
Harmadik alkalommal került megrendezésre
egyházkerületünk bibliaismereti vetélkedõje
az Érmelléki Egyházmegye szervezésében,
november 21-én. Ismételten a magyarkéci
gyülekezet adott helyt a rendezvénynek. Ez
alkalommal mind a 9 egyházmegye képvisel-
tette magát egy-egy 4 tagú csapattal. 

Október folyamán egyházmegyénként
vetélkedtek a fiatalok, és az ott elsõ helyezést
elérõk képviselhették egyházmegyéjüket a
kerületi döntõn. 

A vetélkedõn a fiataloknak egy ószövet-
ségi könyvet kellett alaposan tanulmányozás
alá venniük: Mózes I. könyvét, a Genezis, az
eredet könyvét. A kerületi döntõbe jutott csa-
patok a következõk voltak: a hosszúmezõi
(nagybányai eme), a szatmárnémeti-kültelki
(szatmári eme), a tasnádszarvadi (nagyká-
rolyi eme), a szilágyballai (zilahi eme), a szi-
lágylompérti (szilágysomlyói eme), a magyar-
kéci (érmelléki eme), a jákóhodosi (bihari
eme), az ágyai (aradi eme), és a temesvári (te-
mesvári eme). 

Csûry István püspök az 1Sám 17,40 alap-
ján rámutatott arra, hogy a bölcsesség felülrõl
való adomány, Istentõl jön, de a helyes célok-
ra való használatához szükség van a hitre is.
A házigazda gyülekezet nevében Mike Pál
lelkipásztor, egyházmegyei ifjúsági szakelõ-
adó köszöntötte az egybegyûlteket, és a zsûri
tagjait: Csûry Istvánt, a zsûri elnökét, vala-
mint Dr. Zabán Bálint Károlyt, a nagyvárad-
velencei gyülekezet segédlelkészét, Illyés
Tamás érszõlõsi, és Kulcsár Árpád értarcsai
lelkipásztorokat. 

A vetélkedõn 50 kérdésre kellett válaszol-
ni, emellett a Szedd össze magad nevû játékban

mérhették össze bibliatudásukat a fiatalok. A
küzdelem ezúttal is szoros volt, és csak kevé-
sen múlott a végsõ sorrend kialakulása. Az
ebéd után tartott eredményhirdetés szerint az
elsõ helyezett csapat a magyarkéci lett (a tava-
lyi másodikak), a második helyezett az ágyai
csapat lett (a tavalyi elsõk), a harmadik helye-
zett a jákóhodosiak csapata lett (tavalyi ne-
gyedikek). A csapatok a zsûritõl vehették át
megérdemelt jutalmukat: értékes könyvcso-
magokat, amelyben bibliák, illetve hitépítõ ke-
resztyén irodalom volt. A vetélkedõ után kon-
certet adó Pintér Béla keresztyén énekes egy-egy
CD-jét, Kovács Claudia, a PKE hallgatója pedig
egy-egy grafikáját ajánlotta fel a gyõzteseknek. 

A Szedd össze magad játék gyõztese a tas-
nádszarvadi csapat lett, akik ezzel különdíjat
nyertek: 5 koncertjegyet, Pintér Béla adventi
lemezbemutatójára.

Dr. Zabán Bálint Károly érdekfeszítõ elõ-
adást tartott Mózes I. könyvérõl. A kérdések
közti szünetekben az érszõlõsi és magyarkéci
fiatalokból álló tehetséges zenészek sarkalták
éneklésre a fiatalokat. A vetélkedõ program-
jának betetõzése Pintér Béla koncertje volt,
aki jól ismert dalaiból adott elõ néhányat a
fiatalokat is bevonva, akik természetesen kí-
vülrõl fújták a szövegeket. 

Az est beköszöntével Mike Pál lelkipász-
tor köszönetet mondott mindazoknak, akik
segítségére voltak a vetélkedõ megszerve-
zésében, és lebonyolításában. Minden jelenlé-
võ emléklapot kapott, amelyen az alábbi igei
vezérgondolat olvasható: „Mert az Úr szava
igaz, és minden ismerete hûséges” Zsolt 33,4.

KULCSÁR ÁRPÁD, Értarcsa
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A vallásszabadság
védelmezõje
A MAGYAR szabadságküzdelmek első nagy szel-
lemiségének, a bihari származású dicső fejedel-
münknek, Bocskai Istvánnak emlékét idézzük szü-
letésének és halálának évfordulóján (1557. január 1.,
1606. december 29.).
KORTÁRSAI A magyarok Mózesének nevezték,
aki kivezette népét a kilátástalan 15 éves háború
nyomorúságából, megszabadította az idegen el-
nyomás rabságából, s elindította a felemelkedés
útján, ami sajnos később nem bizonyult tartósnak,
amihez korai halála is hozzájárult.
AZ 1604-BEN Biharban elindított Habsburg-elle-
nes szabadságharcát a császár és környezete
kezdettől fogva vallásháborúnak bélyegezte,
mondván: „az eretnek tanok által félrevezetett pro-
testáns alattvalók a katolikus uralkodó ellen lázad-
tak fel, hitbéli alapon“. A valóságban a vallásüldö-
zés csak egyik, de nem elhanyagolható oka volt
az elégedetlenségnek, a forrongásnak. A fő ok a
kíméletlen és kegyetlen idegen uralom, az ország
és népének kifosztása, elnyomása. Így aztán a
nagy támogatottságú felkelés sikeresen bontako-
zott ki és 1605 nyarára már Bocskai kezére került
Erdély, a Felvidék és a Dunántúl. Előbb Erdély,
majd Magyarország fejedelmévé választják.
HOSSZAS TÁRGYALÁSOK után 1606. június 23-án
a Bécsben megkötött béke eredményeként hely-
reállították az Erdélyi Fejedelemséget, sőt hozzá-
csatolták Szatmár, Szabolcs, Ugocsa és Bereg
megyéket, s elismerték Bocskai fejedelmi rangját.
A fejedelem elérte, hogy a békeszerződés első pa-
ragrafusában eltörölték a protestánsok ellen ho-
zott törvényeket, s belefoglalták, hogy: „A karokat
és rendeket, akik csak Magyarország  határain be-
lül élnek, összesen és egyenként, úgy a mágnáso-
kat és nemeseket, mint közvetlenül a koronához
tartozó szabad és kiváltságos városokat, továbbá
a magyar végeken lévő magyar katonákat az ő
vallásukban és hitükben soha és sehol háborgatni
nem fogja, sem mások útján gátolni nem engedi,
hanem az előbb említett összes karoknak és ren-
deknek az ő vallásuk szabad gyakorlata és hasz-
nálata megengedve legyen, de a római katolikus
vallás sérelme nélkül, és hogy a római katolikusok
papsága és templomai érintetlenül és szabadon
maradjanak, és amelyeket ezekben a zavaros
időkben mindkét részről elfoglaltak, azokat kölcsö-
nösen visszaadják…“
BOCSKAI EGYFORMÁN szerette hazáját és val-
lását, mindkettő szabadságáért ragadott fegyvert,
s fegyverforgatásában magát Isten választottjának
tartotta. Mély meggyőződéssel hirdette, hogy amit
végrehajtott nem az ő érdeme, mert ő csak eszköz
volt a nagyhatalmú Isten kezében. Ebből a hitből
származott nagy szerénysége és Isten iránti mély
alázatossága.
LEGNAGYOBB ÉRDEME, hogy kitartással, fegy-
verrel és ésszel kivívta az alkotmányosságnak és
vallásszabadságnak szavatolását, s ez tette őt
olyan európai hírűvé, hogy szobra felkerült a refor-
máció genfi emlékművére. A nagy reformátorok és
Cromwell, valamint Orániai Vilmos szobrai közé. A
szoborról a fejedelem sugárzó és hitvalló te-
kintettel néz szét, mint aki minden időben vallja a
szoborra vésett jelszavát: „Hitünknek, lelkiismere-
tünknek és régi törvényünknek szabadságát min-
den aranynál följebb becsüljük.“

KUPÁN ÁRPÁD



A híreket figyelve naponta értesülünk há-
borúkról, merényletekrõl, rablásokról, gyil-
kosságokról, csalásról. Óhatatlanul fel-
merül ilyenkor bennünk a kérdés, honnan
származik a világban megfigyelhetõ rossz
és a bûn? Ez a kérdés már az elsõ évszá-
zadoktól foglalkoztatja a hittudósokat és fi-
lozófusokat. 

A bûn teológiai meghatározása: elfordu-
lás Istentõl és a teremtett értékekhez való
helytelen és jogtalan ragaszkodás. Azaz a
bûnös ember saját magát, saját értékrendjét,
kívánságait helyezi fontosság szempontjá-
ból Isten elé. Önmagukban az ember sze-
mélye, vágyai nem bûnök forrásai, csak ak-
kor, hogyha átveszik az uralmat az életünk
felett és akadályozzák az Istenre való oda-
figyelésünket. 

Míg a teológia Istentõl való elfordulás-
ként kezeli, addig az etika kijelenti, hogy a
bûn olyan cselekedet, tevékenység, kijelen-
tés, gondolat vagy éppen mulasztás, amit az
adott erkölcsi norma tiltottnak, hibásnak,
vagy elmarasztalandónak tart. Bármelyik
oldalról fókuszálunk, ugyanazt az emberi
hibát véljük felfedezni. Ezzel élünk, de
megpróbáljuk eltitkolni. Szemet húnyunk

felette, elhitetve önmagunkkal, hogy ezt
nem mindenki észleli, így nem lesz bün-
tetése. Csakhogy magunkat csapjuk be,
mert Isten szeme mindent lát!

Köztudott, hogy a katolikus egyház sze-
rint a bûnöknek sok fajtája van, így meg le-
het különböztetni azokat az erények alap-
ján, a tárgyuk, a parancsok, az irányult-
ságuk, az elkövetés módja szerint, valamint,
hogy testi vagy lelki bûn-e. Jogi szempont-
ból ezt biztos érdemes, de Dr. Kozma Zsolt
kolozsvári teológiai professzor szavait
idézve: nincs nagy bûn vagy kicsi bûn. Egy
kategória létezik: a bûn. Ezt bocsátotta meg
Isten Krisztus egyszeri és tökéletes áldozata
révén. Hogyan? Úgy, hogy Isten Krisztus
elégtételéért minden bûnömrõl és bûnös termé-
szetemrõl, mely ellen egész életemben harcol-
nom kell, soha többé meg nem emlékezik,
hanem engem Krisztus igazságával kegyelmé-
bõl megajándékoz, hogy soha többé kárhozatba
ne jussak. (Mit hiszel a bûnöknek bocsána-
táról? – Heidelbergi Káté 56. kérdése)
Vagyis, mindannyiunkat csakis Isten ke-
gyelme ment meg ebbõl az állapotból, Jézus
áldozata által. A megváltás kimondottan
sola fide (hit által) és sola gratia (kegyelem

által) következhet be, egyedül Isten kezd-
heti és fejezheti be.

Nem lehet csak annak tudatában élni,
hogy Isten mindent elintéz, hiszen a Káté
azt mondja, hogy minden bûnömrõl és bû-
nös természetemrõl, mely ellen egész éle-
temben harcolnom kell, Isten, soha többé
meg nem emlékezik. Kiemelendõ, hogy
egész életemben harcolnom kell a bûneim
ellen. Csiha Kálmán írja: ha igazán a Jézus
Krisztusé vagyok, akkor nemcsak azért kell
harcolnom a bûneim ellen, mert Isten ezt
elvárja tõlem, hanem kell hogy fájjanak a
bûneim, és saját magam belsõ akaratából és
fájdalmából kell hogy megszülessen ben-
nem a bûneim ellen való küzdelem.

A római katolikus hit szerint a papnak
kell meggyónni a bûnöket, és õ bocsát meg
Isten nevében. Reformátusokként mi azt
tartjuk, hogy Istennek kell elmondani bû-
neinket, és Jézus Krisztusért Isten megbo-
csát. Persze, ha valaki nem tud magától
megszabadulni a bûneitõl, és szükségét érzi
annak, hogy a lelkipásztorral is megossza
baját, akkor el lehet mondani, és lehet
együtt imádkozni. Segítségért folyamodni
lehet a lelki vívódások közepette. De min-
dig tudnunk kell, hogy Isten, ha õszinte
szívvel hozzá térünk, Krisztus igazságával ke-
gyelmébõl megajándékoz, hogy soha többé kárho-
zatba ne jussunk!

ORBÁN LEVENTE
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„Másnap látá János Jézust õ hozzá menni, és
mondá: Imé az Istennek ama báránya, aki
elveszi a világ bûneit! Ez az, akirõl én ezt
mondám: Én utánam jõ egy férfiú, aki
elõttem lett, mert elõbb volt nálamnál. És én
nem ismertem õt, de hogy megjelentessék
Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresz-
telek. És bizonyságot tõn János, mondván:
Láttam a Lelket leszállani az égbõl mint egy
galambot, és megnyugovék õ rajta. És én nem
ismertem õt, de aki elkülde engem, hogy
vízzel kereszteljek, azt mondá nékem: Akire
látod a Lelket leszállani és rajta megnyu-
godni, az az, aki keresztel Szent Lélekkel. És
én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az
Isten Fia.” (Jn 1,29-34)

Robert Merle híres könyvében, a Mestersé-
gem a halál címû regényében egy bûntudat
nélküli náci haláltábor-parancsnok lelki
rajzát írta meg. A bíró kérdésére, hogy hogyan
volt képes annyi ártatlan gyermeket meg-
ölni, azt válaszolta: „Nem érzem magam
bûnösöknek, mert parancsot teljesítettem.”
Bûn van, de bûnös nincs, bûntudat nincs.

Napjainkban is igazi csapás az, hogy ki-
halt a bûntudat, az emberek nem látják be
egy-egy konkrét esetben saját bûnösségü-
ket. A másik emberben hamarabb meglátja
az ember, mint a sajátjában. Korunkban a
közvélemény a másik ember bûnösségérõl
megértõen nyilatkozik vagy már szóvá sem
teszi. Ha valaki gyermekei elõl „elissza” az
utolsó falatot is, így védik: ilyen a természe-

te, ha valaki csal vagy lop, azt mondják: más
is ezt teszi, szegény megélhetésért teszi, ha
elválnak a házastársak: más is járt már így,
nem te vagy az elsõ. Nem beszélünk, vagy
beszélgetünk a bûnrõl, a bûnösrõl. 

Mi a bûn? Isten akaratának megtagadá-
sa. De kit érdekel ma Isten akarata? De ki
akarja önmagát, vagy embertársát Isten sze-
rint látni? Ki akarja belátni bûnét, vétkét?
Számít-e az, ha valaki becsületesen vállalja a
vétkét, bûnét? Több-e az, aki a többiek kö-
zött másképp, Isten szerint él? Sajnos sok-
szor törõdik az ember mindennel, csak épp
a lelkével nem eleget. Sajnos sokszor nem
bánja meg õszintén bûneit, mert csak saját
érdekét nézi és nem az Isten akaratát, nem
embertársai érdekét. 

A keresztyén ember szakít a bûnnel, eljut
a bûntudatig, az õszinte bûnbánatig. Isten
elõtt is megvallja bûneit, de attól még, hogy
szakít a bûnnel az elõzõ bûn még megma-
rad, az adósság fel van jegyezve és addig ott
van, míg el nem törlik. Keresztelõ János mu-
tatott rá úgy Krisztusra, mint Isten Bárányá-
ra, ki eltörölte a világ, az emberek bûneit. 

Téli estéken örvendjünk annak, hogy
Isten Fiában nemcsak gyermekké, nemcsak
egyszerû szegénnyé, emberré lett, hanem
báránnyá is lett azért, hogy vérével törölje
el a megbánt és megvallott bûnt. Igaz szere-

tet ott van, ahol tisztaság is van, rendezett-
ség is van. Isten Fia, mint Isten Báránya, a
lelki tisztaság forrása, õ rendezi be lelküle-
tünket, általa válik szét a jó a rossztól, Isten
akarata a mi bûnös akaratunktól. 

Ha bûnbánattal élsz az imahét alkal-
main, fordulj az Úrhoz, vállald fel a tisztulás
lelki folyamatát, az Isten Bárányának erejé-
vel tedd jóvá vétkeid, mulasztásaid. 

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

Eljutni a bűntudatig...

HISZEM ÉS VALLOM

Krisztustól kapott igazságom

Kós Károly: A türei templom
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Traian Bãsescu román államfõ rangos állami
elismerést – Románia Csillaga-érdemrend
Lovagi fokozata – adományozott a te-
mesvári népfelkelés elindítójának, az Euró-
pai Néppárt pedig Robert Schuman-díjjal
tüntette ki Tõkés Lászlót. 

„A kitüntetéseket Temesvár népének, a
református gyülekezetnek, a hõsöknek, a
mártíroknak, az áldozatok emlékének aján-
lom, mert ezek messze túlmutatnak a sze-
mélyes szinten” – szögezte le Tõkés László. 

A volt püspök a temesvári gálaesten kez-
deményezte a kommunizmus bûneinek te-
mesvári perét: „Azt kérjük az Európai Unió-
tól, mint ötszázmillió polgár intézményes
képviselõjétõl, hogy az Egyesült Nemzetek
Szövetségénél indítsa be a megfelelõ eljá-
rásokat egy olyan nemzetközi büntetõjogi
rendszer kialakításának érdekében, amely
lehetõvé tenné a kommunizmus ideje alatt

elkövetett bûnök, emberiségellenes cselek-
mények törvényes kivizsgálását és elítélését
a nemzetközi jog normáinak megfelelõen.”

Barack Obama amerikai elnök külön
üdvözletben köszöntötte Tõkés Lászlót és a
temesvári események résztvevõit. 

A temesvári emlékhét zárórendezvé-
nyén Csûry István, a Királyhágómelléki
Egyházkerület püspöke, az Igazgatótanács
december 18-án elfogadott Határozati Állás-
foglalását olvasta fel, amelyben a testület
elismeréssel adózik Tõkés László rendszer-
váltó tetteinek, illetve a kerület élén püs-
pökként kifejtett építõ munkásságának.

A forradalmi emlékév december 27-én
menyõi zarándoklattal zárult. Tõkés László
igehirdetésében a húsz évvel azelõtti kará-
csonyra emlékezett: sorra tartották az isten-
tiszteleteket, már a hagyományos idõponto-
kat is figyelmen kívül hagyva, hiszen egyre
csak áradt a kocsisor, sõt, egy idõ után ki is
kellett költözni a templomból, mert akko-
rára duzzadt a zarándokok sereglete. 

Forró László elõadótanácsos rámutatott:
az emlékezésnek csak akkor van értelme, ha
cselekvéshez vezet, ilyen értelemben kell
megtölteni tartalommal a 20. évforduló címé-
ül választott szópárost: „Küzdelem és építést”.

Harangszó-összeállítás

Menyőben zárult a forradalmi emlékév

Nagy többséggel választották meg
Csûry Istvánt egyházkerületünk püs-
pökévé, a novemberi választói közgyû-
lésen. Az új egyházi vezetõt újévi in-
terjúnkban egyházkerületi helyzetérté-
kelésre kértük. 

– Tavaly is megkérdeztem, idén is megteszem: az
egyházkerület megközelítõleg hány gyülekezetébe
jutott el 2009 folyamán?

– A határidõnaplóm lapjain éppen
ötven gyülekezeti meghívást rögzítettem.
Voltam szórványban, mint aki, ha ideje en-
gedi, szívesen vagyok a saját gyülekeze-
temhez tartozó falvak templomos hívei kö-
zött. Végváron jártam, mint egyházkerüle-
tünk végeinek és szórványainak jelképes
közösségében, ahol a gyönyörûen felújított
templom reményt sugall a felszámolódás
rémületében nyugtalan magyar testvéreink
számára, és az önfeladás ellen küzdõk szol-
gálatára (végvári tudósításunk a 4. oldalon
olvasható – megj.: a szerk.). Figyelmeztetõ
Derna-Varasszó-Tataros-Kövesegyháza sor-
sa, hiszen a magyarlakta vidék közelsége
ellenére egyre kevesebben vannak és keve-
sebb a fenntartó erõ is. 

Megfordultam templomépítõk között.
Sarmaságon a bányatelepiek templomszen-
telõ istentiszteletre hívtak, és együtt örül-
tünk a népes gyülekezet gyönyörû tornyos
otthonának. Kéttucatnyi templom felújí-
tását és megannyi lelkészlak és gyülekezeti
ház rendbetételét ünnepeltük. Az imaheti
szolgálatok elmélyíthették valamennyiünk-
ben a boldog érzést, hogy a 21. század örö-
költ és új színekkel gazdagított ateizmusá-
val szemben imádkozó és igehallgató népes
gyülekezeteink vannak, és tevékenyen részt

vesznek az egyháztól leszakadni látszó tár-
sadalom újra való visszahívásában. Talál-
koztam elkeseredõkkel, olyanokkal is, akik
már nem tudnak bízni abban, hogy a követ-
kezõ nemzedékek megtarthatják anyanyel-
vüket, egyházukat és szülõföldjüket.            

– Húsz évvel a rendszerváltás után, milyen
helyzetben, állapotban talált minket, királyhágó-
melléki reformátusokat az új esztendõ?

– Nem vagyunk könnyû helyzetben. A
világból reánk áradó félelmek, nyomorúsá-
gok tetõzõdése a küszöbön van, és hossza-
dalmas apadási folyamatnak nézünk elé. Ez
a jelenség önmagában nem lenne gyilkos
erejû, ha a gáton olyan építõk és õrizõk len-
nének, akik megélnék és másokkal is meg-
értetnék, hogy Istennek hatalma van a
mélyben is. Dávid errõl, mint saját tapasz-
talatról így szól: „Lenyúlt a magasságból és
felvett engem. S mélységes vizekbõl kihú-
zott engem.” (2Sám 22,17) A gáton nemcsak
a csúcsvezetõknek van helyük és felelõs-
ségük, hanem minden családfõnek, minden
apának és anyának, minden közösség
összes tagjának. Addig semmire sem me-
gyünk, ameddig csak a leltározással foglal-
kozunk. Nem elég csak megállapítani azt,
hogy vannak szegények és gazdagok, nem
elég méricskélni magunkat másokhoz. Nem
vezet semmire sem, ameddig nem értel-
mezzük és alkalmazzuk a kiválasztott nép
prófétájának adventi látomását, amely az
akkori váradalomból mára már megvalósult
volna, ha Krisztust valóban annak tekinte-
nénk, mint Akinek mondjuk Õt. „Legyen az
egyenetlen egyenessé.” (És 40,4). A mély-
ségben lévõknek nem szabad feladniuk a
küzdelmet, a magasságban lévõknek nem

szabad megszédülniük. Felénk a mélység
sem annyira mély, mint amennyire lehetne,
és a magasság sem akkora, mint más tája-
kon. Józan helyzetérzékelésben könnyebben
ismerhetjük fel Isten nagyon idõszerû
biztatását is. „Elég néked az én kegyelmem,
mert az én erõm, erõtlenség által végeztetik
el…” (2Kor 12,9).  Az újesztendõ vízszintes
kitekintésben próbákkal terhel, de függõ-
leges viszonylatban kegyelemmel érkezik.
Világosan kell látnunk és fogadnunk az
Urat, Aki a mélység erõtlen állapotában, és
a magasság erõvesztõ megtántorodásában
sem hagy el bennünket, erejét bennünk és
velünk viszi célhoz.               

– Az eddigi építkezõ egyházból „testvérkezõ”
egyházzá kell válnunk – nyilatkozta még püs-
pökjelöltként. Mit értett ez alatt?

– Hatalmas lemaradásokat kellett egy-
házkerületünkben az eltelt két évtizedben
behoznunk. Templomokat, közösségi ottho-
nokat, lelkészhajlékokat építettünk, sõt uta-
kat, missziói központokat és más intézmé-
nyeket létesítettünk. A munka a legjobb kö-

„AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE ELSŐDLEGES, MINDEN MÁS CSAK UTÁNA KÖVETKEZHET"

Megelevenedő küldetéstudat

F. T.
FOLYTATÁSA AZ 5. OLDALON

Csűry István püspök ünnepélyes beiktatására
január 16-án kerül sor a nagyvárad-újvárosi
templomban

Tőkés László és Orbán Viktor a temesvári
Új Ezredév Egyházközség gyülekezeti termének
avatóján. Fotó: Haáz Sándor, MTI



Advent elsõ vasárnapja s az ahhoz tartozó
úrvacsoraosztás mellett további két ünnepe
volt a gyülekezetnek november 29-én: ek-
kor volt a kívül-belül teljesen felújított
templom felavatási hálaadó ünnepsége,
illetve Bódis Ferenc lelkipásztor beiktatása,
akit Csûry István püspök után Fazakas
Csaba esperes és a lelkészi kar köszöntött.

A százhúsz éves templom felújításának
ünnepén zsúfolásig telt meg az 500 lélek be-
fogadására alkalmas hajlék. A gyülekezet –
mint minden ünnepi alkalommal – most is
kitett magáért minden tekintetben. Nem-
csak az orgonát javíttatták meg erre az alka-
lomra, de meghívták az itt szolgált lelkésze-
ket, illetve azok leszármazottait is. 

A három és félórás ünnepi istentisztele-
tet Fazakas Csaba temesvári esperes-lelkész
nyitotta meg, majd a püspöki igehirdetés
következett a Zsolt 25,13-14 alapján. E vasár-
napon beteljesedett a végvári gyülekezet
többévtizedes várakozása:  felavathatják a
gyönyörûen felújított templomot, beiktat-
hatják az új lelkipásztort, ami azt jelenti,
hogy nem kell aggódniuk a jövõért, mert az
Úr közösséget vállalt a gyülekezettel. Az ég
felé mutató templomtorony arra késztet,
hogy felfelé: Isten felé emeljük tekintetün-
ket hálaadásban és könyörgésben egyaránt,
mivel a keresztyén ember felfelé tekintõ –
hangzott el az igehirdetésben.

A beiktatást Fazakas Csaba esperes vé-
gezte. A szertartási beszédet követõen a be-
iktatott lelkész átvette a Bibliát, amely az
igehirdetés szolgálatát ruházza a lelkészre,
a hivatali bélyegzõt, amely az irodavezetés-
re hatalmaz fel jelképesen és a templomkul-
csot, amely a gyülekezetben való szolgála-

tokat szimbolizálja. Az esperesi beszédbõl
az is kiderült, hogy Végvár az egyházmegye
harmadik legnagyobb gyülekezete, illetve
Bódis Ferenc 1794-tõl a gyülekezet tizen-
hatodik lelkipásztora, akinek egyik fõ meg-
bízatása az, hogy a közönséges vasárnapok-
ra is megtölteni igyekezzék a templomot.

A presbitérium nevében Kádár Levente
fõgondnok köszöntötte a lelkipásztort, illet-
ve mondott köszönetet Kemenes László
vállakozónak a szép munkáért s azért, hogy
a tervezett három-négy esztendõ helyett
félév alatt végezte be csapatával a felújítást,
kora reggeltõl alkonyatig dolgozva.

A végvári származású Pataki Károly
egyházmegyei fõgondnok köszöntõjébe
beleszõtte a Végvárra való telepítés 1794-es
esztendeje mellett az ide telepített száz-
ötven családra való emlékezést is, a gyü-
lekezet történetének egyik legfõbb mozza-
nataként.

Halász Ferenc megyei RMDSZ-elnök
rámutatott arra a tényre, hogy az egyházi
iskolaépület értékesítése az egyházi és
RMDSZ-es vezetõk értelmes párbeszédének
az eredménye.

Az ünnepélyen jelen volt Marossy
Zoltán alispán, köszöntõt mondott Füzes
Oszkárné Bajtai Erzsébet nagykövetné
asszony, aki a magyar kormány nevében
gratulált. 

Végvár egykori lelkipásztorának, az
ötvenhatos mártírlelkésznek, Tõkés Bélának
a fia, ifj. Tõkés Béla, illetve Papp Levente,
Tõkés Ildikó férje is jelen volt az ünnepé-
lyen. A Tõkés család nevében Tõkés Béla
szólott édesapja itteni húszéves szolgálatára
emlékezve. A megemlékezést meghatóvá
tette az a mozzanat is, hogy az általa ajándé-
kozott magyar nemzeti zászlót a Himnusz
hangjai mellett eresztették le a karzaton.

A beiktatott lelkész úrvacsorai beszédét
követõen a jelenlévõ lelkészek közremûkö-
désével történt az úrvacsoraosztás, ahol a
hat végvári kehely mellett még négy köl-
csönkehellyel történt a bor osztása.

Az ünnepély során Ördög Sára és Tóth
Rozália szavalt, az ifjúsági kórus szolgált.
Néma szolgálatával emelte az ünnep fényét
három egyenruhás önkéntes tûzoltó az
egyesület zászlaját tartva, ami elmaradha-
tatlan a végvári rendezvényeken.

A maratoni ünnepélynek a fehér aszta-
loknál volt a folytatása, mikoris 140 meghí-
vott részesülhetett a pompás estebédbõl a
kultúrházban. Végvár Temes megyének a
szó legszorosabb értelmében vett magyar
végvára, ahonnan elszármazhatnak az or-
szág vagy Európa tájaira, de szívvel-lélekkel
összetartozónak érzik magukat.

MAKAY BOTOND

4 NOSZÖVETSÉG – REFORMÁTUS ÉLET Harangszó

Kárpát-medencei imanapot tartottak decem-
ber elsõ vasárnapján a nagyváradi Lorántffy
Zsuzsanna Egyházi Központ múzeumter-
mében, a Bihari Egyházmegye Nõszövetsé-
gének szervezésében.       

A gondolatot, hogy minden év decem-
berének elsõ vasárnapján imanapot tartsa-
nak, a 2004. december 5-i népszavazás szo-
morú tapasztalata  indította el. 2009-ben a
Horvátországi Református Nõszövetség ké-
szítette el az imanapi programfüzetet. „Kö-
szönjük azoknak, akik vállalták volna a ve-
lünk és a többi határon túli testvérünkkel a
közösséget! Akik ezt nem tették azok felé is
szeretettel, és megbocsátással fordulunk” –
írta köszöntõjében Andel Ilona Hedvig.

Csomay Piroska bihari nõszövetségi
elnök köszöntötte a mintegy száz résztve-
võt, majd Gavrucza-Nagy Emese síteri lel-
kipásztor hirdetett Igét a Jer 29,7 alapján. 

Veres Kovács Attila házigazda lelki-
pásztor és Szabó József Levente segédlel-

kész vetítettképes elõadásából megtudhat-
tuk, hogy az alig fél Erdélynyi országban
alig kétezres lélekszámú magyar református
közösség él, két egyházkerületbe tömörül-
ve. A Horvátországi Magyar Református
Keresztyén Egyháznak 5 egyházközsége és

700 tagja van, míg a Horvátországi Refor-
mátus Keresztyén Kálvini Egyház lélekszá-
ma 1300-ra rúg. Elszomorító a maréknyi
magyar református közösség széthúzása. 

Csomay Piroska felolvasta Bogya Kis
Mária egyházkerületi nõszövetségi elnök
üzenetét, majd szavalatok hangzottak el.
Berke Katalin bihari nõszövetségi alelnök
Hogyan olvassuk a Bibliát? címmel tartott
érdekes elõadást. A saját tapasztalataira épí-
tett értekezésbõl megtudhattuk, hogy a
Szentírást nem elég szó szerint olvasni,
érteni is kell, amit olvasunk, úgymond látni
kell a sorok között. Az elõadó azt javasolta,
hogy a Biblia olvasását az Újszövetséggel
kezdjük, ezt követõen olvassuk el az Ószö-
vetséget.

Az imanapi alkalom végén a horvátor-
szági magyar reformátusoknak perselyez-
tek a jelenlévõk,  majd szeretetvendégség-
gel zárult az együttlét.      

TÓTH ZSIGMOND

Horvátországban élő testvérekért imádkoztak

Végvár hármas ünnepe

Bódis Ferenc helyi lelkipásztor és Fazekas Csaba
esperes a végvári ünnepi istentiszteleten

Mosolygós arcokkal telt meg a Lorántffy Központ
múzeumterme 
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A Feketeerdõi Egyházközségben november
elsõ hetében szerveztük meg az õszi gyüle-
kezeti evangelizációs hetet. Erre az alkalom-
ra, a tavasszal megrendezett imahéthez ha-
sonlóan, olyan lelkipásztorokat hívtunk
meg, akiknek gyülekezete támogatta temp-
lomunk építését. Így akartuk megköszönni
önzetlen adományaikat, hogy legalább kép-
viselõik által saját szemükkel lássák segít-
ségük eredményét.

Az adakozó gyülekezeteknek is köszön-
hetjük, hogy tavaly folytathattuk a megkez-
dett munkát: megtörtént az épület teljes
külsõ szigetelése, a tetõtérben elkészültek a
vendégszobák válaszfalai, helyükre kerül-
tek az ajtók és beszerelték a víz-, villany- és
fûtésvezetéket.

Keddtõl péntekig négy vendéglelkész
hirdette közöttünk Isten igéjét. A gyüleke-
zet énekkara minden alkalommal verssel és
énekkel szolgált. 

Kedden Illyés Tamás érszõlõsi lelki-
pásztor két presbitere kíséretében tisztelte
meg közösségünket. Az ApCsel 26,18-29
alapján szóló prédikációjában kiemelte,
hogy Agrippa király majdnem keresztyén
lett Pál apostol szavai hatására. Az igehir-
detõ felhívta figyelmünket arra, hogy sem a
vallásos nevelés, sem a Szentírás ismerete
nem elég az üdvösséghez. El kell ismer-
nünk megváltónknak Jézus Krisztust és
hinnünk kell Õ benne, mert egyedül Õ az
út, amelyen járva Isten országába jut-
hatunk.

Szerdán Nagy Bálint szilágyperecsenyi
lelkipásztor igehirdetésének alapjául a Róm
8,14-27-et választotta, rámutatva arra, hogy
mindannyiunknak szüksége van vezetésre.
Sok minden és sok mindenki vezethet min-
ket. De ha Isten Lelke vezet, akkor az Õ
megváltotta gyermekei és egyben az örök
élet örökösei vagyunk. 

Csütörtökön Pap Dénes Zsolt tasnád-
szarvadi lelkipásztor hirdetett igét a gyüle-
kezetben. A Mt 8,5-13 alapján világított rá a
kapernaumi százados hitére, aki méltatlan-
nak tartotta magát arra, hogy Jézus a hajlé-
kába menjen, viszont elismerte isteni hatal-
mát és hitt abban, hogy meg tudja gyógyí-
tani a szolgáját. Beszélt arról a közösségnek,
hogy csak akkor mondhatjuk magunkat ke-
resztyénnek, ha felismerjük bûnös voltun-

Evangelizációs hét volt Feketeerdőn

zösségnevelõ eszköz. Ma is szívesen em-
lékezünk a közös építkezõ napokra, az
együtt elfogyasztott egytálételekre, a sok-
szor elfogyó anyagok pótlásának gondjaira.
Ezek a lelkes seregek sajnos egyre fogyat-
koznak. Sokakat a temetõbe kísértünk, má-
sokat imádsággal és keserûséggel más hazá-
ba. A munkaterápia összetartó energiái
megapadtak. Amikor testvérkezõ egyházról
szóltam két lényeges feladatot körvonalaz-
tam. Az elsõ feladat az, hogy ennek az épít-
kezõ korszaknak megmentsük a még meg-
maradt emberközi kapcsolatait, megörö-
kítvén ennek emlékeit, szép történéseit. A
másik feladat az lenne, hogy további gyüle-
kezetépítõ lépéseinket tudatos testvér-
szerzõ szolgálattal tegyük. Belsõ gyülekeze-
ti valóságunkban is felfedezhetõek a hasa-
dások. Kicsi környezetünkben is van mély-
ség és magasság. Vannak széthúzások, kü-
lön utakra kényszerítõ vélemények. Vissza-
tetszõ az, ha külföldi testvérgyülekezetet
áhítunk, amikor mi sem vagyunk jóban
egymással. Rossz emlékeim között tartom
azt az eseményt, amikor egyik külföldi lel-
kész humorosan, de epés kritikával megje-
gyezte, hogy egyik kisvárossal kötött test-
vérszerzõdésük azzal a felismeréssel kezdõ-
dött, hogy a mieink sem ismerik egymást.
Elképzelhetõ, hogy egy nagyobb város
templomában olyanok ülnek egymás mel-
lett, akik egymás nevét sem tudják. A test-
vérkezést gyülekezeti szinten kell elkezde-
nünk. Ma már önmagunkat rontó kegyes
hazugság az, hogy örüljünk annak is, ha el-
jönnek a templomba. A templom ne csak
gyûjtõ terület legyen, ne csak névjegycse-
rére alkalmas hely. A templom legyen szent
tér, ahol egymást és önmagunkat tanuljuk
megismerni, úgy, hogy Istennel ismerke-
dünk folyamatosan. Ilyen ismeretszerzés-

ben megalapozott testvérkezés szerez hitelt,
hogy szomszédgyülekezetek, egyházme-
gyék gyülekezetei és egyházkerület gyüle-
kezetei közeledjenek egymáshoz és ta-
lálkozzanak egymással. Egyházi sajtónk és a
világi média is segítségül lehet, hogy többet
megtudjunk egymásról. Jó lenne tudni,
hogy honnan várható a segítség baj esetén,
vagy hol hasznosítható az, amiben több-
letünk van.                 

– Népünk evangélizálását, a lelkészi kö-
zösség megerõsítését, a sereggyûjtés eszten-
dejének meghirdetését hangsúlyozta megvá-
lasztása utáni elsõ nyilatkozataiban. Melyek
azok a sürgõs egyházkormányzati tervek,
amelyeket még töredékmandátuma során
meg szeretne oldani?

– Az egyház a világ része, és ez a rész
szekularizálódik lendületesen és folyamato-
san. Sajnos ez azzal is jár, hogy a világból a
diabolikus elemek furakodnak a leghatáro-
zottabban az Isten gyermekei felé. Sok áldo-
zatunk van. Az alázat elmaradása megtört
szívek sokaságát hívta elõ testi és lelki bete-
gek sokaságával. Megkötözött foglyok van-
nak tudatmérgezõ szerek bilincseiben. Ren-
getegen élnek hajléktalanul az utcák min-
dent szabad, de kegyetlen halált lehelõ kiút-
talanságában. A babiloni fogság után az ál-
dozatok állapota, az árvák és özvegyek ki-
szolgáltatottsága, a többieket is elbizonyta-
lanította. Nincs ez manapság sem másként,
mint Ézsaiás korában. (És 61,1-2). A próféta
ilyen átkozott helyzetben ismerte fel külde-
tésének lényegét: „Az Úr Isten lelke van én-
rajtam azért, mert fölkent engem az Úr,
hogy a szegényeknek örömet mondjak…”
Ézsaiás szegény nemzetét evangelizálja. Az
igehirdetés és lelkigondozás funkcióit a be-
tegség, a nyomorúság, a rabság és a diaboli-
kus erõk ellenébe állítja, egyedül Istenre tá-
maszkodva. A próféta magatartása minden
lelkipásztor számára példa kellene legyen.
Egyházkerületünk minden szolgálata erre a

testet-lelket gyógyító evangéliumi feladatra
kellene tekintsen. Sajnos ettõl a példától tá-
vol vagyunk. Ezért történhet meg, hogy az
evangélium hirdetését megelõzi több
egyébként nagyon fontos feladat, mint hí-
vek toborzása, ingatlanok rendbetétele,
egyházi javak megszerzése és sok egyéb ha-
sonló. Az evangélium hirdetése elsõdleges,
és minden más csak utána következhet.
Krisztus Jézus megismétli a próféta szavait,
(Lk 4,18-19) mintegy megerõsítve a benne
foglaltakat. Ezzel együtt az egyház újkori
történetében mintha a lelkészi társadalom-
ban nem lenne egyértelmû az evangélium
hirdetésének elsõdleges, mindeneket meg-
elõzõ szolgálata. Fájdalommal állapíthatom
meg, hogy lelkészeink elbátortalanodva,
sok megaláztatás és félrevezetés közepette
igyekeznek hasznosnak lenni, eredménye-
ket felmutatni, de örökös elégedetlenség
szorításában vannak. Ki kell mondanunk
magunk felett, lelkipásztori szolgálatunkra
nézve, hogy „az Úr Isten lelke van” rajtunk.
Rajtunk a magyar református lelkipászto-
ron Erdélyben, Magyarországon, a Kárpát-
medencében, Európában és mindenütt a
világon. A lelkipásztorok csak helyére tett
identitástudattal mûködhetnek küldetésük-
nek megfelelõen. Ezt a küldetés terén elvárt
megerõsítést kell nekünk hangsúlyoznunk,
hogy bátor katonák legyünk egymás mellett
a közös küzdõtéren az egyetlen cél elérésé-
ért. El fogom mondani minden lelkipásztor-
nak, hogy ez a küldetéstudat mindannyi-
unkban megelevenedik, de csak akkor ma-
rad életben és akkor éleszt, ha hûségesek
maradunk Isten parancsához, azaz evan-
géliumot szükséges hirdetnünk a szegé-
nyeknek! Hiszem, hogy ilyen lelkipásztori
szolgálatból születnek a seregek, gyüle-
kezetenként kisebbek vagy nagyobbak.
Ezek együtt lesznek az erõs református
közösség, határok felett, Isten országába
készülve.   

„AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE...“
FOLYTATÁS A 3. OLDALRÓL

ÖZV. SCHNEIDER FERENCNÉ PIROSKA

FOLYTATÁSA A 7. OLDALON
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„Ó, Sion, ébredj” zendült az ének a misztót-
falui õsi mûemlék templomban a Nagybá-
nyai Egyházmegye elsõ presbiteri konferen-
ciája alkalmával. A megnyitó ünnepély áhí-
tattal kezdõdött, melyen Igét hirdetett
Sipos István, egyházmegyénk esperese, ki-
emelve az alázatos szolga szerepét, mely va-
lamennyiünk példája kell legyen, hogy
szolgáljuk az Urat.

A rendezvényen szép számban képvi-
seltették magukat az egyházközségek. Jelen
volt az egyházmegye gyülekezeteinek
majdnem háromnegyede, a helyiekkel
együtt 70 fõ. 

Elõször Ecsedi Árpád helybeli lelki-
pásztor köszöntötte a megjelenteket, Isten
áldását kívánva ez alkalomra. A továbbiak-
ban Sipos István esperes, László Kálmán
egyházkerületi presbiteri elnök és Márton
Jenõ egyházmegyei presbiteri elnök köszön-
tései és felemelõ szavai hangzottak el.

Kálvin János születésének 500. évfordu-
lója alkalmával szerte a világon megemléke-
zéseket tartanak, így mi is mindenekelõtt rá
emlékeztünk. Gellén Sándor Károly ma-
gyarberkeszi lelkipásztor Kálvin János emberi
arca címmel tartott elõadást. A szünetben

sokan megállapították, hogy tartalmas, lé-
nyegretörõ és emberi vonásokat megele-
venítõ elõadást hallhattak. Kurta József, a
kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet fõ-
könyvtárosa A liturgia, mint a gyülekezet
építés eszköze címmel tartott elõadást. Az ér-
tekezésbõl kicsengett, hogy milyen nagy
fontossága van az istentiszteletnek, de nem
szabad beszorulnia a templom falai közé.
Ne legyünk csak „templomépítõk”, hanem
egyházaink lelki építésével is foglalkoz-
zunk, melyben a presbitereknek fontos a
lelkipásztort támogatniuk. Ezen tényeket
példákkal is alátámasztotta az elõadó. A lel-

ki építés vagy „restaurálás” minden ember-
ben személy szerint kell elkezdõdjön, Krisz-
tusra tekintve, hisz Õ az alapkõ, és csak így
tehetjük jobbá és hatékonyabbá egyházi
életünket.

Köszönet illesse az elõadókat a tartalmas
elõadásokért, útmutatásokért, és a résztve-
võket amiért megtiszteltek jelenlétükkel.
Köszönet illesse a misztótfalui lelkipásztort,
presbitériumot, nõszövetséget, gyülekeze-
tet, hisz számszerûleg kevesen vagyunk, de
lélekben erõsek, és örvendünk, hogy helyet
biztosíthattunk e konferenciának.

POZÁN EDIT, Misztótfalu

Feketeerdõ Nagyváradtól 60 km-re, Élesdtõl
18 km-re található a Réz-hegységben. A tele-
pülést kétoldalt erdõ szegélyezi, amely bizto-
sítja az állandó friss levegõt. Szép hely a ki-
rándulni vágyók számára. Országos hírû
üveggyár mûködött itt, amely az itt lakók-
nak, de a környékbelieknek is jó megélhetést
biztosított. Sajnos ma már nem üzemel, csak
az elhagyatott gyárépületek jelzik a múltat.

Feketeerdõ lakosságának többsége ma-
gyar anyanyelvû, akik római katolikusok
vagy reformátusok. Vannak még román
anyanyelvû görög-keletiek (ortodoxok) és
baptisták, sõt szlovák anyanyelvû római
katolikusok is. 

A Feketeerdõi Református Egyházköz-
ség megszervezését id. Kajántó Pál egykori
élesdi lelkipásztor kezdte meg. Összegyûj-
tötte a reformátusokat, számukra gyüleke-
zeti termet alakíttatott ki egy földszinti há-
romszobás tömházlakásból és havonta két-
szer hirdette Isten igéjét közöttük.

A gyülekezet 2000. augusztus 1-tõl kü-
lönvált az élesdi egyházközségtõl. Ekkor ér-
kezett a gyülekezetbe püspöki kinevezéssel
Bogya Miklós lelkipásztor.

Azóta a gyülekezet megválasztotta a maga
presbitériumát. Minden presbiternek külön
megbízatása van. Van istentisztelet-felelõs,
úrvacsora-felelõs, bibliaóra-felelõs, iratterjesz-
tés-felelõs, vendéglátás-felelõs, virág-felelõs,

tisztaság-felelõs, épület- és tûzifa-felelõs pres-
biter. A presbiterek minden évben legalább
egyszer végiglátogatják a gyülekezetet.

A presbitérium meghatározta a heti ige-
hirdetési alkalmak jellegét, számát és azok
idõpontjait. Jelenleg gyülekezeti istentiszte-
let van heti két alkalommal. Gyülekezeti
bibliaóra imaközösséggel, ifjúsági bibliaóra
és gyermek-bibliaóra, illetve család- vagy
beteglátogatás van heti egy alkalommal.
Munkamegbeszélés van a presbitereknek és
diakónusoknak, a férfi-kör és nõi-kör tagjai-
nak havi egy alkalommal.

A presbitérium évente szervez tavasszal
hitmélyítõ imahetet, õsszel pedig gyüleke-
zeti evangelizációs hetet. A fiatalok a lelkész
feleségének irányításával évente megszer-
vezik a gyermek- és ifjúsági evangelizációs
hetet (azaz a vakációs bibliahetet).

A presbitérium a diakóniai szolgálat –
beteglátogatás és szegénygondozás – rend-
szeres végzésére a gyülekezetbõl arra alkal-
mas személyeket választott és bízott meg.
Így az egyes körzetekben a presbiter mellett
diakónus is végzi a maga szolgálatát.

Összeállt egy vegyeskórus, amely rend-
szeresen szolgál az istentiszteleteken és folya-
matosan tanítja a még ismeretlen gyüleke-
zeti énekeket a közösségnek. A templom-
építés kapcsán igehirdetõ és adománygyûj-
tõ körútra indult el és havonta egy gyüle-

kezetben szolgál. A kórustagok heti egy
alkalommal gyûlnek össze éneket tanulni.

Létrejött egy kölcsönkönyvtár, amely a
hitben és ismeretben való növekedés áldott
eszközének bizonyul.

A presbitérium gondoskodott megfelelõ
szervezéssel a közterhek lehetõ legjobb
elosztásáról, hogy a 170 összlétszámú gyüle-
kezet 147 egyházfenntartó tagja biztosíthas-
sa adományával az igehirdetés fenntartásá-
hoz szükséges anyagi hátteret.

Az egyházközség presbitériuma és köz-
gyûlése a 2005-ben elhatározta egy temp-
lom építését, amelyben lesz egy nagyobb
istentiszteleti terem, egy kisebb gyûlésterem
és a tetõtérben két vendégszoba. 2006-ban
megkezdtük a munkálatok elõkészítését: a
fenntartó járulék összegét megemeltük sze-
mélyenként a havi jövedelem 1 százalékáról
2-re, a templomépítés céljára igényelt föld-
területet az Élesdi Polgármesteri Hivataltól
megkaptuk és tulajdonba vettük. 2007 elsõ
felében megtörtént a templom épületének
megterveztetése és engedélyeztetése, július
közepén ünnepi istentisztelet keretében
letettük a templom alapkövét és november
közepére Isten segítségével felhúztuk az épü-
letet tetõ alá. 2008-ban elkészültünk a belsõ
munkálatokkal az istentiszteleti teremben, a
gyûlésteremben és a hozzájuk tartozó két
mosdóban, elõszobában és kazánházban.
Így 2008 karácsonyát már ott ünnepeltük és
azóta ott tartjuk az istentiszteletet.

MISZTÓTFALUI PRESBITERI KONFERENCIA 

Ó, Sion ébredj!

POSTALÁDA. Advent első vasárnapján a
gyülekezet adventi csendesnapot rendezett –
írja villámlevélben érkezett beszámolójában
Romok Mária Misztótfaluból, majd így foly-
tatja: ez alkalom volt arra, hogy lelkileg felké-
szülve várjuk a Megváltó megszületésének
megünneplését. Az ünnepi műsort a Misztót-
falusi Kis Miklósné Székely Mária Nőszövet-
ség és a vallásórás gyerekek szolgáltatták,
ennek kapcsán egy rövid kis adventi értékelés
után sok szép vers és ének hangzott el. A
templomi műsort a gyülekezeti teremben sze-
retetvendégség követtet, ahol a vallásórások
által készített adventi koszorúkat és asztali dí-
szeket is lehetett vásárolni. Isten iránti hála-
adással távozott minden résztvevő és azzal a
reménnyel, hogy az Úr Jézus ő érette is szü-
letik Karácsonykor.

Sokan részt vettek a Misztótfalun megtartott
egyházmegyei presbiteri konferencián

Gyülekezeti tükör: Feketeerdő



Ha a környékünkön szétnézünk, elég sok olyan
településsel találkozunk, mely nem önmagának
köszönheti hírnevét. Tényekkel élve Nagysomkút
Szilágyi Domokosról, Koltó Petõfi Sándor és
Szendrey Júlia nászútjáról és az itt született ver-
sekrõl, Szinérváralja Erdõsi Sylvester Jánosról és
Misztótfalu Kis Miklósról vált híressé. S ha
valaki ezen neveket olvassa csak ennyit mond: ez
a dicsõséges múlt, de mi köze a jelenhez? Ezen
személyek tettek valamit annak érdekében, hogy e
települések nevei ne merüljenek feledésbe. De a
XX. században is szükség volt olyan nagylelkû
személyekre, akik felelevenítsék a múltat. A ma-
gunk házatáján maradva elmondhatom, hogy
Misztótfalu régi álma teljesült, amikor 1991.
szeptemberében megnyitotta kapuit a Misztótfa-
lusi Kis Miklós Gyûjtemény. Két személy össze-
fogására és a falu (napjainkban város) pozitív
hozzáállására volt szükség ahhoz, hogy ez létre-
jöhessen. Nt. Molnár József Károly, Misztótfalut
30 éven át (1950-1980) szolgáló lelkipásztor  és a
müncheni Molnár József író, szerkesztõ, nyom-
dászatkedvelõ kultúrember közös összefogásának
köszönhetõ a Misztótfalusi Kis Miklós Gyûjte-
mény. De sajnos 2009. december 1-jétõl szegé-
nyebbek lettünk, hisz a müncheni Molnár József
91 esztendõs korában eltávozott közülünk. Mivel
Gyûjteményünk nagyon sokat köszönhet neki,
álljon elõttünk sikereinek és eredményeinek lajs-
troma, mely megeleveníti „a mi Józsi bácsinkat”.

Molnár József 1918-ban Budapesten szüle-
tett, gyermekkorát a nyugat-magyarországi
Csepregen töltötte rokonai, föld nélküli parasztok
és gazdasági cselédek között. Hiába vágyott ta-
nulni, csak a kereskedelmi érettségit sikerült le-
tennie. Fiatalon megismerkedett a Szociáldemok-
rata Párttal, annak aktív tagjává vált, sõt az Ifjú-
sági Bizottság titkárának is megválasztották.
Falusi élményei és a népi írók hatására a Nemzeti
Parasztpárthoz csatlakozott 1945-ben, majd a
vezetõség tagja lett. Kezdettõl fogva szemben állt
a párt kommunistákhoz húzó csoportjával, ezért
1947-ben kilépett a pártból, s 1948-ban elhagyta
az országot. Évtizedeken át vándorolt Európá-

ban, sõt New
York-ba is el-
jutott. A legkü-
lönfélébb mun-
kákkal kereste
kenyerét: volt
pályamunkás ,
kõmûvesek mel-
lett segédmun-
kás, vasgyári és
csokoládégyári
munkás. Két
évig politikai
kommentátor-

ként a Szabad Európa Rádiónál dolgozott. Végül
Németországban telepedett le. 1960-ban
nyomdát, majd Auróra néven könyvkiadót
alapított, amely mintegy 60 kötettel ajándékozta
meg a magyar szellemi életet. Emellett a
Látóhatár, majd az Új Látóhatár címû folyóirat
szerkesztésével, kiadásával foglalkozott, amely-
nek alapítása óta õ volt a fõ mozgatóereje. Az
1990-ben megszûnt folyóiratba rendszeresen írt
tanulmányokat, kritikákat és esszéket.

Fõbb kitüntetései: Pro Cultura Hungarica
(1991); Nagy Imre Emlékplakett (1994) és A
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
(1997). 

Fõbb mûvei: társszerzõként Tanulmányok a
magyar forradalomról (München, 1966); Misz-
tótfalusi Kis Miklós (Budapest/Berlin, 2000);
Achim L. András élete és halála (Budapest,
2002); A betû szolgálatában, Negyven év az Új
Látóhatárért, Válogatott írások (Budapest, 2002)
és A Szabad Európa Rádió a forradalom napjai-
ban (Budapest, 2006). Ez utóbbi könyvecskéje ré-
szét alkotja önéletrajzának, amelyen évek óta dol-
gozott. Ennek befejezését sajnos Münchenben be-
következett hirtelen halála végleg meghiúsítja.
Kilencvenegy évet élt. Gyászolja özvegye, Olga
asszony, számos jó barátja és számtalan olvasója.
(Az elhunyt 2000-ben közzétett szövegét napra-
készen kiegészítette Boór János)

ECSEDI ÁRPÁD
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In memoriam Molnár József Búcsú Zsiskú Jánostól
2009. december 26-án elhunyt Zsiskú János,
volt belényesi református lelkész-költõ,
Miskolcon, távol a Fekete-Körös menti
várostól, melyet nagyon szeretett és
annyiszor megénekelt verseiben, írásaiban. 

Kötõdött e városhoz, református hívei-
hez, minden rendû-rangú és nemzetiségû
emberéhez. Nem Belényesen született, de
az évtizedek szolgálata, helytállása odalán-
colta a szórványvidékhez. Baráti kapcsolat-
tal fûzõdött a helyi románsághoz is, ezzel
legszebb példáját csillogtatta meg a bibliai
szeretetnek. Tanácsaival, tudásával közéleti
szerepvállalásával, egész munkásságával
népét szolgálta. 

Tasnádszántón született 1936-ban, re-
formátus családból, apai ágon iparos, anyai

ágon kisnemesi elõdök sarjaként. A közép-
iskolát Zilahon és Tasnádon végezte, de a
kolozsvári Apáczai Csere János Gimná-
ziumban érettségizett. Lelkipásztori ok-
levelét a kolozsvári teológián szerezte 1957-
ben. Szolgálati állomásai: Szilágynagyfalu,
Szilágyzovány, 1965-tõl 2003 júniusáig Be-
lényes, a rajongásig szeretett szórványköz-
pont. Betegsége Miskolcra irányította,
orvosnõ leányához. Ott élte utolsó éveit.

Lelkészi tevékenységének célja az volt,
hogy a Belényesi-medence népei megbékél-
jenek, református hívei „önmagukhoz vissza-
találjanak”. Szavai, beszélgetéseink, vagy
éppen vitáink, nagyszerû és hiteles emberi
személyisége, kiállása nemzeti kultúránk és
anyanyelvünk mellett, történelmi tudatossá-
ga, közösségi hûsége veszteség mindazok-
nak, akik ismerték és akiknek barátja volt.

Itt marad közöttünk, emlékével, írásai-
val. Sok évtizedes barátomat veszítettem el,
írásai élményt jelentettek számomra, prózai
és verses kötetei illusztrátora lehettem. 

Búcsúzom drága barátomtól, belényesi
hívei nevében is. Nyugodjék békében,
kísérje és õrizze szeretetünk.

MIKLÓS JÁNOS

 

Zsiskú János 38 évig szolgálta a belényesi
eklézsiát. Miklós János grafikája

kat, bármennyire is jónak tartjuk magunkat
emberi mérték szerint mérve életünket és
tetteinket. Megbánt bûneinket vigyük Isten
elé, mert az Õ kegyelme elég nekünk az
üdvösség elnyerésére.

Pénteken Kondor Endre biharvajdai lel-
kipásztor a Fil 2,2-4 alapján szólt az egybe-
gyûltekhez. Hangsúlyozta az alázat fontos-
ságát és azt, hogy ne csak Jézus Krisztus-
nak, hanem Jézus Krisztussal a szívünkben
szolgáljunk, s ez az indulat legyen ben-
nünk, ami Õbenne is megvolt.

A evangelizációs hét a vasárnap délutá-
ni istentisztelettel zárult, amelyen gyüleke-
zetünk lelkipásztora szolgált, aki az isten-

tiszteletek alatt orgonán is kíséri az éne-
keket. Alapigeként a Mt 4,17-et olvasta fel,
és hirdette a megtérés fontosságát. Ugyan-
akkor összefoglalta az elmúlt héten elhang-
zottakat, kiemelve három fontos felhívást:
tartsunk õszinte önvizsgálatot és bûnbána-
tot; keressük és kövessük mindenben a
Szentlélek vezetését a Szentírás olvasása
által; törekedjünk elõrehaladni és növeked-
ni az alázatban és az Isten dicsõségére vég-
zett szolgálatban.

A gyülekezet sokat gazdagodott lelkiek-
ben is ezeken az alkalmakon, amelyekre
más felekezetû testvéreinket is meghívtuk.
A gyülekezet egyik presbitereként kívánom,
hogy az idei evangelizációs hét is szolgálja
sokunk üdvösségét, hogy teremjünk meg-
téréshez illõ gyümölcsöket Isten dicsõ-
ségére.

EVANGÉLIZÁCIÓS HÉT VOLT...
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALRÓL



Ünnepi istentisztelet keretében mutatták be
december 13-án, advent harmadik vasár-
napján a nagyvárad-réti gyülekezetben
Pálfi József parókus lelkész kötetben meg-
jelent doktori disszertációját. A Református
felsõoktatás Erdélyben címû, közel 400 év szin-
tézisét tükrözõ mû az Erdélyi Múzeum-
Egyesület kiadásában látott napvilágot. 

Gaál Botond, a debreceni Református
Hittudományi Egyetem lelkész-professzora,
az értekezés témavezetõje az Ef 3,17-18 alap-
ján hirdetett igét. Ne féljünk, mert a törté-
nelem menetében Isten gondviselõ keze vi-
gyázza életünket. Az Õ Jézus Krisztusban ki-
jelentett szeretete teljesen új felfogást ered-
ményezett kétezer éve: az ige mindenkihez
szólt, mindenki érthette az evangéliumot. Pál
apostol azt hangsúlyozza, hogy ebben a
krisztusi szeretetben gyökerezzék a mi
életünk – mutatott rá a vendégigehirdetõ. 

Ezt követõen az újdonsült teológiai dok-
tor, a megszakításokkal nyolc évig tartó fo-

lyamatról vallott. Mint mondta: Tõkés
László volt püspök, EP-képviselõ húsz éve
példásan harcol az erdélyi felsõoktatásért,
ezért õt, a Partiumi Keresztény Egyetem ala-
pító-elnökét kérte fel a kötet ismertetésére. 

Pálfi József disszertációja az erdélyi re-
formátus oktatás üdvtörténete – idézte a volt
püspök Dr. Kozma Tamást a kötet hátszö-
vegébõl, valamint a kálvini szellemiség je-

gyében szervezõdött tudományos közpon-
tok társadalomformáló szerepét is hang-
súlyozta. A történelem során felsõoktatásunk
együtt költözött Erdély fõvárosaival: Gyula-
fehérvárról Enyedre, Kolozsvárra, és a dics-
telen Funar-korszakot követõen Marosvásár-
helyre. Nem szabad tovább hátrálnunk, ez a
kötet hitvallása is. Csak egy lépésnyire va-
gyunk az állami magyar egyetem megalapí-
tásától – mutatott rá a Tõkés László. 

Az ünnepi istentisztelet a gyülekezet
presbitériumának köszönetnyilvánításával
zárult, Pálfi József réti szolgálatának 10 éves
évfordulója alkalmából. 

F. T. 

November 20-21-én egyházzenei konferen-
cia zajlott a váradi Lorántffy Egyházi Köz-
pontban, az Egyházkerület szervezésében.
A kántortalálkozóval egybekötött szakmai
tanácskozáson a központi téma a kórus-
éneklés volt. Az eseményre a bihari, érmel-
léki, nagykárolyi, aradi, szilágysomlyói egy-
házmegyékbõl érkeztek kántorok, lelkipász-
torok, kántorképzõs hallgatók.

Veres Kovács Attila nagyvárad-olaszi
lelkipásztor áhítatával vette kezdetét a kon-
ferencia. A 90. zsoltár elsõ és utolsó versei
alapján hangsúlyozta az értékõrzés fontos-
ságát, hitbeli értékeink, református énekkin-
csünk, a zsoltárok, a régi magyar énekek –
hungarikák jelentõségét. 

Berkesi Sándor Liszt- és Magyar Örök-
ség-díjas karnagy Kálvin hatása a zenetörté-
netre címmel tartott tanulságos elõadást. A
reformáció fontosabb mozzanatait felvil-
lantva a hallhatóság elé tárta a kálvini kora
protestáns egyházi gyakorlatot, melyben
csupán az egyszólamú zsoltáréneklés ka-
pott helyet az ima és a prédikáció mellett. A
magyar reformáció korának zsoltárparafrá-
zisai számos történelmi helyzetben megtar-
tó erõt jelentettek népünknek. A 20. századi
mûvek közül kiemelte Kodály zsoltárfeldol-
gozásait, a Psalmus Hungaricust, valamint
Vajda János Pater noster címû mûvét. Végül

Makkai Sándort idézte: „Nem Kálvin volt
mûvészetellenes, inkább a mûvészet lett az
emberek kezében vallásellenes. ”

Délután bemutató tanításra került sor a
Partiumi Keresztény Egyetem zenepeda-
gógia szakos hallgatóival karvezetésbõl. A
„nyílt órán” lehetõség adódott számos szak-
mai kérdés megvitatására, technikai részek
kidolgozására.

Péntek este a nagyvárad-olaszi templom-
ban zenés istentiszteletre került sor. Az ige-
hirdetõ Csûry István püspök az 1Sám 17,2
alapján felhívta a figyelmet a sereggyûjtés, a
csapatépítés fontosságára, ahol mindenkire
szükség van, de ahol fontos a felelõsséggel
végzett minõségi munka. Ezután négy

kórus mutatott be szépen kidolgozott, igé-
nyes mûsort: a várad-réti Sztárai Mihály Ve-
gyeskar, a Kántorképzõ Tanfolyam kórusa,
a Psallite kamarakórus, valamint a PKE Ve-
gyeskara. Vezényelt Márkus Zoltán tanár,
karnagy, Nyéki Enikõ, Rácz Lóránd Márton,
Kása Tamás, Ghitea Angéla hallgatók, vala-
mint Berkesi Sándor karnagy, aki végül egy
négyszólamú kánonnal megénekeltette a
jelenlévõket is. Orgonán közremûködött
Márkus Zoltán, Thurzó Zoltán és Pop György,
szólót énekelt Nagy Kristófi Borbála.

Szombaton a reggeli áhítatot követõen
Kozma Gyula rogériuszi kántor, karnagy A
kántor helye a liturgiában címmel tartott érde-
kes elõadást, melyet megbeszélés követett.
Ezután egy összefoglalót tekinthettek meg a
jelenlévõk a Kántorképzõ Tanfolyam mun-
kájáról. A délelõtt második elõadója Cseri
Zsófia volt, aki a szegedi Zenemûvészeti
Egyetem tanára és a pasaréti gyülekezet kó-
rusának vezetõje. Kórusszervezés, kórusveze-
tés gondolatkörben megtartott elõadásában
hangsúlyozta: fontos, milyen lelkülettel
énekelünk. A gyülekezeti kórus elsõsorban
a gyülekezetben kell énekeljen, a gyüleke-
zet tagjaiból szervezõdve. 

A kétnapos tanácskozás egyben kedvcsi-
náló is volt a kántorképzõhöz, máris volt, aki
jelezte, hogy jövõre részt szeretne venni. 

OROSZ OTÍLIA VALÉRIA
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A konferencián résztvevő fiatalok

Az erdélyi református felsőoktatás „üdvtörténete”

„Ünnepre jöttünk zengő énekszóval”

„Pálfi József könyve történelmi távlatokba he-
lyezi a jelenlegi magyar nyelvű felsőoktatási
törekvéseket Romániában (Erdélyben). Nem
egyszerűen egyetemtörténetet készített, hanem
a felsőoktatás kibontakoztatásának sajátos
(biblikus) útját ragadta meg.”

DR. KOZMA TAMÁS

A kötet méltatója és a szerző. Fotó: Erdon.ro 


