
Már hagyománnyá vált, hogy minden év
õszén megszervezzük a Kladovai Tábo-
rosok Találkozóját. A helyszín változó: a
táborokban részt vett valamelyik ifjú-
sági csoport gyülekezete. Október 29-31.
között a magyargoroszlói (Zilahi Egy-
házmegye) ificsoport vállalta a vendég-
látást, lelkipásztoruk, Sándor András
vezetésével. 

Immár második alkalommal fogadta ez a kis
gyülekezet a különbözõ helységekbõl érkezõ
fiatalokat. 

A pénteki érkezést a várva várt találkozás
örömteli hangulata jellemezte. Jó volt újra lát-
ni egymást és örülni a testvéri közösségnek.
Majd nyitó áhítat és közös játék után, min-
denki részt vett az esti istentiszteleten. 

A szombati nyílt nap volt. Ez azt jelenti,
hogy nemcsak a már ismerõs csapat volt
együtt, hanem szívesen láttuk a környékbeli
gyülekezetek fiataljait is. Így voltunk együtt
ezen a napon közel százan, több mint 10
helységbõl: Arad, Nagyvárad, Tóti, Kraszna,
Balla, Sámson, Mocsolya, Désháza, Nagy-
bánya, Marosvásárhely, Kolozsvár, Barátos és
természetesen Goroszló.

A reggeli imaközösségi alkalmon egy
szívvel-lélekkel kértünk áldást, nyitott szívet
és halló fület nem csak az Ige iránt, de
egymás iránt is. A délelõtti elõadást Fehér
Attila harmadéves teológus tartotta az 1Tim
1,7 alapján, a félelemrõl. Hallhattuk, hogy
senki sem mentes a félelem érzése alól, az
viszont megkülönböztet bennünket, hogy
hogyan tudunk kigyógyulni ebbõl. Ehhez
adja Isten az erõt, a szeretetet és a józanságot
mindenkinek, aki kéri tõle. Ha a saját utunkat
járjuk, magunkban maradunk, de az Õ útján,
az Õ erejét adja nekünk. A félelem megtör,
összetör, de az igazi szeretet nem félti
önmagát, hanem szétosztja. A józanság lelke,
a józan ész megõriz attól, hogy belelovaljuk
magunkat a félelembe. A legnagyobb válsá-
gokat életünkben nem a bajok okozzák, ha-
nem az azoktól való félelem. Épp ezért, en-
gedjük, hogy Isten Igéje és szava kigyógyít-
son félelmeinkbõl, mert nem a félelem lelkét
kaptuk, hanem gyógyírként az erõ, a szeretet
és a józanság lelkét. Kértük, hogy nyissa meg
Isten lelkünket ezek befogadására! A kiscso-
portos beszélgetések õszinte vallomásai után,
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Bízd Újra Életed Krisztusra! Boldog új évet kívánunk!

HETEDIK KÜRTSZÓ

„Elõre nézz s csak
néha-néha vissza”
Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy
lakhassam az Úr házában életemnek minden
idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét
és gyönyörködhessem az ő templomában. 

(Zsolt 27,4)
MÁR ELTELT pár hét az új esztendőből. Mint
minden évben, most is rengeteg újévi fogada-
lom, ígéret, kérés hangzott el. Az új év mindig
újrakezdést jelent. Ilyenkor jó alkalom adódik
arra, hogy átértékeljük az előző esztendőt,
újragondoljuk életünket. Számadást készítünk
arról, hogy mit sikerült megvalósítani a magunk
mögött hagyott évben, milyen sikerek, vagy
kudarcok adódtak az életünkben. Rendszerint
megfogadjuk, hogy a jövőben jobban odafi-
gyelünk a családunkra, barátainkra, szerette-
inkre. A fogadalmak, ígéretek mellett mindig je-
len vannak a kérések is. Az Úristen felé fordul-
va ilyenkor valóságos listát állítunk össze mind-
abból, amire az Ő áldását kérjük.
AZ IDÉZETT Zsoltárban Dávid király nem egy lis-
tát, felsorolást nyújt be Isten felé, csupán egyet-
lenegy dolgot kér tőle: hogy lakhasson mindig az
ő házában, azaz, hogy az ő jelenléte ragyogja be
egész életét. Az Úr házában való lakozás azt
jelenti, hogy egész életében közössége van
Istennel. Még akkor is, ha fizikailag nincs jelen az
ő templomában, a lelke mindig hozzá kötődik. A
mai ember számára nagyon furcsának tűnik,
hogy Dávid egyetlen kéréssel fordul az úrhoz, és
nem gazdagságot, hatalmat kér, hanem az Ő
jelenlétét. Mert ha Isten jelen van életünkben,
akkor minden más másodlagossá válik.
MINDENKI ARRA vágyik, hogy ebben az esz-
tendőben sikeres legyen, eleget tudjon tenni a
vele szemben támasztott elvárásoknak, fel tud-
ja venni a versenyt a rohanó világgal. Egyre na-
gyobb kihívásoknak kell eleget tennünk, és
egyre többet kell harcolnunk a megélhetésün-
kért. Ahhoz, hogy valóban sikeresek legyünk,
kitartóan kell küzdenünk. Kolumbusznak, ami-
kor nyugat felé hajózva az Ázsiába vezető utat
kereste, rengeteg kihívással kellett szembe-
néznie. Viharok tépázták hajóit, az éhínség,
nélkülözés és a csüggedés már-már a legény-
ség fellázadásához vezetett. Azonban a hagyo-
mány szerint a hajónaplóba újra és újra ezt a
feljegyzést írta be: Ma tovább hajóztunk.
KRISZTUS AZT mondta, hogy ne aggodalmas-
kodjunk a holnap felől, mert a holnap majd ag-
godalmaskodik a maga gondja felől. Elég min-
den napnak a maga baja. Ebben az eszten-
dőben is úgy kell tovább hajóznunk, tovább lép-
nünk, hogy az Úr jelenlétét kérjük életünkre
mindenekelőtt. Ha Ő ott van életünk hajóján,
akkor átsegít minket a hullámokon, és lecsen-
desíti a háborgó tengert is. Ez pedig nem csu-
pán hangzatos vallásos beszéd, még kevésbé
önáltatás, mert akik megtapasztalták az Ő ha-
talmát, azok tudják, hogy csupán a hit segítheti
át az embert a gazdasági és lelki válságon.

HOVER ZSOLT



Drága kegyelem
Az olcsó kegyelem leértékelt árú kegyelmet jelent,
leértékelt bûnbocsánatot, elherdált vigasztalást,
elvesztegetett szentséget; olyan kegyelmet jelent
az egyház kimeríthetetlen raktárából, amelybõl
könnyelmû kezekkel, megfontolás nélkül és kor-
látlanul osztogatnak kegyelmet, ár, költség nél-
kül. Hiszen éppen az a kegyelem lényege, hogy a
számlát minden idõre szólóan elõre kiegyen-
lítették. A kifizetett számlára tekintettel minden
ingyen kapható. Végtelenül magasak az elõállí-
tási költségek, ezért végtelenül nagy a felhaszná-
lás és tékozlás lehetõsége is. Milyen is lenne a
nem olcsó kegyelem?

Az olcsó kegyelem a tanításként, elvként,
rendszerként megjelenõ kegyelmet és általános
igazságként megjelenõ bûnbocsánatot jelenti,
ahol a keresztyén isteneszmény jelenti Isten sze-
retetét. Aki helyesli, annak bûnei máris megbo-
csáttattak. E kegyelem-tan egyháza már így ré-
szese a kegyelemnek. Ebben az egyházban a világ
olcsón elleplezheti bûneit, nem bánja meg azokat,
és nem is óhajt igazán szabadulni tõlük. Az olcsó

kegyelem ezért egyenlõ Isten élõ igéjének, Isten
igéje megtestesülésének tagadásával.

Az olcsó kegyelem bûnbánat nélküli bûnbo-
csánat meghirdetését, gyülekezeti fegyelem nél-
küli keresztséget, bûnök megvallása nélküli úr-
vacsorát, személyes gyónás nélküli feloldozást je-
lent. Az olcsó kegyelem követés nélküli, kereszt
nélküli kegyelem, az emberré lett Jézus Krisztus
nélküli kegyelem.

A drága kegyelem a szántóföldbe elrejtett kincs,
amelyért az ember elmegy és örömmel eladja
mindenét, amije volt; a drágagyöngy, amelynek
áráért a kereskedõ minden vagyonát odaadja;
Krisztus királyi uralma, amelynek kedvéért az
ember maga kaparja ki a saját szemét, amely
megbotránkoztatja; Jézus Krisztus hívása, amely-
re a tanítvány elhagyja hálóját, és követi õt.

A drága kegyelem az evangélium (örömhír!),
amelyet mindig újra kell keresni, ajándék, ame-
lyért imádkozni, ajtó, amelyen kopogtatni kell.

Drága, mert követésre hív, kegyelem, mert
Jézus Krisztus követésére hív; drága, mert az em-
ber életébe kerül; kegyelem, mert csak így aján-
dékoz életet; drága, mert a bûnt elveti, kegyelem,
mert a bûnöst megigazítja. Mindenekelõtt azért

drága a kegyelem, mert Istennek került sokba,
Istennek FIA életébe került; – „áron vétettetek
meg“ – és nekünk nem lehet olcsó, ami Istennek
drága. Mindenekelõtt azért kegyelem, mert
Istennek nem volt túl drága a Fia a mi életün-
kért, hanem odaadta értünk. A drága kegyelem –
Isten emberré létele.

Boldogok azok, akik már annak az útnak a
végén tartanak, amelyen mi csak elindulni szán-
dékozunk, és csodálkozva fogják fel, ami igazán
nem tûnik felfoghatónak, hogy a kegyelem drága,
éppen mert tiszta kegyelem, mert Istennek Jézus
Krisztusban megjelent kegyelme. Boldogok azok,
akik ennek a kegyelemnek ismeretében élhetnek a
világban anélkül, hogy elvesznének benne, akik-
nek Jézus Krisztus követése közben a mennyei
haza olyan bizonyossá vált, hogy valóban szaba-
dok az e világban való életre. Boldogok, akiknek
Jézus Krisztus követése semmi mást nem jelent,
mint kegyelembõl való életet, és akiknek a kegye-
lem semmi mást nem jelent, mint az Õ követését.
Boldogok, akik így lettek keresztyének, akikhez a
kegyelem igéje irgalmas volt.

(Részlet Bonhoeffer Követés címû könyvébõl.)

„Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, lá-
tá Simont és Andrást, annak testvérét, amint
a tengerbe hálót vetének, mert halászok valá-
nak. És monda nékik Jézus: Kövessetek en-
gem, és én azt mívelem, hogy embereket ha-
lásszatok. És azonnal elhagyván az õ hálói-
kat, követék õt.“ (Mk 1,16-18)

Mi a legkönnyebb sport? Végignézni egy
mérkõzést. Miért? A nézõ nem felelõs a csa-
pat játékáért, vagy gyõz a csapat vagy veszít.
Mindegy a játék szempontjából, hogy a lelá-
tón vagy a képernyõ elõtt ül, mindent
kritizálhat, nem kockáztat semmit. A passzív
sport a legkényelmesebb. Nézõnek, kriti-
kusnak, szurkolónak mindig könnyebb lenni,
mint edzõnek, játékosnak vagy bírónak.

Az új évben feladatunk nem szemlélni, ha-
nem Istenre hangolódni, meghallani Õt. Nem
nézelõdni, hanem figyelni rá, engedelmeskedni
Neki. Nem csupán nézõk, szurkolók kell len-
nünk a pályán kívül, hanem aktív versenyzõk a
pályán, a célbaérésért, az örök élet koronájáért.  

Mibõl áll az ember élete? – gondolko-
dunk el az új év kezdetén. Az ember reggel
fölkel, fal egy pár falatot, nagyjából rendbe
teszi szobáját, aztán siet munkába. Nyolc órát
dolgozik, hazafelé bevásárol, otthon jön a
második mûszak, este tévé, végül álmosan
dõl az ágyba. Hol van itt lehetõség, hogy Is-
tenre figyeljünk? Hol marad hely itt Isten
számára? Sehol. Nos ez így hiányos, mintha
nem lenne teljes.

Az igazi keresztyén élete nem más, mint
odafigyelés Istenre. Nemcsak akkor, mikor es-
te imádkozik, amikor vasárnap templomba
megy. Életérzésünk mélyén fájdalmas és titok-
zatos hiányérzés él, nyugtalanság, honvágy
mindaddig, míg nem telítõdik Isten jelenlété-
vel. Bármit szerzünk is meg, egy ideig örö-
münk van benne, aztán megunjuk és újra je-

lentkezik a vágy valami más után. A vágy a
szeretetnek az a formája, mely magához mél-
tó partnert keres. Lelkünk méltó partnere csak
Isten Lelke lehet, aki képes meg is elégíteni
minket szeretetével. A keresztyén lélek maga-
tartása tehát nem más, mint odafigyelés Isten-
re: Szólj Uram, hallja a te szolgád! – mondta a
kis Sámuel, amikor meghallotta Isten hívását.
Az elsõ és legfontosabb ez új évben is az
legyen, hogy Isten ne essék ki életünkbõl.

Azt olvassuk az igében, hogy Jézus
elhívja elsõ tanítványait. Azt gondoljuk talán,
hogy ma nem szól Jézus? Keresztelésünktõl
fogva lelki hallásunk nyitva áll Isten szólítá-
sára. Megszólíthat egy könyv által, egy prédi-
káció vagy esemény által. Jézus aktuális hívá-
sát csak azért nem hallod meg, mert hibás a
készüléked, a szíved, a lelked nem hall.

Azt olvassuk az apostolokról, hogy Jézus
szavára otthagyták hálójukat és követték Jé-
zust. Nem elég odafigyelni, nem elég meghal-
lani a hívást, hanem teljesíteni is kell. Nem
elég a lelkesedés, áldozathozatal is kell, ha
megkívánja a cél elérése. Nem elég valamit
igaznak tartani, hanem az igazság szerint élni
is kell. Azért terjedt el az ateizmus, mert a ke-
resztyének a mindennapi életben éppen úgy
éltek, mint a hitetlenek. Életünkkel nem erõsí-
tettük meg Krisztus tanítását, önzõk, szeretet-
lenek és kicsinyesek voltunk. Az apostolok Jé-
zus szavára otthagyták hálóikat, nekünk azt a
hálót kell otthagynunk, amivel mindent ma-
gunk számára szeretnénk megszerezni. Rend-
szeresen olvasnunk kellene a Bibliát, hogy
jobban meghalljuk Jézus szólításait, mint azok
az ismeretlen keresztyének, akik névtelenül
odaadják életüket Krisztus szolgálatára. 

Áldásokban gazdag új esztendõnk csak
akkor lesz, ha keresztyénségünk nem kényel-
mes sportolás, nézelõdés, a küzdõpályán kí-
vüli szurkolás lesz, hanem csapatmunkában
kemény edzés, versengésben kemény küz-
delem, gyõzelemre, azaz célbaérésre való
törekvés, hitbõl fakadó jó cselekedetek meg-
cselekvése lesz. 

BALÁZSNÉ KISS CSILLA
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A LÉLEK CSENDJE

Isten jelenlétére hangolódni



Eggyé lenni az apostoli tanításban, a
közösségben, a kenyér megtörésében
és az imádkozásban! (ApCsel 2,42)

1. NAP. VASÁRNAP: 
A jeruzsálemi gyülekezet.
Joél 2,21-22; 3,1-2   Kiöntöm lelkemet

minden testre.
Zsolt 46  Az Isten õ közepette van.
ApCsel 2,1-12  Mikor a pünkösd napja eljött.
Jn 14,15-21  Az igazságnak ama Lelke.

2. NAP. HÉTFÕ: 
Egy test – sok tag.

Ézs 55,1-4   …jertek e vizekre!…
Zsolt 85,8-13  Közel van szabadítása az õt

félõkön.
1Kor 12,12-27  Egy Lélek által mi mindnyá-

jan egy testté kereszteltettünk meg.
Jn 15,1-13  Én vagyok a szõlõtõ…

3. NAP. KEDD: 
Az apostolok tudományához való ragasz-

kodás egyesít minket.
Ézs 51, 4-8  Figyeljetek reám, én népem!
Zsolt 119,105-112  Az én lábam szövétneke a

te igéd.
Róm 1,15-17  Kész vagyok nektek is, akik

Rómában vagytok, az evangéliumot hir-
detni.

Jn 17, 6-19  Megjelentettem a te nevedet az
embereknek.

4. NAP. SZERDA:
A javak megosztása, mint az egység kinyil-

vánítása.
Ézs 58,6-10  Az éhezõnek szegd meg kenye-

redet.
Zsolt 37,1-11  Bízzál az Úrban és cselekedjél jót!
ApCsel 4, 32-37  Mindenük közös volt.
Mt 6,25-34  Keressétek elõször Isten országát…

5. NAP. CSÜTÖRTÖK:
Reménységgel megszegni a kenyeret.
2Móz 16,13b-21a  Ez az a kenyér, melyet az

Úr adott nektek eledelül
Zsolt 116,12-24.16-18  Neked áldozom hála-

adásnak áldozatával.
1Kor 11, 17-18. 23-26   Ezt cselekedjétek az

én emlékezetemre.
Jn 6, 53-58  Ez az a kenyér, amely a menny-

bõl szállott alá.

6. NAP. PÉNTEK: 
Tettekre ösztönözve az imádságon

keresztül.

Jón 2,1-9  Az Úré a szabadítás!
Zsolt 67,1-7  Dicsérnek téged a népek, ó Isten.
1Tim 2,1-8  Tartassanak könyörgések… kirá-

lyokért és minden méltóságban lévõkért.
Mt 6,5-15  Jöjjön el a te országod, legyen

meg a te akaratod.

7. NAP. SZOMBAT: 
A feltámadás hitében élni.
Ézs 60,1-3.18-22  A szabadulást hívod kõ-

falaidnak és kapuidnak a dicsõséget.
Zsolt 118,1.5-17 Nem halok meg, hanem élek…
Róm 6,3-11  Eltemettettünk azért vele

együtt a keresztség által a halálba…
hogy mi is új életben járjunk.

Mt 28,1-10  Ne féljetek!

8. NAP. VASÁRNAP:
Isten a békéltetés szolgálatára hívott el.
1Móz 33,1-4  Ézsau elébe futott, megölelte

õt… és sírtak.
Zsolt 96,1-13  Mondjátok a népek között: az

Úr uralkodik! /az Úr a Király!/
2Kor 5,17-21  Mindez pedig Istentõl van, aki

minket magával megbékéltetett Jézus
Krisztus által, és aki nekünk adta a bé-
kéltetés szolgálatát.

Mt 5,21-26  Hagyd ott az oltár elõtt a te aján-
dékodat, és menj el, elõbb békélj meg a
te atyádfiával.
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Meg kell állítani az erkölcsi és szellemi romlást
Beszélgetés Varga Attilával, a Királyhágómelléki Egyházkerület fõgondnokával.

– Számomra a fõ-
gondnokság egy
rendkívül meg-
tisztelõ tisztség,
amit a református
egyház Kánona
szabályoz, és a-
melyet nyugod-
tan tekinthetünk
az egyház Alkot-
mányának. Az ott
körvonalazott ha-

tásköröket és feladatokat szeretném legjobb
tudásom szerint lelki és szellemi tartalom-
mal megtölteni. Következésképpen a Ká-
nonban rögzített feladat- és hatáskörök tel-

jesítése révén látom azt, hogy elõbbre lehet
vinni az egyház ügyes-bajos dolgait.

– A szekularizáció egyre nagyobb méreteket
ölt az egyházban is, romboló hatása egyre jobban
érezhetõ...

– Én abban látom az egyik lehetséges és
talán az egyik legfontosabb megoldást,
hogy fõleg a gyermekeket és a fiatal gene-
rációt olyan megfelelõ erkölcsi értékekkel
ruházzuk fel, illetve ezzel együtt a re-
formátus hit, értékrend és etika olyan vér-
tezetével lássuk el, amely éppen ezt a nap
mint nap tapasztalható, súlyos erkölcsi és
szellemi romlást állíthatja meg. Ezenkívül a
hatékony és rendszeres diakóniai szol-

gálatot kívánom megerõsíteni, felkarolva az
elesetteket, a betegeket, a szegényeket és
árvákat, illetve a bármilyen más szükségben
szenvedõket. Továbbá prioritásként fogok
tekinteni a kisgyülekezetek problémáinak
megoldására is, erkölcsileg és anyagilag is
támogatva õket, gondolok itt a szór-
ványgyülekezetekre is, hogy ne veszélyez-
tesse õket a felszámolódás és a beolvadás
veszélye.

Meg kell találni a megfelelõ hangot az
ifjúsággal is, és református értékeinket oly
módon közvetíteni számukra, hogy a
fiatalok fogékonyak legyenek erre. 

IFJ. KOSZTA ENDRE

DÉNES JÓZSEF

Újesztendõ
Tegnap még az Ó-nak
sírja körül álltunk:
Új csodára vártunk.
Ma már egyet léptünk,
Újba kezdtünk ismét,
a titkos jövendõt
nem ismerhetjük még.
Olyan jó így menni.
Nem riaszt meg senki.
Az úton vész nincsen:
Velünk van az Isten!



Az újonnan megválasztott egyházmegyei
vezetõség beiktatására november 6-án
került sor Szentjobbon. Az ünnepi istentisz-
telten ft. Csûry István püspök hirdette az
igét a Róm 4,18-25 igeversei alapján. Ábra-
hám minden hívõnek példaképe, aki „a re-
ménység ellenére is reménykedve hitte”,
amit az Isten neki megígért. A ma élõ refor-
mátus keresztyéneknek is erre a reményke-
désre van szüksége, hangzott az igehirde-
tésben. 

Ezt követõen Bara László fõjegyzõ kö-
szöntötte az egybegyûlteket, majd átadta a
szót nt. Gellért Gyula leköszönõ esperes-
nek, bihardiószegi lelkipásztornak, aki az
1Thessz 5,14a alapján szólt a megjelentek-
hez. Isten teremtési rendjébe kell beillesz-
kednie az embernek újra, ahonnan a bûn
miatt kiesett. A keresztyén ember dolga,
hogy a gyülekezetben, egyházban lépést
tartson, ne sodorja rendetlenkedésével ve-
szélybe a többieket, vagy ne hozza kelle-
metlen helyzetbe. Isten rendje nélkül min-
den, az egész világ zûrzavarossá válik. El
kell fogadni az intelmet, ha nekünk szól, de

buzdítani is kell az intelemmel, hogy min-
dig magunk elé tudjuk engedni Jézus Krisz-
tust, hogy Õ vezessen. 

Nt. Rákosi Jenõ újonnan megválasztott
esperes megköszönte elõdjének a 16 évi
kitartó, fáradhatatlan szolgálatot, megaján-
dékozva az egyházmegye nevében egy ér-
tékes Gavrucza Tibor-festménnyel, majd
Czaholi Tibor leköszönõ fõgondnokot is
megajándékozta, aki 9 évig töltötte be tiszt-
ségét. A leköszönõ egyházmegyei vezetõség
tagjainak Elismerõ Oklevelet adott át. Ezt
követõen Csûry István beiktatta esperesi
tisztségébe, közvetlen szavakkal beszélve az
egyházi vezetõ feladatának kihívásairól, ar-
ról, hogy sokszor majd dönteni kell, és vál-
lalni is kell ezeket a döntéseket. 

Az újonnan megválasztott esperes tiszt-
ségébe való beiktatása alkalmából felidézte
2001-es kinevezését a szentjobbi gyüleke-
zetbe. Gellért Gyula akkori köszöntõ sza-
vairól is megemlékezett, aki mikor meg-
tudta, hogy selymesilosvai (Szilágy megye)
származású, egy Ilosvai Selymes Péter idé-
zettel fogadta: „Az idõ akkoron szép fo-

lyással vala”. Elsõ szolgálata alkalmával az
1Kor 3,9-11 alapján hirdette az igét a szent-
jobbi gyülekezetben. Említést nyert, hogy
az elmúlt években egyházmegyei szinten 20
gyülekezetben volt lelkészcsere, nyugdíja-
zás, vagy más gyülekezetbe való távozás
okán. A személyes hangvételû beszédben
az esperes hangsúlyozta az ige szavait: mi
vagyunk Isten munkatársai, és nem fordít-
va. Azt kell tennünk, amit az Isten akar,
még akkor is, ha mi talán mást szeretnénk. El-
mondta azt is, hogy tudja, sokan kimondat-
lanul is azt gondolják, túl fiatal az esperesi
tisztségre. Fiatalsága felelõsséggel párosul –
jelentette ki, vállalható tehát ez a fiatalság.  

A berettyószéplaki vegyes kórus igé-
nyesen kidolgozott, négyszólamú kórusmû-
vekkel, és szép szavalatokkal örvendeztette
meg az ünneplõ gyülekezetet.

A szentjobbi gyülekezet nevében a gyü-
lekezet gondnoka adta át az esperesnek
ajándékát, egy palástot. Az esperes köszö-
netet mondott a gyülekezetnek eddigi sze-
retetéért, támogatásáért, valamint hálát
adott Istennek családjáért. 

Gavrucza Tibor székelyhídi lelkipász-
tor, az Érmelléki Egyházmegye rendszer-
váltás utáni elsõ esperese is köszöntötte az
újonnan megválasztott ifjú utódot. Majd
Szabó Ödön, az RMDSZ  ügyvezetõ elnöke
beszélt arról, hogy mindannyiunk feladata,
hogy a jó ügy mellé álljunk. Csûry István
püspököt az egyházkerület címerének fából
faragott másával ajándékozta meg az egy-
házmegye nevében az esperes. Az újonnan
megválasztott egyházmegyei vezetõség az
Úr asztala elõtt felsorakozva tett esküt. 

A felemelõ ünnepség szeretetvendég-
séggel zárult, amelyért illesse köszönet a
szentjobbi gyülekezetet. 

KULCSÁR ÁRPÁD
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TISZTÚJÍTÁS AZ ÉRMELLÉKI EGYHÁZMEGYÉBEN

Szükségünk van a reménykedésre

Ifjúsági misszió Várad-Velencén

Az újonnan megválasztott egyházmegyei
vezetőség eskütétele 

Színes, ötletes plakátokkal hirdetik meg al-
kalmaikat a várad-velencei ifjúsági misszió
szervezõi. Igyekeznek megszólítani a nagy-
váradi és a város környéki falvakban élõ
fiatalokat; azokat is, akik ritkán járnak is-
tentiszteletre, ifjúsági közösségbe. Célki-
tûzésüket gyülekezeti honlapjukon így ha-
tározzák meg: „havonta egyszer össze-
gyûjteni a város fiataljait”. 

A téma kapcsán állandósult a kérdés:
hogyan lehet manapság a keresztyén üze-
nettel megszólítani a fiatalokat? A próbálko-
zások sokszínûek, habitustól, lelkülettõl
függõen. Vannak, akik az egyházidegen,
külhonból importált, hatásvadász próbálko-
zásokban látják a jövõt, és vannak, akik ma-
radnak a kitapostott úton, elvégre az Ige
minden élethelyzetre tartalmaz válaszokat,
így az ifjakat foglalkoztató kérdésekre is. 

A várad-velencei ifjúsági misszió nemes
feladatot vállalt: megszólítani, integrálni,

hitben építeni szeretne. Gyülekezetbe szer-
vezett és kallódó, az Igét ismerõ és a
modern világ „tápjain/csápjain” élõ ifjakat
egyaránt összegyûjteni, az Ige hirdetett és
énekelt megszólalása köré. A hónap vasár-
napján délután tartott istentiszteleteken
vendég igehirdetõk szolgálnak. Az igehir-
detést könnyûzenei koncert követi. Októ-
berben például a budapesti Keresztút
együttes zenélt a zsúfolásig megtelt temp-
lomban. Ez alkalommal a szervezõk részérõl
Fazakas Ferenc lelkipásztor köszöntötte a
különbözõ gyülekezetekbõl érkezett ifjakat. 

A Keresztút együttes jellegzetes, egyedi
hangzását, színvonalas dalszövegeit - nem
beszélve a dalok közötti Hamvas Béla-idé-
zetekrõl – talán a felnõttek élvezik és értik
mélyrehatóbban, de minden bizonnyal a
keresztyén könnyûzene fiatal hallgatói kö-
zött is sokan ismerik dalaikat. A dalok kö-
zötti összekötõ szövegek sok esetben bi-

zonyságtétel-erejûek, és arcpirítóan hitele-
sek. Sikerorientált világunkban jólesõ hal-
lani az õszinte szót: vannak lelki mélysé-
geink, s keressük a Krisztusban már oly
sokszor megélt kapaszkodót. 

F. T. 

A Keresztút együttes fellépése Várad-Velencén:
egyedi hangzás, építő dalszövegek

Rákosi Jenő esperes köszönetet mondott előd-
jének a 16 évi kitartó, fáradhatatlan szolgálatért



Második alkalommal szervezett kán-
torkonferenciát a Királyhágómelléki
Egyházkerület, mely A régi magyar
énekek helye és szerepe a református
gyülekezeti éneklésben témakörben
került megrendezésre október 22-23-
án, a Lorántffy Zsuzsanna Református
Egyházi Központban. 

A kétnapos tanácskozáson mintegy negyve-
nen vettek részt. A református gyülekezeti
éneklés egy aktuális és vitatott kérdése az,
hogy hogyan lehet a gyülekezettel, különö-
sen az ifjúsággal megismertetni, megszeret-
tetni a nemrég bevezetett új énekeskönyv
énekeit, milyen szempontok szerint vá-
lasszunk éneket, illetve melyek azok az ér-
tékek, amelyeket fel kell mutatni és to-
vábbvinni, mint református hagyományt. A
reformáció hónapjában különösen felérté-
kelõdött ezek szerepe, hiszen a Szenci
Molnár Albert zsoltárfordítása, a Psalterium
Ungaricum mellett olyan magyar énekörök-
ségünk is van, amely történelmi gyökerei-
ben, hittartalmában, népzenei vonatkozá-
sában sokkal több figyelmet érdemel.

A meghívottak között elsõként Bódiss
Tamás magyarországi zsinati referens, a
Liszt Ferenc Zeneakadémia egyházzene
tanszékének oktatója tartott elõadást  A régi
magyar énekek keletkezéstörténete; verselés, te-
matika, dallamfordulatok címmel. Az énekes-
könyvek évszázadait áttekintõ, gazdag és
szemléletes elõadás a konferencia lényegét
is megfogalmazta: felfedeztetni és továbbél-
tetni a több száz éves hagyománnyal bíró
énekörökséget. 

Délután Berkesi Sándor karnagy Régi
magyar énekeink és az ifjúság - lehetõségek és
távlatok címmel értekezett. Tudjuk-e a saját,
protestáns hagyományokkal bíró énekeink-
kel vonzóvá tenni a kórusmunkát, tudunk-e
úgy hatni, mint a katolikusok a Salve regina-
val vagy az Ave Maria-val? Hogyan lehet ifi
énekké tenni a régi énekeinket? Számos
példával szemléltette ennek lehetõségeit.

Pénteken délután kórushangversenyre
került sor, melyen Veres Kovács Attila áhí-
tata után a Nagyvárad-rogériuszi gyüle-
kezet ötventagú énekkara egy csokorra va-
lót mutatott be régi magyar énekfeldolgozá-
sokból, Kozma Gyula karnagy vezetésével.
Brugós Anikó, a PKE tanára Kerekes Károly
énekfeldolgozásaiból adott elõ néhányat.
Ezt követõen a Kántorképzõ Tanfolyam kó-
rusa énekelt Márkus Zoltán vezetésével.
Pálfi Noémi szintén magyar népénekeket
adott elõ, egyet közülük hangszeres kíséret-
tel. A hangversenyt a PKE Vegyeskara zárta
J. Haydn 26. zsoltár alapján készült feldol-
gozásával valamint két Gárdonyi-kórus-
mûvel, Berkesi Sándor és Márkus Zoltán ve-
zetésével. A közel száz énekes végül egy kö-
zös mûvet is elõadott. Gárdonyi Zoltán
Mondjatok dicséretet c. mûvét Berkesi Sándor
tanította be és vezényelte, orgonán közre-
mûködött Bódiss Tamás. A tartalmas és igé-
nyes mûsor után a LEK alagsorában állófo-
gadásra került sor, ahol kórustagok, egyete-
mi hallgatók, kántorok és oktatók valamint
lelkipásztorok találkoztak, ismerkedtek,
szakmai kérdésekrõl beszélgettek és egy kel-
lemes estét töltöttek a fehér asztal mellett.

A konferencia másnapján Leopold
László egyetemi oktató Középkori eredetû és
16. századi népénekek Birtalan József kórusfel-
dolgozásaiban címmel tartott értekezést. A
szilágybagosi születésû zeneszerzõ Maros-
vásárhelyen élt és alkotott hosszú ideig, je-
lenleg Magyarországon él családjával
együtt. A Birtalan-életmûvet kutató Leo-
pold László tartalmas elõadásában érdekes
életrajzi adatokat tárt a hallgatók elé, majd
a zeneszerzõ énekfeldolgozásaiból a PKE
zene szakos hallgatói mutattak be néhá-

nyat. Végül Fekete Csaba lelkész-könyvtá-
ros, a debreceni nagykönyvtár tudományos
munkatársa tartott elõadást Jeremiádok és
históriás énekek címmel. A himnológiában
jártas, több évtizedes kutatómunka tapasz-
talataival bíró elõadó ízes és tartalmas elõ-
adása méltó zárása volt a két napnak.
Összegzésként elhangzott, hogy jó lenne
ezeket az énekeket minél szélesebb körben
terjeszteni, hogy reformátusokként és hit-
valókként továbbvigyük hagyományainkat.

A konferencia korántsem merítette ki a
témát. Szükséges továbbgondolni a vallásos
könnyûzene, a dicsõítõ énekek és ifjúsági
énekek kérdését és egy egészséges irányba
terelni az ifjúság zenei oktatását, ezért újabb
fórumoknak, vitáknak, beszélgetéseknek
kell helyt adni. Az ige mércéjével, a jó ízlés
és az értékek keresésével és vizsgálatával, a
használatban lévõ ifjúsági énekgyûjtemé-
nyek górcsõ alá vételével meg kell találni
azokat a valódi értékeket, amelyeket szabad
és kell tanítani, hogy ne váljon az egyház-
zenei élet sekélyessé, igénytelenné, refor-
mátus értékeinket ne váltsák fel divatos és
hangzatos mûdalok úgy, hogy saját értéke-
inket még meg sem ismertük. Adja Isten,
hogy ebben minél több munkatárs részt
vehessen a jövõben.

OROSZ OTÍLIA VALÉRIA

Harangszó ÉNEKLO EGYHÁZ 5

KÁNTORKONFERENCIA A RÉGI MAGYAR ÉNEKEKRŐL

Siess, keresztyén, lelki jót hallani!

IFJÚSÁGI HÉTVÉGE...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

mindenkinek lehetõsége volt arra, hogy
letegye félelmeit Isten kezébe, imádságban.

A nap folyamán alkalom nyílt az ificso-
portok bemutatkozására, közös éneklésre,
játszásra, beszélgetésekre. Az esti isten-
tiszteleten a gyülekezettel együtt hallgattuk
az igét, énekeltünk és készültünk a vasár-
napi úrvacsoravételre. Mindegyik istentisz-
teleti alkalmon teológusok prédikáltak (ifj.
Józsa Ferenc, Barta Aladár, Fehér Attila), mi
pedig énekkel, verssel, imádsággal
szolgáltunk a vendéglátó gyülekezetnek.

A vasárnapi ebéd után igazán feltöltõd-
ve köszöntünk el egymástól. Imádságban
áldást kértünk a vendéglátó gyülekezet éle-
tére, vezetõségére, lelkészére és családjára,
akik nagy szeretettel gondoskodtak rólunk
és nyitották meg elõttünk nem csak há-
zukat, de szívüket is. 

Adja Isten, hogy az Õ lábainál együtt el-
töltött percek áldásait tovább adhassuk és mi
magunk is áldássá legyünk mások számára! 

A konferencia résztvevőinek egy csoportja

SZABOLCSKA MIHÁLY 

Ének az újévben
Felszállok hozzád, magas sziklaszálam
Te változatlan minden változásban.
Én Istenem, csak tégedet ölelve
Száll nyugalom, száll bizalom szívemre.
Látván idõdnek örvénylõ folyását,
Esztendeimnek sebes elfutását.

Fövényszem, én, e zúgó habba vetve,
Honnan vegyek szót hála-énekembe?
Kegyelmedet, Uram, miképp dicsérjem,
A múlt évvel, hogy nem fogyott el éltem...
Hogy napról-napra, habról-habra átvisz,
S elértem, ím, ez új év hajnalát is.

Búban, veszélyben õrzõm te voltál,
Szívem ha vérzett: fölibém hajoltál.
Adtál sebet, de azt be is kötözted,
Be azt is, amit emberek ütöttek.
S bár vágyaimból vágyak még maradtak:
Legyen úgy minden, ahogy Te akartad!

Ez esztendõt is leteszem kezedbe,
Én lábaimnak ösvényt te mutass, te.
Vezess, Uram, s amit Te rám bocsátasz,
Nem félek én, legyen bár száz halál az!
- Oh, engem a sír bízvást eltakarhat,
Megnyugtat ott is az, hogy Te akartad!
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A Kültelki református templom gyülekezeti
terme nyújtott otthont a Szatmári Presbiteri
Szövetség  november 6-án tartott konferen-
ciájának, 62 személy jelenlétében.

A tanácskozás Higyed János kültelki lel-
kipásztor igemagyarázatával kezdõdött,
majd házigazdai minõségében köszöntötte
az egybegyûlteket, csakúgy, mint Tatár
Miklós egyházmegyei PSZ-elnök, Kovács
Sándor esperes és Dr. Varga Attila egy-
házkerületi fõgondnok. 

A találkozó elsõ elõadója: Dr. Szabó
Dániel, a Magyarországi Presbiteri Szövet-
ség elnöke A keresztyénség helyzete a világban
címmel értekezett. Megindult a világ refor-
mációja a különbözõ földrészeken: Ázsiá-
ban, Afrikában. Az evangélium végigsöpör
ezeken az elhagyott területeken. Koreában
ma 12 ezer misszionárius mûködik. A ke-
resztyének reggel 5 órára istentiszteletre
mennek, innen mennek munkába.  Az In-
donéziai szigeteken milliók szakadtak ki a
muszlin világból és lettek keresztyének.

Afrikában napjainkban annyi keresztyén él,
hogy Európának rá kell jönnie, a keresz-
tyénség súlypontja áttevõdik délre. 

A hozzászólások, szünet és számbavétel
után következett a következõ elõadás:
Misszió Nepálban címen, Bogya Kis Ferenc
részérõl. A szamosnegyedi lelkipásztor
hangsúlyozta a belmisszió fontosságát.  Ezt
követõen rátért a külmisszióra, amelynek
célja, hogy a más vallásúak is ismerjék az

evangéliumot, Isten igéjét és szeretetét. A
szamosnegyedi gyülekezet havi rendsze-
rességgel támogat két Nepálban missziót
folytató reformátust, a Marosvásárhely-
Kövesdomb gyülekezetbõl. Nepálban ma a
hívõk száma több mint egymillió, nagy a
gyermekhalandóság, a lakosság közel fele a
létminimum alatt él és írástudatlan. Az
állami iskolák nem tudják ellátni feladatu-
kat, ezért sok a magániskola, amelyek na-
gyon drágák. Itt segítenek a missziós isko-
lák, ahol hirdetik Isten igéjét is. A reformá-
tus misszió tagjai nagy veszélynek vannak
kitéve, mert bár szabad a vallásgyakorlás,
de üldözik a missziósokat, ezért itthonról
nem csak anyagilag segítik õket, de imád-
koznak is értük. 

Higyed János lelkipásztor megemlítette,
örül, hogy a belmisszió szóba került, mert
sokszor nehezebb a tömbházakba bejutni,
mint Nepálba elmenni igét hirdetni...

A konferencia szeretetvendégséggel zá-
rult, mely a Kültelki Nõszövetség és pres-
bitérium áldozatos munkájának köszönhetõ.

MEDVE A. SÁNDOR

Nagy örömmel készültünk gyülekezetünk
presbitereivel, hogy eleget tegyünk a tava-
lyi hollandiai meghívásnak, ami egyben
folytatása is a Belényesújlakon megtartott
presbiteri konferenciánknak. Ennek jegyé-
ben indultunk útnak október 7-én 11-en, két
mikrobusszal. Elõzõleg templomunk úrasz-
tala mellett imádságban kértük Isten áldását
utunkra és konferenciánkra. 

Hadd mondjam el, hogy a presbiterek
nagy része most elõször lépte át a határt,
elõször ismerkedtek a szabadság ízével, és
nem tudtak betelni a sok látnivalóval. So-
kuk számára érthetetlen volt, hogy átlépve
a román-magyar határt, többé nem voltak
határok, nem volt útlevél-vizsgálat.

Hosszú, fáradságos út után, 1700 km-t
„kocsikázva”, másnap este érkeztünk meg
vendéglátóinkhoz, a 12 ezer lakosú „kis fa-
luba”, Wezep-be. Nagy örömmel fogadtak
bennünket a Schakel gyülekezeti házban, és
már ülhettünk is asztalhoz a vacsorához.
Ezután megtörtént a presbiterek elszállá-
solása, helyi presbiter családoknál.

Másnap délelõtt a gyülekezeti házban
elkezdtük presbiteri konferenciánkat, Hit és
vallás témában, Papp Vilmos könyve alap-
ján. Két dolgozatot ismertettünk, az egyiket
alulírott, a másikat holland lelkésztársam,
Ds. Goedvree. Saját gyülekezetünkbõl pél-
dákkal igazoltuk, mit jelent hívõ embernek,
vallásosnak lenni, majd a téma meg-
beszélése következett, a belényesújlaki és
wezepi presbiterek hozzászólásával. A fi-
gyelmes szervezõk fordítóról is gondos-
kodtak, Goudbeek Ágnes személyében, aki
hét éve ment férjhez Marosvásárhelyrõl
Wezep-be.

Az ebédet követõen látogatást tettünk
Elburg városkába, ahol egy falumúzeumot és
egy mûködõ szélmalmot tekintettünk meg. 

Vasárnap két istentiszteleten vettünk
részt. Délelõtt a Vredeskerk templomban
voltunk ünnepi istentiszteleten. A zsúfolásig
megtelt templomban (mintegy ötszázan
voltak) meghallgattuk Lammers tiszteletes
prédikációját. Tanúi lehettünk két kisgyer-
mek keresztelésének is. Könnyekig megha-
tó pillanat volt, amikor a keresztelés után a
jelenlevõ, mintegy ötven gyermek kivonult
az úrasztala köré és egy tanító vezetésével
énekkel köszöntötték a keresztség sákra-
mentumában részesült csecsemõket. 

Az istentisztelet végén a gyülekezet lel-
kipásztora köszöntött bennünket, majd én
is megköszöntem, hogy Isten kegyelmébõl

eljöhettünk hollandiai testvérgyülekeze-
tünkbe. Presbiter testvéreimmel elénekeltük
a 90. zsoltár 1-2. verseit, és Isten áldását kér-
tem a gyülekezetre. A jelenlevõk számunk-
ra szokatlan módon fejezték ki irántunk
való szeretetüket és tiszteletüket: állva meg-
tapsoltak bennünket. 

Délután a Dorpskerk templomban vol-
tunk istentiszteleten, ahol A. Goedvree tisz-
teletes prédikált, majd 300 holland testvé-
rünk jelenlétében köszöntött bennünket.
Ebben a templomban is köszöntöttem a
gyülekezetet, köszönetet mondva a presbi-
teri találkozó lehetõségéért. Reméljük, hogy
tanácskozásunk segítségünkre lesz mind-
annyiunknak, hogy még nagyobb buzga-

Sokszor nehezebb az itthoni tömbházakba bejutni,
mint Nepálba elmenni igét hirdetni... (Higyed
János). A konferencia résztvevői

Ki kell mondanunk Krisztus szavait egy olyan világban, amely nem igényli Őt. A krisztusi testvériség
összeköt hollandot és magyart

Egy presbiteri találkozó folytatása - Hollandiában

Presbiteri konferencia a külmisszióról

BOROS ISTVÁN
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Gyülekezetek a panelek között

A mai fiatalok már Istent is a világhálón
keresik – ezzel a megállapítással indították
néhány éve az egyik református portált az
anyaországban. 

A világháló fejlõdésével, sokirányú el-
terjedésével egyre inkább érezzük a fenti ki-
jelentés reánk, igehirdetõkre háruló misz-
sziói feladatát, amelyet Krisztustól kaptunk:
„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evan-
géliomot minden teremtésnek“ (Mk 16,15). Jól
tudjuk, rajtunk is múlik az, hogy az Istent
világhálón keresõ nemzedék megtalálja az
Urat. A nékünk adott tálentumok által
igyekszünk a misszió eme új eszközét is fel-
használni az evangélium hirdetésére és an-
nak megélésére.

Egyházmegyénk lelkészi közössége arra
az elhatározásra jutott, hogy bár a virtuális
megjelenés nem tudja pótolni azokat a lelki
és testi ajándékokat, melyeket a gyülekezeti
közösségeinkben való jártasság nyújt, de az

eszközöknek eme új formáját is felhasználja
arra, hogy híveinket templomainkba, isten-
tiszteleti alkalmainkra és református hitünk
megélésére hívjuk.

Egyházmegyénk honlapjának elérhetõ-
sége: http://aradrefeme.blogspot.com.

LŐRINCZ LÓRÁND-PÉTER

HITVÉDELEM (IV.)

Tenyérjóslás
Az asztrológia és a tenyérjóslás között össze-
függéseket vélnek felfedezni a titkos tudo-
mány beavatottjai, s úgy gondolják, hogy a
koponyán, a testen, a tenyéren megjelenõ
jelek „csillagprés” lenyomatok. „Az emberi
koponya az égi szférák modellje szerint
alakul, vonz és sugároz, taszít vagy bûzlik.
A kéz és a homlok vonalai a csillagok üze-
netei.” (Eliphas Levi)

A tenyérjóslás „tudománya“ két szak-
ágra oszlik: a chirognómiára, amely a kéz és
az ujjak alakját vizsgálja, s az alkati jellem
örökletes tényezõire irányul, valamint a
chiromantiára, ami a tenyér vonalaira és
jeleire összpontosít, s benne a múlt, a jelen
és a jövõ összefüggéseit kutatja.

Görög-római hagyomány alapján a
mutató ujjat Jupiterrõl, a középsõt
Szaturnuszról, a gyûrûs ujjat a Napról, a
kicsit Merkurról nevezték el, s az alattuk
levõ dombocskák is ezen bolygónevekkel
jelzettek. (A hüvelykujjnak nincs ilyen
neve, pedig a tövénél helyezkedik el a
Vénusz domb, az életerõ domborulata.)
Amúgy mind a két alapbolygónak külön-
külön dombocskája van és jelentéssel,
jelentõséggel bír – legalábbis a szak-
avatottak szerint.

A tenyérjóslás szempontjából meghatá-
rozó a három fõ vonal: az életvonal, mely a
már jelzett Vénuszdombot kerüli meg, a
fejvonal, mely a tenyér közepén halad át s
az IQ szintet „méri”, illetve a szívvonal,
amely a négy „hosszú” ujj alatt halad ke-
resztbe s az érzelmi, lelki élet intenzitásának
fokmérõje.

Kétségbevonhatatlan, hogy az ember te-
nyerestõl-talpastól, koponyástól, szõröstõl-
bõröstõl magán hordozza személyiségének
jegyeit, s az bizony nagyon árulkodó.
„Elsajátítjuk a képességet, hogy hallgatást
parancsoljunk ajkunkra, szemünkre,
szemöldökünkre és homlokunkra; egyedül
a kéz nem képes színlelni – egyetlen
arcvonásunk sem kifejezõbb, mint a ke-
zünk.” (Honoré Balzac)

Emberségünk, jó és rossz alkati és ge-
netikus örökségünk bennünk és rajtunk
van, s azt nem tudjuk eliminálni nyakate-
kert kéz, homlok és egyéb elemezgetésekkel
és okkult irányítgatással.

A keresztyén emberség többlete az, ami
emelhet, nemesíthet, szépíthet és méltóság-
teljesebbé tehet minket: ha a Megdicsõült
Üdvözítõ fényébõl nyertünk, akkor legdur-
vább vonásaink is lefinomulnak, s ha életün-
ket Isten „kezébe” helyeztük, akkor édes-
mindegy, hogy melyik ujjunk hova görbül
és tenyérvonalaink merre kanyarodnak.

Ha tenyerünket simogatásra, áldásra és
adományozó jóságra nyitjuk, akkor az
összes rács, akasztófa és hurok, mely te-
nyerünkbe lapulva rosszat jelezhet, semmit
sem fog jelenteni. Megváltottak leszünk
ujjastól, tenyerestõl – mindenestõl.

BOROS J. ATTILA

MINDENNAPI.HU – KERESZTYÉN KÖZ-
ÉLETI HÍRPORTÁL INDULT. A honlap híre-
ket, illetve hozzájuk kapcsolódó háttéranya-
gokat, blogokat, fórumokat tartalmaz. Szak-
mai színvonalát az elsővonalas médiában
edződött szerkesztői, újságírói csapata biz-
tosítja. Naponta nyolc-tíz új anyag jelenik meg
a portálon. Az internetes naplók szerzői
ismert keresztyén közéleti személyiségek
(Balog Zoltán, Böjte Csaba, Süveges Gergő,
Szabados Ádám, Szenczy Sándor, Szeveré-
nyi János, Visky András). A portál főszerkesz-
tője Balavány György író, újságíró.

AJÁNLÓ 

Az Aradi Egyházmegye a világhálón

A Kálvin Kiadó legújabb könyve lakótelepe-
ken szervezett református gyülekezetek éle-
tét mutatja be. A Czövek Tamás szerkesz-
tette Írd meg, amiket láttál. Hét lakótelepi gyü-
lekezet címû kötetben lelkészek és gyüleke-
zeti tagok vallanak a közösségek létrejötté-
rõl és növekedésükrõl.

Magyarországon több mint kétmillió
ember él lakótelepi lakásokban. Az egykor
technológiai újításként létrehozott városré-
szek ma egyre több problémával küszköd-
nek. Sokáig kívül estek az egyházak mûkö-
dési területén, nélkülözve templomot és
gyülekezetet. Az elmúlt húsz évben számos
missziói szemléletû lelkész fordult a
lakótelepek felé és kezdett evangelizálni és
közösséget építeni a toronyházak között. A
könyvben megismerhetjük hét lakótelepi
református gyülekezet születésének és
növekedésének a történetét. Budapest-
Gazdagrét, Budapest-Káposztásmegyer,
Budapest-Rákoskeresztúr, Budapest-Õrme-
zõ, Pécs-Kertváros, Miskolc Avas-Dél és
Szigetszentmiklós-Újtelep lelkészei és gyü-
lekezeti tagjai vallanak arról, hogyan formá-
lódott missziói szemléletük, munkatársi kö-
zösségük, és milyen sikerek és kudarcok
között alakultak gyülekezeteik. 

„Hét lakótelepi gyülekezetünk és annak
vezetõi minden hiányosságuk ellenére is
Krisztus iránti hûségükrõl adnak számot,
amikor az evangéliumot bevett és szokatlan
módszerekkel képviselik és hirdetik lakó-
környezetükben. Reméljük, a gyülekeze-
tekrõl szóló tanúság buzdítólag fog hatni
más gyülekezetekre is. A Szentháromság

Isten segítse gyülekezeteinket és vezetõiket
a további hûséges, kitartó és leleményes ta-
núskodásban, egyházát pedig a helyes stra-
tégia kidolgozásában és a helyes döntések
meghozatalában.” (részlet a könyvbõl)

Czövek Tamás református lelkész, fõis-
kolai oktató. Törökbálinton él feleségével és
négy gyermekükkel. A gazdagréti gyüleke-
zetben kisegítõ beosztott lelkipásztor.

(Czövek Tamás /szerk./: Írd meg, amiket
láttál. Hét lakótelepi gyülekezet.)



CSÛRCSAVAR LEVELEI A BROADWAYN.
Nagy sikerrel mutatta be a New York-i
Westside Theatre a neves keresztény író,
C. S. Lewis Csûrcsavar levelei címû könyvé-
nek színpadi változatát. C. S. Lewis ma már
klasszikusnak számító mûvében, a Csûr-
csavar leveleiben a kísértõ szavait rögzíti a
humor, az irónia eszközeivel. Egy fõördög
ad tanácsokat kezdõ unokaöccsének arról,
hogyan hitesse el az emberekkel, hogy a ke-
resztény értékek, erények csupán a képzelet
szüleményei, amelyeket soha nem érhetnek
el; vagy hogy úgy lehet legkönnyebben a
pokolba taszítani a lelkeket, ha sikerül õket
rábeszélni, hogy hagyják holnapra a jót,
amit ma megtehetnének. Akik látták, „az
elsõ pillanattól az utolsóig érdekfeszítõnek”
nevezték a Csûrcsavar leveleibõl készült,
tanulságos színdarabot. (Magyar Kurír)

LELKÉSZEKNEK KELLENE FORMÁLNI
A VILÁGOT. Hans Strub lelkész több mint
20 éven át vett részt a lelkészek képzésében.
Tapasztalatairól kérdezte egy svájci refor-
mátus honlap. A lelkészek hivatásukat nem-
csak a templomban teljesítik, hanem a köz-
életben is részt vesznek. Hogy milyen le-
gyen a jó lelkész? Különféle feltételek tuda-
tos együtthatásával kell dolgoznia. Szemé-
lyisége és tapasztalatai, egyetemi képzettsé-
ge és emberek, meg a világ iránti szeretete
együtt hat szolgálatában. Ezekkel a tulaj-
donságokkal a lelkészeknek formálniuk kel-
lene a világot. Azok az érdekes emberek
szerinte, akiknek az életútja nem egyenes.
Melyek a hátrányos tulajdonságok? A nár-
cizmus, öntetszelgés és az önkényesség, a
leszûkült kommunikációs képesség vagy
készség. 

NAGY ÉRDEKLÕDÉS ELÕZI MEG A VA-
TIKÁNI KÖNYVTÁR ISMÉTELT MEG-
NYITÁSÁT. Szeptember 20-án több mint
három évig tartó felújítási és átalakítási
munkát követõen újra megnyílt a Vatikáni
Apostoli Könyvtár. Kéziratok, levéltári do-
kumentumok, könyvek, nyomtatványok,
rajzok, pénzérmék és érmek: a világ egyik
leggazdagabb gyûjteménye, melyek újra a
kutatók rendelkezésére állnak. Az elmúlt
három év alatt korszerûsítési fejlesztéseket is
végeztek, melynek folyamán elektronikus
beléptetõ kártya, vezeték nélküli wi-fi, inter-
netes on-line katalógus, továbbá új bizton-
sági eljárások lépnek majd mûködésbe. A
jövõbeni tervek között szerepel a könyvtár
új olvasóterme, a Sixtus-terem néhány éven
belüli megnyitása. A Sixtus-terem 1590 óta
egészen XIII. Leó pápaságáig, vagyis mint-
egy 300 éven keresztül õrizte a Vatikáni
Könyvtár egyes dokumentumait. 

41. NEMZETKÖZI BARTH KÁROLY TA-
NÁCSKOZÁS LEUENBERGBEN. A 20.
század protestáns teológiájára a legnagyobb
hatást kétségen felül a svájci református teo-
lógus, Barth Károly gyakorolta. A mostani
tanácskozáson a központi téma ez: Barth ta-
nítása a bûnrõl. A fõ témát ilyen elõadások
taglalják: „Jézus Krisztus világosságában
lesz nyilvánvalóvá a sötétség” – Barth ha-
martológiai, bûnrõl szóló tételének megvi-
tatása; Releváns-e még Barth bûnrõl szóló
tanítása a társadalmi és a kulturális kontex-
tusban?; A médiák megrendezett hazug-
ságai – határjárás a tények és a fikciók kö-
zött. A tanácskozás – mint eddig mindegyik
– szinte az egész világról vonzza a Barth-
kutatókat, teológusokat, lelkészeket. 

NÉMET ÉS HOLLAND ELÕKÉSZÜLE-
TEK A HEIDELBERGI KÁTÉ 450. ÉVFOR-
DULÓJÁRA. 2013-ban lesz a Heidelbergi
Káté, a reformátusok közös, nemzetközileg
is elfogadott hitvallási iratának, szimbólu-
mának 450. évfordulója. A német Heidel-
bergben és a holland Apeldoornban nagy
kiállítást terveznek a jeles ünnepre, aminek
már most megkezdõdtek az elõkészületei.
Nemzetközi felmérések szerint a Heidelber-
gi Kátét a világon naponta mintegy 20
millió református hívõ olvassa, tanulmá-
nyozza.  
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Egy sikeres év receptje 
Vegyünk tizenkét hónapot
és tisztítsuk meg a keserûségtõl,
büszkeségtõl, kapzsiságtól, irigységtõl,
pedánsságtól, félelemtõl.
Osszuk fel a hónapokat
harminc vagy harmincegy napra,
így a készletünk elég lesz egy évre.
Minden nap külön lesz elkészítve:
egy rész munkából,
egy rész nyugalomból,
két rész vidámságból és humorból.
Keverjünk ehhez:
három púpozott evõkanál optimizmust,
egy kávéskanál türelmet,
egy csipetnyi tapintatot.
Ezután az anyagot
bõven öntözzük szeretettel.
A kész ételt feldíszítjük
egy csokor figyelmességgel.
Naponta tálaljuk
derûsen,
egy csésze frissítõ kávéval
és határtalan
isteni bizalommal.

EGY PRESBITERI...
FOLYTATÁS A 6. OLDALRÓL
A

lommal tudjunk szolgálni Istennek, gyüle-
kezeteinknek.

Október 11-én ismét a Schakel gyüleke-
zeti teremben gyûltünk össze, ahol a vasár-
napi istentiszteleten elhangzott prédikáció
megbeszélése volt a téma. Megállapítottuk,
hogy mindkét gyülekezetben ugyanazok a
problémák: ki kell mondani Krisztus szavait
egy olyan világban, amely nem igényli Õt.
Szóljuk az Õ szavait, hirdessük az evangé-
liumot és az áldás érkezni fog, mert Krisztus
meghallgatja imánkat. 

Délután vendéglátóink kirándulásra
vittek bennünket Giethoorn-ba, ahogy õk
nevezik: a hollandiai Velencébe, és egy
Kragtfarm megtekintésére is volt idõ.

Holland testvéreink e néhány nap alatt
minél többet szerettek volna megmutatni
országukból, csodálkozva láthattuk a két
ország közti óriási különbségeket. Este bú-
csúvacsorára gyûltünk össze, ahol jelen vol-
tak a presbiterek és családtagjaik. Annyi fi-
nomság került az asztalra, hogy azt sem
tudtuk melyiket együk. Bár nyelvi különb-
ségek szétválasztanak bennünket, de össze-
köt minket egy sokkal nagyobb kapocs, a
krisztusi testvériség és az emberi barátság,
amelynek nagyszerû példája volt az a
néhány nap is, amit együtt tölthettünk.

Sok élménnyel gazdagodva indultunk
haza október 12-én Wezep-bõl, hogy más-
nap délután minden baj nélkül megérkez-
zünk Belényesújlakra, kissé megfáradva, de
ugyanakkor maradandó élményekkel gaz-
dagodva.


