
A Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület Nõszövetsége július 25-én
tartotta tizedik konferenciáját Temes-
váron. Jubileumi konferenciánk külön-
leges témái és alkalma mindnyájunk
számára nagy kihívást jelentettek. Ezért
vállaltuk az egyházkerület legtávolabbi
vidékeirõl is a hosszú és viszontagságos
utazást, hogy részt vehessünk a találko-
zón, és együtt emlékezzünk temesvári
testvéreinkkel.

Témáink: Emlékezés a temesvári forradalom 20.
évfordulóján, Tisztelgés az 500 éve született Kál-
vin János emléke elõtt. A 25. Zsoltár – „Hozzád
emelem, Uram, lelkemet!” – volt a találkozó
vezérigéje, forrása a kálvini jelképnek és
jelmondatnak: „Szívemet égõ hálaáldozatul
néked adom Uram”, de a húsz évvel ezelõtti
temesvári események megpróbáltatással tel-
jes, ugyanakkor szabadulást hozó momen-
tumát is magába foglalja: „mert te vagy az én
szabadító Istenem, minden nap várlak téged”
(Zsolt 25,5).

Jó ötletnek bizonyult a konferenciánk
színhelyéül kiválasztott Capitol mozi ké-
nyelmes, légkondicionált koncertterme,
amely a nyári hõségben kellemes légkört
biztosított az ünneplõ gyülekezetnek.

Tíz órakor zászlós bevonulással kezdõdött
az ünnepi alkalom. Díszes, magyaros ru-
hákban, szép népviseleti öltözetekben, ünne-
pi meghatódottsággal vonult be a zászlós kis
sereg. Több volt ez egy egyszerû bevonu-
lásnál. Az emlékezés és tisztelgés érzése ha-
totta át a lépteket, benne zsongott a levegõ-
ben a szív üzenete: Jöttünk, itt vagyunk, ve-
letek vagyunk Testvéreink, most vonulunk
be Temesvárra! Fel barátim, drága Jézus zász-
laja alatt! – csendült fel az ismerõs ének, a
közel 800 résztvevõ ajkáról.

Bogya Kis Mária egyházkerületi nõszö-
vetségi elnök a meghatódottság és szeretet
szavaival köszöntötte az egybegyûlteket.
Elmondta, hogy: húsz évvel ezelõtt aggódva
vártuk a híreket Temesvár felõl, amikor még
nem tudtuk, hogyan alakul a temesváriak és
népünk sorsa. Istennek legyen hála azért a
gyõzelemért, amivel megajándékozott, és
amelynek áldásait ma is élvezhetjük, hiszen
újra éledt anyaszentegyházunk és a
nõszövetségi munka. 

Fazakas Csaba esperes, vendéglátó házi-
gazda köszöntõje következett: Megemlékezés
ez a konferencia és hálaadás, idézve a neve-
zetes ézsaiási igét: „De akik az Úrban bíznak,
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NŐSZÖVETSÉGI KONFERENCIA TEMESVÁRON

Emlékezés és hálaadás

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA l 2009. SZEPTEMBER XX. ÉVFOLYAM  17. SZÁM 

Harangszó
HETEDIK KÜRTSZÓ 

A megmaradás
záloga
BIZONYÁRA NEM vagyok egyedül, aki azt
vallja, hogy a társadalom, a nemzeti, a fele-
kezeti közösség megmaradásának, tovább-
élésének alapfeltétele az egészséges csa-
ládszemlélet.
AZ ŐSKÖZÖSSÉGI társadalom matriarchá-
lis (anyajogú), vagy patriarkális (apajogú)
berendezkedésétől számítva, a gazdaság-
ban és a társadalomban az anyajogú vagy
apajogú család volt az alap, melyre jövőt
lehetett építeni.
A KERESZTYÉNSÉG, bizonyos tisztségek
betöltésének esetében, de bizonyára általá-
nosan is, az alkalmasság feltételeként sze-
mélyre szabottan ilyen ajánlást tesz: „...a
maga házát jól igazgatja, gyermekeit enge-
delmességben tartja, minden tisztes-
séggel...” (1Tim 3,4)
A VILÁG sokat és nagyban változott. Átlépve
a 21. századba azt kell látnunk, hogy a csa-
lád szerepe is átértékelődött. Nem fontos az
Isten és emberek előtt törvényesített házas-
ság, megteszi az élettársi viszony. A gyer-
mek, ha egyáltalán szóba jöhet, nem kell,
csak megtervezve, a karrier építése után.
(Milyen szívet melengető volt hallani Orbán
Viktor válaszát egy riporteri kérdésre: „mi
nem terveztük, hanem elfogadtuk gyerme-
keinket”). 
AZ ELAGGOTT szülő pedig jól meglesz egy
komfortos idősek otthonában. Ez a szemlé-
let pedig óhatatlanul oda vezet, hogy a „vén
Európában”  azok a népek lesznek a „hol-
nap” meghatározói, akiknek más a család-
szemléletük! (Országot lehet szerezni ilyen
szemlélettel!!)
TALÁN KISSÉ messze kalandoztam írásom
céljától. Ugyanis arról szeretnék beszámolni,
hogy gyülekezetünkben a 25 évvel ezelőtt
házasságot kötött párok tartották „ezüstla-
koldalmukat” a koltói templomban. 1984-ben
12 ifjú pár állott az Úr színe elé, mielőtt elin-
dult a közös életútra. Két pár esetében a
„hazahívó szó” vetett véget az együtthala-
dásnak. A maradék tízből 7 házaspár elvál-
lalta, hogy 25 év után megerősíti az egykor
tett fogadalmat.
MEGHITT ÉS lélekemelő pillanat volt ez,
mert bizonyságát adták annak a felismerés-
nek, hogy Koltó-Katalin jövője is – Isten után
– az egészséges családszemlélet záloga.
AZ 1828-BAN 450 lélek számára épített
templom, mely mára 1017 testvérünk közös
otthona, akkor lesz továbbra is „csillagtornyú
Sionunk”, ha Kányádival szólva a család vo-
natkozásában is megértjük: „aki megért és
megértet, / egy népet megéltet”! 

VARGA KÁROLY

BOGYA KIS MÁRIA
egyházkerületi nőszövetségi elnök 

FOLYTATÁSA AZ 5. OLDALON
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„Kérjetek és adatik néktek, keressetek és
találtok, zörgessetek és megnyittatik
néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki
keres talál, és a zörgetõnek megnyittatik.
Avagy ki az az ember közületek, aki ha
az õ fia kenyeret kér tõle, követ ad neki,
és ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki?
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti
fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyi-
vel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat
azoknak, akik kérnek tõle?!”  (Mt 7,7-11)

Jézus korában egy palacsintaformájú, lapos,
kerek, vékony kövön sütötték a minden-
napi kenyeret, mely felvette a kõ alakját, s
így inkább a palacsintához hasonlított,
mintsem a mai kemencében sült kenyérhez.
Távolról össze is lehetett téveszteni a
kenyeret azzal a kõvel, amelyen megsült a
kenyértészta. A kõ és a kenyér között for-
mai hasonlóság volt, ám az ételt felszolgáló
szülõ mindig megkülönböztette a kettõt: az
igazi táplálékot adta gyermekeinek, család-
jának, nem pedig a követ. A jó szülõ csak a
jó táplálékot szolgálja fel szeretteinek.

Jézus korában este 6 óra körül, amikor a
család közösen elfogyasztotta az estebédet,
a kenyér mellé sült halat is felszolgáltak, de
volt amikor gyíkot is. A gyík ugye külsõleg
hasonlít a kígyóhoz, de míg a gyík étel,
addig a kígyó mérgezõ is lehet, és nem való
tápláléknak. A jó szülõ, aki nem akar ártani,
sohasem téveszti össze a gyíkot a kígyóval,
még akkor sem, ha formailag a kettõ szinte
teljesen azonos, hisz a gyík lényegileg táp-

láló, a kígyó viszont lényegileg ezzel ellen-
tétes, életet mérgezõ.

A kisgyermekek még nem tudják maguk-
tól eldönteni, mi a különbség a kõ és a kenyér,
a kígyó és a gyík között, hisz õk csak a formát
látják, a dolgok lényegébe, tartalmába, érté-
kébe még nem látnak bele, de Isten melléjük
rendelte a szülõket, hogy õk jó táplálékot
adjanak, hogy arra neveljék a gyermekeiket,
hogy megkülönböztessék a jót a látszat-jótól.
A kisgyermek rá van szorulva szüleire, tõlük
várja testi táplálását, de lelke feltöltését is,
ezért a jó szülõ nem lehet gondatlan, felelõt-
len, tájékozatlan; csak gyermeke javára váló
testi-lelki táplálékot kínál neki.

Jézus azt mondja tanítványainak, hogy
noha a szülõk eredendõen bûnösök, és sok-
szor felelõtlenek, bajkeverõk, gondatlanok,
mégis tudnak kígyó helyett gyíkot, kõ helyett
kenyeret kínálni gyermekeiknek, meg tudják
különböztetni a hasznosat a mérgezõtõl. Azaz,
ha ebben a földi életben a szülõk betölthetik
hivatásukat, hogy ne lenne jó Atya a mi
mennyei Atya-Istenünk, aki nem eredendõen
bûnös, aki soha nem téveszti össze a jót a
látszat jóval, nem akar rosszat gyermekeinek. 

Jézus felhívja figyelmünket arra is, hogy
amikor az õ Atyjához fordulunk, attól a tö-
kéletes Atyától kérünk, aki soha nem
téveszti össze azt, hogy mi van javunkra és
mi nem, aki azt adja, ami a mi lelkünk-tes-
tünk igazi tápláléka, és nemcsak annak tû-

nik. A mi Atyánk jót ad gyermekeinek, még
akkor is, ha az a jó nincs mindig összhang-
ban a gyermek kérésével, vagy ha épp el-
lentétes a gyermek kérésével.

Jézus azt mondja rólunk, hogy mi mint
kéregetõ, kiszolgáltatott koldusok jót kell
kérnünk mennyei Atyánktól, ám ezt a jót
nem nekünk kell megnevezni, meghatároz-
ni. Ezt a jót mi csak sejthetjük, vágyhatunk
rá, kérhetjük, de az, hogy pontosan mi lesz
javunkra azt csak Õ tudhatja, aki messzebb-
re, elõrébb lát, mint mi. A koldus életben-
maradása attól függ, hogy akitõl kér, az mit
ad neki, ad-e neki kenyeret, tápláló halat,
vagy csak követ ad és mérgezõ kígyót? A mi
életben maradásunk is így függ a mi
mennyei Atyánk jóságától, ha szeret min-
ket, ha irgalmaz nekünk, akkor kenyeret és
halat kapunk, ha elfordul tõlünk, éhen vagy
mérgezetten meghalunk.

Jézus arra biztat minket, hogy bizalom-
mal forduljunk mennyei Atyánkhoz, kérjük
a jót életünkre nézve, bízzunk abban, hogy
ha koldusként Istenhez fordulunk, õ a ja-
vunkra válót adja, életünk igazi táplálását.
Biztat minket, hogy felelõs szülõkként gyer-
mekeinknek válogassuk meg a lelki ételt,
tanítsuk meg õket megkülönböztetni a jót a
gonosztól, a jót a látszat jótól, hogy ne
mérgezett, beteg emberekké, hanem egész-
séges felnõttekké váljanak.

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

Életünk igazi táplálása

A konzisztórium tagjaiul a városi tanács
választott 12 világi férfit és hivatalból
tagjai voltak a lelkészek. Az ülést az
egyik polgármester, syndicus vezette. 

Kompromisszum ez, mert Kálvin a világi
hatóságnak semmi beleszólást nem látott
helyesnek az egyház ügyeibe, és a
presbitériumnak újszövetségi értelemben a
gyülekezet által szabadon választottnak
kellett volna lennie, de alkalmazkodott a
genfi viszonyokhoz. A genfi tanács is enge-
dett, mert 1541-ig minden ilyen ügyet maga
a tanács intézett. 

Szigorú egyházfegyelem valósult meg.
A presbiterek látogatták a gyülekezeti tago-
kat. A kocsmák nyitva tartása korlátozott
volt, tánc, kártyázás, mulatozás, prostitúció,
paráznaság tilos. A szigorú törvények ellen
vétõkre lesújtott a hatóság. Tekintélyes pol-
gárok, a köztársaság fõkapitánya is Amie
Perrin és két syndicus (a 4 tagú legfelsõbb
testület tagjai: polgármesterek) sem voltak
kivétel, ha kellett. Sok harc származott ebbõl.
A patríciusok pártjának libertinus és haza-

fias része együtt küzdött az idegenek ellen.
Kálvin és lelkésztársai ellen összeesküvések,
gúnydalok, gúnynevek, paródiák, szinte
csábították a hit vonalán támadókat. (Kálvin
gúnyneve Kain volt, franciául egészen ha-
sonlóan hangzik a Calvin névhez.) 

Kísérletek a katolikus egyházzal
való kibékülésre

1543-44-ben Kálvin a német lutheránu-
sok érdekében írt és a császárt igyekezett
megnyerni az egység megteremtésére, aki
külpolitikai helyzete miatt hajlott arra. Si-
kertelen. Sõt 1544-ben Luther megtámadta
Bullingeréket a sákramentumok kérdésé-
ben. Ezek után 1549-ben Kálvin elment
Zürichbe és megegyezett Bullingerrel. Meg-
született a Consensus Tigurinus (Zürichi
Egyezmény), ettõl kezdve egységes a svájci
reformáció. Kompromisszum eredménye
volt ez, de evangéliumi kompromisszum.
Ezóta van református egyház. 

1533-ban a városi tanács többsége Kál-
vin ellenségeibõl állt. Végsõ támadásuk esz-

köze volt Servet Mihály, aki Kálvin kivégzé-
sét és vagyonát, hivatalát kérte. Servet azért
lett híres, mert Genfben végezték ki, ha az
inkvizíció végezte volna ki, ami elõl meg-
szökött, elfelejtette volna a világ. 

A Servet-ügy után a libertinusok vissza-
húzódtak. 1554. január elsején lakomán
békültek ki Kálvinnal ellenségei, de ez csak
taktika volt. Az excommunikáció (kiközösí-
tés, gyülekezetbõl való kizárás) jogát akar-
ták elvenni a konzisztóriumtól és a polgári
hatóságnak visszaadni. Ezzel a konzisztó-
rium befolyását tették volna tönkre. Kálvin
nem engedett. A testvéregyházak vélemé-
nye is az volt, hogy a kiközösítés a konzisz-
tórium joga kell hogy legyen. 1555. január
24-én a városi tanács úgy döntött, hogy ma-
rad az addigi rendtartás, vagyis a konzisztó-
rium hatáskörébe tartozik a kiközösítés.
Kálvin gyõzött. A libertinusok fegyveres
összeesküvést szerveztek és felkelést rob-
bantottak ki. Elbuktak. Ettõl kezdve Kálvin
helyzete megszilárdult Genfben. 

DR. CSOHÁNY JÁNOS

(A szerzõ hibaigazítása: az 5. rész második
bekezdésének második mondata helyesen: 1542.
július 28-án született meg Kálvin egyetlen gyer-
meke, akit Jacques névre kereszteltek, sajnos csu-
pán néhány napot élt.)

„SZÍVEMET HOZZÁD EMELEM” – KÁLVIN ÉLETE (6.)

Az egységes svájci reformáció
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A Bihari Egyházközség tágas és rendezett
templomába siettek a hívek augusztus 8-án,
szombat délután a harangok hívó szavára,
hiszen nem mindennapi esemény részesei
lehettek ezen a kellemes idõjárású délutá-
non: Kálvin János mellszobrának leleplezé-
sére és megáldására került sor a templom-
kertben, istentiszteletet követõen.

Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Egyház-
kerület püspöke a Jelenések könyve alapján
tartott igehirdetésében rámutatott: annak a
reformátornak állítanak két gyülekezetben
is szobrot – Biharon kívül Nagyszántón is
Kálvin-szobrot avattak aznap –, aki soha
nem önmagát tartotta fontosnak, hanem
Istent, akirõl és akinek a nevében szólnia és
írnia kellett.

Az igehirdetést követõen Csernák Béla
helyi lelkipásztor köszöntötte a vendégeket
és egybegyûlteket, majd Fekete Károly, a
debreceni Hittudományi Egyetem pro-
fesszora ismertette Kálvin rövid élettör-
ténetét és munkásságát.

Nemes Árpád nyugalmazott lelkipász-
tor a szobor létrejöttének történetét ismer-
tette. A megformázás gondolata a 86 éves
szászrégeni Jorga Ferencz szobrászmûvész-
nek köszönhetõ, aki 1991-ben baráti tár-
saságban, a szászrégeni katolikus temp-
lomkertben vetette fel, hogy szeretne egy
híres reformátust megformázni, aki mara-
dandót alkotott. Több személyiség neve me-
rült fel, de végül Kálvin mellett döntött. A
szobrászmûvész olyan Kálvin-szobrot akart
megmintázni, hogy amikor valaki ránéz,
lássa a szigorú, a hitéhez, a rendhez, a Bib-
liához ragaszkodó embert. Valamint lássák,
hogy ez az ember mennyire szereti Krisz-
tusát, gyülekezetét és egyházát; hogyan
küszködik, szenved, harcol önmagával, a
Sátánnal és a bûnnel Isten igazságáért.

A 2002. október 31-re elkészült szobrot
ünnepélyesen felállították a magyarrégeni
parókia tornácán. Csiha Kálmán püspöknek
1993-ban tett látogatása alkalmával annyira
megtetszett a szobor, hogy rendelt még
egyet a kolozsvári püspökség számára.

Végül az eredeti került Kolozsvárra, amely
ott díszelgett 2002-ig, Csiha Kálmán nyu-
galomba vonulásáig. Ezt követõen került
Csernák Béla bihari lelkipásztor tulajdonába.

A szobor talapzatát Oláh Sándor mér-
nök készítette és adományozta, a rajta lévõ
két márványlap pedig Darabont Sándor
adománya. A bihari templomkertben méltó
helyre került szobrot Bölcskei Gusztáv és
Mikló Ferenc, a Bihari Egyházmegye es-
perese leplezték le, elõbbi áldással is szolgált.

TÓTH ZSIGMOND

Kálvin-szobrot avattak Biharon

1939 februárjában jelentõs fordulat állott be
a romániai belpolitikában. II. Károly király
magához ragadta a teljes hatalmat (egyes
megítélések szerint királyi diktatúrát veze-
tett be) pártokon felüli kormányt alakított
Miron Cristea ortodox patriarcha kormány-
fõségével. Új alkotmányt vezetett be, a poli-
tikai pártok helyett létrehozta a Nemzeti Új-
jászületés Frontját, melybe a magyarság
képviselõit is bevonták. Kisebbségi statútu-
mot adtak ki, melyben elismerik az anya-
nyelvhasználat jogát (közben fokozódott a
magyarellenes hangulatkeltés, a renitensek-
nek, vagy veszélyesnek tartott magyar ve-
zetõk üldözése, bebörtönzése). Ebben a zûr-
zavaros helyzetben született meg a királyi
rendelet-törvény (dekrétum) a Nagyváradi
Református (Kálvini) Egyházkerület szer-
vezésérõl. (A valóságban a meglévõ Király-
hágómelléki Református Egyházkerület
jóváhagyásáról.) A törvény végre-
hajtásaként elrendelték a püspökválasztást.
A püspökválasztás eredményét 1940. április
12-én hozták nyilvánosságra az egyház-
kerület rendkívüli közgyûlésén. Sulyok Istvánt
harmadszor választották püspökké, ez alka-
lommal csupán egy ellenszavazat ellenében
206 szavazattal.

A király elõtti hûségeskü letételére már
nem került sor az ismert nagyjelentõségû tör-
ténelmi fordulat – a második bécsi döntés –
következtében szükségtelenné vált. A püspök
felszentelésére nem volt szükség, hisz az már
jóval korábban megtörtént, s a harmadik
választás csak megerõsítette hivatalában. 

1940. szeptember 6-án Nagyvárad Ma-
gyarországhoz való visszatérésének ünne-
pén Sulyok István, a 81 éves református
püspök, megrendítõ hatású beszédet mon-
dott a Szent László téren Horthy Miklós
kormányzó fogadására összegyûlt hatalmas
tömeg elõtt: „Áldott legyen az Isten, hogy a sö-
tét két évtized immár a múlté, amelyre még em-
lékezni sem akarunk. (…) Úgy tetszik nekem,
mintha a fejünkre ömlõ napsugárban, onnan a
végtelen magasból, hang szûrõdnék felénk a lát-
hatatlan Krisztus ajkairól, komoly intések és ko-
moly figyelmeztetések: «Többé ne vétkezzél, hogy
rosszabbul ne legyen dolgod». Ezeknek a szavak-
nak hatása alatt kritikai szemmel magunkba mé-
lyedünk és pirulva ismerjük el, hogy beteg nép
voltunk és talán azok vagyunk most is. Legna-
gyobb és legszentebb nemzeti eszméink elszínte-
lenedtek és meghalványodtak, drága értékeink be-
csüket veszítették el, könnyelmû gondolkozás
miatt. Könyörögjünk e pillanatban a sorsunkat
intézõ Örök Istenhez, hogy nagy elhatározásokat

ébresszen fel bennünk és az Isten kezébõl
visszanyert hazában a régi hibák és bûnök kísérõ
árnyai maradjanak el tõlünk. Rendületlen igaz
hit, szeplõtlen hazaszeretet, egymásnak testvéri
megbecsülése vezessen azon az úton, amely
mindnyájunkat egy szebb és boldogabb Ma-
gyarország fölépítésének kapujához segít.”

1940. október 16-án Sulyok István püs-
pököt kormányzói döntés alapján az
Országgyûlés felsõházának örökös tagjává
nevezték ki.

1941. február 8-án a magyarországi re-
formátus zsinat úgy döntött, hogy a Király-
hágómelléki Református Egyházkerület
visszatér a Tiszántúli Egyházkerület kebelé-
be. Határozatba foglalták Sulyok István
püspök és dr. Thury Kálmán fõgondnok
érdemeit azzal, hogy mindketten életük vé-
géig megtarthatják jogosan megszerzett és
nagy megbecsülésnek örvendõ címûket.
Elõbb az újvárosi parókia földszinti lakásá-
ba költözött, majd egyik leányával Buda-
pesten telepedett le. Ott hunyt el 1944 szep-
temberében, s a Farkasréti temetõbe helyez-
ték végsõ nyugalomba. 1971-ben exhumál-
ták és visszahozták szeretett városába, azóta
a Rulikowszky temetõben nyugszik. 

Emlékét kegyelettel ápolják a halála után
újból visszaállított Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerületben. Nevét több
intézmény, sõt még utcanév is õrzi, ami a mai
Nagyváradon ritka kegynek számít. (VÉGE)

KUPÁN ÁRPÁD

AZ ÉPÍTŐ ÉS EGYHÁZSZERVEZŐ PRÉDIKÁTOR (4.)

150 éve született Sulyok István

Bihar mellett, Nagyszántón is Kálvin-szobrot
avattak augusztus 8-án

Csernák Béla bihari lelkész, Fekete Károly
teológiai tanár, Mikló Ferenc bihari esperes és
Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Egyházkerület
püspöke a szoboravatót megelőző istentiszteleten
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is meg-
rendezésre került a vakációs gyermek-bib-
liahét, augusztus 3-7. között. A mindössze
145 lelket számláló Tasnádszántói Reformá-
tus Egyházközségben naponta 20, míg a 42
lélekszámú Érszodorói Református Egyház-
községben 18 gyermek vett részt a különbö-
zõ foglalkozásokon. Ezeken az alkalmakon
úgy református, mint római és görög katoli-
kus, de ortodox vallású gyermekek is részt
vettek, azonban nemcsak helybeliek, ha-
nem a nyári szünidejüket nagyszüleiknél
töltõ gyermekek is aktívan bekapcsolódtak
a heti programba. 

Az igaz kincs címû rendezvényt Barabás
Tünde Erzsébet tiszteletes asszony (val-

lástanárnõ) és Barabás Attila református
lelkipásztor vezették, melynek célja az volt,
hogy a gyermekek megtalálják a legdrágább
kincset: Jézust.

A gyermekek bibliai történetek, énekek
által ismerhették meg azt a Jézus Krisztust,
aki életét adta az egész világért, hogy szá-
munkra az örök életet megszerezze. Fontos,
hogy a gyermekek a múlandó, anyagi érté-
kek gyûjtése mellett az örökkévaló és mara-
dandó értékek gyûjtését is megtanulják.
Ilyen maradandó, örök értékekre lelhetnek
Jézus Krisztusban azok, akik Õt elfogadják
és megpróbálják követni. 

A programot játék és barkácsolás színe-
sítette, valamint az édesanyák és nagyma-
mák jóvoltából a gyerekek mindennap fi-
nom süteményeknek és üdítõnek örvend-
hettek. Az ötödik napon a gyermekek

ügyességüket különbözõ versenyek által bi-
zonyíthatták, melyet fagyizás követett.

A vakációs bibliahét vasárnap istentisz-
telettel és ünnepi mûsorral zárult, amikor is
a gyerekek bemutatták a szülõknek és a gyü-
lekezet jelenlévõ tagjainak a hét folyamán
tanultakat, akik ezt követõen megtekint-
hették a gyermekek munkáiból álló kiállítást.
Az igehirdetés a Jel 2,10b-n alapult, mely
alapján a lelkipásztor kihangsúlyozta, hogy a
megnyert drága kincset gyerekek és fel-
nõttek õrizzék meg életük minden idejében. 

Remélhetõleg a résztvevõk nemcsak sok
szép, kellemes élménnyel gazdagodhattak,
hanem ezen túlmenõen hazavihették szí-
vükben azt a legdrágább kincset, Aki által
életük szebb, könnyebb és boldogabb lehet. 

BARABÁS ATTILA

Vakációs gyermek-bibliahét Tasnádszántón és Érszodorón

A 42 lélekszámú Érszodorói Egyházközségben 18
gyermek vett részt a foglalkozásokon

Resicabányáról öt magyar fiatal vett részt
azon a Kárpát-medencei magyar református
fiatalok számára rendezett találkozón, mely
idén július 21-25. között zajlott Magyar-
országon, a Tolna megyei Fadd-Domborin.
A szervezõk a fesztivál jellegû programmal
az egyház gazdag sokszínûségét akarták
megmutatni. 

A rendkívül ötletes és igényes gonddal
elõkészített találkozón mindenki találhatott
kedvére való programot. Az elõadások,
áhítatok, csoportos beszélgetések mellett a
különbözõ együttesek fellépését, az imasá-
torban való elcsendesedést, de akár a Duna
holtágában való fürdést, napozást, horgá-
szást, kenuzást említhetnénk és még sorol-
hatnánk. A gyerekek korosztályuknak meg-
felelõ programban részesültek, az önkéntes
pedagógusok és segítõik révén. 

A Csillagponton a bátorság témakörét
járták körül. Bátorságra van szükségünk ah-
hoz, hogy kimondjunk dolgokat, hogy lépé-
seket tegyünk meg vagy maradjunk, hogy
kimenjünk vagy bemenjünk, hogy szembe
nézzünk valamivel, hogy bízzunk és tervez-
zünk – egész egyszerûen ahhoz, hogy min-
den nyilvánvaló szorongás ellenére létez-
zünk. A bátorság átfogja létünk minden
mozzanatát. Maga a lét is bátorság. 

A 2500 fiatal számára felejthetetlen él-
ményt jelentett a közösség megélése, már
elsõ nap kiderült  ki milyen vidékrõl van, a
Kárpát-medence melyik részérõl érkezett.
Partiumból és Erdélybõl egyaránt voltak
fiatalok. Resicabányáról idén elõször vettek
részt a 2003 óta negyedik alkalommal meg-
rendezett találkozón. 

A rendezvényt több jeles egyházi sze-
mélyiség is megtisztelte jelenlétével, többek
között Fazekas László, a Szlovákiai Reformá-
tus Egyház püspöke, Nagy Béla, a Kárpát-
aljai Református Egyház fõgondnoka, Szabó
István, a Dunamelléki Református Egyház-
kerület püspöke, Bölcskei Gusztáv, a
Tiszántúli, Csomós József, a Tiszáninneni
Református Egyházkerület püspöke, Bóna
Zoltán, a Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsának fõtitkára, illetve Csûry Ist-
ván, egyházkerületünk megbízott püspöke.

Jelen volt több egyházi szervezet,
alapítvány és könyvkiadó is, ki-ki a maga
területére betekintést engedett a kíváncsi
látogatók számára. Istentisztelettel zárult az
élményekben gazdag rendezvény. Két év
múlva újra lesz Csillagpont, addig is
mindenki a kapott lelki javakkal s
bátorsággal élheti meg keresztyén hitét.

M. BIRÓ JÚLIA

SZIGETORSZÁGI TURNÉN A TÁLEN-
TUM ZENEKAR. Az itthon és külföldön
egyaránt híres együttes Isten kegyelmé-
bõl, hosszú turnéra, nagyszabású kon-
certkörútra indult Nagy-Britanniába.
Koncertanyaguk nagy részét egyházi
vonatkozású dalok képezik, de olyan
úgynevezett világi dalokat is játszanak,
amelyek komoly és hiteles mondanivaló-
val bírnak. Céljuk az Evangélium hirde-
tése a zenén keresztül.

Körútjuk során református, baptista,
katolikus és anglikán gyülekezetben
szolgálnak. A helyszínek: London, Fal-
kirk, Helensborough, Stirling, Tullibody,
Belfast és Longford. Az indulás elõtt a
nagyváradi Posticum kápolnában augusz-
tus 29-én tartott áhítaton azt kérték, hogy
Krisztus kísérje õket végig útjukon.

T. ZS.

Csillagpont, a találkozások helye

Barabás Tünde Erzsébet tiszteletes asszony,
vallástanárnő és Barabás Attila lelkipásztor
a tasnádszántói gyerekekkel
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erejük megújul…” (Ézs 40,31). A hit, a hû-
ség és a helytállás hármas üzenetét helyezte
a résztvevõk szívére, áldást kérve a konfe-
renciára. Vinczéné Pálfi Judit missziói elõ-
adó-tanácsos köszöntõjében kitért a misszió
fontosságára: Isten Igéjének ismerete, a
Krisztusba vetett hit, ezt hirdessük, ezt cse-
lekedjük, fényt, biztonságot nyújtva egy-
másnak. Bajtai Erzsébet, Magyarország bu-
karesti nagykövetének felesége a refor-
mátus gyülekezeti éneklés értékét hangsú-
lyozta és a Tõkés Lászlóval való személyes
találkozásaira és igehirdetéseire emlékezett. 

A 458-as ének eléneklése után D. Tõkés
László püspök, meghívott igehirdetõ kö-
szöntötte a konferencia tagjait, örömmel
nyugtázva, hogy egyházkerültünkben a
nõk megtalálják a szolgálatot, jó hogy ilyen

sokan eljöttünk Temesvárra. Ma húsz éve,
itt összeadódott az egyetemes érték, jó itt
lenni a szabadság felszabadultságával, sza-
badon dicsérve az Istent. Püspök úr igehir-
detésében a Mt 23,37-39 alapján, rámutatott
a mindenkori próféták mártírsorsára.
Temesvár ostroma kihatott egész Erdélyre.
Jézus Krisztus szeretete, a csibéit egy-
begyûjteni akaró isteni jóság sokszor talál-
kozott ellenszegüléssel. De a bûnt ítélõ Isten
mégis a kegyelem szavával keresi a bûnben
járó, válságban élõ embert. Krisztus kö-
zelsége, az anyaszentegyház védelme lehet
a mi megmaradásunk biztosítéka. Legyen
áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsánna a
magasságban!

Az igehirdetést az Új Ezredév kórusá-
nak felemelõ elõadása követte, majd bemu-
tatkoztak csoportonként a kilenc egyház-
megye nõszövetségei és a távolabbról érke-
zett vendégeink.

Kovács Ildikó, a temesvári Losonczi
Anna Nõszövetség elnöke, kerületünk alel-
nöke a szemtanú hitelességével mutatta be
az egykori Temesvárt és a gyülekezetet a

forradalom vészterhes napjaiban. Beszélt a
környék magyar iskoláinak megszüntetésé-
rõl, a falurombolás okozta rettenetrõl, a
hatalommal való szembeszállásról, amely-
ben a Biblia igéje adott erõt Isten népének:
Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk!

Beszélt a lelkészcsalád kilakoltatásáról, a
89-es decemberi eseményekrõl, részleteket
idézve Tõkés László Temesvár ostroma cí-
mû könyvébõl. Az elõadó személyes
élménybeszámolóját hallgatva, mi hallgatók
is átéltük az eseményeket, mély megható-
dottsággal szemlélve Istenünk szabadító
szeretetét.  

Szünet után Csûry István megbízott
püspök: Kálvin János, a nagy reformátor
családi élete címû elõadása ragadta magával
a hallgatóságot. A sokak által szigorúnak
ábrázolt Kálvin-arc helyett megjelent lelki
szemeink elõtt az a szelíd arcú egyéniség,
akinek életét tudósként is meghatározta
árvasága. Korán elveszítette édesanyját.
Apja, mostohaanyja szigorúan nevelték. A
nagy reformátor azonban hatalmas észbeli
talentumai ellenére, minden sikerét egyedül
Istennek tulajdonította: Soli Deo Gloria! Fe-
lesége Ida asszony, szép és igényes feleség,
méltó társ, aki hordozni tudta férjének
kilenc féle betegségét is. Mit bízott Isten a
gyülekezetünkben a nõre? A szeretet szol-
gálatát. Új Kálvinokra van ma szükség.

Szabó Józsefné Csökmei Edit magyar-
országi vendégünk elõadásában tünemé-
nyes közvetlenséggel beszélt korunk kálvi-
nista asszonyáról. A szigorúnak tartott
Kálvin tudott örülni a terített asztal örömé-
nek. Ötszáz év óta sokat változtunk, de a re-
formátus ember szolgálatát, életvitelét ma is
meghatározza a nagy reformátor élete, hit-
vallása. A református ember tudja, hogy Is-
ten mindent lát és életét fegyelmezetten éli.
A református ember hisz a gondviselésben,
nem véletlenül él ott ahol él, küldetése van.
A bûnt bûnnek nevezi, a Tízparancsolatot
igyekszik betartani. A református ember
engedelmeskedik Isten parancsainak, be-
csülettel megállja a helyét. Ezeket várja el
tõlünk Kálvin ma is, erre tanítsuk meg gyer-
mekeinket is. 

Ebédszünetben a konferencia résztve-
või elzarándokoltak a Szabolcska Mihály
lelkész-költõ idejében épült református
templomhoz, amely húsz évvel ezelõtt a
forradalom kitörésének színhelyévé vált. A
fehérgyarmatról érkezett küldöttség ott he-
lyezte el koszorúját, s késõbb szalagot tûzött
a temesvár-belvárosi gyülekezet nõszövet-
ségének zászlajára.

Visszatérve a konferencia színhelyére,
meghallgattuk a Tiszántúli, Dunamelléki,
Dunántúli nõszövetségi küldöttségek kö-
szöntõ szavait. A Presbiteri Szövetség részé-
rõl Tóth Zsigmond köszöntötte az egybe-
gyûlteket.

A nagyszántói nõszövetség új zászlajá-
nak megáldását a záró istentisztelet követte,
amelynek igehirdetési szolgálatát Balázsné
Kiss Csilla egyházkerületi nõszövetségi

alelnök az 1Kir 9,1-9 alapján végezte, ágen-
dai beszédet Kovács Ibolya temesvári
egyházmegyei nõszövetségi elnök mondott.
Az ünnepi perselypénzt a Temesvári Új
Ezredév temploma építésére ajánlottuk fel.
Tíz lelkipásztornõ osztott úrvacsorát. 

Zárszót és búcsút követõen mindannyi-
an hálás szívvel indultunk haza szolgálati
helyünkre, otthonainkba. Felejthetetlen él-
mény, felemelõ együttlét tette gazdagabbá
az életünket. 

Köszönet a hûséges helytállásért a ven-
déglátó gyülekezetnek, vezetõinek, nõszö-
vetségének, a város reformátusságának, az
egyházmegye népének. Isten áldása legyen
életükön, Soli Deo Gloria.

EMLÉKEZÉS ÉS HÁLAADÁS
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Közel 800-an vettek részt a Partium minden
szegletéből a tizedik egyházkerületi nőszövetségi
konferencián

A Szatmár-szamosnegyedi gyülekezet egyik ifjú
képviselője népviseletben

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. A Bihari
Egyházmegye Tanácsa az alábbi doku-
mentum közlését kérte szerkesztõsé-
günktõl: „És hívj segítségül engem a nyomo-
rúság idején, én megszabadítalak téged és te
dicsõítesz engem.” Zsolt 50,15. A Bihari Re-
formátus Egyházmegye Tanácsa Isten
iránti hálával mond köszönetet azért a 20
évi szolgálatért, amelyet Ft. Tõkés Lászlóné
Joó Edith püspökné asszony végzett Re-
formátus Anyaszentegyházunkban. Egy-
házmegyénk Istennek ad hálát azért a ki-
tartásért és helytállásért, amelyrõl az élet
harcaiban és a megpróbáltatás nehéz pil-
lanataiban bizonyságot tett. Felmutatott
hûsége, elkötelezettsége és nemes tartása
Anyaszentegyházunkban emlékezetes
marad. Ugyanakkor ezúton mondunk
köszönetet azért a tájékoztatásért, ame-
lyet a Temesvári Református Egyházköz-
ség 40/2009 szám alatt iktatott levelének
hitelességével kapcsolatban nyújtott. 

Isten áldását kérjük további életére,
tisztelettel: a Bihari Református Egyház-
megyei Tanácsa, Nagyvárad, 2009.
augusztus 28. Mikló Ferenc esperes,
Boros István em. fõjegyzõ, Földesy Már-
ta, Csomay Árpád, Bereczki András,
Berke Sándor, Szatmári Gergely Elemér,
Dénes Károly lelkészi tanácstagok, Szilágyi
Péter em. fõgondnok, Török Ferenc,
Köteles Pál, Koszorus István presbiteri
tanácstagok. 
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Tavaly novemberi felhívásunkban rö-
vid életút-ismertetõk beküldésére kér-
tük olvasóinkat, azokról a gyülekeze-
tükben szolgáló presbiterekrõl, akik-
nek élete, szolgálata követendõ példa-
ként mutatható be lapunk hasábjain. A
márciusban közölt érmihályfalvi portrét
õszi lapszámainkban feketeerdõi pres-
biterek bizonyságtételei követik.

Nevem Lakatos Tihamérné, Mária – diakó-
nusi szolgálatot végzek a Feketeerdõi Refor-
mátus Gyülekezetben. Tapasztalataim sze-
rint, csak úgy van értelme az életnek, ha
keresztyénként élek. Tinédzserként foglal-
koztatott egy kérdés: ki vagyok én és mit
keresek ezen a világon?

Az egyetlen elfogadható és meggyõzõ
választ a Bibliában találtam meg. Rájöttem:
ha Jézus tanításait követem, rá figyelek, a
Biblia napi olvasásával és bibliaórákon meg-

kapom a naponta felmerülõ kérdésekre a
válaszokat és olyan kiegyensúlyozott, bol-
dog ember lehetek, amit e világ nem tud ne-
kem biztosítani.

Az elsõ érvem, amellyel szeretnék má-
sokat is meggyõzni Jézus Krisztus mellett
az, hogy életünk cáfolhatatlanul Isten kezé-
ben van és nem a miénkben, mert senki
nem tudja megakadályozni, hogy egyszer
meghaljon. De Õ az örök életet ígérte meg,
így többé nem kell félnem még a haláltól sem.

A másik érvem, ami a keresztyénség
mellett szól, a szeretet. Ki szeret engem úgy
mint Õ? A Fiát adta értem és csak benne bíz-
hatok 100 százalékig. Csak Õ tud velem len-
ni bármikor hívom, a nap bármely pillanatá-
ban. Ugye erre egy ember sem képes, sem
szülõ, sem életem párja, sem a gyermekem.

Az utolsó érv, amit még említenem kell,
a megbocsátás. Mert ki más tudná úgy meg-
bocsátani minden bûnömet, mint Õ. 

Csakis rajtunk múlik, keressük-e a vála-
szokat. Ha igen, akkor a recept Jézus Krisz-
tus, mert Õ mondta: „Én vagyok az Út, az
Igazság és az Élet.” Ámen.

A presbitériumokra az a rendkívüli fontos
feladat, felelõsség hárul, hogy az egyház-
nak, az egyházi vezetésnek információs csa-
tornául szolgál; véleményt formál. Ugyanis
az egyházmegyéknek, egyházkerületeknek
igazán aktív, jól mûködõ bizottságai,
tanácsadói, testületei nincsenek, melyek
akár a püspököket megfelelõ információk-
kal naprakészen segítenék. Félõ, hogy így
„egyházasdit játszunk”, papíron létezõ
bizottságok alapján. Debrecen egyházme-
gyéjében – gondolom másutt is – a pres-
biteri tanfolyamok alkalmai elégséges, élõ
kapcsolatot, lehetõséget teremtenek az es-
peresi hivatalokkal az egyházi vezetéshez
szükséges kommunikáció kiszélesítéséhez. 

A presbiter, a presbiteri szövetségi mun-
ka úgy gondolom, nem válik el egymástól,
sõt építõ-bíráló-ajánlástevõ szándékunk
ilyen magasabb, megyei, országos szinten is
elképzelhetõ. Ez nem fontoskodás. Nem
mindegy, hogy a református sajtót, a médiát
mennyire hiteles és hívõ szakemberek ve-
zetik. Az egyházi elöljárók, hála Istennek,
már protestálhatnak perdöntõ, esetleg párt-
politikai szempontból tudatos egyház-
ellenes intézkedések ellen.

A presbiteri munka valóban az istentiszte-
let után kezdõdik, de ne csak addig tartson,
Testvéreim, a hívõ élet. Az egyháznak ha-
tározottan meg kell szólalni a tudományban,
mûvészetekben, a kultúrában, ha nagy erõs
személyiségeknek lehetõségük van erre, hogy
hitükrõl, életelvükrõl megnyilatkozzanak a
rádióban, ez óriási nyeresége a vallásnak.

Az egyháznak és a presbitériumoknak
kölcsönösen segíteniük kell egymást, hogy
mindketten hatékonyabban együttmûköd-

hessenek. Generációs kérdés is, de a régi
politikai beidegzõdés és még nagyon sok
minden befolyásolja a ma emberét abban,
hogy bemegy-e a templomba, vagy nem. A
presbiterség lelkiállapot, lelkiismereti fele-
lõsség, kötelesség is, az egyháztól a világi
vonalnak bátorítást, több segítséget kell
kapnia, hogy mindenki megerõsödjön. Ne-
künk, presbitereknek református öntuda-
tunkban kell felelõsen megújulni, nemcsak
a gyülekezetekben. A presbiter ne csak a jól
prédikáló lelkész miatt járjon templomba,
hanem azért, hogy ott otthon legyen.
Elanyagiasodott világunkban a presbiter
önzetlenül végzi munkáját, ingyen, amíg
mások a pénzt hajhásszák végtelenül szél-
sõséges ideáljaik közepette, s a világi pénz-
szerzés összes regiszterét hajszolják. Lelkük
rajta. Mi viszont tudjuk, hogy Isten szolgá-
lata örök, határidõ nélküli, vagy azon kívüli.
Ugyanakkor azt sem hallgathatjuk el, hogy
az egyház anyagi problémáinak megoldása
pl. egy beázás megszüntetése határidõs a
presbiteri munkában. Erre minket is
figyelmeztet az irigy idõ. 

Az emberek manapság nem óhajtanak
találkozni lelkiismeretükkel, nem szeretnek
meditálni, a világ folyása is csupán a zse-
büket érintõ helyzet miatt érdekli õket leg-
inkább. Legtöbben még a puszta csendet
sem bírják elviselni, ahol megszólíthatja
õket az Úr, csak vad zenét hallgatni, ordíta-
ni szeretnek. A missziós szolgálatnak elölrõl
kell szinte mindent kezdeni. A magyarság
hitevesztett, hitelt vesztett, innen kell sajnos
építkeznünk. A különbözõ szekták verseny-
helyzet elé állítják a történelmi egyházakat.
Talán máris alulmaradtunk velük szemben,

de a jövõt perspektivikusan tekintve nem a
számarány a döntõ, hanem a meggyõzõdé-
ses, történelmi, patinás hit, ami mégiscsak
nemzetformáló és fenntartó volt 1000 évünk
alatt. Úgy látszik napjainkban szükség van
arra, hogy a gyülekezetekben a lelkész ige-
hirdetés kapcsán aktuális életvezetési dol-
gokkal és problémákkal is foglalkozzon. Azt
hiszem, a hívõk ezt egyre jobban igénylik. A
metaforikus értelmezésen kívül a nemzetet
érintõ kérdések taglalását, a valóság bonyo-
lult, ellentmondásos megvilágítását is öröm-
mel fogadják és várják a gyülekezetekben.
Bátorítsák a hívõket az eligazodásban!

A Presbiteri Szövetség, illetve a pres-
biterképzõ tanfolyam tematikája ne csupán
a napi hitéleti tevékenység szintjén marad-
jon meg, hanem a világi hívõknek adjon or-
szágos kitekintést is, mércét, erkölcsi tartást
és intelligenciát a magasabb, általánosabb
kérdések, az egész magyarságot, a nemzetet
érintõ problémák tudatosításában és fel-
vetésében. A Presbiteri Szövetségnek min-
denképpen együtt kell mûködni az esperesi
hivatalokkal, már csak adminisztratív, prak-
tikus okok miatt is.

Végezetül mindnyájunk életvezetésére,
hívõ voltunkra hadd idézzek szabadon egy
teológust: „Személy szerint nagyon nagy do-
lognak tartom az alul-maradni tudás képes-
ségét az Istennel szembeni kísértésnél.” Ez a
hitbéli megnyugvás és a cselekvés össz-
hangja kísérje mindig életünket, ha olykor
elégedetlenkedünk, ha lázadozunk, ha
okkal, ok nélkül magunkkal vagy a világgal
szemben telhetetlenek, önzõk, kishitûek
vagyunk. Ne törhessen fel legalább mibelõ-
lünk a gõg, hiúság, kivagyiság. Segítsen Isten
az alázatosság és szelídség gyakorlásában is.

DR. LÉVAY BOTOND

ŐRZŐK A STRÁZSÁN

Feketeerdői presbiterek (1.)

A presbiter felelőssége

A feketeerdői templom egy nyár eleji felvételen



A Cselekedetek könyvében olvashatjuk a
pünkösdi történetet. Eszerint az apostolok,
zúgó szélvihar kíséretében, a Jeruzsálemben
összegyülekezõ sokasághoz szóltak. Jóllehet
a zarándokok a világ különbözõ országaiból
érkeztek, és számtalan nemzetet és nyelvet
képviseltek, „mindenki a maga nyelvén hal-
lotta õket beszélni” (Csel 2,4). Igen, minden-
ki a maga nyelvén! Lett légyen valaki pártus
vagy méd, mezopotámiai vagy egyiptomi,
zsidó vagy arab. A maga nyelvén hallhatta
Péter apostol és a többiek tanúságtételét a
meghalt és feltámadott Jézusról. Ismét mon-
dom, mindenki a maga nyelvén

Ami kétezer évvel ezelõtt lehetséges
volt, az veszélybe kerülhet napjainkban.
Nem a világ egy eldugott részén, hanem itt,
Európa szívében. A Szlovákiában elfogadott
nyelvtörvény ugyanis korlátozza az anya-
nyelvi jogokat. A szlovákiai földrajzi neve-
ket nyilvánosan csak szlovákul lehet hasz-
nálni. A kulturális és oktatási programokat
akkor is két nyelven kell felvezetni, ha azt a
hallgatóságból senki sem igényli. Kórházak-
ban, szociális intézményekben csak akkor
kommunikálhat az ápolószemélyzet nem-
zetiségi nyelven a betegekkel, ha az adott
településen legalább 20 százalék él abból a
kisebbségbõl. A hivatalok nem megfelelõ
szintû írásbeli nyelvhasználata 100-tól 5000
eurós pénzbírsággal büntethetõ. 

Egyszer még az is elõfordulhat, hogy az
istentiszteleti életben is korlátozzák az
anyanyelv használatát? Kassán vagy Po-
zsonyban (hogy ne mondjam, Kosicén vagy
Bratislavában) büntetni fogják ha magyarul
hangzik el: „békesség néktek”? Mennyi
büntetést kell majd fizetni egy „Tebenned
bíztunk eleitõl fogva” zsoltárért vagy egy
csak magyarul elmondott Miatyánkért?
Egyforma tarifája lesz Szenczi Molnár Al-
bertnek és Sztáray Mihálynak? S a magyar
Himnuszra a legmagasabb büntetési tétel
lesz érvényes? Elvárják majd, hogy a gyó-
násban így mondják a hívek: „Vétkeztem
gondolattal, szóval, cselekedettel – és nyelv-
használattal…”? 

Isten õrizzen meg minket a rettenetes
vízió beteljesülésétõl. Mert az nem lehet,
hogy paragrafusok tûzoltómunkájával pró-
bálják a pünkösdi lángnyelveket kioltani. A
szlovák nyelvtörvény ilyen irányú érvénye-
sítésével súlyosan sérülnének azok az alap-
elvek is, amelyek az egyházak életét normá-
lis körülmények között meghatározzák.
Ezért is tiltakoztak a napokban a történelmi
egyházak egységesen a nyelvtörvény miatt.
Õszintén remélem, hogy aggodalmainkat a
szlovák egyházi vezetõk is osztják, hiszen
õk is tudják, milyen fontos, hogy mind a
magyarországi szlovák, mind a szlovákiai
magyar hívek akadályoztatás nélkül, eleik
nyelvén is megélhessék hitüket. A római ka-
tolikus egyházban a II. Vatikáni Zsinat óta

természetes az anyanyelvi misézés. Még
messzebbre nyúlnak ezek a hagyományok a
protestáns egyházak gyakorlatában. Luther
nemcsak a Bibliát fordította németre, de ter-
mészetesnek tartott az anyanyelvi istentisz-
teletet is. A Vizsolyi Bibliához írt elõszavá-
ban Károli Gáspár ezekkel a veretes szavak-
kal hangsúlyozta az anyanyelvi fordítás je-
lentõségét: „Szabad mindennek az Isten há-
zába ajándékot vinni. Én azt viszem, amit
vihetek, tudniillik magyar nyelven az egész
Bibliát. Annakokáért minden keresztyén
olvasókat kérek, hogy az én munkámért
engemet ne rágalmazzanak és meg ne kese-
rítsenek, hanem nagy isteni félelemmel és
hálaadással vegyék és olvassák az magyar
nyelvre fordíttatott Bibliát.”

Mintha csak a mai szlovákiai magyarok-
hoz szólna a kolozsvári költõ, Reményik
Sándor Az ige címû verse:

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végsõ menedéktek,
A nyelv ma tündérvár és katakomba,
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!

A Biblia a vigasztalás könyve. Így példá-
ul erõt meríthetünk az ószövetségi Dániel sor-
sából. A babilóniai fogságba került három
fiatalt kötelezték ugyan a káldeusok írásá-
nak és nyelvének használatára (Dán 1,4), de
lelkük mélyén õk megõrizték zsidóságukat.
Büntetésül tüzes kemencébe, majd oroszlá-
nok vermébe hajították õket, ám az Úr a
nyomorúságban is velük volt, és nem en-
gedte, hogy elpusztuljanak. 

Mindez elsõsorban arra kötelez minket,
hogy együttesen lépjünk fel az európai szel-
lemiségtõl távoli törvény ellen. Másodszor
arra, hogy leleményes módon segítsük még
nehezebb helyzetbe kerülõ testvéreinket.
Harmadszor pedig arra, hogy óvjuk és véd-
jük anyanyelvünket, határon innen és túl.
Úgy, ahogyan azt Noé bárkája felé címû
versében Kányádi Sándor írja: 

Be kell hordanunk, hajtanunk mindent.
A szavakat is. Egyetlen szó,
egy tájszó se maradjon kint.
Semmi sem fölösleges.

Zuhoghat akár negyvenezer nap
és negyvenezer éjjel, ha egy
buboréknyi lelkiismeret-
furdalás sem követi a bárkát.

Mert leapad majd a víz.
És fölszárad majd a sár.

És akkor majd a megõrzött,
a meglévõ szóból újra-
teremthetjük magát
az elsõ búzaszemet
ha már igével élnünk
tovább nem lehet.

FABINY TAMÁS

(A szerzõ evangélikus püspök.)
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Hatalomtrón Adorjáni László rajza

OLVASÓLÁMPA

Szilágynagyfalui 
krónika 
Figyelemre méltó idõszerû mondanivalójú tartal-
mas könyv jelent meg a közelmúltban a Varadinum
Script kiadó gondozásában. Szerzõje Srankó Ferenc
nyugalmazott történelemtanár, aki sokévi munká-
val, példamutató szorgalommal és õszinte lokálpat-
riotizmussal gyûjtötte egybe szülõhelye és életpá-
lyája színterének, Szilágynagyfalunak vallásfeleke-
zeteire vonatkozó adatait, forrásait. Négy évtizedes
oktató-nevelõi munkájának méltó betetõzéseként
írta meg Szilágynagyfalu vallásfelekezeteinek törté-
nete címû könyvét.

Könyvének bevezetõjében a szerzõ így fogal-
maz: „Mesevilágba illõ földrajzi-történelmi tájegy-
ségnek vagyunk lakói mi szilágyságiak (…) Eme
tájegység festõi szépségeiben mintegy kiegészítõ
alaptónusként vegyül egyazon vidék több nemzet és
több vallásfelekezet idõk óta meghatározott folyama-
tos együttélésének színessége.” Miután utal az Euró-
pában elsõként a tordai országgyûlésen 1568-ban
kimondott vallásszabadsághoz való jogra, kijelenti:
„Elõdeink e nemes gesztusának egyre gazdagodó
erkölcsi öröksége kötelezi az itt élõ, de különbözõ
nyelveket beszélõ etnikumokat és vallásokat egymás
mindenfajta elõítéletektõl mentes megismerésére.
Ugyanakkor gazdag forrást nyújt napjaink ökume-
nikus mozgalma egyre nagyobb méretû elterjesz-
tésének munkájához.”

A jó szerkezetû, világos, értekezõ stílusban, olvas-
mányosan megírt szilágynagyfalusi krónika hat
fejezetben tárgyalja az itt élõ-élt magyar, román, zsidó
etnikum, a katolikus, református, görögkeleti-ortodox,
izraelita, baptista, szabad keresztyén gyülekezetek
történetét. Bemutatja az egyes felekezetek egykori és
mai egyházi és világi vezetõinek életét, tevékenységét,
a település történetében játszott szerepét.

A vaskos, mintegy 450 oldalas kötet több mint
helytörténet, valóságos enciklopédiája, ismerettára
az Erdélyben ma is létezõ, mûködõ nyolc legjelen-
tõsebb vallásfelekezet történetének is, így haszonnal
forgathatják nemcsak a szilágynagyfalusiak, hanem
mindazok, akik vallás- és eszmetörténeti ismereteik
gyarapítására törekszenek. A szerzõ rendkívül vál-
tozatos eszköztárral, színesen, érdekfeszítõ módon
írta meg mindezt, így a recenzens jó szívvel ajánl-
hatja az érdeklõdõ olvasók figyelmébe. Nemcsak is-
mereteit gyarapíthatja a könyv olvasásával, de ér-
zelmileg is gazdagodik általa, s megérti miért elen-
gedhetetlen az egységre, összefogásra, az egymás
megértésére, megbecsülésére való törekvés.

A könyv kapható Nagyváradon az Illyés Gyula
könyvesboltban, vagy Szilágynagyfaluban az egyes
felekezeteknél, illetve a szerzõnél is beszerezhetõ.

KUPÁN ÁRPÁD

SZÉLJEGYZET A SZLOVÁK NYELVTÖRVÉNYHEZ 

„Mindenki a maga nyelvén”
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ÖKUMENIKUS NAGYTALÁLKOZÓ
SZEGEDEN. Augusztus 30-án a Kárpát-Me-
dencei Ökumenikus Nagytalálkozó szín-
helye volt a Szegedi Dóm. A nemzeti szoli-
daritás és a testvéri közösségvállalás jegyé-
ben megrendezett népes rendezvény Tõkés
László EP-képviselõ és Kiss-Rigó László
szeged-csanádi püspök kezdeményezésére
jött létre, a szeptember 1-jével hatályba lépõ
szlovákiai államnyelvtörvény visszavonása
érdekében.

A felszólalók között volt Csáky Pál, a
szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának elnö-
ke, Schmitt Pál, az Európai Parlament alel-
nöke, díszvendégként pedig Bernd Posselt
EP-képviselõ. Egyházaink széles körû
összefogása kifejezéseképpen – másokkal
együtt – beszédet mondottak: Bábel Balázs
Kalocsa-kecskeméti érsek, Bogárdi Szabó
István, a Dunamelléki Református Egyház-
kerület püspöke, Fazekas László, a Szlová-
kiai Református Keresztyén Egyház püspö-
ke, Gáncs Péter püspök (Déli Evangélikus
Egyházkerület) és Bálint Benczédi Ferenc
püspök (Erdélyi Unitárius Egyház). A más-
fél órás templomi mûsor után zarándoklat
és koszorúzás következett Kazinczy Ferenc
és Vörösmarty Mihály emléktáblájához,
valamint Kölcsey Ferenc szobrához, a Dóm
téren. Az emelkedett hangulatú Találkozó
egy Állásfoglalás elfogadásával ért véget,
melyet az egyházi és politikai közélet
meghívott képviselõi kézjegyükkel is
elláttak. 

EGYHÁZKERÜLETI NYILATKOZAT A
SZLOVÁKIAI NYELVTÖRVÉNYRÕL.
„Megteltek mindnyájan Szent Lélekkel, és
kezdenének szólni más nyelveken, a mint a Lélek
adta nékik szólniok.” (Csel 2,4) A Királyhágó-
melléki Református Egyházkerület aggoda-
lommal, ugyanakkor felháborodással érte-
sült a Szlovákiában elfogadott nyelvtör-
vényrõl, melynek értelmében büntetni lehet
a magyar nyelv nyilvános használatát. 

Az anyanyelv Isten ajándéka. Akik ilyen
értelemben gondolkoznak legyenek akár
magyarok, szlovákok, románok csak hála-
adással és kölcsönös tisztelettel lehetnek
egymás anyanyelve iránt.

Értetlenül állunk a szlovákiai törvény-
hozók határozatával szemben, akik megsér-
tették az európai együttélés szabályait és az
egyik legalapvetõbb jogot, az anyanyelv
nyilvános használatát tiporták meg.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a 21.
században bárhol a világon, még vannak,
akik a kisebbségben élõk jogait figyelmen
kívül hagyják.

Tiltakozunk, hogy az Európa Unió tag-
államai között olyan törvények vernek éket,
amelyek a bukott rendszerekben is szé-
gyenletesek voltak.

A Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület nevében követeljük, hogy záros
határidõn belül vonják vissza a szlovákiai
nyelvtörvényt, amellyel Felvidéken élõ
testvéreinket megalázták.

CSŰRY ISTVÁN megbízott püspök,
KOVÁCS ZOLTÁN egyházkerületi főgondnok
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PÁLYÁZAT KÁNTORI ÁLLÁSRA. A
Zilah-Belvárosi Református Egyházközség
Presbitériuma pályázatot hirdet a nyug-
díjazás révén megüresedett egész normás
kántori állásra. 

Az egyházközség biztosít: három szoba,
konyha, fürdõszoba, kamarából álló, gáz és
vízvezetékkel ellátott szolgálati lakást,
udvar, kert, temetõkert használati joggal.
Továbbá, besorolás szerinti javadalmat,
valamint továbbképzõk finanszírozását
vállalja. 

Szakmai követelmény: legalább három
éves kántori szolgálat, felsõfokú (fõiskolai,
egyetemi) végzettség – ének, zene, zene-
pedagógiai – szakon. Az új énekeskönyv
(MRÉ) ismerete. Orgonán (esetleg más
hangszeren is) való kifogástalan játszás,
énekhang, kórusvezetõi képesség.

Munkakör: a Kánon vonatkozó pa-
ragrafusainak megfelelõen. Gyermek-, ifjú-
sági-, felnõtt kórus vezetése. Irodai
szolgálat.

A pályázati iratcsomónak tartalmaznia
kell egy kézzel írott önéletrajzot, keresz-
telési és konfirmációi igazolást, valamint a
korábbi szolgálati hely(ek)rõl a Presbitérium
által kibocsátott ajánlólevelet. Az okmányok
leadásának kezdete 2009. szeptember 1.,
helyszíne: Zilah-Belvárosi Református Egy-
házközség Lelkipásztori Hivatala, 450006
Zilah, Andrei ªaguna u. 7. szám, Tel/ Fax
0260 661 487.

Július 15–21. között a franciaországi Lyon-
ban tartotta 13. Közgyûlését az Európai
Egyházak Konferenciája (Conference of
European Churches – CEC). A közgyûlésen
124 európai egyház 306 küldötte, és további
mintegy 250 meghívott vett részt. Egyház-
kerületünket Antal János külügyi elõadó-
tanácsos képviselte a rangos ökumenikus
rendezvényen. 

A lyoni nagygyûlés kiváló keretet te-
remtett a Európai Egyházak Konferenciája
50 éves fennállásának megünneplésére,
ekképpen a rendezvény fõcíme is az 1959-es
hidegháborús állapotokra, illetve Európa
akkori kettészakítottságára utal: „Egy remény-
ségre hívattunk el Krisztusban” (Ef 4,4).
Éppenséggel a hidegháborús állapotokat
idézte azonban, hogy az Orosz Ortodox
Egyház felfüggesztette tagságát az Európai
Egyházak Konferenciájában, az Észt Orto-

dox Egyház felvétele miatt, és a lyoni köz-
gyûlésrõl is távol maradt…

A magyar delegáltak egyik kiemelt kö-
zös célja az volt, hogy a közgyûlés foglal-
kozzon a szlovák nyelvtörvénnyel, és záró-
közleményében véleményezze azt. A köz-
ügyekkel foglalkozó bizottság arra való hi-
vatkozással, hogy nincs megfelelõ helyzet-
ismerete, illetve nem tudták meghallgatni a
jelen lévõ másik – szlovák – felet ez ügyben,
nem kívánt állást foglalni a kérdésben. A
plenáris elõtti hozzászólásában Antal János
kifejtette, hogy a szlovák állami nyelvtör-
vény nem az egyházak közötti konfliktusról
szól, hanem éppen azt az esetet példázza,
amikor a CEC statútuma értelmében az
európai egyházak összefoghatnak egy
diszkriminatív kormányzati döntés ellen. A
jövõre nézve is kérte, hogy a CEC ne féljen
az állásfoglalástól, ne bátortalanul és ne ál-

talánosságban fogalmazzon, hanem a ké-
nyes kérdésekben is legyen szókimondó. 

Sikeres volt viszont a magyar küldöttek
azon törekvése, hogy tartalommal töltsék
meg az európai cigányságról szóló, sablon-
szerû közgyûlési dokumentumot.

Július 19-én, vasárnap ünnepi üléssel
emlékeztek meg a CEC fél évszázados fenn-
állásáról. Az elmúlt ötven év ökumenikus
munkájának meghatározó személyiségei
osztották meg élményeiket a résztvevõkkel.
A megszólalók közül a legnagyobb hatást
Bartholomeiosz konstantinápolyi ökumeni-
kus pátriárka elõadása tette. Minden ke-
resztyén és minden egyház alapvetõ köte-
lességének nevezte az Anyaszentegyház
egységének helyreállítását. Beszédében az
ökumenikus együttmunkálkodás erejérõl és
jövõbeni lehetõségeirõl is szólt, és az elkö-
vetkezõ esztendõk feladatai között a római
katolikus egyház CEC-tagságának a kérdé-
sét is felvetette. 

Az európai egyházak lyoni seregszemléje


