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HETEDIK KÜRTSZÓ

A IX. század derekán a hét magyar törzs egyi-
ke, a Nyék törzs birtokába vette a Kõrösök vi-
dékének e részét. E mocsaras, nádas, erdõkkel
borított rész az erdõelvi gyulák hatalma alá
tartozott. A Gyula, Gyulavarsánd és Gyulatõ
helységnevek a híres erdõelvi vezérek, a gyu-
lák egykori szállásbirtokainak emlékét õrzi.

A Körösvidék mocsaras területét több
folyó és patak szelte át, ezeknek legfontosab-
bika volt a Kõrösér vagy Keresér, ma Kölesér
patak, amelynek partján a mai Szalontától
mintegy félórányira épült és állott Keresér vá-
rosa. Már korán igen nagy jelentõségre tett
szert. Ettõl keletre van a Szalonta puszta,
amely említtetik „Zalantha” név alatt. Több
más délnyugat Bihar megyei, valamint észak-
nyugati Arad megyei helységgel együtt a
Toldi család birtokában van, okiratilag 1290-
ben. E helységek alkották az Erdõhátnak ne-
vezett területet.

Kölesér város ekkor a Váradi püspökség
birtokában van. A virágzó város, Bihar megye
déli részének úgy politikai, mint egyházi te-
kintetben központja. A váradi egyházmegye
fõesperessége itt székelt. 1273-ban a Váradi
püspökség birtoka lett, királyi adományozás
által. Két papja, tanítója és iskolája is van.

Mihelyt a reformáció tanításai ismerete-
sek lettek, Kölesér azonnal csatlakozott. Vára-
don is e város szülötte, Köleséri Kristóf deák
hirdette elõször a reformációt. Ekkor Kölesér
város vonzáskörébe mintegy 50 település tar-
tozott.

1548 tavaszán Erdély és a kapcsolt kelet-
magyarországi részek rendjeivel Fráter
György Köleséren tartott országgyûlést, ame-
lyen János király özvegye, Izabella is megje-
lent. 1552-ben Izabella és Ferdinánd osztrák
császár és magyar király között egyesség sze-
rint ezen országrész Ferdinánd birtokába ke-
rült, aki 1552-ben portális összeírást rendelt
el, amelybõl kitûnik, hogy ekkor a környék-
beli virágzó falvak lakossága ugyanannyi lel-
ket számlált, mint a város összlakossága. Ez
akkor mintegy 25000 lélekre tehetõ, és lakosai
mind protestáns vallásúak. 

1597-ben már ordinált református papja
van Kölesér városnak. Szalonta ekkor még ki-
csi, erdõháti község. 1598-ban a török csapa-
tok feldúlják és elpusztítják Kölesér városát.
Lakói elhagyják és a közeli Szalontára tele-
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Testvéri köszöntés
– Nincs szükség az ilyen jellegű egyházi
lapra – mondta valaki a szemembe a minap.
Tudta, hogy éppen egyházi lapnak vagyok a
szerkesztője, és szemrebbenés nélkül állí-
totta, hogy ez fölösleges. – Másra van szük-
ség – folytatta a gondolatot. Más, maga-
zinosabb jellegű lapra, amelyet az emberek
szívesebben olvasnak. Valóban. El kell is-
mernem, hogy egyre kevesebbet olvasunk.
Kimutatás szerint állítólag az erdélyi magyar
társadalom csupán tíz százaléka olvas. És
ebben mindenki és minden benne van: kicsik
és nagyok, nők és férfiak, könyvek és
újságok. Világiak és egyháziak.

Egyre kevesebbet olvasunk, helyette ott
van a rádió, a kábeltévé, az internet, az iPod
és még ki tudja mi minden. Felgyorsult az
élet, mindenki rohan a pénz(e) után, a meg-
élhetés után, azaz a sokadik munkahely
után. És eközben elfeledkezik a kultúráról,
az olvasásról. De sokszor még a pihenésről
is. Jó lenne megállni egy kicsit, számba ven-
ni az életünket. 

Ha megállunk és pihenünk, észrevehet-
jük, hogy a nagy futásban Istent is néha
elfeledjük. Meg kellene köszönni és hálát
adni Istennek azokért a kegyelmi (és nem-
csak) ajándékokért, amelyeket velünk közölt,
amelyeket nekünk ajándékozott. Ilyen meg-
hitt pillanatokban pedig rádöbbenünk arra,
hogy mennyire szükségünk van nemcsak a
testiekre, amelyekért egész nap loholunk,
hanem a lelkiekre is. Nemcsak a szenzáció-
hajhász bulvárújságokra, hanem a lelki táp-
lálékot nyújtó egyházi újságokra is. Amely-
ben nem egynapi információt kapunk, hanem
az örökkévaló evangéliumot. 

Ezért van szükség egyházi lapokra.
Üzenetre és Harangszóra. Ameddig az egy-
ház nem tud – vagy nem akar – biztosítani
anyagi keretet ahhoz, hogy modernebb
körülmények, nagyobb szerkesztőség, új
koncepció legyen, addig meg kell eléged-
nünk a jelenlegi struktúrával. Azt kell fejlesz-
teni, frissíteni. Lehetőségeinkhez és legjobb
tudásunkhoz mérten. Mind az írott, mind
pedig a digitális változatot. 

Ezt teszi, immár öt éve, királyhágómel-
léki kollégám is, s ezt kell tenniük mindazok-
nak, akik az egyházi sajtóban dolgoznak,
akik egyházi lapot szerkesztenek.

Kívánom, hogy Isten áldása legyen a
Királyhágómelléki Református Egyházkerü-
let gyülekezeti lapján, valamint a kiadvány
munkatársainak szolgálatán!

SOMOGYI BOTOND



„És azonnal megnyilatkozának annak fülei,
és nyelvének kötele megoldódék, és helyesen
beszél vala… És szerfelett álmélkodának va-
la, ezt mondván: mindent jól cselekedett, a
siketeket is hallókká teszi, a némákat is
beszélõkké.” Mk 7,31-37

Aesopus írásait ismerjük. Egyszer azt kér-
dezték tõle, hogy melyik az ember legne-
mesebb tagja, mire õ azt válaszolta, hogy a
„nyelve, mert nélküle semmi jó sem törté-
nik a világon.” Azt is megkérdezték tõle,
hogy melyik a leghitványabb, melyre azt
válaszolta, hogy „az ember nyelve, mert
rengeteg baj származik tõle.” 

Jézusról azt olvastuk, hogy õ a némát
beszélõvé tette, a süketet hallóvá. Jézus elõ-
ször megadta a hallást, majd ezután szûnt
meg a némaság. Érdemes megjegyeznünk
ezt a sorrendet, Jézus elõbb hallóvá, késõbb
beszélõvé tesz.

Pál apostol hangsúlyozta, hogy a hit
hallásból, a hallás pedig Krisztus igéjének
meghallásából születik. A zsoltáríró is arra
buzdított, hogy „Ma, ha az Õ szavát hall-
játok, meg ne keményítsétek szíveteket”
(Zsolt 95,7). Pál és a zsoltáros is a lelki hal-
lásról beszél, amikor az ember szívével hall-
ja meg Isten üzenetét. Mindenhol találko-
zunk a Bibliában a hallással, azaz a belsõ
hallással, ha megvan, akkor az a hit meleg-
ágyává válik, ha nincs, akkor nincs miben
megfoganjon a hit, az elvetett Igemag. 

Fájdalmas, kényelmetlen, amikor az
embernek megromlik a hallása, de fájdal-
masabb, szomorúbb, amikor megromlik a
lelki hallása, amikor elveszíti belsõ hallását.
Sokan nem kérik a belsõ hallást Istentõl, so-

kan nem Istentõl kérik a megromlott lelki
hallás kiigazítását, meggyógyítását. Sokan
menekülnek lelkiismeretük elõl, Istentõl.
Sokan a keményszívûségben maradnak in-
kább, mint halló szívûek. Akit a bánat sem
ráz meg, akit a jóság sem lágyít meg, akit a
kérés sem mozgat meg, akit a fenyegetés
sem térít meg, akit a fenyegetõ igazságosság
még megrögzöttebbé teszi, az keményszívû.

Ügyelj magadra, ne válj ilyen kemény-
szívûvé, ne meszesedjen el szíved, belsõ
hallásod el ne tompuljon, el ne vesszen!

Jézus gyógyít ki a némaságból is. Jézus
azért akarja beszélõvé tenni az embert,
hogy jót szóljon, jól szóljon, azt szólja, ami
Istentõl származik, és úgy szólja, hogy az
hiteles, hatásos, célravezetõ maradjon.

Az emberi beszéd képes arra, hogy fel-
ébresszen alvó érzéseket, fölszítson szunnya-
dó elhatározásokat, megbénult törekvéseket
mozgásba hozzon, ám ha a cél gonosz, ha
az irány rossz, akkor az ember beszéde nem
épít, hanem rombol, az Isten nélkül meg-
születõ beszédek szerencsétlenné, romlottá,
mérgezett lelkûvé teheti az embert. Rossz
lelkû barátok, gonosz tanácsok, báránybõr-
be bújt farkasok is félrevezethetnek, becsap-
hatnak beszédükkel. 

Ne szólj meggondolatlanul, indulato-
san. Isten mércéjének megfelelõek legyenek
gondolataid, érzéseid, akaratod, s akkor a
jót fogja jól szólni a szád. Elõbb használd
belsõ hallásod, elõbb tedd rendbe szíved, s
akkor szólj. Elõbb mindig magaddal törõdj,
a magadét tedd rendbe. Elõbb a te beszéded
legyen a szeretet és a vigasztalás, a meg-
értés beszéde, Jézus szavának továbbcsen-
gése. Jézus él, Lelke munkálkodik, engedd,
hogy a te szívedben is munkálkodjon. Halló
szívedbõl szóld a krisztusi szót, egyszerûen,
szeretettel, nem szenteskedve, nem jámbor-
kodón, nem kenetteljesen, csak tisztán, egy-
értelmûen, szeretettel, egyszerûen. 

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

Manapság egyre kevesebbet beszélünk mé-
lyebb lelki dolgokról. Egyfelõl, mert rövidek
a találkozásaink és mindig csak a lényegre
szorítkozunk, másfelõl pedig a média vezet-
te világban mindig elvonja valami a figyel-
münket és azonnal azt kezdjük boncolgatni.
Nem minden esetben baj ez, csak az a gond,
hogy szellemi eszmefuttatásainkat már nem
annyira a lélek inspirálja, mint inkább a reál
világ materializmusa. Ennek az a következ-
ménye, hogy zsugorodik az a közeg ben-
nünk, ami az Élethez való pozitív és ki-
egyensúlyzott hozzáállásunkat támogatná.
Mert mikor érzem magam kiegyensúlyo-
zottnak? Amikor ép testben ép lélek uralko-
dik. Ennek pedig a feltétele nemcsak az
egészséges táplálkozás, testedzés és stressz-
mentes életmód, hanem elsõsorban a belsõ
hangra való odafigyelés. Nem egyszerû azt
meghallani, pedig „zenéje” tiszta és köny-
nyen érthetõ.

Könnyû volt meghallani régen… –
mondjuk sokan – hisz nem volt annyi zaj!

Dehogynem, mindig volt, de valahogy több
idõt szántak az Istennel való kapcsolatra. Az
emberre, állatokra és a természetre figyel-
tek. Figyeltek az összhangra. Abból tanul-
tak, táplálkoztak, fentmaradtak. Ha meg-
botlottak, felismerték és próbálták jóváten-
ni, hisz hitték: Isten vágyik a velünk való
közösségre, mert azért teremtette az embert
saját képére és hasonlatosságára, hogy gyö-
nyörködjön benne. Nagyjából ma is tudjuk
ezt, mégis: mi az oka, hogy a legtöbb ember
nincs tudatában Isten szeretetének és ter-
vének? Miért tátong akkora szakadék Isten
és az emberiség között? Mert Õ megmutatta
nekünk az utat, életünkre szóló tervét, de
az ember önzõ módon évezredeken át fo-
lyamatosan a maga útját járta és áthágta
Isten parancsait, törvényeit. Vagyis egyre
távolabb került tõle. Néha vissza-visszafor-
dult, de nem tudott megmaradni mellette.

Nagyon sokan úgy gondolják, hogy
bármit tesznek, nem jár felelõsséggel, mert
ha ember nem tudja bizonyítani, Isten

ítélete úgysem sújt le rájuk. Dehogynem.
Üdvözülhetnek-e azok, akik háládatlan és
bûnben megátalkodott életükbõl Istenhez
meg nem térnek? (Heidelbergi Káté 87.
kérdése) Semmiképpen nem, mert mint az Írás
mondja: sem a szemérmetlenek, sem a bálvány-
imádók, sem a paráznák, sem a lopók, sem a fös-
vények, sem a szitkozódók, sem a ragadozók és az
ezekhez hasonlók Isten országát örökségül nem
bírhatják.

Egy rossz úton felismerni, hogy mi a jó,
nem olyan egyszerû. De visszatérni a jó út-
ra, érdemes! Az igazán „visszafordult” em-
bernek annyira fájnak a korábbi bûnei,
hogy igyekszik mindig jót tenni és sze-
retettel szolgálni másoknak. „Az igazán
Istenhez tért ember nem azt hangoztatja,
hogy õ megtért, nem õ mondja ezt el saját
magáról, hanem úgy él, hogy a körülötte
élõ emberek mondják: Ez csakugyan Isten
gyermeke, ebben az emberben csodálatosan
sok szeretet van, ez az ember mindenkivel
jót tesz, jár a templomba, és a szemében
jóság és öröm van. Érdemes azon az úton
menni, amin ez az ember jár.” (Csiha
Kálmán)

ORBÁN LEVENTE
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A LÉLEK CSENDJE

Szóld a krisztusi szót

Gy. Szabó Béla: Petőfi körtefája Székelykeresztúron

HISZEM ÉS VALLOM

Visszatérni érdemes



Gyakran bélyegeznek meg bennünket, sõt mi ma-
gunk is magunkat – turáni átkot emlegetve –,
hogy széthúzó nemzet vagyunk. Tagadhatatlan,
van némi igazság abban a szarkasztikus megálla-
pításban, miszerint ahol két magyar együtt van,
ott valami harmadik dolgot akarnak. De ennek az
ellenkezõje is igaz. Történelmünknek voltak
olyan fölemelõ pillanatai, amikor egységbe tömö-
rülve csodákra volt képes a magyar. Lásd a ki-
egyezés utáni fellendülést, vagy 1956-ot. 

Nos, ha nem is történelmi léptékû, de helyi
szinten mindenképpen példás összefogás valósult
meg Koltó-Katalinban. Egy emberként hozta meg
az anyagi áldozatot mindkét település minden
családja, felekezeti, politikai hovatartozás nélkül,
hogy a hét hónapos Kádár Olivér Debrecenben
életminõség-javító mûtéten eshessen át. Az euró-
ban ezres nagyságrendû adomány összegyûjtése
határidõhöz volt kötve a mûtét sürgõssége miatt.
Bizonyára mindenki átérezte és ismerte egyrészt
a paraszti bölcsesség igazát, mely szerint
„kétszer ad, aki idejében ad”, másrészt a Könyvek
Könyvének tanítását: „ne mondd a te felebará-
todnak, menj el, aztán térj meg és holnap adok,
holott nálad van, amit kér.” (Péld 3,28) 

Csendes Lajos polgármester és a református
egyház közös akciója, melyet két különbözõ
felekezethez tartozó személy, Bunyi Emõke és
Csendes Noémi vállalt magára, a gyûjtést illetõ-
en jól példázta, a bajban össze tudunk fogni. Pró-
báljuk ezt minden körülményben megtenni! Az
egyház szemszögébõl nézve volt még egy tanul-
sága az összefogásnak. Nevezetesen, most azok is
adakozhattak, akik például az ilyen jellegû temp-
lomi perselyezésbõl kimaradnak. Márpedig közü-
lük senki sem tudhatja, mikor kerül szorult hely-
zetbe, midõn mentõövet jelent egy ehhez hasonló
támogatás.

Az érintett család egy sokatmondó gondolat-
tal fejezte ki érzéseit: Isten neve áldassék, hogy a
szükségben akadtak „jókedvû adakozók”.

VARGA KÁROLY

„Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermeké-
rõl, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha
elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem
feledkezem.” (Ézs 49,15)

Erdõhegy-Kisjenõ méltó házigazdája
volt április 28-án annak az ünnepi nõszö-
vetségi konferenciának, melyen az Aradi
Egyházmegye szinte valamennyi reformá-
tus egyházközsége képviseltette magát. A
több mint 70 küldött, valamint a helyi refor-
mátusság volt részese a felemelõ hangulatú
találkozásnak. 

Ezt közvetítette igehirdetésében Bogya
Kis Mária, szatmárnémeti lelkipásztor, egy-
házkerületi nõszövetségi elnök is, aki alap-
igeként Ézsaiás könyvének fent idézett ver-
sébõl szolgált. A családi fészekrakóra és
megtartó erõre, az isteni rendelés beteljesí-
tõire emlékezünk: „Szaporodjatok és soka-
sodjatok és töltsétek be a földet!” Csoda-e,
ha a nyelvészek az anya szót a tíz legszebb
magyar szó közé sorolják?!

Elgondolkoztató az igehirdetõ megálla-
pítása: ma már sokan nem vállalják az élet
nagy ajándékát, a gyermeket, vagy ha
mégis, divatossá vált az egyke, pedig õseink
felfogása szerint, ha a családban öt-hat is
elfér, ott a hetediknek is megvan a helye... S
akik akarva-akaratlanul vállalják, bizony
néha elfelejtkeznek az édesanyai kötelezett-
ségekrõl, az anyai hivatás isteni küldeté-
sérõl. Egyre több az elhagyott gyermek.
Meginog a család össze- és megtartó ereje,
elbizonytalanodik az anyák felelõsségérzete
gyermekeik lelki fejlõdéséért. A politikai-
társadalmi-gazdasági ellehetetlenülésen túl
legfõbb fékezõ ok a képmutatás nélküli hit
hiánya, amely pedig a legnagyobb földi
értékek egyike.

A hitélet megelevenítésében ismételten
meghatározó szerepet kell vállalnia az egy-
háznak s ezen belül a nõszövetségnek, az
ifjúsági szervezeteknek, nem utolsó sorban
pedig a családnak s azon belül az anyáknak,
nagyszülõknek, mert az anyák halhatatla-

nok és önfeláldozásuk révén képesek újra
és újra megtalálni a szülõi küldetés útjait.
Az értük felhalmozott imádság nem pusztá-
ba kiáltott szó. Szükség van az édesanyákra.

Az igehirdetést követõen Papp József
Erdõhegy-Kisjenõ-i lelkipásztor köszöntötte
a konferencia résztvevõit és hivatalosságait,
valamint a híveiket elkísérõ lelkészeket. A
helyi lelkipásztor méltatta az erdõhegyiek
hõsies buzgólkodását, nõk és férfiak hetek
óta tartó gyakorlati és szellemi készülõdé-
sét, hogy a templom és az avatás elõtt álló
közösségi ház méltó otthona legyen a kon-
ferenciának és a vendéglátásnak.

Ezt követõen Módi József esperes a nõk
szerepérõl, az anyákról szólt, akik otthonos-
sá teszik a családi fészket, ugyanakkor a
gyülekezeti élet meghatározói is.

Dénes Erzsébet, az Aradi Egyházmegye
nõszövetségi elnöke az elmúlt idõszak ered-
ményeit méltatta, hangsúlyozva, hogy a
nõk is Krisztus katonái. Bíró Enikõ helybeli
nõszövetségi elnök ismertette  az erdõhegyi
lelkes nõszövetségi munkát, a szervezett ki-
rándulásaikat s a kórusbeli tevékenységet,
majd bemutatta az új nõszövetségi zászlót,
melynek jelmondata: „Taníts minket úgy
számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez
jussunk.” Zsolt 90,12  Az általa és Bíró
Margit alelnöknõ által kibontott és magasba
emelt zászlót Bogya Kis Mária áldotta meg s
tûzte reá az egyházkerület szalagját, hason-
lóképpen Dénes Erzsébet, a megyei nõszö-
vetség szalagját rögzítette a zászlórúdra. A
zászlóbontás és áldás méltó megkoronázása
volt a kórus két szólamú, tisztán csengõ
ünnepi szolgálata Papp József vezetésével.

Szünet után, meghívottként Lukács
Margit kalotaszegi nõszövetségi elnök szín-
vonalas értekezésében a keresztyén anyáról
tartott életigenlõ elõadást, mely szerint a jó
keresztyén anya Krisztus irányítása alatt él,
és Istentõl kapott anyai ösztönére hallgat.

CSANÁDI JÁNOS presbiter
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EGYHÁZMEGYEI NŐSZÖVETSÉGI KONFERENCIA 

Jöjj, mondjunk hálaszót

Bíró Enikő nőszövetségi elnök és Bíró Margit alelnök az új egyházmegyei nőszövetségi zászlóval. 
Fotó: Papp Gyula

Példás összefogás

SZÁMADÓ ERNŐ

Megnyugvás
Mily szörnyû az élet,
Mégis szépnek látom.
Nekem ez a világ, 
Muzsikáló álom.
Olyan gazdag vagyok!
Dúsabb, mint egy nábob,
Magaménak érzem
Az egész világot.
Nem azt hányom-vetem
Ami éppen nincsen
Meglátom azt, amit
Megadott az Isten.
Véges dolgokban is
A végtelent érzem
Rab vagyok és mégis
Szabadság a részem.
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Életkérdéseink – e téma fémjelezte, a
közel 500 fiatal részvételével május 4-6.
között Szilágyperecsenben tartott 14.
Függõleges Keresztyén Ifjúsági Konfe-
renciát. Az esemény megnyitóján
Berke Krisztina programkoordinátor
és Nagy Bálint helybéli lelkipásztor
üdvözölte a konferencia résztvevõit. 

Elsõként Kánya Zsolt Attila, a királyhágó-
melléki KRISZ elnöke, egyházkerületi ifjú-
sági elõadó hirdetett igét a Ján 18,4 alapján.
Az ifjúsági elõadó azt kívánta áhítata végén,
hogy a konferencia résztvevõi Jézussal talál-
kozzanak a konferencia ideje alatt.

Mike Pál, a pénteki nap elõadója, Mi az
élet értelme, mi az élet célja? címmel tartott
elõadást. A magyarkéci lelkipásztor el-
mondta, hogy ez valóban egy égetõ kérdés,
és fontos minél elõbb errõl beszélni. Konk-
rét példát is mondott arra, hogy találkozott
olyan emberekkel, akik azt hitték, hogy az
életüknek volt célja, a végén kiderült, hogy
eltolta az életét. Eljön az az idõ, amikor már
nincs újratervezés, és ez nem feltétlenül a
biológiai halál pillanatában történik, de a
konferencia résztvevõinek még van erre
esélyük – jelentette ki az elõadó. Istent job-
ban érdekli a jellemem, mint a karrierem. A
legfontosabb szerepünk ebben a törté-
netben az, hogy az életünk középpontjában
az Isten legyen – zárta elõadását Mike Pál. 

Mennyit érünk? címmel tartott elõadást
Dányi Nagy Márió kiskunhalasi lelkipász-
tor, a konferencia második napján. Azt han-
goztatta, hogy annyira vágyunk a válaszra,
mint a vízre, szomjúhozunk utána. A válasz
meghatározza az életünket, addig nem
foglalkozunk mással, ameddig nem találjuk
meg a választ erre a kérdésre. 

Szüntelenül döntéseket hozunk. Lehet,
hogy nem életbevágóak, lehet, hogy még
nem életbevágóak. A döntés azt jelenti,
hogy állást foglalok. Azt jelenti, hogy ott a
két út elõttem, és megvizsgálom, hogy
melyiken induljak el, és elindulok, és ezt
percenként szinte meghozzuk – kezdte Az

örökkévalóság a hab a tortán címmel tartott elõ-
adását Imre István mákófalvi lelkipásztor.  

A dolgok mindig úgy alakulnak, ahogy
akarjuk, hogy alakuljanak. Bár a résztvevõk
mind azt mondták, hogy ez a kijelentés
hamis, az elõadó úgy gondolta, hogy igaz.
Állásfoglalását a rezonancia elmélet gondo-
latával támasztotta alá. Az elmélet azt
mondja, hogy ami körülöttünk van, az ab-
ból adódik, ami kijön belõlünk. Az emberi
agy és a szív erõteljes mágneses erõt bocsát
ki.  Árad belõlünk tehát a pozitív, vagy a ne-
gatív energia, és az visszahat ránk. Egyszer-
re vagyunk adók és vevõk. Ilyen értelem-
ben az embertõl sok mindent el lehet venni,
de azt a szabadságjogot nem, hogy eldönti

minden élethelyzetben, hogy egy körül-
ményhez hogyan áll hozzá. 

A közönségbõl érkezett az a kérdés, hogy
az érdektelenség megoldás-e, amire az elõ-
adó azt válaszolta, hogy õ ezt úgy éli meg,
hogy egyre gyakrabban mondja magának,
hogy „engedem hadd menjen.” Ezt fõleg
azoknak ajánlja, akik mindent kontrollálni
akarnak. Azonban sok élethelyzetben kell
hagyni, hogy menjen, nem kell mindenben
megpróbálni tartani a gyeplõt, mert én
vagyok az Atya Úr Isten. Egy szabadult al-
koholista mondta egyszer, hogy két dolgot
tanult meg a terápiás otthonban. Az egyik,
hogy van Isten, a másik, hogy nem õ az. Ez
azonban nem érdektelenség, hanem a leg-
jobb megoldás. A legjobb döntés ugyanis
néha az, hogy „ahogy esik, úgy puffan ala-
pon” engedjük, hogy történjenek a dolgok. 

A konferencia utolsó napján Szõnyi
Levente, a Szilágysomlyói Egyházmegye
esperese hirdette az igét a szilágyperecse-
ni templomban, az Ézs 55,8-9 alapján.
Isten soha nem fog megszûnni azt mon-
dani, amit a GPS mond, amikor eltérünk a
megadott útvonaltól, hogy újratervezés,
mert amíg e testben élünk nem lehetünk
tökéletesek, nem hozhatunk mindig jó
döntéseket, de nem baj, mert mindig lehet
újratervezni. Az már rajtunk áll, hogy
kikapcsoljuk az életünkbõl, esetleg lehal-
kítjuk, vagy igyekszünk meghallgatni –
mutatott rá az igehirdetõ, a konferenciát
záró istentiszteleten. 

KISS GÁBOR

14. FÜGGŐLEGES IFJÚSÁGI KERESZTYÉN KONFERENCIA 

Életbe vágó kérdéseink

pednek át, ahol a falut erdõségek, mocsa-
rak, nádasok védték. A török hadak sajnos
ide is betörtek, feldúlták Szalontát is, lakos-
sága a környezõ erdõkben szétszórtan élt
mintegy 8 évig.

1606. március 16-án Bocskai István feje-
delem Kassán kelt oklevelében háromszáz
vitéz hajdújának ajándékozta Kölesér vá-
rosát és környékét, azoknak, akik részt
vettek és gyõzelmet arattak az osztrák
császár csapatai felett. Nemesi rangra
emelte õket és nekik díszes címert adomá-
nyoz. Elõször bérlik, majd 1625-ben meg-
vásárolják Toldi Györgytõl e földterüle-
teket. A Bocskai által megkötött bécsi béke

értelmében az itt lakóknak a protestáns
vallásszabadságot biztosítják. Késõbb Bethlen
Gábor is megerõsíti a szabad hajdúk tulaj-
donjogát és vallását.

1640-ben a szalontai hajdú nemeseknek
megerõsített váruk volt már, amibõl ma már
csak az egykori õrtorony, a híres Csonkato-
rony áll. Úgyis, mint reformátusok, és úgyis
mint az erdélyi fejedelmek kedvenc kato-
nái, e szalontai hajdú nemesek részt vesz-
nek az erdélyi fejedelmek szinte minden
hadi vállalkozásaikban. Így I. Rákóczi
György éppen e szabad-nemes hajdúkkal,
legyõzi a császári csapatokat. 1658-ban a
törökök felgyújtják és elfoglalják Szalontát.
Ekkor a férfiak nagy része csatatereken esik
el. A nõket és gyerekeket Bökény helységbe
helyezik el biztonságba.

REFORMÁTUSOK...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

Igéből jövő válaszok. A Függőleges-záróistentiszteleten a vendéglátó egyházmegye esperese, Szőnyi
Levente hirdetett igét
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A magyar történelemben kitörölhetet-
len szerepet játszott a XVI. század vé-
gétõl a XVIII. század elejéig a Rákóczi
család, amelynek azonban nem min-
den tagja volt református, ennek elle-
nére közöttük is voltak, akik a refor-
mátus egyház történetét alakították
akár pozitív, akár negatív elõjellel.
Különösen igaz katolikus vallása elle-
nére a reformátusság, evangélikusság
és unitáriusság irányába tanúsított jó-
indulat II. Rákóczi Ferencre, akinek
1703-1711 között lezajlott eredményes
szabadságharcára emlékezünk annak
300 éves jubileumán.

Az 1606. évi bécsi és az 1645. évi linzi béke-
kötés alapján született országos törvényekre
hivatkozott Rákóczi 1704. augusztus 12-én,
Szegeden kelt rendeletében. Ebben a vár-
megyéknek írta elõ a vallási türelemnek or-
szággyûlési törvényeken alapuló biztosí-
tását. 

A kuruc mozgalom megerõsödése meg-
követelte, hogy országgyûlést tartson a
fejedelem. Szécsényben 1705. szeptember
12-én a három bevett vallásfelekezet sza-
badságáról és egymáshoz való viszonyáról
hozott törvényt az országgyûlés. A magyar
és erdélyi törvényalkotás hagyományai
szellemében immár nem fejedelmi rende-
letekkel, hanem törvénnyel szabályozta az
országgyûlés a vallásügy közjogi helyzetét.
A három bevett vallásfelekezet a kölcsönös-
ség és viszonosság alapján egyenlõ. Egyik
vallásról a másikra térni szabad (az Expla-
natio a protestáns hitre térést megtiltotta!).
Az egyes településeken a templomok hasz-
nálatára nézve a többségi elv az érvényes,
úgy azonban, hogy a kisebbségnek is meg-
adattak a vallásgyakorlatához a jogok és az
eszközök. Ez azt jelentette, hogy egy adott
helységben a többségben lévõ felekezet
kapja a templomot, vagy két templom léte
esetén a nagyobbat. A kisebbségben lévõ
felekezet elégedjék meg a kisebb templom-
mal. Ha nincs másik templom, akkor a
templom nélkül maradt felekezet telket és
anyagi segítséget kell hogy kapjon temp-
lom, parókia és iskola építésére és használa-
tára. Területenként illetékes vallásügyi ve-
gyes bizottságokat jelölt ki az országgyûlés.
Egy ilyen bizottság három tagból állt, a há-
rom bevett felekezet egy-egy tagjából. Vitás
esetekben e bizottságok feladata volt a dön-
tés. Amennyiben az illetékes vallásügyi ve-
gyes bizottság egy helyi vitás vallási ügyben
nem tudott dönteni, akkor a fejedelemhez
kellett fellebbezni.

A fejedelem fáradságot nem kímélve
tárgyalt az ilyen ügyekrõl a hozzá fordulók-
kal. Végtelen türelemmel, ha kellett kérle-

léssel juttatta megegyezésre a vitákat. Ez is
mutatja államférfiúi bölcsességét, de többet
is mutat. Azt, hogy a fejedelem minden bi-
zonnyal becsülte a két protestáns hitfeleke-
zetet, amelyeknek egyikéhez, a református-
hoz õsei is tartoztak. Maga a szabadságharc
idején hazánkban létre jött vallási béke a
különbözõ felekezetek kényszerû kiegyezé-
sébõl keletkezett és nem valamiféle mai
ökumenikus megbékéléshez hasonló meg-
gondolásból és érzésvilágból. Ennek az in-

gatag vallási békességnek egyetlen garan-
ciája a fejedelem személye volt. Nagy kár,
hogy a fejedelem nem fogadta el a szatmári
békét, mert birtokait, hihetetlen tekintélyét
megtartva, az országban mérsékelni tudta
volna a katolikus klérus ellenreformációs
protestánsüldözési törekvéseit azzal, hogy a
Habsburg kormányzati rendszeren belül a
magyar törvényekben gyökerezõ vallási
szabadság õre lett volna. Erre minden
bizonnyal meg lett volna a módja, mert az
1711. április 30-án Szatmáron aláírt békében
garantálták Magyar- és Erdélyország szuve-
renitását, a Habsburg Birodalomba beol-
vasztásuk veszélye ezzel elmúlt. A magyar
kormányhivatalok, a vármegyék önállósága
biztosítást nyert. A szabadságharcban részt
vettek és özvegyeik mentesültek a megtor-
lás alól, vagyonukat megtarthatták. Záros
határidõn belül a fejedelem is hazatérhetett,
várai kivételével egész vagyonát megtart-
hatta, erdélyi trónjáról és a magyarországi
rendek vezérlõ fejedelmi méltóságáról kel-
lett volna lemondania és hûséget esküdnie

a királynak. I. József király a szatmári béke
aláírása elõtt elhunyt, a trónra III. Károly
néven az addigi spanyol király lépett. A le-
endõ király pedig Spanyolországból meg-
üzente Bécsbe, hogy „az az akaratom, és külö-
nösképpen arra kell ügyelni, hogy ezzel a nem-
zettel nagyobb megértéssel kell bánni, s elejét kell
venni azon panaszának, hogy a németek
elnyomják.” 

Háromszáz év távlatából tekintünk
vissza megbecsüléssel II. Rákóczi Ferenc
szabadságharcára és a Rákóczi család neve-
zetes tagjaira. (Vége)

DR. CSOHÁNY JÁNOS

VISSZATEKINTÉS HÁROMSZÁZ ÉV TÁVLATÁBÓL (6.)

Rákóczi családi portrék

ADY ENDRE

A Rákóczi vén
harangja

A Rákóczi vén harangja,
Ha megkondul,
Panaszosan sír a hangja
Meg nem értett fájdalomtul. 
Síró szava elzúg, elszáll
Messze, messze –
Mintha minden kondulása
Egy hatalmas sóhaj lenne... 
Nem így szólott, nem ily búsan
Messze régen:
Lelkesítõ honfi-tûz volt
Hívogató érc-nyelvében. 
Zúgó szaván fölcsendült a
Hála-ének,
Szíve dobbant gyõzedelmes
Labanc-verõ hajdú-népnek. 
Õ még látta a régen múlt
Nagy idõket,
Még látta a szabadságot,
Hõsiesen kiküzdõket. 
Még a magyar dicsõségnek
Látta fényét,
Visszaverte egy hatalmas
Szabad népnek szívverését... 
...Síró hangon szól Rákóczi
Vén harangja,
Jaj, de kevés szívet talál,
Ki panaszát visszaadja. 
A szabadság, mely fölemelt
Egy világot,
Megtagadva egy harangnak
Érckeblébe visszaszállott. 
S a hideg érc úgy megérti
Bús fájdalmát,
Siratja a szabadságnak
Elveszített birodalmát... 
A Rákóczi vén harangja,
Ha megkondul,
Panaszosan szól a hangja
Elfelejtett hõsi korrul... 

Az ingatag vallási békességnek egyetlen
garanciája a fejedelem, II. Rákóczi Ferenc
személye volt



6 PRESBITER Harangszó

A Zilahi Egyházmegye Presbiteri Szö-
vetségének tavaszi konferenciáján,
április 21-én, Hidalmáson hangzott el
Süle Gyula Zsolt vérvölgyi lelkipász-
tor, a fenti címet viselõ elõadása. 

Sokszor és sokan hívták a kálvinizmust, a
kakasos és csillagos-buzogányos, fehérre
meszelt templomok kálomistáinak hitét
„magyar vallásnak". 

Ehhez csak a puritán egyszerûség és
bibliai tisztaság illett a hitelvekben és a ku-
rucos, kemény, protestáló magatartás a ma-
gyarság és a nemzettudat megélésében.
Ezért protestáltak, emelték fel szavukat és
zászlajukat elsõként mindig, mint protes-
tánsok, a zsarnok vagy az elnyomó hatalom
ellenében, a magyarság, a nemzet, a
szabadság érdekében.

Így volt ez a nagy erdélyi református
fejedelmek: Bocskai István, Bethlen Gábor,
I. Rákóczi György, „a bibliás õrálló fejede-
lem“ idejében, akár a Thököly Imre-féle
felkelés, ill. a katolikus II. Rákóczi Ferenc
által indított szabadságharcban.

A kuruc szabadságharc során a protes-
tánsok egyaránt küzdöttek a nemzeti és a
vallási szabadságért. Rákóczi írja le memoár-
jában, hogy seregének kilenctized része
protestánsokból állt. Akkor, de késõbb is a
magyar kálvinisták az élen jártak ahol a
nemzetért küzdeni és meghalni lehetett.

A 17. században nagy hatást gyakorolt a
református egyházra a puritanizmus moz-
galma. Az angol eredetû református egy-
házi mozgalom nagy súlyt helyezett a hit és
a kegyesség gyakorlatára, a személyes, élõ
hitre.

A magyar puritánok is úgy érezték,
hogy ekkorra már felszínessé vált az egyhá-

zi élet, s újabb reformációra, lelki ébredésre
és megújulásra van szükség. A puritániz-
mus hatására valóban megelevenedett az
egyházi élet. Bevett gyakorlattá vált az
egyéni, a családi s a közösségi bibliaolvasás
és imádkozás. A zsoltárok éneklése a refor-
mátus liturgia szerves részévé lett. A puritá-
nok felvetették a magyar nyelvû oktatás
szükségességét.

Hatásukra erõsödött a református egy-
ház közéleti felelõsségvállalása, s a világiak
szerepe az egyház életében. A presbiteri
rendszer létrejötte is az akkor sokat táma-

dott puritánizmus térhódításának köszön-
hetõ. Ez a világiakból álló demokratikus
egyházi testület volt a református egyház
legfõbb védelmezõje és megtartója az
üldöztetések és hányattatások évtizedeiben.

Az elsõ magyar református presbitéri-
um Pápa végvárában jött létre 1617-ben,
Kanizsai Pálfi János lelkipásztorsága alatt.
Az elsõ presbitérium tagjai fõleg végvári
vitézek, nemesek, városi céhes mesterembe-
rek, voltak. De még sok-sok évtized kellett
ahhoz, hogy a református egyházban lassan
kialakuljon a lelkészi és világi elemek
egyenlõ szerepe az ügyek intézésében, a kö-
zös kormányzás demokratikus, ahogy ma
mondjuk: presbiter-zsinati rendje. Voltak
sokan, akik hitükért életüket és szabadsá-
gukat áldozták fel, s bátran vállalták a
mártíromságot, a hitvalló keresztyénséget. 

Mivel az állam is Krisztus uralma alá
tartozik, a keresztyén ember politikailag so-
ha sem lehet közömbös. Az, aki a közügyek-
tõl visszahúzódik, és intézésüket az éppen
felszínre vetõdött professzionista politiku-
sokra hagyja anélkül, hogy az államépítés-
ben részt és felelõsséget vállalna, hitetlenül
cselekszik. Magatartásával mintegy elismeri
és megerõsíti a látszatot, hogy a világ nem
Krisztusé, hanem a világi hatalmasságoké, s
ezáltal a politikai démonizmusnak dobja
oda martalékul az államot.

A presbiteri szolgálat politikai jelentősége (2.)

Már egy éve nincs köztünk a mindig kedves,
mosolygós Garnai Terézia, vagy ahogy mindenki
hívta: Terike néni. Hiányát érzi a gyülekezet,
hiszen aktív, tettre kész, lelkiismeretes szolgálója
volt egyházának. Az elsõk között volt a szol-
gálatban, és ebbõl fakadóan az elsõk között kapta
meg a Czeglédi György presbiteri díjat is. 

Istentiszteleti alkalmainkon gyakran szavalt,
ünnepélyesebbé téve ezáltal is együttlétünket.
Emellett rendszeresen betegeket látogatott,
otthonaikban és a kórházi ágyon. Egy beteg
barátnõjét éveken át kísérte a templomba és a
nõszövetségi találkozókra, pedig õ talán betegebb
is volt nála. De a szeretetbõl fakadó szolgálat
mégis erõssé tette. A barátnõ, aki a szomszédja
volt, még ma is él, nagy betegen, míg Terike néni
már megpihent. 

Szerette, ápolta a virágokat, leveleiket le-
mosta, hogy szép fényesek legyenek és híveink is
gyönyörködhessenek bennük. Ismerõs családok
számára segített az egyházfenntartói járulék
kifizetésében, s házhoz vitte nekik a Harangszó
friss példányait. 

Istentiszteletek alkalmával a templom be-
járatánál ült, hogy a szívpanaszai miatt friss
levegõn lehessen. Így a ki- és bejövetel alkalmával
egyaránt találkozhattunk vele. Jó szóval és
mosollyal köszöntött és lelkiismeretesen gondos-

kodott református újságunk terjesztésérõl. Nem
véletlen hát, hogy akkor fogyott a legtöbb
Harangszó gyülekezetünkben. 

Mindannyiunk Terike nénije hiányzik szá-
munkra, szeretettel gondolunk reá, õrizzük
emlékét! 

SZÉLL KATALIN nagyvárad-szőllősi nőszövetségi elnök

PRESBITERKÉPZÉS NAGYVÁRADON:
PRESBITER ÉS LELKIPÁSZTOR A
GYÜLEKEZETÉPÍTÉSBEN. A Nagyvá-
radi Református Gyülekezeti Szövetség
(NRGYSZ) szervezésében presbiterkép-
zésre került sor május 9-én délután az
Egyházkerületi Székház dísztermében.  

Herdeán Gyöngyi nagyvárad-újvá-
rosi lelkipásztornõ, a NRGYSZ soros elnö-
keként köszöntötte a megjelenteket,
mintegy száz presbitert és lelkészeiket,
majd a lelkésznõ igeolvasásával és
imádságával folytatódott az alkalom. 

Ezt követte a meghívott elõadó Kele-
men Attila református lelkipásztor, a ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet taná-
rának értekezése: A presbiter, mint a lelki-
pásztor társa a gyülekezetépítésben címmel.

Az elõadó saját lelkipásztori gyakor-
latából is merítve rámutatott: az egyház-
építés olyan, mint a házépítés, egyedül
nem lehet hozzáfogni, csak egy család-
ként összefogva. A gyülekezetépítéshez
tartozik a templomok felújítása, a temp-
lomépítés, gyülekezeti és imatermek
építése, de mégis elsõsorban a lelki épí-
tésre kell a fõ hangsúlyt fordítani a gyü-
lekezetben, ebben fontos szerep hárul a
presbiterekre is – mutatott rá az elõadó.

TÓTH ZSIGMOND

Mindannyiunk Terike nénije volt

Terike néni aktív, tettre kész, lelkiismeretes
szolgálója volt egyházának

Radványi Károly grafikája

SÜLE GYULA ZSOLT
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DERŰS PERCEK

Meghiúsult leánykérés
Erdõs Károly debreceni református teológiai pro-
fesszor minden kollokviumán az a kérdés hang-
zott el elõször, hogy 

– Tiszteletes úr! Mondja el az Újszövetség
könyveit.

Ez nem érte váratlanul a jelöltet, hiszen a
professzor minden elsõéves évfolyamnak meg-
mondta, hogy kollokválásuk feltétele az lesz, hogy
el tudják-e mondani hibátlanul az Újszövetség
könyveinek sorrendjét. Az mindegy volt a pro-
fesszornak, hogy konfirmációra tanult versben,
vagy csak egyszerûen az Újszövetség tartalom-
jegyzékének felmondásával teszik-e azt, csak
készség szinten tudják. Azt is megmagyarázta,
hogy erre szerinte azért van szükség, hogy a
leendõ református lelkész gyorsan eligazodjék az
Újszövetségben. Nyisson rá lehetõleg egy moz-
dulattal a kérdéses iratra, ha keres valamit.

Megtörtént, hogy valaki nem tudta elmon-
dani az Újszövetség könyveit, akkor a professzor
nem vette fel a vizsgáját, hanem visszaküldte,
hogy ha majd tudja, akkor jelentkezzék. Az is elõ-
fordult, hogy sikeresen elmondta a jelölt az Újszö-
vetség könyveit és eredményesen lekollokvált az
egyik újszövetségi tárgyból, de miután kijelentet-
te, hogy másik tárgyból is jött, akkor felhangzott a
kérdés: „Tiszteletes Úr! Mondja el az Újszövetség
könyveit.” Ha a meglepett vizsgázó arra hivatko-
zott, hogy éppen az elõbb mondta el, akkor a pro-
fesszor felvilágosította, hogy az a másik tárgy
vizsgája elõtt volt, erre nem érvényes. Amennyi-
ben aztán nem volt szerencséje a jelöltnek és a
második tárgyból kezdõdõ vizsgán belezavarodott
az Újszövetség könyveinek sorrendjébe, akkor
abból a tárgyból újra kellett mennie.

A diák humor azzal állt bosszút az aggle-
gény professzoron, hogy egy szép történetet kere-
kített arról, miért hiúsult meg a professzor há-
zasságkötése. Eszerint az Erdõs szülõk egy másik
család lánykájával hozták össze Erdõs Károlyt és
úgy intézték a dolgot, hogy a fiatalok egyedül
maradhassanak és izgatottan hallgatóztak.
Hosszú csend következett, majd Erdõs Károly
imígyen szólt a reménydús ifjú hölgyhöz:

– Kisasszony! Mondja el az Újszövetség
könyveit.

Mivel a kisasszony nem tudta elmondani,
Erdõs Károly nem vette feleségül. 

CSOHÁNY JÁNOS

2011 decemberében a fenti címmel megje-
lent Bojtor István bibliai történetek színpadi
feldolgozását tartalmazó új könyve. Bojtor
István színdarabjai elérhetõvé teszik szá-
munkra a bibliai idõk oly távoli világát, és a
jelenetek: a lényegláttató párbeszédek, a lel-
keket megmutató szólamok, a jelenünkre is
érvényes mondatok és szereplõi magatar-
tások világosan bizonyítják, hogy e régi
történetek ma is tanulságosak, idõszerûek,
hiszen Krisztus szeretete örök: egybefûzi a
korokat és nemzedékeket. 

Bojtor István bibliai drámái szépséges
kristályok, melyekben Isten nagysága és
örök szeretete ragyog fel. Évtizedek érlelték
e mûveket, a 60-as, 70-es és 80-as években
írt és a családtagokkal, tanítványokkal (a
legtöbbször Göncruszkán, a szerzõ házá-

ban, a hatalom gyanakvó-gyûlölködõ sze-
mei elõl elrejtõzve, Isten áldásával, akár az
õskeresztények) elõ is adott darabokat a
szerzõ napjainkban öntötte végsõ formába,
igazította a jelenhez, a mai kor olvasójához.

„Az életcélom pedig az, hogy dicsérjem,
áldjam, hirdessem Krisztust hûségesen
mindhalálig” – István vértanú vallomása a
szerzõ vallomása is: ezt hirdeti a kötet.
Benne van ezekben az alkotásokban Bojtor
István szíve és lelke, a szereplõk hangján
megszólal az ember, a tanító, a tudós és a
lelkipásztor Bojtor István is. 

Igehirdetés, lélekteljes prédikáció a kö-
tet mindegyik darabja, egy nagyon gazdag,
Isten szeretetével eltelt szív adománya az
olvasónak. Fogadjuk szeretettel.

NYIRI PÉTER

Bármi úti célunk is legyen, mindig a hozzá
vezetõ legrövidebb úton szeretjük azt elérni.
Vidéki kirándulások alkalmával, mikor át
akarunk jutni egyik folyópartról a másikra,
de az átjáró vagy híd messze van, szomo-
rúan ezt mondjuk magunkban: miért is kel-
lett erre jönni?; miért ezt az utat válasz-
tottam?; jobb lett volna másfelé menni.

Mindig a sima, rövid utat keressük,
azon szeretünk haladni. A hepe-hupás,
tövisekkel és bogáncsokkal benõtt utat
többnyire kerüljük. Az ilyen úton nem lehet
sietni, és csak nagyon nehezen lehet elõre
haladni. Meg kell küzdeni a cél eléréséért.
Bele lehet fáradni a küzdelembe, a fáradt-
ságtól ellankadni, ha verejtékezve lehet
csak célt érni. 

Nem szabad „eltévelyedni“, amikor em-
beri szívekhez keressük az utat. Mindig a
rövidebb, egyenes utat kell választani, ami
nem más, mint egy barátságos mosoly, egy
szelíd pillantás. Egy mosoly s egy pillantás,
nagyon meg tudja változtatni a másik em-
ber életét. Látva, hogy õ fontos számunkra,
lehet, hogy erõt, életkedvet merít a moso-
lyunkból.

Egy mosoly, egy pillantás csodákat tud
mûvelni, s nem kerül sem anyagi, sem fizi-
kai erõfeszítésbe. De nem is kapható sehol,
nem lehet levenni az üzletek polcairól. Ez
velünk született adottság, vagyis Istennek
ajándéka! Ajándékozzuk meg hát vele bõsé-
gesen embertársainkat. Örömet szerzünk
vele másoknak, de magunknak is. 

Öröm volt számomra, mikor egy idõs
beteg ismerõsöm, ki beteg férjét ápolja, fel-
fedte elõttem szíve titkát. Hónapokkal
ezelõtt nagy elkeseredettségében öngyilkos

akart lenni. Úgy érezte betegen semmit
nem ér az élete, a másik betegért fáradozni.
Mi lesz, ha párja teljesen lebénul és ágyhoz
kötött lesz. Mielõtt azonban még tettre
szánta volna magát, megkeresett és elbe-
szélgettünk. Találkozásunkkor láttam arcán
a szomorúságot és a keserûséget, de nem
gondoltam, hogy az öngyilkosság gondola-
tával foglalkozik. Szüntelen biztattam, hogy
ne féljen párja bénulásától, mert Istennek
nincsenek elhagyottjai, ha jön a baj, akkor
Õ kirendeli azt az egy-két szükséges emberi
kezet a segítséghez. „Velem vándorol uta-
mon Jézus, / Ez a vigaszom baj, ha jõ, / Bár-
mi súlyosak rajtam a terhek, / Segít hordani,
ott van Õ, / Segít hordani, ott van Õ.“ (482.
dics. 4.v.)

Egy mosoly s egy biztatás, mely másnak
életkedvet ad, de ugyanakkor küldetést is
továbbít. Mosollyal, biztatással, a másikra
való odafigyeléssel kell Krisztus útján járni.
Ez a legrövidebb út a másik ember szívéhez.

Nem tanácsos eltévelyedni: az irigység,
a mohóság, a kirekesztés útjára. Ezen az
úton járva csak szomorúságot, bánatot,
keserûséget lehet okozni másnak, s elõbb-
utóbb az okozóra is kihat. Õ is kirekesztett,
bús, kedvetlen emberré válik.

Ne lépjünk soha az ilyen bogáncsos és
tövises útra, járjunk inkább mindig a
mosoly, a szeretet „sima útján".

„Ha botlanak a gyöngék, / Segítsen az
erõs; / Hordjuk, emeljük önként, / Kin
gyöngeség gyõz! / Tartsunk jól össze hát, /
Tudjunk utolsók lenni, / A bajt vállunkra
venni / E földi élten át.“ (480. dics. 7.v.)

KOVÁCS ÉVA, Mezőtelki

POSTALÁDA

A legrövidebb út

OLVASÓLÁMPA

Jer és láss!



MEGHÍVÓ NÕSZÖVETSÉGI KONFE-
RENCIÁRA. Kedves Testvéreim, ezúttal sze-
retném továbbadni a Tiszántúli Egyházke-
rület Nõszövetségének meghívását a Király-
hágómelléki Nõszövetség tagjainak június
22-én, a Debreceni Református Nagytemp-
lomban tartandó közös találkozóra. Hisszük,
hogy szép találkozónak nézünk elébe és a
több évtizedes szétszóratás és elidegenítés
után, újra együtt ünnepelhetnek a testvérek
és együtt adhatunk hálát  hatalmas Istenünk
jóságáért, mellyel határon innen és túl
hordozta, megtartotta magyar népünket.

Az utazással kapcsolatosan folyamato-
san egyeztetünk a nõszövetségek egyház-
megyei elnöknõivel. Idén is készül egy kon-
ferenciafüzet, amelybe kérünk verseket,
hitépítõ írásokat, beszámolókat, képeket.
Részvételi díj 5 lej, amit a helyszínen adha-
tunk át a megyei elnöknõknek. Kérjük, a
nõszövetségi zászlókat is hozzátok maga-
tokkal. A házigazdák kérése, hogy a részt-
vevõkrõl pontos név- és létszámbeli kimuta-
tás készüljön, és arról is, hogy hány zász-
lóval érkezünk. Ennek elkészítése is az el-
nöknõk feladata. Ha lehet, népviseletben,
díszruhában jöjjünk. Mindenki hozzon ma-
gával uzsonnát és ásványvizet. Az autó-
buszok számára parkoló helyet biztosítanak
a Tesco áruháznál. Résztvételi szándékát
mindenki az egyházmegyei nõszövetségi
elnöknõknél jelezze legkésõbb június 10-ig.

A tervezett program: 9.00 érkezés, re-
gisztrálás; 10.00 Istentisztelet: Dr. Bölcskei
Gusztáv püspök; 10.50 Köszöntõk: Dr.
Czeglédy Mária és Bogya Kis Mária; 11.00
Orgonajáték: Csorba Gergõ; 11.10 Szavalat:
Csikos Sándor színmûvész; 11.20 Zene-
szám: Kurgyis család; 11.30 Elõadás: Dr.
Baráth Béla; 12.15 Énektanítás: Kurgyis
András; 12.30 Bemutatkozás, számbavétel,
hirdetések: Szécsi Andrásné; 12.55 Him-
nusz; 13.00 Ebéd; 14.15 Énektanulás: Kur-
gyis András; 14.30 Zászlómegáldás: Bogya
Kis Mária; 14.30 Vendégek igei köszöntése;
15.00 Úrvacsorás istentisztelet: Csûry István
püspök; 16.30 Székely himnusz, Mindig
velem, Tégy, Uram, engem áldássá.

Az Úr áldása legyen Mindannyiuk
életén, szolgálatán.

BOGYA KIS MÁRIA nőszövetségi elnök

A THEOLOGIAI SZEMLE NAGYVÁ-
RADI BEMUTATKOZÓJA. Egy közel ki-
lenc évtizedes múltra visszatekintõ, Buda-
pesten megjelenõ teológiai folyóirattal és a
lap szerkesztõbizottsági tagjaival ismerked-
hettek meg az érdeklõdõk május 11-én,
péntek délelõtt a Partiumi Keresztény Egye-
tem Bartók termében. 

Az érdeklõdõket és vendégeket házi-
gazdaként Pálfi József lelkipásztor, a PKE
oktatója köszöntötte. A kiadvány munkatár-
sai: Kádár Zsolt szerkesztõbizottsági elnök,
Bóna Zoltán fõszerkesztõ, valamint Kalota
József és Szuhánszky Gábor szerkesztõ-
bizottsági tagok bemutatkozásuk során
hangsúlyozták a Szemle ökumenikus jelle-
gét, melyet egyébként mi sem bizonyít job-
ban, hogy a szerkesztõk között magyaror-
szági ortodox pap, valamint metodista és
baptista lelkész is található. 

Az 1925-ben, Csikesz Sándor elismert
debreceni teológus által alapított, bibliai-
teológiai tudományok szolgálatában álló ki-
adványt a Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa adja ki. A MEÖT minden-
kori fõtitkára a lap fõszerkesztõi tisztét is
ellátja. A folyóirat szerkesztõi szeretnének
minél több teológiai tudománnyal foglalko-
zó szellemi mûhelyt bevonni a lap olvasói
és szerzõi célcsoportjába. Ebbõl kifolyólag,
Nagyváradot megelõzõen, eddig Gyõrben,
Kecskeméten, Egerben és a felvidéki Révko-
máromban is tartottak kihelyezett szerkesz-
tõbizottsági ülést. 

FÁBIÁN TIBOR

MEGÚJULT HEGYKÖZPÁLYI TEMP-
LOMA ÉS SZÁZ ÉVES ORGONÁJA.
Zsúfolásig megtelt május 5-én, a kívül-belül
felújított hegyközpályi református templom.
A templomba való bevonulást megelõzõen
ft. Csûry István püspök és Kiss Sándor
RMDSZ-es politikus vágták át a bejárat elõtti
piros-fehér-zöld szalagot. Több év után is-
mét megszólalt a száz éves orgona, Kozma
Gyula kántornak köszönhetõen.     

Csûry István püspök a Zsolt 23,6 alap-
ján hirdetett igét, majd sor került a felújított
templom és orgona megáldására. Katona
János lelkipásztor, házigazda köszöntötte a
meghívott vendégeket és a jelenlévõket,

megköszönve mindenkinek anyagi hozzá-
járulását és kétkezi munkáját. 

Mikló Ferencz esperes a 2Móz 32,21 alap-
ján mondott igei üzenetet. Tóth Zoltán helyi
vállalkozó, presbiter, a felújítás kezdemé-
nyezõje ismertette a munkálatok fázisait és
név szerint is megköszönte mindenkinek a
hozzájárulását. A munkálatok 2008 õszén kez-
dõdtek, elõbb kívül, majd belül folytatódott a
tatarozás, amíg elnyerte végsõ formáját.

Katona János lelkipásztor és Somogyi
Lajos polgármester emlékplakettet nyújtott
át Szabó Károly kántornak, aki immár 52
éve kántorizál a gyülekezetben, valamint
Csíki Imre fõgondnoknak, aki 17 éve igaz-
gatja az egyházközség javait.

A templomi ünnepség a Himnusz el-
éneklésével ért véget. 

TÓTH ZSIGMOND

ANYÁK NAPI SZOLGÁLAT ÉLES-
DEN. A „Tégy Uram engem áldássá...” kez-
detû zsoltár, hálaénekként zengett fel az
élesdi református templomban, az édes-
anyák ünnepén. Dénes István Lukács lelki-
pásztor a Jn 19,26-27 alapján hirdette az
igét. Az anya, anyanyelv, anyaszentegyház
kifejezések mentén kifejtette: az anyák,
hogy legmélyebb érzelmeinket, alapvetõ
gondolatainkat csak édes anyanyelvünkön
tudjuk kifejezni, míg az anyaszentegyház-
ban mindenki megtalálhatja helyét, a testi
és lelki törõdést.

Az istentisztelet gyermekszolgálatokkal
folytatódott, melynek moderátora Dénes
Éva tiszteletesasszony volt. Külön köszön-
tötte az édesapákat is, arra kérve õket, hogy
minden elhangzó versben, énekben találják
meg a hozzájuk szóló üzenetet. 

Az ünnepi mûsort a Kíváncsiak Klubjá-
nak kicsinyei kezdték, õket az elsõ osztályo-
sok zenés, verses, népi összeállítása követte.
Az ifjú zenészek közül elõször a furulyások,
majd a gitárosok mutattak be szívhez szóló
anyák napi dalcsokrot, végül pedig a
Kíváncsiak Klubjának nagyjai zárták a
közös szolgálatot. 

Az istentisztelet zárásaként Karácsonyi
Ilona ünnepi szavalatát hallgattuk meg.
Köszönet illesse a fellépõk felkészítõit, vala-
mint a presbitereket az alkalmat követõ sze-
retetvendégségért.

Az anyák köszöntése itt nem ért véget:
elsõsök és óvodás testvérek kis csapata,
tanítójukkal és lelkészükkel egyetemben,
otthonaikban keresték fel azokat az édes-
anyákat, akik betegségük miatt nem lehet-
tek a templomban. Megható pillanatoknak
lehettünk tanúi.

CIAVOINÉ LÉTAI ANDREA alsós tanárnő
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Katona János lelkipásztor köszönetet mondott a
segítő kezekért 


