában. 

BÉRES BORBÁLA

MEZÕTÚRON LÉPETT FEL AZ ÉLESDI
HOZSANNA KÓRUS. A Mezõtúri Petõfi
dalkör, fennállásának 135. évfordulóját ün-
nepelte május 24-én, egyben köszöntötte
Kávási Sándor kórusvezetõ hat évtizedes
karnagyi munkásságát. Az élesdi Hozsanna
kórus nemcsak a jubileumi hangversenyen
énekelt, hanem a vasárnapi istentiszteleten
a belvárosi templomban is szolgált, vala-
mint a református idõsek otthona lakóit is
megörvendeztette színvonalas mûsorával.
Köszönet a szólistáknak Orosz Ottíliának és
Tasnádi Ferencnek, akik hangjukkal elbû-
vülték a közönséget. Köszönet és elismerés
illeti Maruntelu Ágnes karnagyasszonyt,
Thurzó Zoltán orgona mûvészt és a kórus
minden tagját. 

VÁRADINÉ SIPOS JUDIT

MIÉRT IRATKOZZAM FEL A BOOK-
LINE.RO HETI HÍRLEVELÉRE? A
www.bookline.ro internetes könyváruház
hírlevelébõl elsõ kézbõl értesülhetünk a
megjelenés elõtt álló könyvújdonságokról
és a cég nyújtotta kedvezményekrõl. A
Bookline.ro-féle emailben érkezõ hírlevél
kiváló vásárlási tippeket nyújt minden alka-
lomra, rajta keresztül pedig már a boltokba
kerülést megelõzõen elõjegyezhetjük a
megjelenés alatt álló köteteket. Újdonság a
Bookline-on az ifjúsági könyvekre vonatko-
zó Gyerek Hírlevél, de a többi aloldal – ze-
ne, film, digitális világ, játék, drogéria – ter-
mékeire vonatkozó hírlevélre is feliratkoz-
hatunk. Törzsvásárlói kedvezményként, al-
kalmanként személyre szóló kuponnal lepi
meg a hírlevélre feliratkozottakat Magyar-
ország legnagyobb webáruháza, amely
használatával további kedvezményeket
kaphatunk számos termékre. (x)
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Jókedv és nevetés jellemezte a biharszentjánosi
ismerkedő összejövetelt 

A pünkösdhétfőn felszentelt újsemjéni református
templom

Az élesdi Hozsanna kórus és a 135 éves Petőfi
Dalkör tagjai, a Mezőtúri belvárosi református
templom előtt


