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Engedjék meg, hogy az alábbi néhány 
sorban megosszam kedves mindnyá-
jukkal a lapunk első színes számával 
kapcsolatos olvasói visszajelzéseket, s 
néhány mondatot írjak további elkép-
zeléseinkről is. 
 
Először is nagyon köszönjük a Lap 
egyértelműen pozitív fogadtatását. 
Érzékelhetően biztató visszajelzéseket 
kaptunk, számosan fejezték ki elisme-
résüket, mind a Lap tartalmi, mind 
formai megjelenését illetően is. Sokan 
mondták, hogy végre egy újság, 
amely igyekszik számot adni Kerüle-
tünk egészének az életéről, s ők ma-
guk sem gondolták volna, hogy ennyi 
minden történik Dunántúlon. Köszön-
jük az egyházmegyei szerkesztők ne-
vében is. Ugyanakkor érkeztek jobbí-
tó szándékú kritikus észrevételek is, 
főleg a Lap külső megjelenését illető-
en, amelyeket nagyon köszönünk: 
egyes képek minősége, rovatcímek 
színkiválasztása, betűkészlet. Igyek-
szünk ezeken javítani, s várjuk a to-
vábbi észrevételeket. 
 
A Lap szerkezete, rovatfelosztása 
egyértelműen jó visszhangra talált. 
Ehhez a szerkezethez tartjuk magun-
kat ezután is. Ugyanakkor örömmel 
újságoljuk, hogy e számunktól kezdve 
új rovatokkal bővülünk. Elindítottunk 
egy „vendégoldalt”, amelyben a 
Kárpát-medencei magyar református-
ság képviselői szólalnak meg, alfabeti-
kus sorrendben. Jó, ha Isten iránti 
hálával bizonyságot teszünk arról, 
hogy mi, dunántúli reformátusok, 
részei vagyunk egy nagyobb testvéri-
lelki közösségnek. Második új rova-
tunk a „Teológia” címet viseli, gondo-
zására pedig dr. Vladár Gábor rektor 
urat kértük fel. Fontos, hogy a 
„Meditáció” és az „Igetanulmány” 
rovatok mellett legyen egy olyan ol-
dal, amely elvi-teológiai kérdésekről 
tiszta tanítást ad. A harmadik új rova-
tunk, a „Publicisztika”. A honlapunkon 
elindított  publicisztika rovatunk jó 
visszhangján felbuzdulva jelentetjük 
most meg e rovat cikkeit. S a negye-
dik új rovatunkban mindig egy-egy 
egyházmegye mutatkozik be. 
 

A Lap tartalmi részét illetően két ész-
revétel érkezett. Az egyik hiányolta a 
gyermekrovatot, a másik a kereszt-
rejtvényeket. A gyermekrovat való-
ban hiányzik, s reméljük, hogy előbb-
utóbb elindulhat De egy rovatot csak 
akkor érdemes elindítani, ha a hosszú 
távú működtetése biztonságosnak 
látszik. Ez ügyben még van tenniva-
lónk. A keresztrejtvény ügye… Értem 
ugyan az igényt, de attól tartok, erre 
nem nagyon lesz hely. A beérkező 
anyagokat így is alig tudjuk beszusza-
kolni a már eleve adott terjedelembe. 
Mint emlékezetes, az eredeti terv az 
volt, hogy a Lap 36 oldalon jelenik 
meg. De látva az első szám gazdag 
anyagát, amely végül is 56 oldalba 
fért bele, a Kerület vezetése úgy dön-
tött, hogy maradunk ennél a terjede-
lemnél. 
 
Voltak, akik azt jósolták, hogy az első 
szám után a Lap kifullad, mert lany-
hulni fog a cikkírói kedv, s az egyház-
megyékből nem érkezik majd gyüle-
kezetes anyag. S íme, itt van a kará-
csonyi szám, 72 oldalon! Nagyon kö-
szönjük a gyülekezetes anyagokat, 
igyekeztünk minden cikknek helyet 
adni, de még így is ki kellett hagyni 
néhány írást. Ennél tovább már nem 
növelhettük a terjedelmet, s a jövő 
egyik fontos feladata lesz, hogy vala-
miként fixáljuk az oldalszámokat.  
 
Végül köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik előfizettek Lapunkra. 
Előfizetőink száma megközelíti a né-
gyezret, s reményeim szerint lesznek 
még sokan, akik ezután szeretnének 
rendszeres olvasók lenni. Kérjük a 
lelkipásztorokat, iratterjesztőket, ha 
utólagos igény merülne fel, az espere-
si hivatalon keresztül jelezzék. 
 
Áldott ünnepeket és boldog új évet 
kívánunk minden kedves Olvasónk-
nak! 
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Pál apostol levele egy bizonytalan, kiutat kereső 
korban íródott, amelyben példamutatásra buz-
dítja olvasóit, amely által a távol lévők is rácso-
dálkoznak a Jézus Krisztus által hozott evangéli-
umra.  

2000 éve Isten választott népe telve volt 
várakozással. Mikor fordul jobbra életük? Mikor 
könyörül meg az élő Isten övéin? Mikor szolgál-
tat igazságot az Isten? Mikor tündököl a régi 
dicsőségében a gyülekezet? Mikor érkezik el 
közéjük a Messiás? S várta a világ is, hogy egy 
igazságosabb, tisztább és békésebb kor érkezik 
el, amikor nem a devianciák és a cirkuszi gladiá-
torjátékok jelentik az egyetlen szórakozást a 
szabad polgároknak, miközben rabszolgák élnek 
embertelen körülmények között, csecsemőket 
gyilkolnak a kényelem érdekében.  

Kétezer év alatt sok minden változott, mégis 
egy bizonytalan, kiutat kereső korban találjuk 
magunkat. Mert nem az a legnagyobb gond, hogy 
a gazdasági helyzet bizonytalan, hanem kiderült, 
a sokak által üdvösnek remélt út ismét egy kö-
dös cél felé vezet. Ezért néhányan elgondolkoz-
tak: hogyan tovább? Amiben eddig a reményked-
tek az szertefoszlott. Mi lesz most? Melyik úton 
érdemes indulni? Milyen célt tűzzek ki? Miként 
kezdhetem újra a zátonyra futott életem? 

Ezért fontos most minden biztató szó, re-
ménysugár, minden olyan cél, amely világosan 
látható. 2000 éve van egy út, amely végén ott 
ragyog az Isten országa. Ezen indulhatunk, me-
hetünk tovább, meríthetünk új erőt. Tudva, hogy 
ezen „boldogan a célhoz elérkezem.” (RE462/1) 
Nem azért, mert elérkezik egy sokkal jobb, sok-
kal könnyebb időszak. Ha áltatjuk magunkat, 
hamis illúziókkal, annak csalódás lesz a vége. De 
van egy út, amelyen – mai szóval élve – sokkal 
jobb életminőségünk lehet, még a nehezebb 
körülmények között. De ehhez el kell indulni a 
cél felé és keresni a hozzá vezető utunkat. Akar-
ni kell, vágyakozással kell megtelni a lelkünknek.  

Mindig újra megdöbbent a karácsonyi evan-
géliumot olvasva, hogy a várakozás ellenére 
kevesen örvendezhettek, amikor a betlehemi 
mezőn megnyílt a menny, angyalok hirdették: 
elérkezett a várva várt szabadító, az Isten ke-
gyelme elérkezett minden emberhez. Nem ott 
keresték, ahol megjelent, hiába írták meg a pró-
féták. Még 30 évvel később, amikor Jézus taní-
tott, betegeket gyógyított, lecsendesítette a vi-
hart, megvendégelte az éhezőket, is kevesen 
ismerték fel a Názáretiben az Isten egyszülött 
fiát, és a kegyelem idejét. Akik felismerték a 
feltámadott Jézus Krisztusban az Istentől meg-
ígért szabadítót, megkeresztelkedtek és csatla-

koztak ez első gyülekezetekhez. De nemsokára 
lanyhulni kezdett az első szeretet tüze és Pál 
apostol már arra bíztatja Tituszt, hogy figyel-
meztesse a rábízottakat, hogy igyekezzenek 
elhívásukhoz méltóan élni. 

Fiatalok és idősek egyaránt várakozással, 
vágyakkal, tervekkel vagyunk tele. Amire mind-
annyian vágyunk: a szeretet, a megértés, a ked-
vesség,. A karácsony közeledtével ezt bátrabban 
ki is merjük mondani, mutatni. Igyekezünk ked-
vesebbek lenni egymáshoz. Adni és nem elvárni. 
Elfogadni a mellettünk lévő embertársunkat, 
még ha hibázik is. Tudva, hogy emberek va-
gyunk, akik magunk is véthetünk, amit nem 
azzal orvosolhatunk, hogy erénnyé fényezzük a 
bűnünket, hanem be merjük ismerni és készek 
vagyunk bocsánatot kérni. S közben rácsodálko-
zunk, amint Isten cselekszik. Hiszen tudjuk, hogy 
megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Kihasz-
náljuk-e a kegyelemi időket? Eleven emlékként 
él még bennünk, amikor életünk egy pontján 
bevillant a lelkünkben, hogy a kegyelmes Isten 
értem is elküldte a fiát? Tudatosan vagyok jelen 
a gyülekezet közösségében, vállalom szolgálatot, 
mert egyszer az élő Isten megszólított. Egy ige-
hirdetésben éreztem: nekem hangzik minden 
szó. Talán éppen karácsonykor, egy ünnepségen, 
egy nyári táborban, konfirmáció órán, vagy éle-
tem nehéz perceiben felragyogott előttem is 
Krisztus. Új fényben láttam addigi életem, jövő-
met és a körülöttem lévő világot. 

Megjelent közöttünk Jézus Krisztus, aki aján-
dékba adta Önmagát. Születése, élete, halála és 
feltámadása erről a kegyelemről beszél. Amely 
tágabb értelemben, azt jelenti, hogy kedvességet, 
nyájasságot, hajlandóságot mutatott az élő Isten az 
emberek felé. Sőt mutat ma is! Mi ebben az isteni 
szeretetben élhetjük az életünket. Ez lehet a mi 
boldog reménységünk, hogy nekünk egy szerető 
Istenünk van. Akinek gondja van ránk, sőt fontos 
neki, a mi boldogságunk is. Célt ad életünknek.  

A cél a mi urunk Jézus Krisztus dicsőséges 
megjelenése. Mi is ott legyünk az ünneplő sereg-
ben. Az elmúlt években alkalmunk nyílt a talál-
kozásokra a REND-eken, Csillagpontokon, Deb-
recenben, gyülekezeti ünnepségeken. Átélhettük 
milyen jó, amikor a testvérek együtt, egy szívvel 
magasztalják az élő Istent. Mennyivel jobb lesz, 
amikor az Úr Jézus Krisztus jelenik meg az Ő 
dicsőségében! Mert ez a mi célunk, hogy ott 
legyünk az üdvözült seregben. De ne csak én, 
hanem ott legyenek mellettem az én családtagja-
im, barátaim, ismerőseim, munkatársaim. Hiszen 
Jézus Krisztus által minden ember számára elér-
hető az üdvösség. Még annyit sem kell tenni, 

mint a napkeleti bölcseknek, hogy hosszú útra 
kelni, hiszen szinte minden faluban áll egy temp-
lom vagy imaház, ahol bekapcsolódhatunk az 
Istent lélekben és igazságban imádók közé.  

De mégis útra kell kelni. Talán úgy, mint a 
pásztorok, akik otthagyták a munkájuk, hogy 
hódoljanak az Úr Jézus előtt. Vagy megállni az 
utunkon és odafordulni az út mellett segítséget 
kérőhöz (Mk. 10:46), bemenni egy házba, amely-
nek lakója olyan sokat ártott már Isten népének 
(Lk 19). Nem könnyű az Úr Jézust helyezni az 
első helyre. Különösen a mai időkben, amikor 
ismét könnyen elveszíthetjük a munkahelyün-
ket, ha merünk másként gondolkozni, szólni. De 
valóban így van? Vagy azért veszítette el sok 
ember a munkáját, bukott bele a nagy adósság-
ba, mert nem az élő Istenben reménykedett. S ha 
még Ő figyelt is az Úrra, de a világ körülötte nem 
tudott gátat szabni a kívánságaiknak. Bármi áron 
nagy nyereség, fejlődés kell. Elveszítettük a jó-
zanságunkat, nem számított az igazság, hiány-
zott a kegyesség. (Tit 2:12) Nagyon hasonlít 
népünk azokhoz, akitől megkérdezte Illés prófé-
ta: meddig sántikáltok még kétfelé. (1Kir 17). 
Mikor vesszük komolyan: megtagadva a hitet-
lenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazsá-
gosan, és kegyesen éljünk a világban? Mert ma 
nagyon sokan várják, hogy felragyogjon Krisztus 
dicsősége, megérezzék az Úr kegyelmét. Talán 
meg sem tudják fogalmazni, mire van szükségük. 
De mi értsük jól a megjegyzéseket, a panaszko-
dásokat és az elhangzó kérdéseket. Hiszen mi 
tudunk egy jó megoldást! Amit igénk megfogal-
maz: megtagadjuk a hitetlenséget és az egyre 
többet fogyasztani akarást. Megőrizzük a józan-
ságunkat. Ne az ámorban és a mámorban keres-
ve a kikapcsolódást, felüdülést, hanem várni, 
hogy az Úr Szentlelke adjon Istent dicsérő éne-
keket, bizonyságtételeket és boldog örvendezést 
a szívünkbe.  

Isten kegyelmében élve a tőle kapott Krisz-
tusi féltő szeretetet adjuk tovább. Mert ez után 
sóvárog a világ. Ezt keresik a karácsonyban. 
Ebben reménykednek az új évben. Merjük bát-
ran elmondani: Jézus Krisztus által te is kegye-
lemben részesülsz. Ő, aki meg tudja őrizni a 
keskeny úton életünket, családunk tagjait, gyüle-
kezeteinket.  

Isten üdvözítő kegyelme áradjon ezen az 
ádventen, karácsonykor és az új évben dunántúli 
református népünkre és minden vágyakozó 
szívű testvérünkre. 

Nemes Gyula lelkipásztor 
(Káloz) 

MEDITÁCIÓ 

Felragyogó 

kegyelem 
Olvasandó: 

Titusz 2,11–14 
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DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 

Karácsonyi üzenet 

 
„Az Ő isteni ereje megajándékozott min-
ket mindazzal, ami az életre és a kegyes-
ségre való… éppen ezért a hitetekben 
mutassatok igaz emberséget.” (2Péter 
1,3 és 5) 
 
Karácsony ünnepére készülve a fenti Igé-
vel köszöntjük a Dunántúli Református 
Egyházkerületet, és kívánunk áldott kará-
csonyi ünneplést! 

Az 1975-ben megjelent újfordítású 
Biblia szerint idéztem a fenti Igét, amely 
hangsúlyozza, hogy Isten ereje megaján-
dékozott bennünket mindazzal, ami az 
életre és a kegyességre szükséges. Tehát 
gazdagon megajándékozott emberek 
vagyunk. Ezt soha ne felejtsük el. Még az 
igen szűk esztendőkben sem: Isten Krisz-
tus Jézusban gazdagon megajándékozott 
bennünket. Egyrészt azzal, ami az életre 
szükséges, vagyis Isten Krisztusban visz-
szaadta nekünk az örök életet, és az örök 
élet rendje betöltheti földi életünket. 
Ugyanakkor lehetetlen, hogy ez a gazdag-
ság ne látszódjék meg rajtunk. Ezért 
hangsúlyozza az Ige, hogy Isten ereje 
élettel és kegyességgel ajándékozott meg 
minket: így az örök élet Krisztusban kö-
zölt ajándéka a kegyességünkön, vagyis 
az életünkön láthatóvá lesz. 

Péter ezt konkretizálja, és felsorol hét 
keresztyén „erényt”: a hitetekhez ragasz-
szatok igaz emberséget, ismeretet, ön-
uralmat, állhatatosságot, kegyességet, 
testvéri szeretet, minden ember iránti 
szeretetet. Ezekből az elsőt említem: a 
hitetekhez ragasszatok igaz emberséget. 
Az eredeti görög szövegben „areté” sze-
repel, amely szó szerint erényt jelent. A 
bibliafordító bizottság azonban az erény 
profán görög hangzása miatt ezt a kifeje-
zést igaz emberségnek fordította le. Ez a 
megoldás üzenet értékű, mert Isten Lelke 
által bennünk kimunkált legfőbb „erény” 
az igaz emberség. Karácsony titka is ez. 

Krisztus emberré lett érettünk, ezért ne-
künk is emberségesnek kell lennünk egy-
mással. Ez azt jelenti, hogy tudok a másik 
gondolataival gondolkozni, érzéseivel 
érezni, beleképzelni magam a másik hely-
zetébe. Próbálom megérteni azt, amit a 
másik mond. Próbálok a „másikká” lenni, 
miként Isten otthagyta a menny dicsősé-
gét, felvette a tér és az idő korlátait, és 
emberré lett. Az igazi erény az emberség, 
amely nemcsak önmagának, hanem a 
másiknak, a másikkal és a másikért él. 

Áldott karácsonyt kívánunk ezzel az 
üzenettel. Egyházkerületünk több karácso-
nyi ajándékkal készült: megjelenik a dunán-
túli lelkészek igehirdetés-kötete, a dunán-
túli református templomok fényképeivel 
illusztrált evangéliumi „meséskönyv”, egy 
nagy igehirdetők (Ravasz László, Gyökössy 
Endre, Joó Sándor) prédikációit tartalmazó 
CD, és egy határidőnapló napi igékkel és 
kerületi információkkal. 

 

Tervek – Egyeztetések 

 
Egyházkerületünk minden évben egy prog-
ramot kiemel, amely annak az esztendőnek 
fontos tematikája lehet: 2009-ben ilyen 
volt a misszió és pásztoráció. Beszámolónk-
ban konkrétumokkal támasztom alá, hogy 
ebben az esztendőben milyen lépések tör-
téntek ezen a területen. 2010-ben a misz-
szió és pasztoráció folytatása mellett a lel-
készi egzisztencia kérdésével szeretnénk 
foglalkozni. A misszióval összekapcsolódva 
a lelkészi egzisztencia kérdését tágabban is 
megfogalmazhatjuk: misszió és egyházigaz-
gatás. 

Szeretnénk, amennyire lehetséges, 
programjainkat előre megtervezni, átlát-
hatóvá tenni. Így a 2010-es egyházkerüle-
ti és országos terminusokat december 31
-ig meghatározzuk, és az interneten, illet-
ve más fórumokon hozzáférhetővé tesz-
szük, így mindenki előre láthatja, hogy 
mikor tervezünk esperes-gondnoki érte-
kezleteket, egyházkerületi tanácsülése-

ket, egyházkerületi közgyűléseket, gene-
rális vizitációkat, egyéb találkozókat. A 
jövő esztendőtől kezdve heti bontásban 
is közöljük az egyes programokat. A csü-
törtöki nap továbbra is hivatali nap ma-
rad, de emellett igény szerint szükséges 
plusz egy hivatali fogadónap beiktatásá-
ra, amely a keddi nap lesz. A szerdai nap 
országos programoknak, a szombat gyü-
lekezeti napoknak, a vasárnap délután 
pedig a hálaadó istentiszteleteknek és 
ünnepi alkalmaknak lesz fenntartva. 

Az előttünk álló öt évvel kapcsolat-
ban, az Úr kegyelmében bízva, a legfon-
tosabb területeken készítünk cselekvési 
terveket. Az egyházkerület missziói mun-
katervét, a missziói előadók, és a misszió-
ban elkötelezett lelkészek és gyülekezeti 
munkatársak több találkozón egyeztetve 
készítik el. Ugyanígy egyeztetünk a tanul-
mányi előadókkal a lelkésztovábbképzés 
és a felnőttképzés menterendjét illetően. 
Dr. Vladár Gábor rektor urat, és dr. 
Kocsev Miklós professzor urat kértük 
meg az előttünk álló öt esztendő tekinte-
tében a lelkésztovábbképzés rendszeré-
nek kidolgozásával. A lelkésztovábbkép-
zés alkalmai mindig a húsvét utáni hét 
keddjén kezdődnek, és péntekig tarta-
nak, előre közölt tematikával, sőt előre 
elküldött anyagokkal, a Pápai Református 
Teológiai Akadémia teljes bevonásával, 
valamint külső előadók meghívásával. Az 
előttünk álló öt év lelkésztovábbképzése-
inek témáit december 31-ig szintén meg-
határozzuk, és közzé tesszük. Megkeres-
sük a lelkészeket is, hogy melyek azok a 
témák, amelyekkel feltétlenül foglalkozni 
kellene. 

A missziói, tanulmányi, valamint kom-
munikációs előadók mellett a következő 
esztendőben a többi előadóval is kezde-
ményezünk találkozót. Ez egyben az elő-
adói rendszer újragondolásának kezdetét 
is jelenthetné. 

 

Püspöki beszámoló a 2009. 

szeptember–októberi időszakról 
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Misszió 

 
Kistelepülési misszió kapcsán az alábbi 
körzetekben indult el, egyházkerületi 
segítséggel lelkészi szolgálat: 

Mezőföldi Egyházmegye: Szabadhíd-
vég, Mezőkomárom, Lajoskomárom. Pá-
pai Egyházmegye: Bőny, Rétalap, Takácsi. 
Somogyi Egyházmegye: Magyaratád, Igal, 
Kazsok-Büssü, Patalom. Veszprémi Egy-
házmegye: Balatonszőlős, Pécsely, Bar-
nag, Tótvázsony. 

Kisvárosi misszió területén az alábbi 
városokkal folynak tárgyalások:  

Őrségi Egyházmegye: Lenti. Somogyi 
Egyházmegye: Marcali. Tatai Egyházme-
gye: Esztergom. 

Nagyvárosi misszió területén történt 
lépések: Mezőföldi Egyházmegye: Szé-
kesfehérváron egyházkerületi támogatás-
sal egyelőre májusig egy segédlelkészi 
állás jött létre, amit missziói állássá kívá-
nunk formálni. Pápai Egyházmegye: 
Győrben egy missziói lelkészi állás meg-
valósításával kapcsolatban most folynak 
a tárgyalások. 

Az egyetemi lelkészség területén az 
egyházkerület egy egyetemi lelkész alkal-
mazásával elkezdte az egyetemisták kö-
zött végzendő szolgálatot, egyeztetve az 
egyetemek rektoraival, lelkipásztoraival. 
A tárgyalások jelenleg is folynak. 

Kórházlelkészség: Terveink között 
szerepel egy találkozó szervezése az egy-
házkerület területén szolgáló kórházlel-
készekkel, illetve tervezzük a kórházak 
vezetésével való tárgyalás megszervezé-
sét is. A mostani nehéz egészségügyi 
helyzetben nincsenek illúzióink. 

A cigánymissziót a jövő esztendőtől 
kezdve egy konkrét területen, Belső-
Somogyban szeretnénk elkezdeni. 

 

Látogatások 

 
A 2010-es esztendőben tovább folytató-
dik a személyes kapcsolatok ápolása, 
amelyek az elmúlt esztendőben is sok 
áldást jelentettek. Amennyiben decem-
berben sikerül lelátogatni a Veszprémi 
Egyházmegyét, a jövő esztendő kora ta-
vaszán a Somogyi és a Tatai Egyházme-
gyére kerülne sor, hogy az esztendő má-
sodik felében ezeket a személyes találko-
zókat kiterjeszthessük az intézményeink-
ben szolgálókra, az egyházmegyei elő-
adókra, sőt a kerület területén élő nyug-
díjas szolgatársainkra is. Minden eszten-
dőben szeretnénk tartani egy informális 
tanácsülést, ahol nem készül jegyzőkönyv 
és napirend, hanem célja a személyes 
találkozás és beszélgetés. A beszélgeté-
sek témái hivatalos napirendi pontokká is 
lehetnek. 

Pápán, 2009. szeptember 25-én meg-
tartott Egyházkerületi Közgyűlés, 52/-
2009.EK. határozat alapján megkezdő-
dött a kehidakustányi szociális és egész-
ségmegőrző központ kivitelezése, amely 
tulajdonképpen a hévízi Őszikék Idősko-
rúak otthona végleges helyének kialakítá-
sát jelenti. Az elnevezés azért szükséges 
így, hogy pályázatokra nyíljék lehetőség. 
Az egyházkerület komoly vita után dön-
tött a beruházásról. Kérem, ne felejtsék 
el, hogy a Keszthelyi Református Egyház-
községtől, mint fenntartó vettük át egy 
igen súlyos helyzetben az otthont, egy-
házkerületi döntéssel, így nem maradt 
más választásunk, mint az otthon problé-
máját megoldani. Ez áldozatok nélkül 
nem lehetséges, mivel az otthon nem 
rendelkezik saját ingatlannal, és két igen 
drága bérleményben működik, ezért ér-
dekünk, hogy minél előbb saját ingatlan-
ba költözhessünk. Ez nagy összegű bérleti 
díjat megspórolását is jelenti, illetve 2012
-től nem is kapunk működési engedélyt, 
ha az intézmény nem rendelkezik saját 
ingatlannal. Kérem, támogassák, és imád-
ságaikban hordozzák az ott elkezdődött 
munkát, amelynek fázisairól érdemben is 
tájékoztatni fogjuk az egyházkerületet. 

Az egyházkerület szakemberei folya-
matosan figyelik a pályázati lehetősége-
ket, főként hogy a Pápai Református 

DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 

„Az egyházkerület 
komoly vita után 
döntött a beruhá-
zásról. Kérem, ne 
felejtsék el, hogy a 
Keszthelyi Refor-
mátus Egyházköz-
ségtől, mint fenn-
tartó vettük át egy 
igen súlyos helyzet-
ben az otthont, 
egyházkerületi 
döntéssel, így nem 
maradt más vá-
lasztásunk, mint az 
otthon problémá-
ját megoldani.” 

Kehidakustány 
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Gimnázium fiúkollégiumának épületét 
teljes egészében felújíthassuk. 

 

Szolgálati napló 

 
Nem szeretnék egy táblázatos szolgálati 
naplót készíteni, de el akarok számolni az 
időmmel, és beszámolni arról, hogy hol, 
milyen szolgálatot végzek. Bízom abban, 
hogy közben az is kiderül, hogy egyház-
kerületünk milyen területeken végez 
elsősorban szolgálatot, s az adott idő-
szakban hova helyezte a hangsúlyt. Ké-
rem, fogadják szeretettel az ezúttal két 
hónapról szóló beszámolót, mint ahogy a 
korábbi időszakról is beszámoltam kerü-
leti újságunk hasábjain. 

Szeptember első hetében folytattuk 
az egyházmegyék látogatását. Mezőföld 
után az Őrségi Egyházmegye lelkipászto-
rait látogattuk meg: Zalaegerszeg, Becs-
völgye, Szentgyörgyvölgy, Szécsiszent-
lászló, Bajánsenye, Kercaszomor, Ma-
gyarföld, Őriszentpéter, Nagyrákos, Kör-
mend, Szentgotthárd, Magyarszecsőd, 
Celldömölk, Sárvár, Kőszeg, Szombathely, 
Egyházasrádóc. Az Őrségi Egyházmegyé-
ben még határozottabban éreztük, hogy 
a lelkészi egzisztencia kérdésével az elkö-
vetkezendő években komolyan foglalkoz-
nunk kell. A következő esztendőt, azaz 
2010-et különösképpen erre szeretnénk 
szánni, ahol a kérdést tanulmányokkal, 
vitafórumokkal, különböző alternatívák-
kal, hiszen az őrségi kisgyülekezetek lel-
készei határozottan kérték is az ezzel 
kapcsolatos konkrét lépéseket. 

Szeptember 5-én Esztergomban, a Ke-
resztyén Értelmiségiek Szövetségének kon-
ferenciáján tartottam áhítatot, majd ugyan-
ezen a napon Tahiban a Presbiteri Szövet-
ség Országos Konferenciájának záró isten-
tiszteletén hirdethettem Isten Igéjét. 

Szeptember 6-án Naszályon gyüleke-
zeti napon találkozhattunk a naszályi, és 
a környező gyülekezetekkel, ahol délután 
kötetlen fórumon nyílt lehetőség beszél-
getésre. 

Szeptember 9-én Balatonfüreden a 
nyugdíjas lelkészek konferenciáján szol-
gáltam. Jó volt találkozni nyugdíjas szol-
gatársainkkal és feleségeikkel. Az egyház-
kerület vezetése keresi a lehetőséget, 
hogy nyugdíjas szolgatársainkkal is élőbb, 
személyesebb, rendszeresebb kapcsola-
tot tartson, ismerje gondjaikat, és lehető-
ség szerint tudjon segítséget nyújtani. 

Szintén szeptember 9-én, Felvidéken, 
Apácaszakállason tarthattam evangelizá-

ciós istentiszteletet. 
Szeptember 10-én a missziói előadók-

kal találkoztunk Pápán. Fontosnak tart-
juk, hogy az előadói rendszer mibenlétét 
újragondoljuk, az egyházmegyei és az 
egyházkerületi előadók feladatait ponto-

sabban körülhatároljuk. A missziói elő-
adókkal az előttünk álló hat év legfonto-
sabb missziói feladatairól beszélgettünk. 
November 12-én újból találkoztunk. 

Szeptember 11-én Monoszlón részt 
vettünk a Veszprémi Egyházmegye Alaku-
ló Közgyűlésén. 

Szeptember 12-én együtt örültünk Ja-
kab István héreg-tarjáni lelkipásztor beikta-
tásán, és Isten áldását kértük a beiktatott 
lelkésztestvérünk szolgálataira. 

Szintén szeptember 12-én, szomba-
ton, a Tihanyi Bencés Apátságban öku-
menikus istentisztelet keretében imád-
koztunk magyar népünkért, ahol az ige-
hirdetés szolgálatát végezhettem. 

Szeptember 13-án Nagykőrösön, a 
Károli Gáspár Református Egyetem Taní-
tóképző Főiskolai Kara tanévnyitó isten-
tiszteletén hirdethettem Isten Igéjét, 
majd ugyanezen a napon, délután, Pol-
gárdiban dr. Kovács Zsuzsanna lelkipász-
tor testvérünk beiktatásán figyeltünk 
együtt Isten Igéjére, és kértük az Úr ere-
jét, vezetését a beiktatott lelkipásztor 
testvérünk szolgálataira mind Polgárdi-
ban, mind Fülén. 

Szeptember 14-én, hétfőn, Pápán, a 
megyeszékhelyek lelkipásztorainak meg-
hívásával, esperes-gondoki értekezlet 
keretében elkezdtük a nagyvárosi misszió 
beindításával kapcsolatos tárgyalásokat. 
Az első megbeszélés után az világossá 

lett, hogy minden megyeszékhellyel kü-
lön kell tárgyalni, az adott város specifi-
kumait figyelembe véve, így november-
ben a győri egyházközséggel kezdtük 
meg a tárgyalásokat. Az itt szerzett ta-
pasztalatokat a kerületi missziói bizott-
ságnak megfontolásra továbbadjuk. 

Szeptember 15-én, Pápán, dr. Szabó 
István püspök úrral beszélgettünk, ezzel 
is mélyítve a két egyházkerület jó kapcso-
latát. 

Szeptember 16-án, Budapesten, El-
nökségi Tanácsülésen vettem részt, majd 
ugyanezen a napon délután Esztergom-
ban a Komárom-Esztergom megye ünne-
pi közgyűlésén szólalhattam fel az ottani 
idősotthon jubileumán. 

Szeptember 17én a dunaalmási szere-
tetotthon épületszárnyának felújításáért 
adhattunk hálát az Úrnak, ahol az igehir-
detés szolgálata után Czibere Károly iro-
davezető úr és Marton Józsefné intéz-
ményvezető számoltak be a felújításról, 
majd a gondozottak mindenkit megérin-
tő szolgálatára került sor. Ezeknek a fiúk-
nak a szemében olyan őszinteség és 
olyan öröm csillog, amely „egészséges 

DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 
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ember” szemében soha. Őket hallgatva 
gondolkozhatunk el azon, hogy ki a be-
teg, és ki az egészséges? 

Szeptember 18-án egész nap fogadó-
órát tartottunk, és kilenc szolgatársunk 
személyes ügyeiről beszélgettünk. Ezek a 
személyes találkozók egyébként naponta 
rendszeresek különböző fórumokon. 
Amint erőm engedi, készséggel állok min-
denki rendelkezésére a kerületi szinten 
ránk tartozó ügyekben. 

Szeptember 19-én Szécsiszentlászlón 
(Szlovénia) presbiteri konferencián ve-
hettünk részt, ahol Kálvin teológiájáról 
tartottam előadást. Nagy élmény volt 
találkozni az itt élő testvérekkel, és jó 
volt megtapasztalni azt a gyülekezeteket 
megelevenítő szolgálatot, amelyet Bódis 
Tamás és felesége hűséggel végeznek a 
területen. 

Szeptember 20-án, Dorogon hálaadó 
istentiszteleten, a templom és a parókia 
megújítása alkalmából, hirdethettem 
Isten Igéjét. Dorog városa komoly összeg-
gel támogatta a református egyház épü-
leteinek megújítását. 

Szeptember 21-én, Budapesten részt 
vettünk a lelkészképesítő vizsgákon, 
amelyek egy új rendszer szerint, a két 
kerület által közösen bevezetendő lel-
készképesítő vizsgák tematikái alapján 
történtek. 

Szeptember 21-én, délután, Budapes-
ten a Pax Romana szervezésében fórum-
beszélgetésen vettem részt „az Egyházak 
szerepe a társadalmi megbékélés szolgá-
latában” címmel, dr. Beer Miklós me-
gyéspüspök és dr. Fabiny Tamás evangé-
likus püspök társaimmal együtt. A  be-
szélgetést dr. Kamarás István vallásszoci-
ológus vezette. 

Szeptember 22-én a baranyai és észak
-pesti egyházmegyék lelkészeinek csen-
des napján hirdethettem Isten Igéjét. 

Szeptember 25-én, Pápán megtartot-
tuk egyházkerületünk évi rendes közgyű-
lését, amelynek határozatairól egyházke-
rületi közlönyünk minden lelkészi hivatal 
számára hírt ad. 

Szeptember 26-án a Pannon Egyetem 
(Veszprémi Egyetem) 60 éves jubileumán 
ökumenikus istentiszteleten szolgáltam 
dr. Márfi Gyula érsek úrral és Ittzés János 
evangélikus püspök úrral. Ugyanezen a 
napon délután a szákszendi új gyülekeze-
ti házért tartott istentiszteleten végez-
tem igehirdetési szolgálatot. 

Szeptember 27-én, Rédén Bartha Zsolt 
szolgatársunk beiktatásán kértük az Úr ál-
dását szolgálataira és a rédei gyülekezetre. 

Szeptember 28-án, lelkészszentelésre 
készülő szolgatársainknak tartottunk csen-
des napot. Úgy gondolom, mindnyájunk 
számára építő, felemelő órákat tölthettünk 
együtt, az Igére és egymásra figyelve. 

Szeptember 29-30-án Mályiban, Mis-
kolc mellett, a tiszáninneni egyházkerület 
konferenciaközpontjában a Generális 
Konvent Elnökségi Tanácsának ülésén 
értékeltük a május 22-i Alkotmányozó 
Zsinatot, s egyben meghatároztuk a to-
vábbi közös feladatokat. 

Október 1-jén az 1000 éves Vas-Zala 
megye ünnepi közgyűlésén vettünk részt 
dr. Márfi Gyula érsek úrral, és Ittzés Já-
nos evangélikus püspök úrral egy ökume-
nikus istentisztelet keretében. Majd este 
a Néprajz és vallás című konferencián, 
Balatonfüreden tartottam esti áhítatot. 

Október 3-án, Nagyatádon presbiteri 
konferencián, Balatonkilitiben pedig Kálvin 
tér avató ünnepségen vehettünk részt. 

Október 4-én, vasárnap, Celldömöl-
kön a marcalmenti gyülekezetek napján 
az egyházkerület vezetése, a délelőtti 
istentisztelet után, délután kötetlen fó-
rumbeszélgetésen találkozott a gyüleke-
zeti tagokkal. 

Október 6-án, Rátót községben és 
Balatonfűzfőn vettem részt az Aradi vér-
tanúk emlékünnepén. 

Október 7-én, Berekfürdőn a kárpát-
medencei missziói konferencia záró is-
tentiszteletén végezhettem igehirdetési 
szolgálatot, majd esete Tótvázsonyban a 
kerületi ifjúsági és missziói otthon meghí-
vásának tettünk eleget. 

Október 8-án az ifjúsági előadókkal 
találkoztunk, és az ifjúsági munkával kap-
csolatos, előttünk álló teendőket beszél-
tük meg, amelyek szorosan kapcsolódnak 
a missziói munkatervünkhöz. 

Október 9-én a Veszprémi Egyházme-
gye néhány lelkészét látogattam meg. 

Október 10-én, Kaposváron Egyházke-
rületi Közgyűlés keretében lelkészszente-
lő istentiszteletre került sor. Lelkészi szol-
gálatra felszentelt szolgatársaink: Farkas 
Balázs, Móser Murai Márta és Hegyi Gi-
zella Katalin. 

Az anyaországbeli egyházkerületek 
mellett keressük a kapcsolatot a kárpát-
medencei egyházkerületekkel is. Igy ke-
rült sor október 11. és 13. között a Kár-
pátaljai Református Egyház vezetésével 
való találkozásra. Az itt megélt találkozá-
sok újabb szolgálati lehetőséget adnak 
egyházkerületünknek. 

Október 14-én az Országos Reformá-
tus Szórványkonferencián fórumbeszél-

getésen vitattuk meg a szórványokban 
való szolgálat kihívásait, problémáit, jö-
vőjét a Siklós melletti Mattyon. 

Október 15-én, Pápán a Kálvin Kuta-
tóintézet megnyitóján szolgáltam, majd a 
veszprémi egyházközség küldöttségét 
fogadtuk. 

Október 16-án a tanulmányi előadók-
kal, a missziói és ifjúsági előadókhoz ha-
sonlóan, arról beszéltünk, hogy a lelkész-
továbbképzés, valamint a felnőttképzés 
és gyülekezeti munkásképzés ebben a 
ciklusban milyen rendben, és milyen te-
matikák mentén folytatódjék. 

Október 17-én, Kötcsén az új haran-
gért adtunk hálát. 

Október 19-től elkezdtük a Pápai Egy-
házmegyében a lelkészlátogatásokat, ez 
Mezőföld és Őrség után a harmadik egy-
házmegye ebben az esztendőben, és 
bízunk abban, hogy november végén 
még a Veszprémi Egyházmegyét is le 
tudjuk látogatni. Október 19-én Zircen, 
Dudaron, Csetényben, Bakonyszentkirá-
lyon, Tápszentmiklóson, Tápon, Páz-
mándfaluban és Győr-Kossuth utcai gyü-
lekezetben járhattunk. Október 22-én 
Mezőörsön, Bőnyben, Győrszabadhe-
gyen, Mosonmagyaróváron, Újrónafőn és 
Sopronban voltunk. A látogatások nov-
ember 2-án és 6-án folytatódnak a Pápai 
Egyházmegyében. Nagyon köszönjük 
mindegyik egyházmegyében a lelkészek 
szeretetét és az egyházmegye esperesé-
nek korrekt szervezőmunkáját és segítő 
jelenlétét. 

Október 20–21-én Elnökségi Tanács-
ülésen, Mátraházán a novemberi Zsinatra 
készültünk fel. 

Október 24-én két gyülekezet hála-
adó istentiszteletén is örülhettünk. Siófo-
kon hálát adhattunk a gyülekezet 100 
éves, és a templom felépülésének 15 
éves jubileumán, Tengődön pedig a 
templom 200 éves jubileumán. 

Október 25-én a Duna Televízió refor-
máció istentiszteletet Balatonalmádiban 
vette fel, amelynek közvetítésére októ-
ber 31-én került sor. 

Október 28-án az Egyházkerületi Köz-
gyűlés határozata szerint megtörtént a 
kehidakustányi ingatlan birtokba vétele. 

Október 31-én Ászáron, a Tatai Egy-
házmegye reformáció ünnepélyén szol-
gálhattam, November 1-jén pedig Mis-
kolcon, az Alsóvárosi gyülekezetben dr. 
Szathmáry Sándor professzor úr és fele-
sége vendégei voltunk. 

Steinbach József 
püspök 
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Megítélésem 
szerint teljes 
joggal beszé-
lünk a nagy 
genfi reformá-
tor és egyház-

szervező születésének félévezredes jubileuma 
kapcsán valóban sokat Kálvin János magyaror-
szági fogadtatásáról és napjainkban, a XXI. szá-
zadban is tartó megbecsültségéről. A közelmúlt 
napjaiban egyik német lelkész barátom, a Buda-
pesten, augusztus 24–25-én rendezett Nemzet-
közi Kálvin – Konferencia egyik előadója megje-
gyezte, hogy „…ti, magyarok más népek szoká-
sától eltérően magyar helyesírás szerint írjátok 
a nagy reformátor családi nevét, és magyar 
keresztnevet társítotok hozzá.” 
 Igen, mi valóban magyarítjuk Kálvint, öt 
évszázad múltán is a magunkénak érezzük hal-
latlanul gazdag lelki-szellemi örökségét, de 
természetesen nem akarjuk kisajátítani, hiszen 
nyilván más nemzetek is – köztük angolok, fran-
ciák, hollandok, németek, skótok, svájciak – 
ugyanennyi joggal érezhetik azt a sajátjuknak.  
Ebben az „osztozkodásban” éppen az a nagy-
szerű, hogy bár sokan tekintjük magunkénak 
Kálvin örökségét, mégsem rövidítünk meg sen-
kit, hiszen Kálvin úgy a miénk, hogy közben 
másoké is, azaz mindannyiunké. 
 Az kétségtelen, hogy nálunk, a Kárpát-
medencében – nem is csupán református kö-
rökben – különösen jól cseng Kálvin János neve. 
Jól tudjuk, hogy sokan közülünk nemes egysze-
rűséggel „jó magyar embernek” tartják azt a 
Kálvint, aki kényszerű emigrációja ellenére 
Genfben is élete végéig hűséges francia polgár 
maradt, Magyarországnak pedig – a magyarság 
számára különösen zivataros XVI. század politi-
kai viszonyai folytán – még a környékén sem 
járhatott, csupán hitújító gondolatai, tanításai 
jutottak el Isten különös kegyelme folytán a 
magyarsághoz is. 
 Mindezek ellenére, illetve éppen az utóbbi-
ak következtében sajátosan szoros és láthatóan 
tartós Kálvin és a magyarság kapcsolata. Na-
gyon különleges helyzetben, a nemzethalál 
veszélyének tapintható közelségében, illetve az 
éppen e veszély által kiváltott „Istenhez-
menekvés” időszakában találkoztak eleink a 
kálvini tanításokkal.  
 A magyar nyelven is megszólaló teljes 
Szentírás valóban a lelki megmenekedés isteni 
üzenetét továbbította magyar eleink számára, 
amiként azt az ötödik evangélistának is neve-
zett Ézsaiás próféta Könyvében ma is olvashat-
juk: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden 
szólítottalak, enyém vagy.” A vérzivataros idők-
ben, folyamatos életveszélyben forgó eleink 
joggal érezhették, hogy Teremtő Istenünknek 

őrájuk is gondja van, a Mennyei Gazda őket is 
számon tartja. A kitűnő vizsolyi prédikátor és 
gönczi esperes fordításában, 1590-ben nyomta-
tásban megjelent teljes Biblia azonban csak 
akkor fejthette ki áldásos hatását, ha írni-
olvasni tudó hívek vehették kézbe. Ehhez pedig 
iskolák kellettek – lehetőleg minden gyülekezet 
mellett, azaz minden magyar településen. 
 Természetesen korábban is működtek Eu-
rópában – ezen belül magyar hazánkban is – 
kolostori iskolák, amelyek a „hét szabad művé-
szet” – latin nyelv, ékesszólás, dialektika *az 
érvelés tudománya+, valamint matematika, 
geometria, csillagászat és zene – lelkiismeretes 
tanításával vértezték fel növendékeiket. Tevé-
kenységük legfőbb céljának azonban szinte 
kivétel nélkül a papi utánpótlás biztosítását 
tekintették ezek a nem túl nagy számban műkö-
dő, de természetesen így is rendkívüli jelentősé-
gű kolostori iskolák, amelyek többnyire inkább a 
kiváltságosak gyermekeinek nevelésével-
tanításával foglalkoztak. 
 A reformációnak olyan vívmányai, mint a 
nemzeti nyelvű istentisztelet, a nemzeti nyelvű 
Biblia azonban olyan iskolahálózatot igényeltek, 
amely a Szentírás alapvető értékeinek lelkiisme-
retes közvetítése mellett, az olvasás-írás művé-
szetén túl az egyre inkább terjedő polgári élet 
által megkövetelt gyakorlati ismereteket is 
anyanyelven adja át a gondjaira bízott gyerme-
keknek, fiataloknak. Ezt a sort nyitotta 1531-
ben Pápa, hogy azután Debrecen, Sárospatak, 
Nagyenyed és mások is felzárkózzanak ezekhez 
a tanintézményekhez. Így alakult ki a reformá-
ció helvét – kálvini – irányzatát követő reformá-
tus kollégiumok hálózata. Ezeknek a többféle 
iskolatípust és az internátust is magukban fogla-
ló intézményeknek köszönhető magyar nemzeti 
nyelvünk felkarolása, ápolása és megmaradása.  
A reformációt csak a nemzet megmaradása 
szempontjából értékelő Illyés Gyula ezekre a 
kálvini szellemű iskoláinkra gondolhatott, ami-
kor „A reformáció genfi emlékműve előtt” című 
versében feltette, és rögtön meg is válaszolta a 
kérdést: „Hiszed-e, hogy volna olyan-amilyen 
magyarság, ha nincs – Kálvin? Nem hiszem.” 
Ebben mélységesen igaza van a XX. század egyik 
legnagyobb magyar költőjének. 
 Legyen szabad nekünk, magyar reformátu-
soknak úgy megfogalmaznunk ezt az igazságot, 
hogy Kálvin János lelki-szellemi öröksége egy-
aránt szerves része református keresztyén tu-
datunknak és magyar nemzeti öntudatunknak, 
hiszen mindkettő kialakulásához, ilyenné for-
málódásához alapvető mértékben hozzájárult 
Kálvin János, a nagy genfi reformátor és egyház-
szervezői tanítása. Az Úristen ezekben a vész-
terhes időkben is megtalálta a maga „engedel-
mes eszközeit,” akik a Kárpát-medence legtávo-

labbi zugába is eljuttatták Kálvin hitújító gondo-
latait. Ebben a tekintetben az úgynevezett pe-
regrinusok, a protestáns – azon belül is a helvét 
irányzatot követő – európai egyetemeket ván-
dor-diákként járva tettek felbecsülhetetlenül 
nagy szolgálatokat nemzetünknek a kálvini 
tanok hazai elterjesztésével. Ez utóbbi tevé-
kenységüket már lelkipásztorként végezték – 
gyakran apró falvakban, illetve a két világbíró 
hatalom sajátos „érdeklődésének” kitett város-
okban. Tették ezt az uralkodóház által tűzzel-
vassal támogatott ellenreformáció veszélyei 
között is – akár a gályarabság gyötrelmeit is 
vállalva.  
 Korábbi – alapvetően téves – történelemta-
nításunkkal ellentétben Kálvin társadalomtana 
nem a tőkés fejlődés útját egyengette a Kárpát-
medencében. Ezt már csak azért sem tehette, 
mert ennek feltételei egyáltalán nem voltak 
adottak a XVI. századi Magyarországon. Istentől 
kapott küldetése szerint Kálvin János alapvető-
en a hit dolgaival foglalkozott, Ha társadalmi, 
etikai kérdésekben – például a hitel kamatának 
3-5 %-ban történő maximalizálása érdekében – 
is véleményt nyilvánított, azt csak azért tette, 
hogy a keresztyén hívek életét megkönnyítse, 
konszolidálja. Meggyőződése szerint a kiegyen-
súlyozott körülmények között élő ember ered-
ményesebben képes Isten országa ügyére össz-
pontosítani figyelmét.  
 Magyar vonatkozásban feltétlenül említést 
érdemel az a tény, hogy Kálvin felelevenítette – 
és egyben megszelídítette – az antik kor zsar-
nokölési elmélettét. Ennek szellemében gyilkol-
ták meg Kr. e. 44-ben a köztársaság hívei a Ró-
mai Szenátus épületében az egyeduralomra 
törő Julius Caesart. Kálvin azonban jó keresz-
tyénként mindenfajta erőszakot elítélt, ezért 
egy testület jogának tekintette a közösség érde-
kei ellenében tevékenykedő vezető leváltását. 
Ilyen testület hiányában – mint Kálvin írja az 
Institúcióban – a Mindenható Isten „…szolgái 
közül támaszt nyilvános bosszúállókat, és pa-
rancsolatjával látja el őket, hogy megtorlást 
vegyenek a bűnös uralkodásért, és hogy az 
igazságtalan módon elnyomott népet a nyomo-
rult balsorsból kiemeljék.” Így lehetett az első 
Habsburg-ellenes szabadságharcunkat vezető 
és győzelemre vivő Bocskai István erdélyi feje-
delem „a magyarok Mózese,” Bethlen Gábor 
pedig „a magyarok Gedeonja”. A „bibliás 
Rákócziak”-kal együtt ők lettek a protestáns 
vallásszabadság oltalmazói, akik Kálvin János 
tanítása szellemében gondolkodtak, írtak és 
cselekedtek. Az ő történelmi példájuk is a kálvi-
ni örökség őrzésére int bennünket a XXI. század 
magyarjait. 

Dr. Huszár Pál főgondnok 

A mi Kálvinunk 

MAGYAR REFORMÁTUSSÁG 
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„Egek harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazság-
gal, nyíljék meg a föld és viruljon fel a szabadulás, és igazság 
sarjadjon fel vele együtt; én az Úr teremtettem azt!” Ézsaiás 
45:8.  
„És az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk (és láttuk az ő 
dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes 
volt kegyelemmel és igazsággal.” János 1:14.  
 Ádventben sokat énekeljük az Ézsaiás próféta jövendölésén 
alapuló éneket: „Már az ég harmatozzon, a föld igazságot, mint 
bő gyümölcsöt hozzon, indíts vigasságot!” Ez a híres „rorate, 
coeli desuper.” S amire olyannyira várunk, valóság lesz: az ég 
megnyílik, körünkbe igazság költözik, nyomában szabadulás 
támad – sőt, igazság és szabadulás együtt virágzik. Isten teremt: 
az Ige testté lesz! A próféta még jövő időben szól szenvedő nép-
ének. Tudja, hogy ez az új teremtés lesz, de immár minden nép-
re kiterjed majd. Krisztusban! Így mondja János evangéliuma: 
mi láttuk ennek a Krisztusnak a dicsőségét, teljes volt kegyelem-
mel és igazsággal. 
 Így történt ez Betlehem éjszakáján, így volt ez látható Jézus 
életében, s így mutatkozott Isten egyházának életében! De így 
van-e ma? Mielőtt felelnénk a kérdésre, tartsunk önvizsgálatot. 
Ehhez két történetet ajánlok. Az egyik nemrégiben esett velem. 
A metróban újabban minden állomáson bemondják: „jegyüket, 
bérletüket készítsék elő!”  Egyszer elkalandoztak gondolataim, s 
mikor eszméltem, csak félig-meddig hallottam szöveget! Vagy 
inkább félig sem, így: „életüket készítsék elő!” Mindjárt a szí-
vem felé kaptam! Megvan-e, és mit mutat, ha mégis valakinek 
be kell mutatnom!? A másik történet gyermekkori. Akkoriban 
fél-kilónyi szaloncukor tellett a karácsonyfára, amihez csak ün-
nep múltán nyúlhattunk. Ám sokan voltunk testvérek, rendre 
szedegettük ki a sztaniolpapírból a szaloncukrot. S ügyeskedve 
kis fadarabokat, vagy szenet csomagoltunk a helyére. A cukor 
persze hamar elfogyott. Korán kelő lévén én azért reggel is pró-
bálkoztam, hátha van még! De hiába, elfogyott mind. S mégis 
egy reggel, mikor újra próbát tettem, lám: akadt egy! Aztán 
tapintom a másikat, abban is volt, a harmadikban is! Tele volt a 
karácsonyfa szaloncukorral. Hogy lehet ez? Úgy, hogy édes-
anyánk vett még fél-kilót, bölcsen eltette, s mikor már lepusztí-
tottuk a fáról az összeset, újra telerakta a karácsonyfát. Szép 
történet ez. Most azonban az a kérdés jön belőle, hogy mi van 
belül. Kívül szép az a sztaniolpapír. De van benne szaloncukor? 
Vagy csak egy széndarab van a helyén, vagy éppen üresen áll? 

Mielőtt hát föltesszük a kérdést, hogy az Isten teremtette 
igazság és szabadság virul-e most minálunk, meg kell néznünk, 
hogy mi van az életünkben. S látjuk máris, segítségre van szük-
ségünk. Az ember emberhez való viszonyát mélységes igazság-
talanság hatja át. Mintha csak azért lenne emberi együttlét, 
történelem, civilizáció, kultúra, hogy viruljon az igazságtalan-
ság! Mutatja ezt jól, hogy karácsonytájt szinte tüntetünk a jósá-
gunkkal. Tavaly, miután a parlamentben cinikusan megszavaz-
ták, hogy a jótékony adományok után is adót kell fizetni, csak 
kiálltak a honatyák a jótékonysági sátorokba és adogatták az 
egytál levest a nyomorultaknak! Mert amúgy mindenki tüntet a 
jóságával. Vajon, ha így teszünk, nem valami súlyos bajt leple-
zünk (csomagolunk!), mert nem a jóság áll az első helyen, csak 
a sok megoldatlan helyzet? Mennyi szorongatást lát ma az em-
ber! Mennyi nincstelenséget! Mennyi méltatlanságot és mél-
tánytalanságot! Mennyi mindent kellene, kell megoldani! Ezt 
élte át a próféta is, szorongatottan, kiszolgáltatottan, igazságta-
lanságok között. De hallja a boldogító isteni ígéretet: Isten igaz-
ságot küld. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy Isten segítőt 
küld! Jézus Krisztus, aki elérkezett az idők teljességében, segítő 
volt. Segítője volt betegnek, szegénynek, gyászolónak, vigaszta-
lannak. Isten Őbenne segítőt küldött. 

Az életünk azonban ennél nagyobb nyomorúságot is mutat. 
Szabadulásra van szükségünk. Gondoljuk el, mi többé-kevésbé 
szabadok: hány rabnemzet él még a világon?! Vannak még or-
szágok szögesdróttal körülvéve. Vannak még országok, ahol 
egyetlen ember ül milliók nyakán és zengi a madáchi szavakat: 
milliók egyért. Emlékezzünk a foglyokra, a börtönökben levők-
re. És a mártírokra! Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy csak a 
régi Rómában volt üldözés, voltak mártírok, hogy ma nincs. 
Pedig van. Tucatnál több ország van a világon, ahol nem gyüle-
kezhetnek egybe a keresztyének, nem tarthatnak istentisztele-
tet, nem állíthatnak karácsonyfát. Ki tudja, hamarosan talán 
Európában is bekövetkezik ez – a politikai korrektség nevében. 
Nemrég hallottuk, Angliában egy városi tanács úgy döntött, ne 
említtessék többé karácsony, legyen inkább fény-ünnep, ne-
hogy megsértődjenek a többi vallások követői. S gondoljunk a 
háborúk csapdájában élőkre. Hát nincs szükségünk szabadulás-
ra!? De jó lenne egyszerű gyermeki szívvel, az önhitt ember 
gőgjét odahagyva, azt mondani: szükségünk van szabadulásra! 
Helyzetünkön változtatni nem tudunk, a halálos logikán, mely 
áthatja ezt a világot újra, változtatni mi nem tudunk. Isten azt 

Én, az Úr 

teremtettem ezt! 

Ebben az új rovatunkban a különböző egyháztestekben élő magyar reformátusság képviselői szólalnak meg egy-egy 
számunkban, alfabetikus sorrendben, az általuk szabadon választott témákban. Köszönjük dr. Szabó Istvánnak, a 
Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének az olvasóinknak küldött karácsonyi üzenetet. (A Szerk.) 

MAGYAR REFORMÁTUSSÁG 
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parancsolja: egek, harmatozzatok onnan felül, és a felhők foly-
janak igazsággal, nyíljék meg a föld és viruljon föl a szabadulás! 
Egy új biblia-fordítás így fordítja, eltérve a lényegtől, de érthe-
tően: – viruljon fel a szabadság! Isten Jézus Krisztusban szabadí-
tót küld. 

S végül, azt mutatja az életünk, hogy nekünk üdvözítőre 
van szükségünk. Kálvin mondja Ézsaiás próféciáját magya-
rázva: milyen méltányos Isten a szenvedő prófétához, segít-
séget küld neki, milyen csodálatos Isten a népe iránt, fog-
ságban vannak, szabadítót küld nekik. De milyen dicsőséges 
Isten, mert üdvössége elhatol a föld legvégső határáig, üd-
vösséget készít minden embernek. De mi ez az üdvösség? 
Nézzük előbb önmagunkat: életből halálba futunk! Értel-
mes, boldog és teljes életből mindegyre átzökkenünk értel-
metlenségbe, vakvágányra fut újra meg újra minden, Isten-
nélküliségtől szenvedünk. Meghagyom, filozofikusan hang-
zik: Isten-nélküliség. Fordítom szó hát szerint: istentelen-
ségtől szenvedünk. Szenvedésünk gyökere, megoldatlan 
szabadsághiányos, segítségnélküli világunk ős oka az, hogy 
istentelen. Isten nélkül akar élni az ember, s elveszíti em-
berségét! Isten nélkül építi világát. S ez olyan, mint a 
dzsengának nevezett játék. Ebben egyforma méretű fahasá-
bokat kell a rakatból alulról kivenni, és egyiket a másikra 
rakva tornyot emelni – meddig lehet azt így rakni? Meddig 
épülhet embercsontból, embervérből, emberáldozatból, a 
másikon átgázoló lendületből, akaratból az a nagy emberto-
rony, amit építgetünk? Semeddig! 

De mit ígér Isten? Üdvözítőt. Kit küld erre Isten? Önmagát 
küldi. Így ígéri a próféta által: én, az Úr teremtettem! Mert az, 
hogy igazság és szabadság egyben áll, ez nem lehetséges más-
képp, csak úgy, hogy Isten teremt. Isten kezd. Ha teljesen hódo-

ló szívvel állunk megszületett Krisztusunkhoz, abba rendülünk 
bele, hogy láthatjuk: benne új teremtés kezdődik, új élet kezdő-
dik. Aki Krisztusban van – mondja Pál – az új teremtés, a régiek 
elmúltak. Mi a régi? Hogy mindig egy nóta járja: a nincs nótája! 
Nincs szabadság, nincs remény, nincs öröm, nincs tartóssága az 
életnek! Hogy mindig, minden, mindörökké Isten nélkül áll. S mi 
az új? Teremtés a „nincs” kellős közepén! Íme: Én, az Úr terem-
tettem! Isten szuverénül, igaz szeretettel, tökéletességgel újat 
teremt – neked is – új kezdetet. S azért teremtés ez, mert Ő 
kezdi. Az egek onnan felülről harmatoznak, de csak ha megnyí-
lik a föld, hogy befogadja Isten igazságát, áldását, akkor termi a 
szabadulást, és a szabadulással együtt az igazságot. Csak így! Ez 
a sorrend megfordíthatatlan.  

Egykor a keresztyének nagy vitát folytattak, hogy melyik 
napra kell kiszámítani karácsony napját, de bölcsen belátták, 
hogy az csak a legsötétebb nap lehet: a világosság a sötétség 
legmélyén fénylik fel. Ez egyetemes, mindenki számára érthető!  
Hadd toldjam hozzá a prófétai képet, mi magyarok értjük ezt is. 
A próféta szomjazó földről beszél, mely csapadék nélkül med-
dő. Harmatozzatok egek onnan felül – kiált, a felhők folyjanak 
igazsággal, s nyíljék meg a föld! Értjük mi az, ha nem esik eső, és 
sivataggá válik a világ. Íme, a legnagyobb szárazságban harma-
tozik az ég, a legnagyobb elesettségben érkezik segítő, a legna-
gyobb nyomorúságban jön a Szabadító, és az istentelenség vég-
ső, halálos drámájában lép közénk Isten. Így mondja János: az 
Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül. Egyszerű, tiszta mon-
dat ez. Ilyen egyszerűen és tisztán áll előttünk karácsonyunkban 
Isten ígérete, és megvalósítása: Isten segítőt, szabadítót, üdvö-
zítőt küldött. Nyíljon meg a föld. Nyissátok meg szíveteket, s 
fogadjátok be Őt! 

Bogárdi Szabó István 

Október 31-én megnyitotta kapuit a Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház Tudományos Gyűjteményének székháza és állandó egy-
háztörténeti kiállítása Rimaszombatban (Daxner u. 6.). Az ünnepi 
alkalom Erdélyi Géza ny. püspök igeszolgálatával kezdődött, ünnepi 
beszédet mondott Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház püspöke, az egybegyűlteket köszöntötte Csomós József tiszán-
inneni püspök, az eseményt méltatta Koncsol László egyháztörténész, 
ny. főgondnok. A kiállítást B. Kovács István igazgató mutatta be. A 
megnyitót követő istentiszteleten dr. Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelké-
szi elnöke hirdette az Igét. A Tudományos Gyűjtemény szolgálatára 
dunántúli egyházkerületünk nevében Isten gazdag áldását kérjük. 

MAGYAR REFORMÁTUSSÁG 

Tudományos Gyűjtemény 

nyílt Rimaszombatban 
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MAGYAR REFORMÁTUSSÁG 

Horvátországról eszünkbe jut a tenger, a 
gyönyörű kék tenger, az Adria. Horvátor-
szágról eszünkbe jut az a maroknyi ma-
gyarság, amely Trianon után ottmaradt?! 
Nagyon kevesen vannak, főleg a magyar 
határ közelében élnek többen, apró fal-
vakban, vagy Eszéken városi körülmé-
nyek között.  

Nem először jártam az ottani magya-
rok között. Mégis talán ez a legutóbbi 
találkozás lett nagyon emlékezetes szá-
momra. Többen mentünk az anyaország-
ból is, és a Kárpát-medencéből is, min-
den egyházkerületből, kivéve a felvidéki-
eket, akik sajnos nem tudtak eljönni.  

Már negyedik éve szervezzük a Kárpát
-medencei imanap alkalmait, s ebben az 
évben a Horvátországi Református Nő-
szövetség vállalta az Imanap anyagának 
összeállítását Az imanap célja, hogy a 
2004. évi december 5-i szégyenteljes 
népszavazás eredménye ellenére, meg-
mutassuk a világnak, hogy szeretjük egy-
mást, nem felejtkezünk meg a Kárpát-
medencében szétszórtan élő testvéreink-
ről. Tudunk egymásért imádkozni, meg-
maradásunkért könyörögni Mennyei 
Atyánkhoz. A célunk az, hogy megismer-
jük egymás múltját, jelenét, küzdelmeit, 
örömeit, bánatát. Egymás hitéből erőt 
merítsünk, és együtt imádkozzunk a jö-
vőnkért.  

Szeptember 18-án, csütörtökön dél-
utántól szeptember 20. vasárnap ebédig 
tartott a program. Kórógyon voltunk el-
szállásolva, családoknál, a Kultúrházban 
folyt a konferencia. A helybeli asszonyok 
főztek ránk, láttak el minden jóval. Ki-
mondhatatlan szeretettel fogadtak ben-
nünket, szinte körülöleltek mindnyájun-
kat. Nagyon örültek annak, hogy ennyien 
– majdnem 30-an – meglátogattuk őket. 
Megérkezés után vacsoráztunk közösen, 
majd esti áhítat után éjszakára a csalá-
dokhoz mentünk. Itt még beszélgettünk 
egy keveset, de mindnyájan fáradtak 
voltunk. A pénteki nap a tanulásé volt, 
azaz tanultuk az ország földrajzát, törté-
nelmét, irodalmát, kultúráját, és termé-
szetesen vallását is. Dr. Lábodi Károly 
tanár tartott előadást, aki igaz, hogy ma 
már Gödöllőn is tanít, de alapítója és 
tanára az Eszéki Egyetem magyar fakultá-

sának. Fia Lábodi Zsolt, szintén az eszéki 
egyetemen tanít, ő Sztárai Mihályról tar-
tott előadást. Dr. Láng Endre püspök pe-
dig a mai Református Egyházzal ismerte-
tett meg bennünket Estére egy meglepe-
tés várt ránk. A helyi népi együttes zené-
szei, táncosai szórakoztatták a konferen-
cia résztvevőit, a nyolcvan éves tanár 
bácsi elmondta Kórógy legendáját, éne-
keltek, táncoltak, verseket mondtak. 
Mindezt hatalmas lelkesedéssel, és 
örömmel tették. Egészen éjfélig bált is 
rendeztek a kedvünkért. Közben ismer-
kedtünk néhány helyi ételkülönlegesség-

gel is, és finom süteményekkel. Ami iga-
zán meglepő volt számomra, hogy a férfi-
ak nem táncoltak. Jelen voltak, de inkább 
csak üldögéltek, beszélgettek, iszogattak, 
de senki sem ivott többet a kelleténél. 
Másnap egész napos kirándulás volt, 
autóbusszal. Felkerestük a legutóbbi há-
ború szörnyűségeinek emlékeit, Vuko-
várt, a lerombolt várost, tömegsírokat, 
szomorú emlékeket láttunk. Borkó Juliska 
néni sírját megkoszorúztuk Kopácson a 
temetőben, megnéztük a környékbeli, a 
háborúban megrongált, ma már szinte az 
összes újjáépült református templomot. 
A gyülekezetekben megvendégelték a 
konferencia résztvevőit. Estére egy II. 
Világháborús emlékmű közelében lévő 
vendéglőben kaptunk nagyon finom va-
csorát. Nem az emlékmű volt a fontos, 
hanem a kilátás a hegytetőről. Innen látni 
lehet szép időben Mohács fényeit, és a 
mai Szerbia határát. Késő este értünk 
vissza a szálláshelyre. Vasárnap istentisz-
teleten vettünk részt, közös úrvacsorával. 
Majd ebéd után ki-ki haza indult.  

Mi volt, ami engem, és a többi részt-
vevőt is különösen megragadott? Ennek 
az itt élő maroknyi magyarságnak az ere-
je! Az élni akarása, az élet-halál harca! 
Először Trianon, majd a világháború, és 
az azt követő szocializmus, majd a TSz 
szervezés – ahonnan ki lehetett lépni, de 
semmit nem kaptak abból, amit bevittek 
–, most pedig az 1991–1998-ig tartó há-
ború fosztotta ki őket mindenükből. 
Mégis felálltak, újra meg újra kezdték 
elölről az egészet. Igen megdöbbentett, 
amikor a házigazdám 40 év körüli lánya 
elmesélte, hogy nem sokkal előbb ment 
férjhez, szép új berendezett háztartása 
volt. Semmi sem maradt. Még egy rongy-
darab sem a ruháiból. Ami még nehe-
zebb, hogy az unokájának nem tudja 
megmutatni, hogy milyen volt ő fiatal, 
gyerekkorában, mert még egy fényképük 
sem maradt. Az esküvői fényképüket is 
összetörték, ami a falon lógott. Csak az 
üres keret maradt ott. Miért? Mi volt 
ennek a célja – kérdezi még most, 12 év 
után is. S mégis az egész falu visszaköltö-
zött. Bár Magyarországon fölajánlottak 
nekik egy üres Somogy-megyei falut, 
hogy ott telepedjenek le, de ők hazamen-
tek a kifosztott, lerombolt falujukba. És 
újra kezdték az életüket! Felépítették a 
házakat, a templomokat, némi állami 
segítséggel, meg saját erejükből, összefo-
gással. Ezek az emberek képesek boldo-
gan, felszabadultan énekelni, táncolni, 
szórakoztatni, és tudnak nagy-nagy sze-
retettel körülvenni másokat. Honnan ez a 
tartás, ez az erő, ez a szeretet? Kérdez-
tem többektől is. Püspök úr adott rá vala-
melyest választ. Volt egy református pap-
ja ennek a falunak, aki megtanította Őket 
a szülőföld szeretetére, úgy élt közöttük, 
mint testvér, megtanította őket egymást 
és Istent szeretni. Talán ezért van még 
tartása ennek a falunak – mondta a püs-
pök. 

Dr. Márkus Mihályné 
a Dunántúli Református 

Nőszövetség elnöke 

Kárpát-medencei imanap — 

Látogatás Horvátországban 

Horvátországról 
eszünkbe jut az a 

maroknyi 
magyarság, 

amely Trianon 
után ottmaradt?! 
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Legutóbbi egyházkerületi közgyűlésünkön 
határoztunk egy Kehidkustányban találha-
tó ingatlan megvételéről, és annak egy-
házkerületi hasznosításáról. A határozatot 
megelőző vitában ismét érezhető volt a 
kétség: biztos, hogy helyes úton jár az 
Egyház akkor, amikor nagyon jelentős 
áldozathozatallal intézményeket létesít? 
 
A mi Egyházunk tulajdonképpen a kezde-
tektől tart fenn intézményeket. Már a 16. 
század közepén voltak iskoláink – mert kell, 
hogy legyen az Egyháznak „veteményes 
kertje”, voltak – ha nem is a mai fogalmak-
nak megfelelően – egészségügyi és szociális 
intézményeink, – mert komolyan vétetett a 
negyedik kálvini alapelv: igaz Egyház ott 
van, ahol a szeretetszolgálatot gyakorolják. 
 Az 1948-ban kezdődött államosítások – 
sok egyéb mellett – intézményeitől is meg-
fosztották Egyházunkat. Maradt egy isko-
lánk Debrecenben, néhány fogyatékosokat 
és időseket gondozó szeretetszolgálati in-
tézményünk, megmaradtak egyházkerületi 
tudományos gyűjteményeink. Ugyanakkor 
elveszítettük alap-, közép-, és felsőfokú 
iskoláink több ezres tömegét, elveszítettük 
a Szeretetszövetségbe integrált diakóniai 
intézmények egész sorát, elveszítettük 
diakonissza anyaházainkat, kórházunkat.  
 Amikor a rendszerváltozás elkezdődött, 
hatalmas intézmény-alapítási vágy lett úrrá 
nemcsak a református Egyházban, hanem 
az ún. történelmi egyházak mindegyikében. 
Mára országszerte van mintegy 170 isko-
lánk, 61 szeretetszolgálati intézményünk, 
van kórházunk és egyetemünk. Dunántúlon 
szerényebbek a számok, de a mi kerüle-
tünkben is van 2 óvoda, 7 általános iskola, 
3 művészeti alapiskola, 4 középiskola, 1 
felsőoktatási intézmény, 1 tudományos 
gyűjtemény, 6 szeretetszolgálati intéz-
mény. Ezen belül a Dunántúli Református 
Egyházkerület fenntartásában van 1 általá-
nos iskola (Dad), 1 művészeti alapiskola 
(Pápa), 2 középiskola (Pápa és Tata), 1 fel-
sőoktatási intézmény (PRTA), a pápai Tudo-
mányos Gyűjtemények, valamint 1 idősek 
otthona (Hévíz), és egy anya- és csecsemő-
otthon (Nágocs).  

 Mint köztudott, az állami közfeladatot 
ellátó egyházi intézményeknek a magyar 
állam állami normatívát és ún. kiegészítő 
egyházi normatívát biztosít. Ezekből – körül-
tekintő gazdálkodással – az intézmények 
biztonságosan működtethetők! Az anyagi 
nehézséget inkább a szükséges infrastruktúra 
megteremtése és folyamatos biztosítása je-
lenti! Egyházkerületünk a 2009. költségvetési 
évben – a normatív támogatások felett, saját 
forrásból – összesen mintegy 42,000 M Ft-ot, 
a költségvetés mintegy 9,0%-át, fordítja intéz-
ményei fenntartására. 
 Országos egyházi szinten is, de Dunán-
túlon is lehet találkozni olyan vélekedéssel, 
hogy az intézmények nyűg az Egyház nya-
kán, mert olyan – pl. gyülekezeti céloktól – 
visz el pénzt, amelyekre sokkal inkább kel-
lene a vezető testületeknek forrásokat biz-
tosítani.  
 Jómagam ezzel szemben feltétlenül 
intézmény-párti vagyok! Kaposváron a 
rendszerváltozás óta tizenkét évfolyamos 
iskola létesült, épült két idősotthon, mű-
ködtet az egyházközség két konferenciate-
lepet. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a 
létrehozás, a fenntartás és működtetés 
nem jár megannyi gonddal. A gondok azon-
ban elhanyagolhatók a gyümölcsökhöz 
képest!  
 Kaposváron ötszáz gyermek részesül 
hitoktatásban, négyötödük a református 
iskolában. Meggyőződésem, hogy ennek a 
hatalmas tömegnek a felét sem érnénk el 
az iskolánk nélkül! Családi istentiszteletein-
ken – havi két alkalommal – megtelik a 900 
ülőhelyes kaposvári templom. Ott vannak 
azok a szülők és nagyszülők, akik többsége 
az iskolai kötődés nélkül soha nem, vagy jó 
esetben csak a sátoros ünnepeken tennék 
be lábukat a templomba. Nagyszerű és 
nagy létszámú középiskolás ifjúsági csoport 
működik, tagjainak többsége az iskolánk 
tanulója. Lelkészeink és hitoktatóink hét-
köznap reggelenként közel ötszáz gyermek-
nek és felnőttnek tartanak reggeli áhítatot. 
Hol és mikor volna erre lehetőségünk iskola 
nélkül? A régiek jól tudták, hogy az iskola az 
Egyház „veteményeskertje”, miért volna ez 
a mi időnkben másként?! 

 De mondhatnám az idősotthonainkat 
is, amelyekben százhúsz idős testvérünk él, 
és dolgozik közöttük negyven melegszívű, 
áldozatos életű szakember. Említhetném az 
igei alkalmakat, az ünnepségeket, a közös 
kirándulásokat, de utalhatnék azokra a 
családtagokra is, akik úgy jönnek látogatni 
vasárnap, hogy szerettükkel együtt részt 
vehessenek az istentiszteleteken is. Mint 
ahogyan utalhatnék a diakónia aranysza-
bályára is, ha netán valakinek anyagiak 
jutnának az eszébe: „minél többet adsz, 
magadnak annál több marad!”. 
 Vagy ott vannak a konferenciatelepek! 
Több ezer gyermek és fiatal vesz részt konfe-
renciákon Zselickisfaludon és Balatonfenyve-
sen. Jönnek a Kárpát-medence sok-sok pont-
járól, és jönnek vissza évről évre. Közösségek 
születnek, és közösségek erősödnek, amelyek 
valahol a Kárpát-medencében a „Krisztus jó 
illatja” lesznek. Meg természetesen jönnek a 
saját gyermekeink és fiataljaink, akiknek annyi 
szép közösségi élményt adnak ezek a helyek, 
hogy amikor egy-egy gimnazista osztály bú-
csúzik az iskolánktól és a gyülekezettől, a 
„könnyes búcsúban” a konferenciatelepeken 
eltöltött hetekre való emlékezés mindig visz-
szaköszön! 
 Gyülekezet, kontra intézmény? Egymás 
ellen vannak, egymás életét nehezítik, vagy 
teszik lehetetlenné? Nem egyfajta populis-
ta szólam a gyülekezetek némelyike részé-
ről, hogy „mennyivel több jutna nekünk, ha 
nem vinnék el az intézmények!”? Vagy 
megfordítva: helyénvaló, ha az intézmé-
nyek felől úgy teszi fel valaki a kérdést, 
hogy „van értelme haldokló gyülekezetekre 
akár egy fillért is áldozni”? Meggyőződé-
sem, hogy gyülekezet és intézmény viszo-
nya akkor lesz áldottá, és egymás számára 
akkor lesznek áldássá, ha mindkét oldalról 
megszületik a felismerés: az Úristen rendjé-
ben nem egymás ellen, hanem egymásért 
vannak! 

Bellai Zoltán 
püspöki főtanácsos 

Gyülekezet kontra 

intézmény? 

DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 
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DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 

B átky Miklós ároni családban született Budapesten, 
1943. július 7-én. Gyermekkora éveit a nagysápi refor-
mátus parókián töltötte, a tatabányai Árpád Gimnázi-

umban érettségizett „kitűnő” eredménnyel. A Budapesti Refor-
mátus Teológiai Akadémián szerzett lelkészi oklevelet 1971-ben, 
közben exmittált teológiai hallgatóként szolgált Nagylókon, az 
őrbottyáni gyermekotthonban, Nemesszalókon, majd lelkész-
ként Tápszentmiklóson, Győrben, és végül 1984-től nyugdíjba 
vonulásáig Rédén. 

Bátky Miklós négy évtizedes lelkipásztori szolgálatának szép 
ajánlólevelét írják a fáradozása nyomán megújult gyülekezetek 
és egyházi épületek. A közegyházi szolgálatok területén is szíve-
sen vállalt feladatot úgy egyházmegyei, mint egyházkerületi 
szinten. Többször volt hivatalos és méltó képviselője egyház-
kerületünknek más, határon túli egyházrészek ünnepi alkalma-
in, ill. tanácskozásain. Emellett konferenciák kezdeményezője, 
szervezője, vezetője volt és maradt mindmáig. 

A rendszerváltást megelőző években vállalta a sok utazással 
járó egyházkerületi társadalmi missziói előadó tisztséget. Ebbéli 
minőségében egyik kezdeményezője, majd szervezője lett a Ma-
gyar Református Missziói Szövetségnek, amelynek megalakulá-
sakor titkárává választották. 

A rendszerváltás után két cikluson át volt a Tatai egyházme-
gyei esperese. Esperesként aktívan részt vett a Magyar Refor-
mátus Világszövetség munkájában. Tagja volt a Magyar Refor-
mátus Egyházak Tanácskozó Zsinata missziói bizottságának, és 
részt vett a himnológiai bizottság munkájában is. 

Bátky Miklós e szerteágazó és eredményes szolgálat végzé-
séhez hűséges segítőtársat kapott Istentől Szabó Anna Erzsébet 
személyében. Családi életük elválaszthatatlanul összefonódott a 
gyülekezeti és a közegyházi szolgálatokkal, az ünnep- és a hét-
köznapokon egyaránt vallották: „Én és az én házam népe az 
Urat szolgáljuk” (Józsué 24,15). 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése a díj ado-
mányozásával nemcsak Bátky Miklósnak a gyülekezetekért, a 
közegyházért, ezen belül egyházkerületünkért végzett hűséges 
fáradozását ismeri el, de egyúttal személyében követendő pél-
dát is állít az Egyházkerület örvendetesen megfiatalodott lel-
késznemzedéke elé. 

Máté László esperes 

A Dunántúli Református Egyházkerület 2009. szeptember 25-én 
megtartott közgyűlése azt a határozatot hozta, hogy ebben az 
esztendőben a „Pro Pannonia Reformata” díj kitüntetettjei: Bátky 
Miklós lelkipásztor, nyugalmazott esperes, Kiss Lajos, a Kaposvári 
Református Egyházközség örökös főgondnoka és Mátyás Lajos 
lelkipásztor, nyugalmazott esperes. A díjat 2009. október 10-én, a 
lelkészkibocsátó ünnepi istentisztelet alkalmán és ünnepi közgyű-
lés keretében adták át Kaposváron. A kitüntetettek életére és 
szolgálatára egész Egyházkerületünk közössége nevében Isten 
gazdag áldását kérjük. Az alábbiakban közöljük a kitüntetések 
átadásán elhangzott méltatások szerkesztett változatát. (A Szerk.) 

Átadták a „Pro Pannonia 

Reformata” díjakat 

M átyás Lajos 1934. szeptember 28-án született egy 
Somogy megyei faluban, Kapolyon, ahol édesapja 
közel 40 éven át lelkipásztor volt. Az elemi iskola 

alsó osztályait szülőfalujában, a felső osztályokat azonban Pá-
pán, a nyolcosztályos Református Gimnáziumban végezte. Az 
Iskolát 1952-ben államosítják – utána már nem maradhat Pá-
pán –, felsőbb utasításra a Lovassy László Általános Gimnázium-
ba teszik át. Ott is érettségizik jeles eredménnyel. 

Még abban az évben jelentkezik a Képzőművészeti Főiskola 
rajztanári szakára, de helyhiányra való hivatkozással elutasít-
ják. Budapesten marad és Rákospalotán egy gyárban dolgozik 
segédmunkásként. Rendszeresen bejár a Teológiára és baráti 
kapcsolatot tart fenn azzal a néhány teológiai hallgatóval, akik-
kel Pápán korábban egy internátusban lakott. 1954-ben jelent-
kezik és felvételt nyer a budapesti teológiára.  

1959-ben szerez lelkészi oklevelet. 1958 és 1960 között espe-
resi segédlelkész Mezőörsön, majd megválasztott lelkész Újró-
nafő-Mosonszentjános-Mosonszolnok társegyházközségekben. 
Még abban az évben házasságot köt Balla Eszterrel, aki a 
mosonszentjánosi Frank-gyárban, majd később a Győri Keksz- 
és Ostyagyárban laborvezető vegyész. Házasságukat Isten két 
gyermekkel áldotta meg. 

1965-ben a Mezőörsi Gyülekezet hívja meg lelkészének. Is-
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ten megsegítő kegyelmét naponként megtapasztalva nagy lel-
kesedéssel kezdi és végzi munkáját, ige- és lelkigondozó szolgá-
latát. 1983-ban Sáhó Andor esperes a péri gyülekezetbe rendeli 
helyettes lelkésznek. Nehéz helyzetben veszi át az egyházközsé-
get, de a gyülekezet gyorsan felkel lelki elesettségéből. Pér szór-
ványában, Töltéstaván 1999-ben, szolgálatban eltöltött idejé-
nek utolsó előtti évében templomépítésbe kezd. Avatása 2000. 
október 31-én volt, dr. Márkus Mihály püspök úr szolgálatával. 

Az egyházmegye presbitériumai 1989-ben esperessé választ-
ják. Beiktatása 1990. március 31-én volt. Esperesi szolgálata a 
szerény, csendes, őrálló szolgálat volt. Fő feladatának tartotta 
őrködni azon, hogy a lelkészek nyugodt, zavartalan körülmé-
nyek között végezhessék szolgálataikat, hogy a traktus gyüleke-
zeteinek külső, belső rendje, békéje biztosítva legyen.  

Felesége a lelkészi és esperesi szolgálatok terén, évtize-
deken át végig mindig hűséges, odaadó, fáradtságot nem 

ismerő, bölcs segítőtárs volt. 
Végül még szólnom kell pár szót arról, hogy esperes úr a 

ceruza és festőecset avatott forgatója is. Pápán a Református 
Gimnázium híres festő-rajztanáránál, A. Tóth Sándornál tanult 
évekig. Tehetségét mindig Isten ajándékának tekintette, de a 
festés technikájának csínját-bínját emberileg tanárjának kö-
szönheti. Templomképei, tájképei, csendéletei, portréi valahol a 
csodaszép világot teremtő Mindenható Istenre mutatnak, gond-
viselésről beszélnek, hozzá közelebb kerülni segítenek. Ezért is 
tekinti szolgálatnak. Megfestette az egyházmegye 54 reformá-
tus templomát, a képekből tabló készült, amit az egyházmegyé-
nek ajándékozott. Ez év tavaszán a Győrszabadhegyi Egyház-
részben volt 31. önálló kiállítása. 2000-ben esperes úr nyugdíjba 
vonult. Családjával Győrben él. 

Lentulai Attila esperes 

DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 

K iss Lajos örökös főgondnok úr – szeretett Lajos Bá-
tyánk – egész élete szoros szálakkal kötődik az Egy-
házhoz. A magyar református értelmiségi családi 

gyökerei immár a magyar irodalom részét képezik. Papp Árpád, 
a kiváló költő író és műfordító – gyülekezetünk tagja – 
„Úrvacsora” című versét kántortanítójára Kiss Józsefre – az 
édesapára – emlékezve írta, aki mint vén iskolamester „odafönt 
a tüdőtágulásos harmóniumnál  reszketeg ujjakkal tördelte, 
osztogatta az örökkévalóság megemészthetetlen kis csontda-
rabjait.” Mint tudjuk,  mindezt Somogyaszalóban, ahol feleségé-
vel gyermekeiket, a három fiút, köztük a legidősebbet, Lajost és 
egy leánygyermeküket felnevelték. 

Középiskolai  tanulmányait Csurgón folytatta. A Kaposvári 
Református Gyülekezetben jól ismert Matolcsy Sándor által 
létrehozott alapítvány  ösztöndíja és a legkiválóbbak által el-
nyerhető „Horthy-ösztöndíj” segítette az ajándékba kapott, de 
általa felelősen kezelt talentumainak kibontakoztatásában. 
Élethivatásul az erdőmérnöki pályát választotta. 1944-ben be-
iratkozott a Soproni Egyetemre, ahol ugyancsak Horthy-
ösztöndíjas volt, már ameddig ez az ösztöndíj létezett. 1948-ban 
a háború miatt rövidebb idő, 4 év alatt szerezte meg diplomá-
ját. 1949-ben vette feleségül Somogyaszalóban Decsi Rózsát. 
Mint erdőmérnök több, magas, többek között minisztériumi 
állást töltött be, kiemelkedő tudású elismert szakemberként. 

A kaposvári gyülekezet 1986-ban – amikor Bellai Zoltán 

nagytiszteletű úr Kaposvárra került — választotta meg presbi-
ternek, majd 1990-ben, amikor a gyülekezet először választott 
három gondnokot, főgondnokának. Azóta, nagy dolognak kel-
lett történnie, hogy vasárnap a gondnoki padban ne legyen ott 
megszokott helyén. A főgondnoki tisztséget másfél évtizeden át 
töltötte be. Értékes, teremtő, gyülekezetépítő munkájának elis-
meréseként tiszteletünk jeléül 2005-ben örökös főgondnokunk-
nak választottuk. 

Szerénységgel párosult önzetlen áldozatkészsége, az egyház 
ügye iránti teljes elkötelezettsége, felelőssége, állhatatossága, 
szilárd hite, keresztyén értékrendje jelenti a kiteljesedett, evan-
géliumi mértékkel mért, áldásos élet tartalmát. 

Az elismerés mindezekért – ezt bizonyára ő maga is így gon-
dolja – feleségét is illeti, akivel miden gondjukat immáron 60 
éven keresztül közösen viselték és megosztották, s aki az egyház 
életében férjéhez hasonló odaadással  vesz részt.  

80. születésnapján, 2006-ban gyülekezetünkben köszöntöt-
tük, most egy nagyobb közösség ünnepel. Nagy öröm számunk-
ra, hogy erre a kitartó, példamutató több évtizedes munkásság-
ra a Dunántúli Egyházkerület vezető testülete is felfigyelt s azt a 
legmagasabb kitüntető elismeréssel honorálta. 

A kitüntetéshez  mindnyájunk nevében szeretettel gratulálok 
és életére, életükre Isten gazdag áldását kérem. 

Dr. Fekete László 
főgondnok 

95 év alázat 
 

„…semmi sem emel fel, csakis az alázat…” 
Szent István 

 

Olyan embernek szól ez a köszöntés, 
kinek eddigi élete, Istenbe vetett hite, 
s mindig másokért végzett alázatos 
szolgálata példaértékű kellene, hogy 
legyen sokunk számára. 

A hite mellett mindig, minden idő-
ben bátran kiálló magatartása, sok 

gyülekezetnek (Környe, Bánhida, Tár-
kány, Bokod, Kocs, Dunaalmás s Na-
szály), melyben tevékenykedett, adott 
vigaszt, reménységet, hogy csakis hit-
tel, szeretettel járhat azon az úton az 
ember, melyet az Úr mutat és irányít, s 
győzheti le a rohanó mindennapok 
megpróbáltatásait. 

Volt lelkipásztorunk nyug. Bakonyi 
Dezső nagytiszteletű úr küzdelmes 
életére oly kevés ez a pár méltató 
mondat, mert a lényeg úgyis az, hogy 
az Úr, hogyan ítélkezik felettünk, ami-
kor az Ő visszajövetelével elnyerjük az 

örök életet. 
Szívünk minden melegével szeret-

nénk Bakonyi Dezső nagytiszteletű 
úrnak 95. születésnapján (2009. dec-
ember 21.) szeretettel gratulálni, s 
kívánunk neki még további jó erőt, 
egészséget, valamint az Úr eljövetel-
ének közeledtével, Istentől áldott 
szent karácsonyi együttlétet szeretett 
családja körében. 

Keresztyéni szeretettel a naszályi 
református gyülekezet nevében: 

Bagdi Kálmánné 
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Ebben az esztendőben Erdélyi Géza, a Szlovákiai Keresztyén Egy-
ház nyugalmazott püspöke, művészettörténész, Pósfay György 
evangélikus lelkész és Sonnevend Imréné Lackovits Emőke nép-
rajzkutató vehette át a Károli-díjat október 30-án, a Petőfi Irodal-
mi Múzeumban. A kitüntetést a mindenkori oktatási és kulturális 
miniszter adja a vallástudományok, a teológia, a protestáns kul-
túra és a magyar nyelv kiemelkedő művelőinek. Az ünnepi alkal-
mon Csepregi András, az Egyházi Kapcsolatok Titkárságának veze-
tője nyújtotta át a díjakat. A református kitüntetettek munkássá-
gát Kósa László akadémikus, a Kuratórium elnöke méltatta. Szá-
munkra különösen is örvendetes, hogy az egyik kitüntetett – 
Sonnevend Imréné Lackovits Emőke néprajzkutató – dunántúli, a 
veszprémi gyülekezet hűséges tagja, aki nagyon sokat tett dunán-
túli református kulturális örökségünk megőrzéséért. (A Szerk.) 
Dr. Sonnevend Imréné dr. Lackovits Emőke néprajzkutató, nyugalma-
zott főmuzeológus a Borsod megyei Domaházán született. Győrben, a 
Kazinczy Ferenc Gimnáziumban érettségizett, a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem szerzett történelem szakos középiskolai ta-
nári és etnográfus oklevelet. Pályáját a soproni Liszt Ferenc Múzeum-
ban kezdte, 1973-tól azonban a veszprémi Bakonyi Múzeumban (ma 
eredeti nevén ismét Laczkó Dezső Múzeum) dolgozott különböző be-
osztásokban. A néprajzi osztály vezetője, helyettes megyei múzeum-
igazgató, majd főmuzeológus lett, főtanácsosi címet kapott. Ma is 
Veszprémben él és dolgozik.  

A magyar néprajz sokáig annyira erősen kötődött az őstörténeti 
érdeklődéshez, hogy az eltűnt pogány magyar mitológiát keresve, 
elhanyagolta a tételes vallások kutatását. Nem sokkal a diktatúra kez-
dete előtt élénkült meg iránta a figyelem, de éppen ezért az 1980-as 
évekig esély sem volt a kibontakozásra. Ma már elmondható, hogy az 

utóbbi negyedszázadban a magyar nép-
rajztudomány egyik legeredményeseb-
ben művelt területe lett a vallási néprajz. 
Ebben a folyamatban van kimagasló 
érdeme Lackovits Emőkének. Akkor vál-
lalta az ügyet, amikor még aligha járt 
érte hivatalos elismerés. 1985-ben akkor 
rendezett népi szakrális emlékekből, 
majd 1986-ban egyházi liturgikus tár-
gyakból kiállítást, amikor a hasonló ese-
mények még igen ritkák. 1990. decem-
berében került sor Sepsiszentgyörgyön, 
az általa kezdeményezett „Népi vallásos-
ság a Kárpát-medencében” nevet viselő, 
azóta sikeresen folytatódó konferencia-
sorozat első alkalmára. Ezt az egy évvel 

korábban még elképzelhetetlen rendezvény elsősorban azért jöhetett 
létre, mert Lackovits Emőke jóval 1990 előtt a tilalmakat és nehézsége-
ket legyűrve tartotta a személyes és szakmai kapcsolatot az erdélyi 
kollégákkal. Lackovits Emőke ötletekben és kezdeményezésekben 
gazdag egyéniség, jó szervező. Három önálló könyvéből a bakonyi és 
Balatoni-felvidéki egyházi esztendő szokásait tárgyalót, tizenöt általa 
szerkesztett kötetből legalább négyet kell a sorban említenünk. Mint-
egy 250 publikációja kb. egyötödének részben vagy egészben témája a 
református vallási néprajz. Legnagyobb csoportot az úrvacsorázásról 
és a keresztelőről szóló írásai, továbbá a liturgiával kapcsolatos tárgya-
kat, kiváltképp az úrasztali terítőket és a templomok belső terét bemu-
tató dolgozatok képezik. A reformátusság áll Lackovits Emőke figyelme 
középpontjában, de számos publikációja tanúsítja más vallások iránti 
és felekezetközi érdeklődését.  

Lackovits Emőke a magyar, különösen a protestáns vallási néprajzi 
kutatásban vállalt úttörő szerepéért, szervező és kutató munkájáért 
méltán kapja meg a Károli Gáspár-díjat. 

MAGYAR PROTESTANTIZMUS 

Károli-díj 

Pedagógusi munkájának megbecsüléseként, a közéletben betöl-
tött szerepének és a Református Egyházban végzett hűséges szol-
gálatának elismeréseként a Magyarországi Református Egyház 
Zsinata Dr. Kálmán Attilának az Imre Sándor díjat adományozta. 
A díjat a Zsinat Balatonszárszón, november 19-20-án megtartott 
ülésén dr. Bölcskey Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke adta át. Dr. 
Kálmán Attila munkásságát Hörcsök Imre, a Zsinat Oktatási Szak-
bizottságának elnöke méltatta, amelyet az alábbiakban közlünk.  
 
Dr. Kálmán Attila 1938. október 22-én született Budapesten. Ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal 70 éve Tatán él. Tanítás mellett 
végezte el a tanárképző főiskolát Szegeden matematika-fizika sza-
kon, a tudományegyetemet Budapesten matematika-ábrázoló 
geometria szakon. 1978-ban 2x2 éves posztgraduális képzés után 
matematikából doktorált az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. 
Dányon, Kistarcsán és Budapesten általános iskolában, majd Buda-
pesten, Tatán és Pápán középiskolában tanított. Pedagógiai mun-
kája során tanítványai közül többen jó helyezést értek el országos 
tanulmányi versenyeken. A Magyar Demokrata Fórum egyik alapí-
tója, 1988-tól 1994-ig tagja. A „rendszerváltó” parlamentben Tata 
és 20 környező község képviselője. Több mint 3 éven át a Művelő-
dési és Közoktatási Minisztérium államtitkára. Egyik szervezője az 

1993-as állami oktatási törvények 
formálásának, az egyházi iskolák és a 
kistelepülési iskolák újraindításának. 
1990-től 2002-ig a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerület főgondnoka, 
ezen belül 1997-től 2002-ig a Zsinat 
nem-lelkészi elnöke. Ezt követően 6 
éven át a Zsinat Oktatásügyi Bizottsá-
gának elnökeként részt vett több, az 
oktatáshoz kötődő egyházi törvény és 
tervezet megfogalmazásában. 1994 
és 2004 között a Pápai Református 
Kollégium Gimnáziumának igazgatója, 

2005-től szervezi és vezeti a Pápai Református Kollégium Tatai 
Gimnáziumát. Ugyanebben az időszakban az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetemen matematikatanítás módszertant tanít az ötödéves 
tanárjelölteknek. Pedagógiai munkája mellett több száz szakmai, 
művelődéstörténeti, egyházi illetve közéleti írása jelent meg. A 
„Nemeuklideszi geometriák elemei” című könyvét kétszer adta ki a 
Nemzeti Tankönyvkiadó.  
Munkáját számos díjjal ismerték el: Beke Manó-díj, Pápa és Tata 
városának díja, Rátz tanár úr életműdíj.   
Dr. Kálmán Attila a szakmai munkájából adódó terheket élete pár-
jával – feleségével – megosztva, egyházához elkötelezetten, élő 
hittel hordozza. A mindennapi munka mellett örömüket két felnőtt 
gyermekük és négy unokájuk jelenti.  

Imre Sándor-díj 
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DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 

Az Egyházkerületi Közgyűlés határozata alapján, több éves előké-
szítő munka után a 2009 október 14–15-én megtartott teológiai 
konferencia alkalmával történt meg a Pápai Református Teológiai 
Akadémia Kálvin Kutatóintézetének ünnepélyes megnyitása. A 
bibliai tanszékeken évek óta működött-működik a „Simeon” Kuta-
tóintézet. A rendszeres teológiai és az egyháztörténeti tanszékek 
együttműködésével került megszervezésre –  Kálvin János születé-
sének 500 éves évfordulóján – a Kutatóintézet. 

Az egyetemek, főiskolák alapvető feladatai közé tartozik az 
oktatómunka végzése mellett a tudományos kutatások szervezése 
és végzése is. A munka részben a teológus hallgatók tudományos 
felkészülését segíti. A későbbiek során részt kaphat a lelkész- és 
presbiter-továbbképzés feladataiban. Reménység szerint bekap-
csolódik majd a nemzetközi Kálvin-kutatás rendszerébe is. 

Október 14-én dr. Vladár Gábor rektor megnyitóját követően 
Dr. Dienes Dénes professzor (Sárospatak) Kálvin és Szervét címen 
tartott sok új szempontot felvető, nagyszerű értékelést nyújtó elő-
adást. Dr. Horváth Erzsébet professzorasszony (Budapest) Egység-
törekvések Kálvinnál címen a genfi reformátor ritkán idézett gon-
dolatait idézte meg. Dr. Karasszon István (Budapest) Kálvin és a 
zsoltárok kapcsolatairól szólt szakavatottan. Dr. Literáty Zoltán 
(Budapest) Kálvin retorikusságáról beszélt – mind elméleti, mind 
gyakorlati példákat felvonultatva. Dr. Peres Imre (Debrecen) Kálvin 
eszkatológiájának aspektusai címen ugyancsak ritkán érintett terü-
letre kalauzolta hallgatóit. A napot Magyar Balázs (Debrecen, dok-
torandusz) „Kálvin nyomában” járó vetítettképes előadása zárta. 

Október 15-én Steinbach József püspök igetanulmánya nyitotta 
a második nap programját. Dr. Vladár Gábor rektor köszöntőjét 
követően Köntös László egyházkerületi főjegyző, a Tudományos 
Gyűjtemények igazgatója átadott az intézet céljaira a Nagykönyv-
tár duplumaiból egy értékes sorozatot. Dr. Dienes Dénes professzor 
a jubileumi év tiszteletére a Pápai Református Gyűjtemények új 
kiadványát mutatta be: A Dunántúli Református Egyházkerület 
prédikátorai I. (1526–1760), majd Mucsi Zsófia a Kálvin Kiadó Kál-
vin Jánoshoz kapcsolódó kiadványaira hívta fel a hallgatóság figyel-
mét. 

Ünnepélyes pillanatok következtek: az egyházkerület püspöke 
átvágta az intézmény ajtajára kifeszített nemzetiszínű szalagot. A 
konferencia résztvevői rövid tájékoztatást kaptak a kutatóintézet 
kialakulásáról, jelen helyzetéről és a jövő terveiről. 

A szünetet követően Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, 
Pápa  város polgármestere köszöntőjében örömét fejezte ki afe-
lett, hogy Pápa városa újabb intézménnyel gazdagodott. 

Dr. Nagy Lajos professzor (Komárom) a 450 éve megalapított 
Genfi Akadémiáról emlékezett meg. Végül Dr. Békési Sándor dékán 
(Budapest) bemutatta az általa szerkesztett emlékkötetet (Pius 
efficit ardor), külön kiemelve belőle Kálvin egyetlen ismert verse 
alapján a megfogalmazható poetikus tapasztalatot. 

A teológus ifjúság teljes létszámmal vett részt a konferencián. A 
dunántúli esperesi kar, a lelkipásztorok jelentős része és az érdek-
lődő pápai gyülekezeti tagok lélekben és ismeretekben gazdagodva 
távoztak – a nagyszerű kezdetet követő jó folytatás reményében. 

Tudósítónktól 

Kálvin Kutatóintézet 

a Pápai Teológián 

2009. október 29-én tartotta a Pápai Református Teológiai 
Akadémia belső megemlékezését Kálvin születésének az ötszá-
zadik évfordulója alkalmával. Az Akadémia oktatói – a belső 
meghirdetés szerint – szakterületüknek megfelelően Kálvin 
életének és tanításának egy-egy mozzanatát vizsgálva, egyben 
saját református önazonosságukról is számot adtak. 

DR. KOCSEV MIKLÓS Kálvinról mint lelkigondozóról szólt. DR. 
SZABÓ ISTVÁN „Mi az élet? Kálvin teológiai antropológiája” cí-
men tartotta meg az előadását. DR. MÁRKUS MIHÁLY Kálvinnak 
a sákramentumokról szóló tanítását elemezte – párhuzamba 
állítva az Institutioban megfogalmazott hittani tételeket a 
Genfi Egyház Rendtartásában megfogalmazott gyakorlati 
utasításokkal. 

DR. HANULA GERGELY új oldalról közelítette meg az egyház 
tanítójának életművét. A tanítói munkásságból a példakövetés 
kérdését emelte ki és mutatta be, a reformátor példaképvá-
lasztását elemezve „Kálvin mint Aranyszájú Szent János tanít-
ványa” című előadásában. 

DR. VLADÁR GÁBOR rektor Kálvin exegetikai munkásságát 
méltatta és elhelyezte azt az életmű egészében. 

HAMAR ZOLTÁN „Calvin Iudaizans” címmel egy Kálvin halála 
után felvetett vád tarthatatlanságát mutatta ki. DR. ZALATNAY 
ISTVÁN „Isten tisztelésének kálvini alapelvei, és mai istentiszte-
leti gyakorlatunk” címmel az istentiszteleti életünk elerőtlene-
déséről szólt. ÓDOR BALÁZS „Istenismeret és emberség” címmel 
a két fogalom szoros összetartozását elemezte. JUHÁSZ RÉKA – 
az Akadémia ebben az évben diplomázott hallgatója – Kálvint 
levelei tükrében mutatta be. 

Az együttlét kiemelkedő pontja volt DR. SÉLLYEI GÁBOR aján-
dékának átadása-átvétele. Az ajándékozó Séllyei István gálya-
rab-püspök leszármazottja. A zürichi Városi Könyvtár 
(Stadtbibliothek) őrzi Konrad Meyer von Zürich festő Séllyei 
Istvánt megörökítő festményét. A kép 1677-ben készült, ami-
kor a nápolyi gályákról megszabadult prédikátorokat Zürich 
városa fogadta, és hazatérésükhöz támogatást nyújtott. 

A diákság teljes létszámban hallgatta az előadásokat. Tar-
talmas, építő és eszméltető napot töltöttünk együtt a jövő ho-
rizontján… 

Tudósítónktól 

2009 
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DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 

Október 10-én Kaposvárott 
lelkészszentelő istentiszte-
let keretében kértük Isten 
áldását három dunántúli 
lelkipásztor-testvérünk éle-
tére és szolgálatára. Az ün-
nepi istentiszteleten Stein-
bach József a Róm. 1,14–15 
alapján hirdette Isten igéjét, 
kiemelve, hogy a lelkészi 
szolgálatot az elhívásból fa-
kadó szenvedéllyel kell vé-
gezni, hogy senkinek se ma-
radjunk adósai az evangéli-
um hirdetésében. Az igehir-
detést követően Farkas Ba-
lázs, Hegyi Gizella Katalin és 
Móser-Murai Márta fel-
szentelendő lelkipásztorok 
tettek fogadalmat, majd 
egyházmegyéik esperesei 
kézrátétellel kérték rájuk 
Isten áldását. 

Lelkészszentelő közgyűlés és 

istentisztelet Kaposvárott 

Szalagavató a Pápai Református Gimnáziumban 
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„Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül 
neki szolgáljatok, akkor majd megment 
benneteket a filiszteusok kezéből.” 1Sám. 
7,3/b. 
 

Egyházmegyénk a Dunántúli Egyházke-
rület területileg legkisebb egyházmegyéje, 
de csak területileg. Hiszen a népszámlálási 
adatok szerint közel harmincegyezer refor-
mátus él a harminchárom anyaegyházköz-
ség területén, és ennek több mint felét név 
szerint ismerjük is gyülekezeteinkben. Tu-
dom, hogy lehetne több is, és mindent meg 
is tesznek a lelkipásztorok, gondnokok, 
presbiterek és gyülekezeti tagok, hogy még 
több református testvérünket köszönthes-
sük a név szerint ismertek között.  

A harminchárom anyaegyházközség-
ben negyven prédikáló állomás működik, 
ahol rendszeresen megszólal az Isten Igéje, 
és reménységem hogy az Úr nem enged 
semmit sem ezekből a földre hullani.
(1Sám.3,19) Huszonkilenc lelkipásztor végzi 
szolgálatát, vasárnapról vasárnapra a szó-
székeken, mellette ellátják a hitoktatást, a 
látogatást, és szervezik gyülekezeteik, vala-
mint az egyházmegye életét. A kihívások 
nagyok, akár a legnagyobb, székesfehérvá-
ri, akár a legkiesebb, mohai gyülekezetet 
tekintjük. Mindenhol meg kell küzdeni, és 
meg kell harcolni azért, hogy az Isten Igéje 
az embereknek legalább a füléig eljusson. S 
a lelkipásztor egyedül kevés ehhez a harc-
hoz. Nagy szükség van a segítőkre, gondo-
lok itt a gyülekezeti előjáróságra, a tisztség 
nélküli segítőkre, az imádkozó kis közössé-
gekre. Mindannyiunk közös hite, imádsága 
és munkája szükséges ahhoz, hogy előrébb 
jussunk azon az úton, melyen Jézus Krisztus 
jár előttünk. 

Egyházmegyénkben, a kilencvenes 
években két gyülekezet presbitériuma 
mert nagyot álmodni és alapfokú okta-
tási intézményeket hoztak létre: Enyin-
gen a Tinódi Lantos Sebestyén Reformá-
tus Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény, valamint Szé-
kesfehérváron az Olajfa óvodát és szin-
tén egy Általános Iskolát. Istenünk ke-
gyelméből ezek az intézmények a nehéz 
gazdasági környezet és az egyre csökke-
nő normatív támogatások ellenére is 
tartják magukat, sőt lehetőségeik sze-
rint fejlesztik az intézményeket.  

Az egyházmegyében három gyülekezet 
tart fenn és működtet konferenciák lebo-
nyolítására is alkalmas vendégházat: Mó-
ron nagyon jó kihasználtsággal működik a 
Szolgáló Szeretet Háza, Polgárdiban a 
Ketskeméti Zsigmond Gyülekezeti Ház, 
valamint Isztiméren a református templom 
telkén került kialakításra egy főleg fiatalo-
kat befogadó konferencia telep. 

Ahhoz sajnos nincs elég terjedelem, 
hogy az összes egyházközséget bemutat-
hassam. Egyházmegyénk Mórtól Sáregre-
sig nyúlik, a Móri-árok, valamint a Sárvíz-
Malom csatorna és a Sió csatorna által 
körülölelt területen. A harminchárom egy-
házközségben harmincnégy templom van 
melyek közül számos műemlék védettségű, 
de a helyi védelem mindegyik templomra 
kiterjed. A legidősebb templomunk Sár-
szentmihályon található Árpád kori, a XII-
XIII sz.-ból. Ebben a templomban látható 
egy paraszt-barokk stílusban festett karzat 
1743-ból. A legfiatalabb templomunk Szé-
kesfehérváron, a Budai úton épült 1993-
2002 között.  

2000-ben P. Tóth István esperes elő-
döm örömmel számolt be arról, hogy a „34 
templomunk közül 33 felújításra ke-
rült” (Dunántúl Református Templomai 1 
rész. A Mezőföldi egyházmegye). Sajnos az 
épületek állandó figyelmet követelnek. Egy 
kedves gondnok testvéremtől hallottam a 
következő gondolatot: „Őseinknek akkora 
hitük volt, hogy e hatalmas templomokat 
fel tudták építeni, nekünk a felújításuk, 
karbantartásuk is gondot okoz.” Az egyre 
fogyó ősi nagy gyülekezeteknek, melyeket 
még néhány éve is erősnek gondoltunk, 
bizony az épületek mellett a lelkipásztori 
állások fenntartása is minden napos fejtö-
rést okoz. Vannak, akik a társulás állapotá-
ba menekültek, vannak akik még megpró-
bálják tartani magukat. Azonban egyre 
gyakrabban találkozunk azzal a szemlélet-
tel, hogy az emberek jobban ragaszkodnak 
ahhoz, amit a televízióban, az interneten a 
szemükkel látnak, vagy a rádiókban a fü-
lükkel hallanak, mint hitvalló eleik Istené-
hez. Pedig rá kell döbbenteni őket, hogy 
nincs másban a reménység forrása, mint 
aki kész volt önmagát adni.  

Egyházmegyénkben több konferencia is 
jó hatékonysággal kerül lebonyolításra. 
Minden esztendőben szervezünk alkalmat 

a hölgyek, 
a s s z o n y o k 
részére (női 
konferencia), a presbiter képzés is néhány 
gyülekezet összefogásában jól működik. 
Egyre nagyobb érdeklődés mellett kerülnek 
megrendezésre a hittanversenyeink, egy-
egy alkalomra száznál is több fiatal érkezik. 
Ezeket mindig váltott helyszínen tartjuk. 
Sáregresre már több esztendeje (lassan 
hagyománnyá válik) hívják az egyházme-
gye ifjúságát. Az idei évben indult, és a 
fiatalok között nagy sikert mutat a havon-
kénti tea és kávéház. Nem mehetünk el szó 
nélkül a tavaszi hittanos foci vándorkupa 
mellett, amit több korosztályban fiú és lány 
csapatoknak hirdetünk meg, és a szépszá-
mú nevezések miatt azon gondolkodunk, 
hogy több fordulósra kell szerveznünk. 
Nagy örömöt jelentett számomra a Tavaszi 
Ébredési Missziói Alkalmak megszervezése 
a Csőszi és Soponyai gyülekezetekben, 
melyről az előző számban részletesen is 
olvashattak. Számos gyülekezet szervez 
még hitmélyítő alkalmakat neves előadók 
meghívásával, melyekre a környező gyüle-
kezetek híveit is hívogatják.  

Az egyházmegye területén Nádasdla-
dányban található a Vakmisszió irodája, 
valamint Székesfehérváron működik a Re-
formátus Iszákosmentő Misszió és a Ma-
gyar Kékkereszt Egyesület közös csoportja. 

Oly gyakran tapasztalhatjuk meg Urunk 
megmentő kegyelmét. Mégis oly sokszor 
vesszük azt természetesnek, fel sem fogva 
annak értékét. Most újra egy olyan időszak 
köszöntött ránk, amikor lehetőség van, 
hiszen egyre több az elkeseredett és kiszol-
gáltatott helyzetbe került ember, család. 
Szolgáljunk hát hűséggel, kitartással és 
Istenbe vetett bizalommal, hogy e szolgálat 
nyomán minél több élet tapasztalhassa 
meg az Ő megmentő kegyelmét. 

Még sok minden ide kívánkozna, de a 
keretek kötnek és lesz még alkalom szólni 
azokról, amik e bemutatkozásból kimarad-
tak. 

Áldott karácsonyt és kegyelemben gaz-
dag új esztendőt kívánok minden kedves 
olvasónak és szeretteiknek. 

Imre Bálint 
esperes 

DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET — EGYHÁZMEGYÉK 

A Mezőföldi Egyházmegye 

Ebben az új rovatunkban a Dunántúli Református Egyházkerület egy-egy egyházmegyé-
je mutatkozik be alfabetikus sorrendben. (A Szerk.) 
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Gyülekezeteink életéből: MEZŐFÖLDI EGYHÁZMEGYE 

A református napok záróeseménye kiemelkedő pillanatának 
számított, hogy Székesfehérvárott a Széchenyi utca – Esze 
Tamás köz – Prohászka Ottokár utca által határolt területet 
hivatalosan is Kálvin térré avatták. Az egyházközség gyüleke-
zeti központjának falán leplezték le Kálvin Jánost ábrázoló, 
Matyi József szobrászművész által készített domborművet. Az 
eseményen megjelent dr. Huszár Pál, a Magyarországi Refor-
mátus Egyház Zsinatának világi elnöke, valamint Fejér megye 
és Székesfehérvár város önkormányzatának elöljárói is. 
 
A nagy számban megjelent ünneplők előtt Pétervári Imre Fő-
gondnok arról szólt, hogy eddig a városban sem Lutherről sem 
Kálvinról nem nevezetek el még közterületet. Mindenek előtt 
hálaadás az Úr Istennek jár, majd köszönetét fejezte ki a városi 
önkormányzat kulturális bizottságának, hogy szavazataikkal 
ügyüket segítették. – Olyan szellemi értéket örököltünk Kálvin-
tól, amelyet a múló idő sem képes elhalványítani. Nagysága, 
kitartása, tudása a középkori egyházi és társadalmi viszonyokat 
oly mértékben képes volt megváltoztatni, hogy napjainkban is 
hatása alatt élhetünk – fogalmazott Warvasovszky Tihamér 
polgármester. Hozzátette: a kálvinizmus a kollégium alapítás, az 
iskolarendszer, az új írásbeliség, és a magyar nyelvű Biblia meg-
alkotásával nemzetmegtartó erővé vált hazánkban. Az elmúlt 
években láthatóvá vált, milyen lelkesedéssel tett meg mindent 
az egyházközség azért, hogy óvodát és iskolát működtethessen, 
mert tudja, mennyire fontos a hitében megerősített fiatalokat 
nevelni a városnak, a nemzetnek. Brájer Éva, a kulturális bizott-
ság elnöke köszöntőjében azt fogalmazta meg, külön öröm, 
hogy olyan tér elnevezéshez járulhattak hozzá, amely szellemi-
ségében erős, törekvéseiben pedig következetes gyülekezet 
életének a szimbóluma. 

Huszár Pál arra emlékeztetett, Kálvin valóban elmarasztalna 
sokakat az emlékmű avatása miatt, de magyarázataként el-
mondhatják, „nem neki, hanem nekünk magyar reformátusok-
nak van rá szükségünk”. – Különös okunk van, hogy emlékez-

zünk egy olyan emberre, akit Isten talentumok sokaságával 
ajándékozott meg. Olyan korban érte el a magyarságot a refor-
máció, amikor a nemzetet mély válság pusztította, s a török 
veszedelem karnyújtásnyira hozta egy nemzethalál reális lehe-
tőségét. Ekkor hangzott fel a Szentírásból magyarul Ézsaiás pró-
féta csodálatos üzenete: „Ne félj, mert megváltottalak, a neve-
den szólítottalak, enyém vagy!” S abban az időben épült ki az a 
protestáns, református iskola hálózat amelynek segítségével 
nemzetünk megmaradhatott magyarnak – hangsúlyozta a világi 
elnök, hozzátéve, a dombormű emlékeztessen Kálvin Jánosra, 
és a benne megtestesült isteni kegyelemre. 

A szoborleleplezést követően áldáskívánások hangzottak el, 
majd egyházközségünk énekkara és az Olajfa Református Óvo-
da gyermekei szolgáltak énekkel, végezetül a Himnusz hangjai 
csendültek fel. (Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a refor-

mátus napok rendezvényeiről készített videofelvételek megtekinthető-
ek honlapunkon: http://www.albaref.hu/videok) 

Szűcs Gábor 

Utcanév-avatás, szoborleleplezés a Református Napok záró 

rendezvényén 

Házi bibliaóra 

Sáregresen 

 
A nyár elején egyik kedves gyülekezeti 
tagunkkal csak ketten voltunk a biblia-
órán és arról beszélgettünk, hogy mit 
lehetne tenni azért, hogy többen legyünk 
egy-egy ilyen alkalommal. Már korábban 
is kipróbáltuk gyülekezetünkben a házi 
bibliaórát alkalomszerűen, ahol szép 
számmal vettünk részt. Mikor 2005-ben 
idekerültünk és meglátogattam a presbi-
tereket, már akkor hallottam egy beszá-
molót arról, milyen pozitív élményként 
maradt meg az a gyermekkori emlék, 
amikor évtizedekkel korábban látogatóba 

érkezett a lelkipásztor. A presbiter, aki 
ezt elmondta, még a kis széken ült és úgy 
hallgatta a beszélgetést, de még most is 
nagyon jól emlékezett rá. Ezen a biblia-
órán arra jutottunk, hogy megpróbálunk 
ősztől kéthetente házi bibliaórát tartani. 
Így minden héten lesz bibliaóra, de az 
egyik héten családnál, a másik héten 

pedig a gyülekezetben. Most örömmel 
számolunk be arról, hogy ez működik! 
Isten kegyelméből még a gyülekezeti 
bibliaórákon is többen vagyunk azóta. A 
házi bibliaórákra pedig még többen jön-
nek, mert ilyenkor a házigazda örömmel 
hívogatja a szomszédokat, ismerősöket, 
nemcsak a gyülekezeti tagokat, hanem 
más felekezetűeket is. Örömmel tapasz-
taljuk, hogy ezeken a házi bibliaórákon 
olyanok is részt vesznek, akik a gyüleke-
zeti alkalmakon nem, vagy csak ritkán. Itt 
családiasabb a légkör, szoktunk kicsit 
beszélgetni, többet énekelni és együtt 
imádkozni. Áldott legyen az Úr, Aki mun-
kálkodik közöttünk és bennünk az Ő 
Szentlelke által! 

Polgár Tibor lelkipásztor 
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Gyülekezeteink életéből: MEZŐFÖLDI EGYHÁZMEGYE 

2009. szeptember 13-án iktatták be a Pol-
gárdi és Fülei Református Egyházközségek 
új lelkipásztorát, Dr. Kovács Zsuzsannát. 
Polgárdiban 40 évvel ezelőtt volt utoljára 
lelkészbeiktatás. 

Az istentiszteleten közel 600 fő volt je-
len, amely a 90. zsoltár éneklésével kezdő-
dött. Ezután Steinbach József a Dunántúli 
Református Egyházkerület püspöke hirdette 
Istenünk Igéjét az ünneplő gyülekezetnek. 
Imre Bálint, a Mezőföldi Református Egy-
házmegye esperese iktatta be tisztébe a 
lelkipásztort, aki ebben a gyülekezetben 
nevelkedett, az elmúlt években is szolgált 
beosztott lelkészként. Az egyházközségek 
pecsétjeinek és kulcsainak átadása után a 
lelkipásztor testvérek mondtak áldást és 
elénekelték közösen a 134. zsoltár 3. versét. 
A lelkipásztor igehirdetése a II. Tim 3,10–14. 
verseire épült, melynek középpontjában a 
hűség állt. A felvidéki Lux Aeterna kamara-
kórus énekszóban tett bizonyságot. 

Az istentisztelet nyilvános presbiteri 
gyűléssel folytatódott. Ekkor hangzottak el a 
köszöntések, melyeknek sorát Péntek László 
nyugalmazott esperes – lelkipásztor nyitotta 
meg. A Mezőföldi Egyházmegye lelkészei-
nek nevében Iván Géza, enyingi lelkipásztor, 
a teológiai évfolyamtársak közül Bereczky 
Örs, a jogásztársak nevében pedig Dr. Szabó 

Márta köszöntette a frissen beiktatott szol-
gatársat. A gyülekezet kántora orgonajáté-
kával és énekével kért áldást a lelkipásztor 
szolgálatára. A hitoktatásban résztvevő 
gyermekek nevében Molnár Hajnalka kö-
szöntötte verssel és virággal a tiszteletest. 
Az ifjúsági csoport énekével csalt örömet és 
mosolyt a gyülekezet arcára. Polgárdi Város 
polgármestere, Borbély István, azt kérte a 
lelkipásztortól, hogy azt az evangéliumi 

tisztaságot, amelyet eddig is képviselt a 
lelkipásztor, továbbra is mutassa fel a város-
ban és ezzel a lelkülettel segítse a rászorul-
takat. Barta Tibor plébános az ökumené 
szellemében szólt a gyülekezethez. A Fülei 
Református Egyházközség nevében Csörgő 
István presbiter és özv. Rostási Zoltánné 
gondnok, a Polgárdi Református Egyházköz-
ség nevében Olé Tamás gondnok köszön-
tötték a fiatal lelkipásztornőt. Végezetül a 
lelkipásztor megköszönte a köszöntéseket 
és virággal köszöntötte szüleit. 

Jónás Ferenc kántor (Polgárdi) 

Lelkészbeiktatás Polgárdiban 

Szeptember 20-án Sáregresen a református 
templomban került sor ökumenikus isten-
tisztelet keretében egy új lélekharang meg-
áldására. Érdekesség, hogy ezt a szép aján-
dékot az egész falu kapta az adományozó 
családtól, tehát mindkét felekezet használ-
hatja majd a temetőben. (Így került pótlás-
ra a sáregresi temetőből korábban eltűnt 

kis harang.) Az istentiszteleten a sáregresi 
énekkar szolgálata után Isten Igéjét Imre 
Bálint esperes és Kótai Róbert főhadnagy, 
katolikus tábori lelkipásztor testvérünk 

hirdette. Majd a ha-
rang megáldását Kal-
lós Péter cecei plébá-
nos és a Mezőföldi 
Református Egyház-
megye esperese vé-
gezte. 
Ezután következett a 
meglepetés, ami a 
meghívón még nem 
szerepelt. Csók István: 
Őcsényi keresztelő 
című képének a máso-
lata került átadásra. A 
művész Úrvacsora 
című képének másola-

ta már eddig is megtekinthető volt, de 
mostantól a faluban született festő mind-
két szép egyházi témát ábrázoló alkotása 
látható az egresi templomban. Ezt a képet 
Mocsár Eleonóra polgármester asszony 
adta át. Így, ha ezentúl ezekre a gyönyörű 
képekre tekintünk, mindkét sákramentu-
munk: az úrvacsora és a keresztség is meg-
elevenedhet előttünk. 

Végül a Kálvin János emléktábla avatá-
sára került sor, hiszen a genfi reformátor, 
akinek tiszteletére egykor azt a teret is el-
nevezték, ahol az egresi templom áll, ép-
pen 500 esztendeje, 1509-ben született. Itt 
Nemes Gyula egyházmegyei lelkészi főjegy-
ző olvasott fel a Szentírásból, a táblát pedig 
Kovács János egyházmegyei főgondnok  
leplezte le. 

Polgár Tibor lelkipásztor 
(Sáregres) 

Harangszentelés, emléktábla-avatás Sáregresen 
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Rengeteg ünnepélyre és közössé-
gi alkalomra hívnak minket, már 
áttekinteni is nehéz a sokféle 
lehetőséget. Mégis a legtöbb 
helyen üresen marad a résztve-
vők szíve, lelke, még ha érdekes 
volt, vagy rendkívül szórakoztató 
volt is a rendezvény. Ebben a 
helyzetben mindannyian azzal a 
kérdéssel küzdünk, hogy az egy-

házi rendezvényeink egyedi tár-
sadalmi hasznát, funkcióját ne 
csak közöljük, hanem be is tölt-
sük! Hétköznap, adventben, vagy 
a nagy ünnepeink alkalmával 
egyaránt. Mert Jézus világos 
küldetést adott számunkra (pl. 
Mt 28, 19-20), aminek pótolha-
tatlan társadalmi, egyházi funkci-
ója, haszna van. A sok rendez-

vény és választási lehetőség kö-
zött is Krisztus igéje által adott 
küldetés a mi feladatunk (nem a 
hívek szórakoztatása a mi felada-
tunk, küldetésünk). A közösségi 
alkalmaink hasznát, a lelki élet 
fellendülését nem tudja más 
megadni, csak Jézus Krisztus. Ő 
biztosan meg is adja, csak tudjuk 
elfogadni azt. Ebből a hívek 
„profitálhatnak” is, mert Krisztus-
tól sok mindent kaphatnak. A 
Heidelbergi Káténk is többször 
kérdezi, mi a hasznunk a Krisztus-
ban való hitben (28, 36, 43, 45, 
stb.)? Új szívet, új lelket, új erőt, 
új reményt, új életet, új közössé-
get, spirituális és közösségi meg-
erősítést nyerhetnek azok, akik 
Krisztus közösségébe becsatla-
koznak. 

Kicsoda az, aki a teljes em-
bert építi, erősíti, gyógyítja a mai 
rendezvény-özönben? Egyedül 
Jézus. Azért tartozik karácsony is 
a „menő” ünnepeink közé, mert 
akkor is a teljes ember részesül 
Krisztus jövetelének áldásaiban. 

Hirdessük hát az evangéliumot a 
teljes embernek, nemcsak a lé-
leknek! Ez a mi küldetésünk, de 
ez a küldetése a diakóniai szolgá-
latnak is, ezért rendezzük a dia-
kóniai rendezvényeket. Az ilyen 
rendezvényeken nincs szeretet-
vendégség, sem diakónia igehir-
detés nélkül. De nincs igehirdetés 
a szociális és a lelki élet felől való 
gondoskodás nélkül sem. Így a 
ruha gyűjtés, az ápolási eszközök 
kiosztása, az igeszolgálat és a 
szeretetvendégség legalább 68 
embert mozgatott meg. Áldott 
legyen a Jézus neve, amely 
„hozzánk közel jött híven”. Hálát 
és dicsőséget adunk ezért Neki. 
Így is megteremhetjük a hálaadás 
gyümölcseit, mert a példázat 
szerint Jézus Krisztus nemcsak a 
fügefán keresi a gyümölcsöt (Lk 
13, 5-13). Keresi a gazda a gyü-
mölcsöket, aki számon kéri a 
tulajdonát, nemcsak a fügeérés 
idején (Mk 11, 13).  

Jakab Sándor lelkipásztor 
(Sárkeresztes-Moha) 

Mire jó a gyülekezeti diakónia 

Sárkeresztesen? 

Évtizedek óta rendszeresen 
működik a Református Iszá-
kosmentő Misszió (RIM) és a 
Magyar Kékkereszt Egyesület 
(MKKE) székesfehérvári cso-
portja. A helyi kisközösség 
azokat hívogatja, akik vagy 
még nem, vagy már szabadul-
tak az alkohol fogva tartásá-
ból. Kezdetben csupán az al-
kohol problémákkal küszkö-
dők jártak ebbe a kiscsoport-
ba, de az évek múltával már 
más szenvedélyektől szenve-
dőkkel is találkozhattunk al-
kalmainkon. Mivel hat és fél 
éven át vezettem a hétfő esti 
rendszeres alkalmakat és hét 
közben pedig lelkigondoztam 
a rászorulókat és családtagjai-
kat, nehéz volt lezárni életem-
nek ezt a szakaszát, még ak-
kor is, ha tudtam, hogy utó-
dom Péntek László ny. espe-

res lesz. Annál nagyobb öröm 
volt elfogadni a megkeresést, 
miszerint a Kékkeresztesek 
ősszel bennünket, csőszieket 
meg akarnak látogatni. Októ-
ber 10-ére tűzték ki a kirándu-
lás időpontját. 

Már korán reggel a csőszi 
és a soponyai gyülekezeti ta-
gok, mint szorgos méhek né-
pesítették be a parókia udva-
rát, hála a segítségnyújtásuk-
nak, mire a vendégek megér-
keztek. Az ebéd már az üst-
ben rotyogott, az asztalok 
meg voltak terítve, a templom 
ki volt takarítva. Az eső egy 
kicsit megijesztett minket, de 
a mi Urunk kegyelméből még 
a sötét felhők is eltűntek felő-
lünk.  

A délelőtt folyamán a lelki 
alkalmakat a templomban, ill. 
a gyülekezeti teremben tar-

tottuk. A közös éneklés után 
az aznapi ószövetségi ige 
(2Móz 19.) köré épült a napi 
gondolat: Isten nem engedte 
be a népet az ígéret földjére, 
hanem vándoroltak a pusztá-
ban. Isten Mózesen, a szolgá-
ján keresztül üzen: 

 
1. visszatekintés a múltba, 
2. a jelen ajándéka, 
3. felkészülés a jövőre. 

 
Igen komoly aktualitása lehet 
a mi életünkben is az Isten 
igéjének. Az áhítatot csopor-
tos beszélgetés követte, ahol 
már három kisebb körben 
beszélgettünk egyéni öröme-
inkről, gondjainkról és megta-
pasztalásainkról e hármas 
aspektusból. Éppen ezeknek a 
beszélgetéseknek köszönhe-
tően kezdték el egymást job-
ban megismerni a különböző 
közösségek tagjai, hiszen 
egész különböző települések-
ről érkezők voltak közöttünk 

(Mórtól Abáig Székesfehérvá-
ron át különböző falvakból és 
városokból). Délután már a 
faluban, a halas tónál tett 
kiránduláson, a lovas túrán, 
vagy éppen a kötetlen beszél-
getéseken volt a fő hangsúly. 
Nagy öröm volt látni, hogy az 
eddig egymás számára isme-
retlenek mennyire megtalál-
ják egymással a közös témát 
és hangot, bár lehet, hogy 
először találkoztak, és nem 
mindenki tartozott ugyanab-
ba a korosztályba, mégis 
együtt lehettünk egy akarattal 
egész nap. Újra megtanultam 
a nap végére teljes szívemből 
többekkel együtt kimondani, 
hiszen ez volt a legnagyobb 
tanulsága ennek a napnak: 

„Isten kegyelméből va-
gyok, ami vagyok, és hozzám 
való kegyelme nem lett hiába-
való” (1Kor 15:10) 
Vass Edit Szeréna lelkipásztor 

(Csősz-Soponya) 

Kékkeresztesek látogatása Csőszön 
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Ha szeptember 25. (péntek) délután, akkor irány Csákberény. 
Sokan így voltunk ezzel, hiszen tudtuk: itt lesz a következő ke-
resztény teaház. A megérkezők kis frissítővel csillapíthatták 
szomjúságukat, amikor pedig mindenki összegyűlt a közelebbi 
és távolabbi gyülekezetekből, ki-ki helyet keresett magának a 

templompadokban. A közös program itt énekléssel vette kezde-
tét, majd a csákberényi lelkipásztor tanulságos áhítatát hallgat-
hattuk meg. Szó volt ebben a mai teljesítményorientált vilá-
gunkról, mely azt sugallja, hogy ki kell hozni magunkból a 100%-
ot. A kérdés csupán az, képesek vagyunk-e erre, ezt várja-e tő-
lünk Isten? A válasz pedig az, hogy Ő tudja mennyit várhat tő-
lünk, ha a magunk részét hozzáadjuk, akkor áldásával kiegészíti 
azt. Ezzel kapcsolatban egy történetet is megosztottak velünk, 
amely a „Vörös üveggolyók” címet viselte. Az est további részé-
nek a gyülekezeti ház adott otthont, ahol az érdeklődők nép-
táncbemutatót láthattak, a táncos lábúak pedig utána maguk is 
kipróbálhatták a lépéseket, majd közösségi játékok következ-
tek. Az udvaron pedig tábortűz mellett folyt a beszélgetés, itt 
régi és új barátokkal is találkozhattunk. Összegezve egy tartal-
mas estén vehettünk részt, köszönjük a csákberényieknek, hogy 
otthont adtak ennek a programnak kis falujukban. Reméljük, a 
következő alkalom is hasonló jó hangulatban telik majd! Talál-
kozunk Kálozon! 

Vaizer Viktória 
(Csőszi gyülekezet, ifjúsági munkatárs) 

Keresztyén Teaház Csákberényben 

Gyülekezeteink életéből: MEZŐFÖLDI EGYHÁZMEGYE 

Látogatásunk előtörténete 
egészen visszanyúlik az elmúlt 
év őszéig, amikor a hollandiai 
Rhenen város gyülekezetéről 
először hallottunk, elkezdődött 
a levelezés. Március elején 
gyülekezeteinket a fiatalok 
között szolgálatot végző mun-
katársak látogatták meg, és a 
jól sikerült hétvége után most 
mi viszonoztuk a látogatást. A 
célunk mindkét oldalon az volt, 
hogy egy jól működő holland- 
magyar kapcsolatot alakítsunk 
ki. Ami a nagy élmény volt szá-
munkra, sem a kezdeménye-
zés, sem pedig a látogatás öt-
lete nem tőlünk jött. Kapni 
szerettünk volna, de csakha-
mar világos lett, hogy képesek 
vagyunk adni is.  

Október 23-án korán reggel 
nagy várakozással tekintettünk 
előre a hétvégének. Sejtettük, 
különös és meghatározó alka-
lom lesz ez. Gazdag program 
várt bennünket. Kirándultunk, 
várossal, templommal, gyüle-
kezeti élettel ismerkedtünk. 
Rácsodálkozhattunk Isten gaz-
dagságára, mennyiféle módon 
van jelen, érzékelhető népe 
számára.  

Megismerni egy teljesen 
más kultúrát, más kegyessé-
get, ez volt előttünk az Isten 

által kitárt ajtó. Hamar kiderült 
számunkra, nem mások a lehe-
tőségek Hollandiában sem, és 
egyáltalán nem kisebb nehéz-
ségekkel néznek szembe. Ná-
luk nem volt kommunizmus, 
de erősen éreztette roncsoló 
hatását a szekularizmus, és 
nem kis erővel pusztít ma is a 
posztmodern kor minden em-
beri közösség vitorláját megté-
pázó hurrikánja. Tudatosan 
felismertük, harcolnunk kell. 
Közösen, kinek-kinek a maga 
helyén, ahová az Isten állította. 
Eldöntöttük, az első baráti lá-
togatásokat követniük kell a 
különböző gyülekezeti csopor-
tok meghívásának. A követke-
ző lépésként elő kell készíte-
nünk az ifjak és a fiatal csalá-
dosok meghívását, hogy a nyá-
ron együtt Magyarországon 
szervezhessünk táborokat, 
együtt keressük Isten akaratát 
egyéni és közösségi életünkre 
nézve.   

Rövid volt a hétvége, de 
annál gazdagabb. Elindultunk 
tapasztalatokat gyűjteni és 
tőlünk kértek segítséget. Kér-
jük az Isten bölcs vezetését 
kapcsolatunk további alakulá-
sában. 

Vass Edit Szeréna lelkipásztor 
(Csősz-Soponya) 

Hollandiában jártunk 
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Hogyan is határoztuk el, hogy október-
ben zenei napokat szervezzünk Sárke-
resztesen? Sárkeresztes egyik sajátossá-
ga abban ismerhető fel, hogy örömmel 
ápolja Csomasz Tóth Kálmán értékes 
hagyatékkát és emlékét. Ezért előkeres-
tük a régi jegyzőkönyveket és fényképe-
ket, amelyek az ő szolgálati idejéről szól-
nak. Ihlető hatása lehet annak, amiről a 
jegyzőkönyvben olvastunk. 

Érdekességnél jelentősebb az, ami az 
1935. március 23-án írt sárkeresztesi 
Presbiteri Jegyzőkönyvekben olvasható. 
*A Sárkeresztesi Református Egyház ve-
gyes anyakönyve, III. Kötet, Jegyzőköny-
vek 1897–1956 között.+ Ez a jegyzőkönyv 
arról ad hírt, hogy Csomasz Tóth Kálmán 
lelkipásztor idejében Sárkeresztesen 
1934 decemberében és 1935 márciusá-
ban „műkedvelői előadások” voltak. 
*Sajnos nem sokat árul el a jegyzőkönyv, 
hogy az előadások hogyan folytak le és 
miből álltak.+ 

 A „műkedvelői előadások” bevétele a 
gazdasági válság idejében nem is amo-
lyan kis „perselypénz” lehetett, ha a 
Presbitérium az 1935/3-as határozatában 
elrendelte, hogy abból a második kántor-
tanítói lakás előtti verandát felépítsék. 
Később még lépcsőre is telt a „mű-
kedvelő alapból”. A további jegyzőköny-
vek ugyanilyen közvetetten adnak hírt 
Csomasz Tóth Kálmán sárkeresztesi mun-
kásságáról. 1936-ban Tóth Kálmán lelki-
pásztor bejelenti, hogy levelet kapott 

„vitéz Sík István uradalmi főintéző úrtól”, 
amely szerint az uradalom a templom-
nak, ill. az egyházközségnek a „bel-
missziói munkák idejére” 200 watt meny-
nyiségű áramot díjtalanul engedélyez. 
Tehát a sárkeresztesi templomban nem-
csak vasárnap délelőtti összejövetelek 
voltak, hanem esténként, hétköznap is 
„belmissziói összejövetelek” voltak, ame-
lyen az égőknek égniük kellett, hogy a 
hívek lássák egymást és énekelhessenek 
az énekeskönyvből! Ez annyira fontos lett 
Sárkeresztes számára, hogy a római 
katólikus vallású „uradalom” is adakozott 
erre a célra.  

Amikor ezeket a kutatási eredménye-
ket elmondtam gyülekezetünk Presbitéri-
umának és néhány gyülekezeti tagunk-
nak, nyomban fellelkesedtek és biztattak, 
hogy mi is szervezkedjünk és hívjunk meg 
énekkarokat Sárkeresztesre. Felbuzdulva 
láttunk neki a szervezési feladatoknak. 
Imre Bálint esperes úr is örömmel támo-
gatta az egyházmegyei énekkartalálkozó 
ötletét, így hát mi is lelkesebben elevení-
tettük fel az egykori belmissziói hagyo-
mányokat. Október 18-tól kezdve hála az 
Úrnak, összesen 5 énekkar lépett fel Sár-
keresztesen (2 fellépett Mohán is). Elra-
gadó volt hallani nemcsak a klasszikus 
veretű, de a fiatalosabb hangzású, lelki 
életet tápláló harmóniákat is, amelyek-
nek hallatán szavakba nem foglalható 
öröm töltötte el szívünket. Legelőbb a 
Dégi Református Egyházközség 

„Szivárvány” énakkara lépett fel, Panyi 
Anett egyházzenész vezetésével. Demény 
István testvérünk elhozta Enyingről a 
Tinódi Lantos Sebestyén általános iskola 
rézfúvós zenekarát. Mindkét zenekar 
nagyon megörvendeztetett. Fellépésük 
klasszikus értékeket képviselt és egyben 
kimagasló volt. Vasárnap délután fellé-
pett a Református Templomban a Szé-
kesfehérvári „Primavera” énekkar, amely 
a telt házban a klasszikusokból, zsoltárok-
ból, általában egyházzenéből is fergete-
ges sikert aratott. Köszönettel tartozunk 
a Sárkeresztesért Egyesületnek a támo-
gatásért és az alkalom szervezéséért. 

A reformációi evangélizációs hét al-
kalmával nagyon megörvendeztett min-
ket a kálózi ének- és zenekar, amikor 
Nemes Gyula főjegyző és csapata Mohán 
is szolgált. A mezőszilasi énekkar lelkese-
dése, tehetsége és szorgalma is remek 
előadást eredményezett. Köszönet Nagy 
Judit mezőszilasi lelkipásztornőnek, aki 
szolgálatával meggazdagította a mohai és 
a sárkeresztesi református gyülekezete-
ket, akárcsak mindazok, akik igével és a 
szeretetvendégségek során, az énekkar-
találkozó ideje alatt és a reformációi 
evangélizációs héten szolgáltak. Érezhet-
tük Isten áldását és gonviselő szeretetét. 
Isten áldja azokat, akik szolgálatukkal 
hozzájárultak a megálmodott rendezvény 
megvalósulásáért. 

Jakab Sándor lelkipásztor 
(Sárkeresztes-Moha) 

Csomasz Tóth Kálmán 

zenei napok Sárkeresztesen 

A fénykép Csomasz Tóth Kálmán 
sárkeresztesi szolgálata alkalmával készült 
(rendelkezésünkre bocsátotta Turczi Gyulá-

né, Csomasz Tóth Éva).  

A Dégi Szivárvány Kamarakórus 
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November 8-án a vasárnapi istentisztelet keretében tar-

tott ünnepségen emlékezett a szentgotthárdi gyülekezet 

Kálvin Jánosra. Júliusban Kálvin születésének 500. évfor-

dulóján a reformátor egyik prédikációjával emlékeztünk 

rá és adtunk érte hálát, most pedig az ifjak szolgálata 

nagy reformátorunk életéből elevenített fel epizódokat, 

felidézve az adott kor hangulatát, jellemzőit, vallási hely-

zetét, a genfi hétköznapokat. Az ünnepséget a gyüleke-

zet éneke illetve Juhász Sándorné szólója színesítette, 

majd a közösség gondnoka, dr. Juhász Sándor szavalta el 

Bódás János Kálvin c. versét. Áldott legyen az ÚR, hogy 

Kálvin olyan eszköz volt az Ő kezében, aki által megújí-

totta egyházát. Legyen ezért egyedül Istené a dicsőség, 

Soli Deo Gloria. 

Sisakné Páll Klára lelkipásztor 

Kálvin-ünnepség 

Szentgotthárdon 

Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr! Kedves 
Tiszteletes Asszony! Ahogy az ige is 
mondja, mindennek rendelt ideje van. 
Sajnálattal vettük a hírt, hogy a Gondvi-
selő önöket hat és fél esztendőre rendel-
te hozzánk Bajánsenyére, ide az Őrségbe, 
ahol példás gyorsasággal beilleszkedtek a 
gyülekezet és a falu közösségébe. Idejö-
vetelük után néhány hónappal Hella Fe-
renc tiszteletes úr vezetésével méltókép-
pen ünnepelhettük meg az egyházközség 
elindulásának 200 éves évfordulóját. Az 
ezt követő esztendők is folyamatos mun-
kával, tenni akarással, gyarapodással, 
építkezéssel teltek el. 

A tiszteletes úrnak mindig volt gondja 
arra, hogy abban a bizonyos tűzhelyben a 
tűz ne aludjon ki, mindig legyen benne 
parázs. Ennek a tenni akarásnak tudható 
be, hogy az elmúlt években megújulha-
tott templomunk belül és kívül, ahol na-
gyon szép utcafronti kerítést építettünk. 
A kerkáskápolnai imaház teljesen új arcu-
latot kapott. Most, amikor pásztor nélkül 
marad a nyáj, és eljött a búcsúzás szomo-
rú pillanata, a gyülekezetünk és a presbi-
térium nevében köszönöm meg nagytisz-
teletű úrnak az áldozatkész, példás szol-
gálatát, amit a gyülekezetért tett, a tar-
talmas presbiteri, nőszövetségi és egyéb 
egyházi alkalmakat, az emlékezetes ki-

rándulásokat, az ifjúság nevelését és a 
faluközösségért végzett áldozatos mun-
káját. 

Külön köszönjük, hogy a lelkészlakás 
ajtaja mindig mindenki számára nyitva 
volt. Az ide érkezőket mindig készsége-
sen, szeretettel fogadták.  

Hálával tartozunk nagytiszteletű asz-
szonynak a szép orgonajátékáért, amely-
lyel hétről hétre istentiszteleteinket gaz-

dagította és még bensőségesebbé tette. 
Kérjük, hogy itt született gyermekeiket, 
mint eddig, a továbbiakban is példamuta-
tó gondossággal neveljék. 

Végezetül azt kívánom önöknek, hogy 
új szolgálati helyükön minél hamarabb 
találják meg otthonukat, és Isten áldását 
kérem további életükre, szolgálatukra.  

Zsoldos Bálint 
presbiter 

Egy lelkipásztori szolgálat 

margójára... 
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„Idáig lopódzott, itt talált lakozásra 
napnyugati Kálvin tilalmas tanítása;” 

Egyházmegyénk lelkipásztorai kez-
deményezésére 2009. október 31-én 
a történelmi múltú göcseji faluban: 
Kustánszegen, a valahai „artikuláris 
helyen” hálaadó istentiszteletet tar-
tottunk. Jelenné lett a múlt! Az egy-
házmegye legtávolabbi pontjáról is 
sokan jöttek, hogy őseink példáját 
követve együtt legyünk Isten színe 
előtt. Közösen adtunk hálát Isten 
megtartó kegyelméért és a bennün-
ket is megújító reformációért. 

Ünneplésünket a kustánszegi kul-
túrházban kezdtük, ahol Tóth Győző, 
az egyházközség lelkipásztora kö-
szöntötte az egybegyűlteket. Ott 
hangzott el Millisits Máté művészet-
történész, új- és legújabb kori törté-
neti muzeológus előadása: "Kálvin 
hatása a magyar protestantizmusra" 
címmel. Előadását történelmi doku-
mentumok vetítésével gazdagította. 
A Zalaegerszegi Egyházközség Ének-
kara zsoltárfeldolgozásokat adott elő.  

A kultúrháztól hitvalló őseinkre 
emlékezve lelki zarándoklattal indul-
tunk. Lelkipásztorok vezetésével zsol-
tárokat énekelve vonultunk a temp-

lomhoz. Az indulás perceiben meg-
szólaltak a kustánszegi és vele együtt 
az egyházmegye templomainak a ha-
rangjai.  

Az istentiszteleten az Ige üzenete 
a Máté 16:13-20 alapján hangzott. 
Horváth Gyula színész Csanádi Imre: 
Egy hajdani templomra és Áprily La-
jos Kálvin, 1535 című verseket mond-
ta el. A zalaegerszegi énekkar Clarke: 
„Jertek, áldjuk Istent” című adta elő. 

Az igehirdetés után az egyházme-
gye esperesének, Szakál Péternek 
előadása hangzott el "Az árvaság ko-
ra az Őrségi Református Egyházme-
gyében" címmel. Az esperes bemu-
tatta azt az időszakot (1681-1781 
között), amikor Zala megyében csak 
egyetlen településen lehetett refor-
mátus istentisztelet tartani: Kustán-
szegen! 

Az ünnepi alkalmon legfőképpen 
genfi zsoltárokat énekeltünk. Lélek-
emelő volt azonban, amikor a gyüle-
kezet több szólamban énekelte a Kál-
vin János jelmondatát megszólaltató 
kánont: a „Soli Deo Gloria”-t 

Valóban és igazán egyedül Istent 
illeti a Glória a reformációért: az 
örök, így a mai reformációért is! 

Egyedül Istent illeti a Glória, hogy 
összegyűjtött bennünket arra a hely-
re, ahol őseink üldöztetések ellenére 
gyakran annyian összesereglettek, 
hogy nem fértek be a templomba. Jó 
volt a közös gyökérről táplálkozni! Jó 
volt egymással a közösséget gyako-
rolni. Hálára indító volt a kustán-
szegiek kedves vendégszeretetét 
megtapasztalni.  

A reformáció áldás és feladat. Kér-
jük Istent, hogy ezzel az áldással és 
ezzel a feladattal legyünk jelen saját 
világunkban! Becsüljük és éljük örök-
ségünket!  
 
„Mégis megtartódat benne becsüld, 
magyarság, 
ország lappangott itt, mikor nem vala 
ország: 
ő árváit Isten 
vezérelvén hitben, 
lett Bástya és Bátorság.” 
 
(Csanádi Imre: 
Egy hajdani templomra) 
 

Török Zoltán lelkipásztor 
(Zalaegerszeg) 

Az Őrségi Református Egyházmegye reformációi ünnepe Kustánszegen 

Reformáció: örökség és feladat 
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Fél évezredet jártunk be lélekben az idei 
reformációi ünnepségeken. Többes számot 
írok, mert októberből négy napot a nagy 
reformátor emlékének szántunk a szombat-
helyi gyülekezetben, amely részben kapcso-
lódott az országos Kálvin-évhez, ugyanak-
kor sokszínűségében igyekezett felvillantani 
nemcsak a nagy reformátor személyét, ha-
nem hatását is mindenekelőtt a magyar 
reformátusság életében. 

Jó nyitánynak bizonyult az október 25. 
istentiszteletet követő kiállítás, amely Láng-
Miticzky Katalin művésznő munkáiból nyílt 
a templom alagsori nagytermében 
(bővebben ld. külön cikket), aki hitét gya-
korló reformátusként vallott képeivel élet-
érzéseiről, Istenhez és örökségéhez való 
viszonyáról.  

Október 29–31. között az evangéliku-
sokkal közösen ünnepelt a református gyü-
lekezet, ahogy ez évek óta hagyomány. Az 
első napi ünnepi istentiszteletet követően az evangélikus gyüle-
kezeti teremben megjelent Kálvin János: Dr. Vladár Gábor elő-
adásában és Dr. Huszár Pál főgondnok úr frissen megjelent Kál-
vin könyvében. Ez utóbbit, az ünnepségsorozatot szervező, 
szombathelyi református lelkész ismertette, utalva arra, hogy a 
legnagyobb tisztelgés a nagy reformátor előtt az, ha újra felfe-
dezzük, olvassuk és értelmezzük. Dr. Vladár Gábor kevésbé az 
életrajzi adatokra, mint inkább Kálvin életét meghatározó élmé-
nyekre helyezte a hangsúlyt: a Biblia ismerete és tisztelete, me-
nekült léte egy életen át, életben maradása miközben szembe-
sül az otthon maradt hittestvéreinek mártíromságával. Tanítá-
sának két sarkalatos pontját emelte ki: az egyházfegyelmet és a 
predestinációt. Sok más mellett két kiemelkedően fontos örök-
ségünk: a kimondott evangéliumi igazság életre váltása, és a 
feltétel nélküli bizalom Istenben. 30-án a Berzsenyi Dániel Me-
gyei Könyvtárban Dr. Fabinyi Tibor (ld. a képen) egyetemi tanár, 
hermeneutikus Luther és Kálvin írásmagyarázatát hasonlította 
össze. A helyszín az egyház falai közüli kimozdulást jelképezte. 

Az előadásból szépen bomlott ki a két refor-
mátor közötti azonosság, ami mindenek-
előtt a Szentírás tiszteletében mutatkozott 
meg. A különbség is hangsúlyt kapott: a 
lutheri kegyelemtan egyoldalú túlhangsú-
lyozásával szemben Kálvin a teljes Szentírás-
ra tekintett, ugyanakkor Luther vulkanikus 
erejével és darabosságával szemben Kálvin 
rendszerben gondolkozott, nyelvileg disz-
tingvált és humanista jártassága révén nem 
zárkózott el annak eszméitől sem. Október 
31-én este pedig Jakab Bálint református 
lelkész szolgálatával került sor a záró alka-
lomra a református templomban. Az alka-
lom nemcsak „zárás” volt, hanem egy ne-
gyedik éve kezdődött hagyományt is tovább 
vitt, nevezetesen egy jótékonysági koncert 
formájában megjelenő segítési akciót. Az 
idei évben egy tizennégy évesen, a tavaly 
balesetet szenvedett gyerek gyógykezelését 
támogatta a „bevétel”, akit édesanyja egye-

dül nevel. Megható része volt a „koncertnek”, amikor az a csa-
lád lépett zenei produkciójával a közönség elé, akik a tavalyi 
támogatást kapták. A fiú, aki tizenöt évesen lábát veszítette el 
egy vétlen balesetben –barátjával álltak a járdán, amikor belé-
jük rohant egy autó, ami a betonfalhoz szorítva szétroncsolta 
lábait -, nos ez a fiú énekelt, az édesanyja és édesapja pedig a 
Szentírásból olvasott betéteket a zenéhez. A levegő akkor fa-
gyott meg, mikor az édesapa a Miatyánk ama kéréséhez ért: 
„bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezőknek”.  

A zárás anélkül, hogy bárki szervezte volna, üzenetével visz-
szakanyarodott a kezdő előadáshoz: Kálvin igyekezete arra irá-
nyult, hogy a keresztyénség ne csak kimondott igazság, hanem 
Istennek engedelmes élet legyen. Az ünnepséget szeretetven-
dégség zárta, amelynek fénypontja egy Kálvin arcképével díszí-
tett torta volt. Így a haspártiak is kaptak Kálvinból egy szeletnyi 
ízelítőt. – Kálvin János, köszönjük örökségedet! 

Jakab Bálint 

Kálvin János Szombathelyen 
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A Szentgyörgyvölgyi Református Nőszövetség közösségi tér ki-
alakításába kezdett a szentgyörgyvölgyi parókia udvarán. Egy 
5x6 m-es faház terveivel a kezükben elindultak, hogy az építke-
zéshez szükséges anyagot beszerezzék. Az épületfát a Szent-
györgyvölgyi Erdőbirtokosságtól ingyen kapták, a többi építő-
anyagot is a környékbeli vállalkozók felajánlásaiból gyűjtötték 
össze. Az egyéb kiadásokat a gyülekezeti tagok adományai fe-
dezték. A filagória még nem készült el teljesen, de reménység 
szerint következő év tavaszára már készen várja a műemlék-
templomot látogató vendégeket és a szentgyörgyvölgyieket egy-
aránt. Jó reménységgel vagyunk afelől, hogy az építő közösség 
munkája közösségépítő is lesz mind a falu, mind pedig a gyüleke-
zet életében. 

Hodánics Péter Csaba lelkipásztor 
(Szentgyörgyvölgy) É
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Ritkán képes az iparművészet 
művészi élményt nyújtani 
olyan technikával, amely első-
sorban használati tárgyak ké-
szítésére szolgál. Láng-Miticz-
ky Katalin textilművész kiállí-
tásán a nézők abban az él-
ményben részesültek, hogy a 
textil, valamint különleges el-
járásokkal készült dombor-
képek a klasszikus festmények 
erejével hatottak. 

Szombathelyen a Refor-
máció Hete nyitányaként ke-
rült sor október 25-én, az 
istentiszteletet követően a 
kiállítás megnyitására a refor-
mátus templom nagytermé-
ben. Szombathely a Képtár 
révén a magyar kortárs textil-
művészet egyik legfontosabb 
bemutatóhelye, ezért Dr. 
Zsámbéky Mónikának, a Kép-

tár igazgató-helyettesének 
megnyitó beszéde az egyszerű 
méltatáson kívül egyfajta be-
vezetésnek is számított e ke-
vésbé ismert művészeti ág 
műfajába.  

Láng-Miticzky Katalin ké-
pei virtuóz technikai tudást 

árulnak el, miközben komoly 
tartalmi igénnyel lépnek fel. 
Témáiban a református, és 
keresztyén szellemiség örök-
ségének megelevenítése mel-
lett elsősorban azok a termé-
szeti erők lépnek fel, amelyek 
mind emberi érzések allegóri-
áinak is tekinthetőek. A Te-
remtés című sorozat vad in-
dulataira, a harmóniára törek-
vő, és egyesülő színek szimbo-
likájára éppúgy igaz ez, mint 
az omlás tragikumot érzékel-
tető változataira, vagy a kö-
dös, elmosódott tájak emberi 
lelkeket visszatükröző pillana-
taira. 

A hívő református mű-
vésznő ars poeticája megmu-
tatja azt az indíttatást, amely 
által ezek a képek megszület-
hettek: „Hiszem, hogy képes-

ségem Isten ajándéka, nem az 
én érdemem. Annyival gazdál-
kodom, amennyit kaptam. De 
felelősen kell gazdálkodnom 
vele. Vallom, hogy nincs sem-
leges művészet, minden ábrá-
zolás mögött világnézet vagy 
hit rejtőzik, mely befolyásolja 
szemléletünket. Megszólít és 
válaszra vár. A néző feladata, 
hogy összegezze és befejezze 
a művet. Hiszem, hogy elhívá-
somat nem sikerre, hanem 
szolgálatra kaptam, szeret-
ném munkáimmal Isten keze 
nyomát láttatni.” Láng-
Miticzky Katalin nagysikerű 
kiállítását a szombathelyi re-
formátus templomban nov-
ember 8-ig láthatták az érdek-
lődők. 

Tudósítónktól 

Kiállítás Szombathelyen 

Az elmúlt évben a Biblia-év 
alkalmából utaztunk Vizsolyba, 
Gönc és Sárospatak megtekin-
tésére. Megcsodáltuk az első 
magyar nyelvű bibliát, elgyö-
nyörködtünk Lórántffy Zsu-
zsanna és a Rákócziak várában 
létrehozott kiállításban. Ezen 
felbuzdulva elhatároztuk, hogy 
az idén elutazunk Debrecenbe, 
a „kálvinista Rómába”, a nap-
ba öltözött városba, ahol idén 
rendezték meg 40. alkalommal 
a virágkarnevált. Az alábbiak-
ban egy 18 éves diáklány úti 
beszámolóját olvashatjuk. (Ju-
hász Sándorné, Szentgotthárd) 
 
Azt mondják, minden csoda 
három napig tart. Hát, ami ve-
lünk történt augusztus 19-20-
21-én, sokáig velünk marad az 
emlékeinkben, a szívünkben és 
persze a fényképeken. 

Kirándulni indultunk Juhász 
Sándorné, Borika néni szervezé-
sében egy kis országjárásra. A 

végcél a Debreceni Virágkarne-
vál volt. Tapasztaltuk, hogy 
nagyon messze van a híres Deb-
recen. Közben megálltunk Vár-
palotánál, Gödöllőn. Keserű 
Magdi néni elmesélte nekünk 
Gödöllő múltját, a kastély tör-
ténetét, méltatta a mesterek 
hozzáértését. Délután már Hor-
tobágy felé vitt bennünket a 
busz. Megszámoltam, tényleg 
kilenclukú az a híd! 

Mellette pedig a régi felsze-
reléseket bemutató múzeum 
visszaröppentett a múlt századi 
csikós, gulyás világba. Megkós-
toltuk a borjúpaprikást nokedli-
vel – fenséges volt. Aztán úgy 
gondoltam, ha már Hortobá-
gyon vagyok, eszem hortobágyi 
palacsintát. Nem volt rossz, de 
a mamiét meg sem közelítette. 

A már kivilágított Debrecen-
be érkeztünk, elfoglaltuk a szál-
lásunk. Zenét hallva máris a 
Nagytemplom előtt álltunk és 
táncra állt a lábunk, tapsra a 

kezünk. 10 órakor kezdődött a 
koncert. Senki nem hangosko-
dott a korai befejezés miatt, 
ezen meg is lepődtünk. 

Másnap a tribünön ülve 
annyi szépet láttunk, hogy azt 
elmondani sem lehet, azt látni 
kell! Az esti előadás rövidebb 
volt, de a csillogó ruhák, a kivi-
lágított kocsik kápráztattak el 
bennünket. 

És a tűzijáték! A sok-sok 
színes forma a hozzáillő zenével 
méltó befejezése volt a napnak. 

A Nagytemplom mögött, a 
Debreceni Református Kollégi-
umban laktunk. A régi szárny 
emeletén iskolamúzeum van. 
Azokon a lépcsőkön sétáltunk 
fel, azokban a tantermekben 
nézegettük a régi iskolai felsze-
reléseket, ahol valamikor Cso-
konai, Petőfi, Arany, Ady lépke-
dett, ácsorgott az ablak előtt, 
izgult felelés alatt. Megható 
volt. Debreceni vendéglátónk, 
egyben idegenvezetőnk bemu-
tatta a város nevezetes épüle-
teit, intézményeit, múzeumait. 
Nagy hatást gyakorolt ránk a 
három Munkácsy képet együtt 
látni.  

A visszaúton megálltunk 

Kenderesen. A mamám (a tanít-
ványai Éva néninek hívják) tör-
ténelem szakos révén folytatta 
a várpalotai Trianon Múzeum-
ban elmondottakat. Beszélt 
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós 
fiatal koráról, katonáskodásá-
ról, kormányzóságáról és a csa-
lád életéről az emigrációban. 
Megnéztük a Horthy család 
mauzóleumát, majd a kúriát. 

A három nap alatt kb. 1200 
km-t tettünk meg, mégsem 
unatkoztunk. Beszélgettünk, az 
idősebbek énekelgettek, Borika 
néni pedig bölcs tanulságokkal 
végződő meséket olvasott fel 
nekünk. 

Útitársaim háromszor – 
négyszer idősebbek voltak ná-
lam, különböztek egymástól is 
korban, vallásban, világnézet-
ben. Egy dologban megegyez-
tek: emberek voltak, jó embe-
rek. Jó volt velük eltölteni azt a 
három csodálatos napot. 

Elmúlt a nyár, kezdődik az 
iskola. Viszlát Debrecen! Viszlát 
útitársak! Viszontlátásra Borika 
néni! 

Kovács Martina 
3. o. gimnazista 

Szentgotthárdiak 

kirándulása 
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„Műveld és őrizd!” Presbiteri konferencia az Őrségben 

Presbiteri konferenciát tartottak az Őrség 
határon inneni és túli református gyüleke-
zetei szeptember 19-én a szlovéniai Szent-
lászlón (Szécsiszentlászló). A határ menti 
együttműködést magától értetődőnek 
tartó közösségek a Szülőföld Alap támoga-
tásával megvalósult rendezvényen Kálvin 
Jánosról és teológiájáról, valamint a térség 
múltjáról és jövőjéről gondolkodtak 
együtt ezen a napon. 
 
Az alkalmat áhítattal nyitották meg, ami-
ben Bódis Tamás helybéli lelkipásztor az 
1Móz 2,15 alapján elmondta: erre a konfe-
renciára azért is jöttek el annak résztvevői, 
hogy őrizzék azokat az értékeket, amiket 
Isten rájuk bízott. Majd a köszöntéseket 
fogadhatták az egybegyűltek. Először Kocán 
Géza világi elnöknek, majd Nagy Dániel 
lelkipásztornak - aki 15 évig szolgált a szlo-
vén református gyülekezetekben - és Bog-
dán Olga alelnöknek a kedves szavait hall-
gathatták meg a vendégek. Ezek után min-
denki számára egyértelműen kiderült, nin-
csenek magukra hagyva a gyülekezeteink, 
hiszen a köszöntések sorát dr. Göncz László 
nemzetiségi országgyűlési képviselő, Franc 
Režonja a muraszombati püspök helynöke 
és Szkalics Guszáv nyugalmazott evangéli-
kus lelkipásztor folytatta.  

A nap folyamán 4 előadást hallgathat-
tak meg a résztvevők. Először dr. Márkus 
Mihály nyugalmazott dunántúli püspök 
Kálvin életéről és az európai gondolkodásra 
gyakorolt hatásáról beszélt előadásában.  

Steinbach József dunántúli püspök Kál-
vin teológiájának legfontosabb kérdéseit 

ismertette előadásában.  
A két előadást csoportbeszélgetéssel 

zárták, amely csoportokat a négy előadó 
vezette. Majd a közös ebéd után dr. Papp 
Vilmos lelkipásztor és Szakál Péter, az Őrsé-
gi Egyházmegye esperese a Muravidék má-
sodik világháború utáni, illetve a rendszer-
változás utáni lelkigondozásáról beszélt.  

A konferenciának több célja is volt. 
Egyrészt nagyon fontos, hogy helyreálljon a 
gyülekezetek közötti történelmi kapcsolat. 
A jelenlegi szlovén falvakban az 1919 előtti 
időkben a szentgyörgyvölgyi, a kercaszo-
mori és az őriszentpéteri lelkészek szolgál-
tak. Most újra van lehetőség találkozni és a 
hit dolgairól beszélni. A konferencia a kap-
csolati kört természetesen a kor jellegéhez 
igazította és egyfajta kistérségként a baján-
senyei, a kercaszomori, a kerkafalvi, az 
őriszentpéteri, a szalafői, a szentgotthárdi 
és szentgyörgyvölgyi gyülekezetek presbi-
tereit hívta. Fontos az is, hogy a presbiterek 

minél több alkalommal találkozhassanak a 
egyházunk vezetőivel. A konferencia egyik 
legfontosabb célja természetesen az volt, 
hogy ezekkel az előadásokkal a presbitere-
inket képezzük, fejlesszük, hiszen gyüleke-
zeteinkben ők a vezetők és ez a komoly 
felelősség, ami tudományt is igényel. 

A résztvevők szerint a konferencia jól 
sikerült és nagyon örültek a meghívásnak. 
A Szlovén Református Egyháznak nem ez 
volt az első sikeres pályázata. Korábban 
már kapott támogatást irodaeszközök vá-
sárlására és tavasszal egy szentlászlói talál-
kozó megszervezésére is. Mindezeket a 
lehetőségeket a Szülőföld Alap anyaországi 
szervezet biztosította számukra, ezért biza-
kodóak, hogy a jövőben is lehetőségük 
nyílik majd az anyaországgal tovább is ápol-
ni a kapcsolatot és sikerül a határ mentén 
együtt élők kapcsolatát erősíteni.  

Bódis Tamás lelkipásztor 

Részlet Szakál Péter esperes előadásából, amely Kustánsze-
gen hangzott el. Az előadás teljes szövege honlapunkon ol-
vasható). 
 
Egyházmegyénknek egy olyan településére gyülekeztünk ösz-
sze, ahová őseink évtizedeken keresztül jártak istentiszteletre, 
úrvacsoravételre. Itt kereszteltették meg gyermekeiket és itt 
áldatták meg házasságukat. Ez volt az az időszak, amit az egy-
háztörténelem az árvaság korának nevez. De miért éppen ide 
jártak őseink? 
Nos ennek is megvan a magyarázata. A magyarázat pedig az 
1681 – es soproni országgyűlés XXVI. törvénycikke. Ez a tör-
vénycikk úgy rendelkezett, hogy azok a templomok, amelyek 
katolikus szertartás által nincsenek még felszentelve, vissza-
adassanak! A katolikus egyház által felszentelt, s így azok bir-
tokában maradt  templomok helyett, pedig a királyi Magyar-
ország 11 nyugati és északnyugati vármegyéjében 2 – 2 kije-

lölt (articularis) helyen építhettek templomot a reformátusok 
és az evangélikusok. Vas megye benne volt a 11 vármegye 
között és csak egy kijelölt helyet kapott a ma Ausztriához tar-
tozó Felsőőrt. Evangélikus testvéreinknek két helyet jelöltek ki, 
a Kőszeg melletti Nemescsót és a Kemenesaljai 
Nemesdömölköt. (ma Celldömölk). A Rábától északra lévő 
egyházközségek, így Hollós, Körmend, Polány, Rádóc és Sze-
csőd reformátusai ettől kezdve Felsőőrbe jártak el istentiszte-
letekre. Ez esetenként 50 – 60 km- oda és ugyanennyi visszau-
tat jelentett. Útvonalukat az egyházasrádóci egyházközségi 
levéltár protokollumában ismerhetjük meg részletesebben. A 
mai Szentpéterfa magasságában keltek át a Pinkán és 
Monyorókeréknél  tértek észak nyugati irányba Felsőőr felé.  
Ám a Rábán innen eső Vasi és Zalai egyházközségek számára 
a Felsőőrbe való eljutás szinte lehetetlen vállalkozás volt a 
nagy távolság miatt. Alsóőrség és Felsőőrség között a távolság 
közel 100 km, Göcsejtől ez a távolság, több mint 130 km.  Idő-
közben az őseink kezén lévő templomaink elvételét hol csend-
ben, hol véres erőszakkal, de megkezdték. Zala vármegyében 

Az árvaság kora az Őrségi Egyházmegyében 
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Ősz a betakarítás, a szüret ideje. 
Látva munkánk eredményét hálá-
san gondolunk arra, hogy nem 
fáradoztunk hiába: a föld megad-
ta termését. Ilyentájt gyakran 
idézzük a Szentírás bölcs útmuta-
tását: Emberé a munka, Istené az 
áldás: „Zarándokének. Salamoné. 
Ha az ÚR nem építi a házat, hiába 
fáradoznak az építők. Ha az ÚR 
nem őrzi a várost, hiába vigyáz-
nak rá az őrök” Ennek fényében 
gondoljuk végig az elmúlt fél év 
eseményeit és tekintsünk előre a 
2009. év következő hónapjaira!  

Hálásan emlékezünk vissza 
arra, hogy a Biblia évéhez kap-
csolódóan a bibliaórákon könyv-
ről-könyvre közösen olvastuk a 
Bibliát. A Biblia közös tanulmá-
nyozása gazdagította ismeretün-
ket, erősítette hitünket. Múlt év 
áprilisától vasárnapról vasárnap-
ra istentiszteleteinken szintén 
sorra vettük a teljes Szentírást. A 
Kálvin évhez kapcsolódóan sorra 
vesszük a zsoltárokat és a dicsé-

reteket. Ha Isten engedi, szeret-
nénk énekeskönyvünk valameny-
nyi énekét megismerni és alkal-
mainkon énekelni. A közös mun-
ka, a megszerzett ismeret és a 
közös élmény erősíti összetarto-
zásunkat. 

Csoportjainkkal emlékezetes 
kirándulásokon vettünk részt. A 
Dániel Támogató Szolgálattal 
kézimunkásaink, beteglátogató-
ink a Balaton szépségeivel ismer-
kedtek. Gyermekeinkkel a Nagy-
kanizsa melletti Ferences tanyán 
tartottuk a hittan tábort. Két 
csoporttal az Őrségbe kirándul-
tunk. Megcsodáltuk a gyönyörű 
tájat, a szépséges középkori egy-
házi és népi építészeti értékeket 
és szinte megrendülten néztük az 
Őrség napjainkban megvalósuló 
csodáját: a Magyarföldön épülő 
ökumenikus fatemplomot.  

Gyermekeink közül vannak, 
akik évek óta nyáron a kölkedi 
egyházzenei táborban vesznek 
részt, két fiatal család pedig a 

református egyház ifjúsági talál-
kozóján: a Csillagponton volt.  

20. alkalommal többek ado-
mányából, sokak segítségével 
nagymennyiségű savanyúságot 
tettünk el. A közös munka ered-
ménye közös öröm. Ebben az 
esztendőben a savanyúság jelen-
tős részét a Schweitzer Albert 
Szeretetotthonba juttattuk el. 
Október 3-án a Magyarországi 
Református Egyház Szeretethíd 
országos akcióba kapcsolódtunk 
be. Takarítottuk a templom kör-
nyezetét, a szomszédos Rózsák 
terét és a Május 1. ligetet. Egy kis 
csoport idősek otthonában élő 
testvéreinket látogatta meg. 
Október 4-én szintén 20. alka-
lommal ünnepeltük hálaadás a 
termésért vasárnapunkat. Jó volt 
látni, ahogy idősek és fiatalok, 
gyermekek és szüleik helyezték 
adományukat az úrasztalára. Az 
összegyűjtött adományokat Ná-
gocsi szeretetotthonunkba juttat-
tuk el. Ne feledkezzünk el arról 
sem, hogy egy testvérünk min-
den egyházközségünk fontos 
eseményeit fényképfelvételeivel 
megörökítette.            

Hadd említsek meg egy távo-
labbi és egy közelebbi eseményt. 
Meggyőződésem szerint mind-
kettő közösségépítő alkalom volt. 
Május 22-én néhányan felkere-
kedtünk, hogy a „kálvinista Ró-
mában” ott lehessünk azon az 
ünnepi alkalmon, melyen több 
ezer emberrel együtt ünnepel-
hettük a Magyar Református 
Egyház egyesülését.  

Zalaegerszegen 2009. július 
10-én egy egész délutánt arra 
szántunk, hogy születésnapján 
Kálvin Jánosra reformátorunkra 

emlékezzünk. Az évforduló alkal-
mat kínált nekünk arra, hogy 
felidézzük tanításait, elmélyed-
jünk az általa hirdetett és megélt 
igazságban és bátorítást, ösztön-
zést nyerjünk Isten Igéjének jobb 
megismerésére és az evangélium 
szerinti életre.  

Az ünnepi alkalmon 4 vallo-
más hangzott el. A vallomások 
Kálvin János időszerűségét és a 
megszólalók személyes meggyő-
ződését közvetítették felénk. 
Meghallgattuk dr. Tőkéczki Lász-
ló, Szakál Péter, dr Ferenczi Cson-
gor és Kulcsár Bálint előadását.  

Az itt következő gondolatai-
mat a könny és a mosoly hatja át. 
Az elmúlt években közel 40 olyan 
testvérünket veszítettük el, akik 
vasárnapról vasárnapra velünk 
voltak az istentiszteleteinken. 
Sokakat kellett elengedni, elsirat-
ni. Kegyelettel emlékezzünk rá-
juk! A mosoly oka pedig az, hogy 
sok kisgyermeket keresztelhe-
tünk. Boldogan látjuk, hogy velük 
és szüleikkel a „Tündérkert” be-
népesül. Hétről hétre találkozunk 
velük a megújult játszó szobában. 

„Szállást keres a Szentírás” Az 
idén is kezünkbe vesszük az úr-
asztalán fekvő Bibliát. Ádvent 
felé közeledve elindulunk, hogy 
templomi, gyülekezeti alkalmaink 
mellett házi istentiszteleteken 
találkozzunk testvéreinkkel. Töb-
ben jelezték, hogy örömmel be-
fogadják a környezetükben élő-
ket és egy napig őrzik majd a 
következő családnak továbbadják 
közös kincsünket: a Szentírást. 
„Emberé a munka, Istené az ál-
dás”. 

Török Zoltán lelkipásztor 
(Zalaegerszeg) 

„Emberé a munka, Istené az áldás” 

azonban volt két hely, ahol is a katolikus egyház által fel nem 
szentelt két templom a reformátusok használatban volt! Becs-
völgye és Kustánszeg. A templomaiktól megfosztott Őrségiek 
és Göcsejiek ezért hát inkább ide jártak istentiszteletekre. Ek-
korra már oly nagy veszteség érte az egyházmegyét, hogy 
1709- ben az Őrségi Egyházmegye megszűnt és a megmaradt 
két egyháza, a Felsőőri és a Becsvölgye – Kustánszegi, a Pápai 
Egyházmegye fennhatósága alá került. 
(…) 
ÖRÖKSÉG ÉS FELADAT! 
Íme hallhattuk, hogy az egykori árvaegyházak megmaradtak, 
anyaegyházakká lettek. Később ezekből az anyaegyházakból 
leányegyházak születtek meg: Celldömölk, Sárvár, Kőszeg, 

Szombathely, Szentgotthárd és Zalaegerszeg. A leányegyházak 
jelenkorunkban már anyaegyházközségek, méghozzá fiatal, 
életerős anyagyülekezetek. A valamikori árvaegyházakból 
szerveződött anyagyülekezetek, pedig megöregedtek. Olyanok 
már mint a megöregedett édesanyák. Ezért nagyon szép, hogy 
az egykori leányaik a jelenkorban gondozzák, segítik, támo-
gatják a megöregedett elgyengült lelki édesanyjukat. Legyen 
hát áldott az Isten, hogy megtartotta őket és drága örökségük 
nap nap után arra indítson bennünket kései utódokat, hogy 
megfeleljünk az Ige igazságának: 
„Őrhelyemre állok, megállok a bástyán és vigyázok.” 
(Habakuk könyve: 2:1) 
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Ispánk az Őrség tizennyolc faluja közül 
talán a legkisebb, de a legfestőibb tele-
pülés. Az egykor csaknem szín-reformá-
tus falu lakossága mára erősen megfo-
gyatkozott, az itt élő reformátusok száma 
57 lélek, a lakók száma 110. (1930-ban 
241-en lakták, ebből 230 volt reformá-
tus!)  Temploma nincs, egykor volt refor-
mátus iskolája, szórványként mindig 
Nagyrákoshoz tartozott. A fogyatkozás 
döntő oka az őrségi kitelepítésekre ve-
zethető vissza, mikor 1950 és 1953 kö-
zött a vidék tehetősebb, „megbíz-
hatatlannak” vagy kuláknak ítélt családja-
it – a csecsemőtől az aggastyánig – a hor-
tobágyi zárt kényszermunkatáborokba 
hurcolták -, mintegy félezer embert. Ez 
volt a magyar Gulág. Így történt Ispánkon 
is, ahonnan a 249 lakosból 26 személyt – 
gyermeket, férfit és asszonyt – vittek el 
hajnalban a hortobágyi Kónya tanyára. A 
deportálásból csak 1953-ban szabadul-
hattak, de a legtöbben nem is jöhettek 
vissza a falujukba, mert nem volt hova, 
hisz házukat már lakta valaki. Így más 
településeken rokonoknál kellett meg-
húzniuk magukat. Volt aki pl. Zalában, 
valahol egy présházban próbálta újrakez-
deni az életét. 

Erről a szomorú történetről emlékez-
tek meg 2009. június 20-án az „Őrségi 
Kitelepítéseket Kutató Egyesület” szerve-
zésében. A helyi Művelődési Házban ta-
lálkoztak az egykori túlélők, leszármazot-
taik és más érdeklődők. A beszélgetések 

során szívszorító emlékek elevenedtek 
meg, embertelen sorsok tárultak fel, s 
bizony némelyeknél a könnyek is meg-
eredtek. Mindezt hűen illusztrálta és 
igazolta az az alkalmi kiállítás, amit Benc-
zik Gyula levéltáros mutatott be korabeli 
dokumentumokból, iratokból, újságcik-

kekből, valamint a visszaemlékezésekből. 
A közös ebéd után emlékmű avatására 
került sor a Művelődési Ház mellett. A 
„Kitépték őket közülünk” feliratú fa em-
lékoszlopot ifj. Palatkás József fafaragó-
művész készítette, amelyen ötletesen 

egy kis fülkét képezett ki, ennek ajtaján 
belülről egy réztáblán az elhurcoltak ne-
vei olvashatók. Az emlékművet megál-
dotta Kollerné Loós Zsuzsanna evangéli-
kus, Perjésiné Máté Róza református 
lelkész, valamint Varga Ottó katolikus 
esperes. A kiállításon beszédet mondott 
Tamaskó Gábor Tamás polgármester és 
V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, 
rámutatva az akkori rendszer kegyetlen-
ségére, hamisságára és az emlékezés 
kötelességére. Az emlékoszlophoz sokan 
hoztak virágot, koszorút, meghajolva az 
ártatlan áldozatok emléke előtt. Róka 
Zsuzsa az Egyesület elnöke, a kutatások 
és megemlékezések szervezője és moz-
gatója azt tervezi, hogy 2010-ben a szo-
morú események 60. évfordulóján állan-
dó kiállításon mutatják be az őrségi és 
vendvidéki kitelepítések teljes történe-
tét, ugyanis véleménye szerint „… az őr-
ségieknek maguknak kell összeszedniük, 
megtartaniuk, örökíteniük és bemutatni-
uk az identitásuk egyik alapját jelentő 
deportálások emlékeit.” – Az őriszentpé-
teri, bajánsenyei és viszáki emlékművek 
után most az ispánki erősíti ezt a szándé-
kot. Mivel a meghurcoltak jelentős része 
református hittestvérünk volt (ez sajnos 
a megemlékezés során nem kapott hang-
súlyt!), fontos, hogy egyházi közvélemé-
nyünk is megismerje és kellő figyelemre 
méltassa történelmünk eme tragikus, 
emberpróbáló időszakát. 

Balogh Péter 

Szeretethíd Szombathelyen 

Szeretni jó. Nem kötelesség, 
hanem lehetőség. Nem keresz-
tyéni erény csupán, hanem 
emberi egy embertelen világ-
ban. A szeretet nem szó csu-
pán, hanem a másik, vagy má-
sok életében való részvétel. Ezt 
tapasztalhatták meg azok, akik 
csatlakoztak a református gyü-
lekezet felhívásához és részt 
vettek egy délelőtt erejéig a 
szombathelyi Bogáti-kastélyban 
működő öregotthon életében. 
A férfiak és gyerekek az arboré-
tumnak is beillő parkban takarí-
tottak. Az asszonyok a lakókkal 
beszélgettek, és süteményekkel 

kedveskedtek. Sorsok tárulnak 
fel, rég bennszakadt szavak 
találnak utat. Mert kivel lehet-
ne beszélgetni egy zárt világ-
ban? A kastély magányában? 
Egymással, akiket kényszerből 
dobott egymás mellé az élet. És 
azokkal, akik néha betévednek 
„szeretni”, mint tette most a 
szombathelyi gyülekezet. 

A park több évszázados fái 
hulló leveleikkel tanúskodtak az 
idő mulandóságról. Kevés em-
bernek fején futhatott át a gon-
dolat, de a mennyei Atya így 
takarít be minden lehullott 
életet. 

Panaszáradatokban csurog 
az emberekből, hogy egyre 
kevesebb a szeretet a világban. 
De hát a világ olyan, mint mi 
vagyunk. És jó volt látni, hogy a 
szeretetben híd lehetett egy 
országos akció és egy otthon 

közössége között tizenöt ember 
önzetlensége 2009. október 3-
án. Reméljük, jövőre többen 
lesznek, akik megtapasztalhat-
ják, hogy szeretni jó. 

Jakab Bálint lelkipásztor 
(Szombathely) 

Megemlékezés a kitelepítettekről Ispánkon 
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A Marcal-menti Nap 1995 ősze óta minden évben megrende-
zésre került. A Marcal Veszprém megyei oldalán fekvő öt kis 
település (Nagypirit, Kispirit, Csögle, Egeralja és Adorjánháza), 
valamint a Vas megyei oldalán található Celldömölk reformátu-
sainak évenkénti rendszeres találkozása ez az alkalom. Az idei 
évben október 4-én került sor a rendezvény megvalósítására a 
celldömölki gyülekezet házigazdaságával. 

A délelőtti istentiszteleten igehirdetéssel az egyházkerület 
püspöke, Steinbach József szolgált. 

Igehirdetésében az emlékezés teológiáját hozta az ünnepi 
gyülekezet elé. Elmondta, hogy az emlékezés általánosan te-
kintve keserédes, mivel a jó emlékeinkbe is vegyül egy kis rossz 
érzés, mivel a múltra való visszagondolás óhatatlanul is az em-
ber elé vetíti az elmúlás érzetét. Így lesz az édes emlékezés is 

fűszerezve egy kis kesernyés ízzel. A keresztyén ember emléke-
zése ennél viszont jóval több. A múltból nemcsak arra kell em-
lékezni, amit átélt, hanem emlékezetében Jézus Krisztust kell 
megőriznie, és állandóan megtartania. A mi emlékezésünk ezen 
túl ebben az esztendőben Kálvinra is irányul születésének 500. 
évfordulója kapcsán, valamint október 6-ra gondolva az aradi 
vértanúk felé is. 

Az istentiszteletet a celldömölki gyülekezet kórusának szol-
gálata gazdagította. Repertoárjukban megtalálható volt három-
szólamú zsoltárfeldolgozás, régi Halleluja-ének, gitárkísérettel 
előadott modern hangvételű ének és még egy kánon is. A kórus 
egyik tagja Kálvinra emlékezve adta elő Szabolcska Mihály Kál-
vin című versét. 

Az istentiszteletet egy rövid szünet követte, amikor is az 
egymást rég nem látott rokonok (mert bizony nemcsak az Úr-
ban voltak testvérek sok esetben a jelenlevők, hanem vérségi 
kapcsolat is átszövi a gyülekezeteket) kötetlen módon köszön-
tötték egymás és beszélgettek a templom előtt, körül.  

Mindezen idő alatt a gyermekek számára a szomszédos 
Evangélikus Óvodában külön tartottak foglalkozásokat, amely-
ben volt gyermek-istentisztelet és játékos, szórakoztató rész is. 

Amikor a jelenlévők visszatértek a templom padjaiba, két 

előadás következett. Mindkettő Kálvinról szólt, csak az egyik 
evangélikus, a másik katolikus szemmel közelítette meg a té-
mát. 

Győri Veronika beosztott lelkipásztor (Boba) beszélt először. 
Kedves előadásában érdekes volt figyelni, hogy protestáns test-
véreink hogy látják reformátorunkat, illetve mi magunkat. 

A másik előadást az alsósági r.kat. plébános-esperes tartotta 
volna, de betegsége kórházi ágyhoz kötötte, így nem tudott 
jelen lenni. Ezt ő maga is nagyon sajnálta, és előre elkészített 
előadását eljuttatta a helyi lelkészhez, aki így papírról olvasta 
fel a gondolatait. (Istenünk gyógyító erejét kívánjuk felépülésé-
hez!) 

A társaság lelki tápláléka után a testi táplálék következett. A 
celldömölkiek vendéglátása biztosította az ebédet. Az éhes szá-
jak hamar eltüntették a feltálalt étkeket, a süteményes tálak és 
üdítők mellett pedig még hosszan beszélgettek a jelenlévők. (A 
gyermeksereg egy része az ebédet követően a városi játszóteret 
cserkészte be és foglalta el nagy örömmel.) 

Következett a délutáni program, ahova kerületünk püspöke 
mellé érkezett Köntös László főjegyző és Bellai Zoltán püspöki 
főtanácsos. Ő hármójukkal történt aztán „Az egyházat mindig 
reformálni kell” című fórum-beszélgetés. 

Sokan voltak kíváncsiak az egyházkerület első embereinek 
kötetlenebb formában történő gondolat-közléseire is. Az általá-
nos kérdés („Mit jelent számukra személyesen Kálvin?”) megvá-
laszolása (ebben a sorrendben: püspök-főjegyző-főtanácsos) 
után jöttek a kerületünket érintő konkrétabb felvetések, gondo-
latok. Nemcsak ők hárman szóltak, hanem a jelenlevők közül 
többen is kifejezték gondolataikat, kérdéseiket. A hosszúra 
nyúlt beszélgetés így nagy öröm volt mindenki számára. 

Köszönjük Istenünknek ezt a napot és találkozást! 
Találkozunk hasonló keretek között egy esztendő múlva, 

2010 őszén Adorjánházán! 
Füstös Gábor 

lelkipásztor 

Marcal-menti Nap 

2009 
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2009. október 25-én, vasárnap délután 
gyűltek össze hálaadó istentiszteletre és 
szeretetvendégségre a tápi gyülekezet-
ben konfirmált jubilánsok. A prédikáció 
alapigéje a Zsidókhoz írt levél 12,1-3 ver-
sei voltak. Hálát adtunk a jubilálókkal 
együtt a hitvalló elődökért, akik segítsége 
nélkül nem lehetett volna miénk a hit 
drága kincse. Hálásak voltunk kegyelmes 
Atyánknak, hogy megajándékozott min-
ket hittel, és visszatekintve az életünk 
folyására elmondhattuk, hogy mindez 
ideig megtartott az Ő kegyelme bennün-
ket a Benne való bizodalomban. Az ige-
hirdetésben bíztatást kaptunk az jövőnk-
re nézve is: úgy tarthatunk ki mindvégig 
és maradhatunk hűségesek konfirmációi 
fogadalmunkhoz, ha megfogadjuk az ige 
intését: „Nézzünk fel Jézusra, a hit szer-
zőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő 
öröm helyett a gyalázattal nem törődve 

vállalta a keresztet, és az Isten trónjának 
a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen 
ellene irányuló támadást szenvedett el a 
bűnösöktől, hogy lelketekben megfárad-
va el ne csüggedjetek.” (Zsid 12,2–3.)  

Az istentiszteleten úrvacsorai közös-
ségben voltunk együtt, majd könyörög-
tünk azért, hogy konfirmációi fogadal-
munk megtartásában segítsen minket 
továbbra is kegyelmes Istenünk. 

Majd a templom előtt csoportkép is 
készült a résztvevőkről és átvonultunk a 
gyülekezeti házba. Itt imádságos szívvel 
emlékeztünk az annak idején konfirmáló 
lelkipásztor testvéreinkre és azokra a 
testvéreinkre, akik már nem lehettek 
közöttünk.  

Nagy örömmel köszöntöttük körünk-
ben Balya Lászlóné nagytiszteletű asz-
szonyt, Lilla nénit, aki e jeles alkalomra 
családjával együtt érkezett Nyíregyházá-

ról. Ő férjével együtt 35 évig szolgált hű-
séggel a tápi gyülekezetben.  

Majd számba vettük az anyakönyv 
alapján a konfirmáltakat és azokat, akik 
megjelentek. A legidősebbekkel kezdtük 
és a 25 éve konfirmáltakkal végeztük a 
sort. Örültünk annak, hogy minden kor-
osztály képviseltette magát. Majd kötet-
lenül beszélgettünk, és megtekintettük a 
találkozóról készült képeket.  

Beszámolómat Péter 2. levele 1. ré-
szének 10-11. versével zárom: „Ezért, 
tehát testvéreim, igyekezzetek még job-
ban megerősíteni elhívatásotokat és ki-
választásotokat, mert ha ezt teszitek, 
nem fogtok megbotlani soha. És így di-
csőségesen fogtok bemenni a mi Urunk 
és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök orszá-
gába.” 

Tóth András 
lelkipásztor 

Konfirmáltak találkozója Tápon 

Varga Kálmánt, a Pápai Gyülekezet Don-
kanyart megjárt tiszteletbeli presbiterét 
98., feleségét pedig 85. születésnapján 
köszöntötte a gyülekezet lelkipásztora, 
ifj. Márkus Mihály és főgondnoka, dr. 
Böröczky Zoltán. Varga Kálmán 1911. 
szeptember 22-én született. Isten adjon 
sok erőt gyülekezetünk legidősebb férfi 
tagjának, kedves feleségével együtt! 
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Gyülekezet a nagyvárosban – 

Képek a Győri Egyházközség életéből 

A győri reformátusság, a 
gyülekezet arculatát meg-
határozza a hely, ahol él. A 
130 ezres város a maga 
ritmusával, nyüzsgésével 
nem csak a gyülekezet tag-
jainak életét befolyásolja, 
de újabb és újabb feladato-
kat, célokat is ad a szá-
munkra. Misszió és közös-
ségépítés együtt kell, hogy 
megjelenjen, minél több 
irányba, a lehető legtöbb 
korosztály felé kiépítve 
kapcsolódási pontokat, 
megtartva gyülekezetünk 
régóta hűséges tagjait is. 

Győrben két egyházrész 
próbál megfelelni a kihívás-
nak, két templommal: Új-
városban, a Kossuth utcában és Szabad-
hegyen, a József Attila utcában. Két év-
szak eseményeiből szeretnék felvillantani 
néhányat mindabból, ami a gyülekeze-
tünkben, a gyülekezetünkkel történt az 
elmúlt időben. 

A nyári időszak az utazásról is szól, és 
nincs ez másként gyülekezetünk eseté-
ben sem. Az idei nyáron is több program 
volt – városon kívül, messze az otthontól.  

A fiatalok számára két hét is adott 
volt – hittanosainkkal Zselickisfaludon 
táboroztunk, bejárva a somogyi dombo-
kat, lélekben pedig a bibliai hegyeket – 
hisz ezek adták a hét témáját. A gyüleke-
zet ifiseivel pedig részt vettünk a Csillag-
ponton, és vettünk ott bátorságot, igent 
mondva magunkra, embertársainkra és 
Istenre.  

De nem csak fiatalabb generációk 
„zarándokoltak” el messzibb vidékekre. 
Gyülekezetünkben már több éves hagyo-
mány, hogy Erdélybe látogat egy na-
gyobb csapat, évről-évre más-más táj-
egységre kerül a hangsúly. Idén a Wass 
Alberthez köthető helyeket, emlékeket 
nézték meg, de Kallós Zoltán válaszúti 
szórványkollégiuma is az állomások közé 
tartozott – a nyugat-dunántúli reformá-
tusok így találkoztak újra az erdélyi ma-
gyar múlttal és jelennel. 

Az idei nyáron reménység szerint új 
hagyomány is elindulhatott: Móron csa-
ládos héten vett részt több, a gyülekeze-

tünkhöz tartozó család. Itt a szülők és 
gyerekek együtt hangolták össze a min-
dennapok feladatait a mindenkor érvé-
nyes küldetéssel, hit és családi élet össz-
hangját keresték – erről szóltak a közös 
programok, áhítatok, Szarka Miklós elő-
adása.  

Az ősz már más feladatok elé állít 
minket. A gyülekezet ilyenkor olyan, mint 
egy bázis, egy megálló, hely az erőgyűj-
tésre, a mindennapokra való felkészülés-
re. Ez megjelenik az istentiszteleteken, a 
különböző csoportok munkájában, életé-
ben. 

Érdekes feladat elé állítja a nagyváros 
a két egyházrészt az istentiszteleteken: 
nemcsak a régi gyülekezeti tagok közös 
ünneplésének kell megfelelő teret, lehe-
tőséget adni, együtt, az igére figyelve, de 
folyamatosan késznek kell lenni az újon-
nan jövő emberek fogadására. Többször 
jönnek be ismeretlenek, akik keresnek 
„valamit” és vonzó számukra a reformá-
tus istentisztelet rendje és ereje, ellen-
pont a kapaszkodók nélküli, zűrzavaros 
világban. Kihívás a gyülekezet számára, 
hogy az ilyen „betérők” itt maradjanak, 
legyenek részei a közösségnek, értsék 
meg, Ki is az, aki minket összefog és meg-
tart. 

Gyülekezetünkben mindkét egyház-
részben több csoport működik. Mindkét 
helyen ki kell emelni a Nőszövetség ta-
pasztalatokkal teli, lelkiismeretes és érté-

kes munkáját. Vannak ifjúsági és családos 
csoportok, különböző alkalmak, progra-
mok az istentiszteleten kívüli találkozásra 
is. Gyülekezetünkben van egy látogató 
csoport is, amelyben a résztvevő gyüle-
kezeti tagok lelkesedésén túl a nekik 
nyújtott képzés is hangsúlyt kap, hogy 
minél jobban tudják ezt a nehéz szolgála-
tot végezni. Emellett a város két feleke-
zeti idősotthonában is rendszeresen tar-
tunk istentiszteleteket. 

A Kossuth utcai egyházrész évek óta 
egyik helyszíne az „Öt Templom Feszti-
vál” rendezvénysorozatának. Idén temp-
lomunkban Szabó Sipos Barnabás olvasta 
fel Ravasz László egyik igehirdetését, 
majd két koncert következett, először 
Écsi Gyöngyi népdalénekes lépett fel, 
majd Svédországból a Kraja együttes. 
Szabadhegyen pedig Mátyás Lajos nyu-
galmazott esperes úr festményeiből volt 
kiállítás, majd Dr. Gyarmathy László pres-
biter Erdélyben készült fotóit állította ki. 

Egy zajos városban próbáljuk meghal-
lani Urunk hangját. Egy nyüzsgő városban 
hallatjuk a hangunkat, mi győri reformá-
tusok. Isten kegyelméből próbálhatunk új 
utakat keresni, és Ő ad erőt ahhoz, hogy 
a meglévők is megmaradjanak. 

Mindenkit szeretettel látunk templo-
mainkban! 

Bella Péter 
lelkipásztor 

Nagyszalontán Arany János szobra előtt 



Dunántúli Református Lap – 34 

 

Gyülekezeteink életéből: PÁPAI EGYHÁZMEGYE 

Ifjúsági Nap Csetényben 

 
Istennek hála még a rossz idő sem tudta elriasztani azokat a 
fiatalokat, akik olvasva plakátjainkat vagy hallomásból értesülve 
az ifjúsági napunkról úgy döntöttek, hogy eljönnek hozzánk 
Cseténybe. Dunántúl több pontjáról verődött össze a 80-90 
főnyi fiatal, valamint az őket kísérő lelkipásztorok, ifi vezetők, 
gyülekezeti tagok. 

A már konfirmált fiatalokat szerettük volna elsősorban meg-
szólítani, s láttatni velük, hogy a konfirmációval nem lezárták 
életük egy szakaszát, hanem éppen elkezdték azt a részét éle-
tüknek, amelyben tudatos istenfélelemmel és istentisztelettel 
élhetik át Krisztus szabadítása által, hogy milyen jó dolog Isten-
hez tartozni, milyen jó Isten gyermekének lenni. 

Vendégelőadóink voltak: Szilágyi Hajnalka lelkipásztor a Ta-
tabánya-bánhidai gyülekezetből, aki a reggeli áhítatot tartotta. 
Személyes bizonyságtételét – figyeltem – több fiatal is tátott 
szájjal hallgatta. Érezni lehetett, hogy kapcsolat van bizonyság-
tevő és hallgató között.  

Nehéz lett volna nem bekapcsolódni Márkus Dániel tatai 
lelkipásztor előadásába, aki az apostoli hitvallással kapcsolatban 
szeretett volna áldásban részesíteni minket. Azt hiszem, hogy 
nagyobb részt ez sikerült is neki, hiszen még ebéd közben is 
sokan az előadás fejtörőjével foglalkoztak. Reméljük, hogy az 
előadás egy darabig ott motoszkál majd még a fiatalok szívé-
ben, s kit-kit előrébb visz majd az Úr Jézus Krisztussal való sze-
mélyes találkozásig. 

Egy kedves pápai fiatal, Totó, megdicsért minket, hogy mi-
lyen kreatívan oldottuk meg az ebédet, így legalább le lehetett 
tesztelni, hogy ki milyen találékony. Elég fura pózban ettük so-
kan a gulyást a padok között a gyülekezeti teremben. De igazá-
ból csak az történt, hogy nem volt elég asztalunk sem székünk 
ahhoz, hogy megterítsünk, s mindenki kényelmesebben ebédel-
hessen. De emiatt senki sem maradt éhes! 

Ebéd után énekeltünk még néhány ifjúsági éneket – nincs is 
jobb annál, amikor sokan együtt zengik Isten dicséretét. Szünet-
ben az egyik fiatal odajött a pódiumhoz, hogy egy kicsit körül-
nézzen hátul, s meglátta a cd-lejátszót, amelyet még a gyüleke-
zéskor használtunk arra, hogy megteremtsük a kellő hangulatot 
már az ifjúsági nap kezdetén. Csak akkor hitte el, hogy nem 
playback-ről ment a zene, amikor az énekeinket énekeltük, miu-
tán bekapcsoltam és elindítottam neki a benne levő cd-t. Így 
aztán nem volt nehéz következtetnem, hogy nagyon jó kis zenei 
csapat állt össze az énekek vezetésére két gitárból, szintetizá-
torból, zongorából, furulyából és csörgődobból.  

Az Eucharisttal folytattuk a zengedezést az Úrnak, akiknek 
nemcsak a zenéjüket, hanem a Krisztusról szóló tanúságtételü-
ket (ahogy katolikusoknál nevezik) is hallgathattuk. Gyülekeze-
tünk idősebb korosztálya is képviseltette magát a zenés bizony-
ságtételen. Végül azzal búcsúztunk egymástól, hogy segítünk 
egymásnak abban, hogy Krisztus kiformálódjék bennünk, hogy a 
Reményik Sándor által szavakba öntött „Istenarc” végre előke-
rüljön bennünk a rá rakódott világszenny alól. Ebben nagy szük-
ségünk van egymás segítségére, hogy ne lenyomjuk egymást a 
mélybe, hanem éppen felemeljük, hogy Krisztus együtt emel-
hessen fel önmagához bennünket. Legyen áldott Isten ezért az 
alkalmunkért! 

Hajdú Ferenc lelkipásztor 

Alpha Kurzus – 

Új emberek, új utak 
 
Sokféle vélemény létezik a 
misszióról, melyek akár 
homlokegyenest is külön-
bözhetnek egymástól. 
Azonban abban megegyez-
nek, hogy az evangéliumot 
hirdetnünk kell alkalmas és 
alkalmatlan időben, és eh-
hez hozzátehetjük: alkal-
mas és alkalmatlan helyen, 
alkalmas és alkalmatlan 
eszközökkel. Mégis, milyen 
idő, hely és eszköz áll ma 
rendelkezésünkre? 
Távol áll tőlem az utcai 
evangelizációs forma, és 
személyes tapasztalatom, 
hogy a gyülekezeti evange-

lizációkra is inkább a hitben járók, mint a keresők, megtérés 
küszöbén állók jönnek el. Úgy gondolom, ezzel nem vagyok 
egyedül. Ezért is kezdtünk el lelkésztársaimmal azon gondolkod-
ni, hogyan lehet 2009-ben, Magyarországon, hirdetni Isten 
evangéliumát? Többféle programmal, formával, eszközzel pró-
bálkoztunk, de egyik sem vált be igazán. Aztán figyelmünk kö-
zéppontjába került az Alpha Kurzus. Először csak említés szint-
jén beszéltünk róla, aztán megtudtuk, hogy a fővárosi gyüleke-
zetek mellett a Veszprém megyei litéren, a Református Gyüle-
kezetben is nagy sikere van az Alphának. Ez bíztatott arra ben-
nünket, hogy belevágjunk. 

Az Alpha Kurzus lényege, hogy 12-13 alkalmon keresztül 
bevezeti a résztvevőket a keresztyén hit alapjaiba, és a tudását-
adás mellett hitre jutásra is buzdít. Egy-egy alkalom közös va-
csorával kezdődik. Ezt közös éneklés követi, majd az aznapi té-
máról rövid előadást hallgathatunk meg. Végül kiscsoportokban 
beszéljük meg a hallottakat. 

Először kétkedve fogadtuk az Alphát. Működni fog? Tényleg 
azok jönnek el, akik távol vannak a gyülekezettől, és nem a gyü-
lekezeti tagok? Képesek leszünk akár egy kurzust is végigcsinál-
ni? Kételyeink már az első alkalmak után eloszlottak. Bár ta-
pasztalataink még frissek és nem tudjuk, hogy a második, har-
madik, negyedik kurzus milyen eredménnyel zárul, de azt látjuk, 
hogy érdemes volt elkezdeni. A résztvevők újra és újra vissza-
térnek, várják a kedd estéket, amikor találkozunk, és mi velük 
együtt érezzük és látjuk, hogy Isten gyengéden, de határozottan 
formálja az életüket. 

A világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. És 
vágyik a közösségre Istennel és másokkal, vágyik arra, hogy sze-
ressék, elfogadják, megértsék. Vágyik arra, hogy a kérdéseit 
feltehesse, és arra ne kész válaszokat kapjon, hanem megküzd-
hessen a saját válaszaiért. Erre pedig jó eszköz az Alpha Kurzus. 
 
(Bővebb információ: www.alphakurzus.hu) 
 

Szakács Gergely lelkipásztor 
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A hosszú nyári szünet után sokszor nehéz 
visszazökkenni a tanév rendjébe. Évekkel 
ezelőtt ezért indult el a mosonmagyaró-
vári gyülekezetben a hittanosok Családi 
Napja, ami időközben kibővült az egész 
gyülekezet Családi Nap-jává. Idén szept-
ember 12-én délre jöttek össze ifjak és 
idősebbek a dunakiliti Gémeskút Fogadó 
kertjébe, amit a gyülekezet egyik tagja 
bocsát kezdettől fogva a gyülekezet ren-
delkezésére erre az alkalomra. A közösen 
elfogyasztott ebéd után különféle felada-
tok, játékok során ismerhették meg eb-
ben a kötetlen formában egymást a gyü-
lekezet tagjai és mérhették össze erejü-
ket, tudásukat a családok. 
Szeptember utolsó szombatján, 26-án, a 
hagyományos gyülekezeti kirándulásra 
került sor. Mivel voltak, akik még nem 
jártak a szomszédos Pozsonyban, idén 
erre felé vettük az irányt. A kétórás gya-
logos városnézés után, melynek során a 
Pozsonyi Vésztörvényszékekről is meg-
emlékeztünk, autóbuszra szálltunk és 
Vöröskő felé vettük az irányt, hogy Pálffy 

család egykori várkastélyát megtekint-
sük. Innen már nem volt messze 
Szomolány, ahol egy félórás erdei út után 
a Drini cseppkőbarlanghoz értünk. A bar-
lang megtekintése után igyekeznünk kel-

lett, hogy hazafelé még a dévényi várat is 
megnézhessük. Sajnos ma már nyoma 
sincs az egykor ott álló Árpád emlékosz-
lopnak, de az esti alkonyatban körbete-
kinthettünk még a magyar történelem 
nevezetes helyszínein. 

Csáfordy Julianna lelkipásztor 
(Mosonmagyaróvár) 

Szeptember Mosonmagyaróvárott 

Szabadtéri istentisztelet és gyülekezeti nap a 
padragkúti és környékbeli reformátusok számára  

 
Komoly gondot jelent napjainkban a kis gyülekezetek és a szór-
ványok aktivizálása. Bizonyosan többféle mód és lehetőség léte-
zik e probléma eredményes kezelésére Ilyen kellemes és re-
ménységem szerint eredményes alkalmat élhettünk át július 5-
én az Ajka-környéki Szőc községnek egy romantikus völgyében. 
Örömmel láttuk, hogy a mintegy 80-100 fős gyülekezetben úgy-
szólván minden korosztály képviseltette magát. A helyi szociális 
otthon egyik beteg lakója két szép verssel is megörvendeztette a 
jelenlévőket. 

Köntös László egyházkerületi lelkészi főjegyző igehirdetése 
szervesen illeszkedett az alkalomhoz, sikeresen tette nyilvánva-
lóvá a gyülekezet előtt, hogy „az egyház mi vagyunk.” Arra töre-
kedett, hogy e felismeréssel együtt az egyháztagsággal járó fele-
lősség is tudatosuljon hallgatóiban. Szépen zengtek énekeink a 
pompás szépségű völgyben, Az egész alkalmat a meghitt jelzővel 
tudnám leginkább minősíteni. 

Az istentiszteletet követően az 500 évvel ezelőtt született 
Kálvin Jánosról szólt az egyházkerület főgondnoka a jelenlévők-
nek – kifejtve, mennyire szükségünk van ma is a nagy genfi re-
formátor lelki-szellemi örökségére, amely református öntuda-
tunk mellett magyar nemzettudatunkba is beépült, annak elide-
geníthetetlen részét képezi, amiért Kálvin megbecsültsége itt, a 
Kárpát-medencében a legnagyobb a világon. 

A közösen elfogyasztott kitűnő ebéd után az Egyházkerület 

két vezetője tájékoztatta a hallgatóságot Református Egyházunk 
időszerű gondjairól és örömeiről. Szívesen válaszoltak a felme-
rült kérdésekre. Talán még jobb lett volna, ha Atyánk fiai és lá-
nyai még bátrabbak lettek volna kérdéseik, észrevételeik megfo-
galmazásában. Hiszem, hogy a következő ilyen alkalommal ez a 
kívánságunk is teljesül. 

Nyilván sokan fáradoztak az összejövetel sikeréért. Komoly 
felelősség egy ilyen rendezvény felvállalása. Istennek hála, Antal 
György nagytiszteletű úr és segítői nem rettentek vissza ettől a 
munkától. Illesse őket őszinte köszönet fáradozásukért, a hitem 
szerint példásan sikerült együttlétért! Joggal érezhettük az egész 
nap folyamán ennek az Igének az üzenetét: „… ti pedig mindnyá-
jan testvérek vagytok.” (Mt. 23, 8b) Isten kegyelméből várjuk az 
ígéretes kezdeményezés folytatását. 

Dr. Huszár Pál főgondnok 
 
(Sajnos ez az írás előző számunkból kimaradt, amiért elnézést kérünk. A Szerk.) 

Egy kitűnő kezdeményezés 
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Emléktábla-avatás Mosonmagyaróvárott 

 
Kálvin születésének 500. évfordulója alkalmából ebben az esz-
tendőben a megszokottnál ünnepélyesebb keretek között tar-
tottuk október 31-i istentiszteletünket. Igét hirdetett Lentulai 
Attila, a Pápai Egyházmegye esperese, Kálvinról, és a környék 
reformátoráról, Huszár Gálról tartott megemlékezést Dr. Hor-
váth Erzsébet, a Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Kara Egy-
háztörténeti Tanszékének tanszékvezető docense. Reformáció 
korabeli énekekkel szolgált Kátai Zoltán, Illyés Gyula: A reformá-
ció genfi emlékműve előtt c. versét Németh Attila szavalta el. 
Az istentisztelet végén a gyülekezet kivonult a templom Hunya-

di utcai falához, ahol a reformátoraink emlékére készíttetett 
emléktábla leleplezésére került sor. Az emléktáblánál Szénási 
Sándor: Kálvin c. versét Bella Virág szavalta el. Az ünnepi isten-
tiszteleten megjelentek a város vezetői, lelkészek és a társegy-
házak képviselői, valamint az emléktábla alkotója, Riger Tibor 
szobrászművész is. Külön örömet jelentett a gyülekezet számá-
ra a gyülekezet egyik tagja által Isten dicsőségére hímzett új 
írásos garnitúra a szószékre és az Úr asztalára, amit ennek az 
istentiszteletnek a keretében vettek használatba. 

Csáfordy Julianna lelkipásztor 
(Mosonmagyaróvár) 

Hogyan gondolkodott Kálvin a nőkről? Hogyan látta őt a fele-
sége? Ezzel a témakörrel rendezte meg a Pápai Egyházmegye 
asszonykonferenciáját a mosonmagyaróvári gyülekezet nov-
ember 14-én. Először egy képzeletbeli interjú során körvona-
lazódhatott az asszonytestvérek előtt Kálvin gondolkodása a 
nőkkel kapcsolatban, majd Kálvin feleségének, Idelette de 
Bure-nek a szerkesztett naplója alapján ismerhették meg az 
asszonyok reformátorunk – tegyük hozzá: alig ismert – fele-
ségének életét. A két diaporámás előadást nagyon jól kiegé-
szítette Niederhoffer Zoltán veszprémi, illetve Pálfi Zsuzsan-
na győri lelkészek igeszolgálata Kálvin jelmondatáról. 

Asszonykonferencia 

Adászteveli hittanos tábor 

 
Istennek hála, idén is megtarthattuk nyári hittanos táborunkat, 
immáron 13-dik alkalommal, július 6–11. között. Több, mint húsz 
fővel indítottuk a nagyon gazdag élményt adó hetünket, melynek 
során kézügyességi foglalkozások: üvegfestés, szalmafigurák, 
dekorhomok képek, papírlampionok készítése, sok színes ötlet 
kivitelezése történt. Az egész heti vidám együttlétnek méltó befe-
jezése volt a szombati nap, amikor pápai kirándulás, várkerti játé-
kok és fagyizás után a délutáni vetélkedő, majd a bográcsozás és 
kürtőskalács sütés következett. Ezen a napon több szülő is részt 
vett a programokon. Nagy öröm volt látni a összefogást. Reméljük, 
hogy a következő nyáron ismét megtarthatjuk a tábort. 

Eszlinger András lelkipásztor 
(Adásztevel) 

A pápadereskei gyülekezet 2009. október 17-én adott hálát 
felújított templomáért, és avatta fel Kovács Sándor, és felesége, 
Tömösközi Ilona volt lelkipásztorok emléktábláját. A kis templo-
mot megtöltötte a helyi gyülekezet, Kovács Sándor lelkipásztor 
népes családja, valamint az egyházmegyéből érkező vendégek. 
Az Igét Lentulai Attila esperes hirdette. Kovács Sándor veje, 
Kovács Elemér helyi lelkipásztor számolt be a templomrenová-
lás munkálatairól. Az emléktáblát Kovács Sándor unokaveje, 
Kovács Dániel, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma igaz-
gatója leplezte le. Az orgonaszolgálatot Kovács Botond Árpád 
lelkipásztor, a Budapest-Kálvin téri gyülekezet kántora, Kovács 
Sándor unokája végezte, másik unokája, Kovács Zalán pedig 
tubán játszott. A meghitt ünnepség szeretetvendégséggel zá-
rult. 

A Pápai Református Gimnázium szeretettel várja a je-
lentkezőket a hagyományos 6 és 4 osztályos humán és 
reál gimnáziumi osztályok mellett a 2010 őszén induló 
művészeti szakközépiskolai képzésre is: festő, grafikus, 
dekoratőr, valamint népi táncos és színpadi táncos tago-
zatokra. Képzéseinkről nyílt napjainkon 2009. december 
5-én, 2010. január 16-án és február 13-án, szombaton 9
–12 óráig részletesen tájékoztatjuk az érdeklődőket. 

Művészeti szakközépiskolai 

képzés Pápán 
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2009. november 8.-án a mindössze ötven fős kisasszondi 
közösség emlékezett 375 éves évfordulójára: 1634. júni-
us 7-én Kanizsai Pálfi János püspök említi elsőként a 
kisasszondi reformátusokat a Kiskomáromi Egyházme-
gye gyülekezeteinek összeírásakor. Az ünnepi istentisz-
teleten Nagy Csaba, a Somogyi Református Egyházme-
gye esperese szolgált, majd Székely Attila lelkipásztor 
köszöntötte a résztvevőket. A lelkipásztor Isten iránti 
hálaadással emlékezett meg az elmúlt hatvan évben 
Kisasszondon szolgáló lelkipásztorokról, Mezei Jánosról, 
Apostol Pálról és Paizs Józsefről. Az alkalom után bősé-
gesen megterített asztal mellett beszélgethettünk és 
emlékezhettünk a régi időkre. Hálás szívvel köszönjük 
esperes úr szolgálatát, vendégeink részvételét, valamint 
a gyülekezet erőfeszítéseit! Egyedül Istené a Dicsőség! 

Székely Attila lelkipásztor 

375 éves a kisasszondi gyülekezet 

A Siófoki Református Egyházközség gyü-
lekezeti tagjai hatalmas lelkesedéssel 
készültek a mai napra, végre eljött a rég 
várt ünnep: gyülekezetünk 100, templo-
munk 15 éves. Mire a harang megszólalt, 
megtelt a „születésnapját” ünneplő 
templom siófoki és a környező gyüleke-
zetekből érkezett hívekkel. A harangszó 
után bevonultak a lelkipásztorok és a 
házigazda — Bartha Béla siófoki lelki-
pásztor — köszöntötte az egybegyűlte-
ket, majd a több, mint kétszáz torokból 
felharsant az ősi zsoltár: „Tebenned bíz-
tunk eleitől fogva…” Nagy Csaba esperes 
imádsága után Steinbach József püspök 
hirdette köztünk Isten Igéjét Péter máso-
dik levele első részének 4–7. versei alap-
ján. Rámutatott arra, amit Isten Jézus 
Krisztusban tett értünk, hogyan jött közel 
hozzánk és hogyan készített utat magá-
hoz. Hogyan szült újjá bennünket és az 
Istenhez való tartozásunk miképpen lát-
szódik meg — kell meglátszódnia — az 
életünkön. Köntös László főjegyző imád-
ságával fejeződött be az alkalom első 
része. Ezek után Jancsó Tiborné siófoki 
presbiter olvasta fel a gyülekezet 100 
éves történetének összefoglalását, mind-
eközben a gyülekezet tagjai kivetített 
képeken követhették nyomon az esemé-
nyeket. Régi, megsárgult fényképeken 
idéződtek fel a régmúlt idők, imaház, 
gyülekezeti elöljárók, gyülekezeti ünnep-
ségek, imaház renoválása, új templom 
építése, lelkipásztor-beiktatás, emléktáb-

la... A gyülekezet templomépítő lelki-
pásztora és gondnoka — Császár Levente 

nyugalmazott lelkipásztor és Pataki Géza 
volt gondnok — emléklapot vettek át, 
feleségeiket pedig egy csokor virággal 
lepte meg a Presbitérium. Ugyancsak 
emléklapot vett át dr. Esze István presbi-
ter, egyházmegyei jogtanácsos, mint a 15 
évvel ezelőtti és a mostani presbitérium 
tagja, és Papp Dániel hűséges egyháztag, 
aki a templomépítés során kimagasló 
adományával mutatott példát a gyüleke-
zetnek. Gulyás Ádámné következett, aki 
50 éve végzi énekvezetői szolgálatát a 
gyülekezetben. Dr. Baráth István gond-
nok, egyházkerületi világi főjegyző gond-
nokságának 10 éves évfordulóján vehe-
tett át emléklapot. Az ünneplő gyüleke-

zetet levélben köszöntők után — Enyingi 
Gyülekezet, Siófoki Evangélikus Gyüleke-

zet — következett Nagy Csaba somogyi 
esperes köszöntése, majd felolvasásra 
került dr. Balázs Árpád, Siófok város pol-
gármesterének meleg hangú üdvözlete. 
A gyülekezet lelkipásztor a Presbitérium 
nevében kinyilvánította a Dél-Balatoni 
Református Gyülekezetek Regionális 
Együttműködéséhez való csatlakozási 
szándékukat, melyre Dancs Ferenc elnök 
úr megerősítő válasza érkezett. Az ün-
nepség a szemben lévő általános iskola 
épületében szeretetvendégséggel folyta-
tódott. Soli Deo Gloria! 
 

Bartha Béla 
lelkipásztor 

Századik születésnap 
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2009. október 16–17-én Kál-
vin-konferenciát rendezett is-
kolánk. A programok pénte-
ken kezdődtek, az iskola dísz-
termében előbb Fejér István 
nagybajomi lelkipásztor, majd 
Török Béla magyaratádi lel-
kész és kaposvári vallástanár 
tartott előadást a kálvinista 
hitről, illetve a reformáció 
hitvallásos énekeiről. A kisis-
kolások az iskola ősparkjában 
egy régi hagyományt felújítva 
faültetéssel ünnepeltek. 

A szombati nap istentisz-
teletekkel kezdődött a helyi 

templomban, majd a felsősök 
és a gimnazisták a meghívott 
vendégekkel együtt Dr. Hu-
szár Pál egyházkerületi fő-
gondnok előadását hallgatták 
meg Kálvinról és tanainak 
magyarországi hatásairól. Az 
ünnepi közösség ezek után 
megkoszorúzta az iskolai Kál-
vin-szobrot, majd Oláh Ilona 
vallástanár megnyitotta az 
iskolai kiállításokat. A kiállítá-
sok egyrészt Kálvin munkássá-
gát mutatták be a gimnázium 
Nagykönyvtárának könyvrit-
kaságai segítségével, másrészt 

Kálvin életét képeslapokon, ez 
utóbbi Gulyásné Raksányi 
Olga gyűjteményének felhasz-
nálásával készült. 

Vasárnap az iskola diákjai-
nak egy lelkes csoportja ki-
szállásra indult Somogyudvar-
hely, Bolhás és Somogyszob 
gyülekezeteibe, ahol a diákok 
Lászlóné Várhalmi Virág ta-
nárnő vezetésével előadással, 
énekekkel, Kovács József igaz-
gató igehirdetéssel szolgált. 

A konferenciát a követke-
ző héten reformációs ünnepi 
istentisztelet követte, ahol az 

iskola református és evangéli-
kus diákjai közös úrvacsorán 
is részt vehettek. Székely Atti-
la kaposfői lelkipásztor szol-
gált igehirdetéssel, az isten-
tiszteletet Hunyadkürthy 
György, a kaposvári színház 
művésze Illyés Gyula: A refor-
máció genfi emlékműve előtt 
című versével tette még ün-
nepélyesebbé. 

Kovács József 
igazgató 

Reformációs ünnepségek a csurgói 

református gimnáziumban 

Az Isten szeretetének nagyon halvány tükröződése az emberi szere-
tet. Ahhoz azonban, hogy ezt a tükröződést mégis felvillantsuk min-
den nap edzenünk kell magunkat. Szép lehetőség kínálkozott a 
„Szeretethíd” programba való bekapcsolódás. Iskolánk kicsinyei, 
nagyjai, tanárai, munkatársai aktívan részt vettek a programban. 
Sorsolással dőlt el, hogy szeptember 25-től egy héten át, kinek ki 
lesz a báránykája, akire egy kicsit jobban odafigyel angyalka minő-
ségében. Aztán jöttek a titkolózások, lopakodások, a kellő időpont 
kifigyelése, nehogy lelepleződjék az angyali mivolt a kis meglepeté-
sek elkészítésekor. 
Október 1-jén a közösségi házba hívtuk a város többi iskolájának 
fiataljait is teadélutánra. (Sajnos nem jöttek el.) A tea, pogácsa 
mellé programok is voltak a kínálatban. Énekeket tanultunk, a DT 
diákjainak vezetésével lehetett készíteni díszcserepet szalvétatech-
nika alkalmazásával, megtanították a térfonást, de akár karkötőt is 
fonhattak az érdeklődők. Az alkotás élményét élhették át azok is, 
akik tanároktól, diákoktól tanulták a teafilter színes papírjaiból 
készíthető virágok formálását, vagy az origami technikát, szélforgó 
készítést. 

Az együvé tartozás tárgyi megjelenítője a szeretethíd volt. Ezt 
kartondobozokból, sok dróto-
zással, vágással, ragasztással, 
rajzolással, sok- sok óra mun-
kával a kollégisták készítették. 
Erre lehetett feltűzni különbö-
ző formákra kivágott színes 
papírokat, amelyekre minden-
ki ráírhatta a maga szeretetkí-
vánságát. Ezektől a kis szere-
tet- cselekedetektől megérint-
ve igazi jó érzéssel fejezhettük 
be a napot. Isten áldása le-
gyen az ilyen alkalmakon. 

Oláh Ilona 
lelkész-vallástanár 

Szeretethíd Csurgón 

Csurgó új Nagyváthy-könyvvel és Sárközy-emléktáblával 
gazdagodott 

 
Csurgó az idén ünnepli első írásos említésének 990. évfordulóját. 
A város jelképének számító, Csokonai által is megénekelt „első 
oskola” adott otthont az Országos Protestáns Napok keretében 
megrendezett rangos helyi eseménynek. Sárközy István születésé-
nek 250. évfordulóján népes hallgatóság előtt avattak emléktáblát 
és tartottak konferenciát. Példátlanul hosszú ideig, 52 éven át volt 
a Belsősomogyi Református Egyházmegye gondnoka, a csurgói 
református gimnázium ügyének elkötelezett szorgalmazója. Az 
alkalomra a helyi Baksay Sándor Alapítvány kiadta a szintén az 
iskola felépítésében majd felfejlesztésében 22 évig itt fáradozó 
Nagyváthy János gimnáziumi inspektor Csurgón írt, ám a cenzúra 
által 1822-ben betiltott „A magyar fewdes *földes+ és zászlós úr” 
című könyvét. 

A Sárközy István és Nagyváthy János konferencia résztvevőit 
Szászfalvi László polgármester, országgyűlési képviselő köszöntöt-
te, és Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke nyitot-
ta meg. Violáné Bakonyi Ibolya: Az elfeledett Sárközy, Szabó Sán-

dor: Nagyváthy János, az Eu-
rópai Polgár és Dr. Horváth 
József: Sárközy István és 
Nagyváthy János kapcsolata a 
levelezésük alapján címmel 
tartottak előadást. A könyvet 
Varga Róbert a Somogy Me-
gyei és Városi Könyvtár igaz-
gatója mutatta be. A ma Vá-
rosi Múzeumként szolgáló 
épület falára emléktábla ke-
rült, amelyet Nagy Csaba, a 
Somogyi Református Egyház-
megye esperese avatott fel. 

Dr. Horváth József 
ny. tanár 

Országos Protestáns Napok 
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Az élő Istennel hívott találkozni Bódis Miklós hátszegi lelkipásztor, aki Dél
-Erdélyből – a szórványmagyarságból – jött el hirdetni Isten igéjét Marca-
liba. Öt estén át hangzott a tiszta, élő Ige, hívogatva a bűnösöket, a meg-
fáradtakat, a keresőket a kegyelem kiáradásához, Jézus Krisztushoz. 

Az igehirdető elmondta, őket az Úr szolgálati helyükre azért küldte, 
hogy megkeressék azt az „egy” embert, akit általuk ment meg a kárhozat-
tól. Marcaliba is azért az „egy” emberért jöttek. 

Már év eleje óta imádságban hordoztuk az evangelizációt. A tavaszra 
tervezett és várt esemény, csak október 20. és 25. között jöhetett létre. 
Alkalomról-alkalomra a gyülekezetből és a környékről, különböző feleke-
zetekhez tartozó testvérek gyűltek össze. 

Hogy mi is az evangelizáció? Az igehirdető egy olyan példához hason-
lította, mint amikor egy koldus örömmel mondja el a másiknak, hol kap-
ható kenyér. Erről a kenyérről, az Életnek kenyeréről szólt az örömhír 
estéről-estére. A magyarázatot nagyon sok bibliai példával támasztotta 
alá, de az életből vett történetekkel és saját tapasztalataival is. 

Legyen hála az Úrnak: a lelkipásztor és felesége, Etelka, testileg meg-
gyógyulva tudták vállalni ezt a hosszú utat hozzánk, hogy itt is Róla tegye-
nek bizonyságot, Őt dicsérjék és magasztalják énekszóval, személyes 
beszélgetésekkel is. Több kérdés is elhangzott ezeken az estéken, me-
lyekre saját magunknak kellett őszinte választ adni. Van-e neked üdvbizo-
nyosságod? Volt-e már találkozásod Jézussal? Milyen érdemeid vannak, 
amelyekért a mennybe juthatsz? Ezektől a válaszoktól függ az egész éle-
tünk, az egész örök életünk! 

1. nap, „És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izráelben, 
de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Námán.” (Luk 
4:27) Az igén keresztül azt értettük meg, hogy csak akkor gyógyulhatunk 
meg lelkileg és testileg is, ha feltétel nélkül engedelmeskedünk az Úrnak. 

2. nap. Jákobtól a Jabbók révénél való tusakodásakor a magabiztossá-
gát és egyenes tartását kellett az Úrnak elvenni, hogy ezentúl ne Jákob 
(csaló) legyen a neve, hanem Izráel. A Nagytiszteletű asszony ezen az 
estén tett bizonyságot az életükben történt próbákról, csüggedésről, 
majd csodálatos megerősödésükről, gyógyulásról. Nem véletlenül hang-
zott az egyik gyülekező ének: „Az áldott Orvos közeleg, a drága főpap, 
Jézus…” 

3. nap. Zákeusnak a történetét is sokan ismerjük, ahogy fölmászott az 
eperfüge fára, mert Jézust szerette volna meglátni… Minden jelenlévőnek 
hangzott a kérdés: Eljutottál–e már az igazi bűnbánatig, az alázatig? 

4. nap. Péter csodálatos halfogásán át a lelkipásztor a megtorpant, 
megfáradt hívőkhöz szólt. A tanítványok, akik Jézus közelében voltak, 
személyesen látták Őt, tapasztalták hatalmát, elcsüggedtek és visszatér-
tek régi életükhöz, a halászathoz. A csoda itt is az, hogy nem hagyja ma-
gukra ebben a helyzetben sem tanítványait, hanem segítségükre siet. 
Nekünk is ez lehet a legnagyobb vigaszunk: ebben a helyzetben is Jézus 
segít, és csak Ő segíthet! A halak száma a 153, a teljesség számát jelenti. 
Jézus nélkül nulla az életünk – Vele teljes! Legyen a te életed is teljes 
Jézussal! 

5. nap. A Bibliából több ószövetségi és újszövetségi példát hallhat-
tunk azokról, akik látták az Urat. Közöttük nem csak próféták vagy hívő 
emberek voltak, hanem olyanok is, akik Isten ellenségei: Mózes, Hágár, 
Nabukodonozor, Bálám, János a Pátmosz szigetén… Egyszer mindnyájan 
meglátjuk majd mi is Jézust, mert ígérete szerint visszajön. Csak az nem 
mindegy, hogy amíg a kegyelmi idő tart, elfogadom-e vagy sem az általa 
kínált ajándékot, az örök életet?! 

A lelkipásztor saját megtéréséről is bizonyságot tett, ami 11 évvel 
ezelőtt Beregfürdőn történt egy evangelizációs alkalmon. 

6. nap. Az utolsó – vasárnap délelőtti – alkalmunkon a tíz szűzről 
prédikált, amely úrvacsorai közösséggel zárult. Az olaj, a hit jelképe, amit 
senki sem adhat, egyedül csak az élő Isten. Kérted-e már? Van-e olajad? 
Ha még nincs, kérd, mert „ma még lehet, ma még szabad, borulj le a 
kereszt alatt.” 

Galuska Ilona presbiter 
(Marcali) 

Ötödik evangelizációs alkalom 

Marcaliban 

„Megemlékező és megújuló délutánt” tartott a kaposmérői re-
formátus gyülekezet október 31-én, szombaton. Reformáció 
ünnepén emlékeztek meg a gyülekezet tagjai Kálvin János genfi 
reformátor születésének ötszázadik évfordulójáról. 

Az alkalmat két órakor ünnepi istentisztelettel kezdték, mely-
nek különlegessége a genfi liturgia használata volt. Az istentisz-

telet rendje Kálvin litur-
giáját követte, és Kálvin 
imádságai valamint 
prédikációja hangzott 
el. Az áldás után a Kál-
vin évforduló alkalmá-
ból az egyházközség 
által készíttetett már-
ványtáblát Korontai 
Ágota gondnok asszony 
leplezte le. Az emlék-
tábla az 1917-ben, a 
szószéktől jobbra elhe-
lyezett reformációi 
emléktábla mintájára 
készült. Fehér már-
ványlapra vésett és 
aranyozott betűk kerül-
tek, majd a táblát a 
szószéktől balra helyez-

ték fel. A tábla felirata: 1509–2009 KÁLVIN JÁNOS reformátor 
félezredes születési évfordulójának EMLÉKÉRE „Egész bölcsessé-
günk két részből áll: Isten s önmagunk ismeretéből” (Institutio I. 
1:1). Németh Ivett, negyedéves joghallgató szavalta el Muraközy 
Gyula „Kálvin” című versét, majd a gyülekezet énekkara szolgált. 
Két háromszólamú művet szólaltattak meg. „Az Isten bárányára” 
kezdetű úrvacsorai dicséret Osváth Viktor általi feldolgozásával 
emlékeztek meg arról, hogy milyen jelentőséggel bírt a reformá-
ció korában az úrvacsora tan kérdése. Debreceni Szappanyos 
János „Katonaének Bocskai fejedelemhez” című költeményét 
Berkesi Sándor feldolgozásában, pedig azért énekelték el, mert a 
reformáció genfi emlékművén Kálvin és a többi reformátor alak-
ja mellett Bocskai fejedelem, mint református hitvédő is szere-
pel. 

A gyülekezeti terem előcsarnokában Kálvin életéről és mun-
kájáról nyílott egy kis kiállítás, melyet Kutasiné Molnár Boglárka, 
a gyülekezet lelkipásztora állított össze. A kiállítás megtekintése 
után Székely Attila kaposfői lelkipásztor-történelemtanár tartott 
előadást „A kálvini reformáció Magyarországon” címmel. A hall-
gatóság nagy örömére szolgált az idézetekkel tarkított, összefüg-
gésekre rámutató és a külföldi eseményeket is párhuzamosan 
figyelemmel kísérő előadás. A gyülekezet asszonyai által sütött 
finom pogácsák elfogyasztása után az Amerikai Presbiteriánus 
Egyház által készített „Kálvin János élete és hagyatéka” című 
filmet nézhették meg a résztvevők. Az angol nyelvű filmet a gyü-
lekezet lelkipásztora tolmácsolta. Az estébe nyúló megemlékező 
délutánt Kálvin János esti imájának elmondásával zárta a gyüle-
kezet. A délután szép renddel való megvalósulásáért Istené le-
gyen a dicsőség! 

Kutasiné Molnár Boglárka lelkipásztor  

Kaposmérői 

Kálvin-nap 
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Október 31-én, szombaton délután kö-
zös ünnepre gyűltek össze a Dél-
Balatoni Református Gyülekezetek Re-
gionális Együttműködésének taggyüle-
kezetei Bálványoson. A régió egyik leg-
kisebb református közössége található 
Bálványoson, és az Együttműködés 
kifejezett célja volt, hogy a reformációt 
egy kisebb gyülekezetben ünnepeljük 
meg. Számtalan településről érkeztek a 
reformátusok, így száznál is többen 
lehettünk együtt Somogy Megye – a 
legendák szerinti – legnagyobb refor-
mátus templomában. Az istentisztele-
ten – melynek kereteit az úrvacsorai 
liturgia adta – nyolc lelkipásztor vég-
zett szolgálatot. Közülük Bozsoki-
Sólyom János és Ficsor Gábor Andor 
beszéltek arról Isten igéje alapján, hogy 
nekik személyesen mit jelent a refor-
máció. Felemelő érzés volt a közös 
szolgálat, amely mintegy szimbolizálta 
azt, hogy Isten előtt mindenkinek meg-
van a maga sajátos szerepe, senki sem 
felesleges a szolgálatban, legyen kicsi 
vagy nagy, erős vagy gyenge. A közös 

úrvacsorában pedig 
megélhettük azt, hogy 
valóban összetarto-
zunk: testvérek va-
gyunk. Az úrvacsorát 
követően a Bálványosi 
közösségi házban sze-
retetvendégségen le-
hettünk együtt, melyet 
a Bálványosi Gyüleke-
zet tagjai szerveztek 
meg, készítettek elő, 
ajánlották fel munkáju-
kat, de nem csak a gyü-
lekezet tagjai járultak 
hozzá a szeretetvendégséghez, hanem 
más – a gyülekezethez szorosan nem 
kötődő – bálványosi polgárok is tettek 
felajánlásokat. Külön köszönjük a Bál-
ványosi Önkormányzatnak, hogy erre 
az alkalomra átadták részünkre a Kö-
zösségi Házat. Öröm volt a szeretetven-
dégségen is találkozni, beszélgetni. Lát-
va a sokaságot, az fogalmazódott meg 
bennem, hogy milyen jó, hogy a testvé-
rek az egyik kis testvér nagy otthoná-

ban úgy lehettek együtt, hogy mindenki 
ugyanabból a szeretetből kapott, 
ugyanazon kegyelem által élhet és ez 
elfedi azt, hogy ki rendelkezik jobb 
vagy kevésbé előnyösebb adottságok-
kal. Hiszem, hogy Isten Szentlelke által 
abból a megújító erőből kaphattunk 
valamit, ami a reformációban is hatal-
masan munkálkodott. 

Farkas Gergely 
lelkipásztor 

Közös ünnep az egyik kis testvérnél 

Október 3-án, szombaton délután a 
környék, de mondhatni a teljes dél-
balatoni kistérség keresztyénei gyűltek 
egybe, hogy osztozzanak Siófok városa, 
valamint a Balatonkiliti Református 
Egyházközség örömében –emlékeze-
tessé téve Kálvin lelki, szellemi hagya-
tékát azáltal is, hogy a „kálomista hit-
vallás” fejedelméről nevezték el azt a 
közteret, amelyen a Kiliti városrész 
református temploma áll. 

Az ünnepi együttlét ragyogó napsü-
tésben templomkerti térzenével indult, 
melyet az enyingi Tinódi Lantos Sebes-
tyén Református Iskola diákjai szolgál-
tattak. A templomban Bozsoki-Sólyom 
János helyi lelkipásztor köszöntőjét 
Nagy Csaba, a Somogyi Református 
Egyházmegye esperesének imádsága, 
majd Steinbach József, egyházkerüle-
tünk püspökének áhítata követte; végül 
pedig Köntös László, a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerület Tudományos 
Gyűjteményeinek Igazgatója, egyházke-
rületünk lelkészi főjegyzőjének előadá-
sa zárta az ünnep templomi szakaszát. 

Az eklézsia lelkipásztora bevezető 
ünnepi gondolataiban különösen is a 
kálvinizmus magyar nemzettudatot 

formáló hatását tette hangsúlyossá; 
míg a püspök igehirdetésében a helyes 
emlékezés fontosságáról beszélt, mely-
ben az emlékező Krisztusban látja a 
múltat, jelent és jövendőt. Az igazgató/
főjegyző visszatekintésében a Kálvint 
mindmáig érő támadásokat, vádakat 
sorolta fel, bizonyítva azok hamisságát. 

Az istentiszteletet követően Dr. Ba-
lázs Árpád, Siófok város polgármestere 
köszöntötte a gyülekezetet – néhány 

mondat erejéig továbbszőve a megelő-
zőekben felvázolt gondolatmenetet 
Kálvin tanításának lényegéről, a jó cél 
felismeréséről és az odavezető út kere-
séséről. Ezt követően leplezte le a 
templom falán elhelyezett emléktáblát. 

Valamennyi jelenlévőt szeretetven-
dégség várta a szomszédos iskolaépü-
letben, hangulatos, kötetlen baráti be-
szélgetések közepette. 

Kis Pál 

„Miénk itt a tér” – Kálvin tér Kilitin 
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Mi, somogyjádi reformátusok 
igazi hálával, környezetünk 
pedig sokszor megnyilvánuló 
csodálkozással tekint arra a 
kapcsolatra, amely az Ameri-
kai Egyesült Államok Minne-
sota államában, annak is 
Rochester nevű városában 
található református gyüleke-
zettel köt össze bennünket. 
Visszatekintve a mögöttünk 
álló esztendőkre, hosszan 
lehetne sorolni, mi minden 
történt. Kezdhetnénk talán 
ott, hogy 2009. augusztusá-
ban már a 9. angol nyelvű 
bibliai tábort szerveztük. Foly-
tathatnák azzal, hogy 1999. 
óta minden évben legalább 
egy alkalommal és legalább 
egy amerikai testvérünket 
köszönthettünk személyesen 
is. Összesen közel ötvenen 
látogattak már hozzánk, közü-
lük legtöbbször - 10 alkalom-
mal – Jennifer Taylor, aki a 

kinti zenei szolgálatban vesz 
részt aktívan.  

Az eddig kilenc hét alatt 
természetesen nagyon sok 
gyermek és fiatal vett részt a 
foglalkozásokon, akik nem-
csak a mi gyülekezetünkből 
érkeztek. Ezeknek a nyári na-
poknak ugyanis kezdettől 
jellemzője és tudatosan meg-
határozott célja, hogy hívjuk 
meg és fogadjuk be azokat, 
akik egyébként nem kötődnek 
az egyházhoz, sőt, talán ez az 
egyetlen lehetőségük arra, 
hogy halljanak az evangélium-
ról. A délelőtti alkalmak hely-
színéül éppen ezért választot-
tuk az általános iskolát, mely-
nek igazgatója és tanárai a 
legelső pillanattól fogva 
örömmel támogatták az el-
képzelést és segítették min-
den formában annak megva-
lósulását. A záró alkalmat 
azonban a templomban tart-

juk, melyre meghívjuk a szülő-
ket és hozzátartozókat, akik 
így közelebbi kapcsolatba 
kerülhetnek a gyülekezettel. 
Szívesen emlékezünk a bibliai 
történetekre, melyek elénk 
kerültek egy-egy hét során, a 
közös éneklésre, játékra, a 
délutáni kirándulásokra, a 
közös vacsorákra és azután a 
könnyes búcsúzásokra. 

Még fontosabb azonban, 
hogy mi van a tíz év mögött 
igazán? Mi tette lehetővé, 
hogy ez a testvér-gyülekezeti 
kapcsolat azóta is élő marad-
jon? Kellett hozzá egy tíz év-
vel ezelőtti beszélgetés, ami-
kor az első gyülekezeti tag 
megérkezett a távoli földrész-
ről és a parókia konyhájában 
üldögélve azon gondolkod-
tunk, hogy lehetne jól élni 
azzal a lehetősséggel, amit ez 
a kapcsolat jelent? Ebből a 
beszélgetésből született meg 

a cél: közösen szolgálni, elérni 
olyanokat is, akiket másho-
gyan nem tudnánk. Kellettek 
és kellenek azóta is olyan gyü-
lekezeti tagok Rochesterben, 
akik vállalják, hogy idejüknek, 
erejüknek és pénzüknek egy 
részét arra áldozzák, hogy 
felkészülnek, eljönnek, taníta-
nak és bizonyságot tesznek. 
Kellenek olyan gyülekezeti 
tagok Somogyjádon, akik ké-
szek otthonukat megosztani 
és vendégül látni az ide érke-
zőket. Kell egy olyan polgár-
mester, aki szintén mellettünk 
áll és támogat minket. Kell az 
iskola, az igazgató, a tanárok 
segítsége. Kell a további erő, a 
kitartás. De mindenekelőtt 
kell, hogy tudjuk, egyedül 
Istené a dicsőség, Őt illeti 
köszönetünk és hálánk. 

Kovács Szilvia 
lelkipásztor 

Egy testvérkapcsolat tíz éve 

2009. október 21-én a Mos-
dósi Kórházrész pavilonjában 
került sor az idei „Bátorság…” 
– sorozatunk harmadik elő-
adására. Prof. Dr. Papp Lajos 
szívsebész már tavasszal elfo-
gadta meghívásunkat erre az 
alkalomra. Mind szakmájához, 

mind élethitvallá-
sához nagyon 
közel állt a cím, 
amit előadásához 
kapott: „Egy for-
radalom szíve és 
a szív forradal-
ma”. Rövid áhí-
tattal, igei kö-
szöntővel kezdő-
dött esténk. Majd 
Baji András a 
nagyberki Rock-
színkör tagja éne-
kelt a Kormorán 
együttes ismert, 
ide illő lélekeme-

lő dalokat. Ezután következett 
az előadás, ami meglepetés 
volt. Ugyanis Professzor úr 
nem azt mondta el, amivel 
készült. Meglepetés volt így 
nemcsak nekünk, de neki is, 
hogy a hely szelleme, a hallga-
tóság lelki együttrezdülése 

más, eddig el nem mondott 
gondolatokat hívott elő belő-
le. Döbbent csend és mély 
nyugalom, békesség szállta 
meg a hallgatóságot. A szívek 
forradalmának történetét 
mesélte el, mint tanú, a Pro-
fesszor úr. Alternatív megol-
dást, sőt egyetlen megoldást 
adott a sok megoldatlan és 
minket terhelő gondra. Élő és 
hatékony, mástól – körülmé-
nyektől – független életren-
det kell kiépítenünk, melyben 
a sorrend nem cserélhető és 
téveszthető. Az egyének lelki-
ismerete és annak életigenlő, 
teremtő ereje képes a rombo-
lást, kizsigerelést és halált 
feltartóztatni, és a sötétség 
helyére világosságot hozni. 
Papp Lajos professzor úr pró-
fétai látása, szuggesztív sze-
mélyisége ismét megajándé-
kozottá tett minket. Egészen 

más volt így emlékezni, és 
ünnepelni két nap múlva, 
október 23-án.  
Ezen az alkalmon adtunk hálát 
a pavilonban két használaton 
kívüli helyiség felújításáért, és 
birtokba vételéért. Egyikből 
egy imatermet alakítottunk ki. 
Ennek kimunkálója Hegyi G. 
Katalin mosdósi kórházi lel-
kész volt. A másik helyiségből 
olvasó szoba lett, ahová a 
betegek járhatnak le olvasni, 
megpihenni, ismereteiket 
bővíteni. Itt könyvtárosunk, 
Évike dolgos keze munkáját 
dicséri a szép rend és tiszta-
ság.  
Ezúton is hálával köszönjük a 
kórház Vezetőségének támo-
gatását mind anyagi, mind 
erkölcsi téren. 

Vincze István 
vezető lelkigondozó, 

kórházlelkész 

Bátorság a szabadságra! 
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A reformáció ünnepe alkalmából nyílt kiállítás 
Murándinné dr. Beyer Katalin építész rajzaiból a 
Nagykanizsai Református Egyházközség gyüleke-
zeti teremében október 31-én, szombaton 17 
órától. A tárlatot megnyitotta a negyven rajz tulaj-
donosa Balogh Péter építész, az Őrségi Reformá-
tus Egyházmegye gondnoka. A bemutatásra került 
anyagoknak túl sajátos erdélyi történetük van. 
1983-ban a román hatóságok megszüntették a 
Kolozsvári Műegyetem Építészeti Karát. A karon 
volt tanársegéd Murádinné Dr. Beyer Katalin, aki 
egyik pillanatról a másikra állás nélkül maradt. 
Hála Istennek, az Erdélyi Református Egyházkerü-
let számos megbízással látta el, amelyek között 
templomok és lelkészlakások tervezése, műemléki 
felmérések egyaránt akadtak. Vidéki utazásai so-
rán figyel felt a régi templomok elragadó szépségű 
kőszószékeire. Először csak néhányat rajzolt ma-
gánszorgalomból, de ahogy elmélyedt a tanulmányozásukban, úgy 
érlelődött benne a gondolat, hogy felmérje és dokumentálja a 
templomok e sajátos „bútorait”.  A régi templomok elragadó szép-
ségű kő szószékeiről 1:10 arányú tusrajzokat készített. A nagy elő-
dökhöz, Kós Károlyhoz, Debreceni Lászlóhoz hasonlóan önálló mű-
vészi értékkel is bírnak. Rajzain túlnyomórészt református szószé-
kek láthatók, ezen kívül természetesen akadnak köztük katolikus és 

evangélikus gyülekezetet szolgáló is. A legrégebbi 
még Mátyás idejéből való, a többségüket azonban 
1730 és 1766 között, az ellenreformáció után ké-
szítette az ismert vagy ismeretlen népi mester. A 
szószékek túlnyomó részét Erdélyben járva ma is 
megcsodálhatjuk, többségükben a Mezőség, Kalo-
taszeg, Háromszék, a Küküllő vidéke és a Fogaras 
apró falvainak templomaiban. Van köztük, amely 
körül már elfogyott a gyülekezet, s egy más temp-
lomba áthelyezve teljesíti tovább hivatását.  
A szószékek talpból és kehely formájú kosárból 
állnak, hozzájuk lépcső vezet. A nyolcszög alakú 
kosár oldalsó mészkő vagy homokkő lapjait alkotó-
juk virágmintákkal, füzérekkel, kuszán egymásba 
fonódó indákkal díszítette. Miután a reformáció 
száműzte a templomokból az emberábrázolást, 
előtérbe kerültek a stilizált növényi formák, ame-
lyeket olasz mintákat alapul véve saját fantáziájuk-

kal gazdagítottak az erdélyi kőfaragók. Számos szószéken bibliai 
idézet, illetve az adományozó család neve, címere is látható. A 
faragás sokszor a talpon és a lépcső korlátján is folytatódik, néme-
lyik faragványt színesre is festették. 

Hella Ferenc 
lelkipásztor 

Kiállítás Nagykanizsán a reformáció ünnepe alkalmából 

A nemesdédi reformátusok (és a 
gyülekezetükhöz tartozó egyetlen 
nemesdédi evangélikus testvér) 
október 18-ára meghívták a 
szomszédos Vése és Inke pro-
testáns gyülekezeteinek tagjait, 
hogy egy közös esti együttlét 
keretében emlékezzenek a nagy 
reformátorra, Kálvin Jánosra. 
Halász Sándor iharosberényi 
evangélikus lelkipásztort és 
egyháztörténészt kértük fel, 
hogy tartson egy előadást Kál-
vin genfi munkásságáról, külö-
nös tekintettel az egyházfegye-
lem problémájára. A nagytiszte-
letű úr örömmel tett eleget a 
felkérésnek, és mind gyermeke-
ket, mind felnőtteket lebilincse-
lő módon beszélt a reformátor-
ról. Amellett, hogy kicsik és 
nagyok egy kissé közelebbről is 
megismerkedhettek Kálvin Já-
nos személyével és az akkori 
Genffel, az előadás arról is el-
gondolkodtatott bennünket, 
hogy ma a mi viszonyaink kö-
zött is mennyire fontos volna a 
fegyelmezés, még akkor is, ha 

közöttünk sem aratna feltétle-
nül nagy tetszést.  
A vasárnapról vasárnapra több-
nyire csak felnőtteket, főleg idő-
seket befogadó nemesdédi refor-
mátus templomban felüdítő érzés 
volt látni a fiatalság képviselőit, 
az inkei gyerekek ugyanis egy 
rövid emlékműsorral tisztelegtek 
a nagy reformátor előtt. A közös 
énekkel és imádsággal kezdődő 
és záródó templomi együttlét 
után a szép, új gyülekezeti ház-
ban folytattuk a beszélgetést, 
miközben jóízűen fogyasztottuk a 
házilag elkészített süteményeket 
és a nemesdédi gyümölcsből 
készült 100 %-os gyümölcsleve-
ket. A helyi ökumenikus kapcsola-
tokat jellemzi, hogy protestáns 
estünkön katolikus testvérek is 
részt vettek és segítettek. Köszö-
net illeti mindazokat, akik bár-
mely módon hozzájárultak az 
áldásos együttléthez. Legfőbb 
köszönet és egyedüli dicsőség 
legyen Istennek! 

Zajzon Istvánné 
lelkipásztor 

Protestáns est Nemesdéden 

Emlékezni és hálát adni gyűltek 
össze a mezőcsokonyai refor-
mátus gyülekezet tagjai novem-
ber 2-án délután a temetőkert-
be. Október hónap során 
Kutasiné Molnár Boglárka lelki-
pásztor javaslatára és Zelenák 
István gondnok szervezésében 
három sírhelyet tettek rendbe a 
gyülekezeti tagok. Az összefo-
gásnak köszönhetően Nagytisz-
teletű Jezernicky Dániel, Béla-
váry István és fia Bélaváry Fe-
renc lelkipásztorok valamint 
Halka Bálint evangélium szerint 
reformált tanító sírja ismét 
méltó rendezettségű. Volt, aki 
adománnyal, volt, aki kétkezi 
munkával segítette a felújítási 
munkálatok megvalósulását. 

Az elcsendesedés alkalmá-
val a 130. zsoltár eléneklése 
után Kutasiné Molnár Boglárka 
lelkipásztor igei szolgálatának 
alapigéje: „A világ pedig elmú-
lik, és annak kívánsága is; de 
aki Isten akaratát cselekszi, 
megmarad örökké” (1János 
2,17) volt. A közös imádságot 

és a 277. dicséret eléneklését 
követően Csordásné Varga Ró-
zsa presbiter elszavalta Nagy 
Zoltán „Sírkőre” című versét. Az 
áldást követően a lelkipásztor 
külön köszönetet mondott Sza-
bóné Járfás Judit és Táncosné 
Járfás Rózsa presbitereknek a 
Bélaváry család sírhelyének 
kertépítői elrendeztetéséért, id. 
Zelenák Istvánnénak az árvács-
kák megvételéért és elültetésé-
ért, valamint Szennai Lajosné 
presbiternek a három koszorú 
kötéséért. Az elvégzett munká-
kért (kerítésfestés, sírkőcsiszo-
lás, sírkőragasztás, szegélyezés) 
Istennek legyen hála és köszö-
net. A hálaadó alkalmat meg-
tisztelte jelenlétével Jezernicky 
Dániel lelkipásztor unokája, 
Jezernicky Ilona és fia Kaposvár-
ról, valamint a község polgár-
mestere, Decsi József. 
 

Kutasiné Molnár Boglárka 
lelkipásztor 

Halottak-napi hálaadás Mezőcsokonyán 
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2008. januárjában döbbenten 
hallottuk a falu szerte terjedő 
hírt: ellopták a református gyüle-
kezet harangját. Keresztyén hi-
tünk nem mindennapi próba elé 
állíttatott. Ilyenkor a legnehe-
zebb a krisztusi szeretet paran-
csot teljesíteni, amikor első reak-
cióként összeszorul a szív s az 
ököl, s amikor hajlamosak va-
gyunk a költő szavaira hitevesz-
tetten rábólintani: „Minden 
egész eltörött…”, itt már semmi 
sem szent. — És akkor cselekszik 
az Isten. Mostanra Kötcsén új 
harang hívogatja a reformátuso-
kat istentiszteletre. Ismeretlen, s 
ismerős adományozók összead-
ták az új haranghoz szükséges 
pénzt. 

Amikor Karikó Zoltán lelki-
pásztor felkért, hogy énekeljek a 
gyerekekkel a harangszentelő 
ünnepi istentiszteleten, Isten 
további tanúságát adta számom-
ra mindenek ellenére való csodá-
latos hatalmának. Kis kötcsei 
iskolánkban felekezetre való 
tekintet nélkül hívogattam a 
gyerekeket közös éneklésre. A 
megkérdezett gyerekek mind-
egyike boldog igennel válaszolt, s 
lelkesen tanulta a számára még 
alig ismert, ill. ismeretlen éneke-

ket, melyeken keresztül számuk-
ra is megszólalt Isten igéje: „Ez az 
a nap, mit az Úr rendelt…” — Ezt 
a napot is Ő rendelte, nincsen 
semmi, ami az Ő tudtán kívül 
történne. Rólad is már akkor 
tudott, s már akkor szeretett 
téged, mikor még meg sem szü-
lettél — beszéltük meg az énekek 
kapcsán. A tágra nyílt szemekben 
ott bujkált bizonytalanul a kér-
dés: Akkor a harang ellopása sem 
véletlen, az Istennek arról is tud-
nia kellett? Bizony Isten örök 
tervében ez is benne volt. De Ő 
már akkor tudta, hogy új harang 
is fog kerülni. Így teszi próbára 
Isten a hitünket. Igen, hatalmas 
Istenünk van – válaszoltam a fel 
sem tett kérdésekre. Felzeng az 
ének refrénje: „Örvendjünk, vi-
gadjunk e napon!” Az énekek 
üzenetéről beszélgetve már egé-
szen máshogy látták a szomorú 
történteket. Volt aki így kiáltott 
fel az énekek gyakorlása közben: 
— István bácsi ez olyan, mint egy 
hittan óra! Bizony én is rengete-
get tanultam… Tanultam újra 
Isten hatalmas kegyelméről, hogy 
neki van hatalma a rosszat is újra 
jóra fordítani, s hogy minden a 
világon az Ő szuverén végzése 
szerint történik a mi javunkra, 

ahogy Ady Endre írja egyik versé-
ben: „Te voltál mindig minden-
ben minden…” Mert javunkra vált 
a szomorú esemény, hiszen em-
bereket mozdított meg egy közös 
cél érdekében, korosztálytól, 
felekezettől és minden egyébtől 
függetlenül. Kénytelenek voltunk 
újra komolyan venni és átgondol-
ni a hétköznapokban unalomig 
szürkült értékeinket. 

A gyerekekkel való közös 
felkészülés számomra még egy 
tanulsággal szolgált, hogy mekko-
ra felelősségünk van nekünk 
szülőknek, hitoktatóknak, lelké-
szeknek, hogy teljesítsük a jézusi 

parancsot: „Engedjétek hozzám 
jönni a gyermekeket!”. S ne csak 
engedjük, de Isten előtti felelős-
ségünk tudatában küldjük is őket 
a Megváltóhoz, aki egész életük-
re megoldás lehet, ha később 
maguk is mellette döntenek. Így 
lehet reményünk arra, hogy ne 
haranglopó, hanem Isten és em-
berek előtt életükért és közössé-
gükért felelősséget vállaló felnőt-
tekké legyenek. Nekem ezt üzeni 
a kötcsei harang szava minden 
vasárnap. 

Végh István 
tanító-hitoktató 

A kötcsei harang szava 

2009.október 26-án avatott kórházunk vezetősége és a Magyar-
országi Lengyel Nagykövetség Konzuli Osztálya emléktáblát a 
Mosdósi Kórházrész kastélyának aulájában.  

A hála szavaival kezdődött október 26-án délután a Kaposi 
Mór Oktató kórház Mosdósi részlegében az egykori Pallavicini-
kastély aulájában az emléktábla avató ünnepségünk. Marcin 
Sokołowski lengyel konzul köszöntője. 1939 szeptemberének 
végén érkeztek Mosdósra lengyel katonamenekültek – közel 
200 fő – és állomásoztak itt 1944. december 13-ig.  

Meghívott vendégeink között köszönthettük még Kovács 
István költő-polonistát, aki részletes történelmi áttekintést 
adott a vérzivataros időkről, azoknak is lengyel – magyar közös 
vonatkozásairól. Adrásofszky Barna, nyugalmazott igazgató 
személyes emlékeivel színesítette az estét. Bóna Károly levéltá-
ros az akkori falu és a katonák közti baráti és testvéri kapcsola-
táról, élettörténetéről adott képet. Gelencsér Attila, a Somogy 
Megyei Közgyűlés elnöke a múlt szeretetéből táplálkozó, előre 
tekintő terveit ismertette, és adott biztatást a további lengyel – 
magyar kapcsolatok építésére. Dr. Major Tamás Jr. a mosdósi 
kórházrész igazgatója a sokféle történelmi eseménytől átjáróvá 
lett ősi kastély stabilitásához méltó, a gyógyító orvoslásban 

jeleskedő jövőt vizionálta. Az igazgató úr szavaiból konkrét ter-
vek és tettek is születhetnek a közeli jövőben, melyek megad-
hatják azt az elismerést és jó hírnevet a mosdósi intézménynek, 
ami mára megkopni látszik. 

Csendes Bernadett gyógytornászunk művészi előadásának 
lehettünk részesei, mikor az egykor itt élt menekültek személyes 
élményeket felelevenítő visszaemlékezésekből olvasott fel. Em-
léktábla avató ünnepségünk végén megtanultuk a lengyel him-
nuszt — így elénekeltük mindkét nép himnuszát, majd megko-
szorúztuk a kétnyelvű emlékszöveget megörökítő táblát.  

A tábori lelkészség részéről Szemerei János evangélikus es-
peres, tábori lelkész mondott imádságot, és adott áldást min-
denkire. Végül Istvánka Vince, attalai plébános hintette meg 
szentelt vízzel az emlékhelyet, és kérte Isten gazdag áldását 
minden hűséges emlékezőre és az egykor itt élt katonák ma élő 
leszármazottaira, népeinkre. Hálával köszönjük a Kaposi Mór 
Oktató Kórház Vezetőségének minden anyagi és erkölcsi támo-
gatását.  

Vincze István vezető lelkigondozó 
kórházi lelkész 

Lengyel-magyar két jó barát… 
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Balatonszabadiban a megújult temp-
lombelsőért 2009. szeptember 27-én hála-
adó istentiszteletet tartottunk. A szabadi 
templom állapota külsőleg és belsőleg na-
gyon rossz volt. Évtizedeken keresztül nem 
voltak karbantartási munkák. Az elmúlt 
években a tetőt sikerült lecserélni, de ekkor 
már a mennyezeti gerendák elkorhadtak, a 
plafon több helyen beázásokkal, lyukakkal 
tarkított volt. Szükségessé vált a teljes 
elektromos hálózat kicserélése, korszerűsí-
tése. Fontos lett megoldani a falak szellőzé-
sét, ezért bizonyos padsorokat ki kellett 
venni, hogy a fal mellett helyet hagyjunk a 
szellőzésnek. A falakat lélegző vakolattal 
kellett ellátni, hogy a következő vizesedést 
elkerüljük. A februári presbiteri gyűléseken 
számoltunk, és nem volt elég anyagi fedeze-
tünk. Azonban volt egy ige, amely sok erőt 
adott és reménységgel töltött meg: „Ezt 
mondja az ÚR: Én újat cselekszem, most kezd 
kibontakozni, majd meglátjátok! Már készí-
tem az utat a pusztában, a sivatagban folyó-
kat fakasztok.” /Ézsaiás 43, 19a./ Rendíthe-
tetlen hittel kezdtem imádkozni, minden 
napi imádságom ez volt, ha Istennek kedves 
a mi templomunk megújulása, akkor azt 
áldja meg, és engedje meg a mi Urunk, hogy 
csodákat lássunk. Ez az imádság meghallga-
tásra talált. Március 2-án Hosszú Endre, 
helyi asztalosmester kopogtatott a parókia 
ajtaján: „Tiszteletes asszony, holnap beáll-
ványozzuk a templomot és kijavítjuk a 
mennyezetet.” Ezzel a mondattal kezdődött 

minden, kölcsön kért állvá-
nyokkal, megkezdődött a 
mennyezet helyreállítása, 
tette ezt adományként, 
szeretetből. Ugyanígy 3 
festő csapat összefogott, 
önzetlenül vállalták a 

mennyezet lemeszelését, a hibák kiigazítá-
sát, teljesen az ablak alsó pereméig. Kezd-
tünk gondolkodni, hogyan tovább… Kicse-
réltük az elektromos hálózatot, 1 fázisról 3 
fázisra álltunk át. Megkezdődött a padok 
megrövidítése, az utolsó padok kivétele, 
hogy a falnak helyet hagyjunk a szellőzésre. 
Ekkor mi magunk, a gyülekezet férfi tagjai-
val levertük a teljes belső vakolatot 160-
170 cm magasságig, majd hosszú hetek 
szellőzése után megkezdődött a lélegző 
vakolat feltétele, és a meszelés. Új hajópad-
ló került a padok alá. És úgy tűnt itt be kell 

fejeznünk. Eddig tartott a gyülekezet pénze, 
az alapítvány támogatása, az egyházmegyei 
adomány. Az ajzaton lévő betonlapok, a 
téglák, és a helyenként kilátszódó földre 
már nem tudtunk új járólapot tenni. És ek-
kor jött a balatonkilitii gyülekezet, a helyi 
civil szervezetek támogatása, a gyülekezeti 
tagok áldozatvállalása, és meglett a szüksé-
ges anyag a járólap letételéhez. De nem 
maradt pénz munkadíjra. Ekkor egy kedves 
siójuti mester elvállalta a templom 
ajzatának kiegyenlítését, és egy szabadi 
burkoló pedig a járólapok letevését. Napo-
kon, heteken keresztül dolgoztak nálunk 
szeretetből. Mindezt azért írom le, hogy 
érezzük, ebben a kilátástalan világban is 
lehet az Úrban bízni, mert nem mi vittük 
véghez mindezt, hanem az Úr cselekedett.  

Győri-Daniné Tóth Anett 
lelkipásztor  

Gyülekezeteink életéből: SOMOGYI EGYHÁZMEGYE 

Beiskolázás a csurgói Csokonai Vitéz Mihály 

Református Gimnázium, Általános Iskola és 

Kollégium 2010/2011-es tanévére 

 
Intézményünk mai célkitűzése nem több és nem is kevesebb az alapító-
kénál: elvetni az egyetemes és a magyar kultúra csíráit, nevelni - hitünk 
segítségével - a jövő embertisztelő, hazaszerető értelmiségét. Intézmé-
nyünk felvételi vizsgát nem tart. A felvett tanulók rangsorát az általános 
iskolai tanulmányi eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, 
történelem, idegen nyelv, fizika) alapján készítjük el. 
Tudnivalók és információk: 
Az iskola pedagógiai programjának középpontjában névadó tanárunk, 
Csokonai Vitéz Mihály által több mint 200 évvel ezelőtt megfogalmazott 
célok állnak: az embert formáló tudásra törekvés, Isten útján járás, 
nemzetben érző polgárok nevelése. Fontosnak tartjuk, hogy tanítványa-
inknak biztos alapokat adjunk további tanulmányaikhoz. A hitoktatás – 
amelyen mindenkinek részt kell vennie – felekezetek szerint történik. A 
gimnázium egy gyönyörű zárt ősparkban található, amely gazdag könyv-
tárral, jól felszerelt számítástechnikai szaktantermekkel, szertárakkal és 
sportpályákkal együtt ideális körülményt biztosít a tanuláshoz, sporto-
láshoz, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  
Ebben a tanévben indítottuk a reál tagozatot emelt matematika óra-
számmal. A következő tanévtől indítjuk a kézilabda irányultságú tagoza-

tot emelt testnevelés óraszámmal, kézilabda szakirányban. Intézmé-
nyünkben angol, német, francia nyelvek oktatása folyik. Egyetemi, főis-
kolai felvételi vizsgára, kétszintű érettségire, nyelvvizsgára, tanulmányi 
versenyekre külön ellenszolgáltatás nélkül készítjük fel diákjainkat. A 
tanulmányi nehézségekkel küszködőket ingyenes felzárkóztatásban és 
korrepetálásban részesítjük. Iskolánkban tandíj nincs, az internátusi 
elhelyezés ingyenes, csak az étkezés költségeit kell téríteni. A hátrányos 
helyzetű tanulóinkat alapítványaink segítik támogatásokkal, ösztöndí-
jakkal. Minden távolról érkező diákunknak internátusi férőhelyet bizto-
sítunk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
A 2010/2011. tanévben induló osztályok: (OM azonosító: 034 156) 
 
Gimnázium: 7. évfolyam /6 osztályos képzés/ (tagozatkód: 11); 9. évfo-
lyam /5 osztályos képzés/ angol nyelvi előkészítő évfolyammal 
(tagozatkód: 20); 9. évfolyam /4 osztályos képzés/ általános tantervű 
(tagozatkód: 01); angol emelt szintű tagozat (tagozatkód: 02) német 
emelt szintű tagozat (tagozatkód: 03) reál tagozat (tagozatkód: 04) 
kézilabda osztály (tagozatkód: 05) 
Nyílt napok: 2009. november 18–19. (szerda-csütörtök) 10 óra; 2010. 
január 14. (csütörtök) 10 óra 
Általános iskola: 1. és 5. évfolyam. Nyílt napok: 2009. november 18-19.
(szerda-csütörtök) 730 óra; 2010. január 14. (csütörtök) 730óra. 
Elérhetőségeink: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 9. Telefon: 82/471–108, 
fax: 82/471–024. Honlap: www.csvmrg.sulinet.hu 

Megújult a templom 

Balatonszabadiban 

http://www.csvmrg.sulinet.hu/
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Gyülekezeteink életéből: TATAI EGYHÁZMEGYE 

A 145. zsoltár idézett verse fogta össze az ácsi gyülekezetben 
október utolsó hetét. Idén egész sorozat állt össze az ünnepi 
programokból. Ezek részben egyházmegyei, részben gyüleke-
zeti szinten szerveződtek.  

Október 25-én, vasárnap délután Szőnybe voltunk hivata-
losak. Itt a komáromi, naszályi, szőnyi és ácsi gyülekezetek 
közös ünnepi istentiszteleten vettek részt. Egyházmegyénk-
ben néhány éve az a gyakorlat alakult ki, hogy a reformációi 
ünnepkörben a szomszédos vagy egymáshoz közeli gyüleke-
zetek „kisköri alkalmat” tartanak közösen. Ezt a beosztást 
javaslatként egy bizottság készíti el, a témára is javaslatot 
tesznek, és segédanyagot állítanak össze az ünnepi istentisz-
teletekhez. A mi kiskörünkben is minden gyülekezet hozzáad-
ta ehhez a maga szolgálatát: a szőnyiek a helyszínt és az ün-
nepi műsor egy részét (szólóének, szavalat) adták, a komáro-
mi énekkar és a hittanosok szavalata a másik részt ölelte fel. 
A naszályi gyülekezet lelkipásztora a liturgiában működött köz-
re, az ácsi lelkipásztor pedig igehirdetéssel szolgált. A Kálvin-év 
kapcsán a reformátor imádságai hangzottak el és a genfi liturgia 
szerint végeztük az istentiszteletet. Itt kaptuk meg az egyház-
megye által erre az alkalomra készített könyvjelzőket is. 

Október 28-án a temetőben Herczeg Lajos 1956-os mártír 
teológiai hallgató sírjánál emlékeztünk meg a család, a gyüleke-
zet, a város érdeklődő tagjaival közösen. Október 28-án e na-
pon oltotta ki életét gyilkos sortűz, miközben felebaráti szerete-
téről tett bizonyságot diáktársával egy idős ember hazasegíté-
sével. Rá, és rajta keresztül a történelmi időkre figyeltünk. Leg-
főképpen azonban Istenre, akinek igéje Abija király rövid, de 
áldott uralkodása kapcsán arra figyelmeztetett, hogy Istennek 
nem kell sok idő, hosszú történelmi kor, hogy munkáját elvé-
gezze. A forradalom néhány napja, egy huszonéves ifjú élete 
éppen úgy elégséges sorsfordító dolgokra, mint ahogyan elég 
volt Jézus Krisztus földi históriában elenyésző, alig harminc földi 
éve - amiből a szolgálata csak két-három év volt - , hogy a vilá-
got megváltsa. Az igehallgatás, imádság, közös ének után elhe-
lyeztük a síron a gyülekezet koszorúját. 

Október 31-én délelőtt a császári templomban tartottuk az 
egyházmegye központi ünnepségét, amely szintén a Kálvin-év 
jegyében zajlott. Az istentiszteleten Steinbach József püspök  
hirdette az igét, énekelt a császári férfikar, előadást tartott dr. 
Békési Sándor. A budapesti teológia dékánja Kálvin kevéssé 

ismert arcáról: a poéta, a költő reformátorról beszélt. 
Écsi Gyöngyi hetényi lelkipásztor, előadóművész refor-
máció korabeli népi zsoltárokat énekelt. Üde színfolt volt 
a császári hittanosok verses-zenés szolgálata is. Ezen az 
ünnepségen kapták meg a gyülekezetek azt a Kálvin-
emlékplakettet, amelyet Soós Szilárd mocsai lelkésztest-
vérünk készített. 
Délután az ácsi templomban tartott istentiszteletet az 
tette ünnepélyesebbé, hogy egy presbiter család gyer-
mekét kereszteltük, és a gyülekezet énekkara énekelt. 
Utána a templom bejáratához elhelyezett Kálvin-
emléktábla előtt hajtottunk fejet, és néztünk Kálvinon, 
Isten eszközén keresztül magára az őt felhasználó Úrra. A 
gyülekezeti teremben erre az alkalomra Kálvin-kiállítást 
rendeztünk be. Itt a reformátor életét és munkásságát 
képek, tablók, könyvek, kiadványok mutatják be. A tab-
lók egy részét a tatai református gimnázium diákjai készí-
tették. 
November 1-jén délelőtti istentiszteletünk után szokás 

szerint megálltunk a templomudvarban, és a világháborús hő-
sök, valamint Herczeg Lajos emléktáblája előtt helyeztük el a 
megemlékezés virágait. Nemzeti imádságunknak, a Himnusznak 
hangjaival emlékeztünk gyülekezetünk azon halottairól, akik a 
történelem viharaiban, távol hazájuktól hunytak el. Délután, 
sötétedéskor a temetőben tartottunk halottak napi istentiszte-
letet. Miután idén ez a nap vasárnapra esett, innen jött a gon-
dolat, hogy a szokásos esti alkalmunkat a temetőben tartsuk. Ez 
volt az első ilyen temetői istentisztelet, de hála Istennek, sokan 
eljöttek, és sokan csatlakoztak az ott éneklő, imádkozó gyüleke-
zethez a temetőlátogatók közül is. Ez az alkalom sem csak az 
emlékezés és a gyász jegyében telt, hanem a feltámadás és az 
örök élet reménységében tekintett mindenki az élő Istenre.  

Gerecsei Zsolt 
lelkipásztor 

„Mindenki szemei tereád vigyáznak…” – 

reformációi hét az ácsi gyülekezetben 
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Gyülekezeteink életéből: TATAI EGYHÁZMEGYE 

A nagyigmándi református gyülekezet idén is megtartot-
ta szokásos kora őszi kétnapos kirándulását. Szeptember 
4-én a veszprémi egyházmegye Balaton-felvidéki részét 
jártuk végig. Gyönyörködhettünk Tapolca, Keszthely és 
Vonyarcvashegy szépségeiben, majd élvezhettük a Mo-
noszlói Erdei Iskola kényelmes szállását és vendéglátását 
Másnap a mezőföldi egyházmegye déli szegletébe zarán-
dokoltunk el, s megnéztük Sáregrest és Déget. Istennek 
hála idén is telt busszal mehettünk, így 51 fő vehetett 
részt kirándulásunkon. Köszönjük az Úrnak a csodás le-
hetőséget. 

Sugár Tamás 

A nagyigmándi gyülekezet kora őszi kirándulása 

Vonyarcvashegyen, a Halászok Kápolnájánál  

A rendszerváltás utáni időben lett tö-
meges jelenséggé hazánkban egy addig 
jóformán ismeretlen életforma: a haj-
léktalanság. Azóta minden városban 
található egy vagy több hajléktalanszál-
ló. A komáromi Gyár utcában álló ilyen 
intézmény neve: „Krízis Otthon”. E név 
ihlette írásom címét. 

A komáromi gyülekezeti Nőszövet-
ség karácsonyi programjában már évek 
óta szerepel, hogy az ünnep táján meg-
látogatja az Otthon lakóit. A sütemény 

mellé persze mindig viszünk bibliaol-
vasást, verseket, novellát, kórus- vagy 
énekszámot. Nem egy alkalommal már-
már dickens-i atmoszféra teremtődött 
ezeken az estéken, amikor ottlétünk 
végén – nem is kissé elszoruló torokkal 
– a lakókkal együtt elénekeltük, hogy: 
„Mennyből az angyal…” A legutóbbi két 
évben – nem kis meglepetésünkre – 
már a Krízis Otthon lakói is műsorral 
készültek fogadásunkra: amikor mi 

elhallgattunk, közülük álltak ki néhá-
nyan, hogy karácsonyi verset olvassa-
nak fel pl. Adytól… 

Ez év tavaszán az Otthon új igazga-
tója megkért, hogy évközben is legyünk 
jelen közöttük, beszélgessünk a hit, a 
vallás kérdéseiről. A kérésnek – beval-
lom – nem minden szorongás nélkül 
engedtem, hiszen egy számomra telje-
sen ismeretlen szolgálat ajtaja nyílt fel. 
A kéthetente sorra került alkalmak 
aztán persze lassan-lassan oldották a 

szorongásomat. A tavasz folyamán 
olyan „találomra” vagy közkívánatra 
előhozott témákról beszélgettünk, 
mint: evolúció kontra teremtés; miért 
van annyi felekezet, ill. világvallás, stb. 
A nyári szünetet követően újraindított 
sorozatra már magam javasoltam a 
témát: az ószövetségi József-történet 
alapján beszélgetünk krízis-helyze-
tekről, és azok megoldási módozatairól, 
lehetőségeiről.  

Az alkalmak nélkülöznek minden 
formalitást: a résztvevők egyike-má-
sika olykor kisétál egy cigarettaszünet-
re, és a megszólalások során néha bi-
zony ki-kicsúszik egy-egy keresetlen 
kifejezés is. De számomra nem ezek, 
hanem egészen más dolgok okozták az 
igazi meglepetést.  

Egyrészt: kicsit közelebbről megis-
merkedve beszélgetőtársaimmal, lá-
tom, hogy hamis az a kép, amely általá-
nosít velük szemben. Ehelyett helyén-
valóbb azt tudnunk, hogy közülük so-
kan csak egyvalamiben mások, neveze-
tesen: nincs otthonuk, őket segíteni 
tudó, vagy akaró családjuk (ezért élnek 
a hajléktalanszállón). De más vonatko-
zásban viszont sokban hasonlítanak a 
„kinti” társadalomhoz: szomorú sorsú, 
és helyzetükbe beletörődött emberek 
ugyanúgy megtalálhatók közöttük, 
mint azok, akik – szakképesítést igény-
lő – munkába járnak, terveket szőnek, 
helyzetüket nem reménytelennek, ha-
nem átmenetinek tekintik. Másrészt 
pedig: semmivel sem közömbösebbek 
vagy tájékozatlanabbak a hit, a vallás 
kérdései terén, mint mások. Őszinte 
meglepődéssel konstatáltam, hogy né-
hány megszólalás akár egy gyülekezeti 
bibliaórán is megállná a helyét. A József
-történet egy-egy részlete, az azokban 
feltárt válsághelyzet, és a szereplők ott 
tanúsított reakciója, magatartása nem 
csak érdeklődést, de visszhangot is kelt 
a 3–4 fős „törzsgárdában”, és a hozzá-
juk – olykor véletlenül – odacsapódó 2-
3 hallgatóban. 

Máté László lelkipásztor 
(Komárom) 

A krízisről a „KRÍZIS”-ben 
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Gyülekezeti „élet-képek” Naszályról 

„Aztán ezt mondta Dávid az egész gyü-
lekezetnek: Áldjátok Isteneteket és az 
Urat. És áldotta az egész gyülekezet az 

Urat ősei Istenét, meghajolt és leborult az Úr előtt és a király 
előtt.” 1Krón 29,20. — Szeptember 6-án immár hagyományosan 
„Gyülekezeti Ünnepnap” keretében ünnepelte fennállásának 
évfordulóját a naszályi gyülekezet, amely Tata és Komárom kö-
zött helyezkedik el. Szabó Előd lelkipásztor egyháztörténeti visz-
szaemlékezésében utalt rá, hogy bizonyítottan 1650-ben már 
szolgált Naszályon Oroszi Tamás lelkész. Az ünnepi istentisztele-
ten imádságában Köntös László egyházkerületi lelkészi főjegyző 
adott iránytűt a gyülekezeti tagok kezébe, lelkébe, hogy el ne 
tévelyedjenek, a krisztusi úton járjanak, majd Steinbach József 
püspök úr hirdette Isten igéjét. (Példabeszédek könyve 8. rész 
34–35. versei). Kiemelte, hogy a boldogság lépcsőfokait megjár-
va törekedni kell elérni a csúcsot, de csak Isten akarata szerint, 
becsületes úton. Az istentisztelet keretében Szabó Előd lelki-
pásztor köszöntötte a jubiláns konfirmandusokat és emléklapot 
adott át részükre, majd a fiatal felnőtt gyülekezeti tagok tettek 
fogadalmat. A gyülekezet új palásttal ajándékozta meg lelki-
pásztorát ez alkalomból. Az istentisztelet után az újonnan épült 
gyülekezeti házban szeretetvendégségre került sor. Délután 
„Kisköri fórum” keretében tehették fel kérdéseiket a Bellai Zol-
tán főtanácsossal is kiegészült egyházkerületi vezetésnek a 
résztvevők, melyre megtelt az új gyülekezeti terem. Tartalmas 
fórumnak lehettünk részesei, a szerteágazó kérdések megvála-
szolásra kerültek. Érzésem szerint mindenki gazdagodott lelki-
ekben. A mai nap egy lépcsőfok volt minden résztvevőnek a 
boldogság felé vezető úton. 

Ünnepnap 

„Ha az Úr nem építi a házat, 
hiába fáradoznak az építők. Ha 
az Úr nem őrzi a várost, hiába 

vigyáznak rá az őrök.„ Zsolt 127.1. Fenti bibliai idézetet tartal-
mazta az alapkőirat, mely elhelyezésével 2005. augusztus 28-án 
kezdetét vette a Naszályi Református Egyházközség új gyüleke-
zeti házának építése. Ez nem csak írott formában került az épü-
let alá, hanem az építkezés minden szakaszában éreztük, hogy 
az Úr is építi a házat, gondoskodik a legkilátástalanabb helyzet-
ben is nemcsak az anyagiakról, hanem indíttatást, késztetést, 
erőt, tenni akarást ad a gyülekezeti tagoknak. „De akit az Úr 
szeret, annak álmában is ad eleget” Zsolt 127,2b. Az építkezés 
végső szakaszához érkezett. Az épület új otthont adott a lel-
készcsaládnak. Teljes elkészülte után reményeink szerint lehe-
tőséget és lendületet fog adni a gyülekezet további építéséhez. 

Új gyülekezeti ház 
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„Hiszen az egész közösség a maga 
egészében szent, és közöttük van 
az Úr.” 4Móz 16,3. — Mintegy 
évtizedes múltra tekint vissza a 

naszályi és Kolozsvár alsóvárosi református fiatalok testvérkap-
csolata. Először Algyógyon találkoztak az ottani építőtáborban. 
Az azt követő években közösen táboroztak Magyarországon és 
Erdélyben is. Megismerték egymás gyülekezeteit, kultúráit. A 
találkozás évi gyakorisággal rendszeres lett. Felváltva látják egy-
mást vendégül. Részben építőtábor jelleggel, de jut idő tartal-
mas kirándulásokra, zenélésre, napjaikat esti áhitattal fejezik 
be. Az együttlétet a vasárnapi Istentisztelet zárja, melyen min-
dig a vendég lelkész – Adorján László (Kolozsvár) és Szabó Előd 
(Naszály) – nagytiszteletű urak hirdetik Isten igéjét. 

Erdélyi 

testvérkapcsolat 

Kolozsvári és naszályi fiatalok 

„Az Úr minden ösvénye 
szeretet és hűség azok-
nak, akik megtartják szö-
vetségét és intelmeit.” 

Zsolt 25,10. — Gyülekezetünk igyekszik kivenni a részét az egy-
házmegyei feladatokból. A tavalyi kórustalálkozó megrendezése 
után 2009. október 10-én az egyházmegyei diakóniai konferen-
ciának adott otthont. Szabó István nagytiszteletű úr áhitata 
után dr. Márkus Mihály püspök úr tartott előadást a Kálvin év-
forduló jegyében, melyben felelevenítette a kálvini idők szere-
tetszolgálati tevékenységét. Színesítette az alkalmat a duna-
almási és a kömlődi szeretetotthon gondozottainak kedves mű-
sora. Bizonyítva, hogy nemcsak kapni jó szeretetet, hanem adni 
is. A gyülekezeti diakónia keretében novemberben – a tavalyi 
évhez hasonlóan – a templomba járni már nem tudó idős, be-
teg, mozgásukban korlátozott gyülekezeti tagjainknak tartunk 
közös együttlétet a gyülekezeti házban. Erre az alkalomra az 
oda- és hazaszállításukat a presbiterek vállalják. A diakóniai 
konferencia üzenetét szívünkben hordozzuk, a részvevőkkel 
szeretetvendégség keretében kötetlen beszélgetést folytattunk. 
 
Gyülekezetünk Úristenbe vetett bizodalma és további áldozat-
vállalása segíteni fogja lelki közösségünket az előttünk álló – 
könnyűnek nem ígérkező – jövőben további feladatainak meg-
oldásában és hitbéli erősödésében.  

Nagy Lehel főgondnok 
(Naszály) 

Egyházmegyei diakó-

niai konferencia 
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„Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, 
és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsé-
ge” (Zsolt. 100, 5.) — A Szákszendi Refor-
mátus Egyházközség 2009. szeptember 26-
án ünnepi hálaadó istentisztelet keretében 
adta át használatra új gyülekezeti termét, 
amelyet az egyházközség tagjai, nem kis 
adományozással, közös, lelkes munkával 
építettek fel. Szákszend a Tatai Egyházme-
gyének egyik kis gyülekezete, alig több mint 
száz egyházfenntartóval. A lelkészi szolgála-
tot beszolgáló lelkészek látják el több évti-
zede. A gyülekezetnek a nyolcvanas évektől 
nincs helyben lakó lelkésze, ezért a gyüle-

kezet sorsát szívükön viselő, templomba 
járó egyháztagokban különösen is benne 
van az igyekezet, élni és tenni akarás, a 
felzárkózásnak a készsége a nagyobb gyüle-
kezetekhez. 

Éppen ezért igen nagy eseménynek 
számított a gyülekezet életében a nagy 
munka után a megérdemelt ünneplés, ami-
kor a tele templom mellett a gyülekezeti 
ház is megtelt a meghívottakkal. A falu 
elöljárói, a helybeli és vidéki cégek képvise-
lői mellett természetesen eljöttek egyházi 
képviselőink is, hogy kifejezzék együttérzé-
süket, osztozzanak örömünkben. Igét hir-

detett Steinbach József a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerület Püspöke, a házat há-
laadó imádsággal felszentelte Máté László, 
a Tatai Református Egyházmegye Esperese, 
áldásukat adták a gyülekezetben szolgált 
lelkészek. A nagyigmándi kórus és a szák-
szendi hittanosok szereplése tette színe-
sebbé istentiszteletünket. Az Egyházkerület 
részéről Köntös László lelkészi főjegyző , az 
Egyházmegye részéről, pedig Máté László 
esperes köszöntötte a gyülekezetet, vala-
mint köszöntést és áldást mondtak a hely-
beli evangélikus és katolikus lelkész szolga-
társak. Az istentisztelet után a szeretetven-
dégségen mindenkinek alkalma volt a be-
szélgetésre az élmények megosztására. 

Hálát adunk az Úrnak, hogy olyannyira 
velünk volt az építkezés folyamán, hogy nem-
csak hogy adósság nélkül építhettünk, de 
maradt tartalék is a gyülekezet tovább műkö-
désére és reméljük erő is, a lelki építésre. 
Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki mind-
azoknak, akik imádságaikkal, anyagiakkal és 
munkájukkal segítettek bennünket, gondolva 
mindazokra a gyülekezetekre, akik építkez-
nek, vagy szeretnének építeni, hogy az Úr 
hasonlóképpen áldja meg munkálkodásukat, 
mint ahogy velünk tette és adjon erőt , kitar-
tást mindnyájunknak Anyaszentegyházunk 
lelki építésére, a növekedésre. Az Úr legyen 
mindnyájunkkal! 

Sugárné Damó Márta 
lelkipásztor 

Új gyülekezeti terem Szákszenden 

November 8-án hálaadó istentiszteletet 
tartottunk Nyergesújfalun imaházunk külső
-belső felújítása alkalmából. E szép ünnepi 
alkalmon jelenlétével megtisztelte gyüleke-
zetünket Steinbach József püspök, Köntös 
László egyházkerületi lelkészi főjegyző, 
Bellai Zoltán püspöki főtanácsos, Máté 
László esperes és Gyimóthy Géza egyház-
megyei főgondnok is. Püspök úr Igehirde-
tésében hangsúlyozta, hogy ebben a bi-
zonytalan világban az emberi élet értelme 
és szilárd, biztos alapja a Szabadító Úr Jézus 
Krisztus. Az igehirdetés után köszöntők, 
szavalatok hangzottak el, a nyergesi hitta-
nosok pedig Jónás könyve alapján összeállí-
tott színdarabot adtak elő. A hálaadó isten-
tiszteleten jelen volt Miskolczi József, Nyer-
gesújfalu város polgármestere, Molnár 
Alajos nyergesújfalui plébános, valamint a 
helybeli evangélikus gyülekezet tagjai is.  

2008-ban Nyergesújfalu Város Képvi-

selőtestülete a 
képviselői tiszte-
l e t d í j - a l a p b ó l 
600000.-Ft támo-
gatást hagyott 
jóvá imaházunk 
tetőszerkezetének 
javítására, és a 
külső homlokzati 
vakolat felújításá-
ra.  

Az idei eszten-
dőben ugyancsak a 
képviselői tisztelet-
díj-alapból 320000.
-Ft-ot kaptunk a nyílászárók (ablakszárnyak, 
bejárati ajtó) cseréjére, a fa díszítő elemek 
elkészítésére, valamint új székek vásárlásá-
ra. Evangélikus testvéreink 110.000.-Ft-tal 
járultak hozzá a felújítás költségeihez. Gyü-
lekezeti tagjaink pénzadománnyal és kétke-

zi munkával segítették terveink megvalósí-
tását. Kérjük az Úr Isten segítségét ahhoz, 
hogy e kicsiny hajlékban igazi, szerető kö-
zösséget alkothassunk. 

Darányiné Csonka Valéria lelkipásztor 
(Lábatlan) 

Hálaadó istentisztelet Nyergesújfalun 
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A császári református templom ha-
rangjai október 31-én délelőtt 10 órára 
reformáció napi istentiszteletre hívo-
gattak. Ebben az esztendőben a temp-
lom ősi falai között tartották a Tatai 
Református Egyházmegye központi 
ünnepi istentiszteletét. A császári gyü-
lekezet ekkor adott hálát a templom 
világításának megújításáért, az új ková-
csoltvasból készült csillárért és a belső 
tatarozásért.  

A 25. zsoltár éneklése után Máté 
László esperes köszöntötte a megjelen-
teket, akik teljesen megtöltötték a 
templomot. Köszöntőjében megemlí-
tette, hogy immár harmadik éve szer-
veznek a reformáció napján központi 
ünnepi istentiszteletet, mindig más 
helyszínen.   

A köszöntést következő percekben 
ismét énekszó töltötte meg a teret, 
ugyanis a Molnár Péter karnagy vezeté-
sével a Császári Református Férfikar 
szolgált a gyülekezetnek. Róluk fontos 
megjegyezni, hogy közel s távol ők az 
egyetlen énekkar, akik 136 éve folya-
matosan, tehát megszakítás nélkül éne-
kelnek. A Dunántúli Református Egy-
házkerület püspöke, Steinbach József (a 
képen jobbra) lépett a szószékre, hogy 
igei szolgálatát elvégezze. Isten Igéjét a 
2 Péter 1, 3–7 versei alapján hirdette.  

A reformációhoz kapcsolódva el-
mondta, hogy a reformáció felfedezte 
számunkra Isten Igéjét. Az Ige megvál-
tó Ige, melyben Isten kijelenti magát. A 
reformációban Luther azt emelte ki, 

hogy Isten mit tett értünk. Tudnunk 
kell, hogy mi gazdagon megajándéko-
zott emberek vagyunk! Az igehirdető 
nagy hangsúlyt fektetett a kijelentésre, 
mely szerint ne létezzünk, hanem él-
jünk. Kálvin az általa továbbvitt refor-
mációban már azt fejtegeti, hogy mi az, 
amit mi adhatunk válaszként Istennek. 
Ha elfogadjuk az Ő kegyelmét, akkor ez 
meglátszik rajtunk a mindennapokban.  

A püspök úr kifejtette, hogy az igaz 
emberség nem más, mint a másikban is 
észreveszem az embert, s magamban 
próbálok a másikká lenni, hiszen így 
tudok segíteni másokon. Fontos Isten 
és önmagunk ismerete, mert ha isme-
rem Isten kegyelmét, akkor minden 
választ meg is kapok tőle, nem kell 
mástól várnom azt. A kegyességről el-

hiszed-e, hogy van naponkénti kegyes-
ség, melyet az Úr küld feléd? Megálltál-
e mindennap Ő előtte imádságban, ige-
olvasásban, az Ige tanulmányozásában? 
Megérted-e a naponkénti üzenetet, 
mely neked szól? 

A negyedik tétel, mely az Igéből 
szólt a szeretet. Ennek kapcsán kiemel-
te, hogy kétféle szeretet olvasható ki a 
Bibliából. Ne csak érezzük a szeretetet, 
hanem tudjuk kimutatni azt. Tudjuk 
mások felé sugározni a bennünk lévő 
szeretetet. A másik fajta szeretet a fel-
színi szeretet tartalommal való megtöl-
tése. Ez pedig az önátadó szeretet, mely 
azonos a Krisztusi szeretettel. Ne én 
akarjak boldog lenni, hanem mást is 
boldoggá tudjak tenni. Mutasd meg 

másoknak is a benned kiteljesedett 
Krisztust, hiszen ettől teljesedik ki a te 
életed is. Zárszóként hozzátette, hogy 
adjunk választ a mindennapokban, mi 
Isten emberei vagyunk! 

A következőkben csodálatos ének-
hang töltötte be a császári templomot. 
Écsi Gyöngyi (képünkön) a felvidéki 
Hetényből érkezett előadóművész – aki 
református lelkipásztor – XVI. századi 
énekekkel ismertetett meg bennünket. 
Ezek az énekek úgy szólaltak meg, 
amint azokat egykor énekelték. A népi 
hangzású dallamok mindenkit rabul 
ejtettek. Az énekszóval előadott népi 
bibliatöredékek különösen csendültek 
a XXI. századi hallgatóság előtt.  

Ezt követően dr. Békesi Sándor dé-
kán, egyetemi tanár (a képen középütt) 
előadását hallgathattuk. Kálvin János 
költészetéről beszélt. Ehhez kapcsoló-
dóan kiemelte a tanítást, mely szerint 
természetből és a történelemből ismer-
hetjük meg, hogy van más élet. Ehhez a 
megismeréshez pedig egy nagyszerű 
„szemüveg” is rendelkezésre áll, mely 
nem más, mint a Biblia. A Biblián ke-
resztül betekinthetünk a teremtett vi-
lág csodáiba. Kálvin vívódását, küzdel-
mét egy az 1540-es esztendő telén írt, 
Győzelmi ének című versének felolva-
sásával bizonyította. Ez a vers a 
Wormsban lezajlott és Kálvin számára 
kudarccal végződött hitvita után író-
dott, mely ugyan szószerinti kudarc 
volt mégis Jézus győzelmét emelte ki. 

Az előadás után a helyi hittanosok 
műsora következett, kiemelendő, hogy 
Körmendi Kata 4. osztályos tanuló 
egyedül énekelte el Luther Márton által 
szerzett, Erős vár a mi Istenünk című 
390. dicséretet. 

Juhász Róbert helyi lelkipásztor kö-
szöntőjében beszámolt a belső felújítás 
munkálatairól, és név szerint említette 
azokat szakembereket, akik segítettek 
a munkák kivitelezésében.    

A Himnusz közös eléneklése után 
Máté László esperes áldásával ért véget 
a Tatai Református Egyházmegye kö-
zös reformáció napi istentisztelete. 

A házigazda császári gyülekezet 
szeretetvendégségre invitálta ezután a 
megjelenteket, így sor kerülhetett bará-
ti beszélgetésekre a régen nem látott 
ismerősök és az eddig ismeretlen refor-
mátus testvérek között.   

Bogáth István 
egyházmegyei világi főjegyző 

Egyházmegyei reformációi ünnepség Császáron 
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A Pilismarót-Dömösi Társegyházközség július 
16-20. között látogatást tett erdélyi testvér-
gyülekezetünkben Marosludason. Első állo-
másunk Arad volt, ahol megkoszorúztuk a 13 
vértanúnak állított szabadság-szobrot, és 
elénekeltük a Himnuszt. Éjjel fél kettőkor 
érkeztünk meg Marosludasra. Megható érzés 
volt látni ezt a lelkes, bennünket váró gyüle-
kezetet, akik egész éjjel a parókia udvarán 
gyülekezve vártak bennünket, de jó magyar 
szokás szerint, finom vacsora következett, 
majd hajnalig tartó beszélgetéssel.  

A pénteken indultunk Nagyenyed felé. 
Csatlakozott hozzánk Czirmay nagytiszteletű 
úr. Elsőként a református vártemplomot néz-
tük meg - kissé omladozó falaival. Ezután a 
nagyhírű Bethlen Gábor kollégium falai között 
tehettünk sétát, ahol olyan hírességek tanul-
tak, mint Áprily Lajos, Apáczai Csere János, 
Kemény Zsigmond. Utunk Nagyszentimrén 
folytatódott, ahol egy romos református 
templomot nézhettünk meg - ma mintegy 2 
fő látogatja. Szomszédságában áll egy teljesen 
új orthodox templom, amelyet felújít az ál-
lam… Utunkat folytatva egy festői környezet-
ben épített orthodox kolostort nézhettünk 
meg, a Remeteit. A hatalmas mészkőszirtek-
kel határolt, csörgedező patakkal körülvett, 

több épületben a 
faragott tornácos 
házakban élik min-

dennapjaikat lakói. Kézi csomózású, perzsa 
szőnyeget készítenek és saját üzletükben 
értékesítenek. Megnéztük a templombelsőt 
is, amelyet hatalmas szőnyeg borít, de pado-
kat csak a fal mellett láthattunk. Gyönyörű 
freskók díszítették a mennyezetet. Hátrányos 
helyzetű gyerekek is élnek itt az apácákkal, 
akiket ők tanítanak. Következő állomás a 
torockószentgyörgyi Székelykő Kúria volt. 
Szemben hatalmas mészkőszirtek, majd a 
völgy lankás részei láthatók, a halastó és a 
gyerekek részére kialakított hinták, csúszdák, 
a gyönyörű faragott tornác fogadja az ideláto-
gatókat. Esteledett, amikor Torockóba értünk. 
Erdély talán legszebb faluja, mind természeti 
fekvését, mind építészetét illetően. Nem min-
dennapi látvány maga a falu a fehérre festett 
kis házaival és a drámaian fölé magasodó 
Székelykővel, amelynek jellegzetes formája 
miatt azt mondják, hogy itt kétszer kel fel a 
nap. 

A szombati napot többen a családdal 
töltötték, de néhányan ellátogattunk a kősó-
hegyeiről nevezetes Medve-tóhoz. Ennek 
magas sótartalma okozza azt, hogy a fürdőzők 
valósággal „lebegnek”a tó felszínén.  

Ezután érkeztünk Bözödújfalura - erre a 
tóvá tett falura, ahová gátat építettek, majd a 

vízzel árasztották el az egykor mintegy 180 
portát számláló falut. Egy ottani néprajzkuta-
tó szerint, ha hamarabb áll be a rendszervál-
tás Romániában, Bözödújfalu ma is élne. Az 
itt élők szerint van egy mondás: „Aki évekre 
tervez, az szőlőt ültet; Aki száz évre, az házat 
épít; Aki pedig ezerre, az keresse a Jóistent.” 
A templom tornya még ma is látszik, de saj-
nos ez mit sem zavarja a fürdőzőket, akik 
birtokba vették ezt a helyet. Sokunkban mély 
nyomot hagyott az, amit itt láttunk.  

A vasárnapi istentiszteleten lelkipászto-
runk, Kiss Péter hirdette Isten Igéjét, majd 
gondnok úrral közösen az úrasztalára helyez-
ték azt a terítőt, amelyre az az ige volt ráhí-
mezve, mely május 22-én Debrecenben a 
Kárpát-medencei Református Egyházak Alkot-
mányozó Zsinatán hangzott el: „A testvérei-
met keresem”. Délután, 5 órakor vidám, ze-
nés vacsora következett, amelyen gondnok úr 
átadta azt a gyönyörű, tányérra festett képet 
templomunkról.  

Bár földrajzilag távol vagyunk egymástól, 
de van egy híd, amely összeköt bennünket, 
ennek a hídnak a neve: Szeretet. Ez a szeretet 
munkálkodjék, hogy minél többen ismerjék 
meg ezt a falut és azt a várost, ahol ugyan 
tragikus körülmények között, de elkezdődött 
ez a testvéri kapcsolat.  

Róth Lajosné presbiter 
(Pilismarót ) 

„Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!” 

2009. októberének 2. hétvégéjén kedves vendé-
gek látogattak el Lábatlanra a partiumi Érszaká-
csiból.  

Kapcsolatunk 3 évvel ezelőtt kezdődött, 
amikor is Lábatlanról néhányan egy mikro-

busszal utaztunk a Nagykároly közelében fekvő 
piciny falucskába, Szekeresre. Vendéglátóink 
(egy Süttőn élő, gyülekezetünkhöz tartozó család 
rokonsága) révén ismerkedtünk meg a helybeli 
lelkipásztor úrral, Gál Sándorral, aki Érszakácsi-
ból jár át Szekeresre. Már az első alkalommal 
mindannyian úgy éreztük, hogy gyülekezeti tag-
jaink is igényelnék e kapcsolat elmélyítését, és 
további közös programok szervezését. Az érsza-
kácsiaknak és szekeresieknek nem volt működő 
magyarországi kapcsolatuk, a lábatlaniak pedig a 
székelyföldi ismeretségüket bővíteni szerették 

volna partiumi szálakkal is. 
Az első nagyszabású gyülekezeti alkalom, 

melyen az érszakácsiakat vendégül láthattuk, a 
2007-ben tartott székelykapu avató ünnepsé-
günk volt. Főleg fiatalokból álló küldöttség érke-
zett a 2 településről, Szekeresről és Érszakácsi-
ból, akiknek felejthetetlen élményt jelentett a 
lábatlani látogatás. Egy busszal érkeztek maros 

megyei, székesi és csejdi testvéreinkkel, az Ala-
pítványunk által az NCA Nemzetközi Kollégiumá-
tól elnyert 500.000.-Ft-os pályázati támogatás-
ból.  

2009 májusában a mi lábatlani gyülekeze-
tünkből utaztunk 33-an egy 5 napos kirándulás 
keretében, annak első állomásaként Érszakácsi-
ba. Sajnos, csak rövid időt tölthettünk ott, (este 
érkeztünk, és másnap reggel már mentünk is 
tovább), de a megható búcsúzás alkalmával 
érszakácsi testvéreink megígérték, hogy minél 
előbb meglátogatnak minket Lábatlanon. 

Ez valósult meg az idén, október 9-től 11-ig, 
amikor 25 érszakácsi testvérünk érkezett hoz-
zánk. Szombaton délelőtt megtekintették a 
Gerenday közösségi házat és arborétumot, majd 
Esztergomban, a Vár és a bazilika környékét. 

Délután a vendéglátó lábatlani családok 
gondoskodtak egyéni programról, mely szintén 
elnyerte az érszakácsiak tetszését.  

A vasárnapi istentiszteleten Gál Sándor ér-
szakácsi Nagytiszteletű úr hirdette Isten Igéjét, a 
lábatlani hittanosok pedig versekkel, színdarab-
bal szolgáltak. 

A vasárnap délutáni búcsúzás alkalmával 
annak reményében váltunk el egymástól, hogy 
jövőre, ha az Úr Isten éltet bennünket, Érszaká-
csiban ismét találkozunk. 

Darányiné Csonka Valéria 
lelkipásztor 

(Lábatlan) 

Érszakácsi—Lábatlan 
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A Bakonyalján fekvő 1400 fős falu refor-
mátus gyülekezetében 2009. szeptem-
ber 27-én lelkészbeiktatásra került sor. 
Az elmúlt száz esztendőben ez volt a 
negyedik ilyen ünnep Rédén. A zsúfolá-
sig megtelt templomban, közel 500 fő 
jelenlétében Máté László, a tatai egy-
házmegye esperese, beiktatta hivatalos 
tisztébe a kárpátaljai származású Barta 
Zsoltot, aki már két éve végez lelkészi 
szolgálatot a gyülekezet élén.  
 

Az istentisztelet a 65. zsoltár első 
versének eléneklésével kezdődött, majd 
a hittanosok folytatták az Ez az a nap 
kezdetű énekkel. Ezt követően a Dunán-
túli Református Egyházkerület püspöke, 
Steinbach József hirdette Isten üzenetét 
az ünneplő gyülekezet számára. Az egy-
házközség pecsétjének és a templom 
kulcsának átadása után több, mint 40 
lelkipásztor mondott áldó Igét a frissen 
beiktatott szolgatársnak. Majd közös 
áldásként felcsendült a 265. dicséret 1. 
verse: „Hagyjad az Úr Istenre te minden 
utadat… Atyád, Ő áld, szeret. ” A beikta-
tott lelkész prédikációja a feltámadást 
követő, egyik jól ismert történet részlete 
alapján hangzott el: „Szeretsz-e engem? 
… Legeltesd az én juhaimat!” (Jn 21:17) 
Noha Isten iránti szeretetünket mindany-
nyian megbizonyítjuk, a lelkipásztor éle-
tében sajátos módon valósul ez meg: 
folyamatosan kutatja Isten akaratát és 
tanulmányozza Igéjét, szereti gyülekeze-
tét és egyházát. Érthető és releváns mó-
don hirdeti Isten Igéjét. Elérhető a tagok 
számára és eléri a tagokat, ott, ahol van-
nak; szereti őket a temetőkben, az utcá-
kon, a templomban... 

Az istentisztelet második felében 
megtartott nyilvános presbiteri gyűlésen 
ünnepi köszöntések hangzottak el egyhá-
zi vezetők és meghívott vendégek részé-
ről. A köszöntések sorát Bíró Istvánné 
nyitotta meg versmondással. Majd fel-
szólalt Dr. Huszár Pál, a DRE főgondnoka, 
a zsinat világi elnöke valamint Köntös 
László, a DRE lelkészi főjegyzője, aki szin-
tén a Jn 21:17 alapján tolmácsolta a lel-
készi kar áldáskívánását. A gyülekezet 
korábbi lelkészei nevében Bátky Miklós, 
ny. esperes köszöntötte fiatal utódját. 

Gyimóthy Géza, a tatai egyházmegye 
gondnoka, kifejezte örömét, hogy a rédei 
gyülekezetben is egy lelkészházaspár 
szolgálhat, mint ahogy az egyházmegye 
számos gyülekezetében, és kérte a gyüle-
kezetet, hogy becsüljék meg őket azzal is, 
hogy a „szürke” vasárnapokon is megtöl-
tik a templomot, hogy Isten Igéjére fi-

gyeljenek. A gyülekezet nevében először 
Mogyorósi Vilmos köszöntötte beiktatott 
lelkipásztorát, felelevenítve egy közös 
élményüket, majd Hetyei Mónika, ne-
gyed éves teológiai hallgató mondta el 
Juhász Zsófia Biztatás című versét. „… 
Egész világot adjál, hogyha adsz, Fél vilá-
goddal- magadra maradsz. Egész világot 
kaptál nem felet, Ő azért jött, hogy – 
bővölködjenek.” A hittanosok közös vers-
mondással és énekszóval köszöntötték a 
tiszteletes urat. „Otthonról haza érkez-
tél”- jelentette ki Réde község polgár-
mestere, Pölöskei József, akinek megható 
szavai szintén az elmúlt két év közös él-
ményeiből, tapasztalataiból merítettek. 
Vancsai József, bakonyszombathelyi 
evangélikus lelkész örömének adott han-
got, amikor elmondta, hogy Barta Zsolt 
személyében nemcsak szolgatársra, ha-
nem barátra is talált. A Hét Határ gyüle-
kezeti kiskör nevében Bogáth István, 
kömlődi presbiter, köszöntötte a nagy-
tiszteletű urat, megköszönve eddigi mun-

káját. Az egyházmegye lelkészei nevében 
Gerecsei Zsolt, ácsi lelkipásztor, két szó-
ban foglalta össze beiktatott szolgatársá-
nak szánt üzenetét: legyen tudós és tisz-
teletes. A teológia tudományának továb-
bi művelésére és aktív gyülekezeti mun-
kára bátorított. Végezetül, a beiktatott 
lelkipásztor válaszában megköszönte az 

útravaló gondolatokat, jókívánságokat, 
majd virággal köszöntötte feleségét és 
három lánygyermekét.  

A lélekemelő ünnepség után, a temp-
lom kijáratánál mindenki kapott a nap 
emlékéül szolgáló Igés könyvjelzőből, 
majd részt vehetett a Művelődési Házban 
megtartott szeretetvendégségen.  

Az előkészületek és az istentisztelet 
során nyilvánvalóvá vált, hogy a gyüleke-
zet minden korosztályának igazi ünnepe 
volt ez a nap. Hálásak vagyunk, hogy örö-
münkben sokan osztoztak: a tatai és a 
pápai egyházmegye számos gyülekezeté-
ből érkezett testvérek, az egyházmegyé-
ben és az ország más részein szolgáló 
lelkésztársak valamint családtagok, bará-
tok, ismerősök és a rédeiek – felekezetre 
való tekintet nélkül. 

Barta Lívia 
lelkipásztor 

„Egész világot kaptál…” 

Lelkészbeiktatás Rédén 
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„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértés-
ben élnek!” (Zsoltár 133,1) 

Idén augusztus 2-án már harmadik alkalommal került meg-
rendezésre a Balatonalmádi Református Nyaralók Találkozója. 
A kezdeményezés a gyülekezet lelkipásztorától, Steinbach Jó-
zsef püspök úrtól származik, aki különös gondot fordít  gyüleke-
zetünk építésére és a testvérek lelki gondozására. 

Balatonalmádi városában a nyári hónapok alatt több ezer 
nyaraló vendég tartózkodik. Ilyenkor a vasárnapi Istentisztele-
tekre is sokkal többen járnak, mint az év többi időszakában. 
Sokszor a templom falain kívül, a templomudvaron is székeken, 
padokon ülnek a hívő testvérek és hallgatják az Istentiszteletet. 

Nagy öröm ez és hálásak vagyunk Istennek ezért az ajándé-
káért, hogy a gyülekezetünknek van egy olyan része, akik min-
den nyáron egy közösséget alkotnak a törzsgyülekezettel, 
együtt énekelünk, imádkozunk és hallgatjuk Isten igéjét. Pál 
Apostol a Korinthusi gyülekezetnek írt I. levelében így ír: „Mert 
ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi 
tagja, noha sokan vannak, mégis egy test…” (1Kor 12,12) Hisz-
szük, hogy Isten akaratából ez a mi kis gyülekezetünk is csak a 
nyaraló testvérekkel együtt alkot teljes egészet, mint ahogy a 
testrészek alkotnak egy testet Krisztusban. 

A gyülekezetnek e sajátos kettőssége indította el azt a gon-
dolatot, hogy mi, akik Krisztusban egy test tagjai vagyunk és 
együtt alkotjuk a Balatonalmádi Református Gyülekezetet még 
jobban és még mélyebben ismerjük meg egymást. Legyen al-
kalmunk a vasárnapi Istentiszteleteken kívül is beszélgetni, 
ismerkedni, bizonyságot tenni a Krisztusba vetett hitünkről. 
Ebből a gondolatból született meg ez a találkozó, amely min-
den második esztendőben egy vasárnapi Istentisztelet keretén 
belül kerül megrendezésre és amelyen a nyaraló testvérek szol-
gálnak a gyülekezetben. 

Az idei találkozón 4 szolgálatot hallhatott a gyülekezet. El-
sőként Pannonhalmi Tibor orgonaművész, a gyülekezet kántora 
szolgált közöttünk két orgonaművel. Őt követte Dr. Kiss László 
tanár, ügyvéd, a Budapesti Református Teológiai Akadémia 
Latin, Német, Angol szakos tanárának bizonyságtétele, aki 
hosszú életútjának meghatározó élményeiről és az Úristen gon-
doskodó és szerető vezetéséről tett bizonyságot a gyülekezet 
előtt. Ezt követően Veressné Petrőcz Mária énektanár és csa-
ládja énekelt több szólamban zsoltár és dicséret feldolgozáso-
kat, majd végül Bondor Erika az operaház művésze játszott 
hegedűn egy csodálatos Bach művet kisfia, ifj. Fábián Gábor 
orgonakísérete mellett.  

Az Istentiszteletet egy közös úrvacsorával fejeztük be, ahol 
az akkor egy hete felnőttként konfirmált testvérek is részt vet-
tek. Az Istentiszteletet követően pedig a templom udvarán egy 
szeretetvendégség várta a gyülekezet valamennyi tagját. Gyü-
lekezetünk gondnoka és családja jóvoltából mindenkit vendé-
gül láttunk egy finom pörköltre, süteményre.  

 
Kádár Gergő 

presbiter 

Balatonalmádi Református 

Nyaralók III. találkozója 

„Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet 
a hívek gyülekezetében!” Zsolt 149,1  

Immár két éve, 2007 szeptemberében alakult meg a bala-
tonalmádi gyülekezet énekkara. Az énekkart a közös éneklés 
öröme és az egyházi zene szeretete hívta életre. Szinte mindenki 
tapasztalhatta már élete során, iskolai vagy egyéb kórusokban 
énekelve, vagy csak hallgatva azokat, hogy mekkora erő rejlik 
egy-egy dallamban, ha azt akár ketten, hárman vagy százan 
egy lélekkel éneklik. 

Az énekkar lelki-zenei vezetője Török Ágnes, aki türelmes, 
kitartó és hűséges munkával szép élményekkel gazdagította a 
kórus tagjait és reméljük, hogy az ünnepi istentiszteletek alkal-
mával a gyülekezet tagjait is. 

Az énekkari próbákra szeptembertől május végéig, vasárnap 
délutánonként kerül sor. Az együtt töltött másfél óra első fele 
közös áhítattal, beszélgetéssel, imádsággal és énekeskönyvi 
dicséretek, zsoltárok éneklésével telik. Hisszük, hogy az énekkar-
ban való részvétel lényege nem pusztán az együtténeklésben, 
hanem elsősorban a lelki közösségben rejlik. Fontos, hogy meg-
ismerjük egymást, megosszuk egymással gondolatainkat, kétsé-
geinket, tapasztalatainkat, a családunkat ért örömöket bánato-
kat. (Az próbákon gyakran részt vesznek gyermekeink is, csecse-
mő korútól a kisiskolásig, mellettünk játszva, nassolva éneklésre 
hangolódva.) 

Az énekkar tagjai között, éppen úgy ahogy egy gyülekezet-
ben is, a fiataloktól az idősekig minden korosztály képviselteti 
magát. Igyekszünk mindenkit bátorítani, hogy csatlakozzon és 
gazdagodjon egy remek élménnyel. A kórus szerény számú, de 
annál lelkesebb tagokkal büszkélkedhet. Általában nyolcan, 
„csúcsidőben” tizenketten, tizenhárman de előfordul, hogy csak 
hárman vagy négyen énekelünk együtt. És ez éppen olyan jó! 
Nem a profizmus a cél, nem az, hogy hibátlanul végigénekeljünk 
egy-egy művet, hanem egyházi énekkarról lévén szó a dallam és 
a szöveg együttes átadásáról. 

Szívesen énekelünk hagyományos zsoltár- és dicséret-feldol-
gozásokat, három- vagy négyszólamban, de tettünk kísérletet 
modern darabok megtanulására és előadására is.  

Hálásak vagyunk, hogy ily módon is szolgálhatjuk a mi Urun-
kat, gazdagíthatjuk a gyülekezet életét. 

Kádárné Paksy Ágnes 

A balatonalmádi 

gyülekezet énekkara 
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Gyermekkorom kedves emlékei közé 
tartozik, amikor először tanulhattam 
földrajzórán a földrészek tájairól, égövei-
ről. Nagyon meglódította fantáziámat, 
hogy milyenek is lehetnek azok az esőer-
dők az Amazonas vidékén vagy Afriká-
ban, az Egyenlítő alatt lévő nagy sivata-
gok, ahol mindig csak nyár van és forró-
ság – különösen, ha éppen zimankós, 
szeles és fagyos volt odakint, s jó volt 
odabenn a cserépkályha mellé kuporod-
va a szánkózás, vagy korcsolyázás után 
átmelegedni. Aztán elővenni a kiosztott 
versikét, s tanulni, hogy a gyermekek 
karácsonyára „hibátlanul menjen ám” az 
elmondása. Amikor a jéghideg templom-
ban a felnőttek és gyermekek szíve–lelke 
átmelegedhetett és megbátorodhatott 
az angyalok szózatát hallva: 

„Ne féljetek, mert íme hirdetek Nék-
tek nagy örömet, mely az egész földnek 
öröme lészen!” S akkor elálmélkodtam 
azon, hogy ez az üzenet az egész földnek 
szólt már legelőször is, amikor én még 
nem is éltem a föld színén – de Jézus már 
megszületett értem is. És énekelhettük 
együtt nagy áhítattal, hogy „Itt állok 
jászolod felett, óh, Jézusom, szerel-
mem….” (329. dics.) 

Hány és hány mai gyermek életét 
tehetné egész életre szóló, dús lelki él-
ménnyel meggazdagított igazi Karácsony-

nyá, ha részesülhetne a templomi kará-
csonyi gyermekműsor nagyszerű közös-
ségi élményében! Köszönjük azoknak a 
szülőknek és nagyszülőknek, akik hason-
lóan hordozva magukban ilyen meghatá-
rozó gyermekkori emlékeket, figyelnek 
arra, hogy unokáik ne maradjanak ki a 
karácsonyi gyermekműsorból, hanem 
tevőlegesen vegyenek részt. Meggyőző-
désem, hogy a címben feltett kérdésre az 
egyik legfontosabb és leghalaszthatatla-
nabb cselekedetünk lesz az, ha gyüleke-
zeteink gyermekeinek életéből nem ma-
rad ki a Karácsonyi Gyermek Jézusról 
szóló karácsonyi versek, énekek hangsze-
resen előadott dallamok, jelenetek mara-
dandó élménye! Ne is maradjon ki ha 
lehet! Leginkább lelkes résztvevőként 
vagy aktív hallgatóként, de minél többen 
kapcsolódjon be, vegyenek részt rajta.  

Ez lehet az egyik olyan fontos cseleke-
detünk, melyhez a legkevesebb anyagi 
kiadás kell, s mégis gazdagon megtérül, 
felettébb annál is, mint amennyi időt 
látszólag elvesztegetünk a próbára me-
néssel, gyakorlással tanulással, illetve 
tanítással. 

Ami pedig még ennél is kevesebbe 
kerül, sőt az egésznek a megvalósulása 
ingyen kegyelemből van, azt maga Jézus 
fogalmazta meg már akkor, földi életé-
ben hallgatóinak, akik a címben felett 

kérdést intézték hozzá, s Ő felelte nékik: 
„Az az Istennek tetsző dolog, hogy higy-
gyetek abban, akit ő küldött.” (János ev. 
6:29.) Ennyi. Ilyen egyszerűen megfogal-
mazva, nem mástól, mint attól az Úr Jé-
zus Krisztustól, Aki eljött közénk. 

Köszönöm az egyházmegyénk lelkészi 
és világi szolgálattévőinek, hogy a 2009. 
év elmúlt időszakának hétköznapjain és 
vasárnapjain szóval és cselekedettel so-
kat fáradoztak egyházunk gyülekezetei-
ben református keresztyén hitünkért, 
gyülekezeteink építéséért, a lelkek meg-
mentéséért! 

De kérem, hogy már karácsonykor 
határozzák el — nem várva Szilveszterig, 
netán egészen böjt haváig, hogy ne csak 
megfogadják, hanem példaként továbbra 
is tudatosan tegyék láthatóvá hitüket! Az 
olyanok, akik kereső lelkek és szívek 
örömmel jönnének közénk, találják meg 
közösségeinkben református hitünknek 
Jézus Krisztustól kapott megtartó és 
megmentő, egész földi életünket megújí-
tóan átformáló erejét, szépségét gazdag-
ságát és igazságát! 

BÉKESSÉG ISTENTŐL mindnyájunknak 
az idei Adventtel elkezdődött új egyházi 
év hétköznapjaira és ünnepnapjaira egy-
aránt! 

Kuti Géza esperes 

„Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk?” (Ján 6,28) 

„Őáltala kaptuk hitben a szabad utat 
ahhoz a kegyelemhez, amelyben va-
gyunk, és dicsekszünk azzal a reménység-

gel is, hogy részesü-
lünk az Isten dicső-
ségében.” (Róm. 
5:2) Litéren 2009 
októberében Alpha+ 
k u r z u s  i n d u l t 
„haladó” alphások-
nak. A két évvel ez-
előtt kezdődött 
Alphák (három fel-
nőtt és egy ifi) foly-
tatásaként szervező-
dött alkalmakra 
azok jöttek el, akik-
ben „csírázni kez-
dett a mag”, vonzot-

ta a közösség, és nem utolsó sorban Isten 
igéje. Ezen a kurzuson Márk evangéliu-
mát dolgozzuk fel. Az alkalmak beszélge-

téssel, dicsőítéssel kezdődnek. A cél az, 
hogy oldottá, bensőségessé tudjuk tenni 
az együttléteket. Az evangéliumon ke-
resztül ismerkedünk Jézus cselekedetei-
vel, tanításaival, „küldetésének céljával.” 
Mindenkit próbálunk bevonni a beszélge-
tésekbe, ami nem igazán könnyű feladat 
számunkra. Ehhez kérünk kellő bölcses-
séget az Úrtól, hogy mindenki saját maga 
fogalmazhassa meg azt, hogy számára 
mit jelent az ige üzenete.  

„Az Ő isteni ereje megajándékozott 
minket mindazzal, ami az életre és a ke-
gyességre való, azáltal, hogy megismer-
tük őt, aki saját dicsőségével és erejével 
hívott el minket.” (2Pt. 1:3) 

Rokalyné 
Csizmadia Margit 

„Alpha+” kurzus Litéren 
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Konfirmandusok csapatépítő 
napja 

Az őszi szünet egyik csodálatosan szép 
napján felkerekedtünk a felsőörsi kon-
firmandusok kis csapatával, hogy a kö-
zeli Káli-medence szépségeiben együtt 
gyönyörködjünk, és közben ismerked-
jünk egymással. Megnéztünk öreg 
templomokat, megfordultunk szép kilá-
tást nyújtó magaslaton, barangoltunk 
kőtengerben, láttuk régi hősök sírjait, 
emlékhelyeit. Hallottunk hitről és ma-
gyarságról, Isten végtelen szeretetéről. 
Jó volt együtt lenni, nevetni, beszélget-
ni – szabadon, kötetlenül. Istennek le-
gyen hála ezért a napért! 

Őszi játszóház  
Bizony kicsinek bizonyult a felsőörsi 
parókia hittanterme, amikor az őszi 
szünet egyik délelőttjén 26 gyermek 
gyűlt össze játszóházunkban. Feleleve-
nítettük nyári táborunk énekeit, beszél-
gettünk a teremtés csodáiról, és Isten 
bennünk végzett teremtéséről, az új 
emberről, a Lélek gyümölcséről. Na-
gyon szép alkotások születtek ezen a 
délelőttön, használva az ősz természe-
tes anyagait, leveleket, diókat, kiegé-
szítve papírral, dekor-gumival. Örül-
tünk, amikor az alkalom végén többen 
kérdezték : „Holnap is jöhetünk?” 

Kálvin-terem 
Az Úristennek legyen hála azért, hogy 
a felsőörsi parókia 1914-ben készült 
épületét két ütemben, önerőből és 
elnyert pályázati támogatásból ebben 
az évben és a jövő évben reménység 
szerint sikerül felújítani, részben át-
építeni. Az elmúlt nyáron napokon 
keresztül folyt az alsóépület bontása, 
25–30 ember dolgozott keményen  a 
tűző napon, 16 konténernyi építési 
hulladékot, és több rakásnyi vörös 
követ kitermelve. Ezekben a napok-
ban (nov. eleje) pedig már szinte tel-
jesen készen van az új épületszárny, 
ami tulajdonképpen egy térelválasztó-

val ketté bontható nagyobb terem, 
elsősorban az ifjúsági és gyermek 
munka céljaira. A terem a „Kálvin te-
rem” nevet kapja majd, átadását nov-
ember végére tervezzük. Nagy aján-
dék számunkra, hogy a parókia fő 
épületét is fel tudjuk újítani, hiszen 
23.600.000,– Ft pályázati támogatást 
nyertünk el az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program III. tengelyé-
ben a „vidéki örökség megőrzése” té-
makörben. Tavasszal indul a beruhá-
zás, és reménység szerint jövő ősszel 
fejeződik be. Gyülekezeti-közösségi 
házzá építjük a jelenlegi épületet, ahol 
gyülekezeti terem, vizesblokkok, tea-
konyha, iroda, és a vidéki örökséget 
bemutató kiállító terem is lesz. A tető-
teret szeretnénk kisebb egyházi cso-
portokat befogadni képes szálláshely-
lyé alakítani. Nem győzünk hálát adni 
Istennek ezért az óriási lehetőségért, 
amelyben részesít bennünket! És kér-
jük Őt, hogy megújuló épületünk a 
helyszíne lehessen gyülekezetünk 
megújulásának is! Soli Deo Gloria! 
 

Kántorné Pólus Ibolya 
lelkipásztor 

Felsőörsi események 

Inotán Kálvin-esték keretében készül-
tünk az ünnepi reformációs istentiszte-
letre. Október 29-én és 30-án egy-egy 
előadással emlékeztünk nagy reformá-
torunk születésének 500. évfordulójára. 

Az első estén a helyi lelkész igei alap-
vetése után Lukátsné Orovicz Piroska 
lelkipásztor előadását hallgattuk: Kálvin 
– halál – gyász címmel. Építő és erősítő 
volt a téma igei megközelítése, és igen 
időszerű is. Jó volt megismerni az elő-
adásból, hogy Kálvin János hogyan élte 
meg ezt saját életében. 

A második estén a rövid igeszolgála-
tot követően Koncz Hunor budapesti 
lelkészhallgató mutatta be vetített ké-
pekkel Kálvin János életének színhelyeit, 
teljes életútját ismertetve harcaival, 
hitvallásos küzdelmeivel együtt. 

Mindkét alkalommal új éneket tanul-
tunk. Koncz Hunor és Erdélyi Valéria 
gitárkísérettel énekelték: „Semmit ne 
bánkódjál, Krisztus szent serege!”. 

Október 31-én Erdélyi Valéria végzős 
lelkészhallgató szolgált közöttünk, aki 
hazajött erre a néhány napra elindító 
gyülekezetébe. Ez az úrvacsorás isten-
tisztelet lelkiségével mélyen érintett 
bennünket. 

Reméljük, nem csupán alkalmaink 
látogatottsági arányának, az Ősiből és 
Várpalotáról érkezett testvéreinknek 
örülhettünk, hanem lélekben, hitben is 
növekedhettünk. Soli Deo Gloria! 

Papp Gyuláné 

Kálvin-esték 

Inotán 



Dunántúli Református Lap – 55 

 

Gyülekezeteink életéből: VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE 

Jézus, tebenned egy az egyház: Ne engedd 
szétszakítani! 

S mit elront annyi sok tanítvány, Siess te 
meggyógyítani! 

Utunkra hulljon tiszta fény: Szeretet, hit, s 
örök remény! 

 
Hajmáskéren ismét élet költözött egy régi, 
6 éve elhagyott épületbe. A hajdani refor-
mátus iskola épülete október eleje óta a 
Veszprémi Református Egyházmegye vidék-
missziójának segítésére létrehozott Pap 
Gábor Missziói Központnak ad otthont. Egy 
hónap munkával berendezésre került az 
iroda, helyükre kerültek a számítógépek, 
minden készen áll arra, hogy az egyházme-
gye lelkipásztorai, gyülekezetei számára 
szolgáltatásokat nyújtson, az irodai munká-
tól az együtt-gondolkodás területéig sok 
mindenben, hogy szolgálatával levegyen 
néhányat a megannyi kereszt közül, melyet 
gyülekezeteink vezetői viselni kénytelenek. 

„Csak az tud a misszióban hitelesen 
szolgálni, aki „megkóstolta” már a királyi 
menyegző nagy lakomájának édességét, aki 
már meglátta és megízlelte, hogy „jó az 
Úr.” Az Ő „minőségi” lakomájából táplálja 
már lelkét, ami aztán az ő egész testi-lelki 
egészségi állapotára kihat. A Lélek gyümöl-
csét termő életet él, melyet ajándékba 

kapott, nem hagyja nyugodni, míg mások-
nak is tudtára nem adhatja, hogy mi történt 
vele, miután engedelmeskedett a hívó szó-
nak, erős hittel tiszta szívvel odaadó lelke-
sedéssel megelégítetve betöltheti és bi-

zonnyal be is tölti az Úr az Ő javaival  min-
denkinek az életét aki meghallja szolgájá-
nak száján át az Ő hívását, s engedelmesen 
követik Őt, a mi Urunkat Jézust. Misszió 
értelme és célja a XXI. században újfajta 
megfogalmazást igényel, mai kor eszközei-
vel, de nem „más evangéliumot” hirdetve.” 
– hallhattuk Kuti Géza esperes igehirdetés-
ében a péntek délutáni ünnepélyes meg-
nyitón. 

Ettől a lelkesedéstől vezérelve kezdett 
munkához az a néhány ember Bikádi László 
hajmáskér-sólyi lelkipásztor vezetésével, 
hogy új utakat és lehetőségeket keresve 
lendületet adjanak a megye, a vidék sok-
szor öregedő, szegényedő gyülekezeteinek 
felkarolására, az erők egyesítésével, a kö-
zös célkitűzések közös megfogalmazásával, 
egymás terheinek hordozásával.  

Pap Gábor, református püspök szülőfa-
lujából, Vilonyáról érkezett az a gyermek-
kórus, amely színvonalas előadásával emel-
te az ünnep hangulatát. Köszönjük felké-
szülésüket, és köszönjük azt a pár szót, 
melyet szívünkbe véshettünk, és magunk-
kal vihettünk a mindennapokba: nem elég 
a parázs, ide tűz kell - Krisztus ügyének 
hirdetéséhez. 

Horváth Gabriella 

A „Pap Gábor Missziói Központ” megnyitója 

„A nép, amely sötétségben jár vala, lát 
nagy világosságot; akik lakoznak a halál 
árnyékának földében, fény ragyog fel 
fölöttök!” (És. 9,2) 
Késői szürkületben él a világ, lassan korom-
sötét lesz mindenütt. A mindeneket el-
sorvasztó hitetlenség, a hazugságot trónra 
emelő igyekezet, a féligazságok homályát 
lehelő indulat, meddő sajnálatba burkolt 
embertelenség, a sötétséget mindenre rá-
mázoló döntések, egyre reménytelenebb 
tekintetek alkonya, a megsemmisítő rossz, 
az istentelenséget dicsérők világában bo-
torkálunk, a halál árnyékának földjén. Itt-
ott, egy-egy pislákoló hit-láng, reménysu-
gár, megmaradni és harcolni akaró fény-
nyaláb. Ide jön, hozzánk jön, útban van 
felénk a megváltó Krisztus, a világ világos-
sága, aki azért jön, hogy szabadulást hir-
dessen, üdvösséget szerezzen a bűn sötét-
ségében kuporgóknak. Egyedül Ő a szaba-
dító, az áldott orvos, ki elhozza azok számá-
ra, kik várják őt, a bűnök bocsánatát és az 

örök élet ajándékát. 
A véle való találko-
zásra, befogadására 
készítenek elő gyü-
lekezeti szolgálata-
ink, hogy együtt 
tudjuk mondani 
mindnyájan: „Jövel 
Uram, Jézus!” 
B a l a t o n f ü r e d e n 
Advent első vasár-
napján kiszolgáltatjuk az Úrvacsora szent 
jegyeit a Szívkórházban, a gyülekezetben és 
délután az idős beteg testvéreink részére is. 
Az adventi időben tartjuk idős testvéreink 
szeretetvendégségét igei szolgálattal, a 
résztvevők szavalataival, énekszámaival és 
élménybeszámolóival. Házigazda a nőszö-
vetség. Könyvvásárt tartunk a Kálvin Kiadó 
kínálatából, megkönnyítve és jó mederbe 
terelve ezzel is a karácsonyi ajándékvásár-
lást. A nőszövetség elkészíti a több mint 
130 hittanos gyermek karácsonyi ajándé-

kát, amit az ifjak osztanak szét a karácsonyi 
ünnepély után, december 24-én. Gyülekeze-
tünk énekkara – Bánó Veronika karnagy 
vezetésével – advent negyedik vasárnapján 
karácsonyváró hangversenyt tart.  
Isten áldásáért könyörgünk, hogy a Kegye-
lem Ura áldja meg adventi szolgálatunkat, 
készülődésünket tudva azt, hogy akinek 
nincs adventje, annak nem lesz karácsonya 
sem. 

Miklós Ferenc  
lelkipásztor 

Adventi szolgálatok a várakozás 

lelkületével 

Kóruspróba Bánó Veronika karnagy vezetésével 
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Az eltelt hónapokra nézve hála-
adással tekint gyülekezetünk 
azokra az alkalmakra, amelyek 
lelkileg gazdagítottak bennün-
ket. Örömteli, hogy az igei szol-
gálatok megannyi ága adhatott 
találkozót egymásnak gyüleke-
zetünkben. 

Az egyetemi tanévnyitó 
ünnepélyt megelőzte a Veni 
Sancte elnevezésű ökumenikus 
alkalom szeptember 5-én, ahol 
szolgálatot végzett Kuti Géza 
esperes-lelkipásztor, Petzold-
Fekete Ivett esperesi segédlel-
kész, valamint római katolikus 
részről Dr. Léber Mihály kano-
nok a Magyarok Nagyasszonya 
Plébániáról, valamint Pavel 
atya lengyel karmelita szerzetes 
a Kis Szent Teréz Plébániáról.  

A keszthelyi város-misszió 
programsorozatának nyitónap-
ján Dévai-Nagy Kamilla ének-
művésznő adott koncertet er-

délyi zeneiskolás tanítványaival, 
akik a művésznő alapította 
Krónikás zenede hallgatói.  

A Magyarországi Reformá-

tus Egyház Vakmissziójának 
küldöttsége tartott missziói 
alkalmat a keszthelyi gyüleke-
zet közösségében. A Vakmisszió 
vezetője, Szabó Zoltán József 
nádasdladányi lelkipásztor hir-
dette Isten Igéjét, az irodalmi, 
énekes összeállítással pedig 
bizonyságot tett a nyolctagú 
küldöttség arról, hogy ha sze-
meink el is homályosulnak, a 
mennyei látást semmi el nem 
homályosítja. A 2009. évi Kálvin 
évben a Reformáció hónapját 
evangélikus testvéreinkkel 
együtt, úrvacsorai közösséggel 
zártuk a keszthelyi evangélikus 
templomban. 

Kuti Géza 
lelkipásztor-esperes 

(Keszthely) 

A Bocskai István Református Általános Iskola diákjai is készülnek az 
ünnepre. Nagy a nyüzsgés és az izgalom, mint mindenütt, ahol gyer-
mekek vannak. Hittanórákon a karácsonyi történetet, és annak 
örömhírét tanuljuk, készülnek a betlehemek, csillagocskák, s egyéb 
díszítő elemek. Az adventi időszakban a felső tagozat is aktívan részt 
vesz a hétfői áhitatokon, egy-egy osztály rövid, korukhoz és mentali-
tásukhoz illő szolgálattal készül az alkalmakra. A legkisebbeknek 
karácsonyi bábelőadást adunk elő a katolikus hitoktatóval, mely 
utána a szomszédos óvodásokat is megörvendezteti. Itt szerdánként 
hét kicsiny kálvinistám jön hittanra lelkesen, hófehér lelkük áldott jó 

talaja az Igének – komoly dogmatikai kérdésekkel bombáznak hétről 
hétre. Már készülnek az iskola nyakkendői, melyet december 20-án, 
az ünnepi istentiszteleten kötünk elsőseink nyakába. A Szülői Mun-
kaközösség ugyanekkor ajándékozással készül. Mindnyájan tele 
vagyunk örömmel és várakozással, mert nemsokára „meglátogat 
minket a felkelő fény a magasságból” (Lk 1,78). 

Ludvigné Izsay Szilvia 
segédlelkész 

Rövid hírek a Keszthelyi Gyülekezetből 

Karácsonyi láz Papkeszin 

Balatonkenesén 2009. október 10-én, szombaton 10 
órakor vette kezdetét a „Keresztyén költők 6. országos 
találkozója” Sándor József pápai szervező köszöntő sza-
vaival. A többnyire református, de evangélikus és bap-
tista felekezetekhez is tartozó résztvevők szép számmal 
érkeztek az ország egész területéről. A közös ének után 
először a házigazda gyülekezet részéről Németh Péter 
lelkész szolgált áhitattal, majd több csokorba rendezve 
következtek a verses bizonyságtételek. Istent dicsőítő, 
a hit nehézségeiről és boldogságáról szóló, az ember 
Istennel megélt kapcsolatáról hitelesen valló művek 
hangzottak el. A személyesen megjelent költők maguk 
tolmácsolták műveiket a közel száz fős hallgatóságnak. 
Az egyes szakaszok közt Händel, Bach és mások művei 
csendültek fel orgonán, gordonkán és énekben, és gaz-
dagították a bensőséges együttlétet. Az Istent dicsérő 
zenét Dóczi Péter, Dócziné Amanda és ifj. Dóczi Péter 
művésztanárok szólaltatták meg. A templomi alkalom 
után a találkozó a gyülekezeti házban kötetlen és test-
véri beszélgetésben folytatódott, ahol a kenesei Nőszö-
vetség fáradozásának köszönhetően a lelki után testi 
táplálék is várta a résztvevőket. 

Németh Péter lelkipásztor 
(Balatonkenese) 

Keresztyén költők 

találkoztak 
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Különleges esemény helyszíne volt a református templom 2009. szept-
ember 26-án, amikor a Kelet-Balatoni Borrend megalakult, s annak 13 
alapító tagja lovagi fogadalmat tett. 

A kezdő istentiszteleten Németh Péter lelkész köszöntötte a díszbe 
öltözött borlovagokat és a vendégeket. Ma valami újat teszünk – 
mondta – ami eddig Kenesén soha nem volt, mégis ősi hagyományokat 
folytatunk a szőlő és bor kultúrájának felkarolásával. 

Az igehirdetés alapigéjeként a lelkész az úrvacsora szereztetési 
igéit olvasta fel a Máté evangéliuma 26. részéből, hozzátéve azt a jézu-
si mondatot is, hogy „nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a 
terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám orszá-
gában”. Kiemelte, hogy a bornak nemcsak emberi arca van, közösség-
teremtő ereje, hanem Isteni arca is. Jézus értünk hozott áldozatára, a 
velünk kötött szeretet-szövetségre emlékeztet. Előre mutat arra a 
mennyei örömre, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember elkép-
zelni sem tud, amit Isten készít az Őt szeretőknek. 

Ezt követően a Tihanyi és Balatonfüredi Borrendek vezetésével az 
új borrend tagjai esküt tettek. Elkötelezték magukat a kelet-balatoni 
térségben (Balatonkenese, Balatonfőkajár) termő borok népszerűsíté-
sére, a helyi termelők érdekeinek, valamint a szőlő és bor kultúrájának 
védelmére. A Kelet-Balatoni Borrend zászlaját Bóka István országgyűlé-
si képviselő adta át a borrend nagymesterének, Győrfi Károlynak. 

Az ünnepi alkalom a szomszédos Gyülekezeti házban folytatódott 
borkóstolóval, finom falatokkal és kötetlen beszélgetéssel. 

Németh Péter lelkipásztor 

Borlovag-avatás a kenesei templomban 

Amikor ezt a megtisztelő felkérést kaptam, hogy írjak a mi Ád-
ventünkről a Dunántúli Református Lapba, mélyen elgondolkoz-
tam. Azt kérdeztem magamtól: van-e valami rendkívüli, van-e 
valami speciális a mi szentgáli Karácsony-várásunkban? Először, 
persze, azt mondtam magamnak: nincsen. Aztán, amikor mé-
lyebben eltűnődtem a kérdésfelvetésen, alázatosan igenis meg-
adtam magamat. Merthogy, amint nincsen két egyforma falevél 
és nincsen két egyforma személyiség az Isten teremtésében, 
ennélfogva hát nincsen két egyforma gyülekezet sem a Krisztus 
Anyaszentegyházában – éppen ezért joggal gondoltam: mégis-
csak lehet, hogy van valami különleges a mi karácsonyi készülő-
désünkben. Az ádventi várakozás indítása az, ami különbözik 
nálunk másokétól. Szentgálon az Ádventet megelőző vasárna-
pon, Örökélet Vasárnapján az ünnepi istentiszteleten mindig 
megemlékezünk az előző évi Örökélet Vasárnapja óta az örök 
hazába távozott Testvéreinkről. Személyes levélben meghívjuk 
erre az istentiszteletre az eltávozottak elérhető Hozzátartozóit. 
Aztán ezen az „ünneptelen félév”-et lezáró Örökélet Vasárnap-
ján a tőlünk elmentek neveit szépen sorjában felolvassuk. Tö-

megek jönnek az alkalomra, más gyülekezetekből, más telepü-
lésekről is. A hatás pedig drámai: merthogy a részt vevők rájön-
nek, van egy közösség, van egy Gyülekezet, ahol tényleg együtt 
éreznek az elhunytak hozzátartozóival! Mert van ebben valami 
nagyszerű, hogy megpróbálunk egymás gyászában, fájdalmában 
részt vállalni, ha látszólag csak egy óráig is! Ilyenkor az igehirde-
tés mindig az örök élet kérdéséről szól és a gyülekezeti férfikar 
éneke is a feltámadás, az örök élet és a vigasztalás irányába 
mutat. Aztán elmegy ki-ki a maga útján az eljövendő hetek, az 
Ádvent heteinek feladatai felé. Ajándékvásárlás, ünnepi előké-
születek, háziasszonyi teendők, családi találkozások terve és 
megannyi „sablonos” – rutinos – készülődés. De nálunk – úgy 
látszik - van benne valami egyedi, van benne valami más. Mi 
ezzel s így „alapozunk” az Ádventre, hogy megünnepeljük az 
Örökélet Vasárnapját! Ez a „más”, ez a „többlet” pedig az, hogy 
mi a mennyei hazába költözöttek „drámája” irányából indulunk 
a mennyei nagy öröm felé. Közben pedig egy hét múlva, Ádvent 
első vasárnapján nagyon sokan járulunk a Szent Asztalhoz. Va-
jon miért is? Mert vannak, akik személy szerint úgy gondolják: 

Karácsonyi készülődés Szentgálon 

Ha sokan elmentek az elmúlóban lévő esztendőben, akikről név 
szerint megemlékeztünk az örökélet-vasárnapi istentiszteleten, 
akkor nekem mégis csak van miért hálát adnom… (Ádvent első 
vasárnapján majdnem annyian veszünk úrvacsorát, mint Kará-
csonykor…) Aztán jönnek a borongós decemberi napok és a 
percről percre fokozódó érzelmi töltésünk – valahogy érdekes 
mód’– minősített értelmet nyer: Hát hogyne készülhetnék a 
Karácsonyra túláradó örömmel, Krisztusban való örömmel, biza-
kodva és reménykedve – hiszen Megváltó született a világra, „…
ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács 2:11) Aztán elér-
kezik a Szenteste semmihez se hasonlítható atmoszférájával. Az 
Úrasztala körül sok-sok gyermek. A Megváltóról verselnek és 
énekelnek. Amikor pedig felcsendül az ének:  „A mennyei ma-
gas égben, / Istennek dicsőség légyen, / Ki szent Fiát küldé ér-
tünk, / Hogy Megváltónk lenne nékünk.” (316. dicséret 15.) – 
akkor, valami kibeszélhetetlen öröm és békesség vesz erőt raj-
tunk. Tavaly Szenteste – a Dékán Urak megszámolták – három-
százhúszan voltunk a templomban…  

Nagy Lajos lelkipásztor 
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Keresztyén házaspároknak és segítő 
foglalkozásúaknak tartott előadást 
Szarka Miklós, a Református Családse-
gítő Szolgálat lelkész-vezetője a veszp-
rémi református gyülekezet új templo-
mában 2009. október 10-én.  

Az érdeklődő párok, szülők, sőt 
nagyszülők is – Szarka Miklós bemutat-
kozó szavai után – maguk is elmond-
hatták, hogy mi hozta el őket a délutáni 
előadásra, hol érintettek a téma meg-
beszélésében. Az 
előadás első részé-
ben arról hallhat-
tak a résztvevők, 
hogy milyen élmé-
nyeket, vagy az 
élmények hiányát 
visszük bele a há-
zasságunkba éle-
tünk első 20-25 
évéből. Az új pár-
kapcsolati minták 
k i a l a k í t á s á n a k 
f o n t o s s á g á r ó l 
részletes szólt az 
előadó.  

Azzal az őszin-
te felütéssel kap-
tunk ösztönzést 
házaspárkapcsola-
tunk ápolására, 
hogy sem tökéle-
tes család, sem 
tökéletes házas-
párkapcsolat nem 
létezik. Személyes múltunk mintái, ré-
tegződése komoly feladatot jelentenek, 
hogy azok pozitívan vagy negatívan 
formálják házasságunkat. Az érzelmi 
tankunk akár üres, akár tele van érzel-
mekkel, ez mindenképpen meghatároz-
za a párválasztásunkat, az elvárásain-
kat, amelyeket a házasságtól, mint in-
tézménytől várunk. 

Manapság, amikor annyi „perc-
emberrel” találkozunk, és az idő fonalát 
oly nehéz összefüggő szőttesként látni, 
az élet minden területén teátrális rög-
tönzésekkel találkozunk, Szarka Miklós 
előadása azzal is szembesített, hogy a 
házasságba bevitt érzelmi történések 
nem a házassággal kezdődnek. A házas-
pár lelkigondozással összefüggésben 
arról hallottunk, hogy mi történik, ha 
az ember lesz az alfa és az ómega. A 
házastársak közötti kapcsolat valóban 

„nagy titok" (Efézus 5. 32); az érzelmi 
vírusok, szavaink, gesztusaink, sze-
münk ragyogása, viselkedési mintáink, 
készségeink közös házasság-testté for-
málódásának csak akkor van esélye, ha 
a szeretetlégkör Jézus és az Ő Egyháza 
kapcsolatából táplálkozik. „Az a leg-
jobb, amit mi a saját térdeinken meg-
harcolunk és megküszködünk, jó eset-
ben kaphatsz egy olyan ötletet, amely 
motivál téged arra, amit el kell hagy-

nom, és mi az, amit vihetek tovább” – 
fogalmazott az előadó. Hallatlan izgal-
mas kérdés, hogy a két különböző min-
tázatból egy új mintázatot kell kialakí-
tanunk.   

Az előadás második részében az 
önérték-érzet és az egyenértékérzet 
fogalmával ismerkedtek a hallgatók. Az 
„én”-ek harca helyett megjelenhet a 
házasságban az a fajta hatalomátadás, 
én-vesztés, amely nem szolgál sem Is-
tent, sem embert. Ha ez a két ember, ez 
a két személyiség, – akiket Ádámnak és 
Évának nevezünk, – akiknek a kapcso-
lata a két különálló kör-létből egybe-
gyűrűzött, és eggyé vált. Ez az egyé-
válás olyan, mint a napfogyatkozás, a 
hold egy-két percre teljesen elfedi a 
napot. „Elképzelhetetlennek kell tarta-
nuk a teljes egybegyűrűzést, hogy az 
egyik eltűnjön a másik mellett, vagy 

mögött, mert ez az egyiknek a halálát 
jelentené” – summázta Szarka Miklós. 
Ez az egymásba gyűrűzés mindenkép-
pen tart, de úgy, hogy az én valahol 
megáll. Megmarad az „én”-nek egy egé-
szen sajátos autonómiája, önállósága. 
Ha a jelenség másik oldalát nézzük, 
nekem erről az „energia vámpír” kifeje-
zés jutott az eszembe. Milyen jó úgy 
szeretni, hogy az nem jár együtt meg-
keseredéssel, kimerültséggel. Sokfajta 

értelemben va-
gyunk túlterheltek, 
de fontos szembe 
nézni azzal, hogy 
nincsen olyan kö-
zösség, legutoljára 
a házasság lehet az, 
ahol az érzelmi 
e n e r g i a -
vámpíroknak helye 
van.   
Akkor, amikor a 
világunkban min-
den kibeszélhető, 
érdekes volt halla-
ni a házasságban is 
meglévő titkokról 
és az ehhez kap-
csolódó külső és 
belső határokról. 
Végül, azokról a 
mítoszokról hallot-
tunk, amelyektől 
szabaddá kell len-
nünk. 

Néhány ezek közül: Légy szabaddá 
attól a mítosztól, hogy a szerelem csak 
az érzelmek dolga. Légy szabaddá attól 
a mítosztól, hogy a szerelmünk csakis a 
„MI” történetünk. Légy szabaddá attól, 
hogy a szerelem örökké tart. S válj sza-
baddá arra felismerésre, hogy a szere-
lem kölcsönös és feltétlen bizalommá, 
önátadássá mélyül és így része az örök-
kévalóságnak.  

A szünetben a különböző gyüleke-
zetekből érkezett házaspárok egymás-
sal is ismerkedtek tea és sütemény 
mellett, végül a személyes kérdésfelve-
tésre is jutott idő.  

Szarka Miklós előadása nemcsak 
elméleti fejtegetés volt, hanem ösztö-
nöz, hogy végiggondoljuk kapcsolata-
ink szeretet-minőségét és mennyiségét.  

Závodi Zsuzsa lelkipásztor 
(Veszprém) 

A „nagy titok” 

Szarka Miklós előadása Veszprémben 
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A Csajági Református Általános Iskola a 
Veszprémi Egyházmegye első református 
általános iskolája. Községünk Veszprém 
megye délkeleti csücskében helyezkedik 
el, népessége nem éri el az ezer lelket. 
2005 szeptemberétől a helyi református 
gyülekezet kezdeményezésére keresz-
tyén nevelés és oktatás folyik intézmé-
nyünkben. 2008-ban pedig újabb telep-
helyen, Balatonfőkajáron is megnyitotta 
kapuit iskolánk. Tanulóink létszáma 262 
fő. 

Az iskola megtartó, erős gyökérzete 
távoli időkbe nyúlik vissza, és dicséri azon 
nevelők évtizedes munkáját, akik jó ala-
pokat raktak ahhoz, hogy mi erre bátran 
építkezhetünk tovább. Építkezhetünk 
úgy, hogy tudjuk, pedagógiai munkánk 
legfontosabb területe a nevelés. Magas 
színvonalon oktatni, biztos tudást adni 
csak jó hangulatú, pozitív, elfogadó lég-

körben lehet. Tudjuk, hogy az átlagon 
felüli figyelem, a nemcsak tantárgyi jelle-
gű, személyes kommunikáció pozitív 
irányba mozdítja el a tanár-diák kapcso-
latot, és elfogadó, szerető légkört te-
remt. Eredményességünk záloga a tiszte-
let, a szeretet a gyermek iránt, és valódi 
partnerkapcsolat a szülőkkel.  

Iskolánk nem attól keresztyén, hogy 
hittanórák vannak, hogy nap mint nap 
olvassuk a Bibliát, hanem attól, hogy a 
Biblia tanítása szerint szervezzük min-
dennapjainkat.  

„Mit használ, 
ha valaki állítja, 
van hite, de ebből 
fakadó tettei nin-
csenek?” 

A hétkezdő 
áhítattal, a csendes 
percekkel lelki tá-
maszt nyújthatunk. 
Hisszük, hogy a 
kicsi korban elve-
tett mag, ha kikel, 
„fává nőhet”, ami 
egész életen át 
kapaszkodót tud 
nyújtani. A hit 
ajándék, nem örö-
kölhető, és nem nevelhető, de az együtt 
töltött időben olyan élményeket szeret-
nénk nyújtani tanítványainknak, ami elő-
segíti a hit elfogadását. A Csendes napi 

elmélyülés, az ád-
venti várakozás 
programjai- verses, 
zenés áhítatok, kéz-
műveskedés, az is-
kolai karácsony 
szeretetteljes órái 
és más hasonló 
lelki élmények, a 
közösségi összetar-
tozás megélése is-
kolánk arculatának 
meghatározó ele-
mei.  
Bizakodással tölt el 
bennünket, hogy 
ebben a tanévben 
fenntartónk jóvol-

tából elindíthattunk egy új képzési for-
mát: az iskolaotthont. Az első osztályo-
sok délelőtti és délutáni foglalkozásait 
két olyan nevelő irányítja, akinek szemé-
lyiségén áthat az evangéliumi tanítás.  

Büszkék vagyunk tehetséges diákjaink 
sikereire, de nagy energiákat fordítunk 
fejlesztő pedagógusunk, logopédus, pszi-
chológus segítségével a tanulási és maga-
tartási nehézségekkel küzdő tanulóinkra.  

A nevelők sokszínűségét dicsérik a 
változatos szabadidős foglalkozások. Ha-
gyományőrző citera zenekarunk idén 

ünnepli 30 éves fennállását. A néptánc, 
az énekkar és a kézműves szakkör jellem-
formáló ereje tanulóink érzelmi intelli-
genciáját növeli. Focisuli és tömegsport 
foglalkozásoktól hangos az udvar délutá-
nonként. Minden évben az ötödik osztá-
lyosainknak tavasszal erdei iskolát szer-
vezünk. A nyár folyamán 60 tanulónk 
vett részt iskolai szervezésű táborozáson, 
és már készülünk a jövő nyárra is. Tesz-
szük ezt azért is, mert „Aki mást felüdít, 
maga is felüdül” (Példabeszédek 11,25). 
A közösségépítés mellett ez a tevékeny 
hazaszeretetre nevelés.  

A továbblépéshez számba kell venni 
azokat a területeket is, ahol akad még 
tennivalónk bőven: növelni diákjaink 
tanulás iránti kedvét, megértetni velük, 
hogy „szigorú” szabályaink az ő érdekei-
ket szolgálják. Nem szabad lázadni min-
den megkötöttség ellen, ami a fejlődésük 
alapja. Mint ahogy a szőlőtő sem dobhat-
ja el a karót, amely azért áll mellette, 
hogy a szőlővesszők magasba fussanak 
rajta.  

Olyan fiatalokat akarunk nevelni, 
akikre jellemzőek a keresztyén erények: a 
megbocsátás, szelídség, türelem, kitar-
tás, a lelkiismeret érzékenysége, az önne-
velés igénye, a hazafiasság. Reményünk, 
hogy gyermekeink gondolkodásába vilá-
gosságot, érzelmeikbe melegséget, csele-
kedeteikbe lelkesedést viszünk.  

Stampelné Géringer Márta 
igazgató 

Hited és tudásod 

hazád jövője 
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TEOLÓGIA 

J 
ÉZUS URUNK életének vannak 
emberileg modellezhető, az ér-
telem számára felfogható ré-
szei: ilyen például szenvedése, 

vagy halála. Vannak azonban életé-
nek olyan elemei, amelyek ilyen mó-
don megközelíthetetlenek. Ezek közé 
tartozik – feltámadásával, mennybe-
menetelével együtt – fogantatása is. 
Ez a „modell-alkotásra” berendezett 
emberi elménk számára titok marad, 
noha Jézus életének elválaszthatatlan 
része. Amilyen szépen, olyan talányo-
san fogalmazza meg az Apostoli hit-
vallás ezt a hittitkot: „fogantatott 
Szentlélektől”. 

E hitvallás bibliai alapját Jézus szü-
letéstörténetének két leírása adja. 
Máté szerint Mária „a Szentlélektől 
várandósnak találtatott” (1,18), Luk-
ács feljegyzésében pedig így szól az 
angyal Máriához: „A Szentlélek száll 
te reád, és a Magasságosnak ereje 
árnyékoz meg téged” (1,35). E kije-
lentés először is azt jelenti, hogy a 
férfinak semmi dolga nincs ezzel a 
születéssel. Mert ugyan egy ember 
sem születik Isten akarata nélkül, Jé-
zus Krisztus azonban teljesen az Ő 
akaratából öltött testet (vö. Jn 1,13). 
És bár minden ember megszületése 
kész csoda itt e földön, Jézus emberi 
élete még sem a teremtés természe-
tes rendje szerint, hanem csodás mó-
don, az Isten szabadságában kezdő-
dött. Jézus emberi természete Isten-
ben rejtező titok: Atya és Fiú egyek a 
szeretet kötelékében a Szentlélek 
által. Vagyis: Jézus Krisztus, mint Is-
ten egyszülött Fia, az Atyával egylé-
nyegű. Az emberi elme számára min-
dig felfoghatatlan marad Karácsony 

titka: a Téren és Időn kívüli Isten la-
kozást vesz egy földi édesanya méhé-
ben. A Téren-kívüli megjelenik a földi 
térben. Vagy amiképpen egy nagy 
teológus fogalmaz: a „fogantatott 
Szentlélektől” formula úgyszólván 
kitölti a „született Szűz Máriától” for-
mula által jelölt üres teret (K. Barth). 
Mert szerény hajlék az emberi élet. 
Sokszor nagyon szűknek érezhetjük. 
De ha arra gondolunk, milyen nagy 
Vendég vett benne egykor szállást, 
megilletődött örömmel lakhatunk 
falai között. Hiszen Isten őbenne nyi-
latkoztatta ki üdvakaratát számunkra, 
és benne vitte végbe a megváltás 
művét. Ezért az, aki „fogantatott 
Szentlélektől”, az Atyával és a Szent-
lélekkel együtt imádandó. Kálvin 
hangsúlyoz még egy szempontot: 
„Maga a fogamzás módja bizonyítja, 
hogy el volt a mi Közbenjárónk külö-
nítve a bűnösöktől” (magyarázat Lk 
1,35-höz). Ennek ellenére karácsony 
jelzi: Isten teljes mértékben elfoga-
dott minket, bűnös teremtményeit, 
mégpedig úgy, hogy teljes isteni mi-
voltával és jelenlétével  ajándékozott  
meg minket Jézus Krisztusban. 

Az Újszövetség ritkán beszél 
ugyan Jézus Isten-voltáról, de mindig 
hangsúlyosan (Jn 1,1; 10,30; 20,28; 
Fil 2,6; Kol 2,2; Zsid 1,8–10). A keresz-
tyénség legkorábbi, fennmaradt arám 
nyelvű imádsága („maranatha!” = 
„Uram, jöjj!”, vö. 1Kor 16,22; Jel 22-
,20) is elárulja, hogy a keresztyének 
Jézust kezdettől fogva Istenként 
imádták. Jól tudták, hogy csak Isten 
válthat meg minket, ember soha! Az 
ember nem húzhatja ki önmagát – 
Münchhausen báró módjára saját 

hajánál fogva – a Bűn mocsarából. Ezt 
csak az teheti meg, aki a parton áll, 
aki több mint ember, aki maga Isten. 
Ha Jézus nem volna Isten, hanem 
csak ember, akkor az ember – mint 
oly sokszor a történelem során – illú-
ziókat kergetne: önmegváltásba kez-
dene, vagy ember által kísérelné meg 
önmagát megváltani. A „fogantatott 
Szentlélektől” mondat az egyik alap-
köve ama gyémántkeménységű való-
ságnak, amely magába foglalja Krisz-
tus Urunk halálát, feltámadását és 
mennybemenetelét, azaz megváltá-
sunk történetét. Ezért csak a keresz-
tyén hit teljességében tárul fel e kije-
lentés igazi értelme és tartalma. 

Az evangélisták fontosnak tartot-
ták ezt feljegyezni, holott számolhat-
tak azzal: művük megbecsültsége 
kerül veszélybe akkor, ha az olvasók a 
Szentlélektől való foganás története 
miatt komolytalannak találják az 
evangéliumukat. Volt is erre példa a 
történelemben több ízben. A náci 
Németország újpogánysága egyszer 
már felmelegítette a Jézus törvényte-
len származásáról szóló régi mesét, 
korunk újpogánysága szemrebbenés 
nélkül pártus hercegnek nyilvánítja 
Megváltónkat, és ne adja Isten, hogy 
amikor „felvilágosult” elmék élcelőd-
nek majd Mária áldott állapotán, csak 
a muszlimok fognak ez ellen hazánk-
ban tiltakozni. Számukra ugyanis 
szent hagyomány Szűz Mária – benne 
van a Koránban! 

 
Dr. Vladár Gábor 

rektor (PRTA) 

Fogantatott 

Szentlélektől 
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IGETANULMÁNY 

A mai Ige egy ószövetségi boldogság-
mondás. Elcsendesedve az Ige üzenete 
felett, kezembe került egy előadás a bol-
dogságról, amelyet a neves teológus, 
filozófus és természettudós, Teilhard de 
Chardin tartott Pekingben A keresztyén 
teológus és tudós egy egészen más vallá-
si és kulturális környezetben tartotta ezt 
az előadást. 

Igemagyarázatomban hadd induljak ki 
az előadás egyik képéből, amely az em-
beri életet egy hegymászáshoz hasonlítja. 
Mindannyian elindulunk a csúcs felé, de 
közben elfáradunk és megelégszünk kü-
lönböző szintű boldogságokkal. 

Vannak akik eljutnak az első magassá-
gi szinten található turistaházig, és itt a 
turistaház által nyújtotta védelem és 
biztonság elég nekik. Nem is akarnak 
tovább menni, hiszen a csúcs még na-
gyon messze van, és veszélyt jelző felle-
gek gyülekeznek arrafelé. 

Vannak azonban olyanok is, akik to-
vábbindulnak, miután erőt gyűjtöttek a 
turistaházban. Látják ugyanis, hogy csúcs 
alatt található egy fennsík, onnan bizto-
san élvezetesebb a kilátás. Elindulnak 
tehát, s megérkeznek a fennsíkra, ahol 
nem csalódnak: gyönyörű panoráma, 
szemet és szívet gyönyörködtető látvány 
tárul eléjük. Ez a gyönyörűség el is feled-
teti velük a csúcs kínálta lehetőségeket, 
élvezik a fennsík nyújtotta örömöket. Ez 
bőven elég nekik, és eszük ágában sincs 
fáradni, netán kockáztatni a csúcsért. 

Mindig vannak azonban néhányan, 
akiket nyugtalanít, amíg el nem érik a 
csúcsot. Vállalnak minden veszélyt, és 
mindig újabb és újabb csúcsokat keres-
nek. 

Íme három fajta boldogság: a bizton-
ság boldogsága, az élet élvezetének bol-
dogsága és a kiteljesedés - csúcsra jutás 
boldogsága. Teilhard de Chardin filozó-
fusként koncentráltabb kifejezésekkel is 
megfogalmazza mindezeket: a nem lenni 
boldogsága, a lenni boldogsága, és a töb-
bé lenni boldogsága. 

A Szentírás Igéi igazat adnak ennek a 
képnek. Boldoggá lenni azt jelenti, hogy 

többé lenni. Jézus maga is hangsúlyozta: 
„több az élet”, mint amit belőle meg-
élünk, mint amit Isten az élet teljességé-
ben szánt nekünk (Máté 6,25). Akarjunk 
tehát többé lenni! Ne elégedjünk meg a 
turistaház nyújtotta biztonsággal, vagy 
éppen a fennsíkon tapasztalható élveze-
tekkel, hanem nyugtalanítson bennünket 
a csúcs. 

Ez azért nagyon fontos gondolat, 
mert az élet küzdelmes útját járva szá-

mos kudarc és csalódás érhet bennünket, 
ezért könyörtelenül kísért a gondolat: 
nem érdemes küzdeni, nem lehet itt 
semmit sem csinálni, nem változik sem-
mi, minden marad a régiben! Jó nekünk a 
turistaház. Itt békében és biztonságban 
vagyunk. Nem akarunk fölöslegesen har-
colni, és küzdve veszélyeket felvállalni, 
hiszen itt a turistaházban nyugton hagy-
nak bennünket, és „elleszünk”, amíg tart 
az élet. Legfeljebb az élet élvezetét kíná-
ló fennsíkig vállaljuk a megpróbáltatáso-
kat. Gürcölünk, hogy több pénzünk le-
gyen, ami több élvezetre konvertálható. 
A teljes Szentírás üzenete alapján hirde-
tem, hogy nem elégedhetünk meg a tu-
ristaházzal és a fennsíkkal, bár olcsóbb 
boldogságot kínál. A valódi boldogság a 
„többé lenni” boldogsága! 

De mit jelent Isten szerint ez a 
„több”? Több pénzt, több hatalmat, több 
lehetőséget? Itt érkezünk meg a teljes 
Szentírás üzenete után mai Igénk üzene-

téig, amely a boldogságról azt hirdeti: 
„Boldog az, aki hallgat rám, ajtóm előtt 
vigyázva nap mint nap, mert aki engem 
megtalál, az az életet találja meg, és ke-
gyelmet nyer  az Úrtól”. Igénk szerint ez a 
„több” Isten ajtaja előtt tárul fel. 

Sok ajtót kínál ez a világ. Mindegyik 
mögött a boldogságot ígérik, harsányan 
valami többet; de az örökkévaló több, 
csak azon az úton járva adatik nekünk, 
amely az Úr ajtaja mögött indul el. 

Ez a „több” egészen más értelemben 
„több”, mint ahogy mi emberek gondol-
nánk, hiszen amilyen messze van az ég a 
földtől, olyan távoliak Isten gondolatai az 
emberek gondolataitól (Ézsaiás 55,9). Itt 
nem több pénzről van szó, vagy több 
hatalomról, hanem több Krisztusról, több 
hitről, reményről és szeretetről; mert az 
Úr ajtaja előtt állva egyre inkább feltárul 
ez az ajtó. Arról a „többről” van szó, hogy 
aki első akar lenni, legyen mindenkinek a 
szolgája (Márk 9,35), mert aki meg akarja 
tartani életét elveszti azt, és aki elveszti 
életét, megtalálja azt (Lukács 17,33). Ez a 
„több” a szegények, az irgalmasok, a sze-
lídek, a sírók boldogsága, ahogy Jézus 
meghirdette nekünk a Hegyi Beszédben 
(Máté 5,3-10). Amíg az ember idegen 
ajtókat nyitogat, és ott keresi emberi 
módon ezt a „többet”, addig mindig a 
turistaházban rekedt, vagy a fennsík 
nyújtotta élvezeteknél maradt, és a való-
di csúcsra akkor sem jut el, ha keserve-
sen ostromolja azt. Az Isteni „több”, azaz 
életünk csúcsélménye, az Úr ajtajának 
feltárulása, ahogy ezt a tanítványok is 
megtapasztalták, a megdicsőülés hegyén. 
Az ajtó pedig Jézus Krisztus. 

Teilhard de Chardin természettudós-
ként is megfogalmazza ezt a gondolatot, 
nemcsak teológusként. Szerinte a világ-
nak van egy tengelye, egy rendje, egy 
haladása, fejlődése; és a világ, a Teremtő 
akarata szerint, minden bűnös kitérő, 
kacskaringó és zsákutca ellenére is az 
Isten által rendelt célja, a beteljesedés 
felé halad: az Ómega pont felé. Jézus 
Krisztus az alfa és az ómega, a kezdet és 
a vég, és Ő a világ tengelye is. Boldog, az 

A boldogságról 

Olvasandó: 
PÉLDABESZÉDEK 8,34–35 

 
(34) Boldog ember az, aki 
hallgat rám, ajtóm előtt 
vigyázva nap mint nap, 

ajtófélfáimat őrizve. (35) 
Mert aki engem megtalál, 

az életet találja meg, és 
kegyelmet nyer az Úrtól. 
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az ember, aki meglátva ezt a krisztusi 
tengelyt, beáll az Isten rendjébe, és Isten 
munkatársaként menetel ezen az úton. 
Közben egyre inkább tárul az ajtó, és 
megtapasztalja azt a többet, amit egye-
dül csak Ő adhat: azaz megtapasztalja a 
boldogságot. 

Alapigénk részletezi, hogy mit jelent 
az Úr ajtaja előtt állni. Erről csak tőmon-
datokban szólok, a felolvasott textus 
alapján.  Ezek a tőmondatok a keresztyén 
ember boldogságának gyakorlati mér-
földkövei: 

Boldog, „aki hallgat rám”, vagyis hall-
gat az Úrra. Az Ő Igéjére hallgatni azt is 
jelenti, hogy Rá bízom magam, Krisztusra 
hagyatkozom. A Biblia elsősorban nem 
keresztyén tantételek rendszere, s nem is 
etikai parancsok gyűjteménye, hanem a 
megváltó Krisztusra hagyatkozás evangé-
liuma. 

Boldog, aki az Úr ajtaja előtt „vigyázó 
életet él”: őrzi, amit az Úr rábízott; fel-
adatát, értékeit, szeretteit, környezetét 
és a másik embert. Más „vigyázva” élni, 
és más „vigyázó” életet élni. A hívő em-
ber nem vigyázva él, önző módon magá-

ra vigyázva, hanem vigyázó életet él, ami 
túlmutat önmagán Isten dicsőségére és a 
másik emberre. A keresztyén szabadság 
éppen azt jelenti, hogy képesek vagyunk 
vigyázó életet élni. 

Boldog az az ember, aki „napról nap-
ra” hallgat az Úrra, és napról napra él 
vigyázó életet, miközben egyre örvende-
zőbb ebben a Krisztusi boldogságban. Itt 
a rendszeres kegyességre utal az Ige. 
Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az 
Ige egy ajtóról beszél, aki a Krisztus, min-
den boldogság forrása; de minden ajtó-
nak több ajtófélfája van, ahogy ez a mai 
Igében is többes számban olvasható. Ez 
azt jelenti, hogy ugyanazt a Krisztus-hitet 
többféle módon, többféle kegyesség által 
élhetjük meg. A fentiek azonban fő ele-
mei minden keresztyén kegyességnek. 

Boldoggá lenni, tehát azt jelenti, hogy 
többé lenni, de Krisztusban és Krisztus 
által többé lenni, így életet nyerni: „mert 
aki engem megtalál, az életet találja meg, 
és kegyelmet nyer az Úrtól”! Ez azt jelen-
ti, hogy a Krisztusi boldogság szerint az 
emberi élet íve egy folyamatosan emel-
kedő ív. Nem egy görbéről van szó, mi-

szerint megszületünk, aztán egy ideig 
emelkedik az életünk sugara, majd elju-
tunk a csúcsig, de ezután könyörtelen a 
hanyatlás: testben, lélekben gyengülünk, 
nyugdíjba megyünk, elfelejtenek bennün-
ket és meghalunk. Ezzel ellentétben a 
krisztusi boldogság azt jelenti, hogy fo-
lyamatosan emelkedik az életünk íve. 
Minden testi leépülés ellenére egyre in-
kább tárul az ajtó, míg miénk lesz az élet 
teljessége. 

Ez az Ige az egyén tekintetében szól a 
boldogságról, de ugyanez érvényes min-
denféle közösség boldogságára is. Bol-
dogságról és nem boldogulásról van szó! 
Az Egyház esetében magától értetődő, 
hogy nincs boldogsága, küldetésének 
betöltetése nélkül, azaz Krisztus nélkül. 
Az Egyházon azonnal a hanyatlás jelei 
mutatkoznak, ha nem Krisztus áll a kö-
zéppontban. De egy nép sem lehet bol-
dog Krisztus nélkül és az Általa kínált 
„mennyei több” nélkül. 

Ámen. 
Steinbach József 

püspök 

IGETANULMÁNY 
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EGYHÁZTÖRTÉNET 

A Protestáns Pátens, az 1859. szeptemberében kiadott „nyílt 
parancs” ellen a tiltakozás egyre erősödött. (V.ö. a Dunántúli 
Református Lap előző számával). 

Nyílt lázadásra, fegyveres összecsapásra nem került sor. 
A helyzetet jól jellemezte Nagy János barsi esperes letartóz-
tatási története. A hatósági biztos kérdez, az esperes vála-
szol: 

— Meg akarják-e tartani a gyűlést? 
— Ezt csak a gyűlés mondhatja meg! 
— Nyilatkozzék személyében! 
— Bibliánk lévén csak, szurony irányában nem gyűlésez-

hetünk. 
— Ha ezt a gyűlést megakadályozzuk, fog-e még ezután 

gyűlést tartani?  
— Valahányszor az egyház érdeke megkívánja, fogok. 
Az esperest fogolynak nyilvánították, vasra verték és el-

hurcolták. *BÍRÓ–BUCSAY–TÓTH–VARGA: A magyar református 
egyház története, (a továbbiakban: i. m.) 342.+  

Gróf Tisza Kálmán főgondnoknál házkutatást tartanak. A 
megyefőnök kérdez: 

— Van-e önnél izgató írás? 
— Van. 
— Szíveskedjék megmutatni! – Tisza felvett az íróasztal-

ról egy iratot, és odaadta a megyefőnöknek. Az belepillan-
tott, és dühösen dobbantott a lábával. Az átadott izgató irat 
a pátens egy példánya volt…” *i. m.336–337.]  

1860. január 11-ére (150 éve lesz januárban) a Tiszántúli 
Egyházkerület közgyűlést hívott össze Debrecenbe. Azért 
választották ezt a napot, mert ugyanakkor volt az évi első 
országos vásár: többezer ember jelenlétére lehetett számíta-
ni. Ötszáz küldött a debreceni kistemplomban. Több ezer 
ember a templom előtt és a környező utcákban. A szájról-
szájra terjedő hírek alapján külön hirdetés nélkül is mindenki 
pontosan tudta, hogy miről van szó. A császári csapat ágyúk-
kal erősítve a templom közelében. Az egykorú jegyzőkönyv 
így örökítette meg az drámai pillanatokat: 

„Az ősz püspök-helyettes (Balogh Péter) szárnyaló imád-
sága után, midőn éppen megnyitó beszédét kezdte monda-
ni, felállott fényes egyenruhában Hanke Leo osztrák császári 
kormánybiztos és szétoszlásra szólította fel a tömeget. Ba-
logh Péter a megjelentekhez fordulva kérte: nyilatkozzanak, 
megtartsák-e a gyűlést? A jelenlévő tömeg egy emberként 
zúgta a választ: — A gyűlést megtartjuk, szétoszlani nem 
fogunk!” *i. m. 337.+  

A néphagyomány utóbb így emlékezett a párbeszédre: 
Kormánybiztos: „A gyűlést a császár nevében megtiltom!” 
Balogh Péter: „A gyűlést Isten nevében megnyitom!” *i. m. 
338.] 

Tisza Kálmán főgondnoki megnyitójából idézzünk néhány 
gondolatot: „Nekünk mindenek felett a királyok Királyának 
az örök Istennek kell engedelmeskednünk. Hitelveink megta-
gadása és esküszegés bűne nélkül ama Ő parancsolatai ellen 
nem szabad tennünk semmit sem ...” *i. m. 338.+ 

Még néhány hasonló esetet követően 1860. május 15-én 
a császár Benedek táborszernagyhoz leiratot intézett, amely 
lényegében a pátens visszavonását jelentette, hiszen meg-
szüntette a pátens érvényességét azokra az egyházi szerve-
zetekre nézve, amelyek az ellen tiltakoztak. Eltörölte a pá-
tens miatt indított pereket, és a kiszabott büntetéseket. *i. 
m. 345.]  

Bibliai idézettel fejezem be: „Itt van a helye a szentek 
állhatatosságának és hitének!” (Jel 13,10) 

Dr. Márkus Mihály 
teológiai tanár 

„Isten nevében 

megnyitom!” 

Gróf Tisza Kálmán 1830–1902 (Horowitz Lipót festménye) 
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EGYHÁZTÖRTÉNET 

A Dunántúli Református Egyházkerület 
prédikátorai és rektorai I. 1526–1760. 
Szerkesztette: Köblös József, Kránitz 
Zsolt. Munkatársak: Hudi József, Köblös 
József, Kránitz Zsolt, Mezei Zsolt. Kiadó: 
Pápai Református Gyűjtemények, Pápa, 
2009. 759 lap + 7 melléklet. 
 
A szocializmus évtizedei nem kedveztek 
az egyháztörténet-írásnak. A marxista 
hátterű történettudomány előítéletesen 
tekintett magára az egyházra s elfogultan 
közelítette meg a témát. Ez önmagában 
bizonyos távolságtartást eredményezett 
a szakmán belül, akkor is, ha születtek 
magas színvonalú, az egyháztörténetet is 
érintő tanulmányok vagy monográfiák. A 
szorosabb értelemben vett egyháztörté-
neti kutatás a felekezetek keretei közé 
szorult, sok szép eredményével együtt 
sem tudott kiteljesedni. A kilencvenes 
évektől határozott változás tapasztalható 
a kérdésben. Az egyetemeket számos 
olyan fiatal, tehetséges kutató hagyta el, 
akik már nem a marxizmus emlőin nevel-
kedtek. Fenntartások nélkül, komoly 
szakmai megalapozottsággal művelik a 
történetírásnak ezt a fontos részterüle-
tét. Amiben viszont határozottan szegé-
nyedtünk – legyünk azonban jóindulatú-
ak, s fogalmazzunk úgy, hogy nem fejlőd-
tünk eléggé, legalább is mi reformátusok, 
az a felekezeti hátterű, tudományos mű-
helyek kialakítása. Jelen kötet engem két 
dologban erősít meg határozottan: 1. 
magas színvonalú munkához tudomá-
nyos közösségekre, műhelyekre van szük-
ség; 2. Pápán létezik ilyen műhely. 

E műhely munkája nyomán olyan 
kötetet vehetünk kezünkbe, amely prédi-
kátori és iskolarektori névsorokon ke-
resztül nyújt betekintést a történelmi 
dunántúli református egyházkerület gyü-
lekezeteinek életébe. A névsorok kétféle 
csoportosításban állnak előttünk. 

Az archontológia fejezetben gyüleke-
zetenként, évrendben követhető nyo-
mon egy-egy eklézsiának lelkipásztori és 
tanítói névsora. Ezek a névsorok termé-
szetesen nem teljesek, ami elsősorban a 

forráshiányra vezethető vissza. Éppen 
ezért rendkívül értékes adatokat hordoz-
nak, még akkor is, ha több kérdőjel mu-
tatkozik a gyülekezeti kronológia egyes 
állomásain. Most csak arra a kérdéseket 
felvető problémára utalok, hogy némely 
gyülekezet esetében gyakran változnak a 
lelkipásztorok, míg mások esetében hosz-
szabb szolgálati idő mutatkozik lelkészen-
ként. A papmarasztás világa ez, mégis 
komoly következtetést vonhat le a ma 
lelkipásztora is a prédikátor-gyülekezet 
viszony sok összetevőt felmutató problé-
májára nézve. 

A prozopográfiai adattárban ábécé 
rendben lehet nyomon követni egy-egy 
lelkész és tanító életpályájának fontos 
állomásait. Lényegében a magyar refor-
mátus értelmiség egy történelmi egyház-
vidéken munkálkodó derékhadának élet-
pályáját szemlélhetjük a leglényegesebb 
adatok tükrében. 

Igen fontos, hogy a kötet igazgatás-
történeti összefüggésekben közli az ar-
chontológiai fejezet adatait. Az egyház-
igazgatás történeti kereteinek megrajzo-
lása a gyülekezetek egyházföldrajzi hely-
zetére nézve ad eligazítást, amiből szin-
tén lényeges következtetések vonhatók 
le. Mint másfél évtizeden át gyülekezeti 
lelkipásztor megfigyeltem, hogy élhetnek 
rendkívül eltérő karakterű gyülekezetek 
egymás mellett. Az okok és eredők feltá-
rása, megértése nem kevés segítséget 
nyújtott a gyülekezetépítés során. 

A rendkívül széles alapokon nyugvó 
adattár használhatóságát CD melléklet 
könnyíti meg. Ez elsősorban a gyors kere-
sés lehetőségét teremti meg, s egyben 
feleslegessé is teszi a mutatók készítését. 

A kötet esztétikai szempontból is igen 
figyelemre méltó. A technikai szerkesztés 
mellett szépen megtervezett borító is azt 
hirdeti, hogy az egyháztörténet nem csak 
pontosan eligazító, de még szép is lehet. 

Ajánlom ezt a kötetet mindazoknak, 
akik többet akarnak tudni közös múltunk-
ról, de különösen is a lelkipásztoroknak. 
Saját példámra hivatkozom: Újszászy 
Kálmán tiszáninneni főgondnok mondta 

a felszentelés előtt álló ifjú lelkipásztor-
oknak a nyolcvanas évek közepén, hogy 
első dolguk legyen a gyülekezet múltjá-
nak megismerése. Először azért, mert 
rádöbbenhetnek arra a fontos tényre, 
hogy a történelem nem velük kezdődik, 
hanem egy megszentelt sorba állhatnak 
csak be, s ennek felismerése kellő aláza-
tot munkálhat. Másodszor azért, hogy ne 
kövessék el ismételten azokat a hibákat, 
amiket elődeik elkövettek. Végül pedig 
azért, hogy eszükbe jusson, egykor ma-
guk is történelemmé válnak, őket is érté-
kelni fogják. Miután én is ott voltam a 
felszentelendő hallgatóság között, annyi-
ra komolyan vettem az intést, hogy most 
már innen számítom szerény egyháztör-
téneti munkásságom kezdetét. Talán 
nem lesz minden dunántúli lelkipásztor 
egyháztörténésszé e kötet hatására, de 
egészen bizonyos, hogy tanulmányozása 
gazdagíthatja hivatásának gyakorlását. 
 

Dr. Dienes Dénes 
gyűjteményi igazgató, 

teológiai tanár 
(Sárospatak) 

Dunántúli prédikátorok 

és rektorok adattára 
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Összegyűltek, összegyűltek az izsapi 
lányok – énekli népdalunk, amely 
gyermekkorom egyik – mondhatnám 
– rémtörténete volt. Elénekeltették 
velünk jó néhányszor, ugyebár, tan-
anyag. Én meg amolyan kákabelű, 
kicsit finnyás kislány voltam, s a zsí-
ros gombócka felemlegetésekor sza-
bályosan felkavarodott a gyomrom. 
Merthogy az izsapi lányok zsíros 
gombóckát készítettek. Nem igazán 
tudtam elképzelni én azt az ételt, 
minálunk otthon egyik oldalról jó 
irsai (sváb) szokás szerint, másik 
oldalról jó „vazsi” módi szerint 
krumpliból készült a gombóc. Aztán 
meg, miután a ház asszonya dolgo-
zott, hát nálunk főleg mirelit szilvás 
gombóc lehetett ebédre, az pedig 
nem zsíros. 

Ez az egész annak kapcsán jutott 
eszembe, hogy egy nagyon kedves 
ismerősöm a nőszövetségre azt 
mondta: – Ez egy gittegylet. Egy na-
gyon jóságos, nagyon szeretetteljes 
gittegylet. 

Értettem, miért mondta, értet-
tem, hogy nem látva az elképzelt 
munkát, nem ismerve céljainkat, tö-
rekvéseinket, hamar az önmagáért 
való, fölösleges szervezetek közé so-
rolt minket. Hogy visszatérjek az 
izsapi lányok példájára: megfőztük a 
zsíros gombóckát, de a rossz kom-
munikáció miatt nálunk is fennáll az 
esélye, hogy jön a bíró kutyája, aztán 
mind felfalja a gombócot, a leányi 
bált meg nem tudjuk megtartani. 

A gyülekezeti nőszövetségekben 
komoly gyülekezetépítést folytatunk. 
Ez minden esetben háttérmunkát 
jelent. Később jó néhányszor halljuk, 
vagy olvassuk az elvégzett munká-
ról: „szorgos kezek fáradoztak azért, 
hogy ez a templom tiszta legyen, 

hogy ez a szeretetvendégség létrejöj-
jön, hogy ez és ez az ünnepség meg-
rendezésre kerüljön”. A „szorgos ke-
zek” kifejezés mindig felháborít, 
mert arctalan és banális. Valójában 
a közös célért együtt imádkozó, 
együtt gondolkodó, együtt tevékeny-
kedő nők igazi közösségéről van itt 
szó. Közösség – s ez ma már önma-
gában hatalmas értéket jelent, még-
pedig olyan szeretetközösségről van 
szó, amely minden önös érdeken túl 
odafigyel tagjaira, a közös erő, a 
teljesség miatt megsokszorozódott 
energiák igényével igyekszik végezni 
feladatait. Azaz, a jóakaraton kívül 
az összetartás, az összeszokottság 
többletével jóval többet tud elvégez-
ni mind imádságaiban, mind csele-
kedeteiben az egyedül munkálko-
dóknál. 

A nőszövetség egy másik súlyos 
„kommunikációs hibája”, vagy mondj-
uk úgy, saját törekvéseink gáncsa az a 
kép, hogy „mi idős, és még idősebb 
asszonyok sereglete vagyunk”. Sze-
gény bibliai özvegyasszony azzal a két 
fillérjével eleget vakarózhat, annyit 
emlegetjük. Csak úgy ne legyen ezzel, 
mint a rossz gyerekkel. Addig mond-
juk neki, hogy „rossz vagy”, amíg a 
végén kötelességének érzi, hogy meg-
feleljen ennek a képnek. 

Pedig valójában hamis kép az, 
hogy a nőszövetség egy olyan intéz-
mény, amihez csak idősebb nők tar-
toznak. Egyrészt mert statisztikailag 
sem helytálló, de szellemében sem 
fedi az igazságot. Ugyanis a feladat, 
a munka fiatalít. Ha ehhez még kor-
ban fiatalok is csatlakoznak, az az új 
lendülettel, új törekvésekkel csak 
javít ezen a szellemi frissen tartáson. 

Ami minket a legtöbb szerve-
zett, klubszerű egyesülettől meg-

különböztet, az egy nagyon fontos 
ismérve a református nőszövetség-
nek. Ez akkor tudatosult bennem, 
amikor nőszövetségünkbe meghí-
vatta magát a helyi ismeretterjesz-
tő társaság női tagozata. A höl-
gyek mind hatvan feletti, igen ked-
ves úriasszonyok voltak. Különbö-
ző előadásokat szoktak meghall-
gatni, és ismerkednek például a 
helyi egyházakkal is. Mi vendégül 
láttuk őket, kedvesen, s magunk-
ban mosolyogtunk. Egy nőszövet-
séges soha, de soha el nem tudná 
képzelni, hogy csak azért üljön le a 
többiekkel, hogy jól érezze magát 
velük, és szellemét pallérozza. Szé-
gyellnénk, ha nem lenne közös 
munkánk, közös célunk, a gyüleke-
zet és más emberek megsegítése, a 
nemzet erősítése, és elsősorban és 
mindenek felett minden munkánk 
elsődleges célja, a szolgálat Isten 
dicsőségére. 

Ha gittegylet lennénk, megfőz-
nénk a zsíros gombóckánkat, s ha 
nem eszi meg előlünk a kutya, ren-
deznénk egy nagy leányi bált, és szó-
rakoznánk egy nagyot. Mi azonban 
megfőzzük a finom gombócot, má-
soknak, azzal a céllal, hogy Isten di-
csőségét sugározzuk az emberek 
felé. Büszkék lehetünk a munkánkra. 
Bátran elmondhatjuk, hogy értékes 
feladatot végzünk. Olyant, ami nők 
minden generációja számára fontos 
lehet, közösséget teremt emberrel és 
Istennel egyaránt. Ezt a méltóságra, 
önbecsülésre érdemes feladatot tu-
datosítsuk magunkban és másokban. 
S akkor nem ér minket sem gittegy-
leti, sem izsapi lányos vád. 

 
Jakab-Köves Gyopárka 

A zsíros 

gombócka esete 
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A karácsonyi történet a befogadás és 
kitagadás ellentétpárjában feszül. 
Nem a nagy szavak, a hagyományok, 
az ezerszer elkoptatott „szeretni 
egymást legalább ezen az ünnepen” 
hangzatosságában van jelen Isten 
szeretete, hanem a befogadás aláza-
tában. Mária testébe fogadja Isten 
Szentlelkét, így szentelődik meg ál-
tala, hogy látszólagos gyalázata 
visszahulljon gyalázóira, méhének 
foganása pedig áldás legyen életé-
ben. József is befogadott: egy a kora-
beli erkölcsök – társadalmi normák - 
ellenére is megvetendő lányanyát, 
mert hitt az angyal szavának, „ami 
rajta (Márián) van, Istentől van az”! 
A pásztorok és keleti bölcsek is befo-
gadók voltak. Égi jelet láttak és hit-
tek. Indultak, kerestek, találtak és 
találkoztak. Nem akármit találtak. 
Üdvösségüket, életük értelmének 
beteljesítőjét látták a betlehemi já-
szolbölcsőben. A földre jött Isten Fi-
át, akiben nyilvánvalóvá lett (az 
Atya) Isten szeretete, mondja János 
apostol. Az övéi közé jöve – folytatja
–, de az övéi nem fogadták be Őt. Ez 
a fájdalmas is egyszerre. Nem ma-
gyarázkodik, hogy miért. A tény: 
nem fogadták be, az övéi nem fogad-
ták be. Nem az idegenek, más nyel-
vűek. Nem a pogányok. Az övéi sem. 
Azon az első éjszakán sem. „Nem 
vala helyük a vendégfogadó háznál”, 
olvassuk az evangéliumban. Nem. 
Sokaknak volt hely. Nekik nem. 

Hát menni kellett tovább a város 
széli istállóig. Helyet találni, ahol 
lehet, ha nincs más, ganétól bűzös 
langymelegben, állatok között. Ott 
születik a világra Isten szeretete. Ott, 
ahol helyet adnak neki. Ott, ahol he-
lyet talál magának. 

Legendák születtek gonosz embe-
rekről, Heródes lelkűekről, gazda-
gokról, fogadósokról, mesterembe-
rekről, örök kirekesztő archety-
poszokról. De nem szól legenda ama 
befogadó istálló gazdájáról. Mert 
nem gazdátlan épület és állatok fo-
gadták a bekérezkedő szent csalá-
dot, hanem valaki, akinek nem volt 
szíve kint hagyni a jövendő életet 

hordozó anyát, a zörgető családot. 
Pedig nem tudta, hogy Isten Fia zör-
get az ajtón. Nem lehetett legenda, 
mert nagy dolgok nem férnek bele az 
emlékezetbe. Az Istennek hozott ál-
dozat sem a szóba. Szeretni pedig 
csak egyféleképpen lehet a döntő 
pillanatban. 

Újkori betlehemi történet jut 
eszembe. Egykori etei szomszédunk 
mesélte: egy hófúvásos téli napon 
félig megfagyott ember imbolygott 
háztól házig a falu főutcáján, segít-
séget kérve. Hozzájuk is bekopogott: 
autója elromlott a két falu között, 
felesége és néhány hónapos kisgyer-
meke benne maradt. Házról házra 
kopogtat, mondta, de senki nem tud 

segíteni, ha Istent ismernek, leg-
alább eddig vontassák be. Összené-
zett a férj és feleség, három csepere-
dő gyermek játszott a sparhert mel-
lett. Értették egymást: az asszony 
ruhákat kapkodott elő, a férfi meleg 
kabátot öltött. Kiment, lapátokat 
keresett, vontatókötelet, majd bein-
dította a traktort. Jöjjön, szólt az 
idegennek. Ketten mentek a kihalt 
úton. A traktor orra már túrta a ha-
vat itt-ott, mire elérték a félig bete-
metett autót. Gyorsan dolgoztak, 
szürkületre a szomszéd udvarán ál-
lott a lerobbant verda. Az asszony, 
aki az autóban ült csecsemőjével, 
sírni sem tudott akkorra. Pesti asz-
szony volt. Ijedt és összefagyott. A 
férfi autószerelő után érdeklődött. 
Ugyan, szóltak a háziak, hova men-
nének ebben az időben? És behívták, 
az első házban ágyat vetettek, a cse-
csemőnek házi tejet és tiszta pelen-
kát kínáltak. Három napig tombolt 
az ítéletidő, mikor is a férfi, vállalat-
igazgató, vonattal Pestre mehetett 
segítségért (hol volt még akkor a 
telefon?!). Évekig jártak vissza az-
tán, meghálálni a szeretetet. De hát, 
mesélte a szomszéd, mi nem azért 
tettük. Hát hogy lehetett volna hagy-
ni valakit, aki szükségben van? 

Ez a szeretet, a döntő pillanatban 
adott egyetlen lehetséges jó válasz. 
Isten is ezt tette: az idők teljességé-
ben elküldte egyszülött Fiát, hogy 
benne magához öleljen minden em-
bert. 

Jakab Bálint Mihály 
lelkipásztor 

(Szombathely) 

Nem karácsonyi mese 

– pedig az is lehetne 

a döntő pilla-

natban adott 

egyetlen le-

hetséges jó 

válasz 
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– Nagytiszteletű Esperes úr! Első szavunk 
legyen a köszöntés és a hálaadás szava. 
Olvasóink, a Dunántúli Református Egy-
házkerület minden gyülekezeti tagja ne-
vében őszintén gratulálunk az elnyert 
kitüntetéshez, s esperes úrral együtt 
adunk hálát korábbi szolgálatárért és 
felesége, egyházunkban végzett szolgála-
táért. Hadd kérdezzük rögtön a beszélge-
tésünk elején meg: Hogyan summázná 
balatonkenesei szolgálatát. Milyen áldá-
sokkal, milyen nehézségekkel kellett 
szembesülnie lelkészi szolgálatában? 
 
– Elég nehéz a kérdés, hogy pontosabban 
fogalmazzak, összetett a kérdés, mert 
minden lelkészi szolgálatban egyaránt 
vannak nehézségek, csalódások és örö-
mök. Én akkor kezdtem balatonkenesei 
szolgálatomat, amikor Jókai szavaival 
élve lélekvesztő idők jártak. Áldott emlé-
kezetű elődöm, Kuti József sokat keser-
gett azon, hogy kiürült a templom, meg 
mennyi zaklatás és egyebek érték őt. A 
csipkelődés és a gúny közepette kellett 
többek között megtartania a kegyelet 
érzését a temetőnkben lévő német kato-
natemetővel kapcsolatban, amit le akar-
tak rombolni, dózerolni. Ezt a szembenál-
lást én is örököltem, az államiak, jobban 
mondva a párt részéről.  
Korábbi szolgálati helyemen a Mezőföldi 
Egyházmegyében lévő Magyaralmásról 
még sok nyári tábort szerveztünk Zánkán, 
mivel feleségemnek ott van egy kis birto-
ka, amit örökölt. Mivel Zánka Veszprém 
megye, Magyaralmás pedig Fejér megye, 
így a kettőnek rendőrségileg nem volt 
köze egymáshoz, békén hagytak bennün-
ket. Béke volt egyházmegyénkben is, 
mivel Szabó Sándor esperes úr amennyi-
re csak tehette védte lelkipásztorait is. A 
Dunántúli Református Egyházkerület 
akkori egyházmegyéi közül nekünk, me-
zőföldi fiatal lelkészeknek volt a legna-
gyobb szabadságunk az ő szárnyai alatt. 

Amikor átjöttem Balatonkenesére itt 
besétáltam az oroszlán barlangjába. 
Mindjárt részese lettem a rendőrségi zak-
latásoknak, szimatolásoknak, idézések-
nek. Persze, ami szomorú az az, hogy az 
egyháziak nem álltak mellettem.  
Persze, tovább folyt a zánkai munka, hi-
szen az a terület magántulajdon volt, s 
nem volt ritka az olyan év sem, amikor 
250 gyermek, fiatal fordult meg ott. Kö-
zülük azóta sokan lettek lelkészek, de ez 
interjú keretében hadd ne mondjak ne-
veket, de a környékünkön és mezőföldön 
is, de távolabbi egyházmegyékben is so-
kan vannak a zánkaik közül. Legnagyobb 
örömünk az volt, hogy Isten Lelke nem 
állt le az üldöztetéssel, hanem tovább 
folytatódtak az ébredések annak ellené-
re, hogy a pártállam leállított mindenfaj-
ta egyházi, belmissziós tevékenységet és 
a hitéletet megpróbálta a templomfalak 
közé szorítani. Megható és hálaadásra 
indító, hogy sokan még negyven év távla-
tából is visszajönnek és visszajeleznek, és 
velünk együtt adnak hálát Istennek. 
 
– A későbbiekben mennyiben változott a 
lelkészi szolgálat, hiszen a nyolcvanas 
évek közepétől már volt egyfajta köny-
nyebbség, erre magam is jól emlékszem 
veszprémi ifjúsági körös koromból. 
 
– A szolgálatban sok esetben azon múlt a 
lehetőségek tárháza, hogy kik voltak a 
vezetők, ez elsősorban a falvakra vonat-
kozik. Itt, Balatonkenesén eléggé szemel-
lenzős politikai vezetők voltak és tekinte-
tük folyamatosan rajta volt az egyháza-
kon, hogy mit csinálnak, milyen szolgála-
tokat végeznek. Ennek ellenére tettük a 
munkánkat, bár a párt és az iskola első-
sorban az úttörő és a KISZ mozgalmakkal 
igyekeztek a fiatalokat távol tartani az 
egyháztól. Már ekkor megkezdődött az 
elidegenedés az egyháztól, de akik meg-
találták ama keskeny utat, azok hálára 

adtak okot a lelkipásztor és a gyülekezet 
életében is. Az itteni felébredtek, az úgy-
nevezett MAG, mindig segítőnk volt, se-
gítőink voltak a szolgálatban. Az ő életük 
is bizonyossága annak, hogy református 
élet, gyülekezeti munka elképzelhetetlen 
gyülekezeti háttér nélkül. 
 
– Aki jobban ismeri esperes urat, az tud-
ja, hogy a néprajz a szíve csücske, s így az 
úgynevezett népi vallásosság avatott 
szakértője is Németh Gyula. A tavalyi 
Biblia éve, valamint az idei Kálvin év kap-
csán is kérdezem, hogy miben lehetett 
megtartó erő – akár falun is -, a reformá-
tusság, hogy valaki református? 
 
– Kétségkívül, hogy igaz megállapítás, 
hogy szeretem a néprajzot, bár összessé-
gében a történelmet szeretem és annak 
egy helyi vetülete a néprajz. Ebbe bele-
nőttem, hiszen magam is egy falusi gyü-
lekezet neveltje voltam. A két világhábo-
rú kultúr-protestantizmusába születtem 
bele, aztán az ébredési mozgalom nyitot-
ta fel szememet, hogy azért az egyházi 
élet több, mint színdarabozás és vallásos 
estéken való részvétel; s ezután lettem 
elkötelezettje és szolgája az ébredési-
mozgalomnak. Tudnunk kell és vallanunk 
kell, hogy a megtartó erő mindig is az Ige 
volt. Hiába volt valaki vallásos vagy járt 
egyházi iskolába, az igazi megtartatást 
csak az élő Ige jelenthette akkor is és ma 
is. Azok maradtak meg és ma is csak azok 
maradnak meg, akik a személyes megta-
pasztalásban Jézus Krisztushoz kapcso-
lódnak. Ez nem az ember akaratán múlik, 
hanem az Isten újjászülő kegyelmén. 
Néprajz. A néprajznak mindig van egy 
olyan bájos vetülete, hogy hogyan élték 
meg, mint népszokásokat akár a vallásos-
ságot is az emberek. S bár igaz, hogy Is-
ten magának Szentlelke által egy kivá-
lasztott gyülekezet gyűjt egybe, de ezért 
van ennek emberi oldala is. Vallom, hogy 

Németh Gyula nyugalmazott esperes-lelkipásztorral való beszélgetésünk apropója egy késő nyári ünnep, ugyanis az idei eszten-
dőben avatták várossá Balatonkenesét, a Kelet-Balatoni medence egyik kedvelt üdülőhelyét. A korábbi lelkipásztort, korábban a 
Veszprémi Református Egyházmegye esperesét e nemes alkalomból Balatonkenese díszpolgárává avatták, elismerve azt a több 
évtizedes szolgálatát, amelyet nem csupán Kenese hívő, református népe ügyében végzett, hanem a település minden polgára 
érdekében. 

Beszélgetés Németh Gyulával 

„A megtartó erő mindig is az Ige volt” 
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a Magyar Református Egyház feudális 
korban született és ennek számos jelle-
gét hordozza is magán. Sokszor a leg-
szentebb szándék is elakadhat egy-egy 
presbiteri döntésen, hiszen Maksai Sán-
dor írja meg, hogy két alapmondat jel-
lemzi a vallásos presbitereket sokszor a 
lelkésszel szemben, méghozzá a „má’ 
mög” és „ minek a” gondolatköre. Sok-
szor egymással is szemben állnak, de a 
papjukkal is. Én mindig hálaadással gon-
dolok mégis a presbitériumaimra, mert 
azonosulni tudtam a vidéki parasztság 
gondolatiságával és mindig a pozitív 
hangadókat nyertem meg az ügyek érde-
kében. A negyvenévi lelkészi szolgála-
tomban mindig csak támogatókkal talál-
koztam, akár templomfelújításról, akár 
parókiaépítésről vagy szolgálatokról volt 
is szó. Csodálatos módon Isten megadta 
azt a kegyelmet, hogy tudtam a nyelvü-
kön beszélni. 
 
– Vajon mindez hozzájárult ahhoz, hogy 
egy ilyen nemes díjat is, mint egy díszpol-
gári címet megkapta esperes úr?  Mit 
jelent egy ilyen elismerés a lelkipásztor-
nak? 
 
– Hadd pontosítsak. Ez a díj már a máso-
dik, hiszen az elsőt nyolc évvel ezelőtt 
szülőfalumban Iszkaszentgyörgyön kap-
tam. Annak idején még tréfálkoztam is 
Pál apostol szavaival, hogy én beleszület-
tem, minek még erősíteni is ezt a polgár-
ságot. Büszke vagyok arra, hogy ott szü-

lettem, de kétségkívül Isten kegyelméből 
Kenesén is itt hagyhattam kezem nyo-
mát, lévén 32 éve élek itt, ebből 25 évet 
szolgáltam. Amikor várossá avatták idén 
Balatonkenesét egyáltalán nem gondol-
tam arra, hogy ezt a címet megkapom, 
de hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez 
nem esett jól. A díszoklevélben ez áll: a 
település életében betöltött kiemelkedő 
szolgálatáért és áldozatos munkájáért. 
Jólesett, hogy elsőnek választottak és 
jólesett a megbecsülés. Konfliktusom 
sohasem volt és az őszinteségemet pedig 
mindvégig érezhették. Politikai módon 
nem vettem részt a település vezetésé-
ben, de Kálvin szavaival igaz az, hogy 
nem zárkózhatunk el a közéletiségtől, 
hiszen a politika eredeti értelmében ott 
kell, hogy álljon a keresztyén hívő ember 
életében és szolgálatában, így a lelkipász-
tor szolgálatában is. Legyen az a szószé-
ken, az eke szarván vagy éppen a traktor 
kormányánál, ezt én is így vallom. Talán 
megbecsülésemben az is szerepet játszik, 
hogy olyan időben jöttem Balatonkene-
sére, amikor még rácsodálkoztak az em-
berre, hogy hogyan lehet annyi esze, 
hogy papnak állt. Rengeteget lehetne 
mesélni erről az időről, de talán ebben az 
interjúban legyen elég röviden ennyi is. 
Öröm számomra, hogy látom a gyerme-
keket is meg a lelki gyermekeket is fel-
cseperedni. 
 
– S ha már szülőség… Van aki továbbvi-
gye a szolgálatot, hiszen a Németh fiúk 

közül is vannak lelkészek, Péter éppen 
Balatonkenesén szolgál. Átadva a stafé-
tabotot hogyan telnek esperes úr számá-
ra a nyugdíjas évek? 
 
– Tréfásan-komolyan szokták azt monda-
ni, hogy a nyugdíjas évekkel majd az em-
bernek több ideje lesz mindenre. Nos 
hála Istennek a hetvenhetedik eszten-
dőmben is megadta az Úr Isten, hogy 
tiszta látással és gondolkodással élhetek, 
s a mai napig is sok helyre hívnak szolgál-
ni és ezeket a szolgálatokat örömmel 
vállalom. Egy kicsit ki is emelném, hogy 
büszke vagyok arra, hogy még a Miatyán-
kot sem tévesztettem el soha a szószé-
ken. A kertünkben most még vár egy kis 
őszi ásás, aztán azt várom, hogy folytat-
hassam az elméleti munkát. Szülőfalum 
egyháztörténetét és iskolatörténetét már 
megírtam, most a balatonkenesei gyüleke-
zet történetét szeretném megírni és ha 
még kapok hozzá erőt szeretném megírni a 
Veszprémi Református Egyházmegye törté-
netét is, hacsak az adalékok szintjén is. 
 
– Köszönöm szépen a beszélgetést, s az 
Olvasók nevében is Isten gazdag áldását 
kérem életükre és további szolgálatukra, 
s még sok dolgos, munkás szolgáló évet 
kívánok a Dunántúli Református Egyház-
kerület minden gyülekezeti tagja nevé-
ben. 

Rásky Miklós lelkipásztor 
(Alsóörs) 

„Öröm szá-
momra, 
hogy látom 
a gyermeke-
ket is, meg a 
lelki gyerme-
keket is fel-
cseperedni.” 
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A képes-fabulás-templomos kötetet a 
Dunántúli Református Egyházkerület  
megbízásából és támogatásával a Pápai 
Református Gyűjtemények adja ki. A 
könyvet gyülekezeti forgalmazásban 
lehet majd megvásárolni, ára: 2.700 Ft. 
A Templommeséknek a karácsonyi sze-
zon egyik egyházi könyvszenzációjának 
szerzőivel munkatársunk beszélgetett. A 
beszélgetés teljes „vágatlan változatát” 
a honlapunk (www.refdunantul.hu) köz-
li majd.  
 
– Mivel foglalkoznak, mi a képzettségük, 
mesterségük és választott hivatásuk? 

Ekhardt Júlia, fotográfus: – Idegenforgal-
mi marketinggel és fotózással foglalko-
zom. Nagyon sok városnak, településnek 
készítettem idegenforgalmi prospektust, 
könyvet. Nemrég jelent meg az „Élveze-
tes egészség” című nagy formátumú sza-
kácskönyv, melynek fotóit én készítettem 
– nagy élvezettel, és kiadónál van egy 
Indiát bemutató reprezentatív albumom 
is. A Református Egyházon belül egyház-
megyéknek készítek az egyházmegye 
templomait bemutató „vallási-turisztikai” 
kiadványcsomagot és rengeteg gyüleke-
zetnek dolgozom kisebb-nagyobb felada-
tokkal (prospektus, képeslap, stb.) Eze-
ken kívül fotókiállításokon veszek részt az 
általam készített templomfotókkal és – 
aminek különösen örülök – a képeim 
díszítik néhány református iskola falait is.  

Borbély János református lelkész: – Kö-
szönöm a kérdést, főleg, hogy ilyen sok-
rétűen lett feltéve. Képzettségem: mér-
nök, pedagógus és lelkipásztor. Mind a 
három pályán dolgoztam, sőt még töb-
bön is. Úgy szoktam mondani, hogy se-
gédmunkástól kezdve lelkészig minden 
voltam, ami azt hiszem nem hátrány a 
gyülekezetek ismerete szempontjából. A 
mesterségem – bocsánat, hogy így mon-
dom – az, hogy Borbély János vagyok 
napi huszonnégy órában. Ez nem könnyű, 
higgyék el. Nagyon fontosnak tartom a 
saját identitásom megőrzését, főleg egy 
ilyen erőszakos és karmoló világban. 
Újabban a parókiánk kerítésén belőli vilá-

got Borbély-országnak kezdtem el nevez-
ni, ami azt jelenti, hogy a benti világban 
teljesen másféle értékek és dolgok számí-
tanak, mint odakint. Nagyon igyekszünk 
ezeket Isten akaratához igazítani. Mi így 
őrizzük a méltóságunkat. Sajószentpéte-
ren vagyok lelkész.   

– Mi a könyv létrejöttének előtörténete,  
hogyan találtak egymásra, mint szerző-
társra és mi közös munkájuk módszere? 

Ekhardt Júlia: – Körülbelül 10 éve fotó-
zom magyarországi (és határon túli) re-
formátus templomokat. Tíz éve szembe-

Dunántúli 

templommesék 

Ekhardt Júlia Indiában 
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sülök azzal a ténnyel, hogy ezeket a cso-
dákat még a szomszéd településen, vá-
rosban élők sem ismerik. Megdöbbentő 
élményben volt részem tavaly, amikor is 
fotókiállításom (táncfotók) volt Indiában 
(ahol a mindennapi élet alapja a HIT.). 
Magammal vittem néhány magyarországi 
református templomfotót, ami olyan 
mély benyomást tett – a zömében hindu 
– emberekre, hogy felkértek, rendezzek 
kint egy kiállítást ebből az anyagból is. 
Borbély Jánossal is egy fotózás alkalmá-
val találkoztam. Jánossal ugyan két kü-
lönböző világban élünk, mégis azonnal 
közös nyelvet kezdtünk el beszélni – kö-
rülbelül hat évvel ezelőtt. Ez azonos kö-
zegben élők között is nagyon ritka. Mun-
kamódszerünk a barátság. Egyetlen fotó-
ból, írásának egyetlen sorából mindket-
ten tudjuk, hogy a másik mit akar mon-
dani. 

Borbély János: – Júlia egy nagyon érdekes 
személyiség, aki nem a református egy-
ház dogmatikáján keresztül közelít a kér-
désekhez. Egyébként a református temp-
lomok szerelmese, olyan érzékeny és látó 
módon kevesen közelítenek a temploma-
inkhoz, mint ő. Most például egy indiai 
kiállításra készül festett református 
templomainkból készített fotóanyagával, 
ahová meghívták. Egy templomfotózása 
alkalmával találkoztunk még Zubogyon, 
ahol elmondta, hogy egy ilyen könyvet 
szeretne. Nekem már volt kész mesém, 

megmutattam, és úgy döntöttünk, hogy 
megpróbáljuk. De azt hiszem, hogy a 
végleges forma, csak a könyv készítése 
során alakult ki. Mivel távol lakunk egy-
mástól, a kapcsolatot interneten, telefo-
non és természetesen, bizonyos fázisok-
ban, személyesen is tartjuk, ilyenkor vagy 
ő jön, vagy én megyek. Egyébként a leg-
nagyobb mértékig önállóan dolgozunk, 
szem előtt tartva a közös célt. Júlia na-
gyon komoly és korrekt munkatárs. Amit 
megbeszélünk, ahhoz tartjuk magunkat. 
Például csak úgy javít bele, még egy elírt 
betűt is, a meséimbe, ha megbeszéli ve-
lem. Ez nagyon fontos a számomra. Rövi-
den azt mondhatnám, hogy tiszteletben 
tartjuk egymást, egymás munkáját. 

– Kedves Júlia! Mi jut eszébe először a 
könyv tartalmából, van-e különösen ked-
ves részlete, amely szerzőtársától szár-
mazik? 

Ekhardt Júlia: – Mindegyik történetnek 
megvan a saját tanulsága. Azt sajnálom 
csak, hogy a könyvbe 16 mese fért és 
nem több. De ha az első – „A lélekmadár 
röpte” című – kötetet is hozzáadom, ami-
ben szintén 16 mese található, akkor 30 
napra elegendő útravalóval felvértezve, 
talán könnyebben vesszük a napi akadá-
lyokat. 

Dusicza Ferenc  
 

Borbély János lelkipásztor 
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220 éves templomunkat ünnepeljük Vár-
palotán. Ennek okán jelent meg a 2009. 
augusztus 22-i ünnepségünket megelőző-
en Dr. Huszár Pál legújabb könyve a Pá-
pai Református Teológiai Akadémia ki-
adásában, amelyben hiteles, részletes 
ismertetést tár a tisztelt olvasó elé a Vár-
palotai Református Egyházközség múltjá-
ról, jelenéről. Hiteleset, hiszen történészi 
alaposságával, keresztyéni felelősségével 
teszi mindezt. 

Ünnepelni jó. Ilyenkor nemcsak tes-
tünket, hanem lelkünket is ünneplőbe 
öltöztetve tudunk együtt örülni – jelen 
esetben megmaradásunkért, gyarapodá-
sunkért. E könyv elolvasása által pedig 
azért, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy 
elődeink Krisztusba vetett hite, máig ha-
tó áldozatkészsége, példás hűsége révén 
lélekben gyarapodhatunk, hitünkben 
erősödhetünk. 

Hérodotosz óta tudjuk, hogy a törté-
nelem az élet tanítómestere. Református 
Egyházközségünk történetének meg-
ismerésével a könyv alkalmat teremtett 
arra, hogy a feltárt ismeretek birtokában 
a sokszor ínséggel, szenvedéssel küszkö-
dő eleinkről példát is vehessünk hit és 
áldozatkészség tekintetében egyaránt. 

Egy késő őszi napon, amikor édes-
apámmal a szőlőtelepítés többnapos, 
fáradságos munkája első műveletének, a 
földforgatásnak a végéhez közeledtünk, 
izzadtan, megfáradva az ásónyélre tá-
maszkodva megpihentünk, az egyik 
szomszédunk jött oda hozzánk megnézni, 
mit is csinálunk. Munkánk eredményének 
láttán azt mondta: „ti aztán megadjátok 
a módját a szőlőültetésnek”! Akkor jó 
érzés töltött el, hiszen azt éreztem, hogy 
a fáradságos munkámnak mások szerint 
is van értelme, van, akire felnézhetek, 
akitől ellessem a munka fortélyait, és 
mindehhez erőt és egészséget adott az 
Úristen. 

Ez a dicsérő megjegyzés jutott eszem-
be, amikor először jutottam e könyv vé-
gére. Igen először, mert több fejezetet 
kétszer-háromszor is elolvastam. Leg-
többször talán „Az első protestáns gyüle-
kezetek születése a Palota-környéki ré-

gióban” című fejezetet. Ebben a részben 
izgalmasan láttatja a szerző a két ma-
gyarországi protestáns egyház és egyben 
azok építőköveinek tekinthető egyház-
községek megalakulását, különös tekin-
tettel a környékbeli református egyház-
községekre. A lábjegyzetekben a jeles 
történelmi személyiségek történészi ala-
possággal megírt fontosabb életrajzi ada-
tai is színesítik az eseményeket. 

E kötet szerzője is megadta a módját 
a könyvírásnak! Alapos történelmi, bib-
liográfiai munkát kellett végeznie ahhoz, 
hogy az összes fellelhető, meglévő doku-
mentumot számba vehesse a könyv meg-
írásakor. Több rész is nagyon tetszett, 
különösen a „Templom és iskola” fejezet-
ben az a részletes mértékrendszeri ma-
gyarázat, amely nélkül elképzelhetetlen 
lenne például a 200 évvel ezelőtti refor-
mátus tanító éves javadalmazását a bécsi 
mázsával, a pozsonyi mérővel, vagy ép-
pen a font súlyegységben megadott érté-
kekkel elképzelnünk és megértenünk 

A jelenlegi templomunk építéséről 
szóló fejezet olvasása közben többször 

éreztem büszkeséget elődeim neveit 
olvasván. Nagyszüleim-szüleim korábbi 
történeteiből ismert őseim nehéz, küz-
delmes, de hittel teli életének több jeles 
eseményét örökítették meg a jelenleg is 
a szüleim tulajdonában lévő, több mint 
160 éves Szent Biblia – az akkor még szo-
kásosnak tartott – első és utolsó szabad 
lapjaira tett feljegyzéseikkel. E lapokon 
írtak összecsengenek az ebben a fejezet-
ben írtakkal. E könyvön keresztül is büsz-
ke vagyok harangokat adományozó őse-
imre. 

Büszke vagyok azokra a lelkészekre, 
tanítókra, kurátorokra is – akiknek adatai 
a függelékben időrendben, szépen sorba 
szedettek –, akik a Palotai Református 
Egyházközség iskoláiban minden nehéz-
ség, sanyargatás, nélkülözés mellett is 
olyan református embereket neveltek, 
mint amilyenek az én nagyszüleim is. 

Szívből ajánlom e könyvet mindenki-
nek, akit érdekel Várpalota és környéke 
protestáns egyházközségeinek története. 

 
Szűcs Zoltán 

A várpalotai egyház-

község története 
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EGYHÁZ—KÖNYV—KULTÚRA 

Dr. Huszár Pál 
KÁLVIN JÁNOS élete, teológusi, refor-
mátori és egyházszervezői munkássága 
(1509–1564) 
B/5 méret, 224 oldal, keménytáblás 
1800 Ft 
Kálvin egy mozgalmas, súlyos konfliktusokkal 
megterhelt 16. század szülötte volt, ezért 
kiemelkedő egyénisége sem lehetett mentes 
az ellentmondásoktól. Manapság azonban 
csak leegyszerűsített, sommás ítéletek élnek 

róla a köztudatban. A szerző egy igazabb képet kíván festeni a 
reformátorról és munkásságáról azok számára is, akik nem ren-
delkeznek mélyebb teológiai vagy egyháztörténeti ismeretekkel. 

 
PIUS EFFICIT ARDOR 
A művészet értékelése Kálvin művében 
és a református kultúrában 
Szerkesztette: Békési Sándor 
B/5 méret, 248 oldal, keménytáblás 
2500 Ft 
Többek között éppen Kálvin hatására a 
szakrális alkotások a templomokból a polgári 
családok otthonába és intézményeibe kerül-
tek, szent teret és szent eseményt teremtve 
maguk körül a kegyes élet által. A kötet a 

jelenkori magyar kutatások eredményeiből ad ízelítőt. 

 
Eberhard Busch 
REFORMÁTUS – Egy felekezet arculata 
Fordította: Szabó Csaba 
B/5 méret, 232 oldal, keménytáblás 
2300 Ft 
A keresztyén egyházak egyikét úgy hívják: 
„református”. Mit jelent ez a fogalom? Ez a kér-
dés nem kevés református embert is zavarba 
hoz, hiszen sok és sokféle részegyház szövetsé-
ge alkotja a református egyházat. A könyv arra a 
kérdésre keresi a választ, melyek a reformá-
tus egyházak jellemző vonásai, és egy sor 

olyan témával foglalkozik, amelyek a szélesebb társadalom szá-
mára is fontosak. 

 
Eberhard Busch 
ISTENISMERET ÉS EMBERSÉG: Bete-
kintés Kálvin teológiájába 
Fordította: dr. Huszár Pál 
B/5 méret, 184 oldal, keménytáblás 
1900 Ft 
Mi volt Kálvin mondanivalója a maga idejé-
ben s mit mondhat nekünk ma? Nem állt-e 
útjába szigorú fellépésével a Szentháromság 
Isten tiszteletének? Az egyedül hit által meg-
igazuló ember hogyan viszonyuljon a „jó 
cselekedetekhez”? S betöltheti-e ma az egy-

ház a politikai „őrálló” feladatát az állammal szemben? Hogyan 
kössük össze mostmár Isten tiszteletét és emberségünket? 

500 ÉVE SZÜLETETT KÁLVIN JÁNOS GENFI REFORMÁTOR 

A Kálvin Kiadó ajánlata 

KÁLVIN IDŐSZERŰSÉGE 
Tanulmányok Kálvin János teológiájá-
nak maradandó értékéről és magyaror-
szági hatásáról 
Szerkesztette: Fazakas Sándor 
B/5 méret, 416 oldal, keménytáblás 
3800 Ft 
Megdöbbentő az az egysíkú és hamis meg-
ítélés, amely manapság a reformátor gon-
dolatainak és műveinek ismerete nélkül 
hivatkozik őrá. Az itt olvasható tanulmá-

nyok a kálvini teológia összefüggésein, időszerűségén túl Kálvin-
nak a magyar kultúrára, társadalomra és közéletre gyakorolt 
hatását szeretnék föltárni, bemutatni. 

 
EVANGÉLIUMI KÁLVINIZMUS 
Szerkesztette: Galsi Árpád 
B/5 méret, 412 oldal, keménytáblás 
2900 Ft 
Több mint két évtizeddel ezelőtt jelent meg 
Békési Andor szerkesztésében a tizenegy 
könyvből álló „Az evangéliumi kálvinizmus 
füzetei” című sorozat. A neves szerzők 
Kálvin tanítását, örökségét próbálták fontos 
témák köré csoportosítva közkinccsé tenni, 
elsősorban az átlagolvasó számára, hogy 
„közel vigyék” őt a gyülekezetekhez. E so-

rozat szerkesztett, rövidített változata a kötet. 

 
Kálvin János 
KIK A BOLDOGOK? 
Igehirdetések Máté evangéliuma 5,1–12 
és Lukács evangéliuma 6,20–26 alapján 
Fordította: dr. Nagy Sándor Béla 
Ak/40, 88 oldal, kartonkötés 
500 Ft 
A könyvben közölt négy prédikáció (melyek 
Genfben hangzottak el 1560–61-ben) a Hegyi 
Beszéd bevezető szakaszáról közöl tanítást és 
ad feleletet arra a kérdésre, hogy valójában kik 

a boldogok? 

 
Kálvin János 
TANÍTÁS A KERESZTYÉN 
VALLÁSRA 
Fordította: dr. Békési Andor 
A/5 méret, 312 oldal, műbőrkötés 
2250 Ft 
A kötet Kálvin fő művéből, az eredetileg 
tizenkét kötetben napvilágot látott 
Institutioból közöl válogatást, a teológiában 
kevéssé jártas olvasók számára is jól ért-
hető betekintést nyújtva a reformátor taní-

tásának legfontosabb részeibe. 
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