
Napjainkban sok mindent megkérdõ-
jeleznek. Meg lehet kérdõjelezni a fenti
címet is. Mi az, hogy református neve-
lés? És egyáltalán: van-e református ne-
velés? Persze, hogy van. Éppen úgy van,
mint ahogyan van családi nevelés. Ak-
kor is van, ha nincs. Mert a család, a leg-
kisebb lelki (vagy lelketlen) közösség
akarva vagy akaratlanul, tudatosan vagy
tudatlanul rányomja bélyegét a benne
felnövõ gyermekre. 

Mert a gyerek a család szellemisége körében
mozog, abban szenved, vagy abban
bontakozik ki boldogan, ott lát eszményt
vagy eszménytelenséget.

A reformátusság, közelebbrõl a magyar
reformátusság mindenütt, de közelebbrõl itt,
Erdélyben identitás. Hitközösség, de ugyan-
akkor egy Evangéliumtól többé-kevésbé átha-
tott kultúrkör is. Valami olyan lelki közösség,
amit megtépáztak, de megölni, kitörölni nem
tudtak az idõk. Kimondottan, vagy kimon-
datlanul a bibliaolvasó nagy erdélyi fejedel-
mek szellemiségét hordozza. Benne van
Bocskai hitvallása, amit már halálos méreggel
a testében a bécsi béke ratifikációján mon-
dott: „Õseink hite, s nemzetünk szabadsága

minden aranynál és ezüstnél többet ér.” Ben-
ne van Bethlen Gábor lelki hagyatéka, az Ige
a Római levélbõl, amit, mikor már beszélni
sem tudott, egy papírdarabra írt, hogy re-
ménység és útmutatás legyen: „ha Isten
velünk, kicsoda ellenünk?” Benne van öreg
Rákóczi alázata, kedvenc Igéje: „Sem nem
azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem
a könyörülõ Istené.” A református nevelés ezt
a szellemiséget szeretné továbbadni. Taníta-
ni, tudást adni szeretne a református iskola is,
hiszen a nagy református tanító szájából
hangzott el az óriás vállára ülõ gyermek pél-
dázata, aki az óriás vállán messzebbre lát,
mint az óriás. Az óriás tudomány vállára sze-
retnénk ültetni mi is gyermekeinket, hogy
messzire lássanak.

Mert horizontszabdaló, horizontszûkítõ
idõket éltünk. Ezért azt szeretnénk, hogy a
gyermekeink lássanak. Messze lássanak.
Hogy ne tudjon bádogszemüveget tenni rá-
juk a világ, mint a diktatúra idején a mi sze-
münkre tettek.

De ehhez az kell, hogy jó szemük legyen.
Hogy Isten megnyissa a szívüket a szemük-
kel együtt. Hogy túllássanak az önzésen, a
hazugságon, még a halálon túl is: hogy Jézu-
sig lássanak.

A Zilahi Református Wesselényi Kollégium évnyitó ünnepsége a Zilah-belvárosi templomban (archív felvétel)
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Az új tanév elé
ILYENKOR, ÚJ tanév kezdetén a számvetés
és reményteljes tervezés mezsgyéjén
megállunk egy rövid időre. Valami hasonló
zajlik le bennünk, mint a naptári év végén
szokott, csak éppen egy sajátos dimenzió-
ban, az oktatás-nevelés vonatkozásában.
IGEN, ILYENKOR felmérjük a legutóbbi
iskolai vagy egyetemi év alatt bekövetkezett
történéseket, minősítjük az elvégzett mun-
kát, szolgálatot. Az idén más dolog is mér-
legkészítésre sarkall bennünket: a '89-es
események huszadik, kerek évfordulója.
Vajon akkori terveinkből, álmainkból mit tud-
tunk – mit lehetett – megvalósítani? Éltünk-e
kellően a kegyelmi idő adottságaival és
adományaival? Hogyan tudtuk érvényesíteni
1990-ben elindított vagy újraindított tanintéz-
ményeinkben a missziói parancsot, vagy
éppen az igehirdetésre és az iskolák fenntar-
tására vonatkozó hitvallásos vállalásunkat?
E KÉRDÉSEKRE adott válaszok elsőrenden
a köszönet és hálaadás szavai lehetnek, és
ez a legfontosabb: hálatelt szívvel köszönjük
a Megtartó Istennek, hogy református óvo-
dáinkat, iskoláinkat és egyetemünket élteti
és oltalmazza, gondot visel a testvéregy-
házak által alapított tanintézményekre, min-
den olyan iskolára, ahol édes anyanyel-
vünkön folyik az oktatás-nevelés.
MÁSODSORBAN a számvetés száraz sta-
tisztikai adatainak összevetésére érzünk
késztetést. Röviden szólva megállapíthatjuk,
hogy az eltelt majdnem két évtizedben egy-
házi iskolarendszerünk – többnyire a törvé-
nyi keretek kedvezőtlen, az egyházi oktatást
hátrányosan érintő volta miatt – csak nagyon
lassan fejlődött. Mert igaz ugyan, hogy az
1991/1992-es tanévben 300 tanuló és
egyetemi hallgató járt a három református
középiskolánkba (Nagyváradi Lorántffy
Zsuzsanna Református Gimnázium, a
Szatmárnémeti Református Gimnázium és a
Zilahi Református Wesselényi Kollégium) és
a Sulyok István Református Főiskolára, ma
pedig az egyházkerület közoktatási intézmé-
nyeiben és az egyházi vétetésű Partiumi Ke-
resztény Egyetemen összesen 3000-en ta-
nulnak, új iskolákat viszont nem lehetett indí-
tani. Istennek tartozunk hálával, hogy bővült
a református óvodák száma, van tehát után-
pótlás, mint ahogy az is biztató, hogy – az
oktatási törvény diszkriminatív cikkelyei elle-
nére is – ki tudtuk építeni a teljes körű refor-
mátus oktatást, az óvodától az egyetemig.
RENDKÍVÜLI jelentőségű eseménye volt az
elmúlt tanévnek a Partiumi Keresztény
Egyetem akkreditációjának elnyerése, ami
azt jelenti, hogy létrejött az első önálló ma-
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„Mikor pedig beesteledett, így szól a szõlõ
ura az õ vincellérjének: Hívd elõ a munkáso-
kat és fizesd ki a bérüket! Kezdd az utolsón és
végezd az elsõn! Ekkor elõjöttek a délután öt
órások és fejenként egy-egy dénárt kaptak.
Mikor aztán az elsõk jöttek, azt gondolták,
hogy õk többet kapnak, ám õk is egy-egy dé-
nárt kaptak fejenként. Amint megkapták, zú-
golódtak a gazda ellen. És azt mondták: Ezek
az utolsók csak egy órát dolgoztak és te
egyenlõvé tetted õket velünk, akik a nap ter-
hét hordoztuk és hõségét szenvedtük. Õ pedig
egyiküknek így felelt: Barátom, nem bánok
veled igazságtalanul. Hát nem egy dénárban
egyeztél meg velem? Vedd a pénzedet és eredj
haza. Én pedig ennek az utolsónak is annyit
akarok adni, mint neked. Vajon nem szabad
nekem a magaméval azt tennem, amit aka-
rok? Rossz szemmel nézed tán, hogy én jó va-
gyok? Így lesznek az utolsók elsõk és az elsõk
utolsók.” (Mt 20,8-16)

Jézus a gazdag ifjú távozása után arról be-
szélget tanítványaival, hogyan lehet
Isten országába bejutni. Péterék úgy gon-
dolták, hogy õk elsõk Isten országában, mi-
vel õk Jézus követéséért elhagyták otthonu-
kat, biztos megélhetésüket. Különbnek,
többnek érezték magukat a gazdag ifjúnál,
elsõnek tartották magukat a munkában,
ezért nagyobb jutalmat vártak munkáju-
kért. Jézus az öntelt, büszke, másokat lené-
zõ tanítványait arra figyelmeztette, hogy
csak most, ebben a helyzetben elsõk, élenjá-
rók, de idõvel le is maradhatnak, még lelkü-
letben is, s az utolsók, a kullogók is kerül-

hetnek elsõ helyre, lelkületben is. Intését
egy példázattal szemléltette. 

A példázatban szerepelnek: a szõlõsgaz-
da, aki maga  Isten, a szõlõmunkások, azaz
a tanítványok, a vincellér, aki a fizetést
osztja ki, maga Jézus Krisztus. A példázat-
ban a szõlõsgazda egy dénár fizetést ígér
minden munkásnak, aki szõlõsében elkez-
dett dolgozni. A példázatbeli egy dénár, a
fizetség, maga az örök élet, az esti fizetés-
osztás pedig azt jelzi, hogy Isten minden
munkását szereti és megjutalmazza azzal a
fizetéssel, amit megígért. A vincellér min-
den munkásnak ugyanannyit fizetett, füg-
getlenül attól, hogy már kora reggel, vagy
délben, vagy délután kezdett el dolgozni.
Elõször a legkevesebbet dolgozók kapták
meg az egy dénárt, utoljára pedig azok,
akik a legtöbbet dolgoztak. A legkeményeb-
ben és a legtöbbet dolgozók igazságtalan-
nak tartották a gazda fizetésosztását, mert a
gazda nekik is csak annyit adott, mint azok-
nak, akik kevesebbet dolgoztak. A gazda
elhárítja az ellene zúgolódók kritikáját az-
zal, hogy õ megadta mindenkinek azt a
fizetést, amiben megegyeztek, s abba senki
nem szólhat bele, még a legtöbbet dolgozók
sem, hogy õ mennyi fizetséget ad azoknak,
akiket utolsókként alkalmazott. Ha a szõlõs-
gazda jó akar lenni, s ugyanannyit ad az
utolsónak is, mint az elsõnek, az az õ ke-
gyelmének és szeretetének jele. A gazda a

keményen és sokat, de irigykedõ dolgozók-
nak azt mondja, hogy noha õk elsõk a mun-
kában, utolsók lelki téren, s akik utolsók a
munkában, lelkiekben elsõkké váltak. A sze-
retetlenség, az irigykedés, a gazda jogtalan
kritizálása, még a munkában elsõket is utol-
sóvá teszi.

Péterék megértették ebbõl, hogy a szol-
gálatban való elsõségbõl nem következik a
lelkiekben való elsõség, aki irigykedik szol-
gatársaira, az lelkiekben utolsó helyre kerül-
het. A kevesebbet szolgálók felé áradó isteni
szeretetet és kegyelmet nem szabad rossz
szemmel nézni. A tanítványok ne legyenek
önteltek, másokat lekicsinylõek.

A szüret alkalmával, amikor a zamatos
szõlõfürtöket ízleljük, jusson eszünkbe en-
nek a példázatnak az üzenete. Krisztus min-
den munkásának örök élettel fizet, ne azt
méricskéljük, sokszor irigykedve, rossz
szemmel, hogy mások mióta és mennyit
munkálkodtak Isten szõlõskertjében, ha-
nem örüljünk annak, hogy mások is mun-
kába álltak. Ne tartsuk igazságtalannak azt,
hogy Istenünk kegyelmet gyakorol azokkal,
akik nem mindig keményen és sokat dol-
goznak a szõlõben. A munkát nem vállalók
nem érdemelnek jutalmat, de akik többet-
kevesebbet szolgálnak, azok Isten jóságából,
kegyelmébõl megkapják az örök élet
jutalmát.

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

Minden munkásának örök élettel fizet

1559-ben felállította Kálvin Genfben a
közép- és fõiskolát. Csonka egyetem
volt, orvosi fakultás nélkül. A lelkész-
képzés és a hivatalnokok képzése volt
a fõ egyelõre. 

A genfi egyetem alapjait lerakta. A fõiskola
vezetõje Béza Tódor lett, Kálvin egyik diák-
társa. Az iskola a doktorok testületét adta az
egyháznak. 

Kálvin az iskolában semmilyen tisztsé-
get nem viselt, de rendszeresen tartott na-
ponta exegézis órákat. Nagy érdeklõdés
mutatkozott, úgyhogy egy templomban tar-
totta. Egy gyorsíró csoport jegyezte elõadá-
sait, mert õ nem írta le beszédét. A gyors-
írók leírták, õ átnézte és javította, aztán
nyomtatták. A francia hitsorsosoknak is meg-
küldték a könyveket. A genfi akadémia a
francia lelkészképzést is megoldotta. Kálvin
halálakor 1500 diákja volt. Európa minden
részébõl voltak diákjai, magyarok is. 

A diakónusok beállításával nem kellett
1555-ig várnia Kálvinnak. Kórház, szegény-
ház létesült, segély a rászorulóknak, gyógyí-

tás a betegeknek, az átutazó szegényeknek
ingyenes szállás, de a koldulás tilos volt.
Példaszerû volt mindez. 

A prédikátor Kálvin a Szent Péter temp-
lom szószékérõl minden vasárnap kétszer és
minden második héten naponta egyszer pré-
dikált. A vasárnap délelõtti prédikációja 45
perces volt (Bullingeré a két órát is meghalad-
ta) mégsem beszélt gyorsan. A prédikációkra
vacsora után készült egy órányit. Nem írta le
beszédeit, hanem a francia gyülekezetek által
fizetett gyorsírók lejegyezték. Azokat is lemá-
solták, kiadták gyorsan, és elküldték Fran-
ciaországba. A 19. században veszett el Genf-
ben egy csomó kéziratos Kálvin-prédikáció. 

Kálvin külföldi hatása

Háromszáz emberrel levelezett rendsze-
resen. VI. Edward és Erzsébet angol uralko-
dókkal, Zsigmond lengyel, Christian dán
királlyal, a navarrai királlyal, Renate herceg-
nõvel, Melanchtonnal, Lutherrel és számos
tudóssal, reformátorral, Condé herceggel,
volt tanítványait nem is említve. 

Knox János, Skócia reformátora Genf-
ben tanult és õ ültette át a kálvini tanokat
Skóciába, szabadabb formában, mint Kálvin
tehette Genfben. A francia hugenották
Kálvin vezérszellemét követték, egyházal-
kotmányuk kérdésében is az õ elvei alapján
alakították meg országos szervezetüket.
Szintén szabadon alkalmazhatták Kálvin
eredeti elveit, nem korlátozta õket a világi
hatóság, mint Kálvint a genfi, mert õk üldö-
zöttek voltak, nem akarta ügyüket a francia
világi hatóság irányítani. A lengyel reformá-
ció mozgatója szintén Kálvin lett. A cseh
waldenseknek azt tanácsolta, hogy egyesül-
jenek a reformáció egyházaival. Hollandia
református egyháza ugyancsak Kálvin ha-
tására alakult ki. Katolikus volt a szó eredeti
értelmében (katolikus: egyetemes, az egész
Földre kiterjedõ). 
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Kálvin hatása a reformáció egyházaira 2009

Kálvin-év
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Történelmi pillanatnak lehettünk tanúi
azok, akik augusztus 23-án részt vettünk a
Sarmaság-Bányatelepi Református Egyház-
község új templomának felszentelésén. A
Szilágysomlyói Egyházmegyében utoljára
1920-ban volt hasonló esemény, amikor a
szilágykövesdi templom épült.

Zsúfolásig megtelt a bányatelepi temp-
lom, és így nem csak a kövek, de a lelkek is
egymásba épültek, egy nagy lelki temp-
lommá. Csûry István, egyházkerületünk
megbízott püspöke hirdette az igét a Zsolt
84,5-6 versei alapján: „Boldogok, akik házad-
ban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! Bol-
dog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te
utaidra gondol.” Boldogok lehetnek a bánya-
telepiek, hogy megvalósulhattak álmaik,
hogy állni látják új templomukat, hogy im-
már ebben dicsérhetik a Seregek Urát. De
ahhoz, hogy ez a boldogság tartós és tartal-
mas maradjon, fontos, hogy mindig az Isten
útjaira gondoljanak. Ne emberi utakon, esz-
méken induljanak el, ne sodródjanak az
árral, hanem Isten erejét kívánják és az Õ
utait kövessék.

Ezután következett Lukács József espe-
res templomszentelési beszéde. Isten Szent-
lelke munkálkodott akkor, amikor szol-
gálatra készülve szintén a 84. Zsoltár verseit
választotta, de ezúttal a 2-3. és 11. verseket:

„Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek
Ura! Kívánkozik, sõt emésztõdik lelkem az Úr-
nak tornácai után; szívem és testem ujjongnak az
élõ Isten felé…. Mert jobb egy nap a te tor-
nácaidban, hogysem ezer másutt.” Szolgálatá-
ban esperes úr felelevenítette a bányatelepi
gyülekezet elmúlt 8 évét, az elindulástól a
mai ünnepig. Nem volt könnyû az út, de
Isten kegyelmébõl látványosan épült
testben és lélekben a gyülekezet. A kezdeti
nincstelenségbõl eljutottak oda, hogy új
templommal, épülõ új parókiával és sok-sok
lelki kinccsel lettek gazdagabbak.

A szolgálatok után Lucza István, lelki-
pásztor köszöntötte a népes gyülekezetet,
benne a meghívottakat, lelkészi és világi jel-
legû vendégeket. Az ünnepre készülve
azon gondolkodott, hogyan tudná össze-
foglalni az elmúlt idõszakot. A templom- és
gyülekezetépítés szolgálata nem volt
könnyû számára, és az, hogy idáig eljutott a
gyülekezet sok embernek köszönhetõ, de
egy mondatban csak azt tudja mondani:
Boldogok lehetnek azok, akik eszközök le-
hettek és lehetnek Isten kezében, az Õ aka-
ratának megvalósulásában. Ilyen eszköznek
érzi õ is magát.

A köszöntések rendjén elõbb a testvér-
gyülekezetek képviselõi szóltak: Püsök József
Attila lelkipásztor az „õsi” sarmasági gyüle-

kezet nevében köszöntötte a bányatelepieket,
majd õt követte Sipos Ajtony Levente
soltvadkerti lelkipásztor. Õket követték a
világi képviselõk: Dombi Attila sarmasági
polgármester, Lehoczki Ferenc soltvadkerti
polgármester, Seres Dénes képviselõ és
Kelemen Hunor RMDSZ ügyvezetõ elnök.

Ezután Lucza István lelkipásztor az új
templomot ábrázoló képpel (linometszettel)
ajándékozta meg a gyülekezet egykori és je-
lenlegi fõgondnokait, gondnokait és presbi-
tereit, akik oroszlánrészt vállaltak az elmúlt
évek templom- és gyülekezetépítésének. De
hasonló ajándékban részesültek azon ven-

TEMPLOMSZENTELÉS SARMASÁG-BÁNYATELEPEN

„Boldogok, akik házadban laknak”

Augusztus 9-én, vasárnap délután immár
negyedik alkalommal került megrendezésre
Bocskai István 1604-es gyõztes csatájának
emlékünnepe a Nyúzóvölgyben. Valóság-
gal megpezsdült a határ, hiszen ifjak és öre-
gek egyaránt sereglettek az ünnepségre.
Megható volt a látvány, amint múlt és jelen
összefonódott, egyrészt a nézõsereg és a ko-
rabeli ruházatot viselõ katonák, másrészt az
unokáikat karjaikban tartó nagyapák és
nagymamák által. 

Az ünnepség természetesen igei meg-
nyitóval kezdõdött, melyet Derencsényi
István, a Tiszántúli Egyházkerület püspök-
helyettese szolgáltatott. Ezt követõen Gel-
lért Gyula esperes köszöntötte a vendégeket
és az ünneplõ, majd 3000 fõs tömeget. El-
mondta, hogy a rendezvény célja a nemzeti
öntudat és a közösség erõsítése, de ugyan-
akkor a gyõzelem érzése is egy csodálatos
dolog, márpedig gyõzelmi élményben saj-
nos ritkán van részünk. Jó együtt lenni a
csatatéren, szeretetben és békességben, itt
mindenkit a szeretet hoz össze – mondta az
esperes. A köszöntések után Rákóczi Lajos
tanár elszavalta a Himnuszt, majd az ün-
neplõ gyülekezet ajkán felzengett nemzeti
imádságunk. Ezután következett az ünnep-
ség központi eseménye, a csataimitáció.

Horváth Lajos hadtörténész ismertette
az eseményeket. Elõször azt a jelenetet lát-
hatta a közönség, amikor Bocskai az osztrák
seregben szolgáló öt hajdúkapitányt és az
általuk vezetett mintegy 2500 hajdút zsold
ígéretével és „magyar szívükre” hivatkozás-
sal a maga oldalára állította. Majd a kukori-
cásban megbújó hajdú seregek többször is
rajtaütöttek Petz ezredes vonuló, osztrák
katonáira. Az elsõ rajtaütés után az oszt-
rákok szekértábort alakítottak, s a piro-
technika segítségével ágyútüzet nyitottak a
rohamozó hajdúkra. Igaz, ezt késõbb a szá-
razság miatt mellõzniük kellett. A csatát vé-
gül Bocskai megérkezõ lovassága és a lõ-
poros szekér felrobbanása döntötte el. 

A zárójelenetben Petz elfogását és meg-
adását mutatták be a lelkes szereplõk. A
programot ezután a Bocskai-zászló alatt a
hajdúcsapat eskütétele színesítette. Majd
sok éves részvételükért és fáradozásaikért
elõléptetésekre került sor, így hajdúkapi-
tány lett Balázs Levente, id. Füzesi László,
Kiss Gábor és hajdúhadnagy Diószegi
Gellért Ákos, Kurucz Norbert, Kovács
Gábor. Cs. Nagy Zoltán, a Bocskai István
Hagyományõrzõ Egyesület elnöke okleve-
leket osztott ki, s Gellért Gyula esperesnek,
mint az „érmellék fõpásztorának” az oklevél
mellé egy teli pásztortáskát is adott. 

A diószegi Szömörce néptánccsoport
gyerekjátékokat adott elõ, a zenei kíséretet
a Sugalló együttes biztosította. A földesi
Szélrózsa néptánccsoport pedig hajdútán-
cokkal és mókás, kacifántos köszöntõkkel
szórakoztatta a közönséget. Meleg Vilmos
színmûvész elõadásában meghallgathattuk
a Szózatot, ezt követõen az emlékszikla
megkoszorúzása történt. Záróakkordként a
Pusztai Farkasok Hagyományõrzõ Íjász-
egyesületének remek bemutatóját tekint-
hették meg a kitartó ünneplõk.

Áldott nap volt ez, sok-sok lelki, szellemi
kinccsel gyarapodhatott az, aki eljött. Jó volt
emlékezni, múltban vándorolni és a jelenben,
békében és szeretetben együtt lenni.

JAKÓ SÁNDOR ZSIGMOND

A győzelem ünnepe

Gellért Gyula érmelléki esperes (jobbra): 
a győzelem érzése csodálatos dolog, márpedig
győzelmi élményben sajnos ritkán van részünk

Közel kilenc évtized után ismét
templomszentelésre került sor a Szilágysomlyói
Egyházmegyében 

SZŐNYI LEVENTE lelkipásztor, Szilágylompért
FOLYTATÁSA A 8. OLDALON
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Ha nyár, akkor vakáció, ha vakáció, ak-
kor kirándulás. Hurrá nyaralunk! A
szentjánosi gyülekezet fiataljainak egy
csoportja már évek óta együtt nyaral.
Az IKÉ-sek, így nevez bennünket a
gyülekezet s mi is így nevezzük ma-
gunkat, bár közben változott az elneve-
zés. De a lényeg ugyanaz maradt.

Korán reggel van, alig múlt hat óra. A temp-
lom elõtti téren fiatalok gyülekeznek nagy
csomagokkal. A szülõk segítségével kocsik-
kal, Nagyváradra megyünk az állomásra,
ahol 14 fiatal vonatra ül és Mezõbaj felé ve-
szi az irányt. Két kocsi hozza utánunk a ra-
kományt: sátrakat, ruhanemût, élelmet.
Azok az ifjak, akik dolgoznak, pénteken
csatlakoznak hozzánk. Jönnek autóval, ha
rövidebb idõre is, mert szeretünk együtt
lenni. Ahogy zakatol a vonat, emlékek, el-
múlt kirándulások idézõdnek fel bennem. 

Elõször 2004-ben nyaraltunk együtt a
Belényes környéki gyönyörû tájakon, Belé-
nyes-Sonkolyos és Körösjánosfalva fiataljai-
val együtt jártuk a gyönyörû környéket a
lelkésznõ vezetésével. Testvéri kapcsolat,
barátság lett belõle.

2005-ben Vércsorogon sátoroztunk és
gazdagodtunk élményekben és egymás
iránti szeretetben. 

2006-ban Tiszahosszúmezõ volt a nyara-
lásunk színhelye, hogy megismerjük a gyö-
nyörû Máramarost is. Még inkább megis-
mertük az Urat is, mert minden este evan-
gelizációs istentiszteletet tartottunk a temp-
lomban, ahova eljöttek a gyülekezet tagjai
is. Volt közös ének, közös imádkozás. Felejt-
hetetlen napokat töltöttünk együtt a hely-
beli ifjakkal és élveztük a lelkész családja és
a gyülekezet szeretetét.

2007-ben a Boga völgyében jártunk.
Komoly túrázások során átéltük egyik ked-
velt énekünk valóságát: Oly jó tudni azt,
kezedben az életem... A túrázások mellett

mindennap Igét is olvastunk, megbeszél-
tük, játszottunk.

2008 júliusában Lesen nyaraltunk.
Kissé esõs idõt fogtunk ki, de Istennek gond-
ja volt ránk, hogy fedél is legyen a fejünk
felett, nem csak sátrak. A fiuk sorban beköl-
töztek a sátrakból a villába az esõ miatt. So-
kan voltunk így együtt s tanultuk gyakor-
latba ültetni Isten Igéjét, egymást szeretet-
ben elhordozni, gyakoroltuk a türelmet, a
megértést. Sokat játszottunk, társasjá-
tékokat, amikor nem tudtunk kirándulni.
Ugyanebben az évben egy hosszabb utat is
megtettünk. A holland testvérgyülekezet
meghívására 19-en egy hetet IJzendoornban
töltöttünk igazi testvéri közösségben és
szeretetben.

Miközben a múlt élményei kavarognak
bennem, a vonat lassít és megérkezünk
Mezõbajra. Ez évben nem a hegyeket
választottuk, hanem a Sebes-Körös mellõl a
Fekete-Körös közelében levõ Mezõbajra
kirándultunk. Hisszük nem volt véletlen ez
a választás, mint ahogy hitünk szerint sem-
mi sem történik véletlenül az életünkben.

A mezõbaji parókia udvara sátortáborrá
változott. Nem a hegyek magasodtak mel-
lettünk, hanem a templom tornya. Sátorve-
rés után irány a Fekete-Körös! Egy nagy ár-
nyas fa alatt volt a fõhadiszállásunk. Elfér-
tek alatta a biharszentjánosi, valamint a me-
zõbaji fiatalok együtt. Ünnepélyesen meg-
nyitottuk a keresztyén ifjúsági táborunkat.
Ismerkedtünk, barátkoztunk a helybeliek-
kel. Ismerkedtünk az Igével is, tanulgattuk
a Krisztus útján való járást. Ugyanis közös
reggeli áhítatok után indultunk minden-
nap útnak a Körös partra, vagy a tamás-
hidai romtemplomhoz, amely nem kis túra
volt gyalog a 38 fokos melegben. Még jó,
hogy közben jövet-menet meg lehetett már-
tózni a Körösben, vagy a kanálisban. Min-
den este a kirándulásból hazatérõ mintegy
ötven éhes fiatalt terített asztal várta a kul-
túrotthonban, melyet a szorgos és vendég-

szeretõ mezõbaji asszonyok készítettek.
Naponként finomabbnál finomabb étkeket
tálaltak nekünk. Nem hiányzott a meglepe-
tés sem: fánk, csemege tengeri, almás süte-
mény, kalács. A baji kenyérnek még ma is
szánkban érezzük a jó ízét. A tábortûznél
közös éneklés gitárral, kánonok, játékok tet-
ték széppé és feledhetetlenné az estéket.

Vasárnap megtelt az Isten háza. Közö-
sen szolgált a két gyülekezet fiatalsága. Csil-
logó szemekkel énekeltük együtt, hogy „Jé-
zussal járok minden nap”. Ezen a nyáron is
barátságok szövõdtek és hisszük, hogy
terjedt az evangélium, hisz tapasztaltuk,
hogy egymás hite által épültünk fiatalok és
idõsebbek egyaránt. Köszönjük a mezõbaji
gyülekezetnek, a lelkipásztor családnak,
hogy befogadtak bennünket és az Istentõl
kapott szeretetükbõl nekünk is adtak.

Köszönjük Istennek, hogy van egy csa-
pat, aki immár hat éve együtt kirándul.
Közben barátságok, szerelmek szövõdtek,
házasságok köttettek. Vannak, akik elszár-
maztak közülünk. Más városban tanulnak,
dolgoznak, férjhez mentek, megnõsültek,
de még vissza-vissza járnak, ha tehetik. Há-
la az Úrnak, hogy vannak mindig újak is,
hogy nem apad el az Õ népe, hogy van
utánpótlás. Mindig van egy mag, „hagy ma-
got az Úr.” Dicsõség Neki érte.

CS. P.

Nyári emlékek, emlékezetes nyarak

Ismerkedés egymással és az Igével. 
A biharszentjánosi és a mezőbaji fiatalok közös
táborozása

Kárpát-medencei Magyar Református Fiatalok II. Találkozója
Az immár második alkalommal megrende-
zett találkozóra – melynek augusztus 17-23.
között a Balatonfenyvesi Református Gyer-
mek- és Ifjúsági Üdülõ adott otthont – Fel-
vidékrõl, Kárpátaljáról, Partiumból és So-
mogyból érkeztek többségében középisko-
lás korú fiatalok, felnõtt kísérõikkel együtt
mintegy százhetvenen.

Az idei egyhetes együttlét mottóját – a
Kálvin-évek jegyében – Illyés Gyula versé-
bõl kölcsönözték a szervezõk: „Hiszed,
hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha
nincs – Kálvin? Nem hiszem” (A reformáció
genfi emlékmûve elõtt).

A délelõtti igetanulmányok sorát Stein-
bach József dunántúli püspök nyitotta meg,

a hét többi napján pedig a csoportokkal
együtt érkezõ lelkipásztorok szolgáltak. 

Az elõadások Kálvinról, a kálvini refor-
máció Kárpát-medencei elterjedésérõl, a
magyarságra gyakorolt hatásáról szólnak. A
nyitó elõadást Dr. Huszár Pál, a Zsinat vi-
lági elnöke tartotta Kálvin, kálvinizmus,
magyarság címmel, de szó esett a hét során
a nemzet szolgálatában maradandót alkotó
magyar reformátusokról, a reformációnak a
nemzeti nyelv kialakulásra gyakorolt, máig
tartó hatásáról az irodalomban, mint aho-
gyan arról is, hogy mit jelent ma magyar
reformátusként élni a Kárpát-medencében. 

Esténként a részvevõk egy-egy csoport-
ja saját szülõföldjük egykori és mai refor-

mátus vonatkozásait mutatta be a többiek-
nek, volt szilágysági és somogyi táncház,
valamint augusztus 20-i ünnepi mûsor is. 

Vasárnap úrvacsorai istentisztelettel
zárult az egyhetes együttlét, és a szervezõk
reménysége szerint ki-ki azzal az örömmel
indulhatott haza, hogy Balatonfenyvesen
folytatódott a debreceni Alkotmányozó
Zsinattal elkezdõdött folyamat, azaz egy
nemzet egy református egyházának
egymástól távol élõ tagjai egy lépéssel
ismét közelebb kerülhettek egymáshoz, és
átélhették a jézusi kijelentés valóságát: Ti
pedig mindnyájan testvérek vagytok. 

BELLAI ZOLTÁN



Augusztusban zajlott, az alig több mint 200
lelket számláló kis gyantai gyülekezetben a
Krisztus harcosai nevû program, melynek
vezérigéje az Ef 6,11 volt: „Öltözzétek fel az
Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az
ördögnek minden ravaszságaival szemben”. En-
nek keretében szerveztük meg a IX. evange-
lizációs angol nyelvû tábort két egymást kö-
vetõ turnusban, ahol idén is több mint hat-
van, 13 és 17 év közötti fiatal vett részt a
helybéliek mellett Nagyváradról, Szalontá-
ról, Margittáról, Monospetribõl és Érmi-
hályfalváról. A tábor kilenc éves mûködése
során olyan hírnévre tett szert a fiatalok kö-
rében, hogy mostanra a résztvevõk nagyré-
sze visszatérõként érkezik, sõt barátaikat is
magukkal hozzák.

Minden reggel áhítattal kezdtünk, majd
angol- és magyar nyelvû ifjúsági énekeket
tanítottunk, ezután következett az angol
nyelvû bibliaóra. Isten mindvégig meleg
nyári idõt rendelt ki, így naponta ebéd után
lemehettünk a fiatalokkal a Fekete-Körösre
fürödni. Ezt követõen zajlottak a kézmûves
foglalkozások, személyiség fejlesztõ és
csapatépítõ játékok. Az esti közös bibliaóra
utáni vacsorát követõen a tábortûz mellett
énekeltünk, beszélgettünk. A fiatalokkal az
Angliából érkezett Ian Ring lelkész, illetve
két angol egyetemista lány, továbbá az
Amerikai Egyesült államokból jött lelkész:
George de Vuyst és a szervezõ: Soós
József-Tamás gyantai lelkész foglalkozott.
Hazai segítõink voltak Fazakas Ferenc és
felesége Eszter, lelkipásztorok Mezõtelki-
bõl, Csabai Árpád evangélikus lelkész,
Szatmári István elsõ éves teológus, Lázár
Ibolya gyantai presbiter és lánya Krisztina,
valamint Horváth Edit munkatárs. A tábort,
mint majdnem minden évben, idén is
meglátogatta Ft. Tõkés László püspök.

A tábor elsõ hetében a programokon
részt vettek a gyantai és itt nyaraló óvodá-
sok és kisiskolások is. A nagyoknak tartott
bibliaórák ideje alatt Soós Orsolya óvónõ és
az angol lányok felváltva tartottak angol
tevékenységeket a kisebbeknek. A bibliából

vett példák alapján arról beszélgettek, hogy
a mai gyerekek manapság miként lehetnek
Krisztus „harcosai” a jóság, szeretet és alázat
fegyvereivel. A mintegy harminc gyerek a
tábor második turnusa alatt bibliahéten vett
részt. Ennek a témája „az igazi kincs” ke-
resése volt, mottója pedig: „Mert ahol van a
ti kincsetek, ott van a szívetek is.” (Mt 6,21)
A kultúrházban megtartott naponkénti
összejöveteleken a gyerekek bibliai történe-
teket hallhattak és beszéltek meg, énekeket
tanultak, rajzoltak és színeztek, kézmûves-
kedtek, de mindennapra jutott egy kis meg-
lepetés is.

Amíg a gyermekek és fiatalok elmélet-
ben tanulták mit jelent Krisztus harcosának
lenni, addig a három hollandiai önkéntes,
akik a Harmelen-i Help Romania Commity
alapítvány képviseletében jöttek Gyantára,
gyakorlatban mutatták meg, mit jelent ez.
Horváth Lajos gyantai kántor irányításával
a gyülekezetünk 2007-ben visszakapott is-
kolájának és óvodájának osztálytermeit ja-
vították, szépítették. Az épületet az illetékes
Feketekápolna Polgármesteri Hivatala na-
gyon leromlott állapotban juttatta vissza.
Noha ebben az épületben továbbra is állami
iskola és óvoda mûködik és szerzõdés sze-
rint õk lennének hivatottak elvégezni eze-
ket a munkálatokat, a gyantai iskolát messze
ívben elkerüli minden állami beruházás. Vi-
szont a gyantaiak nem szeretnék gyerme-
keiket méltóságon aluli körülmények között
taníttatni és az egyháznak nincs elegendõ
anyagi fedezete ilyen munkálatok végzésé-
re, ezért önkéntesekkel próbáljuk a felújítást
elvégezni. Isten jóvoltából így került hoz-
zánk és fogott spaklit, ecsetet a holland fod-
rásznõ, diák és számítógépes programfej-
lesztõ, hogy a hit, szeretet és alázat fegyve-
reivel legyõzzék a gonoszt és jövõje legyen
a gyantai magyar oktatásnak. 

Mindkét rendezvény záróeseménye az
idén 150 éves templomban tartott istentisz-
teleten volt. A több mint két éve tartó temp-
lomrestaurálási munkálatok a programok
ideje alatt is folytatódtak. Volt olyan nap,

hogy 17 munkás is azon fáradozott az állvá-
nyokon, hogy az egyik legnagyobb és leg-
szebb Bihar megyei vidéki templom vissza-
nyerje régi fényét.

Az elsõ istentiszteleten a tábor vezérigé-
je alapján szólt az igehirdetés, melynek köz-
ponti üzenete: a mai világban annyi harc
van, de végsõ gyõzelemre csak az szá-
míthat, aki Jézus Krisztus jó vitézeként har-
colja meg a maga harcát. A második hét zá-
róeseményén, a bibliahetes vezérige hang-
zott el a Mt 6,19-20 alapján. Üzenete, hogy a
mennyei kincseket sokszor nemcsak gyûj-
tenünk kell, hanem gyakran harcba is kell
szállnunk értük. Törekedjünk arra, hogy
mindig készek legyünk megharcolni a har-
cot a mennyei kincsekért. Ezeken az alkal-
makon mind a kisebbek, mind a nagyobbak
bizonyságtételei is elhangzottak. Elénekel-
ték azokat az angol és magyar nyelvû ifjú-
sági énekeket, melyeket a táborban tanul-
tak, az istentiszteleten résztvevõ szülõk és
gyülekezet nagy örömére és Isten dicsõsé-
gére. A táborzáró istentisztelet után a gyü-
lekezet megtekinthette a gyerekek alkotá-
saiból összeállított kiállítást is. Az ünnepi
esemény szeretetvendégséggel ért véget. 

Megköszönöm a segítõk áldozatkészsé-
gét és munkáját és Isten áldása kísérje mind-
annyiunk hitbeli harcát az Õ dicsõségére,
ifjúságunk jövõjére és mindannyiunk javára.

SOÓS JÓZSEF-TAMÁS lelkipásztor
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A bibliahét a gyermekek bizonyságtételével zárult

gyar nyelvű egyetem Romániában. Új távlatok
nyíltak az Egyetem tizenhárom szakja számára:
az alapképzésen túl immár négy mesterképző
szakot indítunk a 2010/2011-es tanévben, euró-
pai uniós pályázati források nyíltak meg előttünk.
ISTEN SEGÍTSÉGÉBE vetett bizakodással
indítjuk az új tanévet. Tesszük ezt akkor is, ha az
új közoktatási törvénytervezet, még mindig nem
olyan, amilyet egyházunk és testvéregyházaink
szeretnének. Reméljük, hogy a törvénymódosí-
tással kapcsolatos közös munkánknak, soroza-
tos közös tiltakozásunknak meglesz az eredmé-
nye, és a felekezeti oktatás, évszázados hagyo-
mányaihoz és a román alkotmány előírásaihoz
képest, méltó helyre kerül az új törvényben.
ÉS AKKOR – Isten engedelmével – az eljövendő
tanévet jobb körülmények között kezdhetjük!
Nagyvárad, 2009. szeptemberében

HETEDIK KÜRTSZÓ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Krisztus harcosai Gyantán

Idén immár kilencedik alkalommal került megrendezésre a gyantai evangelizációs angol tábor 
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A kálvini örökség a XXI. századi pres-
biter számára – a Kálvin év jegyében e
témában tartotta meg ötödik konfe-
renciáját Egyházkerületünk Presbiteri
Szövetsége augusztus 28-30-án. Az
Aradi és a Békési Egyházmegye test-
véri együttmûködése eredményeként
elsõ nap az Arad-belvárosi, ezt követõ-
en pedig a battonyai gyülekezet látta
vendégül a konferenciát. 

A pénteki nyitó istentiszteleten Tõkés László
EP-képviselõ hirdetett igét ApCsel 5,29 alap-
ján. A reánk maradt örökség Kálvin életé-
ben, munkásságában, tanításában rejlik. Ta-
nításának vezérgondolata a kegyelem. Kál-
vin példája, hogy lelkiismeretesen éljünk,
bátorságot vegyünk az embert próbáló
helyzetekben, s merjük rábízni magunkat
Istenre – fogalmazott az igehirdetõ. 

Venter Miklós, az Aradi Presbiteri Szö-
vetség elnöke köszöntésében a presbiteri
tisztség fontosságát hangsúlyozta és rámu-
tatott, hogy ilyen rangos presbiteri találko-
zónak még nem adott otthont a Maros-parti
város, éppen ezért nagy odafigyeléssel és
körültekintéssel szervezték meg a konferen-
ciát a szomszédos, testvér-egyházmegyével
közösen. 

Dr. Tóth János, a Magyar Református
Presbiteri Szövetség (MRPSZ) Békés Megyei
Területi Szervezetének elnöke az MRPSZ
elnökségének üdvözletét is tolmácsolta. A
köszöntések sorában Bodnár Levente, Arad
alpolgármestere, Seres Géza, az Aradi Egy-
házmegye esperese, Baracsi Levente, a
házigazda egyházközség lelkésze, illetve
László Kálmán egyházkerületünk Presbiteri
Szövetségének elnöke emelkedett szólásra.
Az Erdélyi Egyházkerület Presbiteri
Szövetségét Pályi József alelnök képviselte. 

A köszöntéseket Venter Andrea, Nagy
Noémi Judit, Terékné Megyesi Éva, Geréb
Miklós, Ionica Neagu és Molnár Adél ze-
nés összeállítása követte, majd Õsz Sándor
Elõd, az Erdélyi Egyházkerület levéltárosa
Kálvin élete és munkássága címen megtartotta
a konferencia elsõ elõadását. 

Az esti áhítaton Seres Géza, aradi espe-
res szolgált igemagyarázattal, majd a konfe-
rencia résztvevõi átutaztak Battonyára, ahol
a vacsora után a helyi Mikes Kelemen Gim-
názium kollégiumában szállásolták el õket.

A második nap Sipos Tas Töhötöm, a
Békési Egyházmegye esperesének áhítatá-
val kezdõdött, majd zenés mûsort követõen
Karsai József, Battonya polgármestere
köszöntötte a konferencia résztvevõit.

A következõ elõadást Buzogány Dezsõ
kolozsvári teológiai tanár tartotta: Kálvin
hatása az erdélyi reformációra. Presbitériumok,
az egyházkormányzat, a református istentisztele-
ti rend kialakulása Erdélyben címen. A refor-
máció nem hitújítás, hanem az igehirdetés,
a Sola Scriptura gyõzedelmeskedése –
hangsúlyozta az elõadó. 

A fegyelmezés végsõ soron Isten mun-
kája a gyülekezetben – mutatott rá Kálvin
tanítása az egyházfegyelemrõl és az egyházkor-
mányzásról címmel tartott elõadásában
Bustya Dezsõ nyugalmazott fõjegyzõ.

Ötvös József, az Erdélyi Egyházkerület
generális direktorának elõadása A kálvini ta-
nítás alapelvei az igehirdetésrõl, a sákramentu-
mokról és a szeretetszolgálatról címet viselte.
Kálvin lassan és tagoltan beszélt, vasárna-
ponként két alkalommal szolgált. Nem volt
ugyan felszentelt pap, de nagy igehirdetõ
volt, aki 25-30 évig naponta hirdette az Igét.
A Bibliát versrõl versre magyarázta. Mindig
onnan folytatta, ahol elõzõleg abbahagyta.

Mintegy négyezer prédikációt mondott el,
amibõl kétezer-ötszázat jegyeztek le. Kálvin
nagyon érzékeny, diakóniai lelkületû ember
volt – mutatott rá az elõadó.

Toró Tibor temesvári akadémikus A re-
formáció genfi emlékmûvének erdélyi vonatko-
zásairól az atomfizikus szemszögébõl címen tar-
tott elõadásában rámutatott, hogy Genfben
található a világ legnagyobb atommag-
kutató központja. Azt is megtudhattuk,
hogy Kálvin és az atomfizika közötti össze-
függést elsõnek Illyés Gyula fogalmazta
meg, A reformáció genfi emlékmûve elõtt címû
versében, melyet dr. Himainé Raczkó Zsu-
zsanna elõadásában hallhattunk. 

Mohácsy Nikoletta újdonsült battonyai
lelkipásztor igemagyarázatát megelõzõen
Barabás Mihály, a nagyvárad-õsi gyüleke-
zet tagja ismert egyházi énekeket szólalta-
tott meg citerán. 

A vasárnap délelõtti istentiszteleten
Csûry István megbízott püspök az 1Móz 31,44-49
alapján hirdetett Igét. Egyedül Istené a
dicsõség, tegyük ezt a dicsõséget közkincsé!
– hívott fel az igehirdetõ. 

Az úrvacsorával záruló istentiszteletet
követõen Venter Miklós és László Kálmán
záróbeszédeikben azon reményüket fejez-
ték ki, hogy az együttlét hasznos és tanul-
ságos volt, és mindannyian lelkiekben fel-
töltõdve térhetünk haza gyülekezeteinkbe.

TÓTH ZSIGMOND

Nevem Kohár Zsomborné Lili, diakónus
vagyok a Feketeerdõi Református Gyüleke-
zetben. Gyermekkoromban jártam vallás-
órára, konfirmációi elõkészítõre, konfirmál-
tam, majd istentiszteletre. Amiket ezeken az
alkalmakon tanultam, hallgattam ügyesen
elraktároztam, de nem hasznosítottam az
életemben.

Visszagondolva, nem éreztem át ezen
alkalmaknak a lényegét, fontosságát. Sajnos
egy tragédiának kellett történnie az életem-
ben ahhoz, hogy ráébredjek tulajdonkép-
pen kinek a kezében van az életem. „Nyo-

morúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért
kiáltottam Istenemhez. Meghallgatta hangomat
templomában, kiáltásom a fülébe jutott.” (Zsolt
18,7) „Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vi-
zekbõl kihúzott engem.” (Zsolt 18,17)

Elõjöttek a múltban tanultak és egészen
más értelmezést kaptak az igehirdetések,
bibliaórák, imaórák. Közben elkezdtem ol-
vasni a Bibliát és ráébredtem arra, hogy nem
kell nekem tudnom a sorsomat, elég ha
tudom kinek a kezében van: az Úr kezében.

Igehirdetések alkalmával, valamint val-
lásos tárgyú könyvek olvasása közben szé-

pen kirajzolódott, hogy az ember szinte na-
ponta vétkezik, de bocsánatot nyerhet, sõt a
naponkénti kisebb-nagyobb megpróbáltatá-
sok megéléséhez, átéléséhez kérhet és kap-
hat erõt, bölcsességet, szeretetet, békessé-
get, ha imáiban hittel és hálával fordul a
Mennyei Atyához Jézus Krisztus által. „Jöjje-
tek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és
megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok
néktek.” (Mt 11,28) 

Az Úr, ha terhet, gondokat, tragédiákat
megenged az életünkben, akkor erõt is ad
azok elhordozásához. 

Presbiteri konferencia a kálvini örökség jegyében

Őrzők a strázsán – Feketeerdői presbiterek (2.)

Vasárnap délelőtt istentisztelettel zárult a
rendezvény, melyen Csűry István megbízott
püspök (középen) hirdetett Igét

Az idei egyházkerületi presbiteri konferencia
résztvevői



A lelkész fáradtan roskadt karosszékébe.
Kinyitotta Bibliáját, hogy vasárnapra textust
keressen, de nem találta. Elaludt. Álmában a
harangozó izgatottan magyarázta:

– Tiszteletes úr! Nem szólnak a harangok! 
– Mit beszél? 
– Nem szólnak a harangok! 
Fölsiettek a toronyba, s valóban, a harangok

nyelve némán himbálózott. 
Döbbenten jöttek le a toronyból. A hívek már

begyûltek a templomba és kezdõdött volna az
istentisztelet. A lelkész bemondta az énekeket, de
az orgona nem szólalt meg. A kántor hiába
nyomogatta a billentyûket. 

A lelkész fölment a szószékre. A gyülekezet
tagjai dermedt csöndben figyelték. Kezében a
Biblia, s azzal küszködött, hogy felnyissa.
Amikor nagy nehezen sikerült, akkor nem találta
meg a textust. 

Valamit mondani akart a gyülekezetnek, de
nem jött ki hang a torkán, csak tátogott. Kétségbe
esve döbbent rá arra, hogy Isten nem szól se
hozzá, se a gyülekezethez. Elhallgatott az Úr!

Felébredt. Egész testét izzadság borította.
Szíve erõsen dobogott a félelem miatt. És eszébe
jutott, hogy a zsidó Éli fõpap idején, nagy ritkán
vagy egyáltalán nem volt kijelentése az Úrnak.
Malakiás próféta leírta, hogy míg az Úr tisztelõi
egymással vitatkoztak, azalatt elhallgatott Isten.
Jézus Krisztus néma bárányként állott Kajafás
fõpap és Pilátus helytartó elõtt, mert nem volt
üzenete, küldetése hozzájuk. 

Rettenetes dolog, amikor Isten hallgat!
Akkor a lelkész elõtt megjelent a textus.

Zsidókhoz írott levél 3,15. Bizonyos lett abban,
hogy vasárnap errõl kell prédikálni: „Ma, ha az
Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti
szíveteket.”

PERES ANDRÁS
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TOLLVONÁS

Játékos gondolkodás
A bukaresti Ady Endre középiskolában kicsenget-
tek nagyszünetre. Az osztályterembõl a diákok
igyekeztek kimenni az udvarra, ahol megkezdõ-
dött az ilyenkor szokásos kikapcsolódás, a játék.
Igen, a játék a gyermek egyik legtermészetesebb
megnyilvánulása, hatására szinte gombnyomás-
ra összpontosulnak fizikai és szellemi energiái.
Ha játékról van szó, a gyermek pillanatok alatt
nyitottá válik.

A tanulók sokszor fáradtak és fásultak. A fá-
radtság és fásultság válhat akadályává a komoly
munkavégzésnek, a tanulásnak. Ha sikerül ezt a
bénító érzést feloldani, esetleg játékkal, akkor ki-
nyitottuk a kaput az energiák elõtt. Ter-
mészetesen erõfeszítésre minden feladathoz szük-
ség van. Igaz, hogy könnyebben hozza mozgásba
az energiát az a diák, aki nemcsak az erõpróba
kedvéért fog hozzá a munka, a tanulás el-
végzéséhez, hanem örömet, sikert is keres benne.
Erre is nevelhet a játék, a játékos gondolkodás.

Játékkal nem helyettesíthetjük a tanulást. A
játékot módszerként, eszközként használhatjuk
az elsajátítandó ismeretek megértéséhez, rend-
szerezéséhez. Amikor a gyermek játszik, volta-
képpen alkot, és ez már a tanulás alapja. Ezért
nem baj, ha elsõ vagy akár nyolcadik osztályban
is játékosan, olykor könnyedén tanul. Nincs
nagy áldása az erõltetett tanulásnak, a kikény-
szerített tudásnak. Ne azért tanuljon a diák csak,
mert kell, hanem azért, mert akar. Kíváncsi a
tudnivalókra, amelyek birtokába játékos ta-
nulással is eljuthat.

Így vagyunk ezzel mi, felnõttek is. Azt csi-
náljuk szívesen, amihez kedvünk van, ami örö-
möt szerez nekünk. Igaz, néha olyan tennivaló is
akad, ami nincs kedvünkre, mégis meg kell
tennünk. Ilyen a diák életében is adódik. De még
a kötelezõen elvégzendõkbe is betehetõk a játékos
módszerek. És aki játszani tud, annak a kénysze-
rûségbõl végzett munka sem jelent nagy fáradt-
ságot. Ám a játékra, a könnyed munkavégzésre
meg kell tanítani a gyermeket. Fõként az óvo-
dában, ahol már komolyabb munka folyik. Ko-
molyabb, de remélhetõen nem komorabb.

A korszerû pedagógiának még nagy tartalé-
kai rejlenek a játékban, s fõként a játékos mód-
szerek alkalmazásában. De a tanítás-tanulás fo-
lyamatában csak az olyan játékot, illetve játékos
módszert tekinthetjük helyesnek, amely elõsegíti
nevelési-oktatási céljaink elérését. 

Gyönyörködöm a diákok szórakoztató, játékos
hangulatában. És közben eszembe jut a bukaresti
magyar középiskola nagy és komoly gondja, hogy
sok esetben nincs meg a megfelelõ létszám az
osztályok fenntartásához. Hogyan is lesz a jövõ
tanévben a kilencedik osztállyal? Sajnos a jelen-
legi nyolcadik osztálynak csak négy tanulója van.

BÁNYAI LÁSZLÓ

Azt akarjuk, hogy eszük legyen. Palléro-
zott, borotvaéles, jól vágó eszük. Hogy a
tudás fegyverével tudják legyõzni a gáncsot
vetõ irigységet, vagy beszûkült rosszindu-
latot. Hogy a világ könyörtelen harcában
versenyképesek legyenek. De úgy, hogy
közben ne veszítsék el a szívüket. Hogy em-
berek maradjanak. Igaz emberek. Mert aki
embernek nem jó, az magyarnak sem alkal-
mas. És református magyarnak még kevés-
bé. Persze lehet azt mondani, hogy ez elfo-
gult szemlélet. Hogy döntse el majd maga a
gyermek, hogy mit választ magának. Van-
nak is, akik így gondolják, sõt hangsúlyoz-
zák is. Csak ez egy kicsit olyan, mintha azt
mondanám az óvodába induló gyermekem-
nek, hogy kicsikém, majd döntsd el magad,
hogy mikor mész át a zebrán: amikor zöld,
vagy amikor piros a lámpa. Én ebbe nem
akarok beleszólni, mert tudod, én felvilá-
gosult szülõ vagyok.

De hát a szülõk azért mégis szólnak.
Sõt, ha szeretik, kézen fogják a gyermekei-
ket, és míg átmennek a zöld lámpa alatt,
meg is magyarázzák, hogy mikor miért
indulnak. Mert van fogalmuk a közlekedés-
rõl, és azt akarják, hogy a gyermeküknek is
legyen. Hogy ne üsse el õket az autó. A jó
szülõk, azok ma is kézen fogják a gyerme-
keiket, és magyaráznak is nekik, mert van
fogalmuk az életrõl, és át akarják adni azt a
gyermekeiknek. (Akkor van csak baj, ha
nincsen mit átadniuk, s maguk sem tudják,
hogy milyen lámpánál induljanak.)

Az iskola nemcsak tudást átadó tanhely,
hanem lélekformáló mûhely is. Ha nem az,
akkor is az. Ha nem ad semmit a gyermek
lelkének, és üresen hagyja: akkor a semmire
formálja azt. Óriási az iskolák felelõssége,

mert óriási a lehetõségük is. A templomba el-
jön az, aki akar. Az iskolában ott kell hogy
legyen négy, nyolc, vagy tizenkét évig. Ak-
kor, amikor alakul a gyermek lelke. Amikor
kamaszul, vagy nem kamaszul ideálokat
keres. Amikor minden tagadása mögött egy
nagy Igen megtalálásának a vágya van. Ami-
kor utat és irányt keres önmagának. Amikor
egy életre csalódhat, vagy lelkesülhet.

A gyülekezet, az egyházközség, olyan,
mint a tó. Egy belefolyó patak táplálja: a
születõ kisgyermekek. Egy másik patak
apasztja: az örökre elköltözõk sora. A lelki-
pásztor és munkatársai feladata tisztán tar-
tani a tavat. Óriási feladat. Az iskola azon-
ban olyan, mint a forrás: mindig új vizek
jönnek és rohannak tovább.

A forrást, ha megmérgezem, mérgezett
lesz az egész folyó. Ha tisztán tartom, kris-
tálytiszta ivóvíz fakad belõle. Az iskola
nem tó: az iskola a nemzet folyójává duz-
zad. Amilyen az iskola, olyan lesz a nemzet.
Az Egyház mennyei gyökerû hitközösség.
Ennek épülete a templom. Az Egyház szere-
tetközösség is: ennek épületei az árvaházak,
gyermek- és öregotthonok, szeretetházak.
De az Egyház jövõbe nyúló, jövõt építõ kö-
zösség is. Ennek épülete az iskola. És min-
den épületnek lelke és célja van. Mi nem
szégyelljük megvallani azt, hogy hiszünk.
Hogy szeretetben és igaz emberségben aka-
runk élni. Hogy hûségesek kívánunk
maradni Istenünkhöz és Jézusunkhoz. Azt
sem szégyelljük, hogy magyarok vagyunk.
És azt sem, hogy a gyermekeinket is így
akarjuk nevelni.

Mert aki félelembõl vagy érdekbõl meg-
tagadja a szüleit, a hitét, vagy a nemzetét,
az nem méltó arra, hogy ember legyen. És
mi azt szeretnénk, hogy a gyermekeink igaz
emberek legyenek. Ez a református nevelés
célja. Ezért szeretjük mi az iskoláinkat.

REFORMÁTUS NEVELÉS
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Ma...!
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ERDÕGYARAKI KINCSKERESÕK. Au-
gusztus végén, kincskeresõ gyermekek né-
pesítették be Erdõgyarakon a templomkert
gyümölcsösét. Ghitea Júlia pelbárthidai
vallástanárnõ és Prém Imre Csaba helybéli
lelkipásztor vezetésével zajlott le a hagyo-
mányos gyermekbibliahét. A naponta
összegyûlõ gyermekek igazi kincsek keresé-
sére indultak. A bibliai történetekben a
gyermekek Jézus példázatairól tanultak: a
gazdag ifjúról, a vámszedõrõl, a szegény öz-
vegy két fillérjérõl. Új énekeket tanultak, öt-
letes kézimunkákat készítettek a törté-
netekrõl és egy nap sem telt el úgy, hogy a
templom környéke ne visszhangzott volna
a megtanult aranymondások skandálásától.
A nap utolsó részében felszabadultan ját-
szották az újonnan megtanult és a már is-
mert játékokat. A szülõk és a Nõszövetség
lelkes adományaiból minden napra szend-
vics, sütemények és üdítõk kerültek az
uzsonnázó asztalra. Reményünk szerint tar-
talmas és felejthetetlen hét volt ez számuk-
ra. Bízunk benne, hogy jövõre is találko-
zunk. 

BÉRES BORBÁLA Erdőgyarak

KAPCSOLATÉPÍTÉS – A CSILLAGVÁROSI
IFI NYÁRI TÁBORA. Augusztus 7-9.
között került megrendezésre Ifi-táborunk,
amelyen régi és új arcok fordultak meg
azzal a reménnyel, hogy egymást és a
kegyelmes Istent megismerhessék. Célunk a
kapcsolatépítés volt, tehát átéltük, mit jelent
az ember és ember közötti kapcsolat; ennek
íratlan törvényei mélyen beleivódtak tuda-
tunkba. Ebbõl a tapasztalatból kiindulva
megtudhattuk azt is, hogy mit vár el tõlünk
a Jóisten, a vele való kapcsolatunkat nézve. 

A pénteki nap csapatépítõ játékkal telt –
több, mint két órán keresztül róttuk Bulz fa-
lut annak érdekében, hogy minél jobban
megismerjük a természeti és emberi kör-
nyezetet. Rengeteget kellett gyalogoljanak a
résztvevõk, de az együtt eltöltött idõ ha-

tására, visszaérkezéskor már nem voltak
idegenek egymásnak. Azt a következtetést
vonhattuk le az esti tábortûznél, hogy bár
fáradtságos munka a kapcsolatteremtés, de
csak rajtunk áll a sikeressége. Ha energiát
fektetünk bele, akkor az többszörösen meg-
térül. Ugyanígy hitéletünkben is megtalál-
hatóak ezen nehézségek, ezért kell meg-
halljuk Isten hívó szavát. Õ már megtette az
elsõ lépést, itt az ideje, hogy mi is közeled-
jünk felé.

A háromnapos táborozáson együtt ét-
kezhettünk, imádkozhattunk, nevettünk,
együtt voltunk. Találkozhattunk egymással,
de ami a legfontosabb az Úrral, aki megadta
a táborozás lehetõségét is. Köszönjük Neki,
és imádkozunk, hogy több ilyen alkalom-
mal örvendeztethessük meg egymást, és az
Atyát.

BÍRÓ ÁRPÁD

NAGYBÁNYA: 200 ÉVES AZ ÓVÁROSI
REFORMÁTUS TEMPLOM. A Nagybánya-
Óvárosi Református Egyházközségben ün-
nepi istentiszteleten emlékeztek a gyüleke-
zet templomának építésére és felszentelé-
sére augusztus 23-án, vasárnap. Az idén 200
éves református templomban Isten Igéjét
Tõkés László EP-képviselõ hirdette. Az
egyházközség és templom történetérõl
Kádár Miklós lelkipásztor tartott elõadást,
aki nyomtatott könyv formájában is átadta
a nagybányaiaknak mindazt, amit Isten
kegyelme megõrzött számukra az itt élõ
magyar keresztyének életérõl.

(A Bányavidéki Új Szó nyomán)

ZARÁNDOKLAT A SZENT ISTVÁN-I
SZELLEMISÉG JEGYÉBEN. A Bihari Egy-
házmegye több gyülekezetébe is ellátogat-
tak augusztus 11-én a magyarországi Szent
István Lovagrend tagjai. Céljuk, hogy álla-
malapító királyunk nemzetösszetartó szelle-
mét, egy személyéhez kapcsolódó ereklyén
keresztül körbehordozzák a Kárpát-meden-
cében. Biharon, az egyházmegyei lelkészér-
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tekezlet résztvevõi elõtt beszéltek a zarán-
dokútról, majd Hegyközkovácsi, Szentjobb,
Hegyközszentimre és Szalárd következett.
Hegyközcsatárban ökumenikus istentisz-
telet keretében fogadták a zarándokokat,
melyen Csûry István megbízott püspök hir-
detett igét. 

TÓTH ZSIGMOND

„Igen, az iskola a templom előcsarnoka. Tudták
azt nagyon jól eleink. Meg is építették az iskolát
mindenfelé, sokszor hamarabb, mint a
templomot. Református népünk ma is nagy
szeretettel ragaszkodik felekezeti iskolájához,
valahogy sejti, csak ott van igazi egyházi élet,
ahol a felekezeti iskola a fundamentumot
lerakta.” 

SASS KÁLMÁN

IDÉZŐJEL

TEMPLOMSZENTELÉS...
FOLYTATÁS A 3. OLDALRÓL

dégek is, akik anyagi és erkölcsi támogatást
nyújtottak a templomépítõ gyülekezetnek.

Külön színfoltja volt az ünnepnek Berki
Anikó szavalata, aki az alkalomhoz kapcso-
lódó versekkel örvendeztetett meg ben-
nünket.

A templomszentelési istentisztelet azzal
vált egésszé, hogy az ünneplõ és hálát adó
gyülekezet úrvacsorában is részesült. Az Úr
házát ünnepelve, az Úr asztalához felsora-
kozva, részesültek az Úr testének és véré-
nek jegyeiben, és így a bûnbocsánat és az
örök élet ajándékaiban.

Kívánjuk, hogy az új templom Isten há-
za, az imádság háza legyen, amit élõ lelkek
rendszeresen megtöltenek. A gyülekezet
pedig tovább épüljön és szépüljön Isten di-
csõségére és a hívek üdvösségére.A lovagrend tagjai a bihari református

templomban

A kapcsolatépítés jegyében telt a csillagvárosi
ifjak idei tábora


