
Nőszövetségek közösségi élménye. Zászlós bevonulás a templomba (Fotók: Rácz Ervin)

NŐSZÖVETSÉGI NYÁRI TALÁLKOZÓ SZATMÁRNÉMETIBEN

Jézus Krisztus tulajdona vagyok
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A fenti üzenet maradt a július 20-án tar-
tott református nõszövetségi nyári talál-
kozó mondanivalója, útravalója sok
asszonytestvérem visszajelzése szerint.
A több mint 1600 résztvevõ úgy jött,
mint akinek kevés vigasza van, sok bá-
nata, sebe, terhe, nyomorúsága, ám lel-
kiekben megelégedve és hitében meg-
erõsödve indult haza Szatmárnémetibõl.

Az idei találkozó azt hirdette a Hitvallás évé-
ben, hogy a partiumi magyar református gyü-
lekezetek nõtagjai beismerik: vigasztalásra
szorulnak, törékenyek, elerõtelenedõk, de
Jézus Krisztusban, életük tulajdonosánál kere-
sik vigasztalásukat. Ez a beismerés és felis-
merés jó példa. Az asszonyok azért emelték fel
zászlóikat, hogy hirdessék, onnan felülrõl, csak
Jézustól jön az igazi segítség. Az új zászlók
bemutatása és felavatása hirdette, mi az Úréi
vagyunk, és az övéiként élünk és szolgálunk.

A Szatmár-Láncos gyülekezet és gyönyö-
rû templomuk volt a házigazdája, a befoga-
dója a nyári királyhágómelléki kerületi konfe-
rencia 14. alkalmának. Nem csak az ide elza-
rándokló nõk és asszonyok vallották meg itt
hitüket, hanem a Szatmárnémeti városában

élõ és a Szatmári Egyházmegyében szolgáló
reformátusok is, ahogyan megszervezték a
konferenciát, levezették a vendégfogadást és
a vendéglátást. Köszönet a feledhetetlen fo-
gadtatásért, önzetlen áldozatokért, a szeretet-
bõl áradó felajánlásokért. 

Aki a konferencián szívével, lelki szemé-
vel és fülével látott és hallott, az megtapasz-
talta azokat a csodákat, melyrõl a Bibliaolvasó
kalauz napi igéje is szólt. Krisztus vigasztaló
üzenete mind az igei köszöntésekben, mind
az elõadásokon, mind a kezdõ és a záró isten-
tiszteleten az igehirdetésekben elhangzott, az
úrvacsorai közösségben pedig nyilvánvalóvá
és fizikailag megtapasztalhatóvá vált: Krisz-
tus szeret bennünket, megszán bennünket,
szeretnivaló tulajdonának tekint, ezért szük-
ségeinkben megelégít, ha valami hiányzik,
azt õ bõséggel megadja, ha áldó kezébe
tesszük azt, amink van, a keveset is, megso-
kasítja és megáldja azt. 

A Jézus köré gyûlt asszonysereg úgy
érezte magát, mint aki a bibliai idõket éli. Az
tartotta össze és az tartotta vissza az össze-
gyûlt sokaságot egész nap, ami számukra a
legfontosabb, a legértékesebb: Jézus Krisztus-
sal kapcsolatban lenni, tanítását hallgatni. 

Radványi Károly emlékezete /4. Megújult a hitvallás /5. Hírvivõ /7-8.
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Reformátusságunk
többlete
Napjainkban, az elmúlt években, és félő,
hogy az elkövetkező években is, a társa-
dalmi közbeszéd egyik leggyakoribb jel-
lemző szava a válság.

A válság, a gazdasági, a társadalmi és
az erkölcsi, értékválság, valóságos és
tagadhatatlan, másfelől megjelenítése, a
rá történő gyakori hivatkozás eltúlzott,
néhol eltorzított, vagy éppen indokolatlan,
és már-már az az érzés keríti hatalmába
az embert, hogy a tehetetlenség palástolá-
sára, a cselekvésképtelenség felmentésé-
re, a felelősség elhárítására szolgál.

Tény, hogy az emberek mindennapjai,
és különösen a megélhetés nehezebbé
vált, sok a szegény és a szenvedő.
Ugyanakkor a közvetlenül érzékelhető
gazdasági válságnál sokkal súlyosabb az
erkölcsi válság, a keresztyén értékrend
társadalmi fellazulása, amelynek alapve-
tően két súlyos következménye van: az
egyének szintjén tömegesen jelentkező,
konkrét betegségekben is mérhető lelki
válság, a másik az egyének és a közössé-
gek körében egyre inkább jellemző iden-
titásválság. 

Ebben a helyzetben különös jelentő-
sége feladata és felelőssége magyar
református egyházunknak, hogy közös-
ségteremtő módon feltárja, megismertes-
se, rádöbbentse, elfogadtassa híveivel a
hagyományos református értékeket, ame-
lyek olyan sok nehéz helyzeten, a mainál
lehet súlyosabb válságokon is átsegítette
közösségeinket.

Református egyházunk tanításának
egyik sarokpontja az eleve elrendelés, a
predesztináció, amely Isten akaratát,
mindenhatóságát hivatott kifejezni, és ha
mi ezt hittel hisszük és fogadjuk el, akkor
a rossz is válhat javunkra, a nehéz,
válságos helyzetből is kerülhetünk ki
megújulva, megerősödve. 

Éppen az ínség, a nehéz, romló élet-
körülmény az, aminek egyéni és közös-
ségformáló ereje lehet, olyan hatása és
következménye, hogy jobban megis-
merjük önmagunkat, a másikat, környeze-
tünket. Ez pedig alapfeltétele annak, hogy
képesek legyünk megismerni a Mindenha-



„Végezetül imádkozzatok értünk atyámfiai,
hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsõíttes-
sék, amiként ti köztetek is.” (2Thessz 3,1)
Pál arra kéri a hívõk közösségét, hogy imád-
kozzanak érte, az igehirdetõért. Imádkozza-
nak igehirdetõ szolgálatának eredményes-
ségéért, Isten szabadítsa fel az ige terjedésé-
nek útját, mindenféle akadály semmisüljön
meg. Pál szeretné, ha az ige terjedését ne
akadályoznák a gonosz emberek, minden-
féle gonoszságok.

Pál kérése a mai keresztyéneknek is szól,
nekünk, személyesen is, és gyülekezetünk-
ben is imádkoznunk kell az ige terjedéséért.
Pál nem csak azt szeretné, hogy az ige gyor-
san terjedjen, hogy az ige jusson el minél
több emberhez az apostoli igehirdetés által,
hanem azt is, hogy a szívekig jusson el, s így
terjedjen a Krisztusról szóló evangélium, az
ige gyümölcsöt teremjen az életekben.

Akit Isten megbízott az igehirdetés szol-
gálatával, az vegye komolyan szolgálatát,
akik igehallgatók és az igehirdetéstõl külön-
bözõ szolgálatot végeznek, vegyék komo-
lyan Pál kérését, imádkozzanak az igehirde-
tõért, hogy Isten szájaként adja tovább az is-
teni üzenetet, és az elvetett mag jó talajba
hulljon, teremjen gyümölcsöt, terjedjen a
szívben és a szívek között az ige. 

Az Úr minden imádságot meghall, s ha
teljesíti a kéréseket, nem emberi érdemért
történik, nem az imának van ereje, hanem
annak a jele, hogy az Úrnak van ereje arra,
hogy a javunkra való dolgokat megcsele-
kedje, s mert Õ szeretet, kegyelmes, úgy
akar megdicsõülni, hogy könyörül rajtunk,
a javunkra váló dolgokat megadja nekünk.
Az ige terjedése is az Õ jóvoltából, az ige-
hirdetés tõle jövõ áldásából van.

„Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük
õket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy
csendesen munkálkodva, a magok kenyerét
egyék.” (2Thessz 3,12)
Pál apostol bár sok gyülekezetben élt, nem
kért sem élelmet, sem ruházatot, nem várta
el, hogy eltartsák õt, noha az kijárt volna
neki, „méltó a munkás a maga bérére”. Éjjel
és nappal szorgalmasan, keményen dolgo-
zott, eltartotta magát, megkereste minden-
napi megélhetéséhez a szükséges pénzt. Õ
jó példát adott, vallotta és bizonyította is, a

munka a keresztyéni élet elengedhetetlen
velejárója. 

Az, aki dolgozik, Isten teremtett világát
õrzi, munkálja, mûveli, jót tesz, s így a jól el-
végzett munka Istent dicséri. A Teremtõ te-
remtette meg a munkát is, s azt jónak ne-
vezte. Az ember, mint teremtmény azért
kapta életét, egészségét, hogy Isten világát
munkálja, az Isten szerinti jót tegye. Aki
dolgozik, aki jól dolgozik, munkálkodásával
Istent tiszteli. Az apostol bûnnek tartja a
restséget, tétlenséget, a lustaságot, a munka
kerülését egyenesen lopásnak tartja. Aki így
lop, az büntetést érdemel, s javasolja az
ilyen ember megszégyenítését, kizárását a
gyülekezetbõl. Hangsúlyozza, hogy a lusta-
ság bûnét komolyan kell venni, nem lehet
szemet hunyni felette, mert aki lusta, az
lopja a napot, és aki meglopja az Isten di-
csõségét, az nem érdemeli meg, hogy Isten
áldja õt, hogy a gyülekezet tagja maradjon.

Törekedjünk mi is szorgalomra, becsü-
letes munkára, törekedjünk arra, hogy
hasznosan töltsük el az idõt, használjuk
arra az idõt, az egészséget, hogy jót te-
gyünk másoknak. A körülöttünk lévõknek
„adjunk munkát”, elfoglaltságot, hogy mi
se essünk és õk se essenek a lustálkodás
bûnébe, hiszen jól tudjuk, a tétlenség, a
dologtalanság, a munkakerülés más bûnök
táptalaját adják.

Tudatosítsd magadban és környezeted-
ben is, hogy Istent tisztelni a mindenna-
pokban a leglátványosabban, a legnyilván-
valóbban a munkavégzés által lehetséges,
amit, ahogyan és amilyen eredménnyel dol-
gozol, az arról beszél, hogy mennyire tiszte-
led Uradat.
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Kós Károly alkotása

A Lélek csendje

A mai kommunikációs csatornák nagyon
sok teret engednek azoknak, akik bármirõl
véleményt vagy elképzelést nyilváníthat-
nak. Egy adott téma után kutatva jutottam
el Pongrácz Róbert blogjához, ahol kellõ
magyarázatot találtam a második parancso-
latra vonatkozóan. Ebbõl szeretnék idézni a
Heidelbergi Káté 96. kérdés-feleletét illetõen
(Mit akar Isten a második parancsolatban?
Azt, hogy Istent semmi módon ki ne ábrázoljuk,
se másképpen ne tiszteljük, hanem csak úgy,
amint az Igéjében parancsolta.)

A szerzõ így fogalmaz: „A második pa-
rancsolat meg is indokolja, hogy miért ne
imádjunk vagy tiszteljünk ilyen faragott ké-
pet vagy szobrot: »mert én az Úr a te Iste-
ned, féltõn szeretõ Isten vagyok …« A féltõn
szeretõ nem féltékenységet jelent, hanem ki-
zárólagosságra tartott igényt, amelynek
alapja az Isten örök szeretete és hûsége az
ember iránt. (…) Mit jelent az, hogy »meg-
büntetem az atyák vétkét a fiakban harmad
és negyed íziglen«? Nem valami büntetõ is-

tenrõl van itt szó, mert a szöveg hozzáteszi:
»akik engem gyûlölnek«. Csak akik Istentõl
elfordulnak és parancsolatait megvetik,
azokra vonatkozik ez. 

Gyakran látom én is azt, hogy az apa hi-
tetlensége fiaiban is felnövekszik, és ez már
a nagyapjánál is így volt. Természetesen van
erre ellenkezõ példa is, mert ha a fiú megtér,
és nem a szüleinek a hitetlen életét éli, akkor
már rá az ígéret második fele vonatkozik,
amely szerint: »irgalmasságot cselekszem
ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek
és az én parancsolataimat megtartják«. (…)

A második parancsolat tulajdonképpen
a bálványimádást tiltja, amely a Szentírás
szerint talán a leginkább megrontja az em-
bert és az emberi közösséget. A bálványimá-
dás azonban nem csupán a faragott és fes-
tett képek tiszteletét jelenti. Sajnos sok nem
vallásos ember is lehet bálványimádó. (…)
Ha egy bûnös kívánság, vagy kapzsiság az
emberi szívben helyet kap, az a szokás törvé-
nye által annyira eluralkodik (vö. Jak 1,15),

hogy teljesen kiszorítja az Istennek járó
helyet a tévelygõ ember életében. (…)
Bármi, vagy bárki, ami az Isten helyére
kerül: a férfi számára egy istenített nõ, vagy
a pénz szerelme (1Tim 6,10), vagy akár egy
eszme, vagy tanítási rendszer, amelyik
ellene mond az Isten szavának, vagy a hata-
lom szeretete, … ez mind bálványimádás
(vö. 2Kor 10,3-5), és akadálya annak, hogy
az Atyával közvetlen kapcsolatban éljünk
Jézus Krisztus által. 

Nem véletlenül mondta Jézus a kora
vallási vezetõinek, és mondhatná el egy
részüknek ma is: »Ez a nép ajkával tisztel
engem, a szíve azonban távol van tõlem.
Hiába tisztelnek engem, ha emberi tudo-
mányt és parancsokat tanítanak« (Mt 15,8-9;
Iz 29,13; Szt. Jeromos kat. ford. szerint).”

Nem illik ujjal mutogatni senkire, hogy
„te bálványimádó vagy!” vagy „te el fogsz
kárhozni!”, ám baráti jóindulattal érdemes,
és kell is figyelmeztetni minden embertár-
sunkat arra, amit Isten parancsolatban utasít
el. De elõbb tegyünk rendet saját portánkon.

Miért jó ez így? Mert a hit cselekedetek
által ismerhetõ meg a legjobban!

ORBÁN LEVENTE

HISZEM ÉS VALLOM

Tisztelet és bizalom



Istennek hála, a Nagybányai Egyházmegyé-
ben a nyár folyamán, immár második alka-
lommal sikerült megszervezni, az egész
egyházmegye fiataljait megszólító ifjúsági
istentiszteletet. Az elsõ alkalomnak, amely
még kísérleti jelleggel, tavaly novemberben
volt megrendezve, a vámfalui egyházköz-
ség adott otthont. 

A viszonylag nagy létszámú érdeklõdés
megerõsített abban, hogy ezt a kezdemé-
nyezést folytatni kell. Így került sor a máso-
dik alkalomra, melynek otthont adó házi-
gazdája a nagybánya-óvárosi egyházközség
volt. Ezúton is köszönetet mondok a gyüle-
kezet vezetõségének, hogy helyet biztosított
a megyei szintû rendezvénynek, Isten ál-
dása legyen a szorgos asszonykezeken, akik
gondoskodtak a bõségesen megterített asz-
talról, mely mellé a fiatalok, az istentisztelet
után leülhettek.

Az Egyházmegyei Ifjúsági Istentisztele-
tek megszervezésének legfõbb célja, a kö-
zösségi élettõl eltávolodott fiatalokat újra
közelebb hozni a gyülekezeti élethez, to-
vábbá ilyen formában is felvenni a harcot az
elrománosodás ellen, alkalmat biztosítani
arra, hogy az egyházmegye különbözõ régiói-
ban élõ református fiatalok egymással talál-
kozzanak, beszélgessenek, ismerkedjenek.

BOGYA ÁRPÁD ifjúsági előadó

Egy résztvevõ élményei

„Újra itt van, újra itt van a nagy csapat!”
Ezzel az ismert dalszöveg-részlettel szó-
lítottak fel minket, ifjakat, hogy részt ve-

gyünk a Nagybányai Egyházmegye ifjú-
sági istentiszteletén. Az alkalomra június
1-jén, szombaton délelõtt 11 órakor, a
nagybánya-óvárosi református templom-
ban került sor.

Szerintem, nekünk fiataloknak, kiváló
alkalom volt ez arra, hogy a megye külön-
féle szegletébõl érkezve találkozzunk rég
nem látott barátainkkal, illetve, ami
számomra a legjobb volt, hogy új ba-
rátokra tehettem szert. Lelkileg épülni,
hitünkben megerõsödni és egymással
ismerkedni, úgy érzem ezek voltak a nap
elsõdleges céljai. 

Miután köszöntöttük a nyári ifjúsági tá-
borokban megismert barátainkat, helyet
foglaltunk a református templomban, ahol
gyülekezetenként köszöntöttek minket.
Egyházmegyénk esperesének biztató szavai
után igehirdetéssel, majd ifjúsági énekekkel
folytatódott a rendezvény. Ezek során a leg-
elsõ ifis találkozó és a régmúlt táborok em-
lékei özönlöttek fel bennem. Szeretetben és
otthon éreztem magam.

Az ifjúsági istentisztelet után a nagybá-
nyai gyülekezet termében ebédeltünk. Ma-
gam sem tudom, mikor beszélgettem utoljá-
ra ennyit étkezés közben. Késõbb, odakint a
szabadban ismerkedési és egyéb közösségi
játékokkal folytatódott a program. 

Dióhéjban ennyi volt a napunk, de
biztosra veszem, hogy ahogyan számom-
ra, úgy a többiek számára is, felejthetetlen
maradt ez az alkalom. Érezhettük az isteni
szeretet közelségét a nap minden al-
kalmán.

SEBESTYÉN MÁRTON

Harangszó IFJÚSÁG – ÉNEKLO EGYHÁZ 3

IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET NAGYBÁNYÁN

Megszólítani, közel vinni

A közösségtől eltávolodott fiatalokat újra közel kell hozni a gyülekezeti élethez

Tordaszentlászlói
kórusünnep
Immár huszonnegyedik alkalommal zarán-
dokoltak Tordaszentlászlóra a Kárpát-meden-
ce minden sarkából a kórusok, hogy június
utolsó szombatján, Szent László napján
közösen ünnepeljenek.

A mostani kórustalálkozó jelentõsége,
hogy egybeesett Bethlen Gábor Erdély feje-
delmévé választásának 400., valamint a tor-
daszentlászlói kórusmozgalom 125. évfor-
dulójával – hangzott el Boldizsár Zeyk Imre
köszöntõjében.

A benevezett kórusok végigvonultak a
falu utcáján, majd a Mûvelõdési Házban
kezdetét vette a 22 kórus bemutatkozása. A
résztvevõk Kolozs, Fehér, Szilágy, Márama-
ros megyékbõl, valamint Szeghalomról
(Magyarország) érkeztek.

Máramaros megyébõl négy kórus vett
részt a találkozón: a koltói vegyeskar,
Téglás Lajos karnagy vezetésével, a koltói
kamarakórus, a Teleki Magyar Ház kó-
rusa, illetve utóbbi kettõ egyesített kórusa,
Fülöp Gábor karnagy vezetésével, valamint
a nagybánya-óvárosi egyházközség ve-
gyeskara, Nagy Emese karnagy vezény-
lésével.

Az óvárosi vegyeskar második alkalom-
mal vett rész a találkozón. Tagjai szorgal-
mas, kitartó, éneklést kedvelõ egyének, akik
napi gondjaikat félretéve, hetente több alka-
lommal is összegyûltek próbálni. Karna-
gyuk kismamaként is felvállalta a nem kis
fáradságot igénylõ munkát, és az utazással
járó kényelmetlenséget is, azért, hogy dalo-
sai ne csak a helyi egyházközség tagjait ör-
vendeztessék énekeikkel, hanem hallattas-
sák hangjukat mások elõtt is. Ezúton is kö-
szönetet mond munkájáért: Mátyás Sarolta,
Mátyás Erzsébet, András Zsófia, Kézdi Éva,
Kolozsvári Anna, Koós Klára, Lakatos Nella,
Boian Edit, Dézsei Zsuzsánna, Koros Mária,
Szõke Erzsébet, Varga Julianna, Csepei
Erzsébet, Újlaki Éva, Cseh Árpád, Lakatos
Géza, Máté Gyula, Mészáros József, Tukacs
Károly, Lovász Csaba és Kása Emil.
Ugyanakkor megköszönjük lelkipásztora-
inknak is a támogatást és az utazásban
nyújtott segítséget.

A találkozó végén Tóth Guttman Emese, a
Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke
megköszönte minden fellépõ kórusnak és
karnagyának a munkáját, további kitartó
munkára buzdítva a résztvevõket, majd
Szõke Zoltán ny. lelkipásztor átadta az em-
léklapokat, zászlószalagokat és Suba László
Szent László címerét ábrázoló emlék-
plakettjét. 

LAKATOS NELLA presbiter, kórustag
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Kis túlzással, évtizedeken át nem
akadt olyan partiumi református
otthon, ahol a háztartás díszeként ne
lettek volna megtalálhatók Radványi
Károly közkedvelt, jellegzetes stílusú,
népies motívumaival keretezett fali-
naptárjai. 

Munkásságát, egyháza melletti hûségét,
mûvészi igényességét 1994-ben Pro Partium-
díjjal ismerte el a Királyhágómelléki
Egyházkerület. „Református Anyaszent-
egyházunkban, Misztótfalusi Kis Miklós és
Szenczi Kertész Ábrahám kései örököseként
megbecsült hely illeti meg Radványi Károly
mûvészetét” – fogalmaztak méltatói. 

A 88. életévében elhunyt Károly bácsi,
vagy ahogy munkatársi közösségében
szólították: „Karcsi apó”, közel két év-
tizeden át volt lapunk grafikai szerkesztõje.
Mûvészetét, munkásságát a jelenbe és a
jövõbe is igyekszünk átmenteni, mûvei
folyamatos, évek óta tartó számítógépes
feldolgozásával és közlésével. 

Radványi Károly emlékét az alábbiak-
ban saját munkáival, illetve szavaival idéz-
zük fel, egy néhány évvel ezelõtti, a refor-
mátus kalendáriumban megjelent életút-
beszélgetés fonalát felvéve, melynek
szerzõje Bereczki András. 

„Folytasd tovább az õ munkáját“

„1957. január 22-én édesapám temetésén a
búcsúztató beszédet Buthi Sándor püspök
tartotta, aki felém fordulva a következõket
mondta: Károly, az édesapád szorgos
kezébõl kihullott vésõt vedd fel és folytasd

tovább az õ munkáját alázattal. Én a
könnyeim között csak bólintani tudtam.

A tipográfia iránti elkötelezettségem
családi hagyományokban gyökerezik. Az el-
múlt 50 év alatt készült kalendáriumok,
falinaptárak és füzet naptárak illusztrálá-
sához több mint 188 templom és úrasztali
kehely rajzait metszettem ólomba vagy
fába. Díszítéseknél mindig a magyar nép-
mûvészet elemeit használtam fel, nem
szolgain másolva, hanem a célnak megfele-
lõen módosítva. 

1994-ben nagy kitüntetésben volt ré-
szem, megkaptam a Pro Partium-díjat. A
következõképpen méltatta munkásságomat
Tõkés László püspök és Szilágyi Aladár fõ-
gondnok: Radványi Károly, apja örökébe lép-
ve, az állami nyomda munkatársaként fo-
lyamatosan vállalta az egyház naptárnyira
zsugorodott kiadványainak a grafikai ki-
vitelezését. Ólommetszetekbe örökítette
egyházkerületünk templomait, évszázados
kazetták mintáit, vagy gyülekezetünk érté-
kes kegyszereit. Egyházi sajtónk feléleszté-
sének idején megifjodott alkotóerõvel vál-
lalta el a Harangszó grafikai szerkesztését,
verses füzetek és kalendáriumok illuszt-
rálását, valamint más egyházi kiadványok
mûvészi kivitelezését.

Édesapámtól lestem el a metszést, de a
váradi Képzõmûvészeti Iskolába is jártam
négy évet. Balogh István festõmûvész növen-
déke voltam. 

Barátok, jeles ismerõsök számára ké-
szültek ex libris metszeteim. Sok munkám
és sok örömöm van bennük, emberi kapcso-
latokat véstem beléjük. 

Én hívõ ember vagyok... A hit pedig sok
erõt ad. Kár, hogy a mi népünk elveszti
istenes kötõdését a szabados világban.“ 

HARANGSZÓ

BÚCSÚ A REFORMÁTUS TIPOGRÁFIA MŰVÉSZÉTŐL

Radványi Károly emlékezete

Radványi Károly (1925-2013)

A Radványi-stílusként számon tartott népies motívum a 2007-es falinaptárból
Radványi
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A Heidelbergi Káté Krisztuson keresztül
tanít az Atyáról és a Szentlélekrõl. Hittel és
értelemmel íródott – fogalmazott ünnepi
elõadásában Fekete Károly, a káté magyará-
zatának szerzõje a Magyar Református Egy-
ház (MRE) közös zsinatán, Debrecenben.

„Ünnepi ülésünk egyben hálaadás és
megemlékezés a Heidelbergi Káté 450. év-
fordulójáról” – vezette fel a Nagytemplom-
ban az elsõ napirendi pontot Varga Attila,
királyhágómelléki fõgondnok, a zsinati ülés
moderátora. A Heidelbergi Káté Krisztuson
keresztül tanít az Atyáról és a Szentlélekrõl.
Hittel és értelemmel íródott – fogalmazott
Fekete Károly, a káté magyarázatának szer-
zõje, a debreceni teológia rektora.

– Amikor egyházunk küzdelmes tör-
ténelme során hûtlennek és feledékenynek
bizonyult, vagy gyáva volt ráhagyatkozni,
mindig mélypont jött, amikor viszont meg-
becsültük, viszonyítási pontnak tartottuk a
Heidelbergi Kátét, mindig hitbeli megma-
radás és jövendõmunkálás járt együtt. A
káté kínálta boldogító tudásra égetõen
szükségünk van. Aki tudja, hogy nem ön-
maga, hanem Jézus Krisztus tulajdona, az
nincs kiszolgáltatva a világmindenség erõi-
nek, sem a maga ösztöneinek, az egocent-
rikus élet kelepcéjét felváltja a krisztocent-
rikus élet perspektívája – mondta a rektor.

Az elmúlt években többször felvetõdött
az igény, hogy szülessen meg a Heidelbergi
Káté új fordítása, akár egy meglévõ fordítás
átdolgozásával – mondta Bölcskei Gusztáv,
az MRE zsinatának lelkészi elnöke. A Gene-
rális Konvent (GK) 2011. júniusi elnökségi
ülésén döntött egy bizottság felállításáról,
egy hivatalos és a katekézisben jól használ-
ható szövegváltozat elkészítése céljából. Az
idõzítésben szerepet játszott, hogy idén

ünnepeljük a káté 450. évfordulóját. A
bizottság szándéka nem egy új fordítás volt,
hanem egy korábbi fordítás átdolgozása és
aktualizálása – mondta a püspök. 

A zsinati ülésen Bölcskei Gusztáv bemu-
tatta a 450. évfordulóra megújított hitval-
lást, valamint bejelentette, elkészült a káté
ötnyelvû – angol, német, magyar, szlovák
és román – fordítása egy kötetben, ami köz-
lése szerint bizonyítja: a Heidelbergi Káté
„közös református kincs, ami nem szorít-
ható anyanyelvi korlátok közé”.

A Zsinat szavazással fogadta el, hogy a
MRE egységesen használt szövegû hitval-
lása a Heidelbergi Kátét Fordító Bizottság
által 2013-ban átdolgozott szöveg legyen.

Jan-Gerd Heetderks, a Református Egyhá-
zak Világközössége európai képviselõje kö-
szöntõjében arra figyelmeztetett, hogy „az
európai társadalmakban növekszik a szeku-
larizáció, az emberek elfordulnak a hittõl, az
egyháztól”. Hozzátette: úgy kell kommuni-
kálni az evangéliumot, hogy „eljussunk
fiataljainkhoz”, s úgy kell közvetíteni a Hei-
delbergi Kátét, hogy az elvezessen az embe-
rek szívéig.

Az ülésen határoztak a Horvátországi
Református Keresztyén Kálvini Egyház
csatlakozásáról is – teljessé téve a Kárpát-
medencei református egységet. A ratifiká-
ciós okmányt Csáti-Szabó Lajos, a horvátor-
szági egyház püspöke írta alá. Közben meg-
kezdõdtek a tárgyalások a Kanadai Magyar
Református Egyház csatlakozásáról is.

A közös zsinat úrvacsorás istentisztelet-
tel fejezõdött be. Igét hirdetett: Bölcskei
Gusztáv, ágendás beszédet mondott Csûry
István, királyhágómelléki püspök. 

HARANGSZÓ-ÖSSZEÁLLÍTÁS

TELJESSÉ VÁLT A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS EGYSÉG

Megújult a hitvallás

Zsinati összkép a Nagytemplom mellett

A HEIDELBERGI KÁTÉ a református
egyház alapvető hittételeit tartalmazza.
Szerzői Zacharias Ursinus és Caspar Ole-
vianus református hittudósok, akiket III.
Frigyes pfalzi választófejedelem azzal
bízott meg, hogy a Biblia alapján írjanak
olyan népkönyvet, amelyből minden refor-
mátus hívő tisztán és igazán megismerheti
a keresztyén vallást. A káté rövid idővel
1563-as kiadása után magyar nyelvte-
rületen is ismertté vált. Magyar nyelven
először 1577-ben jelent meg Pápán,
Huszár Dávid nyomdájában. A szatmár-
németi nemzeti zsinat 1646-ban kimondta,
hogy a Heidelbergi Káté „mindenütt meg-
tartassék és taníttassék”. 

A közös zsinat
zárónyilatkozatából

„Mi, magyar reformátusok, Istennel és egy-
mással kötött szövetségünket megerősítve
zsinati közösségünkben adunk hálát hit-
vallásunkért, a 450 esztendős Heidelbergi
Kátéért. Így fogadjuk el a Káté szövegének
átdolgozott, új magyar fordítását is. A
Heidelbergi Káté olyan hitvallás, amely az
emberi kifejezőképesség töredékes eszkö-
zeivel fogalmazza meg Istenbe vetett
hitünket és ad számot a keresztyén életről.
A Heidelbergi Káté minden nyelven és min-
den korban ugyanazt hirdeti: Krisztus vált-
ságát és valóságát az ember életében,
megszentelő jelenlétét az egyházban.“

Református fogalomtár

Magyar Református Egyház – a csatla-
kozó részegyházak zsinati közössége. Az
együttműködés kereteit rögzítő közös
alkotmányt 2009. május 22-én fogadta el a
debreceni Alkotmányozó Zsinat. 

Részegyház – Az alkotmány szóhaszná-
lata szerint – a II. Helvét Hitvallásból vett
kifejezéssel élve – részegyház a saját or-
szágában önálló jogi személyiséggel el-
ismert és a közös alkotmányt ratifikáló
egyház. Szinonim fogalomként használjuk
még az „egyháztest” vagy „országos egy-
ház” kifejezést is.

Közös Zsinat – A MRE alkotmányozó és
törvényhozó testülete, amelyet a GK hív
össze szükség szerint. A közös alkotmány
elfogadása és módosítása mellett törvényt
alkot mindazokban a közös kérdésekben,
amelyekre a részegyházak legmagasabb
szintű testületei felhatalmazzák. 

Generális Konvent – A Közös Zsinat
összehívása kapcsán említett GK a
Kárpát-medencei református egyházak
közös képviseleti testülete. Feladata a
közös alkotmány és a közös törvények
előkészítése, a közös ügyek koordinálása
és az egység munkálása. (Kálvincsillag)
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A konferenciát megnyitó ft. Csûry István
püspök igei üzenete a konferencia végéig
visszhangzott bennünk: Isten irántunk való
szeretete hasonlít az anyai szeretethez, az
édesanyáknak komolyan át kell gondolni-
uk, milyen az õ szeretetük a rájuk bízottak
felé. Isten felelõsségre is vonja az édesanyá-
kat, az Õ döntõ szava szerint nevelik-e
gyermekeiket vagy sem. Az édesanyáknak
az a küldetésük, hogy úgy építsék a lelke-
ket, hogy évtizedekre elõre tekintve épülje-
nek a családok és a gyülekezetek. Minden
édesanya gondolja át komolyan felelõssé-
gét! Kovács Sándor esperes szinte folytatta a
nyitó gondolatot: az édesanyák küldetése
az, hogy világra hozzák és felneveljék a
következõ tanítvány-nemzedéket, amihez
az kell, hogy az édesanyák kitartóan
Krisztusról tegyenek vallást gyermekeik-
nek, jó példával járjanak elöl. 

Péter Krisztusról szóló vallástételére
Korda Zoltán hívta fel a figyelmet. Ahogyan
Péter a Szentlélek által vallotta meg hitét,
úgy a Szentlélek munkálkodásának bizo-
nyítéka a 450 éves Heidelbergi Káté. A Káté
tartalma szellemi vár, lelki bástya, s hálásak-
nak kell lennünk azokért az édesanyákért,
akik a kommunista idõkben is tanították azt
gyermekeiknek. A mai nap Isten azt akarja,
hogy megvalljuk, ki nekünk Krisztus, s azt
is, hogy bennünk végbemenjen a változás,
tudjuk kimondani: „Te vagy a Krisztus, az
élõ Isten Fia”. A láncos-templomi istentisz-
telet egész nap az örök istentisztelet elõké-
pe, hisszük, az lesz a mi földi személyes val-
lástételünk jutalma, hogy a mennyei bol-
dogságban részesülünk, s ott örökké meg-
vallhatjuk, hogy Krisztus az Úr, az Isten Fia,
és ott örökké dicsérhetjük Õt. 

Dr. Juhász Tamás teológiai professzor –
Dr. Tavaszy Sándor káté-fordító professzor
unokájának minõségében is – hitelesen,
derûvel fûszerezve, közvetlen és személyes
hangnemben, lényegretörõen foglalta össze
elõadásában a Heidelbergi Káté értékes-
ségét. Az 1563-ban született Káté üzenete:
Isten oltalmába vette az ellene lázadó és tõle
menekülõ embert, Isten a bûnös embert tu-
lajdonává tette Krisztus által. Hangsúlyos
az, hogy a hitükért üldözött, menekült lelki-
pásztorok és hittudósok fogalmazták meg.
A Heidelbergi Káté az Istentõl menekülõ, de
mégis az Istenhez menekülõ ember hitval-
lása, a menedéket adó egyház hitvallása. Az
elõadó Kálvint idézve arra biztatta a hallga-
tóságot, hogy az üldözöttségben nem az én,
nem az áldozat a fontos, hanem az, hogy az
üldözött igaz hitet meg kell védeni, ami ál-
dozat nélkül nem megy. A mai világban is
elmondható, hogy maga a keresztyénség ál-
dozat. A HK 52. kérdés-felelete alapján arra
figyelmeztetett minket, hogy viaskodjunk a
bûn és a Sátán ellen, úgy várjuk az értünk
jövõ Krisztust, mint akik földi életünk végé-

ig fel kell vállalnunk az „ördögûzés és a
mártírium” feladatát, reformátusként is és a
magyar nemzet fiaként is. Az ember csak
Istenben nyer oltalmat.

A 21. században az Isten ellen lázadó és
tõle menekülõ ember azt vallja és cselekszi,
hogy túlélni a válságot csak akkor lehet, ha
egymást megsemmisítjük, ha egymás ellen,
az ember ember ellen fordul. A református
káté azt vallja, hogy aki Istenhez menekül,
az a túlélést is elnyeri Isten kegyelme és
gondviselése által. A túlélés, a megmaradás
Isten ajándéka. Az anyaszentegyház az a
hely, amelyet Isten rendelt és hozott létre
azért, hogy ott a szentek megtapasztalják az
Istentõl kapott túlélést és megmaradást. A
család, a gyülekezet, a szentek közössége az
a hely, ahol a Szentlélek naponta munkálja
a szentek állhatatosságát és a megmaradást.

Az elõadások rendjén rendkívüli volt
az, hogy édesanya és lánya, Takács Emese és
Kovácsné Takács Emese (Hajdúszoboszló) tar-
tott gyakorlatias elõadást a Krisztus-követés
akadályairól és azok elhárításáról, melynek
legfõbb üzenete az volt: Te ne légy akadálya
a Krisztus-követésnek!

Az asszonyok szívükbe vésték nem csak
az elõadásokat, de a tiszántúli, a dunamel-
léki, a kárpátaljai és az erdélyi Nõszövetség
képviselõinek igei köszöntését. Szívesen
hallgattuk Varga Eliza bizonyságtételét is
arról, hogy Isten kegyelmébõl sikeres mûtét
után a gyógyulás útjára lépett, megköszön-
te a nõszövetségek adományait, érte mon-
dott imáit. Vinczéné Pálfi Judit missziói elõa-
dótanácsos az élesdi református gyerme-
kotthon javára hirdette meg az adakozást,
illetve a tisztújítás eredményét közölte.
Bogya Kis Mária, a hat évre megválasztott
egyházkerületi vezetõség nevében megkö-
szönte az eddigi és a most újra elnyert bizal-
mat. Családjával együtt vallja: „Én és az én
házam népe az Urat szolgáljuk”, s ennek a
hitvallásnak a jegyében szeretné folytatni a
Nõszövetség, a nõk családjának szolgálatát.

A Nõszövetség megkoszorúzta Kölcsey
Ferenc költõnk és Rákóczi fejedelmünk
mellszobrát, a két koszorú hirdeti az arra
járóknak és az ott emlékezõknek azt, hogy a
hitvalló élet nem meddõ és nem hiábavaló,
bármilyen áldozattal is jár.

NŐSZÖVETSÉGI NYÁRI...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

HETEDIK KÜRTSZÓ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

Ünnepélyes bevonulás. Vendégek, vendéglátók és
szolgálattevők

tó Atyát és az Ő Fiát. „Istenben élünk, moz-
gunk és vagyunk”. (ApCsel 17,28)

Magyar reformátusságunk „hozadéka”,
„többlete” a mai világban a gyülekezet kö-
zössége, amelyben megtalálhatjuk önma-
gunkat, és ebben az önfelismerésben, ki-
szakadva kozmikus magányunkból, fellel-
hetjük társainkat, a közösséget. A református
közösség, a gyülekezet, éppen a kálvini
tanításnak megfelelően, a cselekvő hitet
helyezi középpontba. A hit nem elmélet és
nem dogmatika, hanem belső kényszerből a
Szentlélek által vezérelt cselekedet. Hiszen a
„cselekedetből lett teljessé a hit” (Jak 2,22),
„cselekedetből igazul meg az ember.” (Jak
2,24) Cselekedeteinkben ismerjük meg igazán
önmagunkat és egymást is.

Végezetül még egy gondolat: nincsen
olyan válsága az emberi életnek, melyet
Jézus Krisztus váltsága és valósága, a meg-
váltásba vetett cselekvő hit le ne tudna győzni.

Képes hírmondó

Tasnád: Jolánka néni, a legidősebb
királyhágómelléki református

Érmihályfalva: korfirmáltak találkozója 
(Fotó: Rencz Csaba)

Mezőtúr: Partiumiak a Csillagponton
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ÜNNEPI KÖNTÖSBE ÖLTÖZÖTT
MAGYARKAKUCS. A magyarkakucsi egy-
házközség és a helyi RMDSZ július 28-án
tartotta a településrõl elszármazottak 11. ta-
lálkozóját. Most is hazatértek az egykori
szomszédok, barátok, családtagok és a ma-
gyarországi testvértelepülés, Kakucs is szép
számú küldöttséggel képviseltette magát.
Megtelt az Árpád-kori templom, sõt a
templomkertben is közel százan hallgatták
Futó Ferenc érolaszi lelkipásztor igehirde-
tését. Szilágyi Gyöngyi házigazda lelkész kö-
szöntötte az egybegyûlteket, ünnepi köszön-
tõt mondott Barabás Imre fõgondnok. A he-
lyi, lelkes ifjak színvonalas mûsora Szilágyi
Lilla önzetlen munkáját dicséri, mely az ün-
nepség egyik meghatározó momentuma
volt, rávilágítva a szülõföld szeretetére. Szá-
mos meghívott, polgármesterek és politiku-
sok köszöntõje és a Kakucsi Népdalkör
énekszáma után megkoszorúzták a háborús
hõsök emlékmûvét, majd ünnepi ebéddel
kedveskedtek a megjelenteknek, amit a
továbbiakban kulturális mûsor követett. 

CIAVOINÉ LÉTAI ANDREA

FELHÍVÁS SZOMBATI-SZABÓ ISTVÁN
SZAVALÓVERSENYRE. A Lugosi Refor-
mátus Egyházközség október 5-én (szom-
baton) kilencedik alkalommal hirdeti és
rendezi meg a szavalóversenyt, nem hiva-
tásos versmondók számára, a következõ
benevezési kategóriákban: 1. elemi iskolák
I–IV. osztályos tanulói, 2. általános iskolák
V–VI. osztályos tanulói, 3. általános iskolák
VII–VIII. osztályos tanulói, 4. középiskolák
IX–XI. osztályos tanulói, 5. középiskolák XII.
osztályos tanulói – egyetemi hallgatók, 6.
felnõtt korosztály.

A verseny célja Szombati-Szabó István
lelkipásztor-költõ emlékének ápolása, a szép
magyar szó terjesztése, valamint az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc szellemi-
ségének felidézése. Minden versenyzõnek
kötelezõ egy Szombati-Szabó István és egy
szabadon választott, a forradalom és szabad-
ságharc korát és szellemiségét megszólaltató
vers ismerete és elõadása. 

A két vers elmondása után a zsûri min-
den kategóriában dönt az alábbi értékû
díjak odaítélésérõl: I. díj – 300 lej, II. díj –
200 lej, III. díj – 100 lej, valamint a támoga-
tók által felajánlott különdíjak és könyvcso-

magok. A benevezési ûrlapokat szeptember
30-ig kérjük eljuttatni a Lelkipásztori
Hivatalba. A benevezési díj: 25 lej.
Benevezési ûrlap és bõvebb tájékoztatás az
alábbi elérhetõségeken igényelhetõ. 

Postacím: Lugosi Református Egyházköz-
ség, Parohia Reformatã Lugoj, RO – 305500
Lugoj, str. Magnoliei nr. 15., Jud. Timiº.
Tel./fax: (+4)-0256-351-103, mobil: (+4)-
0788-628-750, e-mail: gallzoli@yahoo.com.
Támogatásokat és felajánlásokat hálás kö-
szönettel fogadunk el.

GÁLL ZOLTÁN lelkipásztor

A NYUGAT-EURÓPAI REFORMÁTUS
KERETSZERVEZET TANÁCSKOZÁSA.
A Vértes lábánál elterülõ Csákvár õsi ma-
gyar református gyülekezete adott otthont
július 18-21-e között a Nyugat-európai Ma-
gyar Református Lelkigondozó Szolgálat
(NyEMRLSz) rendszeres évi Hittudományi
és Vezetõségi Tanácskozásának. A megnyitó
istentisztelet ünnepélyes hangulatot emelte
a helyi gyülekezet énekkarának fellépése és
Mészáros János Elek, Simándy-díjas magán-
énekes hangversenye.

A nagy európai szórványban a
NyEMRLSz 1944-es megalakulása óta folya-
matosan végzi az anyanyelvi igehirdetés és
lelkigondozás szolgálatát. A nyugat-európai
résztvevõkön kívül Magyarországról, Szlo-
vákiából, Kárpát-Ukrajnából, Romániából
és Szerbiából is érkeztek érdeklõdõk a
tanácskozásra. 

Szombaton Steinbach József dunántúli
püspök küldetésünk elvi alapjairól szólt.
Tõkéczki László egyetemi tanár, dunamelléki
fõgondnok küldetésünk európai vetületeit
egy hazai szemszögébõl elemezte; majd
Tóth Miklós, Szolgálatunk titkára küldeté-
sünk európai és világvetületeirõl szólt. Tõkés
László, az Európa Parlament tagja a Magyar
Református Világszövetség megalakulá-
sának 75 éves jubileumára emlékezett, és a
világszerte szétszórt magyar reformátusság
jövõjérõl értekezett.

A vasárnapi úrvacsorás záróistentisztelet
igehirdetõje Erdélyi Géza ny. felvidéki püs-
pök, a Magyar Református Egyházak Tanács-
kozó Zsinatának lelkészi elnöke volt. Em-
lékezetes élményt nyújtott a székesfehérvári
Csomasz Tóth Kálmán ökumenikus kórus és
a Légierõ zenekarának közremûködése.

EGYHÁZMEGYEI ADOMÁNYOK AZ
ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK. Csaknem 2
millió forintnak megfelelõ lejt adott át a
Bihari Egyházmegye a Magyar Református
Szeretetszolgálatnak (MRSZ) a dunai árvíz
miatt bajbajutottak megsegítésére. Az egy-
házmegye adományát július 16-án vette át
Debrecenben Pál Sándor, az MRSZ kurató-
riumának elnöke Mikló Ferencz esperestõl,
aki elmondta, hogy mind az 59 gyülekeze-
tük adakozott, még a legkisebbek is. Példa-
ként említette Magyarcséke szórványgyüle-
kezetét, amely összesen 8 tagot számlál, õk
100 lejt gyûjtöttek össze.

A Temesvári Egyházmegye gyülekeze-
teiben 6377 lejt gyûjtöttek az árvízkárosultak
megsegítésére. A szerkesztõségünkhöz eljut-
tatott lista szerint Igazfalva 150, Lugos 500,
Karánsebes-Nándorhegy 172, Nagybodó-
falva 50, Resicabánya 300, Szapáryfalva 50,
Szigetfalu 100, Temesvár-Belváros 1875, Te-
mesvár-Új Ezredév 530, Temesvár-Újkissoda
500, Temesvár-Vöröscsárda 750, Újmosnica
350, Újszentes 100, Végvár 850, Zsombolya
100 lejt adományozott a cél érdekében.

A NAGYKÁROLYI EGYHÁZMEGYE
HITÉPÍTÕ TÁBORA. Hetven fiatal táboro-
zott egy hétig július közepén a hadadi
Degenfeld kastélyban az egyházmegye
szervezésében. A hit gyõzelmére irányítot-
ták a fiatalok tekintetét a szervezõ lelki-
pásztorok és teológiai hallgatók. A nyitó
istentiszteletet Nagy Sándor esperes tartotta.
A tábornapok a lélek elcsendesedésével és
kiscsoportos beszélgetésekkel kezdõdtek,
Kádár Bertold segédlelkész, valamint Tóth
Orsolya, Kürti Beáta, Szoboszlai Miklós és Erdei
Márk teológusok szolgálatával. 

A lelkipásztorok elõadásukban még
közelebb hozták a tábor témáit. Geréb Miklós
irinyi lelkész arról beszélt, milyen az ember
sorsa Istennel és milyen nélküle. Tolnay
István nagykároly-kertvárosi lelkész inter-
aktív elõadásában feltette a kérdés a fiatalok-
nak: mit akarnak tenni az életükkel? Kurta T.
Beáta házigazda hadadi lelkésznõ a barátság
pszichológiájáról szólt. Végül pedig Gál
Sándor gencsi lelkipásztor a csalódásokról
beszélt a fiatalokkal, mert õket is igencsak
gyakran érinti ez a probléma. Emellett
ügyességi vetélkedõ, szabadtéri játék, IQ-
bajnokság, táncverseny, ki mit tud és
karaoke-est tarkította a fiatalok programját. 

RÁCZ ERVIN

HATSZÁZEZER REFORMÁTUS ÉL
ROMÁNIÁBAN. A 2011-es népszámlálás
végleges adatai szerint 600 932 református
él Romániában. A 2002-es népszámlálási
adatok még 701 077 reformátust összesítet-
tek. Vagyis kilenc év alatt százezerrel csök-
kent a magukat reformátusnak valló
személyek száma Romániában. Az Orszá-
gos Statisztikai Intézet adatai szerint, a me-
gyék szerinti felosztásban Maros, Bihar és
Kolozs megyében él a legtöbb református.
Bihar megyében 95 250 református lelket
számláltak. (A Reformatus.ro nyomán)

A kakucsi ifjak szolgálata

Hadadi táborozók



BIBLIAHÉT ÉS GYÜLEKEZETI NAP
SZINÉRVÁRALJÁN. Szinérváralján az
idén július 1-5. között tartottuk meg a vaká-
ciós bibliahetet, melyen 35 gyermek vett
részt. A foglalkozásokat Huszár László Zsolt
lelkipásztor és Huszár Annamária tiszteletes
asszony tartották, segítségükre volt Noveli
Ildikó pedagógus és Hajdu Annamária gimna-
zista. A gyermekek naponkénti étkezteté-
séhez hozzájárult Czompa Attila gondnok,
családjával. Jókedv és vidámság jellemezte

az egész hetet, melynek „idõutazásai” által
közelebb kerülhettek gyermekeink ahhoz,
Aki ma is kész áldásában részeltetni.

Immár második éve, hogy Szinérvár-
alján a vakációs bibliahetet gyülekezeti nap
követi, mely kiváló közösségformáló erõvel
bír. Tavaly Kánya Endre, szinérváraljai
születésû, Örvénden szolgáló lelkipásztor
hirdette az igét, az idén Huszár László Zsolt
helyi lelkipásztor. Istentiszteletünk kereté-
ben a vakációs bibliahét résztvevõi mutatták
be ünnepi mûsorukat. Szavalt Kálmán Fanni,
kórusmûvekkel szolgált gyülekezeti ének-
karunk. Istentisztelet után az avasújvárosi
néptánccsoport szatmári és mezõségi tán-
cokkal örvendeztette meg a jelenlevõket. A
presbiterek, presbiterfeleségek, nõszövet-
ségi tagok szeretetvendégségrõl gondoskod-
tak, illesse hálás köszönet mindnyájukat.

Gyülekezeti napunkat megtisztelte
jelenlétével Gabriela Tulbure polgármester-
asszony, aki ígéretet tett gyülekezetünk tá-
mogatására. Ennek elsõ lépéseként, egy
héttel késõbb, július 14-én visszakerült a
templomunk elõtti térre Sylvester János
emléktáblája, melyet sárvári testvérváro-
sunk küldöttségének, továbbá a helybeli vá-
rosi vezetõség és gyülekezetünk tagjainak
jelenlétében felavattunk. Soli Deo Gloria!

HUSZÁR LÁSZLÓ ZSOLT lelkipásztor

ÖKUMENIKUS NAGYGYÛLÉS AZ
EURÓPAI EGYHÁZAK EGYSÉGÉRÕL.
Az Európai Egyházak Konferenciája
(Conference of European Churches – CEC)

július 3–8. között Budapesten tartotta 14.
Ökumenikus Nagygyûlését. A kontinens
református, evangélikus, anglikán, baptista,
metodista, ortodox, ókatolikus és egyesült
egyházainak küldöttei a keresztény ökume-
nét megtestesítõ szervezet jövõjérõl foly-
tattak megbeszélést. Az egyházi szervezet
megreformálását, alaptörvényének módosí-
tását célul tûzõ tanácskozáson a Romániai
Református Egyházat Antal János elõadóta-
nácsos képviselte. 

A budapesti Nagygyûlés küldöttei a
„bizalomra épülõ együttmûködésre” he-
lyezték a hangsúlyt, és a CEC alapvetõ
céljaként jelölték meg azt, hogy az „Egyház
egységét” képviselje Európán belül. A meg-
beszéléseken súlypontos kérdésként merült
fel a kisebbségben lévõ egyházak szerepe. A
Nagygyûlés elfogadta az ökumenikus szer-
vezet új alkotmányát – áll a Királyhágó-
melléki Egyházkerület közleményében.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK TA-
LÁLKOZÓJA. Mi, a Kárpát-medence magyar
református középiskoláinak küldöttei – igaz-
gatók, tanárok, lelkipásztorok, diákok – jú-
lius 6-10. között, tizennyolcadik alkalommal
találkoztunk, ezúttal Debrecenben, a Debre-
ceni Református Kollégium Gimnáziumának
és a Dóczy Gimnáziumának vendégszerete-
tében – szerepel a zárónyilatkozatban.

A 25 magyarországi, 6 erdélyi, 3 partiu-
mi, 3 kárpátaljai, 1 felvidéki intézmény és 5
református tanügy-irányítási illetve pedagó-
giai szakmai szolgáltató szervezet küldöttei
testvéri közösségben lehettünk együtt, és a
találkozó jelmondatának – „Orando et labo-
rando” (imádsággal és munkával) – szelle-
mében oszthattuk meg tapasztalatainkat,
tájékoztathattuk egymást az országainkban
folyó magyar református középiskolai ok-
tatás helyzetérõl, eredményeirõl, gondjairól.

HÁLAADÁS A MEGÚJULT SÁRKÖZ-
ÚJLAKI TEMPLOMÉRT. A sárközújlaki
templom felújításáért adtak hálát június 30-
án azok a hívek és vendégek, akik olyan
sokan voltak, hogy többszörösen megtölt-
hették volna az 556 éves hajlékot. „Jertek
áldjuk Isten!” – fogadta a magasztos felhí-
vással a gyülekezetet a szatmári lelkipász-
torkórus, Csûry István püspök prédikációja
után pedig többen szóban is hálát adhattak
Istennek, és köszönetet mondhattak a helyi
gyülekezetnek a kitartó munkáért.

Nagy Erika helyi lelkipásztornõ a csoda
és az öröm napjának nevezte az alkalmat,
majd köszöntötte a Középkori templomok útja
nevû uniós pályázat által felújított „õsi Sion-
ban” megjelenteket. A csillár, az új úrasztali

terítõ, a padokon lévõ párnák és a szõnyeg
a gyülekezet adományaiként készültek el. A
szószékkoronát szintén saját költségükön,
adományokból készíttették el.

A lelkészek igei köszöntése, az ifjak
verses-énekes összeállítása, Hankovszki Ilona
verse tovább emelte az ünnepi hangulatot a
csoda és az öröm megélésének alkalmán. 

RÁCZ ERVIN

BARÁTSÁG-NAPPAL ZÁRULT A SZÓR-
VÁNYPROGRAM MÁSODIK ÉVADA.
Idén is Diószegen tartották annak a prog-
ramsorozatnak a záróalkalmát, amelynek
keretében több partiumi gyülekezetben tar-
tanak havi rendszerességgel gyermekfoglal-
kozást az anyaországi Hajdúnánásról érke-
zõ önkéntesek. Az Egyházkerület és a
magyarországi település önkormány-
zatának összefogásában létrejött együttmû-
ködés június 29-én tartott záróalkalma ft.
Csûry István püspök áhítatával vette kezde-
tét. Ezt megelõzõen Gellért Gyula helyi lel-
kipásztor köszöntötte az ifjú résztvevõket,
akik lelkipásztoraik és felnõtt önkéntesek
kíséretében érkeztek a programban részt
vevõ gyülekezetekbõl, valamint Hajdúná-
násról. Szolláth Tibor, az anyaországi város
polgármestere, ötletgazda a kezdeménye-
zés közösségteremtõ voltát emelte ki. A nap
folyamán tartott foglalkozásokon lehetõség
nyílt a programsorozat elmúlt évadában ta-
nultak felelevenítésére és bemutatására.

F. T.

POSTALÁDA. Özv. Nagy L. Béláné
bogdándi olvasónk verseibõl küldött
lapunknak unokája, Nagy-Méhész Tünde.
Isten áldását kérjük versíró testvérünk
életére és családjára, s álljon itt néhány sor,
az elmélyült hitrõl tanúskodó versek
egyikébõl: „Istenem segíts mindig a hálaadásra,
/ Hittel bízva Benned jöjjünk e szent hajlékba. /
Ha majd egyszer lejár életünk órája, / Fogadj be
jó Atyánk a te országodba.” A szerk.
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