
Sok vád hangzott már s hangzik el most is az
egyház ellen. S fájdalom azoknak, akik becsü-
lik és szeretik az egyházat, nem egyszer iga-
zat kell adniuk a vádaskodóknak. 

Íme, itt van az egyház tagjainak: a keresz-
tyéneknek a megoszlása, egymással való el-
lentéte, sõt ellenségeskedése. Itt van azoknak
sok egyéb bûne. Paráznaság, iszákosság, csa-
lás, hazugság, önzés és száz meg száz faja a
bûnnek megtalálható az egyház falain belül is.

Vajon miért van ez így?
Amikor feleletet keresünk e kérdésre,

segítségünkre siet a II. Helvét Hitvallás. Isten
igéje alapján rámutat arra, hogy az egyház-
nak két oldala van: láthatatlan és látható. „Az
egyház láthatatlannak is nevezhetõ, nem
mintha az egyházat alkotó emberek  volná-
nak láthatatlanok, hanem mert szemeink elõl
bár elrejtve, de Isten elõtt egyedül ismeretes
lévén, az emberi ítélõképességet gyakran fe-
lülmúlja." Viszont látható alakjában „néha"
„látszólag az egyház majdnem megsemmisül
és elenyészik", mert „Isten igaz ítéletébõl igé-
jének igazságát és a közös hitet, s az igazi is-
tentiszteletet annyira elhomályosulni és
megrendülni engedi."

Mi, amíg itt a földön élünk, csak az egy-
háznak ezt az emberi szemekkel látható alak-
ját szemléljük az ún. keresztyén egyházak-
ban. S ezeknek a tagjairól helyesen állapítja
meg hitvallásunk, hogy „nem mindnyájan
szentek, élõ és igaz tagok azok, akiket az egy-
házhoz számítanak. Mert sok képmutató van,
akik Isten igéjét külsõképpen hallgatják és a
sákramentumokban nyilvánosan résztvesz-
nek és Istent egyedül a Krisztus által segítsé-
gül hívni, Krisztusról, mint egyedüli igazság-
ról vallást tenni, Istent tisztelni, a szeretet
munkáit gyakorolni és a megpróbáltatások
közepette egy ideig türelemmel kitartóknak
lenni látszanak, de belsejükben a Lélek igazi
megvilágosítása, az igaz hit, a szívbeli tiszta-
ság és a kitartó állhatatosság nincs meg." „An-
nakokáért Isten egyházát méltán hasonlítjuk
hálóhoz, mely mindenféle halat fog, és szán-
tóföldhöz, melyen búza és gyom található."

Mindez óvjon meg két kísértéstõl. Egyfelõl
attól, hogy többet kívánjunk a látható egyház-
tól, mint amennyit Isten igéje szerint kíván-
hatunk. Ne akarjuk a tökéletességre jutott egy-
háznak minden jellemvonását már itt a földön
szemlélni, s ha nem találjuk meg ezeket, ne
akarjunk új földi szervezeteket létesíteni és így

„könnyelmûen szakadásokat“ okozni és ter-
jeszteni „az egyházban“. Ne felejtsük el, hogy
„minõk voltak a galáciabeli és korintusi
egyházak az apostolok korában, melyeknél
sok és súlyos bûnt ró meg az apostol, s mégis
Krisztus szent egyházainak nevezi õket."

Másfelõl óvjon meg attól a kísértéstõl,
hogy tétlenül szemléljük a romlást az egyház
életében. Amíg Krisztus vissza nem jön, ad-
dig az egyház nem lesz szeplõtlen, szent és
feddhetetlen (Ef 5,27), de addig is törekedni
kell erre azzal a bölcs mérséklettel és alázatos
szeretettel, amit a II. Helvét Hitvallás ajánl:
„Felettébb óvakodnunk kell, hogy idõnap
elõtt ne ítéljünk és ne iparkodjunk kizárni,
kárhoztatni, avagy tönkretenni azokat, akiket
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Misszió 
embertõl-emberig
„És felkelvén azon órában, visszatérének Je-
ruzsálembe… Ezt mondják vala: Feltámadott
az Úr bizonnyal.” Lk 24,33-34 „Elméne Mária
Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak,
hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta
néki.” Jn 20,18

Beteljesedett az Írás! Megtörtént a cso-
da! Feltámadt!

Találkozhattak Vele, megjelent a tanítvá-
nyoknak a sírkertben, a bezárt ajtók mögött,
az emmausi úton. A szomorúságban maguk-
ba roskadt követők szemei megnyíltak, a hi-
tetlenkedő a szegek helyét is megérinthette,
a Feltámadott utána ment a tagadónak is.

A találkozások elindítottak valamit. Vala-
mi megváltozott. Megindult a személyes ta-
núságtétel, a misszió. Nem a nagy, nem a
látványos, nem a sok ezer embert megmoz-
gató, hanem a kisléptékű, de mégis nagyon
áldásos. Misszió embertől-emberig, ismerős-
től ismerősig, testvértől testvérig. Az asszo-
nyok siettek és elmondták a többieknek, az
emmausi tanítványok visszafordultak az
éjszakába, hogy újságolják a jó hírt. 

Olyan tevékenység ez, amelyre nagy
szükség van/lenne a mai világban is: újsá-
golni a jó hírt, az evangéliumot, embertől em-
berig, de ugyanakkor személyre szabottan
is, mert ahány ember annyi élettörténet, ahány
lélek annyi életérzés, gondolkodásmód. 

Szükség van erre a személyes bizony-
ságtételre. Amikor megélem, megvallom a
hitemet a mindennapok forgatagában. Mikor
hirdetem vállalom, hogy találkoztam Krisz-
tussal és vele élek. Mikor megosztok valamit
a személyes életemben végbement csodá-
ból, melyet Isten végzett el bennem vagy
általam. Az ilyen bizonyságtétel nem feltétlen
prédikálást jelent, sokszor nem is szavakkal
történik, hanem keresztyénségünk hiteles,
mindennapi megélése által. Ezt jelenti ke-
resztyénnek lenni, Krisztusi életet élni min-
denben és mindenkoron.

A feltámadott Jézussal találkozott tanít-
ványok ezt tették, szaladtak és mondták a
többieknek, mit láttak, mit tapasztaltak. Sza-
ladtak és mondták nem kell többé félni, szo-
morkodni, sírni, mert van feltámadás és az
utolsó ellenség a halál is legyőzettetett. 

Akik találkoztak Vele feladatot kaptak, a
Missziót, embertől emberig, hirdetni, monda-
ni mindenkinek: Ő él, a sír üres, feltámadt,
beteljesedett az ígéret.
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HISZEM ÉS VALLOM

Felvidul a lélek
A 90-es évek elején, amikor kapcsolatba ke-
rültem a cserkészettel, nagyon hamar meg-
értettem, hogy ez valóban egy önkéntes,
politikamentes ifjúságnevelõ mozgalom,
amely mindenki számára nyitott származás-
tól, nemtõl, társadalmi és vagyoni helyzet-
tõl, valamint felekezettõl függetlenül. Na-
gyon hamar megszerettem, legfõképpen a
céljai, alapelvei és nevelési módszerei miatt.
Fogadalmam ma is gyakran eszembe jut,
hogy híven teljesítsem kötelességeimet, me-
lyekkel Istennek, hazámnak és embertár-
saimnak tartozom. 

A Káté harmadik része szól arról, hogy
mi, mintegy kétmilliárd keresztyén ember
mivel tartozunk Teremtõnknek mindazért,
amit naponta kapunk Tõle. Ezt, a mi köszö-
netünk kell fémjelezze, hisz a jóért csak jó-
val lehet fizetni, a vett jótéteményt mindig
illik meghálálni. Amint azt Medve Imre kö-
zel másfélszáz évvel ezelõtt írta errõl „a há-
ládatosság oly erény, melyet inkább érezni,
mint értelmezni lehet. Hálával tartozunk az
Istennek, kitõl mindent vettünk; õ az, kire

minden tetteink és gondolatainknak irá-
nyulniok kell, mert õ létünk elsõ forrása és
végczélunk. Hálás köszönetünket iránta
nem tanúsíthatjuk máskép, mint ha õt sze-
retjük, akaratának hódolunk és magunkat
tökéletesen reá bízzuk.”

Errõl a háládatosságról szól a Heidelbergi
Káté 86. kérdése: Miért kell jót cseleked-
nünk, ha a mi nyomorúságunkból minden
mi érdemünk nélkül, kegyelembõl, Krisztus
által váltatunk meg? Azért, mert Krisztus,
miután minket az õ vérével megváltott, egyszer-
smind meg is újít minket az õ Szentlelkével a
maga hasonlatosságára, avégre, hogy sok jótéte-
ményéért Isten iránt való hálánkat egész életünk-
kel megmutassuk és õt dicsõítsük. Ezenkívül
azért is, hogy a magunk igaz hite felõl annak
gyümölcsébõl bizonyosak legyünk. Végül pedig,
hogy a mi istenfélõ életünkkel embertársainkat is
megnyerjük a Krisztusnak.

Egyik elmélet szerint Istennek három-
féleképpen lehet engedelmeskedni: félelem-
bõl attól tartva, hogy Isten minden apró
botlásomért megbüntet érdekbõl, bizakodva
abban, hogy Isten minden pozitív cselekvé-
semért tízszer annyit is visszaad, illetve
szeretetbõl, ami az igazi és tagadhatatlan.
Vagyis azért járok templomba, mert odavisz

a szívem! Szeretem Istent, mert Fiát is felál-
dozta értem és úrvacsorakor valóban át-
érezhetem, hogy mennyire szeretett engem
Jézus, amikor meghalt az én bûneimért is.
Azokért, amikrõl tudom, hogy általuk Krisz-
tus akarata ellen cselekszem, naponta!
Pedig tudom, hogy Õ mindent megtett
értem, hisz nem aranyon vagy ezüstön, ha-
nem az õ drága vérén váltott meg, hogy
Életem lehessen.

Nagyon fontos: az igazi szeretetünknek
mindenben meg kell mutatkoznia. Ebben
segít a Szentlélek Istennek köszönetet mon-
dani legjobban mások szeretése által lehet.
Így nem leszünk kirakat emberek, hanem
tengermély érzésû, tiszta szívû példamuta-
tók. Elvégre mindannyiunk missziója máso-
kat is Hozzá vezetni. Hogyan? Már volt szó
róla: gyümölcsérõl lehet megismerni min-
den fát! Éppen így az igazi embert is, a
cselekedeteibõl.

Soha nem késõ megtanulni: Az igaz há-
ládatosság a szívbõl jövõ, szívélyes köszö-
netnyilvánítás. Amikor az ember Isten ke-
gyére adott válaszként lelki fogékonyságot
mutat, a szív boldog, a lélek pedig felvidul. 

Boldog a lelked?
ORBÁN LEVENTE

„Mert a törvény vége Krisztus, minden hívõ-
nek igazságára. Mert ha a te száddal vallást
teszel az Úr Jézusról és szívedben hiszed,
hogy az isten feltámasztotta õt a halálból,
megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igaz-
ságra, szájjal teszünk pedig vallást az idves-
ségre. Mert azt mondja az írás: Valaki hisz
õbennne, meg nem szégyenül.” Róm 10,4 és 9-11

A Biblia az Isten emberrel kötött szövetségérõl
szóló könyv. A bibliás hitû tanítvány beszéde,
magatartása is errõl az Isten által kezde-
ményezett szeretet-szövetségrõl kell szóljon.

Noha két nagy részbõl áll a Szentírás,
Ószövetségbõl és Újszövetségbõl, egy és
ugyanaz mindkettõnek üzenete: az egy igaz
élõ Isten szereti az embert, ezért a Teremtõ
teremtményével szeretet-szerzõdést kötött,
még bûnbeesése ellenére is. Míg az Ószö-
vetség korában ennek jele a Sínai-hegyen
kapott Tízparancsolat volt, addig az Újszö-
vetség korában Jézus Krisztus megváltó
halála, a megtöretett testre és kiontott vérre
utaló jegyek, a keresztségben, az úrvacsorai
közösségben. Az Ószövetség és az Újszövet-
ség nem kétféle igazságról beszél, hanem
ugyanarról: a szeretõ Isten szeretné megiga-
zítani, ismét igazzá tenni az embert. Ószö-
vetségi idõben a megigazulás útja az volt,
ha az ember tökéletesen megtartotta Mózes
törvényét, azaz nemcsak az erkölcsi, hanem
a ceremóniális törvényt is. Az ószövetségi
kor a cselekedetek általi megigazulást hir-
dette. Ám ez a tökéletes törvény-megtartás
nem sikerült, a legnagyobb igyekezet elle-
nére sem. Azaz csak Krisztus, mint Isten Fia,
töltötte be egyedül, tökéletesen, a Törvényt.  

Pál apostol a zsidóknak, a zsidó kultú-
rán és valláson felnõtt keresztyéneknek

hangsúlyozza, hogy a Törvényt egyedül
Krisztus töltötte be tökéletesen, egyedül ez
az igazság vonatkozik a Törvényre, valójá-
ban a Törvény általi megigazulás Isten elõtt,
a mózesi törvény cselkedetei által vallott
megigazulás Krisztushoz vezet, Krisztusra
utal. Mivel egyedül Krisztus igazsága igazít-
ja meg az embert Isten elõtt, fölöslegessé
vált az újszövetségi korban a mózesi  tör-
vény betartása, hasztalanok, inkább akadá-
lyok az Istennel való kapcsolatban azok a
ceremóniák, szertartások, amelyeket csak
addig és azért kellett végezni, megtartani,
hogy fennmaradjon a Krisztus-várásban a
Rá utalás, a messiásra való mutatás. Miután
Krisztus mindhalálig, halálával is betöltötte
Isten igazságát, a Krisztusba vetett hit igaz-

ságáról beszélhetünk. A hit igazsága, amely
a kizárólag Krisztusban elnyert megigazu-
lást mondja ki, az ószövetségi Tízparancso-
lat és erkölcsi törvények alapján áll, eltöröl-
ve tehát a cselekedetek, a ceremóniák általi
megigazulás lehetõségét. Az újszövetségi
korban ezért nem a mózesi szertartásokat
kell megtartani, nem ezekrõl kell beszélni,
hanem a Krisztus-hit igazságáról kell be-
szélni, a „hit beszédét” kell prédikálni.

Pál határozottan kijelenti: ha te szavaid-
dal megvallod azt, hogy Jézus a te szíved
Ura, ha te szívedben hiszed, hogy az Atya-
Isten Õt feltámasztotta, akkor te biztosan
megtartatol, és átmentél az örök életbe.
Azért vagy igaz ember, mert hiszed, hogy
Isten szeret téged Krisztus által, irgalmas
hozzád Krisztusban.

Gyülekezeteinkben sok alkalom van
arra, hogy akár egyen-egyenként, akár kö-
zösen megvalljuk szóban hitünket, vagy tet-
teinkkel, szolgálatunkkal kifejezzük Krisz-
tus-hitünket. Anyák napján, konfirmáció-
kor, Pünkösd ünneplésekor, betegágyaknál,
úrvacsorai közösségben… Élünk-e az Isten-
tõl kínált lehetõségekkel?  Szívbõl fakad-e
szó, tett?  Milyen hitet rejteget szívünk, forrás-
vízként hat, vagy álló-víz, pocsolyásodó víz,
elsekélyesedõ folyóvíz benyomását kelti? 

Tanítványként légy kész arra, hogy bár-
mikor és bárhol valld meg hitedet.

BALÁZSNÉ KISS CSILLA
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Légy készen hitedet megvallani

Tolnay Tibor: A gyaraki erdőben



Március 18-án, a vasárnap délelõtti isten-
tisztelet keretében megemlékezést tartot-
tunk a 150 évvel ezelõtt épült református
templomban: az 1848-49-es hõsökre, ugyan-
akkor a templomépítõ és a templom épít-
tetõ õsökre is emlékezve. 

Ezen alkalommal a 2Móz 19,5-6a versei
alapján Barabás Attila helybeli lelkipásztor
kihangsúlyozta: amint Izráel népe mérföld-
kõhöz érkezett a Sínai hegy lábához érve,
úgy a mai nap is gyülekezetünk számára
olyan alkalom, amikor múltat és jelent átte-
kintünk, de ugyanakkor a jövendõt is Isten-
re bízzuk. Népünk, nemzedékek élete is
elõttünk van, a templompadokban másfél
évszázaddal ezelõtt is ültek, ma pedig mi
ülünk itt, akikhez a jelenben is ugyanaz az
Isten szól: „… és megtartjátok szövetsége-
met, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép
közt az enyéim; mert enyém az egész föld”.
Népünk Isten népe, de akkor lesz a min-
dennapokban is azzá, sõt a megtartatás né-
pe, ha az Isten útján jár, és azon megmarad
nemzedékrõl-nemzedékre.

Az ünnepi eseményen a helybeli hívek,
a leányegyházközség hívei, más felekezetek
tagjai, az egyházközségben egykor szolgáló
Paniti Eszter és Nagy Róbert lelkipászto-
rok, a településrõl elszármazottak és meghí-
vottak voltak jelen. Az igehirdetést ünnepi
mûsor követte, amikor is Barabás Tünde
vallástanárnõ irányításával alkalomhoz illõ
verses-zenés összeállítást hallgathattak meg
a templomban lévõk.

A templom fennállásának 150 éves évfor-
dulójára és az 1854-1908 között itt szolgáló,
néhai Kovács Ferenc lelkipásztor 54 évi tas-

nádszántói szolgálati idejére emlékezve – a
templom homlokzati falára elhelyezve –, em-
léktáblát állíttatott a gyülekezet közössége.
Ugyanis erre az alkalomra készült el és lett
elhelyezve a templom külsõ falán az a már-
ványtábla, mellyel templomépítõ és templom-
építtetõ õseinkre emlékeznek a tasnádszán-
tói reformátusok. A templomból kivonulva
az ünnepség fontos momentuma volt a fris-
sen elhelyezett emléktáblának a megkoszo-
rúzása, melyre a gyülekezet lelkipásztora, fõ-
gondnoka és gondnoka és az egykor itt szol-
gáló lelkipásztorok kegyeletüket leróva,
egyaránt elhelyeztek egy-egy koszorút.

Ezt követõen, a templomban a gyüle-
kezet tulajdonában lévõ gyönyörû (másfél-

százados, vagy annál is régebbi) úrasztali
terítõk és klenódiumok is megtekinthetõk
voltak, majd az ünneplõket a templom ud-
varán szeretetvendégségre, míg a meghí-
vottakat és vendégeket ünnepi ebédre invi-
tálták. Lélekben, hitünkben erõsödve, min-
denki egy erre az alkalomra összeállított
egyháztörténeti füzetet és egy bibliajelzõt
vihetett magával, ezáltal is emlékezve és
emlékeztetve nemcsak a múltra, hanem a
ma is minket hívó Istenre és az Õ megtar-
tató kegyelmére.

Köszönjük Istennek nemzedékeket meg-
tartó kegyelmét, köszönet a résztvevõknek,
támogatóknak, a fõgondnok úr áldozatos
munkájának, aki saját költségén állíttatta
ezen emléktáblát, és minden támogatónak,
a templomos gyülekezetre pedig továbbra
is Istenünk megtartó kegyelmét kérjük.

BARABÁS ATTILA lelkipásztor
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Nemzedékek élete 

Az ünnepség koszorúzással folytatódott

Március idusát követõ vasárnap délután
lélekbátorító alkalomra került sor Biharsályi
római katolikus templomában. A Nagy-
ürögdhöz tartozó falvak magyar lakói
ahhoz a templomhoz zarándokoltak,
amelyben annak idején megkeresztelték a
falu közelében született gyermeket, akinek
„csak egy tollvonás volt a bûne.”

Fügedi Antal esperes-plébános szeretet-
tel köszöntötte a váradlesi, pósai, biharsályi
és nagyvárad-õsi érkezõket. Üdvözölte
Csûry István püspököt, aki két évtizede
lelkipásztorkodik ezen a környéken, vala-
mint Török László nagyszalontai polgár-
mestert és ifj. Bajó János agrármérnököt, a
helyiek lelkes ifjú képviselõjét. 

Csûry István a 124. zsoltár néhány
versére építette beszédét. Megemlékezett a
nagyvárad-olaszi templom ökumenikus
istentiszteletérõl, ahol szintén szembesül-
tek azzal a kérdéssel, hogy a magyar nép

akkori 12 pontos kívánsága után, itt az ide-
je, hogy rákérdezzenek Istenre, vajon neki
mi lenne a kívánsága a magyar nemzettõl.
A püspök azzal a reménységgel csatlako-
zott a zarándokokhoz, hogy Szacsvay áldo-
zatát megértve ebben a térségben többet
fognak tenni a már alig 5 százalékot kitevõ
magyarságért. Örömét fejezte ki, hogy az
itt lakók javítani akarnak körülményeiken,
és fiatal vállalkozó szellemû ifjút javasol-
nak a helyi önkormányzat valamely felelõs
tisztségére.

Török László, a megyei RMDSZ képvi-
seletében bátorította a zsúfolásig megtelt
templom közösségét. Beszélt a hajdani már-
ciusi szabadságharcosok lelkületérõl, és an-
nak csodájáról, hogy máig él és hat ez a ma-
gyar vágy, amely megtermékenyíti a jöven-
dõt is. A célt látnunk kell és láttatnunk má-
sokkal is, és akkor semmi nem állhat a bol-
dogulásunk útjába.

Bajó János, mint Biharsályihoz és
Váradleshez egyaránt kötõdõ mezõgazda-
sági vállalkozó, Szacsvay Imre életérõl és
hõsiességérõl szólt a népes gyülekezet elõtt.
Kiemelte a forradalmi szellemiség hajtóere-
jének megbecsülését, amelyre másképpen
és más helyzetben nekünk is szükségünk
van. Rengeteg feladat vár azokra, akik itt
akarnak élni és itt indítják útnak a követ-
kezõ generációt.

A résztvevõk látható örömmel, érzékel-
hetõ lelkesedéssel zárták az istentiszteletet,
amelyen a Nagyvárad-Õsi gyülekezet ifjú-
sági kórusa szolgált Nagy Judit Noémi
zenetanár vezetésével. A szeretetvendégség
alkalmával régi és új ismerõsök beszélgettek
el idõszerû feladataikról, gondokról és örö-
mökrõl egyaránt. 

Szacsvay Imre minden bizonnyal büsz-
ke lenne arra, ha látná, hogy példája révén
szûkebben vett hazája is, tõle vett szellemi
örökségen, nagy erõfeszítésekkel változtat-
ni kíván a maga javára. 

CSŰRY ANIKÓ

Szacsvay Imre szülőföldjén
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Gondolatok a koltói Wass-felolvasásról
„Akkor összeállottunk néhányan magyarok
és azt mondtuk: Krisztus az alap, melyen
megállhatunk és a szeretet a lánc, mely
összeköt minden emberrel a földön és nin-
csen más alap és nincsen más kötelék. És el-
határoztuk, hogy erre az alapra építjük föl
népünk jövendõjének templomát és ezzel a
láthatatlan lánccal fonjuk össze egyetlen
családdá a magyart. Mert ez a mi hivatá-
sunk és feladatunk a földön!“ (Wass Albert:
Az elsõ tégla) 

Ennek a hivatásnak a tudatában fogott
össze újra a magyarság Miamitól Kézdivá-
sárhelyig, 45 helyszínen, a február 24-én
kezdõdõ Wass Albert-maratonon. Koltó egy
volt az öt erdélyi helyszín közül, ahol har-
madjára tartottuk meg a felolvasást.
Örömmel tapasztaljuk, hogy minden évben
nõ a résztvevõk száma: idén már 47-en kap-
csolódtak be olvasóként, és ennél is többen
hallgatóként a rendezvénybe. Az olvasók
többsége alsó és felsõ tagozatos diák volt, de
középiskolások is részt vettek, valamint idõ-
sebb irodalomkedvelõk. Legfiatalabb olva-
sónk az idén egy 3. osztályos diák volt: Kiss
Krisztián. Köszönjük a lelkes diákoknak,
hogy fontosnak tartották ezt a tevékenysé-
get, kitartottak 25 órán át, hogy nem a tele-
víziózást, az internetezést, a szórakozást
választották, hanem Wass Albert, Nyírõ

József, Tamási Áron és a többi nagy szellem-
óriásunk által kinyilvánított értékeket. 

Választásuknak bizonyára megvolt a ju-
talma, és átélhették az olvasás során, amit
Augustinustól idézett Varga Károly esperes:
„A hangok beözönlöttek fülembe, szívemre
szállt az igazság harmata, és kigyulladtak
bennem jámbor, tiszta érzések”. A maraton-
ra visszaemlékezve így ír Bencze Nikoletta:
„Felemelõ érzés az, hogy az anyaországi,
amerikai, felvidéki, kárpátaljai és erdélyi
magyarok egyszerre emlékeznek Wass Al-
bertre. Jó volt ennek a megemlékezésnek a
részese lenni.”

A többi olvasó is így érezhetett, s ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint a rendezvény
végén elénk táruló kép: a diákok egyre ké-
szítgették a felolvasásra szánt részleteket, és
csalódottan vették tudomásul, hogy a mara-
ton zárómozzanatához értünk. Nekik üzen-
jük, hogy jövõre – terveink szerint – újra
megszervezzük a felolvasást, bízva abban,
hogy egyre többen érzik majd fontosnak,
hogy erõt merítsenek õseink kincset érõ
hagyatékából.

TAR RENÁTA

WASS ALBERT

Erdélyi hitvallás
Uram, én hiszek Tebenned, egy örök Istenben, 
és hiszem azt, hogy igazságos vagy, 
bár emberi elmémmel megérteni nem tudom 
igazságodnak szörnyû módszerét. 
Hiszek jóságodban is, 
bár szemem csak gonoszat lát, 
amikor Erdély felé tekint. 

Mint Szent Fiadat hajdani idõben, 
ma népemet feszítik keresztre 
az istenkáromló gonoszak. 
Júdások árulják el naponta, 
rongyain martalócok osztozkodnak, 
s a Nyugat farizeusai szemforgatva fordulnak 
másfelé, hogy kínjait ne lássák. 

Szeretlek, Uram-Isten, a Szentírás parancsa 
és hitem kívánsága szerint, 
de szeretem a népemet is, Uram, 
szegény elesett erdélyi magyar népemet, 
s bocsáss meg nekem, Uram, 
ha népem felé ma hangosabb, fájóbb, 
lelkesebb és türelmetlenebb bennem 
ez a szeretet talán, mint Tefeléd. 

De lám, Te hatalmas vagy, Uram, 
mindeneknél hatalmasabb, 
míg õk szegény bús erdélyi véreim véresen 
és mezítelenül fetrengnek a világod porában, 
mindenkitõl elhagyottan, 
s bizony õnékik ma nagyobb szükségük van 
az én szeretetemre, mint Teneked, 
ki Minden Világok Ura vagy. 

Azt is tudom, Uram, 
hogy minden ember egyforma Teelõtted, 
bármilyen nyelven imádkozzon is, 
vagy káromoljon. Bevallom azonban, 
hogy az én szívemben elfogultság lakozik, 
és ma csak az testvérem 
nekem ezen a földön, aki magyar, 
s ez mindaddig így lészen, 
míg a magyar a világmindenség 
legtestvértelenebb népe, 
míg minden csizma a magyart rúgja, 
mindenki a magyart tapossa, 
addig, Uram, bocsásd meg bûnömet, 
más testvérem nekem 
nem lehet ezen a földön! 

(...) 
Köszönöm, Uram, hogy kimentettél 
a pokolból és szabad földre irányítottad 
tévelygõ lábamat. 
Köszönöm jóságodat, köszönöm. 
Igazi, égig fölcsengõ háladalt azonban 
csak akkor hallasz éntõlem, Uram, 
amikor rab népemen megkönyörülsz 
s Erdély földjére, magyarok földjére 
rámosolygod szabadságod fölkelõ napjának 
áldásos fényét. 

Legyen meg a Te akaratod, Uram. 
De alázatos szívvel megkérlek nagyon: 
legyen már egyszer a Te akaratod jó 
a magyarnak, áldás, békesség, 
szabadság, öröm! 
S legyen már végre egyszer valóban 
Tied az ország, s ne a gonoszaké, 
Tied a hatalom, s ne a másokat sárba tipróké, 
mert bizony, Uram, mindaddig, 
amíg ez meg nem történik, 
nehéz lesz elhinnünk, 
hogy Tied a dicsõség, örökkön-örökké... 
Ámen

az Úr nem akar kizárni vagy kárhoztatni,
vagy akiket az egyház károsodása nélkül
eltávolítanunk nem lehet. Viszont vigyázni
kell arra is, hogy míg a hívek
szunnyadoznak, azalatt a gonoszok eljövén,
kárt ne okozzanak az egyháznak."

Mindenekfelett pedig vizsgáljuk meg
magunkat az Ige fényénél, hogy odatarto-
zunk-e nemcsak a látható egyházhoz, ha-
nem a Krisztus igaz egyházához. Hisz erre
int minket a mostani ítéletes idõk által is.

Mert „a Krisztus igaz egyházával való kö-
zösséget oly nagyra becsüljük" hitvallásunk
szerint, hogy tagadjuk, mintha élhetnének
Isten színe elõtt azok, akik az Isten igaz
egyházával közösségben nincsenek, hanem
tõle elszakadtak… Krisztuson kívül… sehol
sem található biztos üdvösség, következés-
képpen azt tanítjuk, hogy azoknak, akik
élni akarnak, Krisztus igaz egyházától el-
szakadni nem szabad." Jaj nekünk, ha mi is
azok közé tartozunk, akik miatt méltán vá-
daskodnak az egyház bírálói és ellenségei!
Hisz ezeknek szól elsõsorban a fenyegetõ
ige: „Rettenetes dolog az élõ Istennek kezé-
be esni.“ (Zsid 10,31)

A LÁTHATÓ ÉS...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

„Krisztus az alap, melyen megállhatunk és a
szeretet a lánc, mely összeköt minden emberrel a
földön”

Koltó, a Wass Albert szellemi örökségét
népszerűsítő öt erdélyi helyszín egyike volt



Ennyi információba csomagolt kísértés
nem érte az embereket több ezer éve,
mint az utóbbi száz évben, mondja
Venter Miklós aradi presbiter, az
Aradi Egyházmegyei Presbiteri Szövet-
ség elnöke, a Királyhágómelléki Pres-
biteri Szövetség fõtitkára, aki kertelés
nélkül beszél hitre jutásáról, valamint
arról, hogy az igaz keresztyénnek
könnyû megélni hitét még a nehéz,
válságos helyzetekben is, annak nehe-
zebb, aki csak mímeli hitét.

– Kis túlzással a Kálvincsillag olvasói jobban
ismerhetnek, hiszen a kárpát-medencei reformá-
tus magazinban közölt írásodban több személyes
vonatkozást is említettél magadról. Honnan
indultál? 

– Mint köztudott, az elmúlt korszak ipa-
rosítási lázában a vidékrõl nagyvárosba
(például Nagyváradra) költözöttek igencsak
elszakadtak az egészséges gyökerektõl, a jó
értelemben vett falusi konzervatívizmustól.
Így jártak szüleim is, nem tudták átadni a
nagyszülõkben még meglévõ, egyházhoz
való ragaszkodást. Így keresztelt meg 1960-
ban id. Bottyán Gyula réti lelkipásztor, az
akkori szokás szerint, háznál. Az a kevés
idõ, amit istenfélõ nagyszüleimmel töltöt-
tem, pedig túl rövid volt, hogy az iskolában
belénk nevelt istentagadást kiegyensúlyoz-
za. Érdekes, hogy visszatekintve gyermek
és ifjúságom idõszakára, nem találtam senki
templomba járót az iskolatársak, szomszé-
dok, barátok, vagy ismerõsök között. Úgy-
hogy konfirmációról nem is hallottam, egé-
szen felnõtt koromig. S bár, a volt premont-
rei gimnáziumban érettségiztem, az 1970-es
évek második felére, már nem maradt
semmi a régi iskola szellemiségébõl.
Egészen 35 éves koromig nem sikerült
betölteni azt az ûrt (Isten formájú ûr, ami
mindannyiunkban benne van), pedig sok
mindennel próbálkoztam, míg végül Reá
találtam. 

Most is emlékszem, feleségemnek tett,
elsõ istentisztelet utáni kijelentésemrõl:
„tán nem gondolod rólam, hogy én min-
den vasárnapomat a templomba töltöm?”
Szerintem még õ sem gondolta komolyan.
De, mint utólag kiderült, Isten másképpen
gondolta, és ezért hálás vagyok neki.
Késõbb sikerült bepótolni a lemaradást,
konfirmációt, egyházi esküvõt, és amiért
kiváltképp hálás vagyok Istennek, 2010-
ben egyházi szertartáson, 25 év házasság
után megújítottuk házastársi fogadal-
munkat.

– Így már érthetõ, hogy az említett cikkben
az egyházba kerülésed óta tartó lelki megújulá-
sodról is szóltál.

– Mint mondtam, életem elsõ részében,
tudatosan nem sok közöm volt Istenhez, de
nem voltam azért istentagadó. Mindig is
igyekeztem egyfajta erkölcsi normát betart-
va élni, bár akkor még nem tudtam, hogy
ezek a keresztyén élet normáiból gyö-
kereznek. Lehet mondani, hogy szinte ösz-
tönösen a „Lám elõdbe adtam ma néked az
életet és a jót, a halált és a gonoszt ... vá-
laszd azért az életet, hogy élhess mint te,
mind a te magod” (5Móz 30,15) ige alapján
éltem életem addigi szakaszát. Ma már
tudom, hogy isteni gondoskodás volt. Mára
nyilvánosan felvállalom, hogy megtért em-
bernek érzem magam, és a megtérésem
nem hangos, látványos, hirtelen vagy idõ-
ponthoz kötött egyszeri fellángolás, hanem
egy hosszú folyamat, ami még az egyházi
életem elõtt elkezdõdött, és testem haláláig
tart, egyszerûbben, „már nem az vagyok,
aki voltam”. A megtérésrõl általában, amed-
dig nem találják fel a megtérés mértékegy-
ségét, intek mindenkit, hogy mások megté-
rését kommentálják vagy netán kételkedje-
nek benne. Jézus Krisztus az egyedüli aki
ezt megítélheti.

– „Az Úr rengeteg lehetõséget ad a szolgálat-
ra” – vallod a Kálvincsillagban. A te életedben ez
hogyan alakult mindeddig?

– Szerintem Istent szolgálni lehet test-
ben (cselekedetekkel), lélekben (imádság-
gal), szellemiségben (õseinktõl örökölt szel-
lemiség). Már fiatal korom óta, számomra
akkor még ismeretlen okok miatt, nagyon
hamar a bizalmukba fogadtak ismerõsök, is-
meretlenek, így hamar egy jó értelemben
vett lelki „szemetes láda” lettem. Ez késõbb,

az egyházi munkámban, a lelkigondozás-
ban hasznomra vált. Szívesen foglalkoztam
gyermekek táboroztatásával, szórvány láto-
gatással, beletanultam és részt vettem szen-
vedélybeteg mentõmissziókban, de ugyan-
úgy szívesen foglalkozom esemény szerve-
zéssel, iratterjesztéssel, mikor mire van
szükség. Egyházon kívül is vállaltam szol-
gálatot, aktív tagja vagyok lakóhelyem
egyik sport és kulturális egyesületének,
gyermeksport napokat, kirándulást és vá-
rosnapokat szervezünk, a minden keddi te-
remfoci mellett. Egy cél van mindig elõttem
a szolgálatban: alázattal másokat szolgálni
(nem kiszolgálni), és nem magamat kiszol-
gáltatni.

– Egyházi eseményeken tõled hallottam a
legtöbbet emlegetni a presbiterképzés, és az ehhez
kapcsolódó felnõttoktatás fontosságát. Miért tar-
tod mindezt fontosnak, illetve látsz-e mozgást
ezen a téren? 

– Mint köztudott, a lelkipásztor elsõdle-
ges feladata az Ige hirdetése. De egy gyüle-
kezet vezetése nemcsak igehirdetésbõl áll.
Azért tartom fontosnak, hogy a presbitériu-
mokban olyan felkészült presbiterek legye-
nek, akikre bizalommal számíthatnak, úgy a
lelkipásztor, mint a gyülekezet tagjai, hogy
a felmerülõ feladatokat „profi szinten” meg-
oldják. Én a presbiterképzést nem csak egy-
házi vagy szakmai ismeretek akkumulálása-
ként, hanem inkább egyfajta lelkület kiala-
kulásaként látom fontosnak, egy olyan gon-
dolatmenet elsajátításaként, melynek végén
különválasztható a jó a rossztól. És, ha ez-
után már csak a jót cselekszünk, nyert ügye
van a ránkbízottaknak is.

Lassan 10 éve hangsúlyozom a presbi-
terképzés fontosságát, a Presbiter Szövetség
megalakulása óta, rengeteg részeredményt
lehet felmutatni, de hiányolom az intéz-
ményesített oktatási forma felvállalását
azoktól, akik döntéshozatalban voltak, van-
nak. Minden esetre elõrehaladásnak tartom,
hogy mára legalább szándéknyilatkozat
szinten egyetértés van.

– Nehéz vagy könnyû a 21. században ke-
resztyénnek lenni?

– Ha netán Iránban, Egyiptomban, Kí-
nában vagy Afrikában élnénk, biztos veszé-
lyesebb vagy nehezebb lenne megélnünk
keresztyénségünket. De ebben a mi kis
Kárpát-medencei bölcsõnkben könnyû
megélni õseinktõl örökölt hitet. Mondom
mindezeket, bár tisztában vagyok vele,
hogy ennyi információba csomagolt kísértés
nem érte az embereket több ezer éve, mint
az utolsó száz évben. Paradox módon a
civilizáció fejlõdésével együtt fejlõdött a
bûn és a kísértés is. Az igaz keresztyénnek
könnyû megélni hitét még a nehéz,
válságos helyzetekben is, annak nehezebb,
aki csak mímeli hitét.

FÁBIÁN TIBOR

Venter Miklós: a presbiterképzés a lelkület
kialakulásában is fontos lehet

ŐRZŐK A STRÁZSÁN

„Hálás vagyok Istennek!”

Harangszó PRESBITER 5
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A 17 évesen egy rosszul sikerült fejesugrás
következtében megbénult Joni Eareckson
Tada története néhány évtized alatt bejárta a
világot. Az elmúlt tíz évben állandó fájdal-
mai voltak; most, hatvanévesen emlõrákkal
küzd. A „mai Jóbként" is emlegetett asszony
a szenvedés titkáról beszélt a Christianity
Today címû amerikai keresztyén lap hasáb-
jain. Joni Eareckson Tada a szenvedésrõl.

Tada, aki több mint harminc könyv szer-
zõje, elmondta: a szenvedésrõl vallott fel-
fogása mit sem változott azóta, hogy 2010 jú-
niusában emlõrákot állapítottak meg nála.
Újraolvasta a Szentírás összes, gyógyulással
kapcsolatos szakaszát, és – mint mondja –
Isten szavai változatlanok. „Péter apostol
szavaira szoktam gondolni: 'Krisztus értünk
szenvedett, példát adva, hogy kövessétek
nyomdokait' (1Pét 2,21). Ez az út legtöbbször
nem csodás isteni közbeavatkozáshoz vezet,
hanem oda, hogy közvetlenül társai lehe-
tünk a szenvedésben. Engem valamiképpen
még az emlõrák is közelebb vitt a Megváltó-
hoz. Olyan vonásait ismertem meg, ame-
lyekrõl hat-hét hónapja még nem tudtam."

A kérdésre, hogy melyek ezek a felis-
merések, Tada így válaszol: „Rájöttem,
hogy amikor Jézus azt mondja: 'aki hisz
bennem, ...még nagyobb tetteket visz vég-
be' (vö. Jn 14,12), ezt nem feltétlenül a cso-
dákra érti, hanem az evangélium terjeszté-
sére. Például amikor Péter apostol szavára
ezrek tértek meg. Ez az a 'nagyobb tett',
amirõl Jézus beszél! A röntgenesek, az ápo-
lónõk, az egész kórházi személyzet –
mennyi emberrel találkozhattam, akik éhe-
zik és szomjazzák Krisztust! Mióta kiderült,
hogy rákos vagyok, lépten-nyomon meg-
kérdezik: 'Hogyan tudja ezt így fogadni,
hogyan képes ennyire bízni Istenben, aki
ezt megengedte?' És válaszolhatok nekik!"

Hogyan engedheti meg Isten a szenve-
dést? Amikor ezt kérdezzük – folytatja Tada –,
nem vesszük tudomásul, hogy bukott
világban élünk, ahol az élet tele van szenve-
désekkel. „A szenvedés a bûnnel függ össze.
Ahhoz, hogy Isten véget vethessen a szen-
vedésnek, véget kellene vetnie a bûnnek is,
vagyis el kellene tipornia a bûnösöket. Mivel
irgalmas, ezt nem teszi meg: vár, nem vet
véget a szenvedésnek, hogy még több
embert vonhasson Krisztus közösségébe.“

De mi a helyzet az olyan szenvedéssel,
amit nem mások okoztak: a természeti csa-
pásokkal vagy akár a mellrákkal, amirõl
nem tehet? – „Már hogyne tehetnék? – feleli
Tada. – El kellett volna mennem rákszûrés-
re, és sajnos nem tettem. De bármi okozza is
a bajt, saját hanyagságunk, tudatlanságunk,
tévedésünk, mások gonoszsága vagy akár
egy természeti csapás – mindez Isten min-
denekfelett átívelõ rendelkezése szerint tör-
ténik. Isten sok mindent nem tart jónak,

például a gerincsérülésemet vagy ezt a da-
ganatot, mégis megengedte. Meg is akadá-
lyozhatta volna, mint ahogy a gonosztevõ-
ket is megakadályozhatná tettük elköveté-
sében, mégsem tette, de ettõl nem szeret ke-
vésbé. Az örökkévalóságnak errõl az olda-
láról nézve kissé homályosabb az akarata, a
célja, érthetetlenebbek a rendelkezései.“

A kérdésre, hogy mit mondjunk a szen-
vedõ embernek, Tada így válaszol: „Fontos,

hogy fogadja meg Isten igéjét: forduljon az
egyház elöljáróihoz, kenjék meg olajjal,
imádkozzanak fölötte, és gyónja meg a
bûneit. Velem is ez történt, amikor elõször
beteg lettem: meggyóntam, és megkentek
olajjal. Hiszen az élet megy tovább. Lehet
imádkozni, gyógyulást keresni, de fontos,
hogy a gyógyulásra várva el ne felejtsünk
élni.“

„Ugyanakkor – teszi hozzá – minden-
nap készülnünk kellene a halálra. A halál
nem egy csapásra jön el: mindennap ezer-
szer meghalunk. Valahányszor megtagad-
juk önzõ kívánságainkat, a halál árnyéká-
nak völgyében járunk, és valahányszor
igent mondunk Isten kegyelmére, meghalni
tanulunk. Minden esti elalvásunk annak a
napnak fõpróbája, amikor utoljára fogjuk
lehunyni a szemünket, és az örökkévalóság
partján ébredünk.“ 

Végül arra a kérdésre, hogy Jézusnak
mely tanítása segít leginkább a szenvedés
megértésében, Tada ezt a jézusi felszólítást
idézi: 'Ha kezed vagy lábad bûnre visz,
vágd le és dobd el! Ha a szemed bûnre visz,
vájd ki és dobd el!' (vö. Mt 18, 8-9). „Jézus
fontosnak tartja a test épségét, hiszen
örömmel gyógyítja a beteg kezeket, lábakat,
szemeket, de ezzel azt fejezi ki, hogy a lélek
egészsége még fontosabb. Ha valaki gyó-
gyulásról beszél, én is inkább a lelkem gyó-
gyulására szoktam gondolni. Imádkozom,
hogy ne legyek lusta az imádságban, a
szentírásolvasásban, hogy meg tudjak sza-
badulni a gõgtõl, az énközpontúságtól.
Ezek a fontosabbak, hiszen Jézus is ezeket
tartotta fontosabbnak.“ (Forrás: Magyar Kurír)

TALLÓZÓ

Hogyan engedheti meg Isten?
TOLLVONÁS

Rendületlenül hisz
Ica negyvenkétéves asszony, elárusító egy élelmi-
szer üzletben. Férje János, villanyszerelõ. Hol úgy
érzi, hogy biztonságban van az állása, hol attól
fél, hogy tönkremegy a vállalatuk. Mindazonáltal
kitûnõ szakember, ért a mosógéphez, hûtõgéphez
is, a mûhelyben megbecsülik. De hát ki tudja?

A gond a húszéves leányukkal van. Két éve
érettségizett, nem valami fényesen, de nem is na-
gyon rosszul. Sajnos, nem jutott munkához. Nem
az a gond, hogy nem volt mit ennie. Valószínû,
hogy elõbb-utóbb talál munkát. Ami a szülõk nagy
gondja, hogy leányuknak nem sürgõs a munka.
Nem bánkodik, hogy munkanélküli segélyen van.
Nem érzi megalázónak, hogy átvegye a pénzt.
Délig lustálkodik, tévét néz, majd csavarogni
megy a barátokkal és barátnõkkel. A szülõk,
amikor eltávoznak otthonról, még alszik. Amikor
hazajönnek – nincs otthon. Amíg iskolás volt,
ellátták zsebpénzel. Most eszébe sem jut, hogy az
állami segélybõl hozzájáruljon a háztartáshoz.

Ica asszony többször szóvá tette férjének a
súlyos helyzetet, de János ilyenkor csak nagyokat
legyintett. Sajnálja a leányát, akinek így kell
kezdenie az életét. Ica, amikor húsz éves volt, tele
volt vágyakkal, tervekkel. Férjhez ment, gyer-
meket szült és beállt dolgozni. Jogosan attól tart,
hogy leánya életébõl hiányzik a tervezés, az
álmodozás, a kötelességtudás. Tudatában van
annak, hogy semmi sem csábít úgy a bûnre,
semmi sem ront meg úgy, mint a tétlenség.

Hat hónappal ezelõtt történt, hogy a János
vállalatának raktárában, egy hatalmas láda
rádõlt egyik munkatársára, aki így a láda és a
polcsor közé szorult. János attól tartva, hogy
késõn érkezik a segítség, minden erejét összeszed-
ve, a súlyos ládát annyira megemelte, hogy az
alápréselt munkatársa kiszabadult. A nagy súly
emelése alatt úgy érezte, mintha valami meg-
roppant volna benne, de nem tulajdonított neki
túlzott jelentõséget, mert addig azt sem tudta,
mi is a betegség. Ezután azonban sajnos, súlyo-
san megbetegedett.

A teherbírása hétrõl hétre csökkent. Kezdet-
ben elment néhányszor kivizsgálásra, de hiába
minden alaposság és lelkiismeretség, semmi szer-
vi bajt nem találtak az orvosok. Munkahelye el-
vesztésétõl tartva, nem mert tartósabb beteg-
állományt kivenni, járt dolgozni tovább, de egyre
kevésbé hasonlított hajdani önmagára. A
pihenõszabadsága gyógykezelésekkel telt, de
állapota csak tovább romlott. A hiába ismételt
orvosi kezelések lelkileg is nagyon megviselték. A
munkahelyén a munkások, látva elesettségét,
munkája nagy részét magukra vállalták. Õk sem
akarták, hogy az utcára kerüljön, amiért egyi-
küket talán a haláltól mentette meg. Mert, ha ma
valaki betegen válik munkanélkülivé, nincs nagy
esélye az emberhez méltó életre.

Ma Ica szorgalmas templomlátogató. Ren-
dületlenül hisz leányának jó útra való megtéré-
sében és férje felgyógyulásában. Vallja: Istennél
semmi sem lehetetlen; minden lehetséges a
hívõnek. Életigéje az 50. zsoltár 3. verse: „És hívj
segítségül engem a nyomorúság idején, én
megszabadítlak téged és te dicsõítesz engem”.

BÁNYAI LÁSZLÓ

Joni Eareckson Tada könyvei magyarul is
ovashatók
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Dobra – emlékek és élmények
Nepáli naplójegyzetek
Egy kupica

Santos pásztorral találkoztunk. Az a szokás
Nepálban, hogy az idõsebb ember kezét a fiatalabb
megfogja és finoman a homlokához érinti. Ez
jelenti azt, hogy a fiatal tiszteli az idõsebbet. Ez
jelent áldást is egyben a fiatalabb ember számára
az idõsebb ember részérõl. 

Miután beléptem Santos pásztor házába, a
75 éves idõs ember megfogta a kezem és a
homlokához érintette. „Ezt nekem kellett volna
megtennem!” - sóhajtottam fel. Amikor viszo-
nozni próbáltam, nem engedte. Elmondta, hogy
1900 évek elején David Walter misszionárius
érkezett a faluba.

Letelepedett és megtanulta a nyelvet, majd
Isten Igéjét kezdte hirdetni a faluban. A kham
magarok rá se hederítettek. Egy alkalommal,
amikor a falu lakói pálinkát ittak, David is
megivott velük egy kupicával. Ettõl a pillanattól
másképpen néztek a falu lakói Davidra. – mesélte
nevetve Santos pásztor. Attól a pillanattól
kezdve meghallgatták David mondanivalóját –
mondta. Így tértem meg én is – közölte. 

Santos pásztor az 50-es években tért meg és
azóta Istent szolgálja. Elüldözte a királyi
hadsereg, üldözték a rokonai és a falu lakói,
késõbb üldözték a kommunisták, majd a kormány
hadserege. „Sokszor megvertek nyilvánosan is,
börtönbe zártak, de Krisztusba vetett hitemet
nem tudták megtörni.” – mondta. Miközben
beszélt, az arca ragyogott.

A rather

A családnál ahol laktunk, a férj elment
rathert vadászni (zergéhez hasonló állat).
„Tigrisek vannak a dzsungelben” - mondta a ház
asszonya. A helyiek húsba kevert méreggel irtják
õket. A tiszteletünkre levágtak egy disznót.
Amikor elfogyasztottuk, érezni lehetett a disznó
szõrét, a félig sült húst nehezen rágtuk meg. 

A tornácon aludtunk, nagyon hideg volt
még takaróval is, így az éjszakát bibliaolvasással
töltöttem.

Másnap levetítettük a falu lakosságának a
Jézus-filmet, közben a rather megrágta az
áhítatos könyvemet…

Kábítószer

Csodálkozva néztek a helybéliek, hiszen itt az
utóbbi 15 évben nem fordult meg fehér ember. A
falu maoista fennhatóság alá tartozik, így az ide-
geneket nem szívesen látják itt. Sarló-kalapácsos,
piros színû zászlók lengtek a településen. 

A falu nagy része egy hindu istent ünnepelt,
a gadzsa nevû kábítószer hatása alatt sírtak vagy
nevettek, kábultan a földön elnyúlva. Mintha a
pokol elõcsarnoka lett volna ez a hely. 

Másnap az iskolában evangélizáltunk, és a
drogtól józanodó szülõk is meghallgatták az
evangéliumot.

SZABÓ család, Nepál

Napjainkban egyre több helytörténeti mun-
ka, falu-monográfia készül népünk gazdag
múltjának, hagyományainak feltárása és
megõrzése céljából, köszönhetõen a lelkes
lokálpatriótáknak.

A közelmúltban jelent meg Dobra – em-
lékek és élmények címmel Kallós Anna
Mónika tanár és Kurta-Tõtös Szabolcs refor-
mátus lelkész szerkesztésében egy hasonló
tematikájú, szép kivitelezésû kötet.

A gazdagon dokumentált és illusztrált
könyv hû és hiteles képet ad szeretet falu-
juk múltjáról, jelenérõl és meggyõzi olvasó-
ját, hogy megmaradásunk, további gyara-
podásunk, fejlõdésünk elengedhetetlen fel-
tétele mindezek ismerete.

Méltán nevezhetjük enciklopédikus
gazdagságúnak a kötet tartalmát, hiszen
megtalálható benne a magyar és egyetemes
történelem, az egyháztörténet, a táj- és ter-
mészetföldrajzi ismeretek helyi vonatko-
zásai, a demográfiai változások, a társadal-
mi struktúrák alakulásai, a szellemi és tárgyi
néprajz helyi jellegzetességei.

Kiváló és jól áttekinthetõ a könyv szer-
kezeti felépítése. A dobrai gyökerû Sógor
Csaba református lelkész, az Európa Parla-
ment néppárti képviselõje írt a könyvhöz
meghatóan szép, lírai hangulatú elõszót, az
utószót viszont a könyv tudós lektora, dr.
Enyedi István írta román nyelven, röviden
összefoglalva a kötet tartalmát, pozitívan ér-
tékelve a szerzõk munkásságát és a dobrai
emlékek gazdag néprajzi hagyományait,
ma is élõ népszokásait, életrevalóságát,
közösségi szellemét.

A tizenhat fejezetbõl felépülõ monográ-
fiába a szerzõk beiktattak két, sajnos már
elhunyt, elhivatott lokálpatrióta pedagógus
– Sipos Jenõ és Suhó Zoltán – kéziratainak
átszerkesztett anyagát, ezzel is gyarapítva a
helységrõl felrajzolt képet. Sipos Jenõ A
kendermûvelés szókincsérõl és a dobrai
szõlõmûvelésrõl írt szakdolgozatot, míg
Suhó Zoltán Örökölt közmondásaink és
szólásaink címû gyûjteményével, illetve Az
1940-es honvédzászló történetével szerepel
a kötetben.

Természetesen, a kötet törzsanyagát a
címlapon szereplõ két szerzõ, Kallós Anna
Mónika és Kurta-Tõtös Szabolcs gyûjtötte
össze. Kallós Anna Mónika a település be-
mutatását és gazdag, változatos történelmét
írta meg hiteles és nehezen hozzáférhetõ
források, dokumentumok feltárásával.
Kurta-Tõtös Szabolcs az egyházközség és az
iskola történetét tárta fel, minden részletre
kiterjedõ alapossággal, gazdag levéltári for-
rások felhasználásával. 

Kallós Anna Mónika ezenkívül több ér-
tékes és érdekes tanulmánnyal szerepel a
kötetben. Dobra mai élõ helynévrendszere
címû dolgozatából megtudhatjuk, hogy a

helység 2242 hektáros összterületén 232
helynév található, melybõl 75 belterületi,
utca, sikátor szoros, pincesor stb. Egyébként
egy külön fejezet szól a dobrai pincékrõl is.
Szép színes felvételeken mutatják be a kõ-
pincéket, régi típusú ásott pincéket, szõlõ-
feldolgozó eszközöket, hordókat stb.

Említésre méltó Dobra temetõinek jel-
legzetes sírjeleirõl szóló fejezet. Ebbõl idé-
zünk: „Dobra temetõjének jellegzetes, ha-
gyományos sírjele a tölgyfából kifaragott
mûvészi értékû fejfa, amit kopjafának és
gombfának is neveznek. Sajátossága az ant-
ropomorfon eredetû tagolás, amely szab-
ványszerû õsi jellegû motívumokat õriz. Két
változata ismert (…) a férfiaknak tulipános-
kalapos, a nõknek kendõs-kontyos faragás-
mintákkal készítették. 2005-ban az Ócska és
az Új temetõben 350 darab fejfa állott még."

Nem térhetünk ki az Árpád-kori telepü-
lés, õsi magyar falu (elsõ írásos említése
1213-ból a Váradi Regestrumban) monográ-
fiájának minden részletére, így azzal a
kívánsággal zárjuk ismertetõnket, hogy jus-
son el ez az értékes könyv minél több olva-
sóhoz – akár egyházi könyvtárokon keresz-
tül is –, mert mindenki sokat nyer olvasásá-
ból: honismeretrõl, lokális értékek meg-
õrzésérõl.

KUPÁN ÁRPÁD

DUPLA MOZAIK. Kedves Olvasóink! Nem
csupán a számos megjelenésre váró írás –
jegyzet, könyvismertető, karikatúra, anekdo-
ta, külmissziói és magyarságtörténeti sorozat,
olvasói levelek, tallózó, stb -, de olvasóink
szóbeli visszajelzései is azt mutatják, a
Mozaik oldal, azaz a 7. oldalon található
„színes szőttes” sokak kedvenc rovata. Tény:
e rovat írásai és műfajai várnak a legtöbbet
megjelenésre, esetenként 2-3 vagy ennél
több hónapot. A lapszerkesztésbe időnként a
kísérletezés is belefér, jelen számunkban két
oldalon olvasható Mozaik rovatunk. A szerk. 

A dobrai református templom. Fotó: Sógor András



NEGYEDÉVI LELKÉSZÉRTEKEZLET
NAGYBODÓFALVÁN. A Temesvári Egy-
házmegye lelkészi kara, illetve a nagybo-
dófalvai lelkipásztor, Bálint István és a gyü-
lekezet presbitériumának vendégszeretetét
élvezte Jenei Tamás kolozsvári missziói
elõadó-lelkipásztor, az idei elsõ negyedévi,
márciusban megtartott lelkészértekezlet
alkalmából.

Gáll Zoltán lelkészértekezleti elnök,
lugosi lelkipásztor köszöntõ és bevezetõ
szavai után a Jn 3,16-ra építve adta elõ mon-
danivalóját Jenei Tamás Az evangélizáció,
mint igehirdetési forma címmel. Nem mellé-
kesen jegyezzük meg, hogy az elõadás
tulajdonképpen egy tudományosan és
szakszerûen felépített predikációvázlat volt,
a különbözõ és helytálló magyarázatok le-
hetõségeivel.

A délután megtartott értekezlet során a
lelkészértekezleti elnök mellett Fazakas
Csaba esperes is ismertette az idõszerû
adminisztrációs tennivalókat.

A Béga-menti gyülekezet nõszövetségi
asszonyai és presbiterei többfogásos est-
ebéddel látták vendégül a jelenlévõket. 

MAKAY BOTOND

NAGYVÁRADON IS BEMUTATTÁK
TÕKÉS ISTVÁN PRÉDIKÁCIÓS KÖ-
TETÉT. A Sulyok István Teológiai Tudo-
mányok Intézete (SITTI) szervezésében
március 11-én Nagyváradon is bemutatták
Tõkés István nyugalmazott teológiai
professzor IGE-hirdetés címû, prédikációkat
tartalmazó kötetét. A Nagyvárad-Olaszi re-
formátus templomban a kötet 96 éves szer-
zõje hirdetett igét. Tõkés István a Mt 11,28-30
alapján arra mutatott rá, hogy Jézus 
Krisztus megnyugvást hoz mindazok életé-
be, akik belefáradtak a mindennapok ter-
heinek cipelésébe, és a fáradtság, megter-
heltség, kilátástalanság nyomorító súlyától
szenvednek. A Megváltó nem veszi le a ter-
heket a vállunkról, hanem erõt ad a folyta-

táshoz; lehetõséget ad arra, hogy elviseljük
a nehézségeket. 

Az igei szolgálat után Hermán M. János
fõszervezõ, a SITTI igazgatója méltatta a
prédikációs kötetet és annak szerzõjét, aki –
mint elhangzott – „fiatalokat megszégyení-
tõ lelkesedéssel és példamutató elkötele-
zettséggel tolmácsolja az élõ Ige üzenetét a
híveknek”. A kötetben szereplõ írásokat az
éjszakát megtörõ fénycsóvához hason-
lította, mely bátorítást és reményt hoz a
hétköznapokba. 

Tõkés István személyes hangvételû kö-
szöntõjében arra hívta fel a figyelmet, hogy
a mai rohanó világunkban a megfáradt tár-
sadalom nem becsüli eléggé az igehirdetést.
„Számomra a Szentírás az Úr Jézus beszédét
jelenti, amelyet úgy kell megérteni, mint
egy örök érvényû, fentrõl jövõ üzenetet” –
mondotta. 

Tõkés István jelen lévõ gyermekei közül
Tõkés László EP-képviselõ zárta a felszó-
lalók sorát. Véleménye szerint a prédikáció
szerény, de még mindig igen népszerû iro-
dalmi forma, mely emberek millióihoz is
eljuthat egyszerre. 

SZÓRVÁNY ÉS EGYHÁZ: SZÓR-
VÁNYTANÁCSKOZÁS KÖRÖSTÁR-
KÁNYBAN. Március 10-én szórványtanács-
kozásra került sor a Bihar megyei Köröstár-
kányban. Az MPE és az EMNT által közö-
sen meghirdetett szakmai megbeszélésen
Nagy József Barna, a rendezvény fõszerve-
zõje köszöntötte a református egyházköz-
ség gyülekezeti termében egybegyûlteket,
majd Szakács Zoltán helyi református lel-
kipásztor mutatta be a települést, illetve az
itt élõ reformátusok életét. 

Dukrét Géza, a Partiumi Mûemlékvédõ
és Emlékhely Társaság elnöke a Belényesi-
medence történelmének viszontagságos
évszázadait ismertette. Burian Sándor ágyai
háziorvos elõadásában felhívta a figyelmet
arra, hogy Arad megye magyarsága, mint-
egy második „védvonal”, napjainkban a
végleges megsemmisülés útjára lépett. Ezt a
„védvonalat” mégsem szabad veszni hagy-
ni, mert akkor a belsõ erdélyi, ma még
tömbmagyarságnak számított vidékek vál-
nak jobban sebezhetõvé. Bartha Mária Zsu-
zsanna nagykárolyi unitárius lelkész az
egyház és a szórvány kapcsolatáról tartott
elõadást.

A tanácskozás további részében a részt-
vevõk meglátogatták a magyarremetei
Árpád-kori templomot. A Bethlen Gábor
Alap támogatásával megvalósuló szórvány-
konferencia a várasfenesi tájház megtekin-
tésével zárult. 
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A lelkészértekezlet résztvevői

DSIDA JENŐ

Tekintet nélkül
Be kell látnunk: 
Ha kérdeznek, becsületesen 
felelni kell. 
A harcot becsületesen 
fel kell venni, 
az úton becsületesen 
végig kell menni, 
a szerepet becsületesen 
el kell játszani, 
keményen és tekintet nélkül. 

A kapuk mögül ebek vicsorognak, 
az ablakokból kiköpdösnek 
és röhögnek. 
Száz közbiztonsági gócpont 
adja ki az elfogatási parancsot. 
Kemény tárgyak zuhognak a fejünkhöz, 
súlyos, vérezõ kövek, 
de néha röppen sóhaj is, 
szeretet is, rózsa is. 

És este a tûzhely mellett, 
vagy szuronyos zsandárok között 
hátrakötött kézzel, 
mégis mondogatni kell 
a fellebbezhetetlen, 
sziklakemény, 
erõsítõ, 
vigasztaló 
igét: 

Krisztusnak és Pilátusnak, 
farizeusoknak és vámosoknak, 
zsidóknak és rómaiaknak 
egyformán szolgálni 
nem lehet. 

1928

Te is sokszor találkoztál már a Feltámadott
Jézussal, életed folyamán, az elmúlt feltámadás
ünnepén, az igében, az igehirdetésben, az úrva-
csorai közösségben. Ne felejtsd el mondani, hir-
detni, megélni és továbbadni – Krisztus él és mi
is élhetünk már itt a földön is teljes életet Vele.
Merd felvállalni a mai világban a Krisztushoz tar-
tozásodat, hívogass másokat is a templomi, gyü-
lekezeti alkalmakra hirdetve ezáltal is a jó hírt. 

Az akkori tanítványok megtapasztalták,
hogy ebben a feladatban sem hagyja magukra
őket a Mester. Ott volt mellettük ígéreteihez hí-
ven. A mai tanítványok is – te, én, mi – ugyanezt
a támogatást kapják Jézustól, ha vállalják a fela-
datukat.

Akarjuk! Merjük! Tegyük!

HETEDIK KÜRTSZÓ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A


