
A jó Isten hozzánk való kegyelmének
bizonyságaként a Királyhágómelléki
Egyházkerület Nõszövetségének elnök-
sége és vezetõsége rendhagyó õszi
találkozón vett részt október 20-21-én. A
Dunamelléki Egyházkerület Nõszövet-
sége vezetõségének vendégei lehettünk
Kecskeméten és Budapesten. 

A találkozó jó alkalom volt lelki épülésünkre,
a testvérkapcsolat, az összetartozás megerõsí-
tésére, a barátkozásra. „Szent Atyám, tartsd
meg õket a te nevedben, akiket nekem adtál,
hogy egyek legyenek, mint mi!" (Jn 17,11b) –
ez volt a találkozó igei vezérfonala. Kecs-
keméten a református egyházközség több
intézményét is meglátogattuk: ókollégium
(1830), újkollégium (1912). Meglátogattuk a
Sion nyugdíjasházat és gondozási központot
is, amely célkitûzései között szerepel „szol-
gálva szolgáltatni". A nyugdíjasház nem zárt
rendszer, kapcsolatban van a gyülekezet idõs
tagjaival, megvalósítva a krisztusi szeretetre

épülõ diakóniát: „Egymás terhét hordoz-
zátok…“ (Gal 6,2).

Városnézésünk alkalmával a Ráday Mú-
zeumban meghatottan néztük Erdély, Kalo-
taszeg nagy szülöttje, késõbbi dunamelléki
püspök, Ravasz László emlékszobáját.

Az egyházmûvészeti gyûjteményben kü-
lönös élmény volt számomra az 1824-ben ké-
szült hímzett falvédõ: Az utolsó vacsora. A
mûvész nem Leonardo da Vinci festménye
alapján varrta ki Jézust 12 tanítványával.
Ezen a Megváltó arca nyugodt és szomorú, az
asztalnál 11 tanítvány ül körülötte, Júdás, a
tizenkettedik az asztal alá bújt.

A nõszövetségi találkozó nyitóáhítatát
Bogya Kis Mária, egyházkerületünk nõszö-
vetségi elnöke tartotta. „Mindeddig megse-
gített minket az Úr“ (1Sám 7,12) volt az alap-
ige. Majd a két kerület nõszövetségi vezetõi
ismertették tevékenységüket az Úr szolgála-
tában. Imádkozunk azért, hogy az Úr építse
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A gyógyulás útján
„Mikor elhagytak, / Mikor a lelkem roskadoz-
va vittem, / Csöndesen és váratlanul / Átölelt
az Isten.” Ady Endre: Az Úr érkezése. 
A JN 5,6-7 VERSEI szolgáltatják az alapját
annak az elmélkedésnek, amelyet gondolat-
ébresztőül kívánok a Kedves Olvasó elé
tárni. Örök adventben élünk, s talán ilyenkor
a naptári advent közeledtével még fokozot-
tabban figyelnünk kell a minket személyesen
és gyülekezeteinkben is kereső mennyei
Gyógyítóra. 
EGÉSZSÉG LEGYEN, s a többi kialakul… –
halljuk sokszor. „Az életéért mindenét oda
adja az ember, amilye csak van” – olvassuk
a Jób könyvében (Jób 2,5). S mennyire igaz
ez az állítás. Naponként látunk gyógyulásu-
kért küzdő, bármilyen áron gyógyulni akaró
embereket.
ISMERŐS ELŐTTÜNK a történet, amikor
Jézus megáll a harmincnyolc éve beteg em-
ber mellett, s megkérdezi tőle: „Akarsz-e
meggyógyulni?” Milyen kérdés ez egy beteg
ember irányába?! Mi mást akarhat egy
beteg, mint meggyógyulni… De Jézus va-
lóban fontosnak tartja tőle ezt megkérdezni.
S ha Ő fontosnak tartja, akkor annak minden
bizonnyal oka van. Már a beteg válaszából
kiderül, hogy ő nem érti Jézus kérdését.
„Nincs emberem” – panaszolja, pedig Jézus
nem ezt kérdezte tőle. 
ÚGY VÉLEM, hogy ennek a jézusi kérdés-
nek rendkívül nagy jelentősége van a sze-
mélyi és közösségi életünkre nézve is. So-
kan érezzük azt, hogy baj van. Érezzük,
hogy gyülekezeteinkben nincs meg az az
őszinte egymásra figyelés, amely meglátja a
másik ember nyomorúságát, s úgy fordul
felé, hogy ő érezze, hogy valóban hisszük
azt, amit az „Áldott Orvos”-ról énekelünk.
Panaszkodunk, hiszen rengeteg okunk van
rá. Nincs egészség, nincs igazi békesség,
nehéz a megélhetés, s tágíthatjuk a kört:
fogynak híveink, kerületi szinten évente egy
közepes gyülekezet lélekszámával apadunk.
S ott vannak a szórványban élő testvéreink
mindennapos küzdelmei a fennmaradásért.
Lesz-e még egy év múlva gyülekezet – nincs
emberem… mi legtöbbször csak ezt tudjuk
egymásnak nyújtani, s a mellettünk élőben
megerősíteni a magunkra hagyatottság
érzését. Bezzeg ha volna: egészségem, bé-
kességem, rendes megélhetésem, gyüleke-
zetemnek reális alapokon nyugvó jövője…
mennyivel másképp élhetném a jelent. 



Advent a megérkezésnek, ám a hagyomá-
nyos értelmezés szerint, a várakozásnak és
a felkészülésnek ideje is. Eljött „az idõk tel-
jességében” Krisztus, a megígért Megváltó,
hogy megkeresse az útvesztõibe rekedt em-
bert, hogy hazavigye elveszített otthonába,
Istenhez, az atyai házba. Ezt a sorsdöntõ
eseményt jövendölték a próféták, ennek be-
teljesedését hirdette Keresztelõ János: Íme,
az Istennek Báránya, aki elveszi a világ
bûneit! (Jn 1,29).

Mindnyájan hálás szívvel emlékezünk
erre az eseményre otthonunkban és a gyü-
lekezet közösségében, a karácsony elõtti he-
tekben. Eljött hozzánk is Istennek Követe,
mindnyájunknak hozta az örök élet ajándé-
kait. Az elsõ adventi beteljesedés nyitott:
ígérete szerint, ismét eljövendõ az utolsó
napon. Erre az idõre mindnyájunknak vár-
nunk kell, és a sáfár bölcsességével és éber-
ségével fel kell készülnünk. 

Az adventi várakozás egészen más ter-
mészetû, mint amilyen várakozásokkal tele

van az életünk. Ki-ki a maga helyzetében
várakozik. Lehet, hogy a körülményeink
megváltozására várunk, gyötrõ kérdéseinek
megoldására, szûkös anyagi javainak gya-
rapodására, családi békére, gazdasági, társa-

dalmi átalakulásra, félelem nélküli életre,
szeretetre, megértésre, a közömbösség el-
riasztó terhének megszûnésére, a szívek kö-
zé telepedett „jeges ûr” felolvadására, a vá-
laszfalak leomlására, a dermesztõ magány
megszûnésére, hogy ne legyen az ember
magára utaltan mindig egyedül. Meddõ
óráink emésztõ képzelgései sokszor elveszik
a tiszta látást, és olyan dolgokra várunk,
amik lehetetlenek, sohasem valósulnak
meg, vagy teljesedésük nem válna hasz-
nunkra. Arról is el szoktunk felejtkezni,
hogy Istennek gondolatai nem egyeznek a
mi gondolatainkkal, és a kedvünk ellenére
való dolgok is javunkat szolgálhatják. 

Adventkor azonban többre várunk!
Istennek megígért Követére várunk, Krisz-
tusra, aki éppen azért jött, hogy emberi
nyomorúságainkat megszüntesse és az élet
igazi ajándékainak részesévé tegyen! Éppen
ezért az adventi várakozás nem képzelgés,
törött reményeink nosztalgikus emlegetése
a megvalósulás sóvárgásával, a boldog, szép

„Teremjetek hát megtéréshez illõ gyümölcsö-
ket, és ne gondoljátok, hogy így szólhattok
magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert
mondom néktek, hogy Isten eme kövekbõl is
támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze im-
már a fák gyökerére vettetett. Azért minden
fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágat-
tatik és tûzre vettetik.” (Mt 3,8-10)

Télen a gyerekek vidáman hancúroznak
a csillogó hóban. Bent a fûtött szobában
ropog a tûz, szól a rádió, a gyárakban hal-
kan zümmögnek a gépek... Minden olyan
békés, megnyugtató. Nincs tejért, kenyérért
sorban állás, nincs éhezés, nincs fûtetlen
lakás. Mit tennél, ha ebben a megelégedett
világban megjelenne egy férfi, durva öltö-
zetben és elkiáltaná magát: Térjetek meg,
Isten országa elközelgett! Megzavarna? Ha-
ragudnál-e rá, mert kifogást emel ellened?
Kérdeznéd: Mit akar tõlünk ez az ember, tõ-
lünk, ahol minden rendben van körülöttünk?

Kiknek szólnak ezek a szavak? Nekünk,
akik itt vagyunk, hívõ keresztyének va-
gyunk? Csak a Jézus korában élõ farizeu-
soknak? Õk körülnéztek és magukban
mondogatták, hogy nem nekik szól, hiszen
õk Ábrahám leszármazottai, a választott
nép gyermekei! Keresztelõ János rögtön így
felelt nekik: Ne hivatkozzatok Ábrahámra!
Isten elõtt ember van, az ember pedig bû-
nös, a sadduceus is, a farizeus is, a nép fia is,
a farizeusok pártján belüliek is, a párton kí-
vüliek is.

Te is bûnös vagy, még akkor is, ha nem
gyilkoltál, nem loptál, nem mondhatod: ne-
kem bûnöm nincsen! Az igei válasz megelé-
gedettségedben ez: „Se meleg nem vagy,
sem hideg, mivel langyos vagy, ezért kiköp-
lek a számból.” Ez a mi bûnünk: a lagyma-

tagság, a felületesség. „Szeresd Uradat teljes
szívedbõl!” – hangzik a parancs, ám nem
akarunk mi teljes szívbõl szeretni! „Le-
gyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok
tökéletes!” – de nem akarunk mi tökéletesek
lenni! Rövid napi imádságok, vasárnapi
istentiszteleteken való részvétel, az se
mindig, és kész. Az életünk pedig? Üresen
õrölõ malom. Régebb ott voltak a patak-
malmok. Ha nem volt víz, nem tudott õröl-
ni. A népdal is azt mondta: Nem jár a ma-
lom, áll a vitorlája. De sok keresztyén éle-
térõl is el lehet ezt mondani. 

Térjetek meg! – szól most is hozzánk
Keresztelõ János. Mi a megtérés? A szív át-
melegszik, a lélek mozgásba jön, az akarat
dolgozni kezd, mert tisztán látja a célt, a
helyes irányt. Megtérni annyi, mint komo-
lyan venni az örök életet. Mária leült az Úr
lábai elé, Máté otthagyta pénzváltó asztalát,
Zákeus jóvátette, ami anyagi kárt okozott.
Mindenikben megmozdult valami: eddig
magának élt, megtérése után Istennek, ad-
dig csak családjáért dolgozott, megtérve
munkáját Istennek ajánlja. Megtért ember
számára mindennap nem a halálhoz viszi
közelebb, hanem Istenhez. 

Mit jelent az adventi készülõdés? Azt,
hogy Isten nem távoli és nem mozdulatlan
Isten, hanem készülõdik, jön és lakozást
vesz nálunk. Közeledik minden próféta
üzenetében, jön Jézus Krisztusban, és lakoz-
ni készül bennünk a Szentlélek által. Ha-
sonló ez a naprendszerhez. A Nap fönn van
ugyan az égen, de hatóereje kiterjed az

egész naprendszerre, fénye és melege min-
denütt érezhetõ. Ahány ablak, mind ugyan-
annak a napnak fényében csillog, és ahány
lélek kitárul Isten fénye elé, annyi helyen
növekszik az Isten országa. Isten országa
mindenütt ott van, ahol hittel befogadják,
ahol reményben szolgálják, és ahol szeretet-
ben élik Isten akaratát. Ha magadba nézel,
mivel találkozol? Mindennapjaid zsúfoltsá-
gában Isten szinte alig jut szóhoz? Ez a lát-
ható világ eltakarja arcát, a zaj túlharsogja
hangját? 

Itt van advent, hogy Isten uralkodjék a
szíveden. Légy lélekben szegény, akit nem
kínoz a szerzés vágya. Légy szelíd, mint a
virágok és tiszta szívû, mint a gyermekek.
Éhezd az igazságot és szomjazd Isten
kegyelmét. Bármerre jársz, békesség árad-
jon életedbõl. A mai szekularizált világban
láthatatlanul és csendesen így rajtad keresz-
tül is jelen van Isten országa, Jézushoz téré-
sed újra egy élõ jel Isten valóságos és bol-
dogító uralkodásának.

Édesatyám, történelem Ura, add, hogy
eljöveteledkor is úgy találkozz velem, mint
aki élek, mint akiben Te uralkodsz, Te vagy
az, akiért élek, nem az, aki ellen élek. Hoz-
zád térésem ne legyen farizeusi, sadduceu-
si, legyek igaz tanítványod, ne legyek ki-
köpnivaló, ne legyek megelégedett, de
legyek érted élõ, Veled megelégülõ lélek,
gazdag igazi fényben, krisztusi visszfény-
ben, szegény a magam csillogtatásában,
emberi múló tündöklésben. Ámen.
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Tisztán látni a helyes irányt

Adventi útkészítés

„Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök
a reggelt, az őrök a reggelt.” (Zsolt 130,6)
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Örömmel nõnek lenni - ez volt a témája a
Zilahi Egyházmegye nõszövetségi konfe-
renciájának. November 6-án, szombaton
reggel Völcsökre érkeztek az egyházmegye
gyülekezeteibõl a nõszövetségi tagok és
kísérõik. Örömteljes készülõdés és várako-
zás elõzte meg ezt a napot: a völcsöki asszo-
nyok példás összefogással igyekeztek min-
dent elõkészíteni. A kegyelmes Isten moso-
lya is ránk ragyogott, kellemes idõjárás volt
egész nap. A mûvelõdési házban terített
asztal várta vendégeinket, kaláccsal, kávé-
val, meleg teával kínálgattak a völcsöki
asszonyok és segítõik, ifisek és kisebbek. 

Rövid beszélgetés után átvonultunk a
templomba. Az ünnepi istentiszteletet Faza-
kas Eszter, Mezõtelkibõl érkezett lelkipász-
tornõ tartotta az 5Móz 26,11 alapján. Igehir-
detésében rámutatott az öröm fontosságára,
a keresztyén ember nem savanyú, hanem
örvendezõ életet tud élni, örömének forrása
Istenben van. Az Úr áldásaival vesz minket
körül, lényeges ezt felismerni és örömmel
hálát adni.

Az igehirdetés után Lovász István völ-
csöki lelkipásztor köszöntötte az egybegyûl-
teket, majd sor került a völcsöki református
nõszövetségi zászló megáldására. Elõször
Imre Ibolya helyi nõszõvetségi elnök osz-
tott meg pár gondolatot, majd Szilágyiné
Kupás Éva lelkipásztornõ, egyházmegyénk
nõszövetségi elnöke köszöntõje hangzott el,

a Róm 1,7-12 alapján. A zászló megáldása
után két szavalat is elhangzott. 

Rövid énektanulás után újra a mûve-
lõdési otthonba vonultunk át, ahol Wagner
Erik Nagyvárad-hegyaljai lelkipásztor, püs-
pöki titkár tartott elõadást, Félelmek, szoron-
gások, depresszió, pánikbetegség, s mindaz, ami
megakadályoz abban, hogy örömöt találjunk
mindabban, amit nekünk ad az Isten címmel.
Rövid megbeszélés és több hozzászólás
után Lovász István lelkipásztor rövid áhí-
tata következett. Alapigének a nõszövetségi
zászlón olvasható igét vette fel: „Magasztal-
játok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az Õ
kegyelme!” (Zsolt 118,1)

Finom ebéddel, süteménnyel és szere-
tetteljes elköszönéssel zártuk ezt az áldott
napot. Fazakas Eszter lelkipásztornõ és fér-
je, Fazakas Ferenc mezõtelki lelkipásztor kü-
lönbözõ ajándéktárgyakat kínáltak megvé-
telre, emlékül ezekbõl is vihettek haza ked-
ves vendégeink. Istené legyen a hála és a di-
csõség, hogy a több mint 120 fõt számláló,
lelkes sereg örömmel töltekezhetett fel.
Köszönet illesse mindazokat, akik adomá-
nyaikkal, szolgálataikkal, fáradozásaikkal
emlékezetessé tették ezt a pár órát. 
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Isten örömünk forrása

A szeretet megélése
Szeptember 18-án egyházmegyénk 14 gyü-
lekezetébõl, közel 250 résztvevõvel tartották
meg az idei Nõszövetségi Konferenciát
Sólyomkõváron.

A megnyitó áhítatot Pakulár Julianna,
tasnádi lelkipásztornõ tartotta a Mt 7,12
alapján. Elmondta, hogy Isten igéjét akkor
lehet hitelesen hirdetni, ha a hirdetõje meg-
élte már az Ige szavát. A keresztyén ember
ismertetõje: a szeretet; amely nem csupán
érzés, érzelem, hanem jócselekedet is. A vi-
lág bajban van, válságban, de ez elsõsorban
a szeretetlenség miatt van, az emberi kap-
csolatok elhidegülése miatt. 

A nõk, asszonyok, anyák szolgálatára
nagy szükség van. A szeretet megélése, érzel-
mekben és jócselekedetekben való kimuta-
tása a asszonyok áldott szolgálati lehetõsége. 

Az igehirdetés után Paniti Eszter egy-
házmegyei nõszövetségi elnöknõ köszön-
tötte az egybegyûlteket, a vendégeket, majd
a Nagyvárad-Réti Református Énekkar szol-
gálata gazdagította a programot.

Lukács József leköszönõ esperes üdvö-
zölte a megjelenteket. Elmondta, hogy ez a
találkozó a testvérek találkozója határon in-
nen és túlról egyaránt. A Sólyomkõvári Ifjú-
sági Központ a lelki szolgálatok otthona, a
csend helye, ahová egyre többen vágynak.
Református zarándokhely, lelki mûhely is
egyben, ahol az ide érkezõ testvérek lelki
közösséggé kovácsolódnak, megpihennek,
épülnek és megmaradásukat építik.

Mike Gyöngyvér egyházkerületi nõszö-
vetségi alelnöknõ köszöntõ szavaiban Márai

Sándor gondolatait olvasta fel: „Az élet legna-
gyobb titka és ajándéka, ha két egyféle ember talál-
kozik. Oly ritka ez, mintha a természet erõvel és
fortéllyal akadályozná meg ezt az összhangot. Ta-
lán mert a világ teremtéséhez az élet megújulásá-
hoz szüksége van a feszültségre, mely az örökké
egymást keresõ, ellentétes szándékú és ütemû em-
berek között keletkezik.” Ma, itt sok-sok egyféle,
egy lelkületû ember találkozott. Közös a sor-
sunk, közös a célunk és a hivatásunk.

Hegedûs Zsuzsanna budapesti lelki-
pásztornõ az „Elindultam szép hazámból…”
címû népdallal kezdte elõadását, melynek
címe: „Szép, magyar sors”. Egy kérdéssel in-
dított: Kicsoda az ember? Ezen mindig,
minden ember elgondolkodik. Pilátus meg-
adja a helyes választ, amikor Jézusra mutat-
va így szól: Íme, az ember! Jézus embersége
példaértékû számunkra. Sokszor az a baj,
hogy az ember isten akar lenni, és néha el-
hiszi, hogy az is. Egyedüli példányok va-
gyunk, nincs két egyforma ember. De Jézus,
Isten Fia is egyedüli példány volt. Tanulni
lehet és kell tõle emberséget, hitet, engedel-
mességet. Szeretni és hinni csak szabadon
lehet, erre nem kényszeríthet senki.

Az elõadásban hallottunk még Lo-
rántffy Zsuzsanna fejedelemasszony példás
életérõl, és végül egy csodálatos verset:
Juhász Gyula: Trianon.

A konferencia végén - szeretetvendég-
ség keretében - gazdagon terített asztal mel-
lé ültek le az asszonyok, ahol jókedvû be-
szélgetésekkel zárult a találkozó.

SZŐNYI LEVENTE esperes

BAJA MIHÁLY

Adventben
Körültünk néma, vak sötétség,
Gyûlölség átka a szívekben,
Fogytán a kenyerünk a kasban,
Szûkölködünk a lelkiekben.

Oh balzsamosztó jobb kezével
Ennyi fájó sebet ki köt be?
Ki gyújt nekünk fényt e homályban
Vagy benne járjunk mindörökre?

Te vagy Uram, a mi Királyunk!
Kelj fel a mi segítségünkre,
Kezünket összetéve kérünk:
Adj vidulást beteg szívünkbe.

Küldj Valakit a te nevedben,
Rá milliók ím, várva várnak,
Kit prófétáltál az atyákban:
Küldj Szabadítót a világnak. 

Völcsökön találkoztak a Zilahi Egyházmegye
nőszövetségi tagjai

A szeretet nem csupán érzés, jócselekedet is



Nevezetes alkalom volt október 15. a Szilágy-
somlyói Egyházmegye életében. Nem törté-
nelmi visszaemlékezésre, hanem a jelen
eseményének hálaadására került sor a szi-
lágylompérti templomban. 

Mint kedves olvasóink tudják, ez év
második felében az egyházmegyékben új
tisztségviselõket választottak. Így történt ez
megyénkben is, ahol az új esperes mellett
számos lelkipásztor került új tisztségbe. A
fent említett napon ünnepélyes eskütételre
került sor szolgálatuk megpecsételéseként.

A lompérti gyülekezet kettõs lázban égett,
hiszen nemcsak vendéget vártak és fogad-
tak, hanem egyedi pillanatoknak is tanúi
lehettek. Az ünnepi istentisztelet igehirde-
tõje ft. Csûry István püspök az 1Krón 17. ré-
szébõl olvasott igei üzenetében a Dávid és
Isten közötti párbeszéd tanulságos mozza-
nataira hívta fel a figyelmet. Dávid összegzi
életét, életének nehéz és boldog pillanatait,
amit Isten nem a bûnök oldaláról közelít meg,
hanem a kegyelem és az abból következõ jö-
võbeni ígéretek színfoltjával gazdagít. A fel-
hangzó kérdés - „Micsoda az ember?” - vála-
sza nemcsak az elmúlt évek összegzésére utal,
hanem új lendületet ad az útra indulónak. 

A püspök szavai után nt. Lukács József,
egyházmegyénk volt esperese vette át a
szót, és a Lk 12,35-38 alapján köszöntötte a
jelenlevõ sokaságot. „Legyen derekatok fel-

övezve” – hangzott az igei biztatás, amely
nemcsak a nemes feladat vállalásáról, ha-
nem annak olykor nehézzé váló terhérõl is
beszélt. A leköszönõ esperes beiktató beszé-
dében kitért az elmúlt 19 esztendõ kihívá-
saira és eredményeire is, hangsúlyozva,
hogy az emberi törekvéseken túl, az el nem
oltható krisztusi láng világossága vezette az
egyházmegyét és annak gyülekezeteit. Vé-
gezetül eskütételre kérte fel az egyházme-
gye új esperesét, aki Isten nevére és az
anyaszentegyház krisztusi törvényeire,
illetve annak megtartására tett fogadalmat.

Ezt követõen nt. Szõnyi Levente beikta-
tott esperes köszöntötte a jelenlevõket.
Megköszönte Lukács József, volt esperes és
Márkus László, volt fõgondnok áldozatos

munkáját, amit egy emlékplakettel is meg-
hálált az egyházmegye nevében.

Székfoglaló beszédében Szõnyi Levente
a hálaadásról, a csapatszellemrõl és a kitû-
zött célokról fogalmazta meg gondolatait.
Személyes és baráti hangon kérte szolgatár-
sait, hogy segítsék munkájában, hiszen az
együttes munka eredménye fogja meghatá-
rozni az elkövetkezendõ hat esztendõt,
majd eskütételre kérte fel az egyházmegye
újonnan választott presbiteri és lelkészi
tisztségviselõit.

Együttlétünk következõ színfoltja volt
Székely Csaba, az egyházmegye új fõgond-
noka, lompérti illetõségû presbiter köszön-
tõbeszéde. Gondolataival követésre méltó
irányelveket fogalmazott meg, mindezt ter-
mészetesen nem emberi, hanem krisztusi
alapokra helyezve.

A szavak és az elhangzott beszédek
után a lompérti vegyeskórus énekszámait
hallgathattuk meg, lélekkel áthatott elõadá-
sukkal mindenki tetszését elnyerték.

Az ünnepi istentiszteletet követõen a
kultúrotthonban folytatódott az együttlét,
ahol a finom étkekkel és a lompérti szívé-
lyes vendéglátók társaságában tölthettük el
a záró pillanatokat.

Hiszem, hogy az ünnepi pillanatok
múltával, a hétköznapok sûrû feladataiban
is jó lesz majd együtt munkálkodni, nem
önmagunkért csupán, hanem az Úristenért
is, aki megbízott bennünket ezzel a fela-
dattal. 

KÁNYA ZSOLT-ATTILA lelkész

Október 31-én kettõs ünnepet ült a janka-
falvi református gyülekezet. Egyrészt a
Reformáció emlékünnepét, másrészt az I. és
II. világháborúban elesettek emlékmûvének
felavatását tartották a kicsiny településen. 

Az ünnepi istentiszteleten Rákosi Jenõ
esperes hirdette az igét 2Kir 22,8 alapján.
Elmondta, hogy szomorú tudósítás ez a
Bibliából, hogy Isten Igéjét el kellett rejteni
a bálványimádók elõl, de a lényeges üzenet
az, hogy megtalálták és ezután használták,
olvasták. A reformáció korában is meg
kellett keresni a tiszta forrást, a tiszta Igét és
továbbadni. A mai világban is fontos kérdés,
hogy mi keressük-e az Igét, õseink és hõse-
ink nyomdokain járva, s továbbadjuk-e az
Igét, nemcsak szóban, hanem cselekedet-
ben, a szeretetszolgálat által.

A házigazda lelkipásztor, Jakó Sándor
Zsigmond köszöntötte a megjelent vendé-
geket és gyülekezeti tagokat. Az ünnep úr-
vacsoraosztással folytatódott. Az ágendázó
helyi lelkész is kiemelte, hogy e mai nap az
emlékezés napja, melyet a megterített asztal
is hirdet, hiszen az emlékeztett Jézus Krisz-
tus értünk történt szenvedéseire. Krisztus
szenvedései pedig hõseink szenvedéseit is
eszünkbe juttatja. 

Az istentisztelet záróakkordja az ünnepi
mûsor volt, melyet a bihardiószegi vegyes-
kar és a jankai ifjúság adott elõ. Elõbbiek két
énekszámmal emelték az ünnepi han-
gulatot, utóbbiak pedig Hõseink emléke címû
verses mûsorral elevenítették fel hitünk hõ-
seit, és a világháborúkban elesett nemzeti
hõseink szenvedéseit.

A Himnusz eléneklése után a templom
elõtt felállított emlékmûhöz vonult a népes
gyülekezet. Jakó Sándor lelkész elmondta
az emlékmû állításának rövid történetét, s
köszönetet mondott Gellért Gyula lelki-
pásztornak, aki összegyûjtötte a jankai hõ-
sök neveit és márványba vésette, id. Ruszt
Kálmánnak és fiának, akik az emlékmûvet
elkészítették, és a Communitas Alapítvány-
nak, akik az ünnepséget támogatták. A tisz-
teletes megemlítette, hogy az emlékmû még
befejezetlen, mert anyagi hiány miatt a ter-
vezett turulmadár még nem került az osz-
lop csúcsára, de reménységét fejezte ki,
hogy e hiányosságot is sikerül pótolni ha-
marosan, hogy teljes pompájában tün-
dököljön az emlékmû. 

Gellért Gyula lelkipásztor az emlékmû-
nél mondott beszédében bátorította a janka-
falviakat, hogy hõseikhez méltóan éljenek,

hogy e mostani kor ifjai között is legyenek
olyan kiemelkedõ alakok, akiknek neveit,
ne világháborús emlékmûre, de márványba
véssék az utódok tiszteletük jeleként. 

Az emlékmû leleplezését Tóth Roland,
jankai ifjú végezte, majd ezt követõen az es-
peres és a jelen lévõ lelkészek megáldották
azt. A jelenlévõk a huszárszázad díszõrsége
és tisztelgése mellett helyezték el koszo-
rúikat a hõsök emlékére. Az ünnepség a
Szózat felcsendülésével zárult.

A kellemes napsütésben az ünneplõket
az Árva Bethlen Kata Jankai Nõszövetség és
a jankai ifjak által készített szeretetvendég-
ség várta a gyülekezeti ház újonnan épült
teraszán.
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SZILÁGYSOMLYÓI BEIKTATÁSI ÜNNEPSÉG 

„Legyen derekatok felövezve”

Hősökre emlékeztek Jankafalván

A hősök nyomdokain. A világháborús emlékmű
avatása

A leköszönő esperes beiktató beszédében az el nem
oltható krisztusi láng világosságát hangsúlyozta



Beszélgetés  Cseri Kálmánnal, a Buda-
pest-pasaréti gyülekezet nyugalmazott
lelkipásztorával.

– Hogyan néz vissza a szolgálati éveire?
– Bevallom, hogy olyan nagyon nem

néztem még vissza, elõre nézek mindig.
Mindig a következõ feladat érdekelt és azt
néztem, hogy hol akar Isten használni, mi
Isten szándéka velem. De azért nem fölös-
leges visszatekinteni, és amire Isten megta-
nított évtizedek alatt, érdemes elraktározni
és továbbadni másoknak is. A szolgálat alatt
elsõsorban Isten Igéjének az erejét tapasz-
taltam, a személyes életemben is és mások
életében is. Amint valaki úgy olvasta és hall-
gatta Isten Igéjét, mint hozzá szóló szavát,
különös átalakulás kezdõdött el az õ életé-
ben. Azt ma is tapasztalhatjuk, amit Pál
apostol a Thesszalonikaiaknak ír, hogy:
mivel ti befogadtátok az Istennek általunk
hirdetett beszédét, az munkálkodik is ben-
netek, akik hisztek. Ezért vagyok hálás,
hogy Isten éppen erre a szolgálatra indított
el. Bármelyik más hivatásban boldog lehet
valaki és végezhet lelki munkát is, de azért,
hogy teljes munkaidõben megengedte Isten,
hogy ezt végezzem, azért nagyon hálás
vagyok. Láthattam ezt már kisgyerekek életé-
ben, konfirmandusoknál, ifjúságnál, a derék-
hadnál, az idõsek lelkigondozása során, hogy
Isten Igéjének különös ereje és hatása van.

– Milyen volt Joó Sándor után szolgálni, aki
szintén kitûnõ igehirdetõ volt?

– Õ az volt! És én ismerhettem õt.
Évekig hallgathattam teológus koromban az
igehirdetéseit, többször beszélgettünk is.
Eszembe se jutott, hogy valamikor én leszek
az õ utóda. Én olyan nagyra értékeltem õt,
hogy teljesen meg voltam rémülve, amikor
azt hallottam, hogy a presbitérium komo-
lyan gondolja a meghívásomat. Az állami és
egyházi vezetõség nem akarta. A pres-
bitérium egy évig imádkozott azért, hogy
valaki olyan kerüljön Joó Sándor halála
után oda, aki tovább viszi a missziót. Végül
is látva azt, hogy nem emberi akarat visz
oda, nem én törekszem, elfogadtam ezt
Istentõl kapott feladatként. Nem véletlenül
szólt az elsõ igehirdetésem az 1Kor 2
alapján arról, hogy félelem és nagy rettegés
közt jöttem közétek. Ugyanakkor abban is
bizonyos voltam, hogy a mi alkalmas vol-
tunk Istentõl van és ezt tapasztaltam egész
életemben. Olyasmire is képessé tett, amire
emberi adottságaimnál fogva teljesen alkal-
matlan voltam.

– Mivel másabb a modernizmus, liberalizmus
korában szolgálni, mint a rendszerváltás elõtt?

– Nagy kísértés volt az elsõ években az,
hogy sok mindent szabad. Sokan minden
nyitott ajtón beléptek és szétszóródtak.
Ennek a gyülekezetek is kárát látták. Mi
igyekeztünk sokan e tekintetben is Istenre
figyelni; és csak amirõl bizonyosak voltunk,
hogy Õ bízza ránk, valamint Tõle kapott új
feladat és új lehetõség; azokkal élni. Nagy
dolog volt az, hogy a misszió elõtt is sok

kapu kinyílt s elindulhattak az evangelizáció,
ifjúsági konferenciák, jöhettünk szabadab-
ban határokon túlra is szolgálni, találkozhat-
tunk egymással, szabadon erõsíthettük egy-
mást, lehetett lelki konferenciákat tartani és
ezeknek sok szép gyümölcse volt. Valamint
az is, hogy tarthattunk igealkalmakat kórhá-
zakban, börtönökben és az iskolákba is
jobban bejutott az evangélium. Azután né-
hány dolog szétválasztódott: az amit tényleg
csinálnunk kell, és az, amit meg kell hagyni
másoknak, mert ahhoz jobban értenek.

– Azt szoktuk mondani magyar népünkkel
kapcsolatosan, hogy az összetartás és összefogás
hiányzik a legjobban belõlünk...

– Nem kérdés, hogy a magyarságnak
össze kell fogni, össze kell tartani. A kérdés
csak az, hogy milyen cél érdekében és mi-
lyen eszközökkel. Nagyon szomorú a meg-
osztottság, amit az egész világon élõ magya-
rok csoportjai között is tapasztaltam. Sok
helyen ahelyett, hogy összefognánk, egy-
mást segítenénk villongás van és sajnos
ellenségeskedés. Akit egy kicsit is az evan-
gélium irányít, attól távol állnak az ilyen
dolgok. Jó lenne azt a hangot erõsíteni, mert
a mi jövõnket mindenütt, itt Erdélyben, az
anyaországban és a szétszórtságban is az
nagyban meghatározza, hogy megtaláljuk-e
egymás kezét és együtt, egy irányba, egy-
mást bátorítva tudunk-e haladni.

– Mit üzen a válságban elõ népünknek, mi a
megoldás erre?

– Egyrészt nekünk, keresztyén embe-
reknek, lelkipásztoroknak, az egyháznak
nyilván feladatunk az, hogy ebben a nehéz
helyzetben tudjunk adni érdemi vigaszta-
lást, bátorítást, biztatást, jövõképet az embe-
reknek, mégpedig a Biblia alapján. Ez a
helyzeten még nem változtat, de meg-
könnyíti a túlélést, az életben maradást. Ne-
künk feladatunk az, hogy kicsiben is meg
tudjuk oldani ezeket, és nem szabad
nekünk legyinteni, hogy a nagyok ezt majd
valahogy elintézik. Én bizonyos vagyok
abban, hogy a történelem Ura és irányítója,
a mindenható Isten, aki pontosan tudja,
hogy most milyen helyzetben vagyunk,
egyedül Õ tudja, hogyan alakul ez majd, és
mi egyedül Tõle várhatjuk a jobbulást, de

ezt azért nem széken ülve, malmozva kell
néznünk, hanem a feladatunkat, amit ránk
bízott, becsületesen el kell végezni. Én
nagyon bízok az imádság erejében és
nekünk ezért állhatatosan imádkoznunk
kell, hogy Isten ne bûneink szerint csele-
kedjen velünk, és ne fizessen nekünk a mi
álnokságunk szerint. Ma nagyon nagy
szükség van reménységre, én mindenkit
nagy szeretettel arra bátorítok, hogy mer-
jünk építeni Isten ígéreteire és legyünk bi-
zonyosak abban, hogy Istennek minden
Ígérete be fog teljesedni.

RÁCZ ERVIN-LAJOS
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„Merjünk építeni Isten ígéreteire”

VÁLTS IRÁNYT! CSERI KÁLMÁN ELŐADÁ-
SAI A KOLOZSVÁRI TEOLÓGIÁN. A buda-
pesti pasaréti gyülekezet nyugalmazott lelki-
pásztora, a kolozsvári FIKE meghívottjaként
november 2-ától három napon át tartott elő-
adássorozatot Válts irányt címmel a Protes-
táns Teológiai Intézet dísztermében (Ezt meg-
előzően, október 31-én, a nagyváradi gyüle-
kezetek közös reformációi istentiszteletén szol-
gált, a zsúfolásig megtelt újvárosi templomban.
Megj.: a szerk.). A több szempontból megvilá-
gított alapige a Lk 24,13-36-ból szólt hozzánk.

Az emmausi tanítványok csüggedten
bandukolnak hazafele, rágódnak a szomorú
valóságon, hogy elvesztették Mesterüket. Mi
is sokszor kilátástanul, elfásulva lépkedünk,
Jeruzsálemtől egyre messzebb és messzebb,
Isten hiányával a szívünkben. Pedig Jézus ott
jön mellettünk, csak magunkba roskadva nem
ismerjük fel Őt. Magyarázzuk neki, hogy mi-
lyen rettenetes dolgok történtek velünk, pedig
a legcsodálatosabb történt meg: az, hogy Ő
meghalt és feltámadt, hogy az Atya úgy te-
kintsen ránk, mint akik meghaltunk a bűnnek,
és feltámadtunk Krisztusban új emberekként.
De amíg nem hívjuk be Jézust az otthonunk-
ba, a szívünkbe, amíg nem Ő az életünk Ura,
addig nem láthatjuk a tulajdonképpeni valósá-
got. Ha pedig felismertük azt, irányt váltunk:
visszamegyünk Jeruzsálembe, Isten közelsé-
gébe, hirdetjük a Szabadítást, és erősítjük ke-
resztyén testvéreinket.

Cseri Kálmán szavai önvizsgálatra, bűn-
bánatra, (újbóli) megtérésre buzdítottak, so-
kak esetében valóban megtörtént az irányvál-
tás. Mindezért hálát adunk Istennek.

BOZSÓ IMRE LEHEL, Erdélyi IKE

Cseri Kálmán a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében



JÉZUS CSENDESEN megszólít bennünket, re-
formátus gyülekezeteinket: „Akarsz-e meggyó-
gyulni?” Azt szeretné, hogy érezzük, Ő nem csak
kérdez, de meg is tudja adni számunkra a gyó-
gyulást. Hiszen éppen azért jött erre a világra,
hogy nekünk, gondjaink közt sokszor megfáradó
embereknek elhozza a szabadulást. 
Ő TUDJA a legjobban, mennyire „nincs embe-
rem…”, s milyen csodálatos, Ő maga áll mellénk

és felkínálja a gyógyulást. Az Ő ereje éppen a mi
erőtlenségünk által válhat nyilvánvalóvá (2 Kor 12,9a). 
AKARJUK MEGHALLANI az idei adventben a
minket kereső és megszólító krisztusi bátorítást.
Kérjük tőle, hogy vegye le rólunk a sokszor
pesszimista jövő szemlélet terhét. Merjük elfo-
gadni az élő Krisztusba vetett hit gondok felett is
győzedelmeskedő gyógyítását! Így egészen biz-
tosan megváltozik a személyes és gyülekezeti
életünk, s miközben hittel és lelkiismeretesen vé-
gezzük a reánk bízott feladatokat, felismerjük
azt, hogy Ő általunk vigasztal, bátorít, és ad re-
ményteljes jövőt!
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közöttünk a barátság hídját és a mi hitünk
cselekedeteinkbõl váljon nyilvánvalóvá. 

Budapesten, egy kormánypárti képvi-
selõasszony meghívottjaiként, megnéztük
az Országházat. A Bethesda Gyermekkór-
házat a Családsegítõ Szolgálat vezetõ lelké-
sze mutatta be. A múltban a Bethesda a Fi-
ladelfia Diakonissza Intézet felnõtt kórháza
volt, mely a magyar reformátusok legkoráb-
ban megalakult (19. sz.), sokoldalú beteg-
ápolói, szeretetszolgálati és gyülekezeti
munkát végzõ diakonissza háza volt Buda-
pesten. Jó kapcsolatot tartottak fenn a Ko-
lozsvári Református Kórház és Diakonissza
Intézettel. Az 1949/50-es államosításkor el-
vették, ma ismét egyházi kórház, országos
minõsítésben a második helyen áll. E kór-
házat missziói lelkület, segítõ diakónia, a
másokért való hivatásszerû tett, beteg-hoz-
zátartozó-orvos-nõvér párbeszéde jellemzi.

Eseménydús, sikeres találkozónk okulá-
sunkra szolgált és a testvér-kapcsolatot erõ-
sítette a két egyházkerület nõszövetségei
között. Elnöknõnk könyveket ajándékozott
a kilenc egyházmegye képviselõinek. Azt a
Jubileumi Évkönyvet, amelyben többek
között a Királyhágómelléki Nõszövetség
Alapszabályzata is olvasható.

Kérjük az Úristent, hogy áldja és erõsít-
se meg a Hozzá és egymáshoz fûzõdõ kap-
csolatainkat.

NŐSZÖVETSÉGI TALÁLKOZÓ...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

HETEDIK KÜRTSZÓ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

Szolgálatunk 
küldetés
Presbiternek nevezik azokat a nem lelkészi
tisztségviselõket, akiket a gyülekezet bizonyos
idõre megválaszt. A presbitérium a presbi-
terekbõl álló testület, amelynek kormányzó,
ügyvezetõ, intézõ és fegyelmezõ feladatai van-
nak. Olyan idõsebb, tapasztalattal rendelkezõ
személyeket választanak, akik jó reménységgel
munkálkodnak testületi keretek között az
anyaszentegyház javára. 

Kálvin János egyházkormányzásról szóló
tanítása alapján jött létre a presbitérium, mint
a gyülekezet vezetõ testülete. A magyar refor-
mátus egyházban a 17. században terjedt el.
Azóta hatalmas változásokon ment át, nem
mindig az eredeti rendeltetése alapján. 

A vének tanácsaként mûködõ testület már
Mózes idejében jelentkezik az egyiptomi
fogságban, majd a pusztai vándorlás során is
jelentõs szerepük van. Ugyancsak elõkelõ
részük van a zsidó nép kultuszában, a jeru-
zsálemi templom rendtartásában. Az apostolok
erre a hagyományra támaszkodva állítják szol-
gálatba a gyülekezet munkásait. A korban, te-
kintélyben, tapasztalatban megbecsült egyének
lehettek elöljárók. Manapság is hasonló módon
látjuk a presbitereinket, ilyen elvek alapján
választjuk õket, és az elvárásaink is ilyen tulaj-
donságokhoz kötõdnek.

A presbiter megnevezés már jelentésében
is hordozza, hogy olyan elöljáró, aki a vezetés
kegyelmi ajándékát birtokolja, amit nem veszí-
tett el eltelõ évtizedek után sem, sõt tekintélye
és tapasztalata erõsödött általa. Az ilyen tiszt-
ségviselõ tiszteletnek örvend. Ezt a tiszteletet
viszont akkor tudja megtartani, ha a kegyelmi
ajándékot nemcsak belsõ lelki kincsként hor-
dozza, hanem engedi ezt a kincset kifelé is hat-
ni. Ennek legbiztosabb jele a másik ember tisz-
telete. Aki megtiszteli a másikat, az örvendhet
tiszteletnek. 

A presbiter megnevezés jelentéstartalma
arra is figyelmeztet, hogy a tisztségviselõ kö-
veti, küldötti feladatokat lát el. Világosan ér-
telmezhetjük, hogy a presbiter nemcsak elõkelõ
helyen ülõ elöljáró, hanem gyülekezetének
nagykövete, körzetének kapcsolatembere, aki
hozza, viszi elsõsorban az evangéliumot, de
minden mást, amivel építi munkatársaival a
gyülekezetet. Olyan követ, aki nem fúj egy kö-
vet az egyház ellenségeivel, és küldetésével
mindig a legfõbb küldõt követi.

(…) A mai presbitériumok feladata, hogy
a gyülekezetek közösségében kiválasszák a tisz-
teletnek örvendõ, és másokat is tisztelni tudó
nagyköveteket, akik szorgalmasan korukat,
tapasztalatukat, hitüket egyetlen célirányba
fordítják, és fáradhatatlanul szolgálják Krisz-
tust, a boldogabb református egyház épülésére.

Ezzel a biztatással üdvözlöm a Király-
hágómelléki Református Egyházkerület Pres-
biteri Szövetségének szép és jövõbe tekintõ
honlapját. 

CSŰRY ISTVÁN püspök

AJÁNLÓ

A presbiteri szolgálatról a világhálón
Egyházkerületünk Presbiteri Szövetségének
2008 márciusában tartott közgyûlésén fel-
vetõdött egy honlap létrehozásának a gon-
dolata. Ezen keresztül ugyanis gyorsabban
eljutnak a Szövetséggel kapcsolatos infor-
mációk az érintettekhez, de beszámolók, tu-
dósítások is helyt kapnak rajta. 

A kezdeményezést a 2009 márciusában
határozat követte, ennek során alulírott vál-
lalta, hogy megszerkeszti, friss adatokkal
feltölti a honlapot, magára vállalva az ezzel
járó költségeket is. 

A 2009 tavaszán elindult internetes oldalt,
mintegy 9500 személy látogatta meg a világ
minden tájából, ami napi 18 látogatót jelent,
többek közt olyan távoli országokból, mint:
Szenegál, Ghána, Kína, Indonézia, Egyiptom,
Görögország, Nigéria, Brazília, Hong Kong stb.

Honlapunkon a Szövetség munkáját be-
mutató írások és képek mellett egyházi írások
videók, énekek, történetek is megtalálhatók;
valamint a Kánon, a PSZ-alapszabályzat, a
választási szabályzat, az egyházkerületünk-
höz tartozó egyházközségek címlistája. 

A honlap által
azt szeretnénk elér-
ni, hogy minél szé-
lesebb körben meg-
ismertessük mun-
kánkat, hiszen még
mindig vannak,
akik nem ismerik
vagy nem nézik jó
szemmel Szövetsé-
günk szolgálatát. 

Arra kérjük presbiter testvéreinket,
hogy az egyházközségeikben tartott esemé-
nyekrõl, rendezvényekrõl küldjenek beszá-
molókat, tudósításokat, amelyeket közzé te-
hetünk a PSZ honlapján, ezzel is lehetõ-
séget teremtve arra, hogy megismerhetjük
nemcsak egymás munkáját, de egymást is. 

Presbiteri honlapunk elérhetõsége:
www.presbiteriszovetseg.gportal.hu. 

Beszámolóikat, villámleveleiket (e-mail)
a krekpresbiteriszovetseg@gmail.com cím-
re küldhetik. 

TÓTH ZSIGMOND

Tóth Zsigmond
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AJÁNLÓ

Honlap a szatmári
reformátusoknak
Célunk, hogy úgy fényljék a mi világossá-
gunk, hogy lássák az emberek a mi jócsele-
kedeteinket és dicsõítsék a mi mennyei
Atyánkat.

A Refszatmár.eu református honlap, de
nem csak reformátusok számára. Stílusosan
reformáció ünnepén indult el, az Úr 2010.
esztendejében. A reformátorok egyik örök-
sége a semper reformata elv, ami azt jelenti,
hogy az egyházat, életünket állandóan re-
formálni kell. Szükség van a deformálódás
miatt újra és újra arra, hogy az ember a
dolgait, az életét, a gondolatait, a hitét –
mindent – karbantartsa, idõnként felújítsa,
rendszeresen tisztogassa, vagyis az eredeti
rendeltetésének megfelelõ állapotba hozza.
És ez érvényes az Istenrõl való tanításra, az
egyházi gyakorlatra, a hívõ emberek
életére. 

A reformáció állandó megújulást jelent.
Igenis református módszer az, hogy a
legmodernebb kommunikációs eszközökön
keresztül is szólni kívánunk az emberekhez
és tolmácsoljuk azt, amit mi is úgy kaptunk,
az Igét. Luther Márton 95 tételének terjesz-
tését is az, akkor nemrég újra felfedezett
nyomda segítette.

A Szatmári Református Egyházmegyé-
bõl híreket, eseményeket lehet majd itt ol-
vasni. Arra a megyére összpontosítunk itt,
amely a magyar reformáció egyik õsfészke
volt. Mintegy 60 ezer református jegyeztetik
Szatmár megyében. Sajnos nagyon sokan
elfeledkeznek ezek közül arról, hogy
vasárnaponként õket is hívogatják a
templomharangok. Mi tagadás, ez a honlap
egy megerõsített harangszó is akar lenni.
Akit csak lehet, el szeretnénk érni és üzenni
neki azt, hogy soha nincs egyedül, Isten Õt
is szereti annyira, hogy egyszülött Fiát adta
érte, kész megkegyelmezni neki, hogyha
mindezt hittel elfogadja.

Euangelion görögül azt jelenti: örömhír,
evangélium. Igen, öröm! Sokan azt hiszik,
hogy a hit komor, szomorú, szabályokkal
teli életmódhoz vezet. Pedig nem. Igaz
ugyan, hogy Isten rendet szeretne életünk-
ben, de mindezt a mi javunkra akarja. Jézus
azt mondja, hogy Õ azért jött erre a világra,
hogy a mi örömünk teljes legyen. Ezzel az
örök örömmel tudunk mi túllátni bajain-
kon, ez az evangélium szól hozzánk min-
den helyzetbõl: „Úgy szerette Isten e vilá-
got, hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogyha
valaki hisz Õ benne el ne vesszen, hanem
örök élete legyen” Áldassék ezért az Õ három-
szor szent neve! Ámen!

RÁCZ ERVIN-LAJOS

(Rovatunkban legközelebb az Aradi Egyház-
megye honlapját ismertetjük. A szerk.)

napok ismételt visszatérésének vágya, ha-
nem cselekvés, merõ aktivitás. Ezt a cselek-
vést, szüntelen tevékenységet mind a prófé-
ta, mind Keresztelõ János útkészítésnek ne-
vezi: „Készítsétek az Úrnak útját!” (És 40,3
és Mt 3,3). Az adventi útkészítésnek kettõs
iránya van: Isten felé és embertársaink
irányába.

Utat készíteni? Nem csak nehéz, de
szinte lehetetlen feladat nemcsak fizikai, de
lelki értelemben egyaránt. A „pusztában”
pedig különösképpen az! Itt a szakértelem
nem elég, az anyagi befektetés sem, minden
emberi erõfeszítés hiábavaló. Istenhez
menni, az emberi élet mélységeibõl, az
embertárshoz közeledni, amikor” óh, jaj, az
út lélektõl lélekig” nagyon messze van? Ez
volt a helyzet a próféta korában is, a fogság
idején, Keresztelõ János is az akkori „egy-
ház” lelki sivárságában ezt kéri kortársaitól.
Istennek azonban minden lehetséges: meg-
teheti, hogy adventi „útépítõkké” avasson
bennünket! 

Isten útjának megépítése a bûnbánat ál-
tal lehetséges, ami az adventi elõkészület
elsõ tevékenysége: az útkészítésnek Isten-
hez vezetõ iránya. A bûnbánatban érezzük
meg Istennek közelségét, aki hamarabb jött
hozzánk mielõtt mi elindultunk volna. A
bûnbánatban azért találhatjuk meg Õt, mert
elõbb keresett meg minket. A bûnbánat
azoknak a torlaszoknak emberi módon való
elhárítása, amelyeket éppen mi emeltünk, s
ezzel lehetetlenné vált a közlekedésünk. Ez
ama „ösvény-egyengetés”, amirõl ugyan-
csak a próféta beszél. Keresztelõ János meg-
térésre hívja kortársait, irányváltoztatásra:
elfordulni mindattól, ami nem Isten szerint
való az ember életében, és „odafordulni”a
kegyelem Atyjához. Errõl a nagy változásról
szól a bûnbánó imádkozó, amikor „tiszta
szívet” kér Istenétõl (Zsolt 51,12), és ezzel

élete újjá teremtését kéri. A bûnbánat em-
beri „teljesítmény” ugyan, de mindig vissz-
hang a bûnbocsátó kegyelemre, boldog el-
indulás a kitárt atyai ház ajtaja felé. Advent-
ben arra az elcsendesedésre van szüksé-
günk, amely gyermeki imádságunkkal meg-
láttatja velünk Isten útját, hogy mi is haza-
találhassunk.

Az embertárshoz vezetõ út lényegében
készen van. Felajánlott, nekünk szóló
készséggel az apostoli intés szerint: „És
ezen felül még egy kiváltképpen való utat
mutatok néktek” (1Kor 12,26). Ez a legfõbb,
igazán járható út: a szeretet útja. Errõl tesz
bizonyságot Pál apostol, amikor megírja a
szeretet himnuszát (1Kor 13). Embertársaim
irányába akkor leszek adventi útépítõ, ha a
szeretet ösvényére lépek, ezen az úton járok
és minden cselekedetem a szeretet jegyében
történik! Isten a szeretet útján érkezett hoz-
zánk adventkor. Szeretete gyõzedelmes-
kedett a bûn és a halál felett, az újteremtés
is Krisztus áldozatos szeretetében történt. A
szeretet lett a Világ Orvossága”! Mi is, és a
mindenkori ember csak a szeretet útján
találhatja meg embertársát, szûnhet meg
dermesztõ magánya, és alakulhat ki az igazi
emberi közösség, amelyben a szív és a lélek
egysége érvényesül mindenki örvendezé-
sére. Ekkor láthatjuk meg mindig, nem csak
ebben az adventben, hogy a szeretet a
legnagyobb hatalom! Megmaradó értéke
van a hitnek, a reménységnek, a szeretet-
nek - eme három között azonban a legna-
gyobb: a szeretet! 

Istenünk legyen irgalmas hozzánk je-
lenkorunkban: az idegpróbák soroztában,
emberségünket vizsgáló kritikus helyze-
teinkben, hitünk valódiságát mérõ tüzes
kemencékben, hogy adventi útkészítõk
lehessünk a szeretet útján járva, gyógyító
balzsamot hozva a szenvedõ ember se-
beire! Igen, mert a teremtett világ só-
várogva várja Isten fiainak megjelenését
(Róm 8,10).

ADVENTI  ÚTKÉSZÍTÉS
FOLYTATÁS A 2. OLDALRÓL
A

Híres és tudós professzora volt a Debreceni
Református Kollégiumnak, majd 1914 után az
egyetem jogi karának Kun Béla egyházjogász.
Jelentõs szerepet játszott a közéletben. Számos
szakkönyvet írt, de újságcikkeinek sincs se
szeri, se száma. Évekig szerkesztett egyházi
hetilapot.

Amikor 1919. április 23-án Debrecent meg-
szállták a román csapatok, a városi szállásmesteri
hivatal tisztviselõjével román szállásmester tiszt
járta a várost a csapatok elszállásolása végett. A
tiszteknek jómódú polgárházaknál kerestek szál-
lást. Így érkeztek Kun Béla professzor házába. A
román tiszt megszemlélte a házat és lefoglalta az
általa kiszemelt szobákat és felírta, hogy hány

tisztet szállásos el oda. A végén megkérdezte,
hogy kié ez a ház?

- Kun Béláé – hangzott a válasz.
A román tisztnek tágra nyílt a szeme, el-

akadt a szava, összecsapta az iratait és szó nélkül
távozott. Egyetlen román tisztet sem szállásoltak
oda. A Tanácsköztársaság legtöbbet emlegetett,
azonos nevû vezetõjével tévesztette össze a szál-
lásmester Kun Béla professzort, ezért nem mert
senkit sem beszállásolni a házába. A következõ
idõkben annyi inzultus érte a professzort, mivel
sokan azt hitték, hogy azonos a népbiztossal,
hogy végül felvette a „szentpéteri” elõnevet és at-
tól kezdve Szentpéteri Kun Bélaként szerepelt.

CSOHÁNY JÁNOS

DERŰS PERCEK

Kun Béla háza



BATIZI ANDRÁS SZOBROT AVATTAK.
Kétnapos rendezvény keretében avatták fel
a Batizon született reformátor szobrát, októ-
ber 30-31-én. Ezt megelõzõen, az ünnepi is-
tentiszteleten Csûry István püspök hirde-
tett igét, majd Kovács Sándor esperes,
Csehi Árpád megyei tanácselnök, Király
Lajos házigazda-lelkész köszöntötte a zsú-
folásig telt templomban jelenlévõket.

Ünnepi beszédet mondott dr. Buzogány
Dezsõ kolozsvári teológiai professzor, aki fel-
vázolta Batizi András életútját: a reformátor
1510 körül született Batizon, majd az 1540-es
években Wittenbergben tanult, utána tokaji
prédikátor lett. Beszéltek még: Szilágyi Mátyás,
Magyarország kolozsvári fõkonzulja, dr.
Varga Attila, a Királyhágómelléki Egyházke-
rület új fõgondnoka, Bondics Miklós, a Batizi
András Kulturális Egyesület elnöke.

A szoboravatási ünnepséget megelõzõ
napon Batizi András tevékenységét és korát
felidézõ szimpóziumot tartottak a szülõfalu
református templomában. (Szatmár.ro)

BIBLIAISMERETI VETÉLKEDÕ HADA-
DON. Interaktív istentisztelettel kezdõdött a
hadadi Dégenfeld-kastélyban a Nagykárolyi
Egyházmegye bibliaismereti vetélkedõje,
amelyet Balogh Enikõ egyházmegyei kate-
kétikai szakelõadó tartott. Az egyházmegye
33 egyházközségének tizenegy gyülekezeté-
bõl (Iriny, Lele, Magyarcsaholy, Kismajtény,
Tasnád, Kaplony, Érendréd, Tasnádszarvad,
Krasznamihályfalva, Hadad és Nagykároly-
Belváros) összesen 76 fiatal nevezett a ver-
senyre, õket három korcsoportra osztották a
szervezõk. A vetélkedõ végén valamennyien
részvételi oklevélben részesültek, de külön
díjazták a korcsoportok legjobbjait is. 

A legkisebbek között elsõ helyezést ért el
a mihályfalviak „Ördöngõsök” csapata, má-
sodikok lettek a tasnádi „Isten Félõk”, míg a
harmadik helyezést a kismajtényi „Király-
kobrák” csoportja szerezte meg. Az 5–8. osz-
tályosok között az endrédi „Csak csajok” csa-
pata bizonyult a legjobbnak, a második he-
lyet a lelei „Reménysugarak”, míg a harmadi-
kat az irinyi „N.M.E.K.” csapata szerezte meg. 

A legnagyobbak között a leleiek „Ében-
Házéer” csapata lett a gyõztes, õk képviselik
majd az egyházmegyét az egyházkerületi
szintû bibliaismereti vetélkedõn. A második
helyezett a szarvadiak „Pillangók” csapata,
a harmadik helyezett pedig a kismajtényiak
„Szitakötõk” csoportja lett.

IFJ. KOSZTA ENDRE

BEREKFÜRDÕ: KÁLVINCSILLAG-KIÉR-
TÉKELÕ SZAKMAI TANÁCSKOZÁS. A
Kálvincsillag magazin próbaszámának kiér-
tékelése volt a Berekfürdõn tartott, október
28-i tanácskozás kiemelt témája. A Magyar
Református Egyház 136 oldalas lapja a re-
formációra jelent meg. A magazin célja a
református identitásunk megerõsítése,
bárhol is éljünk a Kárpát-medencében –
mondta Fekete Károly felelõs szerkesztõ,
aki a lap létrejöttéhez vezetõ folyamatot is
ismertette. A kiadvány már a világhálón
(www.majus22.org) is olvasható.

A megbeszélésen arról is szó esett,
milyen gyakorisággal érdemes megjelentet-
ni a kiadványt a jövõben. A kérdésben, egy-
házi újságírók ajánlásának figyelembe véte-
lével a Generális Konvent Elnöksége dönt. 

F. T. 

KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS
RÁDIÓTANÁCS ALAKULT. A testület
célkitûzése közös rádióstratégia kidolgo-
zása. Az október 20-án Mályiban tartott ala-
kuló ülésen a Kárpát-medencei egyházke-
rületek delegáltjai, a református rádiók
munkatársai és az Emission Alapítvány
képviselõi vettek részt. 

A megalakult testület célja, hogy az egy-
házkerületek kommunikációjához, missziói
szolgálathoz felületet teremtsen – mondta a
találkozón Taracközi Gerzson, programért
felelõs koordinátor. A helyi stúdiók, az egy-
háztestek igényeinek és lehetõségeinek
megfelelõen, mûsoraikkal, hírszolgáltatás-

sal, megjelenési felülettel segítik a kerületek
missziói szolgálatát. 

RÁCSOK ANDRÁS

MEGÚJULT A TASNÁDSZÁNTÓI TEMP-
LOMKÜLSÕ. Két éven át tartó áldozatos
munkálkodás révén megújult a tasnádszán-
tói templom külseje. „2008 decemberében,
Lukács Sándor fõgondnok javaslatára a
presbitérium egyöntetûen úgy határozott,
hogy templomunk külsejét teljes egészében
felújítjuk” – számolt be Barabás Attila helyi
lelkipásztor. „Szeptember elején hozzálát-
tunk a felújításhoz” – fejtette ki a tiszteletes,
hozzátéve, hogy az állami támogatás még a
torony és a templomhajó tetõzetének rend-
betételéhez sem volt elegendõ. „Ha Deák
Gyula agrármérnök nem adományozott
volna 7.000 lejt, nem tudtuk volna kifizetni
a szatmárnémeti alpinista csoport által el-
végzett munkálatokat” – fogalmazott a lel-
kész. 2009 decemberében a presbitérium
úgy határozott, hogy minden egyházfenn-
tartó személytõl 100 lej adományt kér, hogy
a templom teljes egészében megújulhasson.
„A templomkülsõ teljes rehabilitációja mint-
egy 30 ezer lejünkbe került” – zárta beszá-
molóját a lelkész.

K. E.

REFORMÁTUS SZOCIÁLIS KÖZPONT
LÉTESÜL NAGYKÁROLYBAN. A Nagy-
károly-Belvárosi Református Egyházközség
nemrég egy közel másfél millió lej értékû
pályázatot nyert meg, melynek köszönhetõ-
en gyülekezeti termüket szociális központtá
alakíthatják. A központ mûködtetésére vo-
natkozóan Nagykároly város önkormány-
zata és a református egyházközség együtt-
mûködési szerzõdést dolgoztak ki. Ennek
értelmében a szociális tevékenységekhez
szükséges kiadásokat, valamint a központ
közüzemi számláit (a víz, a gáz, a villany-
áram, és a mûködtetéshez szükséges egyéb
költségeket) teljes egészében az önkor-
mányzat fogja fizetni – mondta Kovács Jenõ
polgármester, az Egyházközség fõgondnoka.

K. E.
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„A misszió egyházunknak nem egyik területe
a sok közül, hanem egy állapot, amiben
benne vagyunk, vagy nem. Ettől vagyunk
egyház. De ha nem vagyunk benne igazán,
akkor csak egy klubtevékenységet folytatunk,
és nem különbözünk egy focicsapattól. A
missziónak az életünk, a szolgálatunk
lényegének kell lennie.”

MOLNÁR ÁRPÁD
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Király Lajos batizi lelkész köszöntötte a
szoboravató résztvevőit


