
„Csak Istennél csendesül el lelkem, tõle kapok
segítséget.” (Zsolt 62,2)

Egy újabb, csodálatos verskötettel ajándé-
kozott meg minket Dénes József lelkipásztor-
költõ. A kötetben szereplõ verseken át nem-
csak az õ lelki világához kerülhetünk köze-
lebb, hanem ahhoz is, Akit hûséggel szolgál
már több évtizede. Az õszinteség hangja szó-
lal meg a versekben, s lelkész testvérünk tud-
ja, hogy az õszinte hang sebezhetõvé teszi
annak szólóját. De mondania kell: igehirde-
tésben, versben, énekben és életben azt, amit
rábízott az Úr. Hirdetni kell, hogy CSAK Is-
tennél csendesül el a lélek, s az Õ irgalmas
keze mindig talál a neki szentelt lelkekben
„egy ecsetre való szépséget", amellyel jobbá
tudja tenni mások életét! (...)

MÓDI JÓZSEF esperes

Dénes József költõi betájolása

Elsõ kötetének (Feléd sietek) felvezetõjé-
ben Dénes Józsefet papköltõként ajánlottam
a tisztelt olvasó jóindulatú figyelmébe. Meg is
róttak miatta: az egyetemes magyar irodalom
szemszögébõl nem létezik behatároló szak-
mai szûrõ. Csak KÖLTÕ – POÉTA van, aki le-

het ösztönös költõzseni, lehet poeta doctus,
tudatos önmûvelõ, nagy mûgonddal alkotó
szerzõ, lehet középszerû firkász (költõcske) és
lehet fûzfapoéta (önfitogtató tehetségtelen
akarnok). Kinek-kinek mûveltsége, olvasott-
sága, kulturális igénye szerint joga van ked-
venc alkotóinak ilyen-olyan kategóriákba tör-
ténõ besorolására.

Gyakran maguk az alkotók is nyíltan vall-
ják azonosságukat: így Sinka István, a „fekete
bojtár" büszkén vallja magát parasztköltõnek.
Hozzá hasonlóan Sárközi Gerõ vagy a közel-
múltban Gábor Ferenc is.

S az egyháziak? Akik félezer év óta teoló-
giai tanulmányaik során legkorábban kapcso-
latba kerültek az irodalmi nyelvvel, mint kul-
túra közvetítõvel? A tehetségesebbek éltek is
a lehetõséggel, hogy mint papköltõk (írók), az
anyanyelvû igehirdetésen túl, az irodalmi
mûvészi képteremtés eszközeivel valami
többletet nyújtsanak a  közösségüknek. Szin-
te alig akad olyan lelkész, aki valaha is ne
próbálkozott volna ezzel a lehetõséggel. Ki si-
keresen, ki kevésbé… Nem véletlenszerû a
papság szerepvállalása a magyar nyelv és
kultúra európaivá rangosításában. Mind-
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Isten vigasztalását
továbbítani
„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádsá-
gotokban és könyörgésetekben minden alka-
lommal hálaadással tárjátok fel kívánságai-
tokat az Isten előtt. És az Istennek békes-
sége, mely minden értelmet felül halad, meg
fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a
Krisztus Jézusban.” Fil 4,6-7

Első szüleink – Ádám és Éva – bűnesete
óta az emberiség életében jelen van a szen-
vedés, a betegség. Az Ó- és az Újszövetség
egyaránt beszámol személyekről, akik külön-
féle testi és lelki mélységbe jutottak, de éle-
tünk személyes megtapasztalásai is bizonyí-
tékai a betegségek jelenlétének életünkben.

Mit tesz a mindenkori ember ha jönnek a
megpróbáltatások? Megijed, krízis állapotba
kerül, gondolkodni kezd, keresi nyomorúsá-
gának okát és  a kivezető utat. Sajnos mind
a mai napig az emberek többsége úgy tekint
a betegségekre, mint az Úr büntetésére, me-
lyet hordoznia kell. Ezzel szemben a Szent-
írás úgy beszél a próbatételről, a szenve-
désről mint Isten eszközeiről. Eszközök, me-
lyek legtöbbször – bár számunkra érthetetlen
módon – a mi épülésünket szolgálják. 

Ismerünk ugyan olyan eseteket, amikor
Isten egy betegséggel figyelmeztet és bün-
tet, ha tévúton járunk, azonban ezt is áldá-
sos célja elérése érdekében teszi. A beteg-
ségnek azonban lehet nevelő szerepe is,
amely által tökéletesíteni szeretné egyénisé-
günket, ugyanakkor gyakran azt is tapasztal-
juk, hogy egy megpróbáltatás által Isten fel-
készít az elkövetkező időszak eseményeire.
Sokszor a betegség egy „tövis”, amely ada-
tott testünkbe, de ez megóv bennünket az
elbizakodottság, az önhittség bűnétől és
tekintetünket Teremtőnk felé fordítja.

Mindezeket azonban a szenvedésben
levő ember számára nehéz megérteni, hi-
szen amikor fájdalmak között élünk, csak a
kérdéseinket, panaszainkat vagyunk képe-
sek elmondani, de Isten és embertársunk vá-
laszait alig vagy egyáltalán nem halljuk.

Mit tehetünk, mi a feladata egyénnek és
közösségnek az ilyen esetekben? Imádko-
zás és együtt érző, szeretetből fakadó csele-
kedet! Egyik a másik nélkül nem lehet teljes. 

Mint Jézus Krisztus követői elsődleges
feladatunk minden szenvedésben lévő fele-
barátunk ügyét Hozzá vinni imáinkban. Ő az
„áldott Orvos”, aki a Szentlélek által most is
közöttünk van és segít, erősít, vigasztal. Él-



Minden embernek vannak szükségletei, va-
gyis igényei, amelyek kielégítésre szorul-
nak. Alapvetõ szükségletekrõl beszélünk,
ha azok kielégítése az emberi élet fenntar-
tásához elengedhetetlen: ilyenek például az
evés, az ivás vagy az alvás igénye. Más
szükségletek az élet minõségének javítására
irányulnak.

Hadd vegyem alapul az egyik legfon-
tosabbat: az evést. Tudjuk, hogy amit mi
táplálékként elfogyasztunk, azt a szerve-
zetünk, alkotóelemeire bontva eljuttatja a
sejtekhez, szövetekhez a test minden pont-
ján, hogy azt testi, lelki és szellemi létünk
építésére használja fel. Az étel így tulajdon-
képpen testünkké és vérünkké válik, mert
beépül abba.

Ugyanígy van ez a lelki táplálékkal is:
minden nap kell, ha kihagyjuk erõtlenekké
válunk, ha teljesen elfelejtjük magunkhoz

venni, elveszünk. A lelki táplálék maga Krisz-
tus teste. „Aki eszi az én testemet és issza az
én véremet, örök élete van annak, és én
feltámasztom azt az utolsó napon.” (Jn 6,54)
Ezért az Egyház rendelkezése szerint minden
keresztyén ember szükségét kell érezze
annak, hogy idõközönként magához vegye
Krisztus testét, méghozzá méltóképpen és
tisztán, ahogy az elsõ korinthusi levél mond-
ja: „Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet
eszik és iszik magának, mivelhogy nem
becsüli meg az Úrnak testét.” (1Kor 11,29)

De mit mond errõl a hitvallásunk? Mit
jelent Krisztus megfeszített testét enni és az
õ vérét inni? (Heidelbergi Káté 76. kérdés)
Nem csupán azt jelenti, hogy Krisztus minden
szenvedését és halálát hívõ szívvel elfogadjuk, és
ezáltal bûnbocsánatot és örök életet nyerünk,
hanem ezenfelül azt is, hogy a Szentlélek által,
aki Krisztusban és egyúttal bennünk is lakozik,

az õ testével mind inkább-inkább oly módon
egyesülünk, hogy - ámbár õ a mennyben van, mi
pedig a földön vagyunk - mindazáltal testébõl va-
ló test és csontjaiból való csont vagyunk, és így,
amint testünk tagjait egy lélek, úgy minket a
Szentlélek éltessen és kormányozzon örökké.

Krisztus testét lehet lelkileg  enni, de ezt
ne úgy értsük, hogy ezáltal maga az étel
változik át lélekké, hanem úgy, hogy az Úr
teste és vére, megtartván a tulajdonságait,
lelkileg közöltetik velünk, egyáltalán nem
testi, hanem lelki módon, a Szentlélek által.
Errõl ír a II. Helvét Hitvallás is: „A Szent
Lélek tudniillik mindazokat a javakat, amelyeket
az Úr értünk halálra adott teste és vére által szer-
zett, úgymint a bûnök bocsánatát, a megváltást
és az örök életet sajátunkká teszi és reánk ruház-
za, hogy Krisztus bennünk éljen és mi Õbenne”,
vagyis odahat, hogy Õt igaz hittel vegyük
magunkhoz, hogy így lelki ételünk és ita-
lunk, azaz életünk legyen. 

Vedd magadhoz az Élet eledelét és erõ-
sítsd meg magad lelkiekben! Szükséged van
rá. Vele teljes az Életed!

ORBÁN LEVENTE

„A lélek az, ami megelevenít, a test nem
használ semmit, a beszédek, amelyeket
én szólok néktek, lélek és élet.” Jn 6,63

Évente sok helyen rendeznek könyv-sereg-
szemlét, könyvvásárt. Sorakoznak a tudást
közvetítõ könyvek, a szórakoztató irodalom
és feltûnõen nagy számban a vallásos kiad-
ványok. Minden látszat ellenére a Bibliák
fogynak a legnagyobb példányszámban, ez
is igazolja Jézus szavainak igazságát, melye-
ket mai igénkben hallunk: Tanításom lélek
és élet. Lélek és nem elvont igazságok gyûj-
teménye, élet és nem hideg ideológia.
Lelkünk anyanyelve ma is Krisztus igéje.

Technikai civilizációban élünk. Megal-
kottuk a gépeket, hogy segítsenek bennün-
ket, de félõ, hogy a gépek fejünkre nõnek.
Kiharcoltuk a társadalmi  szabadságjogokat,
de a gépek rabszolgái lettünk. Két irányban
is támadás ez az emberrel szemben. Elõször
is fölöslegessé teszi az emberi munkaerõt,
ezért a jelen társadalmi struktúrában alig
lehet megszüntetni a munkanélküliséget. A
másik, hogy szellemi és lelki életünk is
fokozatosan elgépiesedik, érzelmeink el-
szürkülnek, kapcsolataink felszínessé vál-
nak, érdeklõdésünk tisztán evilági, a szere-
tet fölött pedig elénekelhetjük a rekviemet.
Ekkor jön Jézus és így szól: Kapu vagyok,
rajtam keresztül a szennyezett civilizációból
tiszta világba lépsz, új távlatok nyílnak elõt-
ted, forrás vagyok, aki belõlem merít, soha-
sem szomjazik többé, az élet kenyere va-
gyok, Én azért jöttem, hogy életetek legyen
és az bõségesen legyen. Ez a Jézus kegyel-
mébõl fakadó élet folyóvá szélesül, mindkét
partján a fák nem hullatják lombjukat és
nem fogy el gyümölcsük. Ebben a rohanó,
elgépiesedõ, ellelketlenülõ, érdekkapcsola-

tokra épülõ világban válik Jézus szájából lé-
lekké és tiszta életté igéje, szava. 

Nincs keresztyén egzisztencia, mely ne
osztoznék Krisztus sorsában, és minél köze-
lebb vagyunk az élethez, annál közelebb ke-
rülünk a kereszthez is. Érthetõ tehát, hogy
az Egyház helye a kereszt tövében van, a
szenvedõk, a veszélyeztetettek és kereszt-
hordozók között. Krisztus egyháza nem a
szép teológiai gondolatokkal segít, hanem
az általa közvetített élõ hit, az a meg-
gyõzõdés, hogy Krisztus keresztje a remény

jele és a hálából fakadó jó cselekedetek ké-
pesek segíteni, változást hozni. Ne feledjük,
az idõnek van belsõ oldala is, ahol az órák
nem ketyegnek, ahol létezésük nincs beha-
tárolva, ahol a föltámadt Krisztus lép sze-
mélyiségükbe. Új élet és új történelem kez-
dõdik ezzel, mert a keresztyén ember már
éli az örökkévalóságot. Nem jelent ez va-
rázslatot, mely megfeledkezik a valóságos
világról és nem törõdik a jövõvel, ellenkezõ-
leg, a könyörtelen idõ Isten könyörülõ jósá-
gát árasztja s a jövõt az örökkévalóság fé-
nyébe állítja. A szenvedésben, a próbában
tapasztaljuk, hogy Jézus igéje ad egyedül
életet és lelket, csak általa látunk, járunk
Lélek szerint. 

A megváltás nem individuális. Krisztus-
sal való kapcsolatom nem merülhet ki ma-
gánéletemben. A föltámadt életet ki kell
vinni a világba az emberek és a társadalom
üdvösségére. A Krisztussal való belsõ egye-
sülés fölszabadít a szorongástól és arra ösz-
tönöz, hogy a valódi jövõt s az igazi békét
éljük bele a mindennapi életbe. Ha igéi ben-
nünk valóban lélek és élet, akkor szabadok
és bátrak leszünk a világ hatalmasságaival
szemben, akkor nagy szavak nélkül is alap-
vetõ tiltakozást jelentünk a személyes sza-
badságot eltiprók szemében és mindenfajta
manipulálás ellen. A Szentlélek hatására
bennünk Krisztus, az Ige, lélekké és életté
válik, így tudunk az ateista és materialista
világban lelki sötétséget oszlatni, lelkiekkel
másokat gazdagítani, új életet, új tör-
ténelmet írni.  

BALÁZSNÉ KISS CSILLA
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A LÉLEK CSENDJE

Lelkünk anyanyelve

HISZEM ÉS VALLOM

Étel, ami életben tart!

Miklós János: A belényessonkolyosi templom



„Minden jó adomány és minden töké-
letes ajándék felülrõl való, és a világos-
ságok Atyjától száll alá, akinél nincs
változás, vagy változásnak árnyéka.”
Jak 1,17. Nagy öröm tapasztalni, átélni
Isten reánk áradó szeretetének áldása-
it, drága ajándékait, melyekben napon-
ként részeltet bennünket. Ünnepeink
alkalmat adnak arra, hogy emlékez-
zünk és hálát adjunk Urunknak.

Az Arad-mosóczi telepi egyházközségben
1990. szeptemberében Almási Tibor elha-
lálozása által megüresedett a lelkipásztori
állás. Hat hónapig Balogh András Arad-gáji
lelkipásztor látja el a feladatokat. Közben a
gyülekezet új lelkipásztort keres. 1991
februárjában megtartott bemutatkozó isten-
tisztelet után, mely a Jn 6,66-69 alapján
hangzott, március 1-tõl egyhangúlag meg-
hívja jelenlegi lelkipásztorát, Józsa Ferenczet,
Nagylakról és szórványaiból. 

A család ekkor 6 tagú volt, a szülõk és 4
gyermek. Megérkezésekor a gyülekezet lelki-
anyagi állapota finoman fogalmazva na-
gyon szegényes volt. Abban az idõben a
megyei és kerületi vezetõség azon gondol-
kozott, hogy jó lenne szórványként vissza-
csatolni a belvárosi gyülekezethez. Istentisz-
teletre alig jártak, a lelkipásztor fizetését
nem tudták biztosítani. Az egy vasárnap
délelõtti istentiszteleten kívül semmi sem

volt. A gyülekezet birtokában egy 110 férõ-
helyes gyenge állapotban lévõ imaház és
egy egyszobás lelkészi lakás, konyha és für-
dõszoba volt. Az udvaron romos épületma-
radványok használhatatlan állapotban, de
hadd ne soroljuk tovább. Semmi sem adott
reménységre okot, és mégis reményked-
tünk. Nem csalódtunk.  Ezek után követ-
kezzenek áldásaink, az Úrnak áldásai. 

Lelki téren: beindult  a bibliaóra, meg-
alakult az énekkar, megszervezõdött az ifjú-
sági bibliaóra. Valamivel késõbb a Nõszö-
vetség, az IKE, és beindítottuk a presbiteri
bibliaórákat is. 1991 szeptemberétõl a terüle-
tünkön levõ két iskolában – Mosócz és Mi-
kelaka – beindul az iskolai vallásoktatás is,
melyet 2006-ig a lelkipásztor végzett. A ne-
gyedben megszervezõdött a magyar tan-
nyelvû óvoda, az V-VIII. osztály, mely lelki-
pásztorunk nélkül nem történt volna meg.

Mivel a lelkipásztor vasárnap délután a
szórványokban végzett szolgálatokat és
ezért nem lehetett itthon, az ifjak összegyûl-
tek, Igét olvastak, imádkoztak, énekeltek. A
Nõszövetség tagjai betegeket, idõseket láto-
gattak, otthon és az öregotthonokban. Gyü-
lekezetünk élõ gyülekezet lett, megújult lel-
kekkel.

Anyagi-fizikai téren csak a nagyobbakat
említjük: rendbe tétetett a parókia, teljesen
felújítatott az imaház. 1992-93-ban a lakás-
hoz még három szoba épült: fürdõszobával,
két pincehelyiséggel. Az épületbe bevezet-
tük a gázt. Kerítés épült, vaskapukkal. 1993-
ban lebontottuk az imaházat és helyébe új
templom épült. ’95 december 3-án ft. Tõkés
László püspök úr szentelte fel a parókiát, és
az erre az alkalomra készült új ezüst kely-
het. 1994-1996 között felépült a kétszintes
gyülekezeti ház, majd hozzá a konyha,
kántori lakás, garázs és melléképületek.
1996-ban, a Világtalálkozó alkalmával vásá-
roltuk és felszenteltük a második harangot.

1995-ben Kladova völgyében a gyüleke-
zet vásárolt egy majdnem fél hektáros terü-
letet, melyen 2004-2005 között táborházat
építettünk. 2009-ben egy 70 személyes te-
rasz épült, ahol a táborozók étkezhetnek és
dolgozhatnak, egy második konyhát, és egy
raktárhelyiséget. 

Harangszó REFORMÁTUS ÉLET – NOSZÖVETSÉG 3

VISSZATEKINTÉS EGY SZOLGÁLATI ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL

Áldásaink, az Úrnak áldásai

Az Apahegyi Református Egyházközség Nõ-
szövetsége Isten kegyelmébõl 2010-ben ala-
kult meg. Köszönhetõ ez a jelenlegi lelkipász-
tor Bogya Árpád és felesége, Bogya Gizella
vallástanárnõ fáradságos munkájának. 

A Nagybányai Egyházmegyéhez tartozó
Apahegyi Egyházközség az egyházmegye
legkisebb lélekszámú gyülekezete. Az
egyházközségünk csupán 130 tagot számlál,
ennek ellenére az újonnan megalakult

nõszövetség munkájában 12-15 nõ, fiatalabbak
és idõsebbek egyaránt, aktívan részt vállalnak. 

A nõszövetség legfõbb tevékenysége a csi-
gatészta készítése, amit heti egy vagy két alka-
lommal végzünk, megrendeléstõl függõen. Az
elkészített, majd értékesített csigatészta árát
gyülekezeti célokra használjuk fel. A nõszö-
vetség tevékenységéhez hozzátartozik még a
közös bibliaórán való részvétel, ahol új éneke-
ket is tanulunk, betegek látogatása. Emellett
részt vállalunk a gyülekezeti szeretetven-
dégségek megszervezésében és a templom
elõtt lévõ virágoskert tisztán tartásában. 

A nõszövetség megalakulása óta fontos-
nak tartjuk részt venni az egyházmegyei és
egyházkerületi nõszövetségi rendezvénye-
ken is. A nõszövetség tagjai örömmel és fe-
lelõsséggel végzik a felvállalt munkát, a lel-
készházaspár irányításával. 

Szeretnénk, ha a közeljövõben névadó
és zászlóavató ünnepségre is sor kerülhetne
az Apahegyi Nõszövetség megalakulásának
tiszteletére. Mindehhez kérjük Isten áldá-
sát, hogy adjon erõt, egészséget, kitartást és
szolgálatkedvet. 

ÖZV. KATÓ MARGIT ny. tanítónő

Gyülekezeti célokra fordítják az értékesített csigatészta árát

Bemutatkozik az Apahegyi Nőszövetség

ÉVFORDULÓS ÜNNEPSÉG. A gyüle-
kezet márciusban ünnepelte lelkipásztora,
gyülekezetünkben végzett szolgálatának
20. évfordulóját. Komádi Sándor fõ-
gondnok köszöntését követõen Nagy
Csilla nõszövetségi tag is a tisztelet és sze-
retet szavaival illette a lelkipásztor házas-
párt, és átnyújtotta a Nõszövetség aján-
dékát, egy virágkosarat. Kapostyák Ve-
ronika a hit, a hûség és a helytállás üze-
netét helyezte az egybegyûltek szívére. KOMÁDI SÁNDOR főgondnok

FOLYTATÁSA A 6. OLDALON
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Tisza István hollandiai kapcsolatainak
kutatásával szeretet-adósságot törlesztünk.
A politikai teológia szemszögébõl is
vizsgálódva, kétségen kívül megállapítható,
hogy a hollandiai neo-kálvinista irányzat
Tisza István számára szimpatikus volt, fõleg
annak társadalomformáló hatását tekintve.

Holland részrõl Tisza Istvánban az öntu-
datos kálvinista államférfit látták, aki az
alkotmányos államjogot promoválta és aki-
nek a biblikus gondolkozása a haladást és Isten
nagyobb dicsõségét szolgálta Magyarorszá-
gon. A gyilkosság hírét, hogy Tisza Istvánt 57
éves korában (1918. okt. 31.) megölték, a hol-
landok rossz elõjelnek tartották az elsõ
világháború lezárásának a folyamatában. 

Jellemzõ, hogy a magyar fogantatású,
holland nyelvû híradás már 1922-ben arról
tudósít, hogy a Tisza Istvánt tisztelõk éven-
te emlékeznek október 31-re, éspedig azzal
a céllal, hogy ébren tartsák a forradalom-
ellenes eszmét a magyar nép körében.

Tisza szerepe a világháborúban
Az általunk tanulmányozott irodalomból

kiemeljük A.G.M. Abbing mûvét, amely
Trianon drámai következményeirõl szól. A
közzétett dokumentumok alapján Abbing
1931-ben arra a következtetésre jutott, hogy
Tisza István 1914. július 1-jén és 7-én két
memorandumban is a háború ellen foglalt
állást. Azt, hogy július 19-én mégis hozzá-
járult a hadüzenethez, annak a mérlegelésé-
vel történt, hogy a hírszerzõk tudomására
hozták: Sassanov orosz külügyminiszter és
Brãtianu miniszterelnök szövetséget kötöt-
tek és ennek fejében az oroszok Erdélyt
felajánlották Romániának. Tisza miniszter-
elnök ekkor megfontolta, hogy miként bir-
koznának meg egy tízmilliós orosz hadsereg-
gel. Mindenesetre írásban rögzíttette, hogy a
Szerbiával szembeni háború nem vezethet az
ellenséges területek bekebelezéséhez.

Abbing aláhúzza azt is, hogy a háború
kellõs közepén éppen Tisza áhította legin-
kább a békét és ezt nyilvánosan, de magán-
levelezésében is nyomon lehet követni.
Amikor pedig 1917 januárjában Tisza István
képviselte az Osztrák-Magyar hadvezetést
Berlinben, akkor a leghatározottabban elle-
nezte a németek féle tengeralattjárós had-
mûveletek világra szóló kiterjesztését, mert
ebben a szörnyûségek fokozását és az Ame-
rikai Egyesült Államok háborúba való belé-
pésének a kihívó okát látta elõre. 

A magyarbarát dr. Herman Bavinck
professzor, aki számos diákunkat segítette
holland ösztöndíjhoz, a világháborút így
ítéli meg: „Amennyiben az 1914-es világhá-
borút a jog és a keresztyén erkölcs elvei
alapján ítéljük meg, úgy annak sem a kez-
detérõl, sem a lefolyásáról, de a befejezésé-
rõl sem mondhatunk semmi jót.” Majd így
folytatja: „Berchtold külügyminiszter Bécs-
ben már Ferenc Ferdinánd meggyilkolása
elõtt is azt fontolgatta, hogy Románia kettõs

magatartása miatt arra az országra le kell
sújtani. Tisza gróf ellenkezése dacára õ há-
borút akart Szerbiával.”

Barátság-követi szolgálat

Elsõként felsõgelléri dr. Antal Géza
(1866-1935) dunántúli református püspök
nevét kell megemlítenünk, aki 1888 óta
Pápán teológiai tanár, 1910-ben képviselõ,
1924-ben a dunántúli egyházkerület püspö-
ke. Történeti, filozófiai, vallástörténeti és
közgazdasági tanulmányokat írt, holland
folyóiratokban is élénk agitációt folytatott a
magyar ügy érdekében.

Tagja volt több hollandi irodalmi és tu-
dományos társulatnak, felesége (Opzoomer
Adél Sofia Cordélia; írói neve: A. S. C. Wallis)
holland költõnõ, mûfordító K.V. Opzoomer
utrechti teológiai professzor leánya.

Antal Géza közel állott Tisza Istvánhoz,
akinek édesapjáról könyvet is írt és adott ki
Hollandiában. Késõbb, 1902. márc. 25-én õ
mondta Tisza Kálmán felett a gyászbeszé-
det Budapesten. Antal Géza felesége, a teo-
lógiai tanárok és a holland arisztokraták
kapcsolatrendszerén keresztül a holland ki-
rályi párhoz is eljutott és meghatóan járt
közbe a háború sújtotta népéért.

Másodikként dr. Sebestyén Jenõ teoló-
giai professzorról kell szólnunk, õt is egye-
nes szálak fûzték  Hollandiához és bizonyos
vonatkozásokban Tisza Istvánhoz. Utrecht-
ben tanult 1907 és 1910 között, korán elkö-
telezte magát a történelmi kálvinizmussal.
A hat elõadásból álló Kuyper-mûvet, a A
kálvinizmus lényege címmel már 1914-ben
nyelvünkre fordította. A magyar teológusok
közül õ volt az, aki 1916-ban rögtön értesí-
tette Kuyper Ábrahám volt holland minisz-
terelnököt a románok 1916 augusztusában
történt erdélyi betörésérõl. Feladatának tar-
totta, hogy idejében figyelmeztesse a hol-
land népet a kommunista veszélyre, annak
igazi arculatára. A magyar-holland gyer-
mekmentõ akció egyik szülõje.

TISZA ISTVÁN EMLÉKEZETE HOLLANDIÁBAN (1.)

Az öntudatos kálvinista államférfi

Benczúr Gyula: Tisza István, 1914

DR. HERMÁN M. JÁNOS

nünk kell szolgálataink során ezzel a nagyszerű
lehetőséggel! 

A cselekvés pedig azt jelenti: türelemmel
odafordulni a nehézségben élőhöz, meghall-
gatni, szeretettel ápolni azt, akit Urunk reánk bí-
zott. Ez mindnyájunk egyéni feladata, de a min-
denkori egyház küldetése is. 

A beteglátogatások során az elsődleges
feladat a krízisbe jutott emberek meghallgatása.
Az otthonától távol, idegen környezetbe került
beteg ember számára nagyon fontos, hogy lás-
sa, érezze: figyelnek rá, törődnek vele és mások
is átérzik nehéz helyzetét. A következő lépés, a
megoldások közös keresése. Nagyon sok beteg
tisztán látja, hogy fizikai, testi betegségének
hátterében lelki eredetű gondok húzódnak meg.

A felgyorsult világ, a fokozott stressz, a túlhaj-
szolt életmód, a családi veszekedések mind
olyan tényezők, amelyek nemcsak az ember lel-
két, hanem  testét is megviselik. Aki ezt felismeri
és változtatni is szeretne rajta, az már elindult a
gyógyulás útján…

A kórházi lelkész legfontosabb feladata
mindezek után az, hogy emlékeztesse a szenve-
dő testvért Isten mindenható erejére és bölcses-
ségére, hiszen csak Általa nyerhetjük vissza testi
és lelki épségünket. A lelkész nem kezdhet a
megmagyarázhatatlan dolgok megmagyarázásába,
vigasztalni sem tudna saját ereje által, de  imád-
kozásra buzdíthat és Isten vigasztalását továb-
bíthatja. Ez az, ami minden emberi szónál többet
jelenthet abban a környezetben. 

Mindnyájan voltunk már kisebb-nagyobb
emberi válságban, de jól tudjuk, hogy az embe-
rek olykor beleroppannak egy-egy életkrízisbe. 

Miben áll tulajdonképpen a krízis? Abban,
hogy a megterhelés alatt valakinek beszűkül a lel-
ki értelemben vett látómezeje, és egy idő után már
semmi mást nem lát, mint azt az egyetlen dolgot,
ami őt félelemmel, vagy aggódással tölti el. Nem
az egész valóságot látja. Még kevésbé a valóság
Urát, forrását, alapját, hanem csakis és kizárólag
azt a számára félelmetes, egyetlen dolgot, ami őt
aggodalommal tölti el. Ezzel az állapottal sokan
küzködnek a kórházba jutott betegek közül, hi-
szen a testi betegség és az ezzel járó lelki bizony-
talanság kérdések sokaságát hozza elébük. 

Adja Isten, hogy mindenkor készen le-
gyünk elfogadni Isten felénk közeledő szere-
tetét és keressük a Vele való találkozás lehető-
ségét. Hiszem, így vigasztalást  találhatunk és
nyújthatunk még az emberileg kilátástalannak
tűnő napokon is és életünkre Isten gazdag
áldása száll.       

ISTEN VIGASZTALÁSÁT...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A
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„Boldogok a tiszta szívûek, mert õk meglát-
ják az Istent.” Mt 5,8. Szívemben Botos András
szalacsi református lelkipásztor tiszta szívû
Emberként él. Ha rá gondolok, újra és újra
érzékeny, tiszta lelke, embersége, egyszerûsége
jut eszembe.

Szívére a Jézus szerinti tisztaság volt jellem-
zõ: osztatlanság, egység, egy-szerûség, össze nem
keveredés. Andris csak egyre figyelt, Istenre és
ami tõle való. Nem volt több, más gazdája
szívének, csak egyedül Jézus. Mivel nem emberi
gazdák parancsoltak szívének, lelke alázatos, egy-
szerû, tiszta maradt mindhalálig. Csak Isten és
az Istentõl eredõ dolgok laktak szívében, ezért
maradt elmeneteléig szerény, szolgáló ember és
bölcs pásztor (szolgáló, áldozatkész volt, de nem
emberi önzõ érdekek, hatalmak, istenellenes erõk
kiszolgálója). Isten iránti szeretetét és háláját a
szívbõl jövõ feleba-
ráti szeretet és tisz-
telet tette láthatóvá,
hallhatóvá, érzékel-
hetõvé. Elsõsorban
az Istentõl kijelölt
köré és mellé rendelt
emberek és közössé-
gek élték át a min-
dennapokban a rajta
keresztül áramló igaz,
feltétlen szeretetet.

A lelkével, a szí-
vével látott. Isten
Lelkétõl átjárt lélek-
kel látta meg a lé-
nyeget, a legfonto-
sabbat, a dolgok for-
rását, értékét vagy
értéktelenségét. Be-
látta, átlátta az ese-
ményeket, összefüg-
géseket, túllátott a
felszínen. Nem volt
soha felületes, felszínes, kétszínû, képmutató,
kaméleon-típusú ember. Szerette és meg is kö-
vetelte a rendet, pontosságot.

Az igazat, a valóságot látta, szerette az igaz-
ságot, nem hallgatta el azt, bátran felvállalta, ha
kellett, harcolt érte. Beszéde, viselkedése, egyéni-
sége egyenes tartásra vallott. Nem volt önhitt,
magamutogató, magát elõtérbe helyezõ, magát
dicsérõ munkatárs, holott lett volna mivel és
kivel dicsekednie. Nem láttatta magát, de nélküle
nem ment a munka, a tervezés, az elõrehaladás,
mert õ volt a mozgató és hatóerõ a szolgálatban. 

Beszéde jó szóval, megértéssel, gyógyító erõ-
vel, kedvességgel, derûvel volt tele. Nem beszélt
fölöslegesen, ha szólt, mondott valamit, amitõl
több, jobb, szebb származott. Nem alázta meg
azt, aki kevesebb, tapasztalatlanabb, tájékozatla-
nabb volt nála, inkább szeretetteljesen magához
emelni, felemelni akarta a kicsinyeket, a keveseb-
beket. Még ellenségeit sem alázta meg, inkább el-
tûrte a pofont, mintsem visszaadta volna a gyil-
kos szót, tekintetet, pofont. Ha látott hiányossá-
got, tévedést, hiábavalóságot, nem rosszindulatú
kritikával, könnyelmû ítélkezéssel, elõítélettel

orvosolta azt, hanem úgy, hogy a célra mutatott,
fogalmazta meg, s engedte, hogy az oda vezetõ
utat, módot felismerje az, aki tévedett. Nem
irigykedett, elégedett volt azzal, amivel és ahol
Isten megajándékozta. Noha volt, amikor oktala-
nul bántották, hamisan vádolták, szívéig ütötték,
sértették, nem akart és nem kívánt rosszat a hoz-
zá rosszindulattal közelítõknek, nem állt bosszút
sérelmeiért, bízott az igaz Ítélõben, az Õ igazság-
tételében, a személyválogatás nélküli Bíróban.
Ha azt bántották, akit és amit szeretett, úgy érez-
te, hogy õt bántják, fájt neki a szeretetetlen szó,
tett, az ellenségeskedés, bánkódott azon, hogy
ártatlanul, szeretetlenül, segítõ és jobbító szán-
dék nélkül, gúnyolnak magyart, reformátust,
igaz embert, megvetnek, kiközösítenek, magára-
hagynak testvért, bajtársat, sorstársat.

Büszke volt magyar anyanyelvére, nemzeti-
ségére, a polgári élet értékeire. Felvállalta ma-
gyarságát, reformátusságát a diktatúra nehéz
éveiben is, a szórványban is, a ’89-es Temesvári
Forradalom után Szalacson, az Érmelléken is.

Amikor szívét lelki terhek nyomták, a virá-
gok között, a templom csendjében, sokszor az
orgonahang kíséretében énekelte, dúdolta kedves
énekeit: Lábaidhoz hullok tört reménnyel…,
Fogjad kezem…, Itt van szívem…. Az õt körül-
vevõ emberek sokszor nem gondolták, hogy min-
den szó, tett, emlék érzékeny szívéig hatolt, a
rossz is, a jó is. Tiszta lelkébõl, tisztaságáért való
küzdelmében és a tisztaság megjelenítéséért tört
elõ a szépítés, a jobbítás szándéka, az értékek
mentése, továbbadása. Nem csak a lelki életet szé-
pítette, gazdagította, de friss virággal, ízlésesen
ékesítette a templomot, az iroda, a nappali
asztalára mindig saját kezével rendezte el a friss
virágot. Tiszta lelke nem kedvelte, nem tûrte a
tisztátalanságot, a megosztottságot, a tisztaság
alulmaradását, a békétlenséget, széthúzást.
Inkább megszakadt tiszta szíve, mintsem õt le-
gyõzze a tisztátalanság, a lelki sötétség, a vakság,
a közömbösség. 

Tiszta szíve nem bírta a jézusi tisztaságért
való küzdelem felfokozott ritmusát és hosszúsá-
gát, élete gyertyájának tiszta lángja csonkig éget-
te életét, hogy az õt körülvevõk tisztuljanak, lás-
sanak és melegedjenek. Az õ tiszta lelke lángja,
már nem ég itt közöttünk, hisszük, boldogabban
látja színrõl színre az õ Urát, mint itt, közöt-
tünk, de lelke fénye buzdít tisztulásra, tisztaság-
ra ma is. Mi élhetnénk, éghetnénk tisztábban is
és küzdhetnénk többet is a tisztaszívûség meg-
maradásáért.

Ha tiszta szívvel megyünk tovább sírjától,
emlékezésünkbõl és küzdünk azért, hogy tiszták
maradjunk, a tisztaság gyõzzön, ne a vakság,
megosztottság, gonoszság, lelketlenség, akkor
értettük meg valamelyest Botos Andrást, akkor
emlékezünk rá igazán.  

Andris, Isten veled, viszontlátásra! Tiszta-
szívûségedet lelkünk egy darabjában hordozzuk,
míg itt élünk.    

Érmihályfalva, 2011. június hava  

BALÁZSNÉ KISS CSILLA és BALÁZS DÉNES

Nekrológ Botos András emlékére LUTHER MÁRTON

Erõs vár a mi Istenünk
Erõs vár a mi Istenünk, 
Kemény vasunk és vértünk. 
Inségben együtt van velünk, 
Megvált és harcol értünk. 
Kél az õsi rossz, 
Bajvetõ gonosz, 
Csel vad fegyvere, 
Erõszak õvele, 
A földön õ az elsõ. 

Önnön erõnk csak délibáb 
És bizony esnénk esten. 
De harcba küldte Egy Fiát 
Értünk maga az Isten. 
Kérded-é, ki az? 
Jézus, az igaz. 
Sok had, Egy a fõ, 
Nincs Isten más csak Õ, 
Krisztus a Gyõzedelmes. 

S ha földön ördög nyüzsgene 
És elnyelni akarna, 
Meg nem riadnánk - ellene 
Gyõz hitünk diadalma. 
A világi úr 
Tombolhat vadul, 
Semmit sem tehet, 
Õ megítéltetett. 
Megrendül egy szavunkra. 

Él, áll az ige igazul, 
Akárki vesse-hányja. 
Táborainkra száll az Úr 
Szent Lelke, adománya. 
Jóhír, nõ, család, 
Jószág, test, világ 
Veszhet, vihetik 
Veszendõ kincseik', - 
Miénk marad az ország.

Fordította: József Attila 

LELKÉSZÉRTEKEZLETI ÜLÉS HEGY-
KÖZPÁLYIBAN. Június 7-én Hegyköz-
pályiban tartotta soros ülését a Bihari
Egyházmegye Lelkészértekezlete, mely
Katona János házigazda lelkipásztor
áhítatával vette kezdetét, a nemrég fel-
újított templomban. Az áhítatot követõen
a jelenlévõk dr. Kiss Jenõ kolozsvári
teológiai tanár elõadását hallgathatták
meg.  Ezt követõen a templomkertben
elõször az egyházmegye Vox Pastorias
lelkészkórusának elõadását hallgathattuk
meg, majd Lukács Angéla lelkipásztor, a
kórus vezetõje és Boros István, a Bihari
Egyházmegye fõjegyzõje helyezték el
a kegyelet koszorúját a gyászos trianoni
békeszerzõdés emlékére felállított kopja-
fánál.  TÓTH ZSIGMOND



6 PRESBITER Harangszó

Istennek hála, a Szilágysomlyói Református
Egyházmegyében újra beindulhatott az a
konferenciasorozat és képzés, amelyen gyü-
lekezeteink presbiterei, gondnokai és lelki-
pásztorai vehettek részt az elmúlt hó-
napban.

Három helyszínen, három vasárnap
délután került sor a találkozókra. Selymes-
ilosván május 8-án gyûltek össze a Sarma-
ság-környéki gyülekezetek képviselõi: Som-
lyóújlak, Sarmaság, Sarmaság-Bányatelep,
Szilágykövesd, Szilágylompért és Selymes-
ilosva. Összesen 61 résztvevõ. 

Egy hét múlva Krasznahorváton gyûl-
tek össze a Kraszna-mentiek: Szilágysomyó,
Szilágyperecsen, Varsolc, Kraszna, Ráton és
Krasznahorvát. Összesen 86 résztvevõ.

Május 22-én pedig a Berettyó-menti
gyülekezetek presbiterei gyûltek össze
Alsóvalkón: a házigazdák mellett jelen volt
Szilágybagos, Szilágyborzás, Szilágynagy-
falu, Bürgezd, Szilágyzovány, Ipp, Kémer és
Lecsmér. Összesen 60 résztvevõ.

Mindhárom helyszínen rövid istentisz-
telettel kezdõdött a konferencia, amelyeken
a helybeli lelkipásztorok szolgáltak. Ezt kö-
vetõen Tóth András, a Presbiteri Szövetség
elnöke köszöntötte az egybegyûlteket, és
vette számba a meghívottakat. Elmondhat-
juk, hogy 21 gyülekezetünkbõl minden
presbitérium részt vett ezeken a találko-
zókon. Örömmel vettük tudomásul, hogy
egyházmegyénk 400 presbiterébõl a három

alkalommal 207-en vettek részt. Hisszük,
hogy ez a jövõben még növekedni is fog.

A köszöntések után Nagy Bálint
missziói elõadó tartott elõadást A hívõ ifjú,
mint a jövõ presbitere címmel. Az elõadás be-
mutatta azt az ifjúsági világszervezetet,
amely 90 éve Erdély keresztyén ifjait is
összefogja, és ez az Ifjúsági Keresztyén Egye-
sület (IKE). Megtudtuk, hogy ez a szervezet
még a világháború alatt is mûködött,
tagjaiból kerültek ki a Vöröskereszt és más
karitatív szervezetek alapítói és képviselõi.
Az ifjúság összefogására, felkarolására azért
van nagy szükség, mert õk lesznek a jövõ
egyházának tagjai, presbiterei. Sok gyüle-
kezet kerül abba a nehéz helyzetbe, hogy so-
kan nem vállalják a presbiteri szolgálatot.
talán éppen azért, mert ez egy olyan

„ingyen-szolgálat”, amiért földi jutalom nem
jár, fejtörés és sok önkéntesség annál inkább.
A mai fiatalokat talán ez is riasztja: nekik
nincs idejük ilyesmire, csinálják az öregek.

A Bibliában arról olvasunk, hogy az idõs
próféták mellett mindig ott volt egy-egy
fiatal szolgatárs. Jézus tanítványai között ott
volt az idõsebb Péter és a fiatal János vagy
Márk. Pál apostol mellett pedig ott volt a
fiatal Timóteus. Egyikben életbölcsesség
volt, a másikban tettrekészség; együtt egé-
szítették ki egymást.

Ezt kellene nekünk is gyakorolnunk.
Felkarolni az ifjakat, bevezetni õket az egy-
ház ügyeinek felvigyázásába, a szeretetszol-
gálatba, és mindezeknek az Istennek tetszõ
oldalát láttatva. Nem elriasztani kell õket,
hanem Isten szolgálatába állítani.

Az elõadás után hozzászólások voltak,
amelyek megerõsítették az ifjúsággal való
törõdés fontosságát. Áldozni kell rájuk.
Ahogy a szülõ áldoz azért, hogy iskoláztas-
sa, ruhával, költõpénzzel ellássa gyermekét,
úgy kell az egyháznak is áldoznia arra, hogy
ifjait programokkal magához közel tartsa.

A regionális konferenciák gazdag szere-
tetvendégséggel zárultak, amit ezúton is
megköszönünk a selymesilosvai, a krasz-
nahorváti és az alsóvalkói gyülekezeteknek.

Bízunk benne, hogy megszakítás nél-
kül, jövõre ismét találkozhatnak egymással
a Presbitériumok és eltölthetnek egy-egy ta-
nulságos délutánt.

SZŐNYI LEVENTE esperes

Regionális presbiteri konferenciák

Törekedjünk a fiatalokat Isten szolgálatába állítani

1996 óta több mint 10 ezer gyermeket,
ifjút és másokat is táboroztattunk, akik sok
áldásban részesültek. Ezekben a táborokban
részt vesznek a szórványban élõ gyermekek
is. Ma már nemzetközivé vált. 

Amint említettük ezek csak a nagyobb
áldásai Istennek. Sok továbbiban volt még
részünk. Ide tartozik, hogy a lelkipásztor és
a gyülekezet 1996-ban Pro Ecclesia-díjat ka-

pott. A lelkipásztor 1990-tõl tagja az egyház-
megyei és kerületi vezetõségnek. Zsinati
diakóniai és missziói bizottsági tag.

Gyülekezetünkben 10 éve folyik a szen-
vedélybetegek közti misszió: alkohol, drog,
nikotin, szerencsejátékok, depresszióban
szenvedõk számára, és inkább hidegebb idõ-
szakokban a hajléktalanok közötti misszió
is. Évente csendesnapokat tartunk, gyerme-
kek ifjak és idõsek számára. 

A lelkipásztorné Józsa Klára, a gyüle-
kezet kántora, aki minden munkában kive-
szi részét, úgyszintén gyermekeik is. A szü-

lõket Isten megajándékozta még további két
gyermekkel. Vallják, hogy mindenért Istené
a dicsõség, övék csak orcájuk pirulása.

Isten áldását kérjük szeretett lelkészünk
és családja életére, akik áldozatos munká-
jukkal szolgálnak Isten dicsõségére, gyüle-
kezetünk örömére. Köszönet a lelkipásztor
családnak áldozatos munkájáért, a gyüleke-
zetnek: vezetõinek, nõszövetségének és if-
júsági szervezetének segítségéért és helyt-
állásáért. Isten áldása legyen életükön és a
gyülekezet minden tagja életén. Soli Deo
Gloria.

VISSZATEKINTÉS...
FOLYTATÁS A 3. OLDALRÓL
A

REFORMÁTUS TEMPLOM ÉPÜL A NÉ-
METSZENTPÉTERI SZÓRVÁNYBAN.
Kedves testvéreim! Szeretettel köszöntöm
a gyülekezet minden tagját az Úr Jézus
nevében és az Õ igéjével: „Áldjon meg és
õrizzen meg titeket az Úr.” (4 Móz 6,24) Az
Arad-mosóczi gyülekezet németszentpé-
teri szórványgyülekezete nevében fordu-
lok hozzátok azzal a reménységgel, hogy
kérésünk meghallgatásra talál. Kicsi közös-
ségünk 45-50 tagot számlál. Istentisz-
teleteinket több mint 25 éve egy atyánkfia
házában tartjuk, melyet már rég kinõttünk.
Az elmúlt évben Isten akaratából és a
Polgármesteri Hivatal jóvoltából kaptunk

egy telket istentiszteleti helység építésére.
Ezen fellelkesülve hosszú töprengés és
imádság után úgy döntöttünk, hogy Isten
segítségével építünk egy kis templomot.
Elhatározásunk kezd valósággá válni.
Elkészült a tervrajz, és már az építkezési
engedély is a kezünkben van. Az elõkészü-
leti munkák után rövidesen szeretnénk el-
kezdeni az építkezést. Hogy akadálymen-
tesen haladhassunk, egy kis segítségre
lenne szükségünk, úgy lelkiekben –
imádságaitokra –, mint anyagilag. Tudatá-
ban vagyunk annak, hogy nehéz idõket
élünk, és annak is, hogy az összes pénzün-
ket elosztogathatnánk, de mégis „tartozunk

mi erõsek, hogy az erõtlenek erõtlenségeit hor-
dozzuk” (Róm 15,1). Az ige azt is mondja:
„van olyan, aki bõven adakozik, és annál inkább
gazdagodik... a mással jóltevõ ember megkövé-
redik; és aki mást felüdít, maga is felüdül.”
(Péld 11,24–25a)

Isten megáldja az adakozó szíveket! Az
Úrra tekintve, a Lélek indíttatásából, vár-
juk segítségeteket. Elõre is köszönjük! Szí-
vünkbõl kívánom/kívánjuk testvéreim és a
gyülekezet életére Isten gazdag áldását!

Cím: Józsa Ferencz, 310205 – Arad-
Grãdiºte str. Antim Ivireanu 6., Tel:
0357/429274 vagy 0744/552600, E-mail:
jozsaferencz@freemail.hu

JÓZSA FERENCZ lelkipásztor



emellett az irodalmi értékteremtés és -ápo-
lás tudatosan vagy ösztönösen vállalt hiva-
tásukká nemesült. Szükségtelen tehát a kér-
désfelvetés: létezik-e vagy sem papköltõ?

Dénes József 55 évesen vállalta a meg-
mérettetést, a nyilvánosság kockázatát: elfo-
gadják vagy megvesszõzik merészségéért. 

S íme, kezünkben az árulkodó második
kötete is. Nemcsak egy lelkész, a „papköltõ"
áll elõttünk, hanem a közösségi ember is,
aki azonosulni tud a falu népével. Nem
passzívan szemléli, hanem aktívan is részt
vesz Nagyzerind és környékének közmûve-
lõdési életében. Templomi igehirdetésein
túl, kultúrember módjára, megpróbálja elér-
hetõvé tenni a falu világát. Fõleg a népi
folklórhagyományok, a magyar népkölté-
szet értékeinek ápolásában vállal szerepet
feleségével, Erzsébet asszonnyal együtt. A
kishitû fintorgók, a teológiai „szakbarbá-
rok", csõlátásuk okán, a papi hivatással össze-
egyeztethetetlennek minõsítik színpadi
fellépéseit. Pedig… Költõi megnyilatkozá-
sait esetenként a középszerûek ellenszenve,
emberi féltékenysége és irigysége próbálja
beárnyékolni, eljelentékteleníteni. 

Dénes József azonban vállalja önmagát.
Verseiben a múlt átélt élményei révén sok
az életrajzi jelleg, minduntalan kísértenek a
gyermekkor rezdüléseinek örömei, fájdal-
mai, valamint a felnõttkor megpróbálta-
tásai, a társadalmi, politikai és egyéni embe-
ri diktatúrák sorspecsétjének nyomai és
hangulata. Mindez feloldódik a nemzeti,
családi és hitbeli közösség sorsával való azo-
nosulás által. 

Papköltõi arcélét nyomatékosítják a bib-
liai vonatkozások, a teológia orientáltság,
ugyanakkor a szélsõséges ideológiáktól való
mentesség. Költészetének humánuma el-
utasítóan túlnõ a harmadik évezred neobar-
barizmusának állapotán, teljes költõi lényé-
bõl az istenközelség érzése árad.

A szerzõ vívódó egyéniség:
(…) pár versem a gyötrelem
présivadéka,
s éjjeli álmatlan
torz vívódás szülte

(Bocsássátok meg nekem!)
Úgy érzi, hogy életcsatái néha kilátásta-

lan szélmalomharcok:
Szertelen  bitang élet
meg nem harcoltalak
vérfesték csöpög már
az est borongós
homlokán

(Ez nem az én harcom)
Önmarcangolásai nyomán bûntudat gyötri:

Bûnös lelkem sörtés,
Meddig viselem még
Fekete vétkeim?

(Tehermentesítés)
Megpróbáltatásaiba szinte beleroppan:

Csak foszlány vagyok már,
Elrongyolt az élet.

(Mécseskanóc)

Fajtájának sorsán merengve, fájdalmá-
ban vele együtt sír fel Pannónia(Horror),
mert sejti, hogy Attila…

Így indult el
népe élén
gondot ûzni
huni vággyal.

(Attila)
s ma a magyar földön egyre inkább tért

hódít a szubkultúra s az elnemzetlenedés
(…) a gyom
Szaporodik nagyon
Magyar Ugaron.

(Timótheus)
Pedig népünk évezredes küzdelmei és

szenvedései révén többre hivatott:
Ez a nép a Golgotáról jött hajdanán,
Még izzó vércsepp sír redõnyös
homlokán.

(Az én népem)
Isteni vezérlõ gondviselésnek érzi, hogy

a szilágysági hepehupa szülötteként a kö-
rösközi Erdõháton megtalálta emberi és lel-
készi alkotó pályájának önmegvalósító lehe-
tõségét:

A bal parton én is
Fészekre leltem

(A Körös partján)
(…) a sötéten
úrrá lett a fény
s élet hintázik
a jövõ peremén.

(A fény uralma)
új utakon járok
de megyek
---------------
csapzott
torzon-borzon
száz veszélyen át
az új utakon.

(Én megyek)
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TOLLVONÁS

A hit és a vallás
fontossága
A hit és a vallás kezdettõl fogva meghatározó
tényezõi a hívõ ember életének. A keresztyén
ember a maga hitét nagyrészt az egyház keretén
belül gyakorolja: gyermekét a templomba viszi
megkeresztelni, ahol a gyülekezettel együtt
Istenhez könyörög és imádkozik, hogy oltalmazza
és irányítsa gyermeke lépteit az élet útján. A
konfirmálás által az ember már fiatalkora
kezdetén fogadalmat tesz hitére és vallására,
megfogadva, hogy nem tér el ezektõl és Isten
parancsa szerint fogja leélni életét. A
házasságkötést az Isten elõtt szentesíti, áldását
kérve megalakuló családjára. Így a vallás
nemcsak egy-egy ember életét, hanem generációk
és népek életét is meghatározza és irányítja. 

Az ember örömében boldog pillanatait
Istennek köszöni meg, de hozzá fohászkodik
segítségért fájdalmas és tragikus helyzeteiben is.
Gondoljunk csak arra a tragikus helyzetre, mikor
örökre elveszítjük szeretteinket. A halál a
legmegrázóbb és legfájdalmasabb esemény
minden ember számára („Mi életedben és
halálodban egyetlen vigasztalásod”, - HK 1.
kérdése). Ezt a hatalmas fájdalmat és bánatot a
hívõ ember nem lenne képes csillapítani és
elviselni hite nélkül. Reménykedik és bízik abban,
hogy Isten országában találkozni fog szeretteivel,
akik örökre eltávozva itt hagyják õt a földi
életben. Szükségét érzi, hogy sírt emeljen drága
halottjának emlékére, amit idõnként meglátogat a
temetõben, hogy részben betöltse azt a fájdalmas
ûrt, amit szeretteinek elvesztése okozott lelkében.
Ez nem halotti kultusz, hanem az emlékezés
helyes megélése, hiszen hit és vallás nélkül
olyanok lennénk, mint a szárnyaszegett madár,
mely nem képes felszállni a földrõl az ég felé.

Míg ember létezik, vallás is létezni fog, mivel
hit és vallás nélkül nem lehet sikeresen megvívni
az élet harcát.

OLÁH GÉZA

(A szerzõ a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna

Református Gimnázium tanára.)

DÉNES JÓZSEF ...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

(Dénes József: Hervadt világ szépítõje. Nagy-
zerind, 2011. Megjelent az Aradi Református Egy-
házmegye lelkészi közösségének támogatásával.)



KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI KÜLDÖTT-
SÉG A NÉMET EVANGÉLIKUS EGYHÁ-
ZI NAPOKON. Június 1-5. között 33. alka-
lommal rendezték meg a „Kirchentag” né-
met evangélikus egyházi napokat. Idén
Drezda városa adott otthont a nagytalálko-
zónak, melyen mintegy negyedmillió ke-
resztény vett részt. 

Egyházkerületünket Csûry István püs-
pök és Antal János elõadótanácsos képvi-
selte a rangos eseményen. A Máté evangé-
liumából vett „Ahol van a ti szívetek, ott van
a ti kincsetek is” mottójú rendezvénynek
egyszerre három helyszínen tartották a
nyitó-istentiszteletét. Ezek egyikén Fabiny
Tamás magyarországi evangélikus püspök
prédikált, aki az anyagi világhoz való túlzott
kötöttség veszélyeire hívta fel a figyelmet
gazdasági, politikai, lelki összefüggésekben. 

Az ötnapos evangélikus nagygyûlés
hívõ közössége arra kereste a választ, hogy
a 21. században mi fontos számukra, mi kap
elsõbbséget életükben és az elvilágiasodott
társadalomban? Az evangéliumi parancs
szerint tud-e a 21. század hívõ keresztény
embere a fogyasztói társadalom kísértései
közepette a „mennyben gyûjteni kincset
magának?”

Öt nap alatt, az Elba folyó partján kiala-
kított mintegy 120 helyszínen, 43 templom-
ban, és 17 szabadtéri színpadon zajló, több
mint kétezer program közül választhattak a
résztvevõk. A nagygyûlés kiváló alkalmat
nyújtott egyházkerületünk társadalmi fele-
lõsségvállalásának, diakóniai szolgálatának,
és jövõbeni célkitûzéseinek népszerûsítéséhez.
(A KRE Tájékoztatási Szolgálata)

EGYHÁZKERÜLETI KÁNTORKÉPZÕ
TANFOLYAM 2011. Örömmel értesítjük a
kántorképzõs hallgatókat és mindazokat,
akik ezután szeretnének bekapcsolódni a
képzõ munkájába, hogy a Királyhágómel-
léki Református Egyházkerület Kántorkép-
zõ Tanfolyama augusztus 8-20. között lesz
Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egye-
tem zenetanszékén, valamint a nagyvárad-
újvárosi református templomban. Szállás és
étkezés az Arany János Kollégiumban lesz. 

A tanfolyam részvételi díja 400 lej, (szál-
lás, étkezés és tandíj) amit a képzõ elsõ nap-
ján kell befizetni az egyházkerület gazdasá-
gi hivatalában. Kérjük a hallgatókat, hogy
Magyar Református Énekeskönyvet (1996),
Korálkönyvet és Beharka harmóniumiskolát
hozzanak magukkal. A jelentkezõknek a
tanfolyam ideje alatt ajánlatos az Arany
János Kollégiumban lakniuk, a szállás és ét-
kezés díja a részvételi díjban benne van. A
közbeesõ vasárnapon nincs tanítás, a szol-

gálatban lévõ kántorok a távolságtól függõ-
en hazautazhatnak kántorizálni. Augusztus
19-20-án kerül sor a csoportvizsgákra, vala-
mint augusztus 20-án délután a záróhang-
versenyre.

Jelentkezni lehet augusztus 1-ig levélben
az Igazgatótanácsi Hivatal címére, (Eparhia
Reformatã, 410210 Oradea, str. J. Calvin nr.1)
vagy emailben az o.otilia@yahoo.com címre.

OROSZ OTÍLIA VALÉRIA, a Kántorképző Tanfolyam szervezője

KONFIRMÁCIÓ LÁZÁRIBAN. Kiemel-
kedõ ünnepi pillanata a közösségnek a kon-
firmáció, hiszen egy újabb nemzedékkel bõ-
vül a gyülekezet felnõtt társadalma, és ezzel
együtt az úrvacsorázók krisztusi tábora.
Idén gyülekezetünkben a Pünkösd elõtti va-
sárnap, június 5. lett mindnyájunk számára
a kiemelkedõ nap. Hat ifjú tett bizonyságot
hitérõl, megerõsítve szüleik és keresztszü-
leik egykori ígéretét, miszerint majd õk ma-
guk is önként tesznek Isten és a gyülekezet
színe elõtt bizonyságot Istenbe vetett hitük-
rõl a konfirmációban. Örömmel és tiszta
szívvel kívánom, hogy Isten oltalmazza az
idén konfirmáltjainkat: Balázs Krisztinát,
Csetnek Arnoldot, Halmi Reimondot,
Kovács Mátyást, Mester Attilát, Ligner
Andreát. “A minden kegyelemnek Istene pedig,
a ki az õ örök dicsõségére hívott el minket a
Krisztus Jézusban, titeket, Õ maga tegyen tökéle-
tesekké, erõsekké, szilárdakká és állhatatosokká!”
(1Pét 5,10) (Lázári.ro)

KÉPÍRÓ GYULA JENŐ lelkipásztor

NYÁRI ÉS ÕSZI HITÉPÍTÕ ALKAL-
MAK TENKÉN. Szeretettel közlöm, meghí-
vással egybekötve, a következõ alkalmakat,
épülésre, pihenésre, közösségépítésre.

Augusztus 1-8. között a Les-i Peniél tá-
borban (a Guga patak mentén) német, -
furulya- és gitár, nyelv- és zenetábort szer-
vez a tenkei ifjúság, német  támogató testvé-
reinkkel közösen. A nyelvtanulás 3 szinten
lesz. Konfirmált fiatalok jelentkezését vár-
juk. Nagyváradról busz viszi és hozza a
részvevõket (kérésre). A részvétel díja 200
Ron (a buszdíjjal együtt).

Augusztus 29-szeptember 2. között há-
zaspári csendeshetet szervez a Tenkei Re-
formátus Egyház. Elõadója: dr. Kiss Jenõ,
teológiai tanár. Áhítatokat tart esténként
Szász Zoltán pankotai lelkész. Téma: Méltá-
nyosak-e kapcsolataink a házasságban? Házas-
párok jelentkezését várjuk, olyanokét ahol
van, és olyanokét ahol úgy gondolják, hogy
nincs probléma a párok kapcsolatában.
Részvételi díj nincs, adományokat sze-
retettel várunk.

Férfi csendeshetet szervez a Tenkei Re-
formátus Egyházközség október 10-14. kö-
zött. Témája: A férfi felelõssége. Elõadó: Bacskai
Bálint, Bp-Salétrom utcai református gyüle-
kezet lelkipásztora. Esti áhítatokat tart
Victor István hejcei ny. lelkész. Szeretettel
várjuk a presbiter testvéreket is, de minden-
kit, aki szeretne felfrissülni, és Istentõl ka-
pott helyén újra motivációt találni a hivatá-
sában, feladataiban. Részvételi díj nincs,
adományokat szeretettel várunk.

Megfáradt, kiégés-félben levõ, megeleve-
nedni vágyó szolgálókat, lelkészeket, lelki
munkásokat hívunk november 6-11. között a
Tenkei Református Egyházközség Mûvelõ-
dési Központjába egy sajátos csendeshétre, a
Fiúság hetére. Fûtõ Róbert Biatorbágyon élõ,
missziós református lelkipásztor elõadásait
hallgathatják a részvevõk. Csoportbeszélgeté-
sek és lelkigondozási alkalmak, filmklub és
szabadidõs programok is lesznek. Házaspá-
rok jelentkezését, de egyéni jelentkezést is
szeretettel várunk. Részvételi díj nincs, ön-
költségi ár személyenként 150 Ron. Pres-
biterek, gyülekezeti munkások, vezetõ pozí-
cióban levõk, családfõk különösen építõnek
tarthatják majd az alkalmat.

BERKE SÁNDOR LELKIPÁSZTOR
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„Ma a semlegességet emeltük bálványisten-
né, mely szerint igazság nincs, csak vélemé-
nyek vannak. Ezzel a ’semmit’ istenítjük tulaj-
donképpen, és a lelkekben, életekben, kö-
zösségekben, társadalmakban már mérgez
is ez a ’nihil’.” STEINBACH JÓZSEF
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Lázári idei konfirmáltjai, lelkipásztorukkal

A tenkei református templom


