
Az országot most eléggé lebénítja az a
sok-sok konfliktus, ami az emberek kö-
zött van. Jó lenne egy kicsit elgondol-
kodnunk azon, hogy a mi Urunk Jézus
Krisztus hogyan kezelte a konfliktuso-
kat. S ennek fényében a mi családi,
munkahelyi, de akár nagyobb közös-
ségek közti konfliktusainkat hogyan
kellene megoldanunk, kezelnünk.

Veszekedés, civakodás, feszültségek mindig
is voltak és lesznek. Nem hiszem, hogy lenne
olyan világ, amikor akár a derült égbõl, akár
lassú gomolyfelhõkbõl hatalmas viharok,
vagy kisebb záporok ne szakadnának a nya-
kunkba. A családokat milyen sokszor torzítja
egy-egy feszültség, vita, mennyi válás, szét-
hullás van, barátok fordulnak egymás ellen,
de a társadalmi rétegek is eshetnek egymás
nyakának.

Mi mindannyian Isten képére és hasonla-
tosságára születtünk. Milyen jó lenne, hogyha
Jézus Krisztusnak a konfliktusmegoldó képes-
sége, ez a szép vonás feltûnne mindannyiunk
arcán. Mindenekelõtt láttuk, hogy Jézus min-
denkihez jóhiszemûen közeledik. Arra tanít
bennünket is, hogy úgy köszöntsük egymást:
BÉKESSÉG. Az Úr békéje legyen veletek! Azt
hiszem, nagyon fontos, hogy bárkivel, akivel
találkozunk a nap folyamán, ne az elõítéletek,
ne a sértett ösztönök dolgozzanak bennünk,
hanem a jó szándék, a jóindulat.

Merjünk a másiknak tiszta szívvel a mi
Urunk Jézus Krisztus nevében békességet kí-
vánni, köszönni. Ezzel a belsõ békével köze-
ledni hozzá. Én azt tapasztaltam, hogy na-
gyon sok probléma azáltal, hogy én békében,
békességben közeledik valaki felé, magától
megoldódik. A mai világban annyi pofont ka-
punk, olyan sokszor a „sündisznó-effektus" elõ-
jön belõlünk. A sündisznó nem azért növeszti
tüskéit, hogy támadjon, hanem inkább véde-
kezik vele. Ugyanígy mi is tele vagyunk ilyen
tövisekkel, amik nem mást akarnak bántani,
hanem egyszerûen a bántás ellen nõnek az
életünkbe.

Ne ijesszük meg a másikat jelenlétünkkel,
ne provokáljuk ki a másikból a rosszat, a ha-
ragot, az ellenségeskedést. Ne én kreáljam a
másik töviseit, hanem békésen közeledjek
feléje. Persze ennek ellenére, Jézus életében is
voltak feszültségek. Nem õ provokálta ki

azokból a férfiakból a haragot, akik le akarták
õt taszítani egy szikláról. Nem bántotta õket,
és mégis azok ellenségesen közeledtek hozzá.
Olyan szépen írja a Szentírás – átment köz-
tük, és végezte a dolgát. Én azt hiszem, ezt is
olyan jó lenne megtanulni, hogy – hát igen,
lehet, hogy a hullámok körülöttem csapkod-
nak, és nyaldossák a hajó oldalát, de van úgy,
hogy az embernek nem az a lényege, hogy a
hullámzó tengert lecsillapítsa, hanem az az
ember célja, hogy célba érjen, hogy megvaló-
sítsa azt, amit Isten tõle elvárt. Közben vannak
kisebb-nagyobb hullámok körülötte, és van-
nak emberek, akik hõbörögnek, vagy akár le
akarják taszítani egy-egy szikláról, vagy meg
akarják kövezni, hát Jézus nem állt le ezekkel
az emberekkel vitázni, nem küldi õket a jó
büdös francba, egyszerûen tovább megy.

Ki vagyok én, hogy olyan nagynak érzem
magam, hogy rólam ne lehessen rosszat mon-
dani, engem ne lehessen megszólni, engem
ne lehessen kipellengérezni, vagy kifigurázni,
vagy kikacagni. Én is egy marék porból szü-

„Mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek
köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek
ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.”
(1Kor 1,10) Ökumenikus harangláb az
anyaországban, Nagytétényben

Hogyan kezelte Jézus a vitás helyzeteket?
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Isten fizesse meg!
Elmúlt a nyár s vele együtt az ősz is. A ter-
mészet eme körforgása juttatja eszembe a
következő megköszönési formát: Isten fizes-
se meg!

Említett nyaram egyik kedves emléke
motoszkál fejemben minduntalan. Férjem-
mel fürdőhelyen futottunk össze két egysze-
rű katolikus emberrel, egy gyergyói házas-
párral. Érdekes és tartós kapcsolatok, barát-
ságok alakulnak ilyen pihenő helyeken. Az
ember, társas lény: beszédbe elegyedik má-
sokkal, megosztja véleményét, barátságát,
mi több kávéját, ebédjét a számára addig tel-
jesen idegenekkel.

A székely házaspár először járt a fürdő-
helyen, először utazott kistérségünkön át.
Hirtelen született ötletből érkeztek meg a
messzi vidékről, ezért a csomagokból sok
minden hasznos tárgy kimaradt: főzőedé-
nyek, evőeszközök, tűzhely, mert ugyebár az
egyszerű, alacsonybérű család, átlag-házi-
asszony, még pihenőszabadságán sem me-
nekül meg ezektől a dolgoktól.

Így történt, hogy először csak egy kávé-
ra hívtuk meg szomszédainkat, aztán egy
vacsorára, ebédre. Restellték is rendesen a
helyzetet s nem győztek mentegetőzni. Be-
csületes természetüknél fogva persze, hogy
fizetni akartak mindenért s ugyanilyen okok
miatt mondtuk mi is: Isten ments, hogy
elfogadjuk.

Aztán minden étel-ital elfogyasztása
után ugyanaz a köszönés jött: Isten fizesse
meg! Isten fizesse meg! Hát kell ennél na-
gyobb, jobb hálakifejezés, kívánság, megkö-
szönés? Nem! Mert az bizonyosság, hogy Ő
mindenért megfizet. Az Ő fizetsége a leg-
nagyobb, a legbiztosabb és akkor jön, ami-
kor éppen szükség van rá.

Isten fizesse meg! És Ő fizet ezerszer,
százszor, kamatostól. Sokszor már el is felej-
tettük, hogy miért. Tudom, hogy két másnak
főzött kávéért, nem annyit kapok. Sőt a jó
szóért, vigasztalásért, részvét könnyekért is
Ő eléggé meg tud fizetni. És milyen jó ez a
tudat, ez a bizonyosság! Aki ennél többet
kíván, az itt a földön gyűjt anyagi javakat.

Pedig ez a mostani világ nem a türelem-
ről szól – nem arról, hogy majd egyszer meg-
kapom jó tetteimért, amit érdemlek, amit ki-
érdemlek. Most, most kell még a szomszéd-
nak, a barátnak, a testvérnek is megfizetni!
Nagyon sokszor elhangzik az a sürgetés,
hogy „itt az idő, az alkalom, hogy megfizess”.
Mi, emberek, kamatostól kérünk vissza min-



„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok és megterheltettetek, és én
megnyugosztlak titeket. Vegyétek fel ma-
gatokra az én igámat, és tanuljátok meg
tõlem, hogy én szelíd és alázatos szívû
vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkei-
teknek. Mert az én igám gyönyörûséges,
és az én terhem könnyû.” Mt 11,28-30

Ezen igeversek elõtt azt olvassuk Jézusról,
hogy korholja az Õt Messiásként elutasító
városok lakóit, és az Õ istenfiúságát meg-
kérdõjelezõ farizeusokat.

Jézus minél több jót és csodát cseleke-
dett Korazin, Betsaida, Kapernaum városá-
ban, hogy az ott élõk megtérjenek, Õt Mes-
siásként kövessék, annál közömbösebbek,
elutasítóbbak lettek az emberek. Ezekben a
városokban és az egész vidéken tömbben,
többségben éltek a zsidók, itt nem kellett
többszörös idõ- és energiaráfordítással küz-
deni a szórvány-lét és a kisebbségbe szorult-
ság miatt a megmaradásért; összefogással,
egymásrautaltságban a végsõkig kitartani.
Jézus segíteni akart saját zsidó népén, ám
nem volt kin segítsen. A vidék sokasága kö-
zömbös maradt Jézussal, a Krisztussal szem-
ben, elutasították Õt, mint Isten Fiát, a várt
Messiást.

Jézus jajt mondott a számítgató, okos-
kodó, képmutató hatalmon lévõknek is,
akik fölösleges és értelmetlen, nem Istentõl
elvárt, törvényekkel, szabályokkal terhelték
le az emberek életét és lelkét. Jézus teher-
nek nevezte és nevezi azokat az emberi ön-

kényes rendelkezéseket, szokásokat, tiltáso-
kat vagy elõírásokat, melyeknek semmi kö-
zük sincs Isten igazi, eredeti akaratához, a
Szeretet Parancsolatához, csak bizonyos kö-
rök érdekeit, a kiskapuk kinyitását szolgál-
ják. Az ilyen emberi terhek alatt megfárad-
hat a lélek, beleroskadhat az ember. A fari-
zeusi szabályok miatt megfáradt és megter-
helt ember számára azonban van kiút, nem
muszáj elsínylõdni a farizeizmus miatt, a
közömbösség miatt sem. Így megfáradtan,
megterhelten is kell az ember Jézusnak.
Maga Jézus mondja: Jöjjetek énhozzám, én
megnyugosztlak titeket.  

Az emberek világában, ahol már-már
csak teljesítmény, érdek vagy önkény alap-
ján rangsorolnak és állnak szóba az ember-
rel, egyedül Jézus áll szóba az emberi fölös-
leges és értelmetlen törvények és szabályok
miatt megfáradt emberekkel, a leterhelt éle-
tû, roskadozó lelkekkel. A Jézustól kapott
nyugalom igazi nyugalom, nem olyan, mint
az emberektõl származó. Jézus maga nyug-
tat, s ez nem nyugtatgatás, s hatásfokában
nem hasonlít a bekapkodott nyugtató tab-
lettáéhoz sem. 

Jézus nyugalmat ad úgy, hogy Õ maga
lesz a teher, amit cipelhetünk, amit önként
magunkra vállalhatunk, életünk szekerét
célirányosan, a jó felé, elõre húzni vele egy
igában, vele egyszerre, együtt haladva és

húzva lehet, mert Õ, mint teher, könnyû,
vele járni egy igában, gyönyörûséges. 

A járom, az iga nem nehezíti a szekér
haladását, nem töri az igavonó nyakát, a ha-
ladás során a szekeret nem téríti el céljától.
Krisztussal egy járomban, egy igában járni,
vele együtt haladni, vele együtt járni célsze-
rû, könnyû, gyönyörûséges. 

Vele egyszerre, együtt húzni életünk
szekerét azt jelenti, hogy Õ húzza velünk
együtt az élet szekerét, Õ a reá esõ részt ci-
peli, húzza, de te is kell húzd, cipeld a rád
esõ részt. 

Krisztussal egy igában lenni, vele együtt
húzni az élet szekerét, Õt önként magunkra
vállalni, Õt cipelni, Õt, mint terhet, válla-
inkra venni nem nehéz, nem értelmetlen,
nem célszerûtlen, nem elviselhetetlen és
nem fölösleges. Az Õ igája, az Õ terhe nem
nyomorít, nem nyugtalanít, nem fáraszt,
nem terheli le a lelket.

Emberi terhek helyett vedd fel Õt, Vele
együtt légy egy igában, így nem válsz sem
közömbössé, sem képmutatóvá, sem megfá-
radóvá, sem lelkileg leterheltté. Bízd magad
Jézusra, bízz teljesen õbenne, vele életed
szekerét húzni könnyû, célszerû, gyönyö-
rûséges. Nyugalmadat így, Õbenne és
Õvele találod meg.
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Bízd magad Jézusra

lettem, totyogok az életben, haladok Isten
felé. Ha valaki nevetségesnek lát, vagy elíté-
lendõnek valamelyik tettemet, kijelentése-
met, merjem lenyelni azt. Tudjam lenyelni
és tovább menni. Nagyon sok probléma, ha
nem viszonoznám, magától megszûnne.

Az emberek rosszkedvûek, dühösek, fe-
szültek, és akarva-akaratlanul nekünk ron-
tanak, és akkor, hogyha mi azt nem provo-
káljuk, nem irritáljuk a környezetünket, ha-
nem nyugodtan továbbmegyünk, akkor
annyiba marad.    

A nagy vitákhoz mindig két partner
kell. Ha a másik nekem áll, nekem ront, és
én ráhagyom, és nyugodtan továbbmegyek,
akkor nem lesz vita. Valahol olvastam az
idõs szerzetesek életében, hogy a fiatal szer-
zetes nem érti, a világban miért van annyi
vita, veszekedés. Gyerekkorától ott nõtt fel
a remete-telepen, és megkérdezi az idõs
szerzetest, hogy hát azt hogy csinálják,
hogy ennyit vitatkoznak? Hát tudod mit?
Nézd meg, itt van ez a kõ. Én azt mondom,
hogy az az enyém, te jössz, el akarod venni,
és akkor vitatkozunk egyet felette. Nagyon
kedves a történet, mert másnap tényleg jön
a fiatal szerzetes, kijelenti: az a kõ az övé, az

öreg megfeledke-
zett szegény a teg-
napi bölcs taná-
csairól, hogy hogy
kell veszekedni, és
odaadja, hogy hát
akkor tessék, vi-
gyed. Szegény fia-
tal szerzetes nem tudta megtanulni, hogy
mi az az igazi veszekedés.

Milyen jó lenne, ha bennünk is meglen-
ne ez a közvetlenség: ne provokáljuk a ve-
szekedést, a civódást. Most persze azt is
tudom, hogy Jézus is tudta, hogy nem
minden konfliktus ilyen egyszerûen
megoldható, tehát õ maga is azt mondja,
hogyha bementek egy városba, köszönjetek
mindenkinek békességgel, de ahol nem
szeretettel fogadnak titeket, ellenségesen
viszonyulnak hozzátok, akkor rázzátok le a
cipõtökrõl a port is vádként ellenük, és
menjetek tovább.

Az emberek igénylik – sokszor úgy ér-
zem – a vitát, mintha szeretnének vitatkoz-
ni, veszekedni. És akkor oda vannak, s
vissza, hogy hát kaptak valakit, akivel jól
össze tudnak veszni. Én nem szeretek ve-
szekedni, az fárasztó. Olyan a harag, a gyû-
lölet, a veszekedés, mint egy nagy-nagy bõ-
röndöt cipelni. A kirándulás, az élet, az

Isten által szépnek teremtett világ szemlé-
lése sokkal eredményesebb és szebb ilyen
bõröndök nélkül, civakodás nélkül. Tudom,
mennyire le tudja fárasztani az embert egy-
egy ilyen indulatos kitörés, veszekedés, az-
tán napokon keresztül belülrõl rágja magát.
Miért lenne ez szükséges? Miért lenne jó?

A mi Urunk Jézus Krisztus példájára mi
is, ha úgy adódik, álljunk tovább.

Ha valahol meg úgy érezzük, hogy út-
ban vagyunk, vagy talán nem igénylik a mi
segítségünket, vagy féltik a presztízsüket,
vagy nem is tudom, hogy micsodát tõlünk,
akkor én alázatosan tovább tudok menni.
Az ember alázattal, szeretettel, ott, ahol
igénylik a segítséget, a munkáját – mint a jó
pincér – a lehetõ legkisebb zaj és feltûnés
nélkül elvégzi a munkáját, mosolyog és
tovább megy.

Adná Isten, hogy Jézusnak ezt a szép
vonását megtapasztaljuk, mert olyan jó,
olyan édes és gyönyörûséges békességben
élni. Olyan jó ellenséges érzetû emberektõl
is békében, szeretetben elválni.

(Ökumenikus imaheteinkbõl sokszor éppen
maga a más felekezetekkel való ökumenikus közös-
ség marad ki. E közös adósságunkból szeretnénk
törleszteni, a gyülekezeteink által is ismert és sze-
retett Csaba testvér írásának közlésével. A szerk.)

HOGYAN KEZELTE JÉZUS...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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Kegyeleti emlékhelyet avattak a közelmúlt-
ban a várad-rogériuszi református templom
harangtornyánál. A márványtáblák közel
1700 nevet tartalmaznak, azon váradi polgá-
rok neveit, akik az egykori várad-olaszi
temetõben lettek eltemetve, majd a sírkert
felszámolásakor kihantolva. 1839-bõl való a
legkorábbi, 1984-bõl pedig a legkésõbbi, te-
metést jelzõ dátum. Az alkalomra A vala-
mikori Nagyvárad-Olaszi temetõben eltemetettek
névsora címen egy könyvecske is megjelent,
mely a kegyeleti hely emléktábláin felsorolt
neveket tartalmazza. Ebbõl közöljük a
gyülekezet parókus lelkészének elõszavát. 

Fordulat – megtérés és visszatérés

A népek apostola, Pál kiváló ismerõje
volt Isten Törvényének és kora Bibliájának,
az ószövetségi Szentírásnak. A Rómabeliek-
hez intézett levelében Jézus újszövetségi
gyülekezete tagjait így szólítja meg az
apostol: „Azokra a dolgokra törekedjünk te-
hát, amelyek a békességet és egymás építé-
sét szolgálják” (Rm 14,19). Örökkévalóságig
hiteles továbbmondása ez a 34. zsoltárban
olvasható Igének: „Hagyj fel a rosszal, és
cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd
azt” (Zsolt 34,15). 

A zsoltáridézet az élet-fordulatnak, egy-
házi közhellyel élve megtérésnek olyan
lépcsõfokait mutatja meg, amelyeken ke-
resztül Isten közelébe juthatunk. Bekövet-
kezhet az a megtérés, – az Ó-szövetség
nyelvén 'visszatérés' – az ember életében,
aminek köszönhetõen visszatalál Teremtõ,
Megváltó és Megszentelõ Urához.

Az elsõ lépcsõfok, mely visszatérít Isten-
hez így fogalmazódik meg a zsoltáros ajkán:
„Hagyj fel a rosszal”. E nélkül nem lehet
tenni semmit, e nélkül nincs semmilyen
élet-fordulat. Egy városi temetõnek a pusz-
títása és pusztulni engedése rossz. És ez a
rossz alig egy-két éve ért a végéhez. Mára
már semmi rombolni való, eltüntetni való
nem maradt. A valamikori Olaszi temetõ
'meghalt'. A sírkõdöntögetõ alig-emberektõl
a buldózerekig sokan elvégezték a maguk
pusztító munkáját. A váradiak felháboro-
dása, néhány lelkes ember tevõleges tiltako-
zása sem tudta feltartóztatni azt, ami mára
bekövetkezett. A pusztítók és rombolók lát-
szólag céljukhoz érkeztek: a temetõ fel-
számoltatott. Majd 30 éves rosszat hagyat
most abba velük az Isten. A pusztításra sza-
kosodott agyak és szívek most nem bünte-
tésüket nyerik el, ahogy azt emberi igazság-
érzetünk megkövetelné, hanem lehetõség-
hez jutnak: nem lévén mit pusztítani, most
már felhagyhatnak a rosszal.

Márványra írt nevek

„Cselekedj jót” – tanítja az Írás. És a
múlt felett való kesergésünkben újra és újra
hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy Isten-
nek vannak jót cselekvõ választottai. A

pusztítással szembeni jó és helyes cseleke-
det volt, hogy a Nagyvárad Rogériuszi Egy-
házközség 15 éve elkezdte összegyûjteni és
lajstromba szedni az Olaszi temetõben nyu-
godottak neveit, születési és elhalálozási év-
számait. Mintegy 1688 név és kétszer ennyi
évszám gyûlt így össze. Másfél évtized alatt
fordultak meg az Egyházközségben és tet-
tek jót azok a magánszemélyek, akik a vala-
mikori temetõben nyugvó hozzátartozóik-
nak szerettek volna itt, az egykori temetõ
helyén emléket állíttatni. Jót tettek ezzel
egykori szeretteik emlékének és jót tettek
ezzel a könnyen felejtõ közösségnek is. A
legkorábbi temetésre utaló dátum a rendel-
kezésünkre álló névsor szerint 1839, a leg-
késõbbi 1984. Miért is kellene elfeledni a két
dátum közötti 145 év egykori váradi vagy
váradivá lett polgárait? Jót tettek, akik min-
den évben egykor volt szeretteikre emlé-
kezve eljöttek és a kegyelet virágai mellett
egy-egy gyertyát is gyújtottak, nem enged-
ve kihunyni az emlékezés lángját sem. És
jót tettek azok, akik magánszemélyekként,
városunk mai polgáraiként és ugyanakkor
parlamenti képviselõinkként vállalták fel az
emléktábla-állítás gyakorlati megvalósítását.
Nem utolsó sorban jót tett Nagyvárad Pol-
gármesteri Hivatala és annak vezetõi, akik
gyógyítva 30 év lelki sebeit, éltek a polgá-
roktól reájuk ruházott hatalommal és anya-
gilag felkarolták az egyházközségi kezde-
ményezést, az Emlékhely kivitelezését.

„Törekedj a békességre és kövesd azt” –
mert az Emlékhely elkészültével sokak békes-
sége helyre áll. Legelõször azoké, akik élõk-
ként most már méltó helyen és módon emlé-
kezhetnek szeretteikre, legyenek azok re-
formátusok, evangélikusok, unitáriusok, ró-
mai- vagy görög katolikusok, görög keleti fe-
lekezethez tartozók vagy izraeliták. És bizo-
nyos, hogy az itt nyugodottak, a holtak em-
lékezete is békességre lel. Mert a temetõ he-
lyén létrehozott Csend parkja némasága he-
lyett márványra írt nevek hirdetik beszédesen,
hogy kik és miféle emberek éltek hajdan itt. 

Ebben a békességben megtörténhet a
fordulat, megtérés és visszatérés a Békesség
Fejedelméhez, az Élet Urához.

KEREKES JÓZSEF ISTVÁN lelkipásztor
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Kegyeleti hely Várad-Rogériuszon
TÜZES BÁLINT

Téli imádság
Uram te látod kezem üres
nincs benne semmi mi a másé
de marokkal szorítom
ígéreted a reményt
míg
arcomba vágja minden
jöttment légáram
szelekbe takarózó
és szárnyain utazó
kóbor pelyheit

Képmutatás
B.M.-nek

ragyogó lelkeden
minden ruhád csak
képmutatás
alig várom, hogy
levetkõzd

Metamorfózis
mióta
átléptél fényen
másokén és enyémen
benne dobbansz ím
borban - kenyérben

BARABÁS ZOLTÁN

Kis téli harangszó
Ismét a tegnapi alkony.
Megjött mint olcsó, piszkos szürke levelezõlap.
Nem tehetek róla, a város is feladta:
újra nyakunkon 
a tél.

Tegnap óta
kifáradt álmok
rontanak a versnek, Uram,
és én, aki eddig csak kegyelmet
osztottam

a méreten aluli szavaknak,
a méreten aluli tavasznak,
de soron kívül is,

most mégiscsak felszállok
a hold horgára csalt város fölé,
útközben végrendelkezem,
s mire észrevennék
a legelsõ harangszóra hagyok
mindenemet.

A nagyvárad-rogériuszi református templom



1616. Szent György havának 18. napján
Nagy napra ébredtünk ma reggel, nagy a
sürgés-forgás, mindennek rendben kell
lennie. Az úrnõnk azt mondta, hogy nem
akar nagy fényûzést, de ezt mi nem fo-
gadtuk el. Szépen feldíszítettük a palotát és a
templomot, hiszen nem egy szokványos
esküvõ lesz ma itt. Délután megérkezett
Rákóczi György. Épp most falatoznak – így
ráérek írni. Utána átvonulunk a templomba,
és onnan az ünnepeltek elkocsikáznak a
kollégiumba, ahol a diákság üdvözli az új
párt. Este lakoma, zene, tánc hajnalig. Ez ed-
dig a történések terve, de azt, hogy ebbõl mi
teljesedik be, nem tudni, mert fekete fellegek
láthatóak ott, ahol az ég találkozik a földdel. 

Végre eljött az este. Nem esett, de közel
álltunk hozzá. A lelkipásztor szép beszédet
mondott, a diákok mûsora is nagyon szép
vala, igaz kicsit hosszúra sikerült, de az úr-
nõ így szereti. Azt még meg kell említenem,
hogy míg az esketés folyt, váratlanul beko-
csikázott az udvarra Lorántffy Kata. Hogy
miért jött, nem tudjuk, hisz az úrasszo-
nyunk (most már asszony) nem szíveli
múltkori veszekedésük óta, amely azért tört
ki, mert Kata asszony özvegységében asszo-
nyunk ellenére választott második férjet
magának. Ezt õ is tudja, miért akar mindent
elrontani? Hála légyen Istenünknek, az úr-
asszony ez idáig nem találkozott vele, de mi
lesz, ha majd meglátja?!

1630. Karácsony havának 3. napján
Nehéz évünk vala, Erdélyben kétszer

választottak fejedelmet. A nagyságos feje-
delem Erdélybe költözik jövõ évben, s
asszonyunkkal mi is megyünk véle. Hogy
mi irkafirkával jár a sok levelezés, azt csak
én tudom, mivel asszonyunk fõleg a roko-
noknak írja személyesen a leveleit, a többit
én intézem. Hû, hogy leteremtett asszo-
nyunk, amikor egy levélre véletlenül két
„f”-fel írtam a nevét, mert már olyan fáradt
voltam, hogy ragadt le a szemem. Bezzeg az
övé még nem! 

Szegény asszonyunk nem heverheti ki
gyermeke halálát. Ez a nap minden évben sí-
rással kezdõdik, sírással végzõdik, hiába tel-

nek az esztendõk, nem enyhítik fájdalmát.
Sámuelt, aki alig élt egy évet, már 12 éve
eltemettük, halála napját, Szent Iván hó 27-ét
idén is böjtölte asszonyunk. De régen is vala! 

Idén Szepsi Laczkó Máté, asszonyunk
udvari papja a sátoraljaújhelyi Oremus szõ-
lõjének termését csak késõn tudta leszüre-
teltetni, és úgy találta, hogy sokkal édesebb
így, mint máskor lenni szokott. Bort készí-
tett belõle, és mivel a szõlõszemek aszottak
voltak szüreteléskor, aszúbornak nevezte el.
Mint húsvéti borral lepi meg úrnõnket jövõ-
re. Kíváncsian várjuk, milyenre sikeredik. A
végén még történelmi esemény lesz egy el-
késett szüret!

1645. Karácsony havának 20. napján
Ma végre asszonyunk megkapta ura le-

velét. Mennyire izgatottan várta! Mennyit
imádkozott, hogy a dolgok jóra fordul-
janak! Tavaly, a Svéd Királysággal szövet-
ségben urunk megindította hadait III. Ferdi-
nánd ellen. A váltakozó sikereket hozó év
után, idén Munkácson szövetséget kötött

XIV. Lajos francia királlyal. (Micsoda nap
volt az, amikor a Napkirály követe nálunk
járt! Micsoda sürgés-forgás volt itt! A kony-
hán válogatott finomságok készültek, és bár
asszonyunk az egyszerûség híve, most
nagyon nagy pompát mutattunk.) Urunk
Brünn mellett csatlakozott a svéd hadsereg-
hez, a szultán azonban visszaparancsolta
hadainkat a Magyar Királyság keleti részé-
re, így a fejedelem inkább a békekötést vá-
lasztotta. Végezetül most, a levél tanúsága
szerint e hó 16-án békét kötöttek Linzben.
Urunk több vármegyét megkapott haláláig;
kettõt pedig fiai is örökölhetnek. A béke meg-
erõsíti a magyarországi protestánsok szabad
vallásgyakorlatát, és megadja a paraszt-
ságnak a szabad templomhasználat jogát. 

1648. Mindszent havának 11. napján 
Nagy szomorúságomban alig tudok

írni, a papír is nedves könnyeimtõl. A mai
napon elköltözött a mi urunk, György feje-
delem az élõk sorából. De nemszeretem-
hely lett ez a Gyulafehérvár! György úrfi el-
fogadta ezen a napon az erdélyi fejedelmi
címet, így õ itt marad, de mi asszonyommal
és Zsigmond úrfival hazaköltözünk Patak-
ra. Nem hiszem, hogy asszonyunk valaha is
vigasztalódhatna. 

1650. Kisasszony havának 23. napján
Ma el kell mennem Comenius mester

elé, akit asszonyunk Patakra hívott tanítani.
Az a hír járja róla, hogy egy nagyszakállú,
vékonydongájú ember, de egészen biztosan
felismerem majd a nagy tudásáról. A mester
arra készül, hogy itt, Patakon írja meg két
újabb mûvét, bárcsak én is kaphatnék egy-
egy példányt a munkáiból! 

Az ura halála óta a gazdasági teendõk
mellett asszonyom minden erejét a pataki
kollégium, illetve a nagyváradi iskola támo-
gatására fordítja. Utóbbi az országrész legje-
lentõsebb iskolájává nõtt mostanra. Sokat
olvas, különösen kedveli Balassi Bálint iste-
nes énekeit, a Bibliát már többször elolvasta,
és érdekes széljegyzetekkel is ellátta. Büsz-
keséggel tölt el, hogy ezeket nekem is meg-
mutatta.

Isten segélje minden munkájában!

BURIÁN SÁNDOR
X. osztályos tanuló, Lorántffy Zsuzsanna

Református Gimnázium Nagyvárad
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Lorántffy Zsuzsanna egészalakos bronz szobra a
sárospataki Iskolakertben. Horváth Géza
szobrászművész 1931-es alkotása

NAPLÓRÉSZLETEK

Lorántffy Susanna secretariusa voltam

dent, mint az uzsorások. Úgy segítünk másokon, 
hogy az belehal, belebetegszik, csődbe jut, és
ezerszer megbánja a segítő jobbot.

Azok a bizonyos sok jó kapcsolataink, a
kezes fizess, az elintézések, az utánanézések –
mind erről szólnak. Megmondom a nevem – s
kinyílnak a kapuk, a fizetőeszközök. Egy orvosi
beavatkozásért, egy műtétért annyit kell előre
fizetni, hogy a család elveszti minden vagyonát.
Hol van itt a hála-pénz, az a bizonyos utólagos

hálálkodás? A munkahelyért ugyancsak előre fi-
zetik a jövő évnek megfelelő bérösszeget. A po-
zíciókról ne is beszéljünk. Ebben a világ- s
ország-rendben nincs rendben semmi. Próbáljuk
csak mondani az orvosnak, a jelenlegi modern
elnevezésű humán erőforrásnak, tisztviselőnek
vagy az egyszerű portásnak: Isten fizesse meg!
Nem tudom, várnának-e rá?!

Sőt, nemrég hallottam, hogy az egyik közös-
ségben a szociálisan gondozott beteg s öreg
személyektől is kérnek fizetséget, azzal indokol-
ván a parókusi elhatározást, hogy manapság
nincs értékelve az ingyenes szolgáltatás. Adjon
mindenért: azért, mert rányitották az ajtót s meg-

kérdezték, hogy van, a korsó vízért, a beadott or-
vosságért, a kedves, ráérős tekintetért. 

Ma mindenért kell fizetni! Ingyen kaptunk
mindent, ajándékba, amiért ellenértéket várunk.
S én mégis reménykedem, sőt hiszem, hogy ke-
vesebb lesz földi gondunk, ha ebben bízunk, eb-
ben maradunk: Isten fizesse meg!

Körbeforognak az évszakok: a nyár átadja
helyét az ősznek, az ősz a télnek. Így adjuk át
tartozásunkat, elvárásunkat Istennek, így hagy-
juk rá, fizessen meg mindenért belátása, igazsá-
ga szerint. 

A rügyből levél fakad, majd virág bomlik s
legkésőbb, de mindig biztosan gyümölcs terem.

HETEDIK KÜRTSZÓ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A



II. Rákóczi György apja egyházpolitikáját
folytatta. Támogatta a református egyházat,
az iskolákat, de apjánál is erõteljesebben
lépett fel a puritánok ellen. Ennek egyik oka
az volt, hogy a puritánok is kiterjesztették
tevékenységüket Erdélyben és Felsõ-Magyar-
országon, másfelõl, hogy 1649-ben Cromwell
lefejeztette I. Károly angol királyt. Ezzel az
angol puritánok királygyilkosság hírébe ke-
rültek, amit megerõsített Basire Izsák (1607-
1676) francia származású menekült angli-
kán lelkész, aki 1647-ben I. Károly királyhoz
való hûsége miatt kényszerült a puritán ha-
tóságok elõl elhagyni Angliát. II. Rákóczi
György hívására 1655-ben a gyulafehérvári
kollégium professzora lett és a fejedelem
legbizalmasabb tanácsadójaként tüzelte azt
a puritánok ellen. Neki volt köszönhetõ,
hogy Apáczai Cseri Jánost (1625-1659), aki
1653-tól gyulafehérvári professzor volt, a fe-
jedelem elmozdította állásából és az alacso-
nyabb iskolatípusba tartozó kolozsvári gim-
názium rektorságába helyezte. Basire 1655-
ben nyilvános vitára kényszerítette Apáczait
a fejedelem jelenlétében. Basire Apáczai
presbiteriánus, puritánus nézeteit támadta,
amit az védelmezett, de éppen ezzel bizo-
nyította a fejedelem elõtt Basire ellenfele
nézeteinek káros, az egyházi törvényekbe
ütközõ voltát. Tanítványai egy része Ko-
lozsvárra is követte Apáczait, aki ottani évei
alatt is publikált Erdélyben. Méltatlan el-
bánás volt a korszak mondhatni legna-
gyobb magyar tudósával szemben, pusztán
puritán nézetei miatt.

1650-1654 között Sárospatakon tanított
Comenius, akit ugyan nem II. Rákóczi
György hívott meg oda, de aki egy Drabik
Miklós (1588-1671) nevû Magyarországra
menekült cseh-morva lelkész misztikus
látomásait közvetítette a fejedelemnek és
ezzel hozzájárult annak 1657. évi sikertelen
lengyelországi hadjáratának megkezdésé-
hez. Azt jövendölte ugyanis Drabik, hogy a
Rákóczi fejedelmi családot Isten kiválasztot-
ta, hogy lengyel királyi trónra kerüljön és a
Habsburg dinasztiát legyõzze és a reformált
vallás szabadságát kivívja. Cseh-Morvaor-
szág felszabadulását várta Comenius is
Rákóczi György lengyel királyságától, ezért
biztatta õ is a hadjáratra. 1657-ben Lux in
tenebris címen Comenius egy munkát jelen-
tetett meg Drabik jóslatainak népszerûsíté-
sére, ami több kiadást is megért. Comenius
tévedése végzetes következményekkel járt
a fejedelemre és Erdélyre vonatkozóan. A
Török Porta tilalma ellenére kezdett hadjá-
rattal Rákóczi György, miután szövetségesei
elhagyták, seregét elfogták a tatárok, majd
büntetõ hadjáratot vezettek Erdély ellen,
amiket a következõ években a törökök is
megismételtek. II. Rákóczi György a szultán
parancsára trónját is elvesztette. Részint

trónja visszaszerezése és Erdéllyel szemben
elkövetett súlyos bûne jóvátétele végett fel-
vette a harcot utódjával és az annak segítsé-
gére küldött török haddal. Évekig tartó vál-
takozó szerencsével vívott harcában végül
is 1660. május 22-én a Kolozsvár közelében
lévõ Szászfenes mellett vívott csatában
oroszlánként harcolt a túlerõben lévõ törö-
kök ellen, több törököt levágott, végül hû
emberei három súlyos fejsebbel mentették
ki a vesztes csatából, Váradra menekítették,
ahol június 7-én hõsi halált halt. Mindez
nem segített Erdélyen, amely elvesztette ko-
rábbi nemzetközi politikai súlyát. A Magyar
Királyságban hamarosan figyelmen kívül
hagyták a linzi békét becikkelyezõ 1647. évi
protestáns vallásszabadságot biztosító tör-
vényt és elkezdték a protestánsok üldözé-
sét, hiszen azok nem számíthattak már
Erdély segítségére.

Lorántffy Zsuzsanna és Rákóczi
Zsigmond herceg

Lorántffy Zsuzsanna puritán meggyõ-
zõdését nyíltan képviselte mind férje, mind
György fia uralkodása idején. Férjével
könnyebben boldogult, hiszen akkor a puri-
tánusok fellépése még nem volt olyan kiéle-
zett, mint fia uralkodása idején különösen
Basire aknamunkája kezdetétõl. Tehette fia
fejedelemsége idején is, hiszen jelentõs
birtokok álltak közvetlenül az õ rendelkezé-
sére, amelyeket õ szuverén módon, saját
tulajdonaként igazgatott és jövedelmével
gazdálkodott. Birtokain a puritán lelkészek-
nek szabad mûködést biztosított. 1657-ben a
saját birtokát képezõ Fogarason dunántúli
mintára felállíttatta a presbitériumot.
Medgyesi Pál az özvegy fejedelemné udvari
lelkipásztora lett és szabadon kifejthette
szóban és írásban tanait. A sárospataki kol-
légium élére férje hívta meg az 1640-es évek
elején Comeniust, aki akkor nem tudott
Magyarországra jönni. Tolnai Dali Jánost a
szatmárnémeti nemzeti zsinat elmozdította
esperesi és lelkészi állásából. Menedéket
Rákóczi Zsigmond herceg (1622-1652) udva-
rában talált 1649-ig, amikor Zsigmond her-
ceg és anyja kinevezte rektornak a sárospa-
taki kollégiumba, ahol 1656-ig maradt. Õ
javasolta és szorgalmazta Lorántffy Zsu-
zsannának és az ifjú hercegnek Comenius
ismételt meghívását, ami végül is sikerrel
járt és 1650-1654 között az eredetileg Szeges
családi nevû és végrendeltében magát ma-
gyarnak valló és azt Szegesként aláíró
Comenius a sárospataki kollégium rektor
professzora volt, aki számos korszakalkotó
mûvét ott alkotta és publikálta. Tehette
annál inkább, mert 1651-ben mûködésbe
lépett a sárospataki nyomda. Tolnai Dali és
Comenius jól megfértek együtt Patakon,

Tolnai Dali a francia hugenotta Petrus Ra-
mus (1515-1572) logikáját, továbbá gyakor-
lati teológiát, azon belül homiletikát adott
elõ. E tárgyból publikált könyvet Sárospata-
kon 1658-ban. A sárospataki kollégium fõis-
kolai diákjai Comenius odaérkezése elõtt
25-30-an voltak évente, Comenius hatására
ez a létszám 40%-kal megemelkedett.
Tolnai Dalit 1656-ban a gálszécsi zsinat re-
habilitálta, ekkor Tarcalra ment gyülekezeti
lelkésznek, ahol haláláig szolgált.

Rákóczi Zsigmond hercegnek jelentõs
szerepe volt a család magyarországi és kül-
földi kapcsolatainak ápolásában. Egy Habs-
burg-ellenes felkelés vezetõjeként tekintet-
tek rá. Nagy külpolitikai nyereség volt,
hogy 1651-ben Pfalzi Henrietta református
német hercegnõt vette feleségül. Az ifjú
asszony azonban hamarosan elhunyt és a
következõ évben férje is követte.

Lorántffy Zsuzsanna kisebbik fia halála
után is folytatta egyházközségeket, lelké-
szeket, iskolákat, fõleg a sárospataki kollé-
giumot segítõ munkáját. Fogarason 1657-ben
felsõbb iskolát alapított a románok részére,
ugyanott nyomdát alapított még abban az
évben. Fáradhatatlanul és komoly anyagi
terhet vállalva segítette a könyvkiadást. Kü-
lönösen a református hitvédõ vitairatok ki-
adását látta szívesen. Maga is írt két
könyvet, amelyek közül ismereteink szerint
csak az egyik jelent meg Moses és a Propheták
címen (Gyulafehérvár, 1641) név nélkül,
ebben is vallása igazát bizonygatta bibliai
idézetek segítségével. Római katolikus
részrõl aztán durva irodalmi támadás érte.
1660. április 18-án úgy hunyt el Sárospata-
kon, hogy nem kellett megérnie június 7-ét,
György fia hõsi halálát.

DR. CSOHÁNY JÁNOS

VISSZATEKINTÉS HÁROMSZÁZ ÉV TÁVLATÁBÓL (3.)

Rákóczi családi portrék
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II. Rákóczi György támogatta a református
egyházat, de apjánál is erőteljesebben lépett fel a
puritánok ellen
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Török Sándor „templom-függõ” embe-
reket szeretne, mert az sok más káros
függõségtõl megszabadít. A Nagyvárad-
Olaszi Református Egyházközség pres-
bitere, a Bihari Egyházmegye Presbiteri
Szövetségének elnöke azt is fontosnak
tartja, hogy a magyar református ember
Isten után vagy Vele egyszerre, nem-
zetében is tudjon gondolkodni.

– Egy emberi életet nehéz néhány mondatba
szûkíteni, de próbáljuk meg. Honnan indult? 

– Nagyváradon születtem, de Poklostel-
ken nevelkedtem, és az a hely meghatároz-
ta, úgy érzem, az egész életemet. Szüleim
mezõgazdasággal foglalkoztak, jómagam is
gyerekként, majd kamaszként becsülettel
kivettem a részem az állatokkal, a földdel
való tevékenységbõl. Hiszem, hogy ez is
nagyon fontos volt az életemben, na meg az
a fajta környezet, amelyet az ember csak
falun tapasztalhat meg. A hatvanas évek
nagy tragédiái közepette, amikor jött a kol-
lektivizálás, teljesen megváltozott a paraszt
ember élete. Ez rányomta a bélyegét, még a
családon belül is a mindennapok han-
gulatára. Nem is beszélve a falu, akkor még
színtiszta magyar közösségérõl. Édesapám
dolgos, pontos, nagy erejû parasztember
volt. Ki nem állta a kommunistákat, így
otthon errõl az emberfajtáról jót soha nem
is hallottam. Gyakran volt elkeseredett, sõt,
indulatos a kialakult körülmények miatt. 

Nagyon jó viszonyban voltunk az ak-
kori poklostelki lelkésszel, Lippai Józseffel,
így én már gyermekkoromtól kezdve fel-
néztem a „pap bácsira”. Apám presbiter
volt, minden vasárnap templomba men-
tünk, pedig akkoriban ezt nem nézték jó
szemmel. Szerettem templomba járni. 

– Majd jöttek az egyetemi évek.
– A középiskolát Váradon végeztem, és

Kolozsváron szereztem mérnöki diplomát.
Erdély fõvárosában kimondottan jól érez-
tem magam. Jó magyar közösség alakult ki,
színjátszó körbe jártam, táncházas voltam,
és vasárnaponként a Farkas utcai templom-
ban vagy a Teológián hallgattam, több diák-
társammal együtt Isten Igéjét. Egész Erdély
területérõl tanultak ott diákok, nagyon jó
barátságok szövõdtek, amelyek közül sok a
mai napig tart. A teológusok nagy színház-
járó, kultúrát kedvelõ emberek voltak, és
elõadások után nagyon kellemes beszélge-
tõs esteket töltöttünk egy-egy pohár sör
vagy üdítõ mellett. Szinte mindnyájan
szegények voltunk, de ez nem volt szégyen.
A lelkünk szárnyalt, világmegváltó gondo-
latok születtek meg bennünk. Aggódtunk
Erdélyország sorsáért, a magyar és székely-
magyar nemzetért. 

Az egyetem befejeztével Sepsiszent-
györgyre helyeztek, mint fiatal mérnököt.
Tíz évet töltöttem ebben a kedves székely
városban, ahol családot is alapítottam, majd
1988-ban otthonról hazaköltöztem Váradra.
A '89-es változások sötét elõzményei már itt
találtak. Emlékszünk még arra, amikor a
tévét lehalkítva vártuk a Panoráma címû
mûsort, ahol egy bátor kispap kimondta
helyettünk is azt, amit mi nem mertünk.
Azt gondolom, hogy Isten nélkül nem is
tudtuk volna átvészelni azt a szörnyû, sötét
korszakot. De akkor, az adventben, a Meg-
váltóra várva jött a megváltás. Megbukott a
diktatúra. Tõkés László egybõl világhírû
lett, mint a forradalom szikrája, aki ráadásul
református lelkész. Nagy volt az öröm.
Késõbb az élet úgy hozta, hogy munkatársa
is lehettem, amit máig nagy megtiszteltetés-
nek tartok.

– A Várad-Olaszi gyülekezetben korábban
fõgondnokként, jelenleg pedig presbiterként szol-
gál. Jól érzékelem, hogy erõs kötelékek fûzik a
Körös-parti eklézsiához?

– Igen. Nagyon szeretem ezt a gyüleke-
zetet, de szeretem magát az intézményt, a
templom hangulatát. Itt, ebben a templom-
ban fogalmazódott meg bennem az a gon-
dolat, hogy – mint szokták mondani a zené-
szek – van „öröm-muzsikálás”, amikor a ze-
nészek csak a maguk szórakoztatására vagy
kikapcsolódás gyanánt összejönnek zenél-
ni, úgy van „öröm-éneklés” a gyülekezettel
és „öröm-imádkozás”! Ez olyan csodálatos.
Olyankor megszûnik a gravitáció a temp-
lomban, és érezhetõ közelségbe kerülünk
Istennel. Egészen biztos vagyok benne,
hogy ezt mindenki átélheti. Az Istennel való
beszélgetéshez legfõbb eszközünk az ima.
Az ima felszabadít és kiegyensúlyozottá
tesz. Oda kell eljutni, hogy hiányozzék a
templom árasztotta nyugalom akkor, ami-
kor nem tudunk részt venni egy-egy isten-
tiszteleten. Én azt szeretném, hogy min-
denki legyen „templom-függõ”, mert az sok
más káros függõségtõl megszabadít. 

– Több, mint egy éve tölti be a Bihari Egy-
házmegye Presbiteri Szövetségének elnöki tisz-
tét. Mi az, amivel elégedett, mi az, amivel nem,
illetve milyen tervekkel néz az új esztendõ elé?

A Presbiteri Szövetség elnökeként azt
mondhatom, hogy elégedetlen vagyok ma-
gammal. Sajnos nem mindig tudom õszinte
szívvel kijelenteni, hogy az jól mûködik. A
szövetség elsõdleges feladata az, hogy
jobban együtt tudjon mûködni a lelkész a
presbiterekkel a gyülekezet építésében.
Sajnos ezt sok presbiter nem látja át, de még
a lelkészek között is van olyan, aki nem
tartja igazán fontosnak a szervezet zökke-
nõmentes mûködését. Ezért aztán a kom-
munikáció hiányában az együttmûködés
hagy némi kívánnivalót maga után. Azt
viszont elmondhatom, hogy ft. Csûry István
püspök úr mindenben támogat bennünket,
és ezt neki ezúton is köszönöm, ám a
szövetség gördülékeny, jól szervezett
mûködéséhez mások pozitívabb hozzáállá-
sa is szükséges lenne. Voltak ugyan a Hegy-
közben különbözõ tartalmas konferenciá-
ink, neves meghívottakkal, jó részvétel
mellett. Ám hiányolom az ehhez hasonlókat
az Élesdhez tartozó szórványvidéken vagy
Szalontán és környékén. Szeretném, ha
2012-ben ezeken a helyeken többet tudnánk
tenni magyar református egyházunkért. 

– Kell-e politika az egyházba?
– Én elfogadom azt az álláspontot, hogy

az egyház legyen politikamentes, habár ez
is nehezen megvalósítható egy teljesen át-
politizált társadalomban, hiszen a gyüleke-
zet tagjai mindenképpen a politikum ráha-
tása alatt élnek, és így arról véleményük is
van. Viszont a politizálásnál is fontosabb-
nak tartom, hogy a magyar református em-
ber Isten után vagy Vele egyszerre, nemze-
tében is tudjon gondolkodni. Az „együtt”
tudat megerõsít bennünket, még az Isten
felé fordulásban is. Mi, presbiterek pedig
méginkább felvállalhatjuk ezt a nemzetben
való gondolkodást, mert nekünk, világiak-
nak szolidaritást kell vállalni nemzettár-
sainkkal, a keresztyén hitûekkel, akár azt is
mondhatom, hogy felekezettõl függetlenül.

– Ön szerint a 21. század kihívásaival szem-
beszülõ egyház szolgálatában, milyen speciális
szerep jut, juthat vagy juthana a presbitereknek? 

– Szerintem a 21. század semmiben nem
fog különbözni emberi magatartásban az
elõzõektõl. Shakespeare drámái azért idõt-
állók még ma is, mert alapvetõ emberi tulaj-
donságokat tudott pontosan megrajzolni.
Dosztojevszkij azt mondja, hogy „Isten nél-
kül minden megengedett”. A 21. században
is erre kell figyelni, hogy keresztény nemze-
tünket, gyülekezeteinket azon a keskeny,
igaz ösvényen tudjuk terelni, amelyet szá-
munkra Jézus kijelöl. Legyen erõnk és bátor-
ságunk kérni a Szeretet Istenét, hogy mu-
tassa meg nekünk ezt az utat, egyháziaknak
és világiaknak. Gyarapodjunk számban és
lélekben, erõsödjünk hitben és szeretetben!

FÁBIÁN TIBOR

ŐRZŐK A STRÁZSÁN

Az „együtt” tudat megerősít

Török Sándor: az ima felszabadít és
kiegyensúlyozottá tesz
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Nem az ének
édessége fontos...
A Nagyvárad Rogériuszi Református Egyház-
községben az advent 3. vasárnapja alkalmából
tartott ünnepi istentiszteletet követõen került
bemutatásra a gyülekezet énekkarának második
CD lemeze. A gyülekezet lelkipásztora méltatta
az énekkar munkáját és az énekkar karnagyának,
Kozma Gyulának a tevékenységét. Szorgalmas és
odaadó munkájuk eredményeként jelenhetett meg
immár második alkalommal a mintegy 67
percnyi énekanyagot tartalmazó hanghordozó.
Lelkipásztor a II. Helvét Hitvallás egyházi ének-
lésrõl szóló fejezete alapján négy ismertetõjegyét,
karakterisztikáját adta az egyházi éneklésnek.

Az egyházi éneklés mindig értelemmel kell
történjék. Értelem nélkül nem csak az imádság
nem ér sokat, de értelem nélkül énekelni sem
érdemes.

Az egyházi éneklés alázattal kell történjék.
Hiszen a mi Istenünk az értelemmel éneklést
nem az énekszó édességéért fogadja el, mint
ahogyan Isten számára nem jelent visszatartó
erõt az elfogadás tekintetében imádságban el-
mondott szavaink érdessége sem.

Az éneklés keresztyén szabadsággal történik,
ami azt jelenti hogy, nem számít érdemnek, ha
egy gyülekezetben mûködik énekkar, mint ahogy
nem jelent érdemtelenséget egy gyülekezetre
nézve ha nem tud, vagy nem képes énekkart mû-
ködtetni. 

A Nagyvárad Rogériuszi Református Ének-
kar egyházi szokásainkkal összhangban, értelem-
mel, alázattal és keresztyéni szabadsággal hirdeti
az album címével is szándékát: SOLI DEO
GLORIA! – Egyedül Istené a dicsõség!

Itt mondunk köszönetet a gyülekezetnek,
presbitériumnak és a CD megjelentetését anya-
gilag is támogató három gondnoknak. 

KEREKES JÓZSEF lelkipásztor

A kegyelem harmatja
Megjelent Cseri Kálmán református lelkész leg-
újabb kötete, A kegyelem harmatja. A szerzõ az
év minden napjára lelki elemózsiával szolgál.

A nyugalmazott lelkipásztor könyvének
célja, hogy rövid igemagyarázataival az olvasó
tekintetét Istenre, s gondolatait az örökkévaló-
ságra irányítsa. Olyan perspektívát kínál, ahon-
nan nemcsak a bennünket körülvevõ világ jelen-
ségeit, hanem életünk valamennyi kérdését, kap-
csolataink megannyi aspektusát újra értelmez-
hetjük, némelyekre pedig választ is remélhetünk.

(Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja,
Harmat Kiadó, Bp, 2011)

Emlékszem, elsõéves teológus korunkban
egyre hangosabban tevõdött fel közöttünk a
kérdés, hogy miért van szükség a bibliai
nyelvek tanulmányozására, és milyen hasz-
na van ennek az igehirdetésben. Az elsõ
adandó alkalommal Tõkés István összevont
szemöldökkel jött be az órára, keserûen ki-
fakadt, s a kurzusát félretéve, a bibliai nyel-
vek ismeretének szükségességérõl és az exe-
gézis fontosságáról tartotta elõadását, amely
sokunk számára nemcsak felejthetetlen
élmény volt, de meghatározta elkövetke-
zendõ szolgálatunkat is. Egyházi szolgálata
idején Tõkés István volt püspöki titkár,
egyetemi hallgatók lelkipásztora, generális
direktor, egyházkerületi tanácsos és püs-
pökhelyettes is. Én azonban az oktatói
munkássága révén ismertem meg õt, aki
életének egy szakaszát az ifjú teológiai
hallgatók tanítására és nevelésére szánta,
ezért számomra mindig „Professzor úr"
volt, és mindvégig az is marad. Sokan
mondhatjuk el ma hálás szívvel és büsz-
keséggel: „Tõkés István diákja voltam!" Szá-
munkra, akik nem csak hallgatói voltunk az
elõadásainak, de meg is tartottuk tanácsait,
ez a mondat magában hordozza azt az el-
kötelezõ felismerést, hogy Isten arra hívott
el bennünket és azzal bízott meg minket,
hogy alkalmas és alkalmatlan idõben, ki-
csiknek és nagyoknak, gyermekeknek és
felnõtteknek, fiataloknak és idõseknek, hí-
võknek és kételkedõknek, hatalmasoknak
és hatalom alá vetetteknek az õ Igéjét hir-
dessük egy életen át.

Tõkés István nem csak a katedránál
tanított, nem csak tanulmányokat és kom-
mentárokat írt, nem csak a hitvallásaink
fontosságát hangoztatta, de az elmondott és
leírt igehirdetésein keresztül azt is megmu-
tatta, hogyan kell az Igét az alkalomhoz
méltóan kiválasztani, azt bölcsen hasogatni,
annak értelmével tusakodni, az üzenetét
felmutatni. A szó szoros értelmében vett pe-
dagógus volt, aki „Krisztushoz vezérlõ
MESTER“ lett (Gal 3,24) azok számára, akik
az õ igehirdetésein keresztül kerültek Krisz-
tus közelségébe, vagy erõsödtek meg az Ige
hirdetésének szolgálatában.

A jelen kötet, melyet a 95. életévét betöl-
tött professzor az idõs János apostol aláza-
tával ad át Isten népének olvasásra, mint az
IGE teológusa és elkötelezett hirdetõje,
ismételten emlékeztet, figyelmeztet, oktat
és nevel. Emlékeztet arra, hogy az IGE hir-
detésére kapott megbízatás egy életre szól, s
ezt addig kell és lehet végezni, amíg Isten
erõt és egészséget ad hozzá. A nyugdíjba
vonulás idõpontját nem a hatalmasságok
határozzák meg, hanem az elhívó és elkül-
dõ Isten. Figyelmeztet a szolgák kicsinysé-
gére, valamint az IGE nagyságára és csodá-
latos mélységére, amiért csak levetett saru-

val lehet hirdetni és hallgatni azt. Oktat és
nevel, amikor példát ad arra, hogyan lehet
a folyamatosan változó életkörülmények
között az IGÉ-ben az „itt és most" aktualitá-
sát megtalálni és a „mának" szóló üzenetet
átadni…

Tanítványi hálával ajánlom professzor
úr legújabb könyvét Isten kiválasztott és
elhívott népének és az IGE szolgáinak,
olvasásra és tanulmányozásra!

DR. PAP GÉZA püspök

(Tõkés István: IGE-hirdetés. Az egyházi és
kalendáriumi év figyelembevételével írott prédi-
kációk. Az Erdélyi és a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület kiadása, 2011)

Krisztusról tett tanúbizonyság

„Mily egyértelmû és jelképes a kötet
címe: IGE-hirdetés. Ennek a prédikációs kö-
tetnek a tanításai úgy születtek, hogy a pré-
dikátor elõször mindig Istennel beszélge-
tett. Aki a titkok-titkát elhívottan kutatja,
aki a megfeszített Krisztusról tesz tanú-
bizonyságot, az õszintén elmondhatja az
érdeklõdõknek, hogy a prédikáció írásának
a folyamata hányszor jelentett tusakodást,
mennyiszer párosult imádkozással, vagy
jelentett alászállást és résztvevést a Krisztus
szenvedéseiben. A prédikátornak az isteni
igazságot kell felmutatnia és az nem
könnyû feladat.”

DR. HERMÁN M. JÁNOS

(Részlet a kötet, november 20-án a kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet dísztermében tartott
bemutatásán elhangzott méltató beszédbõl.)

Tőkés István az Ige teológusa és elkötelezett
hirdetője

OLVASÓLÁMPA

Tõkés István prédikációs kötete



HONLAPOT INDÍTOTT A SZILÁGY-
CSEHI GYÜLEKEZET. Úgy tûnik sikerült
ezt a komoly lépést meglépnünk, amikor a
templom zárt falai közül kilépünk a virtuális
világ piacterére: http://csehref.org/. Kis lé-
pés ez egy egyszerû felhasználó számára, de
nagy lépés egy gyülekezet számára.

Ez a piac is – mint minden más – tele van
szélhámosokkal, zsebtolvajokkal, bóvliáru-
sokkal. Ezen a helyen szeretnénk komoly
dolgokat, maradandó értékeket kínálni. Úgy
szeretnénk megjelenni itt, mint akik valós és
örök értéket képviselnek. Úgy, mint akik
nem félnek elutasítani azt, ami egyértelmû-
en rossz és odafordulnak a felé, ami valós
haszonnal kecsegtet.

A honlap célja, hogy kiszolgáljon egy
közösséget, és fel is mutasson egy közös-
séget. Reméljük, hogy ebben partnerre ta-
lálunk BENNETEK, BARÁTAINK!

TÓTH LÁSZLÓ lelkipásztor

HARANGSZÓ – A KIRÁLYHÁGÓ-
MELLÉKI REFORMÁTUSOK LAPJA.
Lapunk kéthétrõl kéthétre nyújt lelki
táplálékot, keresi a református keresztyén
választ a mai ember kérdéseire. Körképet ad
gyülekezeteink és külhoni református
testvéreink életébõl, egybekapcsolja olvasóit
határon innen és túl. A folyton változó
mában igyekszik rámutatni arra, aki tegnap,
ma és mindörökké ugyanaz: Jézus Krisz-
tusra, aki az út, az igazság és az élet. 

Fizessen elõ 2012-ben is, változatlan
áron, példányonként 1,50 lejért a Harang-
szóra; legyen ön is tagja a királyhágómelléki
református olvasók nagy családjának! 

A ZILAHI REFORMÁTUS KOLLÉGI-
UM A REFORMÁTUS BÁL KEDVEZMÉ-
NYEZETTJE. Újból megrendezik a Refor-
mátus Jótékonysági Bált Debrecenben. A
szervezõ Tiszántúli Református Egyház-
kerület a Zilahi Református Wesselényi
Kollégium javára ajánlja fel a bál bevételét. 

Az iskola az egyetlen olyan református
kollégium Erdélyben, amelyik még nem
kapta vissza épületét. Az intézményben
több mint ötszáz gyermek részesül reformá-
tus magyar oktatásban óvodától érettségiig.
A diákok nyolcvanöt százaléka vidékrõl uta-
zik az iskolába. A következõ tanévben újabb

három osztály fogadására kell felkészül-
niük, ezért döntött úgy a Tiszántúli Egy-
házkerület elnöksége, hogy a zilahi oktatási-
nevelési intézményt támogatja.

Tavaly csaknem négyszázan vettek részt
a református bálon és kétmillió forint ado-
mánnyal támogatták a délvidéki Napsugár
Református Óvodát. Korábban a rozsnyói, a
nagyberegi, nagydobronyi, a péterfalvi és
técsõi Református Líceum, valamint az
erdélyi nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégi-
um részesült az adományokból. A befolyt
összegbõl minden évben határon túli intéz-
ményeket támogatnak. Az V. református
bált február 17-én tartják.

TÖBB MINT KÉTMILLIÁRD KE-
RESZTÉNY ÉL A VILÁGON. Az amerikai
Pew Forum felmérése szerint a kereszté-
nyek a világ népességének egyharmadát te-
szik ki, és ezzel messze a legnagyobb vallási
csoportot képviselik (a muzulmánok elõtt,
akik a „világranglista” második helyét
foglalják el). A 2,2 milliárd keresztény fele
katolikus, 37 százalékuk protestáns, és 12
százalékuk ortodox. A keresztények száma
az utóbbi 100 évben több mint három-
szorosára nõtt, ahogy a föld népessége is,
mely az 1910-ben mért 1,8 milliárdról 2010-
re 6,9 milliárdra ugrott. A XX. század elején
még Európában élt messze a legtöbb keresz-
tény (66 százalék), mára azonban az öreg
kontinens Afrika Szahara alatti területeivel
van egyensúlyban. Jelenleg mindkét kon-
tinens a világ keresztényeinek egynegyedét
tömöríti, míg Amerikában a 37 százalékuk
él. A legjelentõsebb növekedés Afrikában
figyelhetõ meg, ahol a keresztények száma
több mint hatvanszorosára nõtt: az 1910-ben
mért 8 millió fõ helyett 2010-re 516 millióan
lettek. Ennél szerényebb, mégis jelentõs –
tízszeres – növekedés zajlott Ázsiában és a
Csendes-óceáni területeken, ahol jelenleg
285 millió keresztény él. (Magyar Kurír)

ÖTPERCENKÉNT HAL MEG EGY
KERESZTÉNY A HITE MIATT. 2000 és
2010 között évente 160 ezer keresztény halt
meg a hite miatt, 2011-nek már 105 ezer
mártírja van. Krisztustól 2000-ig 70 millió
keresztény vértanút számlálunk. Csak a XX.
században 45 millió keresztény vértanúnk
volt, ezért nevezte II. János Pál a vértanúk
évszázadának – hívja fel a figyelmet
Massimo Introvigne, aki az EBESZ képvi-
selõje a diszkrimináció elleni harcban. 

Kína hatalmas gazdasági fejlõdésen
megy keresztül, de továbbra sem tartja tisz-
teletben az emberi jogokat, és folytatja a val-
lásüldözést. Számos pap került rendõrkézre,
mert nem akartak csatlakozni a hazafias
egyházhoz. A 2007-es olimpia elõtt 37 föld-
alatti püspököt helyeztek házi õrizetbe. A
kínai kommunista párt nagy bukásának
értékeli viszont, hogy több évtizednyi
üldözés ellenére a kínai egyház sokkal
inkább egységben van az anyaegyházzal,
mint a 80-as években volt.

Az iszlám országokban 10 üldözött kö-
zül 7 keresztény. 1945 óta tízmillió keresz-
tény volt kénytelen elhagyni szülõföldjét,
egymillió zsidóval együtt. Az egyiptomi
származású politikus megjegyezte, hogy az
iszlám esetében az üldözésnek vallási okai
vannak, mert a keresztény és a zsidó vallást
eretnek elhajlásnak tartják. Figyelmeztetett
rá: vagy képesek leszünk bizonyosságot sze-
rezni arról, kik is vagyunk, vagy megszû-
nünk civilizációként létezni, mert tetszik
vagy sem, civilizációnk a kereszténységen
alapul. (Magyar Kurír)

FELFEDEZTÉK GÓLIÁT SZÜLÕHE-
LYÉT? Filiszteus templom romjait fedezték
fel izraeli régészek Gat városában, amely a
Biblia szerint Góliát szülõhelye volt. Aren
Maeir, a Bar Ilán Egyetem professzora 13
éve irányítja Izrael legnagyobb tele-
pülésdombja, a tel-cafiti lelõhely feltárását,
amely Askelón és Jeruzsálem között
félúton, a Kiriat Gat közelében található. A
templom és a helyszínen elõkerült számos
rituális rendeltetésû tárgy a Kr.e. X. év-
századból való. „Ami a legérdekesebb, az a
templom szerkezete, amelynek mennye-
zetét két központi oszlop támasztja. Ez
emlékeztet Sámson jól ismert történetére,
aki halála elõtt ledöntötte Dágon isten
templomának oszlopát, és az épület maga
alá temette õt az ott mulatozó filiszteus
fõemberekkel együtt" – magyarázta Aren
Maeir. A lelet azt jelentheti, hogy a Sámson
történetében szereplõ templomszerkezet
tipikus volt a korabeli filiszteus városokban.
(MTI)
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