
A partiumi reformáció bölcsõje, Erdõd
május 7-én, szombaton egy olyan egy-
házmegyei ifjúsági eseménynek adott
otthont, amelynek méltán volt ez a mot-
tója: „Jézus Krisztus tegnap, és ma, és
örökké ugyanaz”. 

Egyháztörténet-vetélkedõvel tekintettek vissza
a fiatalok arra, hogy a történelem Ura a
Rákócziak idején is Úr volt, istentiszteleten
adtak hálát azért, mert Jézus ma is szól, és
arról is megbizonyosodhattak, hogy a jövõ is
Isten kezében van.

Délelõtt 9 órára érkeztek a fiatalok veze-
tõikkel az erdõdi kultúrotthonba. A házigaz-
dák mellett az egyháztörténet-vetélkedõre
jelentkeztek Batiz, Ombod, Szatmár-Láncos,
Dobra csapatai. Két-két csapatot indított Mi-
kola és Magyargéres. A dobrai fiatalok, lelké-
szükkel az élen biciklitúrával kötötték egybe
az eseményt.

Ilonczai Zsombor a 36. zsoltárral nyitotta
meg az alkalmat, majd Lukács Gyöngyi, az
erdõdi iskola aligazgatónõje röviden bemu-
tatta Erdõd történetét. Póti Eduárd, a Szat-

márnémeti Református Gimnázium történe-
lemtanára vette át ezután az irányítást és le-
vezette a vetélkedõt, amire hetek óta készült,
a mintegy 40 ifjú. Feladatlap kitöltése után
egy izgalmas, erre az alkalomra kitálalt „hon-
foglaló” játékra került sor, amit a versenyzõk
nagyon élveztek.

A zsûri elnöke Muzsnai Árpád, az EMKE
alelnöke néhány mondatban szólt az ifjaknak
arról az eseménysorozatról, amit a közel-
múltban a Szatmári béke kapcsán ünnepeltek
meg a környéken. II. Rákóczi Ferenc az a ritka
vezetõ a történelemben, aki felekezetre és
nemzetiségre való tekintet nélkül fogta össze a
népeket a szabadság kivívására. Katolikusok
és reformátusok, ruszinok, románok és ma-
gyarok harcoltak együtt a jó cél érdekében. Ez
a mai embernek is példaértékû – mondta
Muzsnai. A zsûriben helyet kapott még Balla
Gábor egyházmegyei levéltáros, valamint
Cucuiat Attila és Guruita Enikõ tanítók.

A vetélkedõ közben és végén az erdõdi
ifi-zenekar fiatalos, lendületes, modern ke-
resztyén zenével dicsõítette az Urat. Kora dél-
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Krisztus közös
megvallása
„Hû az Isten, aki elhívott titeket az õ
Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal
való közösségre.” (1Kor 1,9) 

Szeretett Református Testvéreink! „Krisztus a
jövő, együtt követjük őt!” – hangzott az egy-
ségre lépő Kárpát-medencei reformátusság jel-
mondata két évvel ezelőtt. A Magyar Reformá-
tus Egyház megalakulására emlékezve, az
Isten dicsőségét és a megbékélést hirdető
eseményért hálát adva szólít meg minket Isten
igéje: „Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő
Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való
közösségre.” (1Kor 1,9) 

Hálatelt szívvel emlékezünk idén arra is,
hogy 1881-ben létrejött az egységes Magyar
Református Egyház. Ez az egység néhány év-
tized múlva megszakadt, most mégis ennek az
egységnek az örökségét kívánjuk továbbvinni.
És bár vannak botlások, emberi gyengeségek,
és sok kérdés még tisztázatlannak tűnik,
összetartozásunk tudata és továbbhaladásunk
szándéka egyértelmű és megkérdőjelezhetet-
len. Idő és energia, de legfőképpen Isten
Szentlelkének vezetése kell ahhoz, hogy a 130
évvel ezelőtt létrejött, 2009-ben megerősített
egység átformálja mindennapjainkat, gyüleke-
zeteink és egyházunk életét. 

„Krisztus a jövő, együtt követjük őt!” –
hangzik hitvallásként ma is közösségvállalá-
sunk üzenete. Pedig gyakran inkább úgy ta-
pasztaljuk, hogy a történelem – az egyház, a
szövetségek, a közösségek története is – az
egymással való meghasonlások sorozata.
Vajon nem hiábavaló-e Krisztus gyermekeiként
mégis közösségvállalásról beszélni? Az ember-
nél valóban hiábavaló. Hitvallásként kimondott
jelmondatunkban azonban arról a szövetségről
és közösségről tehetünk bizonyságot, amelyre
Krisztus hívott el. Arról a közösségről, amely
benne van, és általa valósul meg mindenek
ellenére. Mert hisszük, hogy „minden általa és
reá nézve teremtetett” (Kol 1,16b). 

Az egység, az összetartozás és a közös-
ség örömét élhetjük át a kibontakozó együttmű-
ködésekben, a gyülekezeteink életét gazdagító
testvérkapcsolatokban és a közös teherhordo-
zás erősödésében. Összetartozásunk jele lehet
az ünnepi istentiszteleten megszólaló ige, ha
ugyanaz a textus, ének és imádság hangzik el
valamennyi Kárpát-medencei református kö-
zösségben. Isten áldása kísérje a gyülekezet
szolgálatát, hogy az ő elhívására igent mondva
erősödjünk meg Krisztus közös megvallásában.

A GENERÁLIS KONVENT ELNÖKSÉGE



Minden ember ismeri Leonardo da Vinci:
Az utolsó vacsora címû festményét. A mes-
ter 1498-ban készült el vele, és azonnal a té-
ma legtökéletesebb megjelenítéseként kezd-
ték méltatni. Elkészülése óta a nyugati világ
fõmûveként tekintették. Nem csupán a
mesteri módon felépített jelenetek miatt,
hanem azért is, mert a kompozíció, a szín-
használat, a világítás és egyes alakok tartása
és mozdulata is a bibliai szavakra utal: „Ti
közületek egy elárul engem”. Vasari így írt
a freskóról: „…mindegyikük arcán látszik a
szeretet, a félelem és a felháborodás, illetve
a fájdalom, hogy képtelenek kitalálni, mi
van Krisztus lelkében”. Leonardo befejezet-
lenül hagyta Jézus arcát, nem véletlenül. A
falkép ma már igen rossz állapotban van, a
nedvesség megrongálta, de ugyanazt su-
gallja több mint fél évszázada: Jézus ön-
maga feláldozását mindenkiért.

Ha mûvészettörténeti szempontból kö-
zelítjük meg, biztos, hogy minden apróság-

ra érdemes odafigyelni, de nekünk elsõsor-
ban a kifejezett cselekedetre, az eukarisztiá-
ra, azaz az úrvacsorára kell fókuszálnunk.

Szerencsére ezt ma már minden keresz-
tyén felekezet (a maga teológiai nézeteinek
megfelelõen) szentségnek tekinti. Bár már
nagyon sok megközelítését lehetett megis-
merni az úrvacsorának, mindig is voltak vi-
ták különbõzõ korok még különbözõbb
tanai felõl, sõt a XVI. századi reformátorok
is eltérõ magyarázatokat adtak erre, mégis
azt kell megjegyeznünk, ami a Heidelbergi
Káté 75. kérdésében van megfogalmazva: Mi
emlékeztet és mi biztosít téged az Úr szent
vacsorájában afelõl, hogy Krisztusnak a
keresztfán történt egyetlenegy áldozatában
és minden õ javaiban neked is részed van? 

Mikor kezünkbe vesszük a borral telt
kelyhet, akkor az kell eszünkbe jusson,
hogy így folyt ki az Õ vére érettünk a ke-
resztfán. Csiha Kálmán errõl így fogalma-
zott: Az úrvacsoravétel az emlékezés perce

is. Kezünkbe veszünk egy lelki fényképet,
és benne újra látjuk az Úr Jézus értünk való
szenvedését!

Az Úr vacsorája által teljes mértékben ré-
szünk van a keresztfán történt áldozatból, és
mivel az élõ, megdicsõült Krisztus az Úrva-
csorában valóságosan jelen van, velünk teljes
valójával közösségre lép. Ez a valóságos
jelenlét azonban a Szentlélek által történik.

Ezáltal emlékezetünkbe véssük, hogy Õ
érettünk halt meg. Nem csak egyszerûen
meghalt a keresztfán! Értünk tette, és ezt
meg is erõsítjük az úrvacsora vételekor,
amikor így szólunk: Hiszem és vallom,
hogy Õ az, aki nekünk szolgál önmaga tel-
jes odaadásával, és Ígérem és fogadom,
hogy e kegyelemért háládatosságból egész
életetemet az Úrnak szentelem és már e je-
lenlévõ világban, mint az Õ megváltottja az
õ dicsõségére élek. Mindez személyes kap-
csolat az Úr Jézus érettem való halálának az
emlékével és az Úr Jézussal is. Mert míg az
úrvacsorát magamhoz veszem, Õ a meg-
töretett testével és kiontatott vérével táplál-
ja a lelkemet az örökéletre.

ORBÁN LEVENTE

„Nem minden, aki ezt mondja nékem:
Uram! Uram! megyen be a mennyek
országába, hanem aki cselekszi az én
mennyei Atyám akaratát.” (Mt 7,21)

Jézus Hegyi beszéde végén, mint valami
ünnepélyes és egyetemes kiáltványt kihir-
dette: Nem elég azt mondani, hogy Uram,
Uram, csak az jut be a mennyek országába,
aki Atyám akaratát teljesíti. Nem elég hinni,
tenni is kell, nem elég elfogadni, teljesíteni
is kell. Amikor valaki elbeszéli háborús él-
ményeit, elhisszük neki, hiszen semmibe
sem kerül. Jézus azonban nem ilyen hitet
nevez igaz hitnek. A hit azt kívánja, hogy
amit Jézus mond, azt teljesítsük. Hinni
annyit jelent, mint elkötelezni magunkat az
evangélium mellett. Jézus ezekkel a sza-
vakkal hadat üzent a mindenkori látszat-
keresztyénségnek.

Ma az a probléma, hogy az embereket
általában egyáltalán nem érdeklik a hitbeli
kérdések. Gondoljunk egy erõtõl duzzadó,
egészséges emberre. Mi érdekli? A kereset, a
siker, a szerelem. És az élet nagy kérdései?
Ez teljesen idegen világ számára. Nem ta-
gad, nem vitatkozik, egyszerûen oda sem fi-
gyel. Márpedig az egész hitkérdés azzal
kezdõdik, hogy a lélek nyugtalan, van ben-
ne keresés és az igazság szeretete. A gyer-
mekeink lelke még egészséges, sokat kér-
deznek. Sajnos a felnõtt már nem kérdez,
hanem egyszerûen csak él. 

A mai hitetlenség másik forrása pedig a
tömegtájékoztatás. Annyi hírt zúdítanak
ránk, hogy igazságra már nem is szomja-
zunk. Az Egyház azonban fönn akarja tartani
bennünk az egészséges érdeklõdést az Ige
iránt. 

Ismerjük az evangéliumból a jerikói kol-
dust, aki vak lévén az útszélén kéregetett.
Mikor Jézus arra vonult tanítványaival, utá-
na kiáltott: Jézus, Dávid fia, könyörülj raj-
tam. Jézus megkérdezte tõle, hogy mit akar,
hogy cselekedjen vele, mire a vak koldus
azt válaszolta, hogy látni szeretne. Pontosan
ebben áll a hit, hogy ne csak bámész-
kodjam, ne csak nézelõdjem, hanem lássak
is. Az emberek testi szemmel néznek és akik
hisznek, azok lelki szemmel látnak is.

Mi az igaz hit? A gondolkodás, az érzü-
let, az akarat átformálása. Jézus azt mondja,

hogy a lelki szegények boldogok. Az igaz
hit által átitatott szem rögtön látja, hogy
nem a földiek birtoklása a boldogság, nem a
mulandók gyûjtése, nem a hiábavalók hal-
mozása adja meg a lélek békéjét. Aki igazán
hisz, az új emberré válik. A lélekben mun-
kálkodó igaz hit még láthatatlan, ez az át-
formálódás hosszú folyamat, elõször bele
kell születnünk Krisztusba, azután folyama-
tosan belenõni, míg csak el nem érjük nagy-
korúságunkat, Krisztus teljességének mér-
tékét, de a jó cselekedetekben elõbb-utóbb
láthatóvá válik. 

Jézus elsõsorban nem azt kéri tõlünk,
hogy Érte szenvedjünk, Érte meghaljunk,
hanem azt, hogy Vele és Érte éljünk, Õt iga-
zán kövessük. Jézust a hétköznapokban kö-
vesd, a munkaasztalnál, az iskolapadoknál,
a katedránál, a betegágynál, a sírók és a sí-
rok mellett, otthonodban, gyülekezetedben,
városodban. Igaz tanítvány vagy-e, ha tele
vagy keserûséggel, ha türelmetlen és inge-
rült vagy? Miért vallod imádságos ember-
nek magadat, ha nem akarsz megbocsátani?
Miért mondod a templomban „Uram,
Uram!”, ha nem cselekszed Atyád akaratát,
nem engedelmeskedsz Jézusnak?

Add Jézusom, hogy Úrnak valljalak,
nem képmutatásból, nem üres szavakkal,
hanem õszintén, tiszta lélekbõl, a szívem-
ben. A Tõled származó igaz hit formáljon át
engem, beszélgetéseim, tetteim minden-
napjaim során láttassanak Téged. Ámen.

BALÁZSNÉ KISS CSILLA
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„Áldott, aki jõ az Úrnak nevében; áldunk titeket, a
kik az Úr házából valók vagytok! … Magasztal-
játok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az õ kegyel-
me!” (Zsolt 118,26.29) 

Program: 10.00 Zászlós bevonulás, A konferencia
megnyitása: Vinczéné Pálfi Judit, lp., missziói
előadótanácsos. 10.15 Igehirdetés: Ft. Csűry
István püspök. 10.45 Köszöntések: Bogya Kis
Mária lp., egyházkerületi nőszövetségi elnök,
Rákosi Jenő esperes, Érmelléki Egyházmegye,
Balázsné Kis Csilla lp. kerületi nőszövetségi
alelnök. 11.00 Helyszín bemutatása, házigazda
köszöntője: Gavrucza Tibor székelyhídi lelki-
pásztor. 11.15 Előadás: Prof. Dr. Peres Imre,
Debreceni Református Hittudományi Egyetem,
Újszövetségi Tanszék, tanszékvezető tanár: A nők
szolgálata az apostoli korban. 12.00 Tálentum
együttes előadása. 12.15 Előadás: Dr. Gaál
Botondné Dr. Czeglédi Mária, Tiszántúli
Református Egyházkerület Nőszövetségének
elnöke: Hit, hűség, növekedés – a református nők
küldetése. 13.00 Kávészünet. 13.30 Művészi
előadás Zsindelyné Tüdős Klára írásaiból:

Némethi Zsuzsa, Nagy Orbán és Nagy Anikó
színművészek, Szatmárnémeti. 14.10 Ebéd-
szünet, csoportos beszélgetések, ismerkedés.
Gavrucza Tibor lp., festőművész akvarell kiállítá-
sának, valamint az érmelléki szőttes-kiállítás
megtekintése a gyülekezeti házban. 15.00 Vendé-
geink, nőszövetségi vezetők köszöntő szavai, új
zászlók avatása. 15.30 Záró istentisztelet, úrva-
csoraosztás: Soósné Szebeni Noémi lp., Romá-
niai Keresztyén Nők Ökumenikus Fórumának
elnöke. 17.00 Hazautazás.

Szeretettel kérjük asszonytestvéreinket, hogy
aki teheti zászlóval, népviseletben jöjjön. A lelkész-
nőket kérem hozzanak palástot, hogy együtt
oszthassunk úrvacsorát. Kérjük a lelkipásztorokat
és feleségüket, hogy szervezzék meg gyüleke-
zetenként az utazást.

Visszajelzéseket várunk 2011. július 15-ig a
következő címekre: Bogya Kis Mária, tel: 0261
769745, E-mail: bogyakis@gmail.com, vagy:
Gavrucza Tibor, tel: 0259352511, E-mail:
gavrucza@yahoo.co.uk, Săcuieni, Crişana u. 37. sz.

Isten áldja meg találkozásunkat!
BOGYA KIS MÁRIA kerületi nőszövetségi elnök

Egyházi elöljárók, gondnokok és lelkipász-
torok gyûltek össze április 30-án az Arad-
belvárosi református templom gyülekezeti
termébe, hogy Egyházmegyei Közgyûlés al-
kalmával vitassák meg az Aradi Egy-
házmegye elmúlt esztendei idõszakát.

A Közgyûlés istentisztelettel vette kez-
detét, melyen Módi József esperes az 1Kir
19,12-13 alapján hirdetett igét. A halk és sze-
líd hang, mellyel az Úr Isten megszólította
Illés prófétát, a jelenlévõ igehallgatókat is
arra serkentette, hogy az emberi erõnk fe-
lett való úton, amely elõtt állunk szolgá-
latunk idején, Isten segítségét és gondvi-
selését fogadjuk el.

A Közgyûlés az istentiszteletet követõen
az egyházmegyei elöljárók jelentéseinek is-
mertetésével folytatódott.

Az esperesi jelentésbõl kiderült, hogy az
Aradi Egyházmegyének 6118 nyilvántartott
református tagja van 2933 családban. Ezeket
az egyháztagjainkat 215 presbiter, illetve 16
lelkész pásztorolja. Az elmúlt esztendõben
57 keresztelés, 30 esketés (12 tiszta, ill. 18 ve-
gyes pár) és 179 temetés történt.

A missziói jelentésbõl megtudtuk, hogy
3972 istentisztelet tartatott az elmúlt eszten-
dõben egyházmegyénkben, melyek közül
1361 volt a vasárnap délelõtti istentisztelet.
A részvételi arány az istentiszteleteken a
gyülekezetek lélekszámának egynegyede.
Bibliaórákat 14 gyülekezetben tartanak. Úr-
vacsoraosztás gyülekezetenként változó
számban (6-tól 12 alkalomig évente) tör-
ténik, egyházmegyénkben 8650 személy élt
vele. 105 gyülekezeti ünnepélyt szervez-

tünk (ezek vallásos vagy nemzeti jellegûek
voltak), és 107 alkalommal szerveztünk sze-
retetvendégségeket. Az imaheti alkalmak is
népszerûségnek örvendenek. Egyházme-
gyénkben 16 gyülekezet szervez évente
imahetet, az elmúlt esztendõben 7368 sze-
mély vett részt ilyen alkalmon.

A Nõszövetség 12 gyülekezetben van
megszervezve és összesen 289 tagot számlál.

Ifjúsági szövetségünk, a KRISZ 9 gyüle-
kezetben, 129 taggal mûködik.

A vallásoktatás és katekizáció terén
megállapíthatjuk, hogy a gyermekek és ifja-
ink vallásos nevelését úgy a tanintézmé-
nyekben, mint a gyülekezetekben a lelki-
pásztorok végzik. Két szakképzett vallások-
tatója van egyházmegyénknek, akik viszont
nemcsak az iskolákban, hanem a gyüleke-
zetükben is segítik a lelkipásztor munkáját.
221 gyermek vesz részt gyülekezeti vallás-
órákon, míg az iskolákban 447 gyermeket
tanítunk.

Konfirmáció 11 gyülekezetben történt,
20 fiú, 25 lány és két felnõtt, összesen 47
személy konfirmált az elmúlt évben.

Örvendetesnek mondható, hogy a gaz-
dasági válság ellenére is a szeretetszolgálat
pénzbeli összege emelkedett 36.132 lejrõl
54.555 lejre.

Gyülekezetgondozással kapcsolatos
szolgálatok száma (család- és beteglátoga-
tás) egyházmegyei szinten 1876.

A Közgyûlésen még megvitatták az egy-
házmegye gyülekezeteinek pénzügyi szám-
adását, a gyülekezetek zenei életét, az ifjú-
sági munkát, a lelkészértekezleti tevékeny-
séget és a Presbiteri Szövetség munkáját.
Javaslatokat fogadtak el, melyeket hisszük,
egyházi életünk megjobbítására tudunk
majd felhasználni.

Közös imádsággal záródott a Közgyû-
lés, melyen Isten áldását kérték a jelenlevõk
egyházmegyénk valamennyi gyülekezeté-
nek életére.

LŐRINCZ LÓRÁND PÉTER
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KÖZGYŰLÉST TARTOTT AZ ARADI EGYHÁZMEGYE

Elfogadni Isten segítségét

Tizenhat lelkész pásztorolja az Aradi
Egyházmegye egyháztagjait 

Az Aradi Egyházmegye gyülekezetek szerinti
lélekszáma. Angyalkút - 155, Arad-Belváros -
1175, Arad-Gáj 410, Arad-Mosócz (a német-
szentpéteri szórvánnyal) - 310, Ágya - 400,
Bélzerind - 170, Borosjenő - 89, Borossebes -
85, Erdőhegy Kisjenő - 818, Feketegyarmat -
350, Kispereg - 630, Lippa és Gyorok - 63,
Nagypereg (cseh anyanyelvű gyülekezete) - 78,
Nagyzerind - 590, Pankota - 90, Szemlak,
Nagylak és Pécska - 75, Szentleányfalva - 197
és Vadász - 328 lélek. A húsz gyülekezeten kívül
a 3 leányegyházban és 32 szórványban,
mintegy háromszáz lélek él.

A Királyhágómelléki Református Nőszövetség XII. Konferenciája
Székelyhíd 2011. július 23. 

Július közepéig várják a résztvevők
visszajelzéseit. 
Képünkön a székelyhídi református templom



után a sereg átvonult a templomba, ahol
még több fiatallal kiegészülve megtöltötték
az imádkozás helyét. Szatmárhegy, Dobra,
Magyargéres, Szatmár-Láncos, Szatmár-
Szamosnegyed, Szatmár-Kültelek, Száraz-
berek, Batiz, Szatmárpálfalva, Ombod,
Pettyén, Szamoskóród, Mikola, Egri és Er-
dõd ifisei jelentek meg az ifjúsági talál-
kozón.

Az istentisztelet elején a szatmárpálfal-
vai ifi zenés-verses mûsorral hangolta az
egybegyûlteket az Igére, amit nt. Kovács
Sándor esperes tolmácsolt. Az alapige, azaz
a találkozó mottója arra enged következtet-
ni, hogy bármennyire is változik körülöt-
tünk a világ, az emberek, szeretteink, isme-
rõseink – egyvalaki: Jézus biztos pont marad
az életünkben. Az Úr szava egyik korban
sem volt korszerû, de mindig idõszerû volt,
és mindig a megoldást adta az emberek szá-
mára, éppen ezért a mai fiataloknak is bát-
ran vállalniuk kell az Õ nevét.

Ft. Csûry István püspök a bibliaolvasó
kalauz aznapi igéjével bátorította a fiatalo-

kat arra, hogy példamutató életükkel, ma-
gatartásukkal világítsanak, és ne elégedje-
nek meg annyival, hogy „õk nem annyira
rosszak, mint a többiek”, hanem törekedje-
nek a jóra, a jobbra.

A vetélkedõ eredményhirdetésére ez-
után került sor, ahol elõször is elhangzott az
a közhelynek tûnõ, de jelen esetben õszinte
megállapítás: mindenki nyert! Azonban a
tudást is kellett értékelni: 1. hely: Mikola II;
2. hely: Mikola I; 3. hely: Erdõd. Egy csapat

sem ment haza üres kézzel: különdíj vagy
könyvadomány és oklevél mindegyik csa-
patnak méltán járt.

Az istentisztelet záró részében a kárpá-
taljai KRISZ együttes félórás koncertet
adott. Az énekek megerõsítették a nap
mondanivalóját: Isten kezében van egyhá-
zunk, népünk, magyarságunk jövõje és bár-
mennyire is kilátástalannak tûnik nemze-
tünk sorsa, Benne mindig van remény. 

Istentisztelet és ebéd után a találkozó
hátralévõ részében íjászbemutatóra és nép-
tánctanulásra került sor. 

Jár a köszönet a kicsiny gyülekezet aktív
tagjainak, valamint azoknak, akik adomá-
nyaikkal is hozzájárultak a rendezvényhez
(Szatmár Megyei Tanács, Szatmári Refor-
mátus Egyházmegye, Királyhágómelléki
Református Egyházkerület, Királyhágó-
melléki Református Ifjúsági Szövetség, Sza-
mosdobi Református Egyházközség, Szat-
márpálfalvai Református Egyházközség,
EMKE, Erdõdi Petõfi Kör, Molnár KZD –
Erdõd).

Több mint 100 fiatal Erdõdön az Urat
magasztalta. Ezzel a helyi lelkipásztor régi
álma valósult meg, de ezért egyedül Istené
a dicsõség.
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TEGNAP, MA ÉS ÖRÖKKÉ...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

Tizenegyedik alkalommal rendezték
meg a Károlyi Gáspár Napokat, melyet
ebben az évben az önkormányzat és a
két helyi református gyülekezet közös
szervezésében május 14-15. között
Nagykárolyban tartottak meg. 

A hagyományõrzõ alkalmon évrõl évre a
bibliafordító munkássága elõtt tisztelegnek,
Károlyi Gáspár szülõvárosának történelmé-
ben ez volt az ötödik ilyen találkozó. A
2001-ben elindult megemlékezést egyéb-
ként Göncön és Nagykárolyban felváltva
tartják, minden ötödik esztendõben pedig
Vizsolyba hívják a vendégeket, ahol a le-
fordított Szent Biblia egyik eredeti kötete is
megtalálható.

A kétnapos rendezvény megnyitójára
május 14-én, szombaton a nagykárolyi re-
formátus templomban került sor, ahol töb-
ben is köszöntötték a vendégeket. Tukacs
József, a Nagykároly-belvárosi Egyházköz-
ség lelkipásztora azt mondta, „a Károlyi
Gáspárra való emlékezés során a magyar
igét ünnepeljük, a kapcsolat pedig úgy
jöhet igazán létre, ha a lelkünk ráhango-
lódik arra az isteni üzenetre, amelyet a
város szülötte magyarul tolmácsolt.” 

Tolnay István Nagykároly-kertvárosi
református lelkész arról szólt, hogy „Isten
igéje most is oly biztosan szól hozzánk,
mint amikor Károlyi azt lefordította, és a

magyar nemzet kezébe adta.” A lelkipásztor
büszkeségét fejezte ki azzal kapcsolatban,
hogy így, több száz év elteltével a magyar
nyelv most is olyan erõs és élõ, mint ami-
lyen az volt a bibliafordító korában.

A Királyhágómelléki Egyházkerület kép-
viseletében Nagy Sándor esperes, és Varga
Attila fõgondnok köszöntötték az egybe-
gyûlteket. Az esperes szerint az ünnepség fõ
jelentõsége, hogy Károlyin keresztül a ma-
gyar nyelv által használt legszentebb dolog
került a kezünkbe, éppen ezért „a kétévente
sorra kerülõ ünnepség mindig szent marad,
és nekünk, reformátusoknak is erre kell töre-
kednünk.” Varga Attila azt hangsúlyozta,
hogy „a bibliafordítás szellemi, lelki és er-
kölcsi tekintetben is komoly alapokra helyez-
te a magyar kultúrát.” 

„Károlyi Gáspárnak méltó tisztesség
adassék” – elevenítette fel Csomós József
tiszáninneni püspök a rendezvényrõl szóló
megállapodás aláírásának kulcsmondatát,
mely elmondása szerint „minden évnek a
súlyát, a következõ évnek pedig a feladatát
határozza meg.” A szombati nap zárásaként
Tóth Máthé-Miklós Én, Károlyi Gáspár címû
monodrámáját tekinthették meg a részt-
vevõk Kóti Árpád, a Debreceni Csokonai
Színház mûvészének elõadásában.

A vasárnap délelõtti istentiszteleten
Csomós József hirdette Isten igéjét, mely-
ben a társadalmi válság évrõl évre mélyülõ,
visszafordíthatatlan problémáiról, valamint

az Isten iránti hûség fontosságáról is szólt.
„Krisztus a jövõ – együtt követjük Õt!” –
mondta a tiszninneni püspök, aki a Magyar
Református Egyház létrejöttének második
évfordulója kapcsán kiemelte az esemény
legfontosabb üzenetét. Csomós József arról
is beszélt, hogy a XI. Károlyi Gáspár Napok
fontossága és jelentõsége 2009. május 22. fé-
nyében hangsúlyosabb szerepet kap; majd
felhívta a figyelmet arra, hogy „református
nemzeti ünnepünk közeledtével minél
többen lépjük át a határt, hiszen az egysé-
get csakis a kapcsolatok ápolásával lehet
megélni!”

Az istentisztelet zárásaként a Nagyká-
roly-belvárosi Károlyi Gáspár kórus, a gönci
vegyeskar, a Nagykároly-kertvárosi Pro
Ecclesia kórus, valamint a vizsolyi kórus
énekszolgálata következett, majd a kétna-
pos rendezvény a református templom
bejáratánál található Károlyi-szobor koszo-
rúzásával zárult. (tirek.hu)

KOJSZA PÉTER

A BIBLIAFORDÍTÓ MUNKÁSSÁGA ELŐTT TISZTELEGTEK 

A magyar ige ünnepe

A dobrai fiatalok, lelkészük – Kurta-Tőtös
Szabolcs (balra, lent) – kíséretében, két keréken
érkeztek Erdődre

Négy kórus szolgált a Károlyi-ünnepség második
napján
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Május 6-án pénteken délután nyitotta
meg kapuit a 13. Függõleges Keresz-
tény Ifjúsági Konferencia Kolozsváron,
a Kétágú templomban, melynek idei
témájára – Szex feketén-fehéren - 500
fiatal volt kíváncsi.

Az ünnepélyes megnyitón egy rövid jelenet
keretében bemutatkoztak a moderátorok -
Visky Anna és Oláh Krisztián -, valamint
köszöntötte a jelenlévõket Berke Krisztina,
a Függõleges projekt-koordinátora. 

„Bezzeg a mi idõnkben!” – kezdte az el-
sõ elõadást Csomós József lelkipásztor, a Ti-
száninneni Egyházkerület ifjúsági elõadója,
aki a szexet több variánsban is meghatá-
rozta: a szex lehet öröm, lehet áldás, a szex
felelõsség.

Elértünk arra a pontra, mikor a férfi már
nem férfi, a nõ pedig nem nõ. Csomós meg-
osztotta személyes tapasztalatát is, említve
egy ilyen esetet, mikor irodájában ülve egy
„ember” érkezett hozzá, egy reklámcég kül-
döttje. A „férfi” rózsaszín pólóba, rászorulós
bársony nadrágba volt öltözve.

Férfi vagy? Vállalod a felelõsséget? Nõ
vagy? Kész vagy, hogy anya légy? Vállalod
a következményeit, felnõttél? Akkor a többi
megy magától. Ha még gyerek vagy, akkor
légy türelemmel, Isten a szexet a felnõttek-
nek találta ki.

Az elõadást követõen az Alsóvárosi
Egyházközség ifjúsági csoportja adta elõ
színdarabját, a Halhatatlanságra vágyó
királyfit. Este a teaházban fejezõdött be a
program, a szervezõk koncerttel kedves-
kedtek a résztvevõknek.

Fazakas Ferenc Sándor lelkipásztor, a
Bihari Egyházmegye ifjúsági elõadója kezd-
te meg a konferencia szombati elõadássoro-
zatát. Lényeges, hogy családon belül
hogyan kezelik a szexualitást – szögezte le

az elõadó. Isten, amikor megteremtette a
férfit és a nõt azt mondta, hogy szaporod-
jatok, de a részleteket nem mondta el, mert
Isten belénk teremtette a hogyant, belénk
teremtett egy olyan motivációt, ami belülrõl
jön. A szexuális motiváció három jellem-
vonása: testi érettség, külsõ ingerek és belsõ
késztetés.

Berke Eszter lelkipásztor és meghívottai
a párkapcsolatban és a házasságban elõfor-
duló elvárásokról beszélgettek, arról, hogy
milyen teljesítményt követelünk meg egy-
mástól egy kapcsolatban, és ez milyen ha-
tással van a kapcsolatunkra. Szeretni csak

szabadon lehet, vonták le a beszélgetésbõl a
következtetést.

Ifj. Csomós József Keresztyén mítoszrom-
bolás címû elõadását egy történettel kezdte:
Egy antropológus hajótörést szenved, túléli,
kiköt egy szigeten, ahol találkozik egy
kannibállal. Az antropológus meglepõdve
látta, hogy a kannibál, akivel találkozott a
Bibliát olvassa. Megkérdezte tõle, hogy
mégis minek olvassa a Bibliát, hiszen a mo-
dern tudományok már mind ellent monda-
nak a Bibliának. A kannibál azt válaszolta,
lehet, hogy a Biblia nem a legújabb kutatá-
sokat tartalmazza, de ha nem azt olvasta
volna, már rég megette volna az antropoló-
gust. A Biblia azért van, hogy megváltoztas-
son bennünket – mondta a tiszáninneni
ifjúsági referens.

Ifj. Berke Sándor az önkielégítésrõl be-
szélt. A Biblia nem beszél a kérdésrõl konk-
rétan. Nem úgy kell megközelíteni, hogy
bûn vagy sem, nem ez a fõ kérdés, noha
könnyen bûnre, paráznaságra, függõségre
nevel. Az, hogy ha bebizonyítjuk, hogy
bûn, az még nem segít, attól, hogy bûnként
kezeljük, még nem segítség a leszokásban.
A félelem nem egy jó motiváló erõ. Ha meg-
gyengül a félelem forrása, akkor már elin-
dultál a jó úton. A másik lehetõség, hogy

beépítjük az életünkbe, ha nem tudod
legyõzni, akkor tedd barátoddá, azaz úgy
kezded kezelni, ami már nem fontos.

Imre István Milyen hatások formálnak
téged? címmel tartott elõadást. A mákófalvi
lelkipásztor elmondta, hogy a médiában tu-
datosan használnak szexuális tartalmakat, a
reklám nem csak arról szól, hogy el kell ad-
ni egy terméket, hanem életfelfogást köz-
vetít. Szexszel pedig mindent el lehet adni,
még a grillcsirkét is. A „szexualizáció” azért
rossz, mert míg a családban, tanároknak
tabu téma, addig a világ a szexet úgy mu-
tatja be, mint egy rizikómentes szórakozást.

Mike Pál lelkipásztor szerint senki sem
akar rosszat párjának, barátnõjének, minden-
kiben jóakarat van. A reklámok azonban azt
sugallják, hogy állatok vagyunk, akik nem

tudunk uralkodni az érzéseinken, vágya-
inkon. Jézus megtaníthat egészségesen élni,
mert Õ tudja, hogy számunkra a legjobb.
Isten azért adta az értelmet, hogy ural-
kodjunk az ösztöneinken és egy dolgot kér
tõlünk, hogy hozzuk meg azt a döntést, hogy
megpróbálunk odafigyelni az érzelmeinkre.

Délután különbözõ szabadidõs és alter-
natív programokon vettek részt a konferen-
ciázók.

Vasárnap délben, a konferencia záróis-
tentiszteletén Visky Péter lelkipásztor hir-
detett igét, az 1Kor 6,17-20 alapján. „A jó
szexuális élet a jó házasság alapja – hal-
lottam rádióban. Ez hamis, de az igaz, hogy
a jó szexuális életnek a jó házasság az
alapja. A jó házasságnak mi az alapja? A ti
testetek az Istentõl kapott drága ajándék, a
bennetek levõ Szentlélek templom. Két lá-
bon járó templomok vagytok. Istennek
templomai bizonyságot tesznek életükkel
arról, hogy az egy Isten szolgálatában va-
gyunk, aki testünket és lelkünket megvál-
totta. Ezt jelentette ki számunkra Istennek
igéje feketén-fehéren, ezért dicsérjük Istent,
magasztaljuk õt, mert csodálatos élettel aján-
dékozott meg bennünket” – hangzott el a kon-
ferencia záróistentiszteletén.

KISS GÁBOR

FÜGGŐLEGES - 2011 

Intim kérdések, feketén-fehéren

Berke Eszter és meghívottjai a párkapcsolatban és a házasságban előforduló elvárásokról beszélgettek

Ajándék, áldás és felelősség. Számomra az
idei Függőleges konferencia az ötödik volt.
Mindig nagyon jól éreztem magam, így már
hónapokkal megelőzően vártam. Ahogyan Imre
István, az erdélyi egyházkerület ifjúsági előadója
hangsúlyozta előadásában: a világ hamis képet
mutat a szex használatáról, olyan dolgokat
közöl, ami az embernek „megfelel”, és nem
világít rá, hogy a szex komoly dolog, felnőtté
kellene válnunk hozzá. Ajándék, áldás és nagy
felelősség. Manapság értékét vesztette az igazi
szex és a gyermekáldás a házasságban. Úgy
gondolom, Istennek nem ez volt a célja. Fontos
hogy az ember a házastársát úgy ismerje, ahogy
mást nem, és ez a legnagyobb ajándék a másik
számára. Persze nehéz az embernek megtar-
tóztatnia önmagát, mivel Isten velünk együtt te-
remtette a vágyainkat is, viszont hiszem, hogy
Isten erőt ad a várakozásban. Az ember jobban
szeretheti társát, mint vágyait. Bár tisztában vol-
tam Isten akaratával, mégis sok kérdésemre vá-
laszt kaptam a konferencián.

KÓSA ANDREA, nagyszalontai ifi
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Tizenhetedik alkalommal rendezték meg
Hegyközcsatárban április 16-án a Hegyközi
kisrégiós presbiter konferenciát, amelyen
mind az öt érintett egyházközség képvisel-
tette magát. 

A kiállítással egybekötött konferencia a
közel nyolcszáz éves mûemléktemplomban
vette kezdetét, Miklós Csaba helyi refor-
mátus lelkipásztor áhítatával, a Mt 5,14-16
alapján.

Ezt követõen a lelkipásztor és a fõgond-
nok köszöntötte a vendégeket. A találkozó
során Tóth Zsigmond, a királyhágómelléki
PSZ ügyvezetõ elnöke, zsinati póttag mo-
derátorként mûködött közre.

Elsõnek Vitályos Barna, Hegyközcsatár
polgármestere köszöntötte a konferencia
résztvevõit. Mondandójában többek között
arra is kitért, hogy összegfogás nélkül nagy
veszélynek van kitéve magyarságunk. 

A résztvevõk egyperces néma csenddel
adóztak Balog Botond nyugalmazott tanár
emlékének, akit aznap helyeztek végsõ
nyugalomra.

„Példás dolog, hogy itt, a Hegyközben
ilyen szépen meg tudták szervezni ezeket a
konferenciákat, találkozókat, presbiterkép-
zéseket. Nekünk, presbitereknek õrt kell áll-
nunk, példát kell mutatnunk, ezzel tudjuk
segíteni gyülekezeteinket, lelkipásztor
testvéreinket munkájukban, a gyülekezet
építésében” – mondta köszöntõjében Török
Sándor, a Bihari Egyházmegye PSZ-elnöke.

Az elsõ elõadást dr. hc. Szabó Dániel, a
Magyarországi Presbiteri Szövetség elnöke
tartotta A misszió iránti elkötelezettség a
presbiter életében címen. Mindenki Dani
bácsija elkötelezett misszionárius, szerte a
világon Kanadától Japánig, Magyarország-

tól Oroszországig hirdeti a krisztusi tanítást.
Mindenütt szeretik, és mindenüvé vissza-
várják, 80 évét meghazudtoló fiatalos len-
dülettel és vehemenciával próbálja tudását
átadni a hallgatóságnak. Sem idõt, sem
anyagiakat, sem fáradtságot nem ismerve
járja a világot, élete legfõbb szempontja a
misszió iránti elkötelezettség. 

A kilencvenes évekhez viszonyítva
megcsappant a magyar reformátusok lét-
száma – mondta az elõadó. Közösen kell ke-
resni ennek az okát, orvosolni és megaka-
dályozni a fogyási tendenciát.  Tudatosítani
kell az emberekben a református identitás
fontosságát, integrálni azon közösségeket,
amelyek ateista életmódot folytatnak,
bevezetni õket a krisztusi tanítás rejtelmei-
be, hiszen aki keresztyénként él, abban a
szeretet fog uralkodni nem pedig a gyûlö-
let. Fényt kell gyújtani a szívekben és lel-
kekben, amelyet hagyni kell, hogy be-
ragyogja életünket – zárta mondandóját
Szabó Dániel. 

Az egyház kihívásai
a 21. században 

A következõ elõadást Szilágyi Péter, a
Bihari Egyházmegye presbiteri fõjegyzõje
tartotta Presbiter a 21. században – a cselekvõ
hit embere címmel.  

„Azt mondja Pál apostol a hitrõl, hogy a
hit az élet után a legnagyobb kegyelmi
ajándék, amit Istentõl kapunk. Valóban ezt
nem lehet megvenni, mint egy ruhát, nem
lehet tudással szerezni, ezt Istentõl kapjuk.
Az a kérdés, hogy a 21. században mire
elégséges a hit, milyen cselekvési területei
vannak és lesznek a hívõ embernek. A

református egyháznak legfõbb kihívása,
missziói küldetésének legfontosabb feladata
az Isten anyaszentegyházának megõrzése, a
gyülekezet építése és a tiszta hit meg-
õrzése.” – hangzott el az elõadás során.

Délelõtt került volna sor a hegyközi
presbiterképzés folytatására – melyet
Kelemen István hegyközszáldobágyi
lelkész tartott volna –, de az idõ rövidsége
miatt egy más alkalomra halasztották. 

A rendezvény ezután a Kultúr-
otthonban folytatódott, ahol grafikákból és
festményekbõl nyílt kiállítást nézhettek
meg a jelenlévõk a Hegyközi tehetségek –
Molnár Anita, Gyurkovics Éva, Tikosi
Zoltán – munkáiból. A kiállított munkákat
szakszerû hozzáértéssel mutatta be
Sztankovics Gyula hegyközcsatári pótpres-
biter, kultúrreferens. 

Délután a beszámolók és kötetlen be-
szélgetések következtek. Ezeket meg-
elõzõen Molnár Gyula hegyközszáldobágyi
gondnok bizonyságtételét hallgathattuk
meg, aki nagy bátorsággal és átéléssel
mesélte el mindenkinek, hogyan is találta
meg azt az utat, a sok elhatalmasodott bûn
után Jézus Krisztushoz.

A rendezvény kötetlen beszélgetéssel
folytatódott. A késõ délutánig elhúzódott
találkozó sikeresnek bizonyult, mindenki
élménnyel gazdagon, feltöltõdve ment haza
szerettei körébe. 

TÓTH ZSIGMOND

XVII. HEGYKÖZI KISRÉGIÓS PRESBITER KONFERENCIA

„Fényt gyújtani a szívekben”

Öt éves a Presbiter-oldal
2006. áprilisától egyházkerületi gyülekezeti
lapunk rendszeresen megjelenő, egész oldalas
külön rovatot biztosít a Presbiteri Szövetség
számára. 

Létrejöttéért és folyamatos megjelenéséért
először Istenek adunk hálát, valamint azoknak a
munkatársaknak, akik megírják és megszer-
kesztik ezt az oldalt. Megpróbálunk minél több, a
presbiteri tisztséggel kapcsolatos, a Szentíráson
és hitvallásainkon alapuló cikkeket közölni.
Tesszük ezt abból a meggondolásból, hogy hí-
veinknek minél nagyobb rálátásuk legyen a
presbiteri választások alkalmával, milyen
elöljárókat érdemes megválasztani, és kiket nem
szabad megválasztani e tisztségre.

Rendszerint igyekszünk beszámolni a
Szövetség munkájáról kerületi, megyei és gyü-
lekezeti szinten egyaránt, illetve különböző hely-
színeken megtartott közgyűlésekről és konfe-
renciákról.

Megemlékeztünk azon presbitereinkről, akik
anyaszentegyházunkért tevékenykedtek, vala-
mint a jelenben szolgálókról.

Mindezért hálás a szívünk a rovat ötéves
évfordulóján, és egyúttal biztatjuk minden ked-
ves testvérünket, hogy imádkozzanak, írjanak,
reménykedve, hogy egyszer önálló lapja is lesz
Szövetségünknek.

LÁSZLÓ KÁLMÁN, KREKPSZ ELNÖK

Török Sándor: Nekünk, presbitereknek őrt kell állnunk
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I. KÁRPÁT-MEDENCEI LELKÉSZI FOCIKUPA

Gólerős lelkipásztorok
Lelkészértekezlet
Újszentesen
A Temes és Krassó-Szörény megyét magába
foglaló Temesvári Egyházmegye lelkész-
értekezlete Újszentesen egy olyan csodás
helyen zajlott le, amelynek leírásához
oldalakra lenne szükség. 

A botanikus kertnek is nevezhetõ
parókiaudvar a ragyogó tavaszban lehetõvé
tette a szabadtéri tevékenység végzését. Így
nem csupán az értekezlet megtartására
került sor Isten szabad ege alatt, hanem a
szeretetvendégségre is. Fazakas Csaba
esperes ezúttal fõszakácsként tevékenyke-
dett a vendégváró uzsonna, illetve ebéd
elkészítésében.

Az esperes által szabad tüzû rostélyon
elkészített csórékolbász és flekken között az
értekezlet lelki tápláléka is említésre méltó.
Vitéz Dr. Higyed István nyugalmazott lelki-
pásztor a hagyományos bibliaórát tartotta
meg, az 1Thessz 1,2-10 alapján hirdetve az
örökérvényû isteni kijelentést. 

A szintén nyugalmazott Makay Botond
lelkész egyik resicabányai elõdje, Streleczky

Sándor áldásos életét és munkásságát mu-
tatta be, Tövisek és virágok Sándor bácsi vi-
rágoskertjébõl címmel. Az elõadásból meg-
tudhattuk, hogy Streleczky egyházi író, köl-
tõ és képzõmûvész is volt egyben a Temes
megyei Klopodián és Resicabányán. Az
elõadó szemléltetésként a tulajdonában
lévõ színes rajzokkal teli albumot és né-
hány, családoknak készített ajándéklapot
mutatott be.

A lelkészek mellett öt tiszteletesasszony
és néhány gyermek is részt vett a rendezvé-
nyen. A papnék végighallgatták az elhang-
zottakat, míg a gyermekek vidáman játsza-
dozhattak a hatalmas parkban.

Gáll Zoltán lugosi lelkésznek, mint lel-
készértekezleti elnöknek ezúttal csak annyi
volt a tennivalója, hogy meleg szavakkal be-
vezesse, illetve berekessze a nagyszerûen si-
került elsõ negyedévi értekezletet. 

MAKAY BOTOND

Nagy érdeklõdés övezte május 6-án,
pénteken az elsõ alkalommal megszer-
vezett Kárpát-medencei lelkészi kispá-
lyás labdarúgó-bajnokságot. A Szabolcs-
Szatmár megyei Csengerben húsz re-
formátus egyházmegye tizenhárom
csapata képviseltette magát. 

A kisváros sportcsarnokában százharminc
anyaországi, erdélyi (Kolozsvár, Marosvá-
sárhely – Udvarhely közös csapat), partiumi
(Bihar, Szatmár, Zilah, Szilágysomlyó), kár-
pátaljai és felvidéki lelkipásztor mérkõzött
meg egymással. Az egész napos eseményt
Bartha Gyula esperes és Bölcskei Gusztáv,
a Tiszántúli Egyházkerület püspöke nyitot-
ta meg. Utóbbi a nyitómeccsen pályára is lé-
pett a hazai, szatmári csapatot erõsítve. En-
nek ellenére az ellenfél, a Zilahi Egyházme-
gye csapata 2-1-re legyõzte az eddigi „örö-
kös bajnokot” (lásd keretes írásunkat). 

A Bihari Egyházmegye csapata elsõ mér-
kõzésén könnyû, 4-0-ás vereséget szenve-
dett a sikerre éhes vendéglátóktól. A követ-
kezõ mérkõzésen azonban beindult a bihari
„gõzhenger”, és a zilahiak felett aratott
nagy arányú gyõzelemmel már reményked-
hettek a továbbjutást érõ elsõ hely elérésé-
ben. Errõl egy, a hazai szatmáriak elleni két-
szer 5 perces ráadásmeccs döntött, hétméte-
res-párbajjal és bihari örömmel a végén. 

Az elõdöntõk erdélyi és partiumi domi-
nanciát hoztak, hiszen a négy között csu-
pán egy anyaországi csapat, a Szabolcs-
Bereg árválkodott. A torna legtöbb gólját
lövõ bihariak kiütéssel diadalmaskodtak
felettük a döntõbe jutásért. A másik mérkõ-
zésen két, egymás erejét az erdélyi TEPSI-
kupáról (Tespedt Eltunyult Papok Sport
Imitációja) jól ismerõ együttes, a Kolozsvár

és a Marosvásárhely - Udvarhely vegyes csa-
pata találkozott, mely utóbbi sikerét hozta. 

A döntõben a bihariak két góllal is vezet-
tek erdélyi lelkészkollégáik ellenében, ám a
fáradtság elõbbieknél is kiütközött, így 2-2-es
döntetlen után hétméteresek döntöttek az
elsõ helyrõl. Több kihagyott lövést követõ-
en a bihariak Szigeti Ferenc nyüvedi lelki-
pásztor góljával nemcsak az aznapi máso-
dik büntetõpárbajukat, de egyben a Kárpát-
medencei lelkészbajnokság serlegét is meg-
nyerték. A torna legjobb játékosának Filep
Attilát kisnyégerfalvi lelkipásztort válasz-
tották a szervezõk. 

A harmadik helyre a kolozsvári csapat
kapaszkodott fel, miután kiütéssel legyõz-
ték az elõdöntõ egyetlen anyaországi csapa-
tát, a Szabolcs-Bereget. 

Az egész napos bajnokság vacsorával
zárult, ahol a házigazda, Bartha Gyula espe-
res köszönetet mondott a szervezõknek, a
résztvevõknek és a mérkõzések játékveze-
tõinek. Jövõre, reménység szerint a második
kiírással folytatódik a Kárpát-medencei re-
formátus lelkészek kispályás focitornája. 

F. T. 

A bihari „aranycsapat”: Fábián Tibor, Szatmári-Gergely Elemér, Filep Attila Zoltán, Pál László, Szigeti
Ferenc, Kovács Adalbert és Mikló István Boldizsár

A lelkészértekezlet egyik előadója: dr. Higyed
István ny. lelkipásztor

FOCIKUPA, AZ EGYSÉG JEGYÉBEN. A
csengeriek lelkészi focikupája nagy hagyomány-
nak örvend, hiszen eddig tizenegy alkalommal
szervezték meg regionális szinten, a szomszé-
dos egyházmegyék, illetve a kárpátaljaiak rész-
vételével. Az idei kiírásig senki sem „utaztatta” a
kupát, azaz mindig a hazaiaké maradt az első-
séget jelző díszes serleg. Idén regionálisból
Kárpát-medenceivé bővült a bajnokság, a szer-
vezők úgy döntöttek, hogy a magyar reformátu-
sok 2009. május 22-én kimondott egységesü-
lését egy határokon átívelő programmal ünne-
pelik meg. 



TESTVÉREGYHÁZI TÁMOGATÁS
KISGYÜLEKEZETEK LELKÉSZEINEK.
Kilenc kisgyülekezet lelkipásztora vehetett
át amerikai céladományt május 13-án, pén-
teken, a Királyhágómelléki Egyházkerület
Igazgatótanácsi hivatalában. A fejenként 780
lejnek megfelelõ összeget egy-két-három
dolláronként – az Államokban ennyi egy fõ
perselyes adománya - gyûjtötte össze a par-
tiumi reformátusok pennsylvániai testvér-
egyháza. Csûry István püspök, az Amerikai
Presbiteriánus Egyháznál tett tavaly nyári
látogatásán a kislélekszámú szórványgyü-
lekezeteket pásztorló lelkészek nehéz hely-
zetérõl is beszámolt. Vendéglátói ezt kö-
vetõen gyûjtést hirdettek, hogy jelképes
összeggel bár, de segíteni próbálják a par-
tiumi szórvány- és kisgyülekezetek lelki-
pásztorainak szolgálatát – számolt be la-
punknak az elõzményekrõl Antal János
külügyi elõadótanácsos. A személyes és a
gyülekezetek szintjén kiépülõ kapcsolatok
elsõdleges fontosságúak – hangsúlyozta az
ünnepségen Csûry István püspök, arra bá-
torítva a támogatásokat átvevõ lelkészeket,
hogy eleven kapcsolatot építsenek ki a ten-
gerentúli adományozókkal. 

FÁBIÁN TIBOR

CSALÁDI NAP TENKÉN. A Tenkei Re-
formátus Egyház közösen szervezett családi
napot a békéscsabai Jankay Tibor Két Taní-
tási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon
pedagógusaival április 30-án, szombaton. A

két közösség évek óta együttmûködik a
Vasárnapi Iskola szintjén. Békéscsabáról,
Gyuláról, Sarkadról kéthetente lelkes tanári
csoport segíti a vallásórai oktatást. Szülõk,
nagyszülõk és gyermekek, mintegy 72-en
együtt töltötték a délelõttöt játszóházzal,
korongozással, íjászattal, kreatív játékokkal,
médiamûhellyel, citerázással, áhítattal, kö-
zösen elfogyasztott csabai kolbásszal ké-
szült krumplipaprikással. A békéscsabai,
sarkadi tanárok szeretetét, közösségvállalási
készségét nevük felsorolásával is megkö-
szönik a tenkeiek: Tirjákné Prisztavok
Ágnes igazgatónõ, Prekop János, László
Angelika, Ugrai Gábor, Sándor Gézáné Tóth
Adél, Bella-Fehér Emese, Matajsz Valéria
tanárok. „Jövõre, ugyanekkor ugyanitt!” -
véleményezték a családi nap résztvevõi, a
további folytatás mellett szavazva.

BERKE SÁNDOR

A VÁLTOZÁS LEHETÕSÉGE - NÕ-
SZÖVETSÉGI TALÁLKOZÓ TENKÉN.
Tavaszi találkozót tartott a Bihari Egyház-
megye Nõszövetsége a Tenkei Református
Egyházközség Mûvelõdési központjában,
május 8-án, vasárnap délután. A mintegy
száz résztvevõ jelenlétében dr. Holtai Margit
szolgált áhítattal a Mk 3,1-6 alapján. Nagyon
sok ember olyan, mint a templompad,
mindig ott van, de soha nem változik. Vajon
nem ilyenek vagyunk mi is? – tette fel a
kérdést az igehirdetõ. Az áhítatot követõen
Berke Katinka, a Bihari Nõszövetség alel-
nöke köszöntötte a jelenlévõket, ismertetve
a további programot. Mûhelyfoglalkozások
következtek, csoportos beszélgetések formá-
jában, négy témában: az idõskor meddõkor-e?;
az indulatról, gyûlölködésrõl; a gyermekne-
velésrõl; református énekek tanulása, ismét-
lése. Csomay Piroska, a Bihari Nõszövetség
elnöke örömét fejezve ki a sok jelenlévõ
láttán. A következõ alkalomra azok is eljön-
nek, akik ma hiányoznak - reménykedett az
elnökasszony. 

TÓTH ZSIGMOND

ANYÁK-NAPI LÁTOGATÁS, ÉLESDEN.
Nem csak a templomi istentiszteleten, de
otthonaikban is ünnepelték május 8-án az
élesdi édesanyákat. Templomozás után két
lelkes, negyedikesekbõl álló csapat tanító-
jukkal, valamint Kajántó Pál fõgondnok és
Dénes István Lukács lelkipásztor vezetésé-
vel, idõs, beteg édesanyákat látogatott meg.
Rövid ünnepi mûsorral, virággal és biblia-
jelzõvel kedveskedtek nekik. Az otthonaik-
ban és a kórházi ágyon fekvõ édesanyák
köszöntése megható pillanat volt, a gyerme-
kek csillogó szemekkel hirdették: „Adassék

nekik gyönyörûség, szerelmükért örökös
hûség, / s adassék könny is, hogy kibírják, a
világ összegyûjtött kínját.”

LÉTAI ISTVÁN és CIAVOINÉ LÉTAI ANDREA HAJNALKA

ELKOBZOTT IRATOKAT KAPOTT
VISSZA AZ ERDÉLYI EGYHÁZKERÜ-
LET. Több, a XV. és XVI. századból szárma-
zó, de a hetvenes évek elején elkobzott le-
véltári dokumentumot sikerült visszasze-
reznie az Erdélyi Egyházkerületnek – jelen-
tette be Sipos Gábor, az egyházkerület le-
véltárának vezetõje és Õsz Sándor Elõd le-
véltáros. „A dokumentumok visszaszolgál-
tatását 1978 óta folyamatosan kéri egyház-
kerületünk. A múlt rendszerben válaszra
sem méltatták a kéréseket, az 1990-es évek-
ben is elutasították õket“ – idézte fel Sipos
Gábor. Végül a 2000/182-es törvény megjele-
nése tette lehetõvé, hogy érdemben is köve-
telhessék elkobzott vagyontárgyaikat, de
több mint tíz évnek kellett eltelnie, míg az
elsõ visszaszolgáltatott dokumentumokat
végre kézhez kaphatták. Forrás: MTI

HARANGSZÓ A VILÁGHÁLÓN IS. A
partiumi reformátusok lapja több mint két
éve a világhálón is önálló, naponta frissülõ
tartalommal jelentkezik. Az internetes
kiadás elérhetõ a harangszo.blogspot.com
oldalon. 
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