
Gyermekkoromban lelkészapám irodájának a
falán volt egy kép. Hosszúkás arcú, keskeny
orrú férfit ábrázolt, mellközépig leérõ szakál-
lal. Tûnõdõ tekintete valahová a messzeségbe
révedt, miközben egyik kezével élére állított
vastag könyvet fogott. Prémes kabátot viselt
és olyan fejfedõt, mely inkább rokonítható
volt a sapkával, de nézhettem akár egy be-
nyomott kalapnak is, amire vigyázatlanul
ráült valaki.

Többször megálltam a kép elõtt és néz-
tem. Arra már nem emlékszem, hogy színes
nyomat lett volna vagy csupán fekete fehér.
Lehetett ez is, az is, az akkoriban elterjedt és
a református parókiákon rendre elõforduló
ismert reprodukciók egyike. 

– Kit ábrázol ez a kép? - kérdeztem meg
egyszer apámat, mintha meguntam volna,
hogy egy ismeretlent bámuljak a falon, akirõl
az ábrázatán kívül semmit sem tudok.

– Az ott – nézett oda apám is – nem más,
mint Kálvin János.

– Magyar?
– Nem, fiam – mosolyodott el apám –,

francia.
– Akkor hogy lehet ilyen magyaros a

neve? Igaz, a Kálvin talán nem annyira, de
János akad itt elég a faluban is.

– Valóban – bólintott apám-, de ez,
tudod, úgy lehetséges, hogy a nevét lefordí-
tották magyarra, ahogyan más népek is a sa-
ját nyelvükre. Mindenütt, ahol Kálvin eszméi
elterjedtek, ami nem egyéb, mint maga a
református vallás, melynek te is, én is a hívei
vagyunk. Egyelõre elégedj meg ennyivel, ké-
sõbb, és ebben egészen biztos vagyok, magad
is rá fogsz jönni arra, hogy igazában ki is van
azon a képen.

Hát valahogy így ismerkedtem én meg
Kálvin Jánossal, hogy aztán – ma már bizto-
san tudom – egész életemre az ismerõsömmé
váljon. Hiszen az a képen látható személy ott

„Mert az ember számára ... nem marad egyéb hátra, mint, hogy Krisztushoz forduljon, nyomorúságából az Ő
jótéteménye által szabaduljon meg” (Kálvin). A genfi Szent Péter katedrális napjainkban. Kálvin itt kezdte
meg genfi igehirdetői szolgálatát 1541-ben
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Egy kép a falon – vallomás Kálvinról
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Amit a reformációnak
köszönhet a világ
A REFORMÁCIÓ egyik fontos következmé-
nye az egyház megújítása, a hitújítás, vagyis
a Biblia alapjára való visszaállítása volt. A
protestáns egyházakban megvalósult az
anyanyelvi istentisztelet. A szertartások egy-
szerűsödtek.
AZ ISTENTISZTELET középpontjába a pré-
dikáció (Igehirdetés) került. Anyanyelvre for-
dították a Bibliát (1590-ben Károli Gáspár
gönczi pap fordította, Vizsolyban nyomtatták
ki, ezért „Vizsolyi Biblia”).
AZ IRODALOM sokat köszönhet a reformá-
ciónak. Közismert, hogy nagyban hozzájá-
rult a magyar nyelv irodalmi nyelvvé fejlesz-
téséhez. Apáczai Csere János (1625–1659)
a gyulafehérvári és kolozsvári református
kollégiumok tanára, még Hollandiában,
utrechti tanulmányai idején kinyomtatta a tu-
dományok első magyar nyelvű összefoglalá-
sát, a Magyar Encyclopédiát.
SZENCZI MOLNÁR Albert (1574–1634) latin–
magyar szótára és magyar nyelvtana lefek-
tette a szép magyar beszéd és helyesírás
alapjait. A zsoltárokból készített fordításai
templomainkban mindmáig felhangzanak. A
reformáció nem kívánta a tudományokat az
egyház ellenőrzése alá rendelni. Sőt Kálvin
azt tanította, hogy a tudósok helytálló isme-
retei és a mesteremberek technikai tudása
Isten általános ajándékai. 
JOHANNES HONTERUS, az erdélyi refor-
máció elindítója kimagasló tudományos te-
vékenységet folytatott a teológia, a jog, a
földrajz területén. Méliusz Juhász Péter nem
csak a református egyház vezéregyénisége,
püspöke volt, hanem az első magyar füvész-
könyv, a Herbárium szerzője is. Pápai Páriz
Ferenc a nagyenyedi kollégium rektora meg-
írta az orvostudomány első magyar nyelvű
kézikönyvét. A történetírók sorát Heltai Gás-
pár, a kolozsvári szászok prédikátora nyitja
meg, az első magyar nyelvű krónikájával.
Szamosközi István, a fejedelmi udvar levél-
tárosa feljegyezte a 15 éves háború erdélyi
vonatkozásait. 
AZ OKTATÁS új lendületet kapott. Az iskola-
rendszer alapján a falusi iskolák álltak, e fö-
lött a mezővárosok iskolái voltak. Ezt követ-
ték a híres református kollégiumok, amelyek-
ben külföldön is tanult tanárt alkalmaztak.
1531-ben alapították meg a pápai kollégiu-
mot, a debrecenit pedig 1538-ban. A sáros-
pataki iskola 1547-ben vált protestánssá.
Gyulafehérváron 1622-ben Bethlen Gábor
alapított kollégiumot, amely később Apafi
Mihály Fejedelem korában Nagyenyedre
költözött.

KOMÁDI SÁNDOR
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„Monda pedig néki Jézus: Ma lett
idvessége ennek a háznak, mivelhogy õ is
Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek
Fia, hogy megkeresse és megtartsa ami
elveszett.” (Lk 19,9-10) 

Amikor az orvos mût, összeszedi minden
figyelmét, amikor egy mérnök épületet
tervez, komolyan veszi munkáját, amikor a
pilóta tízezer méter magasságban vezeti
gépét, figyelme minden mûszerre kiterjed,
mert felelõs az utasokért. Csak egy dolgot
nem veszünk komolyan: az életet. Hagyjuk,
hogy sodorjon. Élünk, de hogy miért és
hogyan kell élnünk, azzal legtöbbször nem
törõdünk. Élünk, de nem iránta való felelõs-
séggel. Jó, ha útjelzõ táblákra hagyatkozunk,
mert van veszély, vagy egyszerûen elkalló-
dunk. Isten útjelzõ táblákat ad, hogy fele-
lõsséggel éljünk, s ilyen útjelzõ szeretete.
Isten ma is szeret bennünket, és mindent
megtesz, hogy célba érkezzünk. Jézus ma is
járja az utakat és egyszer megáll elõttünk is,
mint egykor Zákeus elõtt: Fiam, leányom,
ma a te szívedbe akarok betérni.

Zákeus a vámhivatal fõnöke volt, adó-
val, pénzzel foglalkozott egész nap. Hallott
arról, hogy nagy próféta támadt. Vágyott
arra, hogy találkozzék vele, de nem kíván-
csiságból, hanem mert egy ideje már nem
találta helyét. Mindene megvolt, de egyre
jobban érezte, hogy ez nem minden. Valami
hiányzott… Keresni kezdte lelke békéjét és
szíve nyugalmát. Keresni kezdte azt az utat,
amely célba vezet, és a kutat, amely lelke
szomját oltja. Feleletet keresett, ami bizton-
ságot ad.

Az élet órái peregnek, de Isten irgalmá-
nak órája sem áll meg. Ha a lélek elkezdi ke-
resni az Istent, meg is találja. Neked is azt
mondja: Kelj föl és ne topogj egy helyben!
Kelj föl hanyagságodból, tovább kell men-
ned, mert vár rád Isten! Ne állj meg. Zákeust
is hívta, és Zákeus mozdult. Luthert is hívta,
és mozdult, Kálvint is hívta, és mozdult.

Egyszer mindenkit megszólít Jézus
urunk. Evelyn Waugh, Anglia egyik legnép-
szerûbb regényírója, 1903-ban született.
Hétéves korában egy kisregényt, tízéves ko-

rában hosszú verset szerkesztett. Tizenkét
éves korában közölte, hogy anglikán pap
akar lenni, tizenhét éves korában viszont ki-
jelentette, hogy Isten nincs és nem is volt.
Egyetemre került, de többet ült a söröskor-
sók, mint a könyvek között. Vizsga nélkül
hagyta ott iskoláját. Festeni kezdett, aztán
fölcsapott újságírónak. Beutazta a világot és
figyelte az életet. Megjelentek regényei.
Egyszer csak azt olvashatták írásában: Senki
sem lehet maradandóan boldog. Észre lehet
venni, hogy lelkében forrongás volt: iróniá-
ja sebzett szívbõl fakadt, kritikái csalódást
takartak, cinizmusa bizonytalanságot árult
el. Elkezdett érdeklõdni vallásos jelenségek
után – már Zákeus útjára lépett – leírta eze-
ket a szavakat: „Tíz év elég volt arra, hogy
belássam, bárhol is élek, az élet értelmetlen
és elviselhetetlen Isten nélkül.” A kegyelem
mindenkit vár. Volt, akit a háború poklában
szólított meg: Zákeus, ma a te házadba kell
betérnem. Volt, akit egyszerûen a munka-
asztal mellett szólított meg: A lelkedbe aka-
rok költözni. Volt, akit szerzetesként. Volt,
akit egyetemistaként, volt akit tudósként, a
lényeg az, hogy mindenkit megszólít az Isten. 

Zákeusban új élet kezdõdött, s benned is
új kezdõdött, amikor Jézus személyesen meg-
szólított. Addig szavakkal imádkoztál, most
szíveddel, addig a távoli Istenhez szóltál, most
a közeli Istennel beszélsz. Addig hitéleted: esti
ima, istentisztelet, most hitéleted életedbõl
fakad. Új szívet teremtek belétek – mondja az
Úr. Isten már nem távoli teremtõ, hanem kö-
zeli élettárs. Ha valaki szeret engem, követ en-
gem – mondja az Úr Jézus. Ahogy a napfény-
ben kibomlanak a rügyek és kihajtanak a fák,
úgy virágzik ki Isten fényében lelkünk is. Az
igaz ember hit által él – mondja Pál apostol. Ez
az! Élni akarunk! Nemcsak pénzbõl, nemcsak
kenyérbõl, hanem hitbõl, gazdagon, lendüle-
tesen, bizakodva, szeretetben. 

Mindenkihez más formában szól Isten.
Mindegyikünket másképpen, de az útra hív,
közösségébe hív. Az fontos, hogy elinduljunk,
hogy kövessük õt, komolyan vegyük hívását,
és akkor meghalljuk mi is Krisztus szavait: Ma
lett üdvössége ennek a háznak. Az a fontos,
hogy hit által akarunk élni, naponta akarunk
hit által élni, újra és újra a szívünket a krisztu-
sira formálni.

BALÁZSNÉ KISS CSILLA
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A LÉLEK CSENDJE

Isten útjelző táblái

A genfi Szent Péter katedrális 1750 körül

„Mindszent hava”. Nevének „egyéb okát
nem láthatni, mint a következendõ hónap
elsõ napjáról, mely a Minden Szentek emlé-
kezetekre szenteltetik. A rómaiak mondot-
ták Októbernek (a népnyelv szerint Bököly
hava), mivel Márciushoz mérten a nyol-
cadik (octo = nyolc) volt”. 

Hozzánk – reformátusokhoz – azért is
közel áll ez a hónap, mert utolsó napján tart-
juk az Október 31-i Reformáció emlékünne-
pét. Kétségtelen, hogy nevezetes alkalom, ha
helyesen élünk vele. A lényeg ma már nem

merülhet ki „a pápás egyház” ostorozásában,
visszaéléseinek a felsorakoztatásában és ha-
sonlókban, még akkor sem, ha viszonzás nél-
kül maradna a Krisztus szerinti evangéliumi
magatartás. Ugyanígy nem merülhet ki az
ünnepély a reformációi atyák és általában a
református múlt dicsõítésében. A múltat (re-
formátorainkkal és gályarabjainkkal együtt)
fölöttébb szeretni kell, de az egyház nem be-
lõle él, hanem a Fõ–Krisztusból. Keresztyéni
alázattal és a helyes ismeretek birtokában min-
den szükséges dologra lehetõség nyílik, ami

valóban épít (1Kor 10,23; Zsid 13,7; 1Tim
5,11–12), de a Reformáció igazi öröksége a
magunk állandó reformálása, a Krisztus –
Fõpásztor iránti engedelmesség keskeny ös-
vényének a keresése, mind elméletben (teo-
lógiai síkon), mind gyakorlatban (a minden-
napi gyülekezeti életben). 

Tõrõl metszett reformációi gondolko-
zást hordoz az, aki napról napra (tehát a Re-
formáció elõtt és után egyaránt) kérdésessé
teszi: vajon a reformáció értelmében refor-
mátus-e õ maga, a saját helyi közössége,
egyházmegyéje és egyházkerülete és az Úr
egész földi teste: az Una Sancta Ecclesia, az
Anyaszentegyház.

TŐKÉS ISTVÁN

HÉTKÖZNAPOK – ÜNNEPNAPOK

Október 
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Szeptember 12-én, a vasárnap délelõtti is-
tentisztelet az apátkeresztúri gyülekezetben
az iskolai évnyitó jegyében történt, nem ha-
gyományos módon. A  szokásostól eltérõen
a lelkész nem egyedül végezte a szolgálatot,
hanem öt fiatal, bátor segítõtársa akadt:
Adorján Brigitta, Dózsa Annamária, Kulcsár
Brigitta, Török Bernadett és Török Evelyn. 

Egyházi törvénykönyvünk a liturgiában
teret enged világi személyek részére is lel-
készi felügyelet alatt, így a fiatalok szolgála-
ta a liturgiai részekbõl tevõdött ki, úgy mint
imádságok, bibliafelolvasás, elõfohász, vala-
mint több ifjúsági ének is elhangzott az õ
elõadásukban.

Helyben, a faluban csak 1-4. osztály mû-
ködik, a diákok legtöbb része ingázik más
helységekbe: Margittára, Monospetribe,
Nagyváradra, ezért ennek a templomi év-
nyitónak célja, hogy otthon, a lakóhelyü-
kön, egyházukban együtt imádkozzanak az

elõttuk álló fáradságos idõszakért, és a na-
ponta megtett utazások biztonságáért.  

Igehirdetéssel a lelkész szolgált a Péld 4,23
alapján. Központi üzenetként egy jó tulaj-
donságra hívta fel a figyelmet, a kitartással já-
ró helytállásra az iskolában. Ezt kérjék Isten-
tõl a tanulók, hogy végig tudják járni az Isten
által adott utat, mert az iskolapadba vezetõ út
is Isten akaratából van, mondta a lelkész.

Kulcsár Brigitta a prófétai imában és
Török Bernadett az igehirdetést követõ imá-
ban saját gondolatait és kéréseit tárta Isten
elé, szeretettel  átgondolva az iskolai kap-
csolatokat, tanár, szülõ, diákok között. Éle-
tükre áldást, tanulmányaikhoz elõrehala-
dást kértek.

A záróének elõtt Török Evelyn Wass Al-
bert: Szeressétek az iskolát, Dózsa Annamá-
ria Reményik Sándor: Templom és Iskola cí-
mû versét szavalta el.  

Templomi záróénekünk kimenetelre az
új református énekeskönyv 488. éneke volt:
Áldásoddal megyünk kezdettel.

Reménység szerint hasonló módon fo-
gunk majd együtt szolgálni az évzárón.
Hála az Úrnak, hogy Isten igéje a fiatal szí-
vekben jó talajra talált, és együtt örvende-
zünk a lelki áldásokban.

KOVÁCS-SZABADI LEVENTE lelkipásztor

Az új tanévért imádkoztak Apátkeresztúron

Hatvankét év után újra megnyitotta kapuját
az érmihályfalvai református iskola. A szep-
tember 12-i avató ünnepséget tanévnyitó
istentisztelet elõzte meg a helyi református
templomban, melyen Csûry István, a Király-
hágómelléki Egyházkerület püspöke hirde-
tett igét az 1Jn 5,4-5 alapján. A világ talpra
állításához a saját kicsinyhitûségünk feletti
gyõzelmen át vezet az út – hangzott el az
igemagyarázatban.

Az Érmelléki Egyházmegyét Rákosi
Jenõ esperes, valamint dr. Kürti László fõ-
gondnok képviselte. Kovács Zoltán egyház-
kerületi fõgondnok, Érmihályfalva polgár-
mestere felidézte a helyi református oktatás
fõbb állomásait, az 1948-as államosításig. A
még élõ egykori diákok 62 év távlatából is
vallják, hogy az egyházi iskolában eltöltött
idõ egész életükre kihatott, ma is ragasz-
kodnak egyházukhoz, nemzetükhöz. 

A nagyváradi, a margittai, a székelyhídi
és a szalontai után az érmihályfalvai az ötö-
dik step by step típusú osztály a megyében.
Ez az oktatási program a legösszetettebb és
legeredményesebb alternatív módszer –
mutatott rá Petõ Csilla RMDSZ-képviselõ. 

A református iskola 24 elsõse zenés-ver-
ses mûsorral mutatkozott be a gyülekezet-
nek, majd a Szenczi Molnár Albert és a Mu-
sica Sacra kórus lépett fel. 

Az ünnepi együttlét a több mint 110
éves iskolaépület elõtt folytatódott. Balázs-
né Kiss Csilla lelkipásztor felelevenítette,
hogy az 1936-ban Érmihályfalvára került
néhai Sass Kálmán tiszteletes kezdeménye-
zésére, 1937-ben szintén szeptember 12-én
avatták fel az újjászervezett református
iskolát.

Az avatószalagot Csengeri Csongor
iskolaigazgató és Balázs Dénes lelkipásztor

vágta át. Az iskolaudvaron, Kuthy Lajos író
emléktáblája mellett, egy újabb emléktáblát
leplezett le Petõ Csilla és Kovács Zoltán, az
iskola névadójának, a helyi születésû
Bernáthfalvi Bernáth József (1801–1860)
érmelléki országgyûlési képviselõ, 1848-as
kormánybiztos emlékezetére, halálának 150.
évfordulóján. Az ünnepséget szeretetven-
dégség zárta. A résztvevõk kézbe vehették
Az Érmihályfalvi református oktatás-nevelés
története címen, az egyházközség által meg-
jelentetett kiadványt is.

TÓTH ZSIGMOND

„NEVELNI HITRE, AZ ÉLETRE”. Gyüleke-
zetünk még élő tagjai mesélik, hogyan élték
meg azokat az eseményeket. Az a néhány év,
amelyet a református iskola padjaiban töltöt-
tek, egész életükben nyomot hagyott. Beléjük
vésődött az iskola, a református felekezet, az
embertársak szeretete. Ma is itt ülnek a temp-
lom padjaiban, amikor már unokáikat, vagy
dédunokáikat dédelgetik, tudva, hogy a gye-
rekeket már óvodás korban oktatni, nevelni
kell. Nevelni hitre, az Életre.

E tapasztalatok erősítették meg az érmi-
hályfalvi Presbitériumban azt, hogy 2003. jú-
nius 22-én a 13. számú határozatában óvoda-
alapítást mondjon ki. 2009. novemberében
pedig szintén egyhangúlag kimondta, hogy a
református egyház egykori leány-iskolájában
beindítja a református alsó tagozatot, az első
osztályt, a 2010-2011-es tanévben.

Ha hittel állunk terveinkhez és kérjük imá-
inkban Isten áldását, akkor megadatik a felté-
tel, a lehetőség. Jöttek segítőtársak, adakozó
emberek, gyülekezeti tagok, külső szimpati-
zánsok, Pető Csilla képviselőasszony, az Álta-
lános Iskola munkaközössége, igazgatója, szü-
lők, nagyszülők, építészek, Molnár László és
csapata, a Polgármesteri Hivatal alkalmazottai.

(Részlet Kovács Zoltán főgondnok
ünnepi beszédéből.)

Érmihályfalva: újraindult a református iskola

Öt fiatal is szolgált az apátkeresztúri tanévnyitó
istentiszteleten

Huszonnégy elsőssel indul újra, 62 évi kényszerszünet után, az érmihályfalvai református iskola.
A gyerekek zenés-verses műsora a tanévnyitó istentiszteleten. Balra: Balázsné Kiss Csilla lelkésznő
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Félixfürdőn ülésezett a Generális Konvent elnöksége
Idei harmadik ülését tartotta a Magyar Re-
formátus Egyház legfõbb döntéshozó szer-
vének, a Generális Konventnek (GK) az el-
nöksége Félixfürdõn, szeptember 20-21-én.
A tanácskozás napirendjén, egyebek mellett
szerepelt a novemberi Bethlen-megemlé-
kezés elõkészítése. November 16-án, a
református fejedelem születésének 430. év-
fordulóján, emléktáblát avatnak a gyula-
fehérvári székesegyházban.

Az ülésen elfogadták a Kárpát-meden-
cei Református Közoktatási Alap szabályza-
tát. A kezdeményezés elsõ támogatási célja-
ként a nehéz helyzetben levõ kárpátaljai ok-
tatást javasolták.

A tanácskozás második napján Bölcskei
Gusztáv, a Magyarországi Református Egy-
ház Zsinatának lelkészi elnöke az anyaor-
szági parlamenti választások utáni, illetve a
közelgõ helyhatósági választások elõtti
helyzetképet ismertette. 

Az ülésvezetõ és házigazda Csûry István
püspök arról számolt be, hogy a Királyhá-
gómelléki Egyházkerületben egyházmegyei
szinten megtörténtek a tisztújítások, a kerü-
leti tisztségekre pedig a jelölések. Ezt ok-
tóber folyamán választói közgyûlés követi;
ezen egyebek mellett az új püspök és
fõgondnok személyérõl is döntenek. 

Õsszel tisztújításra kerül sor a Kárpát-
aljai Református Egyházban is, míg a Szer-
biai Református Keresztyén Egyházban ki-
írandó választások menetrendjérõl várhatóan
az október végére tervezett zsinati ülés dönt.

Az ukrajnai parlamenti választások után
sem történt kedvezõ elõrelépés az iskolák fi-
nanszírozása terén, ami azzal fenyeget,
hogy csökkenni fog a kárpátaljai pedagógu-
sok számaránya – mutatott rá Zán Fábián
Sándor kárpátaljai püspök. Ugyanakkor az
ukrajnai nyelvtörvény nem teszi lehetõvé,
hogy a kárpátaljai magyar diákok anyanyel-
vükön érettségizzenek. Az egyház ezen a
téren is számít a jelenlegi magyar kormány
támogató fellépésére. 

Októberre jelenik meg a Kárpát-medencei
református egyház Kálvincsillag nevet viselõ
134 oldalas magazinja – számolt be Tarr Zol-
tán zsinati tanácsos. A 35 ezer példányban
megjelenõ ingyenes kiadvány terjesztésérõl
az egyházkerületek gondoskodnak. A tag-
egyházak egy-egy szerkesztõvel képvisel-
tetik magukat a lap szerkesztõbizottságában,
amely Fekete Károlyt választotta meg fõszer-
kesztõnek. A kiadvány többek között oktatá-
si, nevelési, ifjúsági, illetve egyházi gyûjte-
ményekkel kapcsolatos rovatokat tartalmaz. 

Napirenden szerepelt az is, hogy az új
református énekeskönyv elõkészítése a GK
keretében létrehozandó Liturgiai és Himno-
lógiai Bizottságban folyjon tovább. A Ma-

gyar Református Egyház egyes gyülekeze-
teiben a közös énekeskönyv használatának
eróziója folyik – mutatott rá Szabó István
dunamelléki püspök annak kapcsán, hogy
egyes anyaországi gyülekezetek saját éne-
keskönyvet adnak ki. 

A Parókiális Könyvtár könyvsorozat
kárpát-medencei terjesztésérõl is döntött a
GK elnöksége.  Az új folyam elsõ kötete ka-
rácsonyra jelenik meg. A teljes sorozat 14
kötete, mely Kálvin bibliakommentárjait,
valamint az Institutio új fordítását tartal-
mazza, a tervek szerint 2014-re, Kálvin halá-
lának 450. évfordulójára készülne el.

Kárpát-medencei rádiómissziós tanács
létrehozását javasolta Csomós József tiszán-
inneni püspök. A grémiumba az érdekelt
egyházkerületek delegálnának munkatársa-
kat, akik egységes rádiómissziós stratégiát
alkotnának meg. 

A tanácskozáson szó esett a 2011-es ma-
gyar EU-elnökséggel kapcsolatos egyházi
lehetõségekrõl, valamint arról, hogy a refor-
mátus egység második évfordulójára kultu-
rális fesztivállal készülnek a részegyházak.
A Református Kulturális Napok nevû ese-
ményt Pécsen tartják, május 21-22-én. 

A GK következõ elnökségi ülése
november 15-én Kolozsváron lesz.

F. T. 

A Temesvári Egyházmegye lelkészértekez-
letére került sor szeptember 11-én, Újszen-
tesen. A már több éves hagyománynak
megfelelõen a lelkipásztorok mellett család-
tagjaik is részt vettek az alkalmon. Szûcs
András Ottó házigazda, szakértelemmel
kialakított és évrõl évre szebb képet nyújtó
kertje elég tágasnak bizonyult ahhoz, hogy
mind a gyerekcsapat, mind a felnõttek jól
érezzék magukat. 

Fazakas Csaba, a Temesvári Egyházme-
gye esperese köszöntötte a vendégeket. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Ft.
Csûry István, a Királyhágómelléki Egyház-

kerület püspöke és felesége, Pataki Károly
egyházmegyei fõgondnok és dr. Higyed
István nyugdíjas lelkész is. A püspök a
Bibliaolvasó kalauz aznapi igéje alapján tar-
tott áhítatában a félelem nélküli életrõl be-
szélt, melynek alapja a bizalom. A kegyes,
Istennel járó keresztyén nem fél az ítélettõl,
üdvbizonyossága van. 

Az áhítatot követõ beszélgetés az egy-
ház jövõjérõl és különbözõ egyházi problé-
mákról, eseményekrõl szólt. Szûcs András
Ottó, eddigi lelkészértekezleti elnök átadta
a stafétát az újonnan megválasztott elnök-
nek, Gáll Zoltán lugosi lelkipásztornak. 

A szeretet jegyében zajló rendezvényen
barátságos hangulatban zajlott mind a be-
szélgetés, mind az azt követõ közös ebéd,
ami a házigazda gyülekezet asszonyainak
szorgalmas munkája nyomán került a ven-
dégek elé. 

MEGYASSZAI JÚLIA

A TEMESVÁRI EGYHÁZMEGYE LELKÉSZÉRTEKEZLETE

A szeretet jegyében

A GENERÁLIS KONVENT. A Kárpát-me-
dencei Magyar Református Generális Kon-
vent a Kárpát-medencei magyar református
egyházak, egyházkerületek és egyházme-
gyék mindenkori törvényesen megválasztott
hivatalban lévő elnökségségeinek a Magyar
Református Egyház egységét munkáló ta-
nácskozó és javaslattevő testülete. 

Évente egyszer tanácskozik a Generális
Konvent plenáris ülése – a Kárpát-medencei
egyházak és egyházkerületek, valamint egy-
házmegyék elnökségeinek részvételével –,
ennél gyakrabban találkozik az elnökség –
az egyházkerületek püspökei és főgondno-
kai – aktuális kérdések megvitatására.
(www.generaliskonvent.reformatus.hu)

A Konvent következő elnökségi ülése november 15-én, Kolozsváron lesz 

A lelkészértekezlet résztvevői
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az apám irodájának a falán késõbb mindin-
kább igényelte, hogy magamban élõvé moz-
dítsam és megpróbáljam nyomon követni a
tevékenységét. Nem ment ez könnyen,
mert ahogy ez lenni szokott, éppen a „jelké-
pisége" állta az útját annak, hogy lehetõleg
az emberhez is közelebb kerüljek. A mind-
untalan felbukkanó sztereotípiák a vastag-
nyakú kálvinistától kezdve (népiesen kálo-
mista) a „kálvinista Rómán" át egészen a
kálvinizmusig, mely besorolt a rideg gyûjtõ-
fogalmak közé, mint minden „izmus", ami-
ket még lejegyezni is fáradságos munka
lenne. Csak éppen Kálvint rejtette el mind-
ez, és hovatovább kevesebbet tudtam róla,
mint hajdan képére bámuló gyerekként.

Aztán hagytam, hogy Kálvin is ott ma-
gasodjon szobrokban és festményeken, ver-
sekben és énekekben, mint Luther vagy
akár Galilei, vagy mások, akik valami nagy
tettel hívták fel magukra a figyelmet, kivál-
va az emberek szürkén pergõ milliói közül.
Talán nem is akartam, hogy igazán közel
kerüljek a genfi reformátorhoz, beértem a
nevével, meg azzal, amit tudni véltem róla.

Meg aztán igazán nem is volt szüksé-
gem rá, hiszen – és ezt sokan tudják rólam
– eredetileg színész vagyok, és ez a hivatás
a szerepek eljátszására szorítkozik. Ha tör-
ténetesen Kálvint kellett volna megformál-
nom egy róla írt drámában, akkor bizonyára
jobban utána nézek azoknak a karakterisz-
tikus vonásoknak, melyek leginkább jelle-
mezték. De ilyesmire nem volt módom, bár
akkoriban már megírta Sütõ András a Csil-
lag a máglyán címû drámáját, amit az egyik
pesti színház be is mutatott, és késõbb elké-
szült a filmes adaptációja is. Bevallom nem
nyerte el a tetszésemet azon egyszerû oknál
fogva, hogy a szerzõ Szervétet emelte „pie-
desztálra“ Kálvin ellenében, annak „igazsá-
gára“ voksolt, és így a dráma meglehetõsen
féloldalasra sikeredett. Ettõl függetlenül
mégis jelentõs eseménynek számított, hogy
a pártállami idõszakban egyáltalán színre
kerülhetett ez a mû. És ezáltal mindenkép-
pen alkalmasnak bizonyult arra, hogy
beszéljenek róla, vitákat váltson ki és így
vagy úgy, de Kálvinra is ráterelõdjön a
figyelem.

Amikor áttértem színészbõl íróvá – he-
lyesebben, amikor a színész énem mellé az
írói is odakerült –, nekem is megfordult a fe-
jemben egy Kálvinról szóló dráma gondola-
ta, de aztán megmaradt ezen a szinten. He-
lyette a „magyar Kálvinról", Méliusz Juhász
Péterrõl írtam regényt és drámát, amit meg-
elõzött Károli Gáspárról írott regényem, vé-
gül Szenci Molnár Albert következett re-
gényben és drámában is. Az a Szenci, aki
élete egyik fõ mûvének tekintette Kálvin
Institutiójának a magyarra fordítását.

És most, ahogy sorra vettem ezeket a
mûveimet, úgy válik mind világosabbá a
számomra, hogy mindegyikük mögött ott
van Kálvin is. Kiapadhatatlan „eszmei" for-
rásaként" mindezen hõseimnek, kik tudva
vagy tudat alatt az õ útmutatásai szerint tet-
ték, amit tenniük kellett. De nem csupán õk
hitünk magyar fáklyavivõi, de mindazon
prédikátorok hosszú sora, köztük az én fel-
menõim is egészen apámig, akik lelkük pa-
rancsára vállalták ezt a nehéz, de csodála-
tosan szép küldetést.

– Kit ábrázol ez a kép? – hallom ismét
gyerekként feltett kérdésemet annyi évtized
múltán, és apám válaszát is rá: Kálvin Jánost. 

És ma már azt is tudom, hogy ezt a ne-
vet nem mondhatta ki másként. Mert a sváj-
ci reformátor az idõk folyamán sok nemze-
tiségûvé is vált, így magyarrá is. Anélkül,
hogy akár egyetlen szót is kimondott volna
az anyanyelvünkön, mégis úgy érezzük,
mintha a honfitársunk lenne. Miért is ne?
Hiszen ha a reformátust köztudottan „ma-
gyar vallásként" is szeretjük emlegetni, ez
nyilvánvalóan az õ érdeme. Mert kellett,
hogy valami legyen az õ tanításaiban – anél-
kül, hogy ezt bármelyik felekezet fölé emel-
nénk –, ami mint a jól elvetett mag megka-
paszkodhatott abban a lelki talajban, ami
jellemzõen magyar. Ha úgy tetszik, hozzá
idomulhatott a magyar néplélekhez és elfo-
gadásra talált, mint a frissen sült kenyér úr-
vacsora osztáskor. Ezért is van az, ha én
Kálvinra gondolok, nekem leginkább azok
az ünneplõbe öltözött parasztok jutnak az
eszembe, akik úgy ülnek be a fehérre me-
szelt templomba, mint otthon a „tiszta szo-
bába“. Nem tudták persze, honnan is
tudták volna, hogy miket is mondott vagy
írt Kálvin valamikor Genfben, de talán meg-
érezték, hogy értük is szólott.

– Kálomista vagyok – mondták, ha vala-
ki rákérdezett a vallásukra, és kicsit kihúzva
magukat szemébe néztek az érdeklõdõnek.
Nem volt ebben több, mint felmenõik hité-
nek a vállalása, anélkül, hogy a más hiten
valókat, akárcsak gondolatban is hátrább
értékelték volna. Csak kiálltak azért, ami
már évszázadok óta az övék.

Ahogy az enyém is, a miénk is, akik
szerte a világban reformátusnak valljuk ma-
gunkat. És a jeltelen sírba temetett Kálvin –
végrendeletében döntött így – mára már
valóban eszmévé lényegült át. Emlékez-
hetünk ugyan rá, az emberre is, de Kálvin
ettõl sokkal többet akar. Õ a „mûvet" hagyta
ránk örökül, az egyházat, és azt akarja, hogy
az ma is, de a jövõben is eleven, élõ közös-
ségként kell létezzen, mindnyájunk lelki ott-
honaként. Erre azonban nekünk kell vigyáz-
nunk és megvédenünk minden külsõ, netán
belsõ támadástól, olykor még saját kishitû-
ségünk ellenében is. Mert csak így lehetünk
méltóak a mi „magyar“ Kálvin Jánosunk
emlékéhez. (Kálvin Kalendárium 2009)

EGY KÉP A FALON...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A ILLYÉS GYULA

A reformáció genfi
emlékmûve elõtt
(részlet)

Száznegyvenhármat léptem: ez a hossza
a szobor-sornak. Hírnök, ki megölt
milliók végsõ tisztelgését hozza,
úgy mentem el rajvonaluk elõtt.

Kálvin, Knox, Farel, Béza! S bika-fõvel
a hadrakelt hit zord hadnagyai,
a Vilmosok! és Coligny és Cromwell
– õk néztek rám – s a szablyás
Bocskai!...
Hátrálnom kellett közelükbõl: mindet
nem fogta össze csak messzibb tekintet.
Fölhúzódtam a kert felé, a fákig
s lelkemben is hûs tárgyilagosságig.

S most mintha õk
álltak volna kaszárnya-számadáson
az én szemem elõtt,
feszesen-katonásan
kilépvén éppen akkor
a hátterül kapott nagy szikla-falból
s abból a másik, épp oly teli tömbbõl,
a mögéjük kövesedett idõbõl.

Addig jöhettek, maguk is meredt
kövek a napfénybe, hol nem lehet
szavuk már. Szavuk immár csak a tett,
mely idõvel ad magyarázatot!
Holtak, vigyázzban állók, szóljatok!

Vagy elõbb én beszélhetek? 

Kik ott álltatok, „nem tehetve másképp",
mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen,
mert a langyosat kiköpi az Isten,
kik után tárgyként maradt fönn a
szándék,

mennyi az igazság még öklötökben,
mely négy százada oly nagy esküt
markolt,
mely kõbe s öröklétbe görcsösödten
tartja ma is a bibliát s a kardot?
Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes
dühével törtetek, a cél, ahogy
elértétek?

Ti kérditek?
S ha nem lesz

örömötökre meghallanotok?
Elmondom. Épp mert nékem is keserves.

Álltatok égve az Úr igazától;
állt szemközt épp oly tûzzel teli tábor;
aztán dönteni kezdett ezredegyszer
az ész helyett a fegyver
s a láng.
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A MAGYAR református művelődés legfőbb bás-
tyái évszázadokon át híres kollégiumok voltak
(Debrecen, Sárospatak, Pápa, Kecskemét,
Nagyvárad, Nagyenyed, Kolozsvár, Marosvásár-
hely). Ezekben nevelkedett számos magyar köl-
tői nyelv máig legkiválóbb mestere, Kossuth La-
jos, a XIX. századi nemzeti liberális politika jeles
alakja, Petőfi Sándor, az 1848-as forradalom
lánglelkű költője, Jókai Mór legolvasottabb pró-
zaírónk, és Ady Endre, a modern magyar költői
nyelv megújítója. Ezek a kollégiumok képezték
évszázadokon át a református egyház lelkészeit,
teológusait is, akik a peregrináció (nyugati egye-
temjárás) gyakorlata révén folyamatos szellemi
kapcsolatot ápoltak az európai reformáció forrás-
vidékeivel (Wittenberg, Genf, Heidelberg, Oxford). 
A MAGYAR reformátusság helyzetéből követke-
zően, évszázadokon át a magyar nemzeti füg-
getlenség gondolatának őrzője is volt a katolikus
Béccsel szemben. Nem tekinthető véletlennek,
hogy 1849-ben Debrecen lett az ország főváro-
sa, sőt a város református kollégiumának imater-
mében mondták ki a Habsburg-ház trónfosztását.
A magyar református gondolkodás legfőbb sajá-
tosságának a szigorú biblicizmus mellett máig az
iskolához, mint missziós eszközökhöz való
ragaszkodás és a hazaszeretet tekinthető.
EGY MÁSIK fontos ajándéka Isten megújító ke-
gyelmének az, hogy a XVI. században 21 ma-
gyar nyomda működött az országban és ebből
20 protestáns volt. Az első magyar tankönyvek a
protestáns, főként a református nyomdából ke-
rültek ki, s protestáns szerzők művei voltak. Az
első magyar mesekönyv (megjelent 1536-ban),
nyelvtan (1539-ben), világtörténelem (1559-ben),
számtan (1575-ben), növénytan (1578-ban), em-
bertan (1585) és szótár (1585) tartoznak ide.
A REFORMÁCIÓ könyvkiadásának két kiemel-
kedő műve: Károli Gáspár Bibliafordítása (1590)
és Szenczi Molnár Albertnek a 150 genfi zsoltár
magyarra fordítása (1606).

HETEDIK KÜRTSZÓ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Ismételten a festõi szépségû Ifjúsági Tábor-
hely adott otthont augusztus 14-én az idei
egyházmegyei konferenciának. Gyülekeze-
teink presbiterei, gondnokai és lelkipászto-
rai mintegy 70-en vettek részt a találkozón.

Lukács József esperes igehirdetése nyi-
totta meg a konferenciát. Az Ef 3,14-21
versei alapján arról beszélt, hogy minden
embernek vannak félelmei és aggodalmai.
Ám a belsõ ember megújulásával elmúlik az
aggodalom és a bizonytalanság érzése. Aki
megismeri az Isten szeretetét és jóságát, az
félelem nélküli életet tud élni. Három
dologra van szükségünk: új hitre, új sza-
badságra és új egységre.

Tóth András PSZ-elnök köszöntötte a
résztvevõket és a vendégeket, köztük Sándor
András magyargoroszlói lelkipásztort is, a
konferencia egyik elõadóját. Sándor András
a Bibliáról tartott elõadást, amely minden
presbiternek fontos segédeszköze a gyüle-
kezeti szolgálat rendjén. Megtudtuk, hogy a
Szentírás az egyik legértékesebb kincsünk,
ami a tulajdonunkban van, ez a könyv

egyedülálló a maga nemében. Egyes részei
3400 évesek. Különféle emberek írták a tar-
talmát: papok és próféták, királyok és kato-
nák, halászok és vámszedõk. Írásaik körbe-
körbe járták az elsõ keresztyén gyülekezete-
ket, ahol felolvasták, és másolással sokszo-
rosították azokat. Mára több mint 50 ezer új-
szövetségi iratot õriznek különféle múzeu-
mokban. A Biblia immár több mint 2 ezer
nyelvre van lefordítva, és ezáltal a világ
minden pontján az emberek választ kaphat-
nak belõle négy fõ kérdésre: Kicsoda Isten?
Kicsoda az ember? Közösségre léphet-e az
ember Istennel? Hogyan jöhet létre ez a kö-
zösség?

A konferencia második elõadója Szabó
Dániel, a magyarországi Presbiteri Szövet-
ség elnöke volt. Dani bácsit már nem elõ-
ször hallgathattuk meg, elbeszélései alapján
joggal tekinthetjük õt a magyar reformátu-
sok világjáró misszionáriusának. Mostani
elõadásában a keresztyénség helyzetérõl
mesélt a világban, különös tekintettel a re-
formátusokra, kálvinistákra. Megtudtuk,

hogy a közel 7 milliárd emberbõl a világon
csupán 2,3 milliárd a keresztyén. A többi
világvallás hívei (muzulmánok, hinduk,
buddhisták, konfucionisták stb) nehezen fo-
gadják el a keresztyéneket, agresszív kitöré-
seik pedig egyre gyakoribbak. Mindez nem
gátolja a keresztyénség terjedését, különö-
sen Afrikában és Ázsiában. Afrikában és
Ázsiában például naponta 20 ezer embert
keresztelnek meg. Egyre többen találják
meg Jézus Krisztusban az üdvösséget, az
örömet és békességet.

Az elõadások után közös beszélgetésre
és szeretetvendégségre került sor, ahol ki-ki
megoszthatta élettapasztalatait.

SZŐNYI LEVENTE

EGYHÁZMEGYEI PRESBITERKONFERENCIA

A belső ember megújulása

Ez év augusztusában, egy örökké felejthe-
tetlen, élményekben, látnivalókban gazdag
tiroli-svájci kiránduláson vehettem részt,
aminek egyes állomását szeretném szóban
és képekben megosztani.

Zürichben láthattam azt a templomot,
amelynek szószékén Bullinger, Zwingli
utódjaként hirdette az igét. Õ volt az, aki
egyesítette a német-francia-svájci reformáci-
ot, ugyanõ szerkeszti 1549-ben a II. Helvét
Hitvallást. Szobra a Grossmünster katedrá-
lis oldalánál látható. Ugyancsak Zürichben
Zwingli Ulrichnek is szobra van.

Zürich után Genfbe is eljutottam, ahol
Kálvin János élete nagy részét töltötte, rész-
ben a genfi egyház prédiktoraként. Bár
Genfben halt meg, síremléke elõtt nem hajt-
hattam fejet, mivel kérésének megfelelõen
jeltelen sírban nyugszik.

Kálvin halálának 300. évfordulóján Genf-
ben közadakozásból felépítik a Reformáció

csarnokát, majd száz évvel késõbb, halálának
400. évfordulóján a Reformáció Emlékmû-
vét, ahol négy nagy reformátor szobra mel-
lett meghatódva állhattam meg Bocskai Ist-
ván (volt váradi várkapitány, bihari fõispán,
majd pedig erdélyi fejedelem) szobránál,
valamint a mellette látható latin nyelvû tábla
elõtt, amit az 1606-os bécsi békében való
hathatós közremûködéséért állítottak.

Számomra talán azért is volt olyan
csodálatosan szép, élményekben gazdag ez
az út, mert egy, a nyolcadik ikszen túl lévõ,
hû egyháztagnak és volt, immár „nyugal-
mazott” újvárosi presbiternek alkalma lehe-
tett a valóságban is megélni, látni ezeket a
lélekemelõ helyeket; áldva a jó Istent, a ko-
rom ellenére nékem nyújtott erõért, egész-
ségért, hogy mindezt megérhettem.  

BOHÁCS ILONA

A svájci reformáció emlékhelyein

Mintegy 70-en vettek részt a Szilágysomlyói
Egyházmegye presbiteri konferenciáján

A Reformátorok fala a genfi Bastions parkban.
Építése 1909-ben, Kálvin születésének 400.
évfordulóján kezdődött, végül 1917-ben avatták
fel. Az emlékmű költségeire a svájciak után
a Magyar Református Egyház gyűjtötte
a legnagyobb adományt

Az emlékmű keleti szélén Bocskai István alakja
látható. A dombormű a fejedelmet a kassai
országgyűlésen ábrázolja, amint előterjeszti a
bécsi békekötés pontjait 



Hiánypótló, magyar és angol nyelven
egyaránt elérhetõ kötet készült az 56-os
forradalom hatásáról a környezõ országok
egyházaira (Az 1956-os forradalom hatása a
környezõ országok egyházaira). 

A Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia
Munkaközösség által gondozott könyv
bemutatja, hogy az 56-os forradalmi esemé-
nyeknek nemcsak belpolitikai vetülete volt,
hanem azok hatottak a szomszédos szocia-
lista, fõként magyarok lakta országok köz-
életére és az egyházakra, valamint Magyar-
ország nyugat-európai megítélésére is. 

A szerzõk több mint fele megjárta a bör-
tönöket 1956 után, így közvetlen élményeik
is hozzájárultak a fejezetek megírásához.

A környezõ országokban élõ magyar
lakosság 56-ban sok esetben a papok, lelké-
szek segítségével jutott információkhoz ar-
ról, mi is történt az anyaországban. Azok-
nak, akik a forradalmi cselekmények elõké-
születeiben részt vettek, az volt a céljuk,
hogy modern polgári államot hozzanak lét-
re. Szervezkedésük azonban alighogy el-
kezdõdött, a magyarországi forradalmat le-
verték, így õk vagy bíróság elé kerültek,
vagy akár ítélet nélkül börtönbe vagy a Gu-
lágra kerültek – fejti ki a szerkesztõ.

A könyv rávilágít arra, hogy a vád leg-
többször kommunizmusellenes, az állam el-
leni szervezkedésben való részvétel volt, a
megtorlás pedig ennek megfelelõen ke-
ménynek bizonyult. A legradikálisabb esz-
közökhöz Romániában nyúlt az államhata-
lom: Temesvárott az úgynevezett Szoboszlai-
perben 60 vádlottat ítéltek el 1958 júniusá-
ban, éppen akkor, amikor Nagy Imre mi-
niszterelnököt és társait kivégezték. Az el-
ítéltek közül tíz kapott halálbüntetést, és az
akkori bírósági eljárásoktól eltérõen egye-
dülálló módon egyiküknek sem adtak ke-
gyelmet, felakasztották õket. A többi elítél-
tet 1963-1965 között engedték szabadon.

Az egyik leg-
nagyobb büntetés
mégis az volt,
hogy a bebörtön-
zöttrõl (aki refor-
mátus lelkész ese-
tében családfõ is
volt) nem tudtak
semmit. Elõfor-
dult, hogy az édes-
anya 1963-ban
meghalt, gyerme-

keit árvának minõsítették, ezután pedig az
apa 1964-ben hazatért a börtönbõl. 

Romániában az is elõfordult, hogy az ál-
lamellenes bûncselekménnyel vádolt refor-
mátus lelkész nem tért haza, viszont nem is
ítélték halálra. A mai napig nem tudni pon-
tosan, az illetõ miként halt meg; az állító-
lagos holttestet ugyan hazaküldték a bör-
tönbõl egy koporsóban, a családtagoknak
azonban nem engedték meg, hogy betekint-
senek a koporsóba, így még most is bizony-
talanság övezi ezen lelkész halálának okát.

Szerepel a könyvben egy kárpátaljai re-
formátus lelkész, akit agyonvertek a rendõri
intézkedés során. Szovjetunióban a Gu-
lágra, kényszermunkára küldés volt a legel-
terjedtebb büntetés. Enyhébb ítéletnek szá-
mított, amikor „csak” kicsapták a teológus
hallgatókat, mert kiálltak a magyar forra-
dalom ügye mellett. Akit büntetõeljárás alá
vontak, egészen 1989-ig „bélyeget viselt ma-
gán”, másodrangú állampolgárnak számí-
tott az összes volt szocialista országban.

A kötet egyik szerzõje Tempfli József,
késõbbi nagyváradi püspök, aki beszámol
Nagy Imrével való budapesti találkozásáról
a forradalom alatt. A visszaemlékezés sze-
rint a miniszterelnök azt mondta neki:
„Kommunista vagyok, de nem ateista, hi-
szek a teremtõ, fenntartó és számonkérõ
Istenben”. (MTI)
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A reformáció hajnalcsillaga
Tiszta életmód, a tanulást és munkát illetõ
fáradhatatlan szorgalom, feddhetetlenség,
valamint a Krisztustól tanult szeretet és
hûség jellemezte Wyclif Jánost. A XIV. szá-
zadban Angliában élt, ott hirdette az evan-
gélium tiszta tanítását. A történészek a refor-
máció hajnalcsillagának nevezték. Még a
tanintézetben volt, amikor figyelme a Szent-
írásra irányult. Isten szolgálatára határozta
el magát. Ügyes és komoly tanító volt és
igen népszerû prédikátor. Tudománya, éle-
tének tisztasága, hajthatatlan bátorsága ál-
talános tiszteletet ébresztett személye iránt.

Az evangéliumot a szegényeknek hir-
dette. Nem volt megelégedve azzal, hogy
tanítása csak az õ egyházközségében terjed-
jen. Ezért prédikátorokból álló testületet

szervezett. Ezek a prédikátorok egyszerû és
buzgó emberek voltak, akiknek legfõbb vá-
gya az volt, hogy Isten üzenete mindenho-
va eljusson. Elmentek városokba és falvak-
ba, felkeresték az aggokat, betegeket és sze-
gényeket egyaránt.

Wyclif legnagyobb alkotása a Szentírás-
nak angol nyelvre való lefordítása. A Szent-
írás igazsága és értelme címû mûvében
indokolta munkáját. A reformátor lutter-
worthi házában végezte a fordítást. Oly
nagy lett az érdeklõdés a lefordított angol
nyelvû Biblia iránt, hogy sokan szabad
akaratból vállalkoztak annak lemásolására.
Így a Wyclif által lefordított Biblia a nép ott-
honaiba került.

BÁNYAI LÁSZLÓ

OLVASÓLÁMPA 

Ötvenhat utáni megtorlások az egyházakban

AJÁNLÓ

Régi képeslapok
dicsérete
Megjelent a friss Erdély Anno és Székelyföld
Anno kalendárium. Ismét szemet gyönyör-
ködtetõ külhoni vonatkozású kalendáriumokkal
rukkolt elõ a Százszorkép Kiadó. Az Erdély Anno
sikerén felbuzdulva elkészült a 2011-es Székely-
föld Anno naptár is. (A múlt évi Erdély Anno
hetekig vezette a Bookline.ro könyváruház er-
délyi sikerlistáját.) A kalendáriumokat szeptem-
ber folyamán a nagyváradi Könyvmaratonon
mutatták be elõször a hazai közönségnek.

A friss Erdély Anno és Székelyföld Anno he-
lyenként száz évesnél is régebbi, helytörténeti
szempontból is jelentõs képeslapokból állt össze.
A 2011-es Erdély Anno-ban Segesvár, Kolozs-
vár, Nagyvárad, Brassó, Menyháza, Tusnádfürdõ,
Vízakna, Szatmárnémeti, Zilah, Temesvár és
Máramarossziget patinájában gyönyörködhe-
tünk a Révi sziklaszoros, valamint a tordai só-
bánya hajdani arca mellett. A Székelyföld Anno-
ban a régi Marosvásárhely, Tusnádfürdõ, Kom-
mandó, Szováta, Bereck, Gyergyószentmiklós,
Kézdivásárhely, Csíksomlyó, Székelyudvarhely,
Homoródfürdó és Kovászna elevenedik meg a
gyimesi ezeréves határ, valamint a híres Karakó-
völgyhíd mellett.

A hangulatos korabeli felvételekhez ezúttal is
a levelezõlapok gyûjtõjének, a nagyváradi szüle-
tésû újságíró és internetes szakember Balázs D.
Attilának a rövid szövegei illeszkednek magyar,
angol és német nyelven, hogy az Erdélybe
látogató külföldiek is képet kapjanak a hajdani és
a mostani állapotokról. A szócikkeken belül rá-
adásul most transzilván illetõségû honlapcímek
is szerepelnek. 

A friss Székelyföld és az Erdély Anno kalen-
dárium lapjain az idei december hónap is szere-
pel, ezért már Karácsony elõtt alkalmasak lehet-
nek szép ajándéknak. A naptárak a könyves-
boltokban és a www.bookline.ro-n is megvásá-
rolhatóak, ez utóbbi helyen 15% kedvezménnyel.
A Százszorkép kínálatában még ebben az évben
várható az Erdély Anno határidõnapló és az Er-
dély Anno és Most kalendárium megjelenése is.

(Székelyföld Anno 2011 naptár, kiadó:
Százszorkép, szerkesztõ: Balázs D. Attila, méret:
22x22 cm).



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - GENCS. Tisztelt
Szolgatársak! A Gencsi Református Egyház-
község presbitériuma pályázat útján kívánja
betölteni a lelkipásztori állást. Érdeklõdni
lehet a Nagykárolyi Református Egyházme-
gye Esperesi Hivatalában (445100 Nagy-
károly - Carei, Rákóczi Ferenc utca. 18., tel:
0261-865706), vagy Nagy Sándor esperes úrnál.

FORRÓ LÁSZLÓ közigazgatási előadótanácsos 

MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ AZ ERDÉLYI
PROTESTÁNS LELKÉSZKÉPZÉSNEK. A
díj ünnepélyes átadására szeptember 18-án
került sor a Protestáns Teológiai Intézet
dísztermében. Az elismerést Rezi Elek rek-
tor, Adorjáni Zoltán, a Református-Evangé-

likus Kar dékánja és Benkõné Zonda Tímea
az Evangélikus Rendszeres Teológia és Li-
turgika tanszék adjunktusa vette át, laudált
Kozma Zsolt teológiai tanár. 

Az erdélyi református, evangélikus és
unitárius lelkészképzés mellett Kiss András
nyugalmazott fõlevéltáros, Hajdó István
fõesperes, Kilyén Ilka színmûvész, Korniss
Péter fotómûvész, a 125 éves Erdélyi Ma-
gyar Közmûvelõdési Egyesület és a Barabás
Miklós Céh részesült az elismerésben. 

A Magyar Örökség-díjat a Magyarorszá-
gért Alapítvány kuratóriuma hozta létre
1995-ben. A bizottság elnöke 2000-ig Mádl
Ferenc, 2000-tõl pedig Hámori József lett. A
díj azon magyar intézményeknek, csopor-
toknak adható, akik tevékenységükkel hoz-
zájárultak a magyar kultúra, gazdaság,
sport, tudomány, azaz a magyar társadalom
erkölcsi, szellemi felemeléséhez.

A DALAI LÁMA BUDAPESTEN TALÁL-
KOZOTT TÕKÉS LÁSZLÓVAL. Szeptem-
ber 17-20. között került sor a XIV. Dalai Lá-
ma – polgári nevén Tendzin Gyaco – ma-
gyarországi látogatására. A buddhista fõpap
két elõadást tartott a budapesti Papp László
Sportarénában. Szeptember 20-án az Or-
szágházban került sor a Dalai Láma és

Tõkés László személyes találkozójára. Az EP
alelnöke hangsúlyozta: erdélyi közösségünk
büszkén gondol arra, hogy Kõrösi Csoma
Sándor, aki angol-tibeti szótárával elõsegí-
tette Tibet egyedülálló kultúrájának megis-
merését a nyugati világ számára, közülünk
való volt. A volt püspök támogatásáról biz-
tosította a Dalai Lámát, hiszen, mint rámu-
tatott, a kínai kommunista diktatúra tovább-
ra is brutális eszközökkel igyekszik megtör-
ni a tibeti nép szabadságvágyát. A számûze-
tésben élõ vallási vezetõ áttekintést nyújtott
a tibeti helyzetrõl, és arra kérte Tõkés Lász-
lót, hogy lehetõségei szerint tegyen lépé-
seket egy európai parlamenti tényfeltáró
bizottság tibeti látogatásáért. 

Harangszó
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeti Lapja

ISSN 1221 - 0323
Megjelenik kéthetente. Ára 1,50 lej.

Felelős szerkesztő: Fábián Tibor. Olvasószerkesztő: Babes Ardai Erika. Tördelőszerkesztő: Kraftsikné Petrikó Ildikó.
Külmunkatársak: Balázsné Kiss Csilla, dr. Csohány János, Kupán Árpád, Orbán Levente, Tóth Zsigmond. 
Szerkesztőség és levélcím: Harangszó, 410001, Oradea (Nagyvárad), str. Moscovei (Szilágyi Dezső u.) nr. 14. Tel.: 0259/416-067. 
E-mail: harangszo@yahoo.com. Honlap: www.kiralyhagomellek.ro, http://harangszo.blogspot.com
A terjesztés a lelkészi hivatalokon keresztül történik. A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül a szerkesztőség álláspontját
tükrözik. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
Készült a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám nyomdájában. Felelős vezető: Wagner Erik.

8 HÍRVIVO – REFORMÁTUS ÉLET Harangszó

Lelkigondozásra, kommunikációra és cso-
portvezetésre vonatkozó továbbképzés kez-
dõdött szeptember 6-án Nagyváradon, a
Healing of Memories between Christian
Churches in Transilvania / emlékek gyógyí-
tása az erdélyi keresztény egyházak között
nevû projekt keretében, a Megbékélés Dél-
kelet Európában Alapítvány és a Partiumi
Keresztény Egyetem szervezésében. 

Hidat szeretnénk építeni a különbözõ
nemzetiségek között, ami csak akkor lehet-
séges, ha kíváncsiak vagyunk a túloldalra –
szögezte le Lukács Olga egyetemi oktató,
projektigazgató a Caritas Catolica étkezõjé-
ben tartott megnyitón, a képzõ 14 – roma és
magyar – résztvevõje elõtt. A 168 óra idõtar-
tamú szeminárium október közepéig tart a
várad-csillagvárosi református gyülekezet-
ben, erdélyi, anyaországi, egyesült államok-
beli és finnországi vendégtanárok részvéte-
lével. A projektigazgató rámutatott: a kép-
zés, mely lehetõséget nyújt egymás jobb
megismerésére, a közös együttélés elõsegí-
tésére egy olyan kísérlet, melynek eredmé-
nyeire maguk is kíváncsiak. A résztvevõk
mindannyian nõk, méghozzá olyan meg-

fontolásból,  hogy õk, mint a család katalizá-
torai, amit itt megtanulnak egymás jobb
megismerésében, azt kovászként tudják ka-
matoztatni a családban

Az Emlékek gyógyítása nevû projekt öt
éve van jelen Romániában, ezalatt több
helyszínen szerveztek már képzéseket és
konferenciákat. Az emlékek gyógyítását há-
rom lépésben próbálják elérni a térség né-
pei és felekezetei között: a történelem fel-
dolgozása, egymás fájdalmának megisme-
rése, valamint a közös jövõ építése által.

Isten nemcsak ismerni és látni akar en-
gem, hanem benne akar lenni az életemben.
Minden feltételt megad arra, hogy megismer-
jem önmagamat és megismerjem Õt – fogal-
mazott Csûry István püspök, a Zsolt 139,1-6
alapján tartott áhítatában. Az igehirdetõ ar-
ra is emlékeztetett, hogy nagyon elfogultak
vagyunk magunkkal szemben, ami egészen
addig elhat, hogy sokszor még Istent is ké-
pesek vagyunk rágalmazni. Nincs igazi
kommunikáció, ha nem kommunikálunk
felfelé, nincs igazi közeledés és szeretet, ha
nem ismerjük azt, aki igazán szeret és kö-
zelít felénk – mondta az igehirdetõ. 

Böcskei László római katolikus megyés-
püspök is köszöntötte a kezdeményezést,
egyben reményét fejezte ki, hogy az gyü-
mölcsöket terem a tanúságtétel és a diakó-
nia területén. Vinczéné Pálfi Judit missziói
elõadótanácsos egy másik kezdeményezést,
a nyolc éve mûködõ Nõk ökumenikus ima-
láncát mutatta be a jelenlévõknek, melyre
azért is szükség van, mert minden gyüleke-
zetben vannak vegyes családok. 

F. T. 

Hídépítés nemzetiségek és felekezetek között

A szeminárium ünnepélyes megnyitóján
Csűry István püspök szolgált áhítattal

Az elismerést Benkőné Zonda Tímea, Rezi Elek és
Adorjáni Zoltán vette át Hámori Józseftől, a
Magyar Örökség-díj bírálóbizottságának elnökétől 

Tőkés László és Tendzin Gyaco



Harangszó GYÜLEKEZETI TÜKÖR: BIHARDIÓSZEG I.

Hármas ünnep Bihardiószegen
Szeptember 12-én, vasárnap reggel ködfá-
tyol alá rejtõzött templom fogadta az ün-
neplõ tömeget. Bár kint szomorkás volt a
hangulat, bent a diószegi református temp-
lomban örömteljes és megható ünnep emel-
te fel az emberi szíveket. Az ünnepség isten-
tisztelettel kezdõdött, melyet a tépei gyüle-
kezet lelkipásztora, Oláh Attila tartott. 

Az Ige Márk evangéliumából szólt a né-
pes gyülekezethez, mégpedig az a rész hang-
zott el, ahol Jézus lecsendesíti a viharos ten-
gert. Az igehirdetõ elmondta: sok vihar tépá-
zott meg bennünket, melynek sokszor mi
voltunk az okozói. Nagy költõink és íróink
rámutattak arra, hogyan jutottunk el a szét-
szakadásig, Isten kegyelme pedig rámutat ar-
ra, hogyan jutunk el az összekovácsolódásig.
Egész mai történelmünk a szélviharban, a hit
erejérõl szól. A hit erejével a legnagyobb csa-
pást is próbatétellé lehet szelídíteni. A keresz-
tyén ember felkiáltó jel kell legyen a nagyvi-
lág elõtt, hogy hirdesse: Isten a legnagyobb
bajban is meg tud szabadítani. 

A prédikátor végül e szavakkal zárta mé-
lyenszántó gondolatait: szép, kegyelmi idõ
ez a mai nap a testvérgyülekezeti kapcsolat
szentesítésére, arra, hogy a diószegi gyüleke-
zet keblére ölelje a kicsiny tépei gyülekeze-
tet, s így átérezzük nem vagyunk árvák, el-
hagyottak. Így csendesednek le az életviha-
rok. Tettekkel bizonyítsuk, hogy érdemes
gyermeket szülni és felnevelni, érdemes a

jövõ dolgában hinni, összefogni, szolgálni
egyházat és népet, s ha így teszel, akkor a
viharokat átvészeled, s átérsz a túlsó partra.

Az igehirdetés után Gellért Gyula dió-
szegi lelkipásztor köszöntötte a vendégeket,
elsõsorban a tépei gyülekezet 30 fõs kül-
döttségét és Meleg Vilmos színmûvészt.
Már a prédikációban is elhangzott, s Gellért
tiszteletes is megerõsítette, hogy a szószék
mellett látható háromszínû lobogó immár
70 éves. E zászlót 1940-ben a Debrecenbe el-
származott diószegiek ajándékozták a gyü-
lekezet számára. Majd az iskolakezdésre
nézve Karácsony Sándor szavait idézte a
házigazda: A tanár szabadsága, hogy tanít-
hat, a diák szabadsága, hogy tanulhat. Élni
kell ezzel a szabadsággal. 

A testvérgyülekezeti kapcsolat megpe-
csételése elõtt a lelkipásztor ismertette Tépe
és címere történetét. Megtudtuk, hogy a
hajdúk Báthory Gábor fejedelem engedé-
lyével telepedtek meg Tépén, 1613. június
2-án, Kovács Péter kapitány vezetésével. Az
1627-ben készült pecsétnyomójuk a harci
erényeket fejezi ki. A páncélos jobb kar,
egyenes karddal, a végén török fejjel a harci
vitézség jelképe. Érdekessége a fecskefarkos
hadizászló, amely a tépei hajdúk zászlóját
örökíti meg. A rövid ismertetõ után a
testvérgyülekezeti megállapodás felolvasá-
sa következett, majd a két gyülekezet lelki-
pásztorai és gondnokai aláírásukkal és pe-
csétjükkel szentesítették a gyülekezetek
összefogását. Már az aláírások ideje alatt is
szolgáltak a bihardiószegi furulyások, majd
az ifjúság énekkara következett. A tépei fér-
fikórus zengõ és markáns hangján meg-
szólalt induló és a Beh régen vérezel szegény
magyar kezdetû ének szívet melengetõ volt.
A tépei hölgyek részérõl két szavalat hang-
zott el. Meleg Vilmos színmûvész Fazakas
László, Gábor Ferenc, Arany János, Wass
Albert, Szilágyi Domokos, Ady Endre és
Kölcsey Ferenc verseibõl összeállított meg-
ható mûsorát követõen a bihardiószegi ró-
mai katolikus plébánia nevében Dávid

Az érmelléki hegyek nyugati lábainál, nagy és
népes község házai között emelkedik büszkén,
magasan a bihardiószegi református templom.

Századok óta megszentelt helye ez Diószeg
városának.

Valamikor az 1300-as években, ott ahol most
a ref. templom emelkedik, a Dorogfiak vára terült
el. Középen volt a Péter tiszteletére szentelt kato-
likus templom. Az idõ viszontagságai elpusztí-
tottak várat és templomot egyaránt.

A református templomot Imreffy János épít-
tette 1609-ben. Egykor a templom falában elhe-
lyezett márványtábla hirdette a kegyes birtokos
nemes tettét. Már akkor „tágas és téres" temp-
lomnak készült, de az idõk folyamán többször ala-

kíttatott át, bõvíttetett ki, úgyhogy ma az Ér-
mellék egyik legszebb és legnagyobb temploma.

Az 1660-ik évben, a rettenetes török-tatár
pusztítás idején a pogányok lerombolják, felper-
zselik a mi templomunkat is. Egyházi levéltá-
runk õrzi azt a levelet, melyben Mehemet aga
engedélyt ad a templom újjáépítésére. Az enge-
dély így hangzik: „A fõvezér Jószágába, Diószeg
várossába, én Mehemet Aga, Mutavellil, Fõvezér
szolgája, Diószeg várossának könyörgésére, el-
pusztult szt. Egyházokat megengedem tsináltat-
ni, úgy hgy sem én, sem utánam levõ Mutavel-
lik, sem Pasák, sem Kadiák õket meg ne háborít-
sák, hanem elpusztult szt. Egyházukat mennél
jobban megtsinálják és szebben."

Még többször is kellett a diószegi templomot
újjáépíteni a törökök dúlásai miatt. Így például
1702-ben, amikor a szegény diószegieknek még
harangjuk sincsen és az elpusztult jankafalvi
egyházközség megmaradt híveihez folyamodnak
harangért.

A minduntalan megismétlõdõ pogány ke-
gyetlenségnek áldozata lett a jankafalvi ref. egy-
házközség, melynek megmaradt töredéknépe ez-
után a mi templomunk falai közt kereste zakla-
tott lelkének a megnyugtatását. E körülmény és
a város lakosságának természetes megnövekedése
is hozzájárult, hogy templomunk befogadóképes-
ségét növelni kellett. Így 1795-ben a templom

nyugati részét egy kiugróval toldották meg, ami
által a templom térfogatát több, mint egyharmad
résszel növelték, 1808-ban pedig a kijárók elé elõ-
csarnokokat építenek. Lassanként így elõttünk áll
a ref. templom mai képe.

Az idõk folyamán még többször végeztetett
az egyház átalakíttatást, javíttatást templomunk
külsõ, belsõ berendezésében. A legutolsó renová-
lás 1926-ban történt 171,225 Lei költséggel.

A világháborúban az egyház három harangja
közül kettõt a hadvezetõség rendelkezésére bocsá-
tott. Ezek pótlására az énekkar gyûjtésébõl és sa-
ját pénztárából öntetett mintegy 20,000 Lei költ-
séggel egy kisebb harangot. K. Nagy Sándor és
neje buzgó egyháztagok pedig a harctéren elesett
fiúk emlékére mintegy 40,000 Lei költséggel ön-
tettek egy nagyobb harangot. A harangok ilyen
pótlása 1923-ban történt, majd a következõ évben,
1924-ben K. Nagy Gábor és neje, egyházunknak
szintén nemes lelkû fiai, az 1851-ben készült
orgonát alakíttatták újjá 27,500 Lei költséggel.

Ma Isten iránt érzett hálával elmondhatjuk,
hogy egyházközségünk a maga impozáns, mint-
egy 4000-nyi lélekszámával, magasba szökõ tor-
nyú templomával, szépen körülkerített, parkíro-
zott templomkertjével, öttanerõs iskolájával,
megújulásnak induló keresztyén kálvinista öntu-
datával, az Ér lapályos földjén a Mindenhatónak
sziklára épített egyháza.

– Pásztor –
(Református Árvaházi Képes Naptár, 1940)

A bihardiószegi református templom

JAKÓ SÁNDOR ZSIGMOND

FOLYTATÁSA A II. OLDALON

A diószegi református templom a két világháború
között

Az Asók István gyülekezeti terem névadójának
életét és munkásságát Ghitea Angéla tanár-
kántornő összegezte



II. GYÜLEKEZETI TÜKÖR: BIHARDIÓSZEG Harangszó

A Bihardiószegi Református Nõszövetség 81 év-
vel ezelõtt, 1929 júniusában alakult. Elsõ elnök-
nõje Ari Józsefné, alelnöknõje P. Nagy Józsefné.
Késõbb az elnöknõ Fias Kálmánné nagytiszteletû
asszony, aki haláláig elnökölt.

1940-ben a debreceni nõtestvérek gyönyörû,
hímzett országzászlót készítettek a bihardiószegi-
ek számára. A zászló ma is a templomunkban van.

1990. május 6-án, Anyák napján újraalakult
nõszövetségünk. Elnöke Jakab Jolán tanárnõ,
alelnök Balázs Valéria, tiszteletbeli elnökök özv.
Pántya Sándorné és özv. Kósa Vincéné. Jegyzõk
özv. Kovács Gézáné és Papp Éva tanítónõk.
Titkár Gellért Gyuláné nagytiszteletû asszony.
Pénztárosok: Szerzõ Lászlóné és Szabados
Katalin. Ellenõrök: Varga Jolán, Guller Margit
és Darabont Zsuzsa.

1993-ban a nõszövetség felveszi a Lorántffy
Zsuzsánna nevét és eldönti, hogy zászlót készít,
amelynek közepén a Lorántffy Zsuzsanna címere
lesz. A zászlót özv. Kovács Gézáné tanítónõ ter-
vezte és Nagy Erzsébet hímezte. A zászlószente-
lés 1994-ben, a nõszövetség megalakulásának 65.
évfordulóján történt. A zászlóra ezt az igét írtuk:
Szeretettel szolgáljatok egymásnak (Gal 5,13/c).

1994-ben az újonnan megválasztott tisztsé-
get betöltõk a következõk: elnök Balázs Valéria,
alelnökök özv. Tolnay Istvánné és Guller Margit.
A többi tisztségviselõk maradtak. A Nõszövetség
tagjainak létszáma 1998-ban 102 személy, 1999-
ben 118 személy.

2001-tõl a megválasztott elnök Márton Er-
zsébet-Mónika, alelnökök Tolnay Jolán és Szõnyi
Eszter, tiszteletbeli elnöknõ Gellért Gyuláné, tit-
kár Guller Margit, jegyzõk özv. Papp Károlyné
és Domokos Klára, pénztárosok Szabó Olga és
Egeresi Jutka.

Célunk: hitéletünk szüntelen erõsítése, elmé-
lyítése, anyagi helyzetünk állandó gyarapítása, az
egyházi munka segítése, imaszolgálat, diakónia,
család- és ifjúsággondozás, magányosok vigasz-
talása, betegek gondozása és egyéb missziói szol-
gálatok. Evangéliumi, lelki, szellemi közösség épí-
tése. Egyszóval a gyülekezeti élet szolgálata. Nõ-

szövetségünk a gyülekezet ébredését szolgálja. Ti-
zenhat éve levestésztát, fõleg csigatésztát ké-
szítünk (a lisztet és tojást nõtestvéreink hozzák).
Az elkészített csigatésztát eljegyzésre és esküvõre
áruljuk. Ennek keretén belül rendszeresen tar-
tunk bibliaórát és énekórát a lelkészekkel és kán-
torral. A résztvevõk száma általában 20-25 között
van. Idõnként kézimunka kiállítást rendezünk az
IKE-teremben. A kézimunkák gyönyörû, magya-
ros mintájú és népi motívumokkal vannak hímez-
ve, kivarrva. Szõnyi Juliánna nõtestvérünk kihí-
mezte a falu hagyományára jellemzõ motívum-
mal és öltéssel az Egyházkerületi Nõszövetség
mozaiktáblájára kért vászondarabot. A templom-
ban fehér alapra madéra hímzéssel terítõket készí-
tettünk. A két ravatalozó ajtajaira fekete szövetet
vettünk és drapériát varrtunk, valamint fekete
zászlókat. Fekete szövetbõl asztalterítõket vásárol-
tunk, melyeket ezüstszállal kihímeztettünk. A
Nõszövetség tetemes összeget adott az orgona
helyreállítására és felújítására. Örülünk, hogy 10
nõszövetségi tagunk a kórusban is szolgál. Rend-
szeresen részt veszünk a templom takarításában.

Mindezek mellett egész évben rendszeresen
látogatjuk és anyagilag segítjük a beteg és idõs
nõtestvéreinket. A havonta tartott egyházmegyei
közigazgatási gyûléseken nõtestvéreink szendvi-
cset, teát és kávét készítenek a résztvevõ lelké-
szeknek. Ezt a rendszeres vendéglátást 16 éve
végzik. Minden tevékenységünk szeretetvendég-
séggel, imádsággal és énekléssel zárul. A Nõszö-
vetség pénzébõl vásárolt edényekkel és kellékekkel
felszereltük a gyülekezet konyháját.

2001-ben a Diakóniai Központ vízhálózatá-
nak beszerelésére 12 millió (régi) lejt adományoz-
tunk. Itt az Egyházi Konyhában két nõszövetségi
tagunk, Kupás Gizella és Szûcs Jolán, hetente
kétszer fõznek díjmentesen 25-30 személynek.

Ruhaadományokban részesítjük a sokgyer-
mekes családokat és az elesett idõs asszonyokat.
2001-ben 40 csomagot készítettünk többgyer-
mekes családoknak.

2004. augusztus 8-án Tolnay Jolán és
Szõnyi Eszter, jelenlegi alelnökök mellé két új

alelnököt választottunk: Szûcs Sándornét és
Hegedûs Árpádnét. Egyetemes imaheteken nõ-
testvéreink rendszeresen hozzájárulnak a lelké-
szek megvendégeléséhez.

2005-ben tisztújítás volt: elnök Jakab Ju-
liánna, tiszteletbeli elnök Gellért Enikõ, alelnö-
kök Domokos Klára, Szõnyi Eszter, Szûcs Sán-
dorné és Hegedûs Árpádné, titkár Szõnyi Eszter,
jegyzõ-pénztáros Domokos Klára. Minden egy-
házmegyei nõszövetségi gyûlésen részt vettünk.

Minden évben, március 15-én a Nõszövetség
is megkoszorúzza Kossuth Lajos szobrát, az
1848-49-es kopjafát, az I. és II. világháborúban
elesettek emlékmûvét. Október 15-én mindig
megkoszorúzzuk Bocskai István mellszobrát és a
hajdú vitézek kopjafáját. Hozzájárultunk a Bocs-
kai zászló költségeihez. 2009-ben elkészítettük a
Bihardiószegi Hajdúvitézek zászlaját, 2010-ben
pedig a Bihardiószegi Gróf Széchenyi István Hu-
szárszázad zászlaját.

Évente rendszeresen készítünk adventi ko-
szorút az Úr asztalára. Minden karácsonyra 300
ajándékcsomagot készítünk a gyermekeknek.

A Nõszövetség áldott munkája az egyház lel-
ki, szellemi és anyagi életén látható, érezhetõ. A
jövõ nemzedéknek egy fényképalbumot ajándé-
kozunk. Eddigi szolgálatunkat Isten segítségével
végeztük. Isten áldását kérjük ezután is nõszö-
vetségünk életére és munkájára.

JAKAB LÁSZLÓNÉ nőszövetségi elnök

A bihardiószegi nőszövetség

György fõgondnok köszöntötte az ünnep-
lõket, és egy verssel is gazdagította az ünne-
pet. A templomi mûsort az Asók István Re-
formátus Vegyeskar szolgálata és a Him-
nusz eléneklése zárta.

Az ünneplõ gyülekezet a templomból
átvonult a második parókiára, vagy más né-
ven a kántorlakra, ahol az Asók István gyü-
lekezeti terem felavatásával folytatódott a
nap. Ghitea Angéla tanár-kántornõ tartal-
mas elõadásából Asók István egykori, dió-
szegi kántor-tanító életét és munkásságát
ismerhettük meg. Gellért Gyula lelkész el-

mondta, hogy miért lett e terem Asók-te-
rem, s ismertette a terem falán látható Bocs-
kai István okleveleibõl készített kiállítást. Az
okleveleket a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
adta kölcsön a gyülekezetnek. Oláh Attila
lelkipásztor a tépei gyülekezet nevében
néhány jelképes ajándékot adott át a dió-
szegieknek. A beszédek után Oláh Attila,
Gellért Gyula és Jakó Sándor Zsigmond lel-
készek megáldották a termet. Az ünnepség
a Szózat eléneklésével zárult. 

A vendégeket és a helyieket a diószegi
presbitérium, a nõszövetség és az IKE tagjai
finom babgulyással vendégelték meg a kán-
torlak udvarán, hogy a lelki öröm mellett,
testi megelégedéssel is távozhassanak az
ünneplõk.

HÁRMAS ÜNNEP...
FOLYTATÁS AZ I. OLDALRÓL
A

A nőszövetség több tagja a kórusban is szolgál

DÖMÖTÖR TIBOR

Újjászületés
Meghalni
a bûnnek,
gonosznak,
világnak.
Szolgálni
Istennek,
Krisztusnak,
Egyháznak.


