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A MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG LAPJA

PRESBITER
„AMIKOR BÖJTÖLÖK, NE LEGYEN KOMOR A NÉZÉSETEK!” (Mt 6,16)

Sárospataki
hívogató
(15. oldal)

450 éves
a Káté

(10-12. oldal)

Mivel munkatársainkkal együtt folyamato-
san úton vagyunk a Kárpát-medencében, a
Presbiteri Szövetség kapcsolatépítésében és
szolgálatában, könnyen elôfordulhat, hogy
igen jelentôs események híre és anyaga is
késve vehetô át, különösen ha maga a híradás
sem használta megszokott, széles csatorna-
rendszerét.

Vannak esetek, amikor csupán néhány na-
pos késés is gyengítheti az üzenetet. Amirôl
viszont most szeret-
nénk beszámolni – úgy
tûnik – minden hónap,
vagy akár az esztendô
múlásával is egyre ak-
tuálisabbá, erôsebbé
fog válni. Azért bizo-
nyos, hogy a hírbôl és
anyagából bennünk is
evangéliumi tisztánlá-
tás, szükséges helyzet-
felismerés és hitvalló
magatartás kell, hogy
kibontakozzék. A hír és
az esemény Orbán Viktor miniszterelnök úr
elôadása Spanyolországban, Madridban, a
„Remény és keresztyéni válasz a válságra”
címû katolikus konferencián, 2012. novem-
ber 17-én.

Az elôadás a maga nemében mestermû.
Hangvételében emberi, ôszinte, hiteles, nagy
ívû, de ennél is fontosabb, hogy hitvallá-
sosan elkötelezett és elkötelezô. Az is sokat
jelenthet számunkra, hogy az elôadás „Tisz-
telt Hölgyeim és Uraim!” ismételt megszó-
lításától a zárómondatban eljut a „Kedves
Testvéreim!” akkori és késôbbi hallgatóit is
átölelô hangvételig.

Szûk keretünkkel élve törekszem a leg-

fontosabb gondolatokat és mondatokat fel-
idézni az elôadásból.

A bevezetôben, captatio benevolentiae, a
jóakarat megnyerése útján olyan neveket
idéz, mint Szent István, Szent Erzsébet –
Európa szerte ismert történelmi és egyházi
személyiségek. Tényként említ sajátosan ka-
tolikus hagyományokat, majd spanyol nem-
zeti befogadást nyert világhírû magyar fut-
ballistákat. Még mindig a bevezetés gondo-

lati részében az elsô
megállapítás elôtt
számtalan kérdést vet
fel, melyek mind arra
várnak választ: „...mi-
ként törhetett össze az
az álom, melyet mind-
annyiunk számára a
közös Európa jelen-
tett? Hogyan veszítette
el Európa a versenyké-
pességet?” A konkrét
válaszok helyett egy
egyetemes megállapí-

tást hallhatunk: „Ez nem egy egyszerû kon-
junkturális válság... A világban egy olyan
erôs átrendezôdés zajlik, mely lehetetlenné
teszi, hogy a válság utáni világ... olyan le-
gyen, mint a válság elôtti volt... A strukturá-
lis reformok nem elégségesek. Magyaror-
szágnak a teljes megújítására van szükségünk,
minden dimenzióban: szellemi, erkölcsi, lel-
ki, gazdasági, szociális dimenzióban teljes
megújításra és ezért radikális átszervezésre.
Ez sosem könnyû és sosem kényelmes.”

Közben történelmi utalásokat hallunk arról,
hogy mindezekben a vonatkozásokban mi
magyarok és spanyolok jól értjük egymást.

(Folytatás a 2. oldalon)

Csendes csodák
Ne várd, hogy a föld meghasadjon,
És tûz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre,
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog.
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut elôled,
Hogy nô, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? – s hogy tükrözôdni
Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök.
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

Reményik Sándor

Orbán Viktor miniszterelnök elôadása Madridban

A böjt értelme:
magunkat jobban
Isten szolgálatára

szánni.
(Dr. Nagy Sarolta)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az üzenet és látások kibontása elôtt az elô-

adó tisztázza, hogy mit nem várhatnak tôle:
„nem vagyok pap, se vallási vezetô. Nem va-
gyok filozófus és tudós sem... a politikát hi-
vatásának érzô ember, aki most éppen mi-
niszterelnök, és csinálja a dolgokat.”

A visszafogott, lényeget érintô, tárgysze-
rû, néhány soros életrajz bemutatása után
indul útjára az az okfejtés és európai hely-
zetfelmérés, mely – ismereteink szerint mi-
niszterelnöki részrôl – egyedülálló egész
Európában. Innen kezdve minden érintett
kérdésben bibliai alapozású, személyes és
egész nemzeti politikánkat jellemzô keresz-
tyén hitvallást hallhatunk.

Érezzük a széles merítésû megállapítás
maradandó érvényességét: „a keresztyén
hagyomány iránt elkötelezett embereket,
laikusokat, klerikusokat, katolikusokat és
protestánsokat egyaránt összekapcsolja egy
közös érzés. Ez az ôrálló felelôssége”. Itt az
elôadás Ezékiel próféta ismert kijelentését
idézi „Embernek fia! örállóul adtalak én té-
ged...” (Ezékiel 3,17). Majd így folytatja:
„az én fölfogásom szerint Isten ilyen ôrál-
lókká rendelte az egyházi és világi vezetô-
ket, vagyis a politikusokat is”.

Az európai pénzügyi és gazdasági válság-
gal kapcsolatban rámutat, hogy olyan alap-
képletek, együttélési formák váltak megkér-
dôjelezhetôvé, mint a nemzet és a család.
„Mindez annak köszönhetô, hogy ezek a
fontos dolgok – munka, hitel, család, nemzet
– eloldódtak attól az erkölcsi alaptól, melyet
a keresztyénség biztosított számukra, s ezért
az elmúlt évtizedekben elvesztették a súlyu-
kat és értéküket... mára kialakult helyzet
Európában, hogy Európa... szégyellni kezdte
gyökereit ...azon dolgozik, mindent megtesz
azért, hogy a kereszténységet az emberek
privát életébe, a templomokba és a történe-
lemkönyvekbe számûzze.”

Bár Európa nem jött volna létre keresz-
tyénség nélkül, annak spirituális erejét most
mégis kész megtagadni és értékeire úgy te-
kint, „mintha a múltból visszamaradt lomok
lennének” – miközben „sok milliónyian nem
tudják már valódi mélységükben megélni az
emberi kapcsolataikat”.

Ha a legutóbbi statisztika tükrében szem-
léljük keresztyénségünket Magyarországon
– olvassuk –, a felnôtt lakosság 95%-a még
mindig valamelyik felekezethez tartozónak
vallja magát, de templomba csak 14% jár.
Elkezdôdött hosszabb ideje és a keresztyén
Európa és benne Magyarország hasonlatos-
sá vált ahhoz az emberhez, aki a keresztény
tanításban jól ismert történet szerint homok-
ra építette a házát (Máté 7,26-27).

Nyilván sokféle támadás is érte Európát,
de alapok nélkül nem tudott ellenállni a hul-

lámoknak. Történelmi távlatban szemlélve
például az Ószövetség az uzsorát messze
megtiltotta és a hitel, a kamatszedés még a
reformáció után is igen erôsen lelki mérté-
kek alatt állt. Még késôbb is, a korai kapita-
lizmusban – olvassuk – „a hitelhez akkor
még kapcsolódott a bizalom, az adott szó
szentsége, a tisztességes üzleti magatartás”.
A helyzet mára az alapok hiányában meg-
változott: „olyan feltételek mellett lehet ma
hitelhez jutni, amely veszélyezteti az egyes
nemzetek szuverénitását és a hitelezôk arra
kényszerítik a kormányokat, hogy azoktól
vegyék el a pénzt, akiknek sokkal inkább
adni kellene. Nekem az a meggyôzôdésem,
hogy egy keresztyén értékrendet képviselô
Európa nem engedte volna meg, hogy az em-
berek felelôtlen hitelek felvételével feléljék
családjuk jövôjét”. Nagyon könnyen hitel-
rabszolgaságba süllyedhet egy egész nemzet,
„és egy országot két fajta módon lehet le-
igázni: karddal, vagy adósággal, ezt sosem
szabad elfelejtenünk”.

Tovább elemezve a hitel-spirál végzetes út-
ját, újból az alapok hiányára, majd az erköl-
csi szempontok legelhanyagoltabb területeire
mutat rá az elôadó, a Biblia világosságával
is: „Európában a legsúlyosabb morális vál-
ság éppen azoknál a politikai és üzleti veze-
tôknél tapasztalható, akik a saját rövid távú
karrier- és anyagi érdekeik miatt minden
más szempontot figyelmen kívül hagynak.
Ahogy írva is van: „mert minden rossznak a
gyökere a pénz szerelme, mely után sóvá-
rogván némelyek eltévelyedtek a hittôl, és
magukat által szegezték sok fájdalommal”
(1Tim 6,10). A morális válság tetten érhetô
azoknál a vezetôknél is, akik az „együnk és
igyunk, holnap úgyis meghalunk” (Ézsaiás
22,13), de legalábbis a „holnap nem mi kor-
mányzunk” filozófiáját hangoztatva egész
országokat képesek voltak eladósítani.

A konkrét valós frontterületek érintése
után hitvallásos mélységben és határozott-
sággal fogalmazza meg az elôadó a magyar
és legjobb európai fegyvertársai törekvését
az egyetemes támadással szemben: „szóval
alkottunk egy új alaptörvényt, amelynek az
elsô fejezetét úgy hívják, hogy Nemzeti Hit-
vallás. ... Az elsô sora az új magyar alkot-
mánynak úgy kezdôdik, hogy „Isten, áldd
meg a magyart!” Ez a himnuszunk elsô sora
is... Azért is fogalmaztunk ilyen alkotmányt...
mert szembe kellett szállnunk a keresztyén
kultúrának, a keresztyén civilizációnak és a
keresztyén értékrendnek a visszaszorítását
és aláásását is célzó európai politikai és
szellemi irányzatokkal és erôkkel. Tudtuk,
hogy ebbôl harc lesz.”

Ezt követôen az Alkotmány legalapvetôbb
elveibôl idéz, melyek így záródnak: „elis-
merjük a keresztyénség nemzetmegtartó

erejét. Errôl volt a legnagyobb vita: elismer-
jük a keresztyénség nemzetmegtartó szere-
pét.”

Ezek a vallomások egy döntô stratégiai
kérdéshez is elvezetnek, a hit és politika, a
keresztyénség és a politika területén. A kér-
dés az volt, hogy lehetséges-e keresztyén
igazságokat és egyben választói többséget
fenntartani egy vallásilag egyébként sajnos
közömbös országban? Az eredmény azt mu-
tatja, hogy ez lehetséges: „...képesek voltunk
egy mélyen keresztyén alapozású alkot-
mányt létrehozni demokratikus politikai kö-
zegben... Ez biztatás arra, hogy a keresztyén
politizálásnak igenis vannak esélyei, gyôzel-
mei, alkotó esélyei is vannak a modern eu-
rópai világban”.

Az elôadás utal az ilyen jellegû eredmé-
nyeink fogadtatására. Ezek az eredmények
indokolatlan és alig érthetô indulatokat vál-
tottak ki Strassbourgban, az Európai Parla-
mentben, ahol „az európai baloldal egy kü-
lön vádülést szervezett..., hogy elítéljék a
Magyar Alkotmányt, s ez egy óriási vita volt,
amin én magam is részt vettem. Érdemes
megnézni (a készült videofilmen), hogyan
zajlik ma a keresztyénellenes politika Euró-
pában, a nyílt színen. Nagyon tanulságos, ha
van módjuk, tegyék meg”. Az elôadó utalt
arra, hogy nehéz volna egy rövid elôadás-
ban röviden pontosítani az egy irányba moz-
duló tendenciákat, de ezeket a velünk szem-
beálló erôket az európai fôáram névvel kí-
vánja azonosítani. Hogyan fogalmazza meg
ennek a fôáramnak a szándékát alig egy
mondatban: „az európai gondolkodás fôára-
ma, domináns áramlata egy világos képpel
rendelkezik Európa jövôjérôl. Ôk azt gondol-
ják... és a szándék szerint Európa e felé tart,
hogy a vallásosból vallástalan legyen, nem-
zetibôl nemzetek feletti formációt öltsön, és
a család helyett individuum felé haladjon.
Ôk ezt progressziónak nevezik. Ez ma az
uralkodó szellemi áramlat az európai politi-
kában. A mi bûnünk, hogy... mertük alkot-
mányba foglalni azt, hogy a vallás, az egy-
ház, a nemzet és a család nem a múlthoz,
hanem a jövônkhöz is tartozik. Ez az oka an-
nak a gyûlölettôl motivált óriási támadás-
nak, melyet a magyar alkotmány és a magyar
alkotmány megalkotóival szemben Európa
szerte tapasztalhatunk.”

A befejezô rész az eldurvult támadások és
küzdelmek bemutatása, utána újból a re-
ménység és hitvallás hangján szólal meg ar-
ról, „hogy a keresztény értékeken alapuló
politika a történelem folyamán most ismét
meg fogja újítani Európát. Mi hiszünk ab-
ban, amit Schuman mondott: Európa vagy
keresztény lesz, vagy nem lesz. És úgy gon-
dolkodunk, hogy nekünk, akiket Isten Euró-
pa ôrállóiként helyezett ebbe a küzdelembe
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politikusként, az a feladatunk, hogy az elkop-
tatott, kiüresedett értékeinknek visszaadjuk
a mély keresztény erkölcsi jelentéstartalmát
... hogyha ezeket a célokat el akarjuk érni,
akkor a személyes változás, a személyes el-
kötelezôdés, a személyes példa kérdése nem
kerülhetô meg ... olyan politikai kultúrára,
személyes mentalitásra, viselkedésre, olyan
kormányzásra ... van szükség, amelyet defi-
niál, meghatároz a keresztény tanítás. Amit
most mondunk, azt komolyan kell venni, va-
gyis olyan politikára és olyan vezetôkre van
szükség, akiknek a kultúrája arra épül, hogy
nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalko-
dik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi
a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem
rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak,
de együtt örül az igazsággal (I. Kor. 13) ...
nem látok más utat a politikában sem, amely
ne a kárhozathoz vagy a bukáshoz vezetne.
Járjunk hát ezen az úton, kedves Testvéreim!

Köszönöm, hogy meghallgattak!”.

Mit mondjunk mindezekre? Tehetnénk fel a
bibliás kérdést. Talán azt, hogy ez az elôadás
messze fölötte áll annak, amit hétköznapi
nyelven politikusi megnyilatkozásnak szok-
tunk nevezni. Ezért is szabad és kell foglal-
kozni vele. Ennyire ma Európában egyetlen
kormányfô és egyetlen kormány sem érzi,
hogy keresztyén örökségünk és értékren-
dünk védelmében így szót emeljen. Olyan
bizonyságtétel ez és olyan világos látás, mely
minket is arra késztet, hogy bár minden
konfliktust és konfrontációt elkerüljünk,
amennyire csak lehet, de a konfesszionális,
hitvallásos valós helyzetet ne akarjuk kike-
rülni.

Ezt az üzenetet már korábban nekünk kel-
lett volna megfogalmaznunk – s ha ez eset-
leg megtörtént, akkor újra meg kell tennünk.
Isten megajándékozhatja az ôrállókat az
egymás kürtjeleinek és hangjának felisme-
résével, és a reájuk bízott legkisebb nyáj fel-
ismerésével is. A Magyar Református Egy-
ház az egész magyar protestantizmusért fe-
lelôs, de mindazért a közös európai evangé-
liumi örökségért is, melynek támadottságá-
ról most hallhattunk.

A magyar reformáció folyamatosan az
egész nemzet gondozója is volt és szenvedé-
seinek is részese. Szövetségünk pedig a Kár-
pát-medencei – általunk is munkált – együtt
szolgáló Szövetségekkel egyetemben fele-
lôsséget érez azért, hogy a magyar reformá-
tus presbiteri válaszadásban a Habakuk pró-
féta hangja szólalhasson meg Isten kegyel-
me és Lelke által: „Ôrhelyemre állok, és
megállok a bástyán, és vigyázok...” (Haba-
kuk 2,1)

D. Szabó Dániel

Most nem egyetlen Igét szeretnék kibontani,
hanem a Szentírás tükrében szeretném figyel-
münket egy napjainkban sokat emlegetett té-
mára irányítani, azzal a szándékkal, hogy
„többé ne embereknek kívánságai, hanem Is-
ten akarata szerint éljétek (éljük) a testben
hátralevô idôt” (1Pét 4,2).

Egy száz évvel ezelôtti cselekményû filmet
néztem valamelyik este. A helyszín egy min-
dentôl távol esô kis falu volt, ahová egy fia-
tal tanítónôt helyeztek. A faluban mindenki –
gyermek és öreg egyaránt – napfelkeltétôl
napnyugtáig dolgozott a földeken, az állatok
körül, vagy a háztartásban. Vasárnap délelôtt
szépen ünneplôbe öltöztek és elmentek a
templomba, utána beszélgettek egy kicsit a
templom elôtt, aztán minden folytatódott mo-
noton egyhangúsággal. Rövid idô elteltével
megkérdezte a tanítónô, hogy – nincs itt sem-
mi szórakozóhely? – A föld és az állatok...
nekünk ez a szórakozásunk – válaszolták a
helybeliek.

S valóban, amit termett a föld évrôl évre, az
szolgált ennivalóul embernek, állatnak. Ha
adott Isten csapadékot és napsütést – és a kár-
tevôk vagy az ellenség nem tette tönkre a ter-
mést –, akkor volt mit enni, volt mibôl ruház-
kodni, ellenkezô esetben jött az éhínség és az
elvándorlás. Gyakorlatilag így élt az ember
évezredeken át, egészen a legutóbbi idôkig.
Annyit élt fel, amennyi termett. Ettôl legfel-
jebb rövidtávon tért el, például József vezény-
letével a hét bô és hét szûk esztendô alkalmá-
val... de a Föld tartalékaihoz alig-alig nyúltunk.

Elôször az erdôk látták kárát a túlfogyasz-
tásnak. Kellett a fa az építkezéshez – bibliai
példával élve a libánoni cédrusok a jeruzsá-
lemi templom és királyi palota építéséhez –,
vagy a hajóépítéshez – gondoljunk Hirám
hajóira –, valamint tüzelési célra – néha meg
bosszúból az ellenség erdejét, gyümölcsösét
pusztították el csupán károkozás céljából
(2Kir 3,25). Ugyan kinek jutott eszébe ültet-
ni a kivágott fa helyébe!? Minek? Terem az
„magától”! De abból is kezdtünk elvenni, amit
Isten a Föld méhében a lábunk alá készített.
Érdekes azonban, hogy ennek jelentôs része
nem a megélhetést segítette, hanem arany,
ezüst, réz dísztárgy, kincs, vagy vas fegyver-
ként öltött formát.

Két-háromszáz éve viszont elkezdtük in-
tenzíven „kiegészíteni” Istennek évrôl évre
elkészített gondoskodását. Már nem eléged-

tünk meg avval, amit abban az évben adott,
hanem energiahordozóként a szén, majd a
kôolaj s végül az uránkészleteket is igénybe
vettük, hogy segítségükkel komfortosabbá
tegyük életünket. S valóban, gépi közleke-
déssel gyorsan, nagy távolságokra is tudunk
utazni, illetve árut szállítani. Öntözéssel, mû-
trágyával, gépi mûveléssel nagyobb termés-
átlag érhetô el, így a Föld több embert képes
eltartani. Mindennapi kényelmünket szolgál-
ja a vezetékes víz, villany, gáz. Nélkülük már
el sem képzelhetô az élet, különösen városon,
s ma már az emberiség fele városokban él!

De testvéreim, helyzetünk olyan, mint aki
folytonosan kölcsönökbôl egészíti ki a kere-
setét meghaladó szükségleteit! S hogy ez
nem csak hasonlat, azt bizonyítja egyre több
egyén, család és ország pénzügyi eladósodá-
sa is. Csökkenti veszély érzetünket a konti-
nenseken átívelô modern közlekedés és in-
formációáramlás, valamint a globális pénzvi-
lág. Csôvezetékek, tartályhajók és villamos
távvezetékek szállítják akár nagy távolságok-
ra is az energiahordozókat. Ha rossz termés
volt a világ egyik felén, pótolják azt akár egy
másik földrészrôl is, és valóságos pénz he-
lyett csak információ – átutalás – áramlik a
bankrendszer egész Földet behálózó csator-
náin át közel fénysebességgel.

Ebbe a világba kiált bele Pál apostol sza-
vaival Isten figyelmeztetése, hogy „tartsátok
becsületbeli dolognak, hogy csendesen élje-
tek, tegyétek a magatok dolgát, és saját keze-
tekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nek-
tek” (1Thessz 4,11). Hiszen arra rendelte az
embert Isten, hogy mûvelje és ôrizze az Éden
kertjét. Máshol megtoldja még Pál ezt a gon-
dolatot avval, hogy „aki lopni szokott, többé
ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját
keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy
legyen mit adnia a szûkölködôknek” (Ef 4,28).

* * *

Végül még azon gondolkozzunk el, hogy mi
is számít javakat teremtô munkának? Csak az
dolgozik, akinek bejelentett munkahelye van?
Vagy más szórenddel: akinek van munkahe-
lye, az mind javakat teremtô munkát végez?
Megint másfelôl közelítve, aki például a gyü-
lekezetben vállal szolgálatot: bibliakört vezet,
takarít, vagy hangfelvételt készít az istentisz-
teletrôl, az vajon javakat teremtô munkát vé-
gez?

Saját kezetekkel
dolgozzatok!
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Hadd érzékeltessem a kérdést két példával.
Gyermekkoromban, amikor szüleim foglal-
kozásáról kellett nyilatkozni, akkor gyakran
úgy hangzott a válasz, hogy édesapám itt és
itt dolgozik, de édesanyám nem dolgozik, ô
háztartásbeli. Nem dolgozik?... Csak reggeltôl
estig fôz, mos, vasal, varr, foglalkozik a gye-
rekeivel, gondozza idôs szüleit, segít a majd-
nem vak szomszéd néninek, mûveli a zöldsé-
geskertet... És a másik példa: vajon aki fegy-
vergyárban dolgozik, vagy hatóanyagot nem
tartalmazó „étrendkiegészítôket” vagy egyéb
varázsszereket állít elô, illetve árusít, az Isten
mértékével mérve dolgozik vagy tékozol?

Jézus azt mondja, hogy „Aki nincs velem,
ellenem van, és aki nem gyûjt velem, tékozol”
(Lk 11,23). Jézus itt a munkát az Ôhozzá va-
ló viszony szerint minôsíti. Amit Vele, és az
Ô dicsôségére végzünk, az javakat teremtô
munka, de nélküle a legjobb szándékkal vég-
zett tevékenység is tékozlás. Talán nem vélet-
len egybeesés, hogy a „keresztyén Európa”
éppen két-háromszáz évvel ezelôtt kezdte sa-
ját magát ültetni Isten helyére, s ezzel egy idô-
ben kezdett fokozottan a tartalékokhoz nyúlni.

A munka célja – Isten terve szerint – a mû-
velés és ôrzés. Mára ez a cél gyökeresen meg-
változott. Legtöbb esetben a munka célja, a
pillanatnyi megélhetés bármi pusztítás árán
is... és akinek többre is jut, az azért dolgozik,
hogy költhessen, szórakozhasson, vagy félre-
tegyen – mint a bolond gazdag – és nem azért,
hogy „legyen mit adnia a szûkölködôknek”.

Azért osztottam meg ezeket a gondolatokat
veled is, Presbiter Testvérem, mert Isten min-
ket a gyülekezetünk és saját családunk lelki
és anyagi javainak a sáfárává tett. Némelyün-
ket még nagyobb közösségben is feladattal
bízott meg. Ha az egész Föld gondját nem is
tudjuk megoldani, legalább azon a kevesen
legyünk hû sáfárok, amire bízattunk!

Úgy tekintsen minket minden ember, mint
Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.
Márpedig a sáfároktól elsôsorban azt köve-
telik, hogy mindegyikük hûségesnek bizo-
nyuljon (1Kor 4,1-2).

Dr. Viczián Miklós

Felhívás
Szövetségünk Elnöksége október 19-
20-án elnökségi ülést tartott Budapes-
ten. Ezen – többek között – határozott a
2013. évre vonatkozó tagdíj és elôfize-
tési díj összegérôl is. Az Elnökség
19/2012. Eln. határozata értelmében
2013-ra vonatkozólag a tagdíj változat-
lanul 2000 Ft, a PRESBITER elôfizeté-
si díja belföldre 2100 Ft/pld. marad. Az
elôfizetés díja Európába 4200 Ft/pld.,
tengeren túlra 4800 Ft/pld. összegben
került megállapításra.

...hogy Jézusnak voltak testvérei. Hogyan
egyeztethetô ez össze a Szûz Mária kultusszal?

* * *

A kérdés két részre bontható. Az elsôre az a
válasz, hogy Jézusnak valóban volt négy fiú-
testvére és néhány lánytestvére. Nála fiatalab-
bak. A fiútestvérek nevét ismerjük az evangé-
liumból (Márk 6,3): Jakab, Józsé, Judás, Si-
mon. Máté evangelista is merôsíti ezt a köz-
lést (13,55). A többi evangélium csak össze-
foglalóan szól Jézus testvéreirôl. Közülük Ja-
kab játszik jelentôsebb szerepet az ôsegyház
életében. Ô a jeruzsálemi
gyülekezet elöljárója, s egy-
ben az elsô jeruzsálemi zsinat
„elnöke”.

* * *

Az evangéliumi keresztyén-
ség tényként tartotta számon,
hogy Máriának számos gyer-
meke volt (az ô korában nem
is olyan sok...) A római és
bizánci egyházfelekezet át-
értelmezte az „adelfos” szót.
Testvérbôl unokatestvért csi-
nált. Tette ezt annak érdekében – századokkal
késôbb –, hogy Szûz Mária „örökös szüzes-
ségének”, „istenanyaságának” jelével igazol-
ja az igazolhatatlant.

A testvér vitathatatlanul testvér. Unoka-
testvérek még Keleten is távolabbi hozzátar-
tozók. Nem tartoznak a „családi fotó”-hoz.
Márpedig Jézus testvérei gyakran szerepelnek
Mária, illetve Jézus közelében. Ha unokatest-
vérekrôl beszélnének az evangéliumok, más-
ként fejeznék ki magukat. Azt is tudjuk, hogy
Jézus életében nem követték ôt. Jakab volt az,
aki azonosult fél-testvérével, Jézussal. Jakab-
nak és testvéreinek József volt az édesapja.

Figyelembe kell vennünk egy talányos kér-
dést. Ez pedig Jézus ifjúkora. Az evangelista
12 évesen említi utoljára, amikor „Bar Micvó”-
ja (konfirmációja) alkalmával Jeruzsálemben
járt. Viszont nyilvános mûködése Tibérius
császár uralmának 15. évében kezdôdik, s
mintegy három éven át tart. Ekkor már 30
éves. Hol volt, mit csinált 12 és 30 éves kora
között? Vannak, akik – alaptalanul – azt vé-
lik, hogy ezt az idôt tudós elmélyülésben, el-
vonultan, netán párszik, vagy mások körében
töltötte. Ez fantáziatermék.

Otthon volt Názáretben. Nevelôapja, József
ácsmester. Mint felesége elsôszülöttét beavat-
ta mesterségébe. S mivel az ácsmesterek erôs
testalkatú emberek, Jézus is megizmosodha-
tott a mûhelymunkában. (Nem a szentképek
szôke, leányos, néha vézna szentje...)

Bar Micvója alkalmával József és Mária
kiséretében látjuk. Ámde ezek után József el-
tûnik a családi képbôl. Jelentôs életkorkü-
lönbséget feltételezve arra gondolhatunk,
hogy elhunyt.

Mi történik Keleten – de a két világháború
között még Magyarországon is –, ha a család-
fô meghal? Az elsô fiúgyermek lesz anyja tá-
masza. Testvéreinek felnevelésérôl kellett
gondoskodnia. Harmincéves korára a legki-
sebb is felnôtt. Ô teljesítette Mózes törvényé-
ben elôírt kötelességét. Most már teljesen a
nyilvánosság elé léphetett.

A másik kérdés: Mária örökös szüzessége
a Bibliában ismeretlen. Az errôl szóló hagyo-
mányt, majd dogmát a római és a bizánci egy-
ház alakította ki. Alapja egy súlyos tévedés.
Ézsaiás 7,14-re hivatkoznak, mint Máriára
vonatkozó jövendölésre. Egyrészt ott nincs
jövendölés, másrészt nincs szó „Szûz”-rôl,
hanem fiatal asszonyról. Az alexandriai elgö-
rögösödött zsidóság a hellén misztériumok
kedvéért – a héber „ALMÁH” szó helyett
„BÖTULÁ”-t véve (fiatal nô – szûz) „parthe-
nosz”-t fordított „neánisz” helyett. (Ezért uta-
sította el a biblikus keresztyénség az alexand-
riai „Septuaginta” fordítás használatát. A
szándék az volt, hogy ily módon „egyenjo-
gusítsák” a görög misztériumok istennôivel a
zsidó hitvilágot, ahonnan hiányzott a nôi
principium.

Erre alapozva indult el az a hagyományte-
remtés, mely végül oda vezetett, hogy az efe-
zusi zsinaton „istenszülô”-nek, „örökös szûz-
nek” nyilvánították Máriát, megsemmisítsék
az ottani Arthemis (szexistennô) kultuszát. Az
évszázadok során egyre több csodás jelzôvel
látták el Máriát, míg végül magyarhonban az
ôsmagyarok „boldogasszonyával” is azono-
sították. (Vö. Lukács atya – Daczó Árpád –
csíksomlyó egykori ôre Baba Máriáról szóló
könyvét.) Máriát tiszteljük, mint Jézus édes-
anyját, de csak oly mértékben, ahogy a Szent-
írás. Minden más egyéb súlyos pogányság.

Dr. Papp Vilmos

Azt olvastam a Bibliában... (8.)
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...e munka megírása által (...) arra
vállalkoztam, hogy Isten dicsôséges
városát, mely úgy a múló idôben, mint
az istentelenek között hit által élve
zarándokol, (...) megvédelmezem ...
Augustinus: Az Isten városáról I/elôszó 

Az idézetben szerzônk az Isten városának
védelmezésérôl, illetve e város zarándokla-
táról szól. Én most ez utóbbival szeretnék
röviden foglalkozni. Mindenekelôtt figye-
lemre méltó, hogy a múló idôbe helyezi.
Vagyis évszázadokon, sôt korokon átívelô
városról beszél, ami önmagában is azt je-
lenti, hogy az idôtôl függetlenül létezô, ép-
pen ezért örök jelenségrôl van szó. Ez azon-
ban máris Istenre, és egyben az Ô jelenlé-
tére mutat, akitôl a város, az ország nyeri
a dicsôséget. Dicsôséges volta tehát Isten-
tôl való, ezért azt nem veszítheti el, bármi-
lyenek legyenek is polgárai. Ez viszont
nem azt jelenti, hogy lakói nem felelnek
tisztaságáért, de a felelôsségtudat, és a be-

lôle fakadó jócselekedet elégtelen, hiszen
ha elegendô volna, akkor a város „gazdát”
cserélne, elôbb-utóbb az emberek kisajátí-
tanák, miközben a megtartásra képtelenek,
következésképpen elbukna. A másik fontos
megállapítás, hogy az idôvel együtt mozgás-
ban van. Ez a mozgás azonban nem a min-
dent elsöprô áradat formájában nyilvánul
meg, hiszen állandó konfrontációt jelentô
haladásról van szó. Akadályokba ütközik,
olykor sziklákhoz csapódik, amelynek ál-
dozatai vannak, vagy éppen hatalmas zuha-
tagokon, szintkülönbségeken át, ellenséges
területen, istentelenek között kell haladnia.
Igen, ellenséges területen, amely egyúttal
missziói terület is. Ehhez pedig egy teljesen
új létmódra van szükség. Ezt az utat csak
hit által élve lehet megtenni. Zarándokolva.
Gyalog. A földön maradva. De ez a zarán-
doklat nem elvont lelki helyben járás, ha-

nem idôbeni és tény-
leges közeledés Is-
tenhez, a történe-
lem csúcspontjá-
hoz, Ómegájá-
hoz. A zarándok
ugyanis egy
adott személy-
hez megy. Nem
céltalanul. Mindig
maga elôtt látja a cél-
személyt, akit a valóság-
ban ugyan még nem lát, de mégsem veszí-
ti szem elôl, mert érzi jelenlétét és vonzá-
sát. S ami az egészet szinte szent szürre-
álissá teszi, hogy egy egész város halad,
zarándokol térden állva, de mégis fölemel-
kedve. Nem egyetlen személy, hanem a
szentek közössége a maga spirituális infra-
struktúrájával, mint globális nyáj, aki elôtt
ott van a mindent magához vonzó Pásztor,
aki egyben az Isten dicsôsége.

Apostagi Zoltán

Apropó

„Megint beszélünk, s csak beszélünk,
A nyelv mozog, s a kéz pihen:
Azt akarják, hogy Magyarország
Inkább kofa, mint hôs legyen.”

(Petôfi Sándor)

E részben nem múltunkról, hanem jelenünkrôl és jövônkrôl lesz
szó. Hajdan minden valamirevaló közösségnek volt krónikája. Még
a legegyszerûbb családnak is. A Bibliában ezért hagyott üresen né-
hány lapot a nyomdász. Születéseket, családalapítást, halálesete-
ket és fontosabb események hírét lehetett rögzíteni az utókor örö-
mére.

A hajdani egyházközségi krónikát az írástudó lelkész rögzítette.
Ezt nevezték „Historia Domus”-nak. Ma mindenki írástudó. A
presbitérium egy tagja vállalja el az egyházközségi krónika veze-
tését. Kapjon helyet benne röviden minden fontosabb esemény,
körülmény. Lehet, hogy valami ma nem tûnik fontosnak, de holna-
pután, vagy száz év múlva perdöntô a feljegyzés.

Példának idézzük az ôrségi Bajánsenye „Kossuth Lajos” emlék-
fáját. Valaki feljegyezte, hogy ültették 1893. március 20-án a sza-
badságharc kormányzója halálának elsô évfordulóján. Azt is meg-
jegyezték, hogy szobrot szerettek volna állítani, de nem volt ele-
gendô pénz rá. A fa toronymagasságig nôtt. Törzse elmohásodott.
A moha pedig eltakarta a fiatal sudárba karcolt „KOSSUTH” be-
tûket. 1970-ben a Kádár-uralom csúcsán a helyi tanácselnök ki
akarta sajátítani a templomkertet. (A fa a kerítés mellett állott. Már
kiadta kapzsi embereknek a vágási utasítást.) A lelkésznek viszont
eszébe jutott a hajdani feljegyzés. Hamarosan – 1 nap alatt – ki-
derült, hogy ez Nyugat-Dunántúl, tehát az egykori Habsburg ér-
dekszféra egyetlen Kossuth emlékfája. Ennek nyomán a Mûemléki
Felügyelôség megakadályozta a kommunista tanácselnök szándé-

kát. A hajdani krónikás régen elporladt, de majd egy évszázad
múltán megmentette a bajánsenyei templomkertet!

Milyen adatok kerüljenek a krónikába? Jelentôs építkezések,
felújítások, megvalósult kezdeményezések. Lelkész- és presbiter-
választások. Kiemelkedô ünnepélyek, látogatások. Nagyobb vihar,
tûz, árvíz. Egyházi tanintézmények alapítása, tanítók, tanárok fo-
gadása. A lényeg, hogy az adatok pontosak, a leírások tömörek le-
gyenek.

Amit leírunk manapság, már fényképekkel, hangrögzítôkkel is
kiegészíthetjük. Ám vigyázni kell a digitalizálás adta lehetôségek-
kel. Ami beszédben a bôbeszédûség, az a technikában a meggon-
dolatlan szaporítás. (Egy pendriven, vagy lemezen sok minden el-
fér. A meggondolt szelekció jó erény.)

Ám gondoljunk arra, hogy de jó lenne ismerni Mátyás király,
Sztárai Mihály, vagy II. Rákóczi Ferenc hangját... Egy-egy jele-
sebb ünnepély videón rögzíthetô. Egy téli vallásos estén akár tíz
év múlva is vetíthetô. Milyen öröm lesz a késeiknek, ha egykori fi-
atal önmagukra ráismerhetnek...

Ismét egy régi – ôrségi – példát hozunk. 1803-ban – jóval a Tü-
relmi Rendelet nyomán – alapította meg Nemesnépi Zakál György,
Ôrség ôrnagya a senyeházi eklézsiát. Négy-öt ôrségi falu fürgébb
volt. Ámde Zakál György felismerte Senyeháza fontos geopolitikai
helyzetét. Templomot és iskolát állított két nemzetközi út kereszte-
zôdésénél... – A környékbeli eklézsiák tiltakoztak ez ellen. A pe-
csétnyomó ezt örökíti meg. Két hónap alatt felépült a boronafalú,
zsupfedeles oratórium. Tetején két viaskodó kakas. A harangláb
pedig egy ôket tüzelô sárkány. Mintha azt mondaná az idegen:
„Csak veszekedjetek kedves hittestvérek!”... 170 év múltán Csa-
nády Imre Kossuth-díjas költô csodálatos verset írt „Egy hajdani
templomra”. Ez is a régi krónikásnak köszönhetô!

P. V.

A presbiter munkamezeje (14.)

Egyházközségünk jelenének krónikája
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2013. március 23-án 10 órai kezdettel a Kecskeméti Református Gimnázium dísztermében

(Kecskemét, Szabadság tér 7.)
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33. DUNAMELLÉKI EGYHÁZKERÜLETI PRESBITERI KONFERENCIÁJÁT.
A konferencia központi témája:

A HEIDELBERGI KÁTÉ ÉS A HITTAN-OKTATÁS
A konferencia programja:

9:30–10:00 A résztvevôk érkezése, regisztrálása
10:00–10:30 Megnyitó áhítat: Kuti József, a Kecskeméti

Egyházközség lelkipásztora
10:30–10:50 Köszöntés: dr. Szilágyi Sándor,

a Szövetség fôtitkára
10:50–11:10 Elnöki megnyitó: Dr. h.c. Szabó Dániel,

a Szövetség elnöke
11:10–11:40 A Heidelbergi Káté tanítása egyetlen

kérdés-feleletben: Takaró Tamás
Budapest-Pesterzsébet-Központi Egyházközség
lelkipásztora

11:40–12:10 A Kecskeméti Református Gimnázium
bemutatása

12:10–12:30 Szünet
12:30–13:00 A hittanoktatás története Magyarországon

Dr. Tôkéczki László egyházkerületi fôgondnok
13:00–14:00 Ebédszünet, ebéd
14:00–14:30 A Heidelbergi Káté a hit- és

erkölcstan-oktatásban
Dr. Nagy István lelkipásztor, ny. fôigazgató

14:30–14:40 Kérdések

14:40–15:30 Csoportos beszélgetések a Gimnázium
tantermeiben, imaközösség

16:00 Istentisztelet úrvacsorával a templomban,
szolgál Dr. Szabó István, a Dunamelléki
Református Egyházkerület püspöke

Jelentkezni lehet a létszám felmérése érdekében legkésôbb
március 11-én, hétfôn 12 óráig

a Magyar Református Presbiteri Szövetségnél
telefonon/faxon (06-1/476-32-11 vagy 20/250-14-28)

vagy e-mail-en (szovetseg@presbiter.hu).

Szeretettel hívjuk és várjuk minden presbiter
és gyülekezeti tag testvérünket,

valamint minden érdeklôdôt a konferenciára!

A részvétel ingyenes,
adakozást az ebéd költségeire elfogadunk.

Budapest, 2013. február 22.

Dr. Tôkéczki László Dr. h.c. Szabó Dániel
egyházkerületi fôgondnok MRPSz elnök

„Nem kisebb feladat elôtt állunk, mint hogy ez a kiváltképpen ta-
nító egyház, iskoláinak és templomainak várövezetei mögé hú-
zódó magyar református egyház egyrészt régi jogát, igényét tö-
retlenül ôrizze meg az ifjúság nevelésére, nehogy pedagógiai al-
sóbbrendûségével és elmaradottságával veszítse el csatáit, más-
részt újból meg kell hódítani a mai ifjúság lelkét, s ki kell vívnia
a jogot az ifjúság vezetésére és pasztorálására. Nem kevesebbrôl
van itt szó, mint annak a lelki válságnak a megoldásáról, amely-
ben a mai ifjúság vergôdik. Azé lesz az ifjúság, aki megoldja
számára ezt a nagy kérdést, nemcsak azt, hogy mibôl élsz, ha-
nem azt, hogy miért élsz.”

A Magyar Presbiter 1932. évi 2., májusi számában jelentek
meg ezek a mondatok. Szabó Imre budapesti esperes részletesen
fejtette ki gondolatait az egyház s vezetôi, a lelkészek és presbi-
terek ifjúságnevelô szerepérôl és felelôsségérôl a budapesti egy-
házmegye presbiteri konferenciáján tartott elôadásában.

„Az egyház minden tagjának, de különösen az egyház vezetése
elhívott presbitereinek rá kell ébredniök erre a nagy sorsdöntô
kérdésre: kik jönnek utánunk. Az egyház csatát csak akkor ve-
szíthet, ha a maga igazságait, amelyek az Istentôl valók, nem hir-
deti tisztán és mélyrehatóan. Akármilyen nagy legyen a verseny
az ifjúságért, az Isten Lelkének és Igéjének hódító erejével kell
együtt harcba szállanunk. Minden más eszköz vagy tudomány
vagy igazság a biztos vereséghez vezet. De meg kell tanulnunk
az ifjúságnak minden igéjével és lelkével való megnyerésére új
módszereknek az alkalmazását is. A változó korszellem, és a
megváltozott kulturális és mûvelôdési viszonyokhoz az ifjúságot
nevelô módszereiben alkalmazkodni kell tudni azoknak, akik lel-
keket meg akarnak hódítani. A faekétôl a traktorig a föld felszán-
tására számtalan újabb és újabb munkaeszközt és munkamód-
szert alkalmaztak, csak egy nem változott, a mag, amit a megmû-
velt földbe elvetettek.

Mindenesetre olyan nemzedék jön utánunk, amilyent Isten ad.
Ô mondotta, hogy a jól megmûvelt s a jó földbe vetett mag har-
mincszor, hatvanszor és százszor annyit terem. Isten olyan nem-
zedéket is adhat, amilyent akar, de ne felejtsük, hogy olyan nem-
zedéket is adhat, amilyent imádságainkban kérünk tôle, s ami-
lyent legszentebb álmainkban megálmodhatunk azokról, akik
utánunk jönnek.”

Dr. Kis Domokos Dániel

Kik jönnek utánunk?
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Könnyelmû kísérlet az, hogy egy oldalon
vázoljuk fel a Magyar Presbiteri Szövetség
örökös tiszteletbeli tagjának életútját, tevé-
kenységét. Fordulatos, nem egyszer fergete-
ges életének leírásához könyvre van szük-
ség. Mûvének egy részét megörökítette a
Kráter könyvkiadónál megjelent 500 oldalas
mezôségi monográfiában: „Riadóra szól a
harang”. Ám ezt a Szerzô már nem érte
meg. Hasonlóképpen írt a Nyárádmentérôl,
ahol Szentgericén és Ákoson tanított.

Mint falusi tanító, holisztikus pedagógus.
Azaz nem csak gyermekeket oktat. Ahol
megjelent, ott énekkar, színjátszó csoport,
néptáncegyüttes született. Szülôknek, nagy-
szülôknek mezôgazdasági és kulturális szak-
köröket alapított. Ám mint lévita lelkész
nélküli falvakban, általa vezetett reggeli kö-
nyörgések fogadták a mezôre indulókat.
Vasárnap istentiszteletek várták a megváltó
Krisztus népét.

Szülôföldje a Mezôség. Székelykövesd.
Ötven év alatt 147 falut mért fel. Száz év
magyar református közéletét dokumentálta.
Azt is feltárta, miként lett a színtiszta magyar
Mezôségbôl – a ciglék világából – szórvány-
magyarság „Holttengere”. A Habsburg csá-
szárék nem a törököt ûzték, hanem a Mezô-
ség magyarságát mészárolták. Basta, Belgio-
joso, Rabutin, Tige olasz, vallon, osztrák
zsoldosai tízezerszám irtották az ittlakókat.
A bécsi udvar körül nyájaskodó fôemberek

pedig a Havasalföldrôl hozták az igénytelen
és olcsó munkaerôt. 1848-49-ben pedig a
maradék magyarságot Axente Sever és
Avram Jancu emberei irtották. Kiss Ferenc
ismerte a Mezôség minden zugát, mert gya-
logosan járta a vidéket.

S mit kapott mindezért? A Szekuritáté ál-
landóan nyomon követte. Hitsorsosai elhú-
zódtak mellôle, nehogy „kényelmetlen hely-
zetbe” kerüljenek. Néha-néha valaki egy va-
sárnapra autóval vitte ki a terepre. Az illetô
bátornak számított... Semleges tisztelôi ma-
gasztos címekkel aposztrofálták: „Mezôség
apostola”, „Egyetlen Összmagyar”. Életének
öröme és jutalma volt, hogy a Magyar Pres-
biteri Szövetség kiadásában megjelent ha-
talmas monográfiájának részlete „Még szól-
nak a harangok” címen. Ez is megrendítô,
bûnbánatra késztetô. (Sokan nem olvasták
végig, nehogy megrendüljenek...)

Élete alkonyán jutalma: Julianus-díj, Föl-
des Károly-díj, Makkai Sándor-díj. Az em-
léklapok keretbe kerültek. A velükjáró
összegek (100-400 Euro) pedig az 56 ülôhe-
lyes kis göci – összeomlott – templom újjá-
építésére mentek. Elhunyta elôtt két hónap-
pal a kôbányai egyházközség és Pankotai Fe-
renc fôkurátor kiadta monográfiájának elsô
negyedét abban a reményben, hogy a jövô
évben folytatása következik. A pomázi Krá-
ter kiadó Turcsány Péter révén azonban ki-
adta a teljes mûvet „Riadóra szól a harang”
címmel. Ebbôl ingyen kapott minden mezô-
ségi eklézsia egy példányt. A Magyarorszá-
gon maradt darabok jelentôs része árleszál-
lítás sorsára jutott. („Ne hagyd elveszni Er-
délyt, Istenünk”). Ezt azonban már nem ér-
te meg a Szerzô.

Temetése a marosvásárhelyi református
temetôben történt. A temetô lelkész reggel
tudta meg, hogy délben búcsúztatnia kell
Kövesdi Kiss Ferencet. Választások közeled-
tek... (Nehogy összmagyar tüntetés legyen,
mint Kós Károly temetésén.)

Két hét múlva még megvalósult az általa
szervezett – utolsó – frátai „Mezôség-talál-
kozó”. (Fráta I. István király rendelete sze-
rint vármegye székhely lett volna. László
királyunk is megjárta, sôt a cserhalmi ütkö-
zet után ivott is az itteni „Keserû-kút”-ból.
Rogerius nagyváradi kanonok tatár fogság-
ból megszökve itt talált menedéket. Ide gyûj-
tötte össze találkozóra a mezôségi magyar
reformátusokat Kövesdi Kiss Ferenc.) A

szórványsors itt azt is jelentette, hogy a le-
gény nem tud megházasodni, a leány pedig
férjhez menni, mert rokonok. Az utolsó szór-
ványtalálkozóra számos „vendég” is érkezett.
Mint temetéseken szokás... E találkozóktól
Kiss Feri bácsi azt remélte, hogy idôvel re-
formátus csiksomlyóvá terebélyesedik Fráta.

Eközben tolla nem pihent. Verseskötetei:
Derengô tûzzel (Bukarest, 1971), Remény-
ségdajkálók (Bukarest, 1977), Beszélgetés a
csönddel (Székelyudvarhely, 1990).

Szóljon most ô maga is hozzánk. A Pres-
biteri Szövetség által kiadott „Még szólnak
a harangok” 18. oldaláról idézünk: „Nem
hallod Anna néni könyörgését: Tiszteletes
úr, Tanító úr, ne hagyják, hogy elvesszünk!...
Még milyen jajkiáltásra várunk? Avagy ôri-
zôje vagyok-é az én atyámfiának? – Igen bi-
zony, ôrizôje vagyunk egymásnak. A váro-
sokban vinnyogva dudál a száguldó mentô-
kocsi a betegért. A testvéri jajkiáltás nem jut
el szívedig, zsebedig? – Nem rezonál a szí-
ved a körülötted vonagló jajra? Hiszen sok a
zavaróállomás, igaz. Az élet tele zsúfoltig
zavaró, recsegô, ropogó riadalommal. Kép-
telenek lettünk az életjajj vételére, rögzíté-
sére. Rossz a felvevôd! Javíttatnod kell. De
hol?... Az irányt jelzi a torony, mint felkiál-
tójel.”

Öt nyáron át öt autóbusznyi ifjúsági cso-
portot hozott el a kôbányai egyházközségbe
1-1 hetes tanulmányra. Ezeket a felnôtt legé-
nyeket, hajadonokat jövendôbeli faluveze-
tôknek szánta. Egyesek közben már azok is
lettek. Garay János írta: Csak törpe nép fe-
ledhet ôs nagyságot / Csak elfajult kor hôs
elôdöket / A lelkes eljár ôsei sírlakához / És
gyújt régi fénynél új szövétneket.

Bárhol élünk, folytassuk Kiss Ferenc szol-
gálatát!

Dr. Papp Vilmos

100 éve született

Kövesdi Kiss Ferenc
(1913–2004)

Kövesdi Kiss Ferenc

Szeretetbôl készítsd a világ kenyerét

„A szeretet soha el nem fogy”
(Pál 1Kor 13,8)

Minden munkádat csak szeretettel végezd!
Tupir idegszállal mért sokkozni mérged?
Sose kezdj munkához bimbó-parázs nélkül,
Jó magvetés-termés – szeretetbôl készül.

Élet-iskolában pezsdül – forr a munka.
Újra kezdi százszor az, aki megunta.
Lángol, lelkesedik, meg-megáll, fellobban,
Pipacspir-versenyláz bódít – nem elszórtan.

Türelemmel ápold a tudás csíráját.
Szeretetbôl szépül az élet, s virágzik.
Zsörtölôdésbôl remény nem nô...

csak remegés.
Szeretetbôl készítsd a világ kenyerét!
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8. Nemzetközi statisztikák szerint a vallásosság – minden jóslat
ellenére – a XXI. században növekszik, de sajnos ebben nagy
szerepe van az úgynevezett negatív vallásoknak. A médiának
komoly szerepe lehet a keresztyénüldözés és a babonák nyilvá-
nosságra hozatalában és visszaszorításában. A „Presbiter” újság
a maga cikkeivel folyamatosan küzd a hiedelmek térhódítása el-
len és az igaz hit terjesztéséért.

9. Egy város akkor élhet az Isten elôtt, ha a neve: Ott van az Úr!
(Ezékiel 48,35) Isten elôtt élhet egy falu, ha az Úr ott van, az Ô
áldása kíséri a falu életét. Isten háta mögött élô falu is élhet az Úr
elôtt. Isten minden településnek ad egy kairost, amikor felismer-
heti, hogy Isten különös áldása kíséri a falu életét. Így volt ez Vá-
mosújfalu esetén is. Ahol egy társközségbôl, ahol sem iskola,
sem parókia, sem gyülekezeti ház nem volt, egy önálló, gyüleke-
zettel bíró, iskolát, parókiát, gyülekezeti házat, vakokat foglal-
koztató alapítványt teremtô falu lett.

Az okos ember utazva tanul, mondja Goethe. Az indulásnál a
református közösség gyülekezeti kirándulásokat tett akkor még
NSZK, NDK, Cseh-Morva vidék gyülekezeteihez. Itt az atyafiak
rácsodálkoztak, hogy vasárnap aratáskor csend van, nem mennek
a kombájnok, ragyog a templom, énekjelzô táblák vannak. Ezek
mind nálunk sorban valósággá váltak. Az önállóságunkat az is

erôsítette, hogy az orvos megkereste a lelkészt, hogy vállalja el
a polgármesterséget. Így olyan közösség alakult ki, amelyik
imádsággal kezdte a napot, mindig Isten elôtt gondolkozott, cse-
lekedett. Így építettek fel egy iskolát és megfordult a vándorlás,
nem az ô gyerekeik mentek a társközség iskolájába, hanem hoz-
zájuk jöttek/jönnek. Így a széles baráti köreik hozzák az ötlete-
ket. Így alakult egy Vakokat Támogató Alapítvány, tagjainak Vá-
mosújfalu ad munkát, sok kedves fehérbotos ember járkál és dol-
gozik a faluban, ahol lelki közösségre és munkahelyre találtak.
Így hálásan elmondhatják a 46. zsoltár írójával: „Isten a mi oltal-
munk és segítségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban.
... Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek
szent hajlékait”.

10. Történelmünk során békeidôben talán még soha nem volt
olyan szükség a magyar vidék felemelésére, mint az elôttünk álló
évtizedben. Munka és gazdálkodási lehetôségek híján az utóbbi
20 évben aggasztó méreteket ölt falvaink, kisebb városaink né-
pességfogyása, a vidék elöregedése, önfenntartó képességének
csökkenése. Az elmúlt évek gazdasági és erkölcsi válságviharai
is jobban sújtják a vidéket és nap mint nap tapasztaljuk, hogy
krízisben még inkább híján van a szeretet, s nagy a reménytelen-
ség, a tévhitek iránti igény. Pedig csak hit által lehet reménysé-
günk és szeretet által felemelkedésünk.

Az elôadó rámutatott a vidék-fôváros központi erôforrás elosz-
tás arányossága mellett a régiós központokra felfûzhetô vidék-
fejlesztés fontosságára, a helyi hiteles személyek szerepvállalá-
sára, a helyi termelés, feldolgozás és kereskedelem (helyi piacok)
kormányzati támogatásának erôsítésére. Ugyanakkor nem csak
tervekre, programokra, hanem nagyobb helyi civil szervezettség-
re is szükség lenne. Vidéki, helyi értékeink megbecsülését is he-
lyi szinten kell elkezdeni. A szövetkezés rossz emlékei ellenére
helyi szinten összefogásra van szükség, hogy a helyi és uniós for-
rások felhasználása minél nagyobb arányban a leszakadó vidéki
térségek munkahelyteremtését és népességmegtartó képességét
szolgálja. A munkalehetôség pedig önbecsülést, a vidéken még
mindig fontos családi kötelékek erôsítését, a szülôi, nagyszülôi
felelôsség felvállalását, végeredményben a falvak, a vidék gya-
rapodását, felemelkedését is elhozza.

A 18. Nemzetközi (Kárpát-medencei)
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Az elôadóval együtt hiszünk abban, hogy mindezekre kapunk
erôt Istentôl, aki minket Krisztusban megerôsít; s ez lehet a ma-
gyar vidék útja a felemelkedés felé.

11. A mostani válságok az idôk jelei arra, hogy az egész társada-
lomnak Istenre kell figyelnie. A politika is szolgálhatja Ôt, ha a
politikusok megértik ôrállói szerepüket, amelyre Isten hívja ôket.
Óriási ez a felelôsség, ha
igazán felfogjuk, de Isten
ebben segítséget, napi
iránymutatást ad. A politi-
kusnak azt kell elmonda-
ni, hogy mi Isten üzenete
a társadalom számára.
Emellett cselekvô hitre
van szükség, nemcsak
polgármesterként, hanem
egyszerû emberként is.
Nem a hátunk mögött kell
tudnunk Istent, hanem Ôt
kell elôre engednünk az
életünkben és cselekede-
teinkben. A politikus éle-
tének bibliai modellje a
bélpoklos Naámán élete,
akinek – hadvezér létére
– a poklokat kellett meg-
járnia, hogy Istent megtalálja. Társadalmunkat nem gazdasági
programok fogják felemelni, hanem Isten. Szomorú, depressziós,
jobbról balra vagy balról jobbra gyûlölködô társadalmat nem le-
het felemelni. Meg kell tanítani az embereket mosolyogni. Itt te-
hetnek sokat a hálás, megváltott életû presbiterek. Gyülekezete-
inkben belterjes egyházat építünk, ami sokszor nem terjed túl a
templom falain. A gyülekezet hitét nemcsak vasárnap kell meg-
élnie, hanem egész héten, hogy a világ rajtuk keresztül ismerje
meg Istent. Ahol élô hitû gondnok, élô hitû presbiterek vannak, ott
vonzóvá válik a gyülekezet a világ számára. Az ötödik evangéli-
um kinek-kinek az, ahogyan megéli a négy evangéliumot.

12. A konferenciát üdvözlô Vidékfejlesztési Miniszter témánk-
hoz kapcsolódva rámutatott néhány tévhitre a magyar mezôgaz-
daság területérôl is. Ilyen a nagyüzemi gazdálkodás nagyobb
versenyképességének hiedelme a kis gazdaságokkal szemben,
amelyet holland, osztrák, de lengyel példákkal is megcáfolt. Az
agrártámogatási rendszer pozitív beállítása sok esetben tévhiten
alapul, hiszen nagyrészt a támogatás igazi kedvezményezettje
nem a termelô és a fogyasztó, hanem a kereskedô. Nemzeti ön-
értékelésünkben is tévhitnek tekinthetô ma már a magyar élel-
messég, rátermettség túlzott hangoztatása.

Nemzeti elôrelépésünk és eredményességünk fontos záloga,
hogy legyen végre saját, erôs és nemzetépítô államunk. Legyenek
olyan alkotóközösségeink a gazdaságban, kultúrában, mûvészet-
ben és a hitéletben, amelyek összekapcsolnak bennünket, lelki
hátteret, önbecsülést adnak, segítik az eligazodást az élet dolgai-
ban, és segítenek abban, hogy az értékek a helyükre kerüljenek,
hiedelmeink ritkuljanak. Egészséges önértékelés és önbecsülés,
egymás tisztelete, a másik segítése és felemelése adhat csak
olyan tartást a magyarságnak, amelyek fennmaradásunkat bizto-
sítják.

Összeállították az Elnökség tagjai

presbiteri konferencia tanulságai (II.)

KÖSZÖNET ÉS KÉRÉS
Szövetségünk ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik 2011. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával Szövetségünket tá-
mogatták. Ez 2012-ben 52.901 Ft bevételt jelentett, melyet a tagjainknak kiküldött levelek és a PRESBITER postaköltségeire
használtunk fel. Kérjük kedves testvérünket, hogy – amennyiben van adófizetési kötelezettsége és Szövetségünket kívánja támo-
gatni – 2012. évi személyi jövedelemadójából – az adóbevallással együtt kitöltendô rendelkezô nyilatkozaton – a társadalmi szer-
vezetek számára felajánlható 1% sorába írja be:

„A kedvezményezett neve: MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG
A kedvezményezett adószáma: 19675039-1-43”

Egyúttal kérjük, hogy a másik, e célra rendelkezésre álló nyilatkozaton az egyházaknak felajánlható összeggel a MAGYAROR-
SZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ-at szíveskedjék támogatni. A kedvezményezett technikai száma: 0066
Papír alapú bevallás esetén a borítékot ne felejtse el leragasztani és a leragasztásnál aláírni. Mind magunk, mind egyházunk ne-
vében ezen adományát is nagyon szépen köszönjük.
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Érdekességek a Heidelbergi Káté 450. születésnapjára
Több mint ötven nyelven „fogyasztható” a meleg lelki kenyér

Történelemformáló pillanat
Amikor III. Frigyes pfalzi választófejede-
lem 1562-ben megbízást adott olyan anyag
összeállítására, ami az evangéliumi-refor-
mált hit fô tanításait tartalmazza, maga sem
gondolhatta, hogy Istennek milyen kiváló,

drága lelki eszközét fogja majd „rendelke-
zése” milliók kezébe adni. Történelem-, és
jellemformáló tanításgyûjtemény megalko-

tását segítette a fejedelmi szó. Bizonyára
azért, mert tetszett Istennek, hogy a Káté, s
mindazok, akik létrejöttén fáradoztak, való-
ban meleg lelki kenyeret hozzanak létre,

mely népeket, nemzeteket, egyházakat, kö-
zösségeket, egyéni életeket formált, erôsített
és református szellemi verettel, karakterrel
övezett fel 450 év alatt. A fejedelem az el-
készült Heidelbergi Kátét 1563. január 19-
én látta el kézjegyével. Erre a kivételes pil-
lanatra egybegyülekezett szuperintendensek
és teológiai tanárok elôtt került sor, amikor
III. Frigyes megadta az engedélyt a nyomta-
tásra is. A szöveg végszerkesztését Ursinus
Zakariás, a heidelbergi egyetem dogmatika
professzora, Melanchthon tanítványa, és
Olevianus Gáspár lelkész, Kálvin tanítványa
készítette el.

Páratlan „sikertörténet” –
sok aranytömbnél értékesebb
Mai szóval tényleg sikertörténetnek nevez-
hetô a Káté roppant gyors elterjedés Európá-
ban, de hamarosan a kontinensünkön kívüli

távoli helyeken is. Ékes bizonyíték ez arra,
hogy nagy lelki hiányt pótolt a Káté. Német,
holland, latin és görög nyelvû kiadásai gar-
madával követték egymást. Mi, magyar re-
formátusok hálával és büszkeséggel jegyez-
hetjük le, hogy nagy nemzeteket megelôz-
ve, eleink már 1577-ben Pápán kézbe adták
a fordítást. Az angolok 1572., a londoni ki-
adás óta ismerkedtek meg vele. Hollandiából

hazatért elôkelôségek úgy fogalmaztak a brit
fôvárosban, hogy „testvéreinknek a konti-
nensen olyan drága lelki könyvük van, ami
sok aranytömbnél értékesebb”. A franciák
1607 óta ismerhetik, a spanyolok 1628 óta,
a portugálok 1665-ben kapták kézbe a Káté
fordítását. Amerikát 1762-ben érte el a re-
formátus Káté-hullám. Román nyelvre ma-
gyar közvetítéssel, Fogorazi István fordításá-
ban került átültetésre, 1648-ban, I. és/vagy
II. Rákóczy György fejedelem rendelésére.

Ázsia, Afrika, Amerika meghódítása –
énekelt és verses Káté
Ázsiába és Afrikába jórészt holland közve-
títéssel hamar eljutott a Káté. 1623-ban már
maláj nyelvre is áttették, egy évszázad múl-
va elkészült malabári fordítása. Aztán
ugyancsak holland közremûködéssel jött a
jávai, szanghi, szingalézi, tamil, tui fordítás.
Az amerikai reformátusoknak köszönhetô a
japán fordítás 1884-ben, majd 1907-ben a
kínai fordítás. Ugyancsak hollandok fordítot-
ták le elôször arabra, 1913-ban. A holland
fennhatóságú Dél-Afrikában 1842 óta ismert.
1900-ban készült el lengyel, majd kilenc év
múlva litván fordítása. 1934-ben ukránul is
olvashatták, 1935-ben készen volt horvát és
szerb fordítása. A Káté szövegét ma ötven-
nél is több nyelven lehet olvasni, például hé-
berül, vietnámiul, örményül, burmaiul, frí-
zül, hindiül, koreaiul, törökül és üzbégül is.
Káté-történeti érdekesség, hogy a holland
testvérek roppant szellemi aktivitással fo-
gadták be és terjesztették. Leleményességü-
ket dicséri, hogy 1685-ben Amszterdamban
kiadták verses feldolgozását, a „rímbesze-
dett Kátét”, ugyanott 1694-ben jelent meg
az 52 énekben felcsendülô, énekelhetô Káté.
Valóban, hatalmas lelki könyvsiker, s népe-
ket, nemzedékeket formáló irat lett a 450
éve Isten kegyelmébôl Heidelbergben útjára
indított hitvallási irat, református szimbólu-
munk.

(További érdekességekrôl következô szá-
munkban tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat.)

Dr. Békefy Lajos

1563. január 19-én írta alá III. Frigyes pfalzi választófejedelem a Heidelbergi Káté elôszavát. A Káté, mely
450 év alatt hit-, és erkölcsformáló erôvé vált szerte a világon a református közösségekben, nevét azért
kapta Heidelbergrôl, mert ott öntötték végleges formába és ebben a „református” városban nyomtatták
ki. Eredeti címe így hangzott: „Katekizmus vagy keresztyén oktatás, amint azt a pfalzi választófejedelem-
ség egyházaiban és iskoláiban gyakorolják”. Tehát a Káté egyszerre volt hittankönyv és iskolai tananyag,
amire kiválóan alkalmassá tette párbeszédes, kérdés-feleletes formája. A meleg lelki kenyér, ahogyan
egyik magyar méltatója nevezte, hazánkban egy idôben csaknem minden iskolában kötelezô tantárgy volt,
azóta nemzedékek lelki és erkölcsi arculatát is formálta, alakította, s a magyar „kálvinista” jellemek ki-
alakításában a Biblia mellett döntô szerepe volt.

III. Frigyes

Ursinus Zakariás

Olevianus Gáspár
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Professzor úr lelkészi és oktatói pályafutása alatt hol látta in-
kább „hasznát” (a szó jó értelmében) annak, hogy egyszer jól
megtanulta kívülrôl a Heidelbergi Kátét?

– A Káté valamiképpen olyan számunkra, mint az egyszeregy
a matematikában. Olyan teológiai alapmûveltség, ami nélkül sem
lelkipásztorként, sem teológusként nem igazodik el az ember az
összetettebb problémák megválaszolásánál. A személyességet és
a hasznosságot nagyon is tudatosan
tartották szem elôtt a szerkesztôi.
Ugyanakkor mégsem ez a „Szentírás”
számomra, látom a korlátait, korhoz
kötött vonásait is.

Évtizedek óta tanítja a Kátét és a
vele kapcsolatos mindenféle tudni-
valókat a református teológus- és ka-
techéta hallgatóknak a Károli Gás-
pár Református Egyetem Hittudo-
mányi Karán, illetve már elôbb is,
amikor az intézményt még Reformá-
tus Teológiai Akadémiának hívták.
Visszatekintve lát-e különbséget a
mai és az egykori (20-25 évvel ez-
elôtti) teológus hallgatók hozzáállá-
sában, amikor arról van szó, hogy a közismerten nem túl
könnyû dogmatikavizsga Önnél azzal kezdôdik, hogy kívül-
rôl kell tudni a Káté kérdéseit-feleleteit?

– Túl sok különbséget nem látok. A diák sem régen nem nagyon
szeretett, sem most nem szeret kötött szövegeket kívülrôl megta-
nulni. A különbség talán abban van, hogy mára a középiskolák-
ban is jobban megritkult a versek, memoriterek tanítása, ezért ma
inkább sokkolóan hat némelyekre a Káté szószerinti megtanulá-
sa. Pedig ma már a pedagógiában is elfogadott tény, hogy ennek
nemcsak a nyelvtanulásban, de a gondolkodásunk fejlesztésében
is nagy szerepe van. Tréfásan szoktam mondani hallgatóimnak,
hogy a computerbôl is csak azt lehet elôhívni, amit oda beprog-
ramoztunk. Természetesen mindig vannak olyanok, akik elvi
síkra próbálják terelni a vitát, mondván, hogy a stílusa, fogalmai
régiesek. Ez általában így van a klasszikusokkal. De ahogy az
irodalomban Shakespeare, Arany János, vagy a zenében Bach,
Beethoven nem megy ki a divatból – biztos vagyok benne –, így
van ez a Kátéval is. 450 év alatt sok divatot túlélt és még sokat
túl fog élni.

Elôfordulhatott-e, hogy egy vizsgázó kitûnôen felelt a hú-
zott tételbôl, de nem tudta a Káté-kérdést? Ha igen, milyen
osztályzatot kapott?

– Ilyen nem fordulhat elô, már csak azért sem, mert a Hitval-
lásismeret kollokviumokon (amely az elsô évfolyamon két fél-
éves tárgy) a belépô a Káté szószerinti, valamint a II. Helvét Hit-
vallás artikulusainak alcímek szerint tagolt ismerete. Ez utóbbia-
kat kezdetben még latinul kérdeztem, de sajnos, ezt az igényt
mára már fel kellett adnom, hiszen alig van olyan hallgató, aki a
gimnáziumban latint tanult. Örömömre szolgál azonban, hogy

szinte minden évfolyamon volt eddig
olyan, aki ezt önszorgalomból vállalta.
Általában megértik a hallgatók, hogy
ezzel a tárggyal nem kínozni akarjuk
ôket, hiszen ez a bevezetés – mond-
hatni az elsô lépcsôfok – a református
rendszeres teológiai gondolkodásba.

Mi az érzése: minden lelkész, aki
valaha Önnél vizsgázott, felhasznál-
ja a Kátét a felkészülése során, vagy
az istentiszteleti liturgiában? Vagy
ma már ez csak vágyálom?

– A régi egyházi rend szerint a va-
sárnap délutáni istentiszteleteken még
volt kátémagyarázat. Énekeskönyvünk
dicséret anyaga mindmáig ôrzi ezt az

„Úr napokra ” tagolt hagyományt. Arról tudok, hogy ha nem is
az „Úr napján”, tehát vasárnap gyakorolják ezt, bibliaórákon több
helyen követik a tematikát úgy, hogy a résztvevôknél ott van az
olcsón beszerezhetô kis kézi Káté. Ez olyan vezérfonal, amely-
nek nyomán mai hitkérdésekrôl is lehet beszélgetni, tehát túl le-
het lépni a 16. századi problémákon: ma számos olyan etikai té-
ma van, amely sem a Szentírásban, sem a Káté keletkezésekor
még fel sem vetôdött. De egész közeli jó hírrôl is hadd számoljak
be. Egy volt tanítványom hívott meg vendég igehirdetésre egy
Budapest környéki gyülekezetbe. Jelezte, hogy ebben az eszten-
dôben a Káté „Úr napja” szerint tartják az istentiszteleteket, és
kért, hogy vállaljam a IV. vasárnap témáját. Örömmel készülök
erre. Tehát nem vágyálomról, hanem gyakorlatról van szó. Épp-
úgy, mint az olyan liturgiai megoldások esetében, ahol úrvacso-
rakor az Apostoli Hitvallás után a gyülekezet a Káté 1. kérdésére
is együtt, fennhangon válaszol. Az egységes szövegmondás is jól
megoldható, hiszen minden énekeskönyv végén ott van ez a szö-
veg, és párszori felmondás után ezt a létfontosságú elsô kérdést
a gyülekezet fejbôl fogja tudni.

Köszönöm az ôszinte válaszokat és a záró ajánlást. Nincs
más dolgunk, mint megfogadni...

A kérdéseket feltette: Farkas Márta

A Káté és a memoriter
Szûcs Ferenc teológiai professzor tapasztalatai a Heidelbergi Káté tanítása közben

A böjt értelme: magunkat jobban Isten szolgálatára szánni. Ennek eszköze lehet valamilyen ételtôl, élvezeti cikktôl (pl. kávé, édes-
ség, cigaretta, alkohol) való tartózkodás 6 héten keresztül, mert valahányszor magunkhoz akarnánk venni, s mégis lemondunk
róla, a magunknak való kedveskedés helyett Istennek ajánljuk figyelmünket és önmagunkat. A böjtnek mindig van célja, tehát el-
határozzuk, hogy miért szeretnénk ilyenformán böjtölni. Az önmegtagadásnak úgy van értelme, ha nem pusztán önsanyargatás,
hanem egyben nyitás is Isten országa felé. - A böjt másik lehetôsége, Isten akaratára tudatosan hangolódni az elôbbi szempont-
sor alapján…Ez össze is köthetô a fenti böjtformával. Ezekkel arra törekszünk, hogy Istennek kedves életet éljünk: jellemünkben
és tetteinkben látszódjék Krisztus. (Részlet a Böjti tanácsok gyülekezeteink számára c. írásból, Igehirdetô, 2007/2)

Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta
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KÉRDÉSEK
� Isten Fia „a világ kezdetétôl annak végéig”
ki és mi által gyûjti egybe választott gyüleke-
zetét? (Válasz: .... található .... kérdés-felelet).
� Isten igazságos, de egyszersmind .... is
(található: .... kérdés-felelet).
� Az isteni gondviselés legalább 15 „dolog-
ra” terjed ki. Melyek ezek? (Válasz: .... talál-
ható: .... kérdés-felelet).
� Kik nem örökölhetik Isten Országát? Nyolc-
féle embertípusról olvasunk, melyek ezek?
(Válasz: .... található: .... kérdés-felelet).
� Melyik parancsolat értelmében kell leg-
alább ötféle cselekvést eltávoztatnia, illetve
kerülnie a keresztyén embernek? (Válasz: ....
található: .... kérdés-felelet).

A Heidelbergi Káté 450. évfordulóján

A válaszokat Testvéreink
postai úton a Magyar
Református Presbiteri
Szövetség irodájába

küldhetik el
(1092 Bp., Ráday u. 28),

illetve e-mailben erre a címre:
megamama@freemail.hu

A borítékra, illetve az e-mail
tárgysorába írják be:

Káté-kvíz.
Beküldési határidô:
2013. február 25.

Dr. Békefy-Röhrig Klaudia Heidelberg egykor

A harmadik forduló megfejtôinek névsora: Karmacsi Zoltán, Túristvándi • Király István, Ti-
szakeszi • Kis-Böndi János, Nyíregyháza • Mészáros Bálint, Miskolc-Alsóváros • Nerada
Mátyás, Újpest • Rehor Lászlóné, Vajdácska • Szamosi Dániel Ferenc, Budapest • Sz. Szabó
Klára, Miskolc-Hejôcsaba • Varga Lászlóné, Mernye • Zóka Benjámin, Pécs-Hird.
Köszönjük a részletes, bô és jó válaszokat!

KÁTÉ-KVÍZ (IV.)

Számomra a 21. kérdésre adott felelet kü-
lönösen fontos: A hit nemcsak ismeret, ha-
nem bizalom is (talán nem véletlenül egé-
szítette ki Szenci Molnár Albert a 90. zsol-

tár elsô versét ez utóbbi fogalommal), s ezt
is, azt is a Szentlélek munkálja, ingyen ke-
gyelembôl, mert sem erre, sem arra ma-
gamtól nem vagyok képes.

Ritoók Zsigmond

* * *

Nem, tényleg nem tartozik a mindennapi
olvasmányaim közé; de nekem is, mint
gondolom, a legtöbb reformátusnak, há-
rom elsô könyvem közé tartozik: az elsô a
Biblia, a második az Énekeskönyv, s e ket-

tô mellett a harmadik a Heidelbergi Káté.
S ha nem is mindennapi olvasmányom,
mint az elôzô kettô, de a háttérben mindig
ott van, részben mert egyfajta kulcs a

Szentíráshoz, másrészt református keresz-
tyén hitünknek, továbbá az élet értelmé-
nek, az igaz hitre vezérlô útnak, és a helyes
életvezetésnek egyik alapvetése, rövid
összefoglalója. (I. 1., VII. 20-21.)

Kis Domokos Dániel

* * *

A Heidelbergi Káté számomra nem egy 25
évvel ezelôtti konfirmációi olvasmány (hisz
akkor még alig értettem meg belôle vala-
micskét), sokkal inkább hitvédelmi irat: tu-

dom, hogy kinek, miért és hogyan hiszek.
Megtérésemben és hitem késôbbi megerô-
södésében nagyon fontos szerepe volt.
Legfontosabb tulajdonságának azt tartom,

hogy – ellentétben korunk felületes, lát-
szatra építô világával – konkrétan megfo-
galmazza földi életünk állapotát, elveszett-
megtalált-megváltott voltom lényegét.
Nem a pillanat mûve, minden sora tiszta,
igeileg átitatott; lelkülete és megfogalma-
zása egyszerre teszi vonzóvá és nehézzé.
Világos, biblikus választ kapok arra a
kérdésre, hogy mivégre vagyok az Anya-
szentegyház református hívô tagja; mi köt
össze és mi választ el más felekezetû hit-
testvéreimtôl.

Váczi Gábor

Mit jelent nekem hitvallásunk?
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2012. november 24-én az esztergomi református templom mel-
lett gyülekeztek a Tatai Református Egyházmegye gyülekezetei-
nek gondnokai. Erre a napra hívták össze a minden évben meg-
rendezendô konferenciát.

Ágoston Csaba helybéli lelkipásztor az 1Tim 3,2-5 alapján hir-
dette Isten Igéjét, benne külön kiemelte a mai presbiterekkel
szemben támasztott aktuális elvárásokat.

Balogh Péter a fogadó gyülekezet nevében köszöntötte az egy-
begyûlteket, s külön megköszönte, hogy helyszínnek Esztergo-
mot választották.

A konferenciát Gyimóthy Géza egyházmegyei gondnok nyitot-
ta meg. Rámutatott, hogy már hagyományossá vált az egyházme-
gyei gondnokok éves találkozója. Megemlítette, hogy a kezde-
ményezés elsô évében többen furcsán vették, hogy lelkészek je-
lenléte nélkül szervezzük meg konferenciánkat, ám mára már
teljesen elfogadottá vált. E találkozóra 19 gyülekezeti gondnok
érkezett.

Rövid bemutatkozásokkal folytatódott az együttlét, mely azért
is volt különösen fontos, mert volt olyan új gondnok, akivel ilyen
körben most találkoztunk elôször. A bemutatkozás témája min-
den esetben az eddig elért sikerek bemutatása, a megoldásra váró
feladatok ismertetése volt.

A mostani idôszak legaktuálisabb témáját Bogáth István egy-
házmegyei fôjegyzô vezette fel, ami a jövô évben bevezetendô
kötelezô iskolai hitoktatás kérdése volt. Bevezetôjében kiemelte,
hogy sajnos a törvénykezés most is kissé felemásra sikeredett.
Aminek lényege, hogy a hit és erkölcstan tantárggyal kapcsolat-
ban arról kell külön nyilatkozni, hogy ha valaki hittant szeretne
taníttatni gyermekével és nem fordítva. Mivel ez így sikeredett,
ezáltal bizony nagyon komoly feladatok hárulnak a gyülekezetek-
re és különösen azok vezetôire, presbitereire. Meg kell keresni
minden érintett szülôt és személyesen meg kell gyôzni ôket, hogy
a hittanoktatást kérjék gyermekeiknek. Ha eddig nem tettük, meg
kell tartani azt a jézusi utasítást, mely azt mondja: MENJETEK!
Ha nem tesszük, akkor megint sikerül majd valamit nagyon el-
rontani. Sok-sok vélemény hangzott el a napirendi ponttal kap-
csolatban, de minden hozzászóló kifejezte az ügy rendkívüli fon-
tosságát.

Gyimóthy Géza fôgondnok az aktuális gondokról beszélt, meg-
említve, hogy a hívás ellenére pont azokból a gyülekezetekbôl
nem volt jelen a gondnok, ahol tudvalévô is, hogy gondok prob-
lémák vannak. Éles kritikát fogalmazott meg velük kapcsolat-
ban.

A továbbiakban a jelenlévô gondnokok hosszasan elmélkedtek
arról, mi is konkrétan a lelkipásztor feladata a gyülekezetépítés-
sel kapcsolatban. Hol az a pont, ahol a presbiternek, a gondnok-
nak át kell vállalni feladatokat. Ismét elhangzott a családlátoga-
tás fontossága, mely a jelenlévôk szerint is elsôsorban a lelki-
pásztor feladata, amelyet viszont a presbitereknek kötelességük
segíteni és egy ponton átvenni is. Ez a pont éppen most követke-
zett el, amikor a hittanoktatással kapcsolatban elkerülhetetlen a
személyes kapcsolatfelvétel.

Gyimóthy Géza kiemelte e találkozó fontosságát, hiszen ilyen
körben valóban ôszintén és mindenre kiterjedôen tudunk beszél-
ni magunk és egyházunk dolgairól, mint ahogy ezt ezen a napon
is megtettük.

A gondnoki konferencia részvevôi megérezve azt, hogy most
valóban eljött a cselekvés ideje, az alábbi záró nyilatkozatot fo-
gadták el, melyet minden jelenlévô egyetértôen aláírásával szen-
tesített.

A konferencia egyben felkéri az egyházmegye valamennyi meg
nem jelent gondnokát, hogy a helyzet fontosságát megértve csat-
lakozzon a vállaláshoz.

Bogáth István

A Tatai Református Egyházmegye gondnoki konferenciája

A Tatai Református Egyházmegye Gondnokainak
Közös Nyilatkozata

A konferencia résztvevôi Isten iránti hálájukat fejezik ki ab-
ból az alkalomból, hogy újból megszervezhetô Magyarorszá-
gon az iskolai tanmenetbe épülô hittanoktatás.

Az egyházmegye jelenlévô gondnokai átérezvén azt a fele-
lôsséget, mely szerint konkrét és el nem napolható feladata-
ink vannak a hittanoktatás megszervezésével kapcsolatban
vállaljuk:
• Hogy lelkipásztorunkkal közösen áttekintjük a településü-

kön a hittanoktatás új helyzetét.
• Hogy lelkipásztorunkkal megszervezzük a családlátogatás

keretében történô tájékoztatást.
• Hogy presbitertársainkat is felkérjük a feladatra és egyen-

ként felkeressük a következô tanévben településünkön az
állami, ill. önkormányzati iskolákba beíratandó elsô és
ötödik osztályos gyermekek szüleit.

• Igyekszünk meggyôzni a szülôket arról, hogy gyermekei-
ket az erkölcstan tantárgy helyett a megszervezendô hit-
tanoktatásra írassák be.

• Segítünk felkutatni olyan hitoktatói végzettséggel rendel-
kezô személyt, aki jelenleg nem vesz részt a hittanoktatás-
ban.

• Ismeretségi körünkbôl ajánlunk lelkipásztorunknak olyan
pedagógus végzettségû személyt, aki vélhetôen alkalmas
lenne a hittanoktatására, s ô esetleg vállalja a hitoktatói
végzettség megszerzését.

• Megérezve azt, hogy Isten most konkrét feladat elvégzésé-
vel keresett meg bennünket, aláírásunkkal szentesítjük vál-
lalásunkat.
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A Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés Megyei Terü-
leti Szervezetének tisztújító közgyûlésére kisköri presbiteri kon-
ferencia programjába illesztve került sor 2012. december 1-jén
Békéscsabán. A 100 éves jubileumát ünneplô templomban a
résztvevôk gyönyörködhettek az újonnan épített, korabeli hangu-
latot idézô és minôségi kivitelben elkészült kovácsoltvas kerítés-
ben és a megújult belsô világításban. A nyitó áhítat szolgálatát
Katona Gyula esperes végezte. A konferencia programjának mot-
tója a „Jutalmam, hogy tehetem” – a diakonisszák jelmondata
volt, s az elhangzott elôadások a misszió és diakónia két fontos
területét, a kórházmissziót és a menekültmissziót mutatták be.
Tóth Márta, a gyulai Pándy Kálmán Kórház lelkésze részletes és
szemléletes elôadásban ismertette a kórházi lelkigondozás létjo-
gosultságát, lehetôségeit és az irányítása alatt mûködô közösség
sokoldalú tevékenységét. Hasznos információkkal szolgált, me-
lyek nemcsak a kórházi körülmények között, hanem az egyéni
beteglátogatás és gondozás szolgálatában is jól hasznosíthatók.
Felhívta a figyelmet a gyülekezetek feladatára és felelôsségére,
de azt is hangsúlyozta, hogy a szervezett kórházmisszió csak azo-
kat éri el, akikrôl tudnak, tehát fontos a szolgálat tájékoztatása.
Szemléletváltozásra lenne szükség abból a szempontból, hogy a
kórházlelkész látogatása nemcsak a legsúlyosabb betegek igénye
kellene hogy legyen, s az úrvacsora vétele nem a földi élet utolsó
szakaszának tartozéka, hanem a hitben való megerôsödés által a
gyógyulást segítô fontos eszköz. A menekültmisszióról szóló be-
számolóban Dr. Dobos Ágoston egyházmegyei missziói elôadó
már a bevezetôben megnyerte a hallgatóságot, hiszen mindnyá-
junk számára érthetôvé tette, hogyan kerülhetünk közel a mene-
kültek lelki világához. A békéscsabai menekülttábor az ország
egyik legfontosabb és legforgalmasabb ilyen intézménye és az itt
végzett szolgálat nagy élményt és kölcsönös lelki gazdagodást
jelent. A zene közös nyelve, a legkülönbözôbb nyelven kiadott
Bibliák rendelkezésre állása és az ajándékozás segíti a kommu-
nikációt. Az elôadó megköszönte az egyházmegye támogatását
és lehetôséget ajánlott fel a szolgálatban való részvételre. Virágh
György eleki lelkipásztor, aki egyben a presbiteri konferenciák
programjainak összeállításában és szervezésében is évek óta ak-
tív segítô, Gary Capman: Egymásra hangolva címû könyvét is-
mertette és ajánlotta olvasásra és ajándékozásra a hallgatóság-
nak. Hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a saját és egymás sze-
retetnyelvének ismerete és gyakorlása, és felhívta a figyelmet
annak a felelôsségére is, hogy valóban értékes könyveket olvas-
sunk és ajánljunk környezetünk felé. A jövôben a konferenciák
programjának része lesz egy-egy könyvismertetés.

A fenti témák közé iktatva került sor a PSz megyei szervezeté-
nek tisztújító közgyûlésére. Az elsô részben Dr. Tóth János elnök
képes beszámolóban ismertette a 6 éves ciklus fôbb eseményeit
és külön beszámolt a határon túli szervezetekkel létrejött kapcso-
latok történetérôl. Összegzésként idézte a 6 évvel ezelôtti ígére-
tét: „Nem leszünk sem tétlenek, sem terméketlenek”. Jólesô ér-
zéssel és Isten iránti hálával úgy értékelte a szervezet tevékeny-
ségét, hogy ez az ígéret megtartásra került. Ezután a Jelölô Bi-
zottság elnöke, Markó István bemutatta az új jelölteket és a köz-
gyûlés nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta a követke-
zô 6 éves idôszakra Dr. Tóth János elnököt (Békéscsaba), Strifler
Józsefné alelnököt (Elek), Dr. Illés Károly titkárt (Békéscsaba) és
alábbi választmányi tagokat: Cs. Kiss Andorné (Békés), Hudák
Károly (Almáskamarás), Gál József (Orosháza) és Képíró Imre
(Békéscsaba). Az új elnökség nevében Dr. Tóth János mondott

hálaadó imádságot. A köszöntôk sorában elsôként Dr. Szilágyi
Sándor, a Szövetség fôtitkára szólalt meg, majd Módi József, az
Aradi Egyházmegye esperese és Venter Miklós, a Királyhágó-
melléki Egyházkerület Presbiteri Szövetségének fôtitkára tolmá-
csolta a határontúli jókívánságokat. Meleg szavakkal köszöntöt-
te a résztvevôket Dr. Bodnár Ákos, az országos elnökség tagja is.

A hivatalos program imaközösséggel és Katona Gyula esperes
áldásmondásával ért véget, utána pedig a szeretetvendégség ke-
retei között folytatódtak a testvéri, baráti beszélgetések.

Dr. Tóth János

Tisztújító közgyûlés Békéscsabán

Gratulálunk mi is
A Reformátusok Lapjából értesültünk arról, hogy a Zsinat szeretetszolgálati irodavezetôjét, a Budapest-Déli Területi Szerve-
zet választmányi tagját, Czibere Károlyt a Somogy Megyei Közgyûlés Somogy Polgáraiért díjjal tüntette ki. Ezzel méltányol-
ták az elsô és a második Orbán-kormány idején végzett munkáját a somogyi egyházi és megyei szociális ellátórendszer fejlesz-
tésében. Czibere Károly testvérünknek gratulált Tôkés László, az Európai Parlament tagja, Szászfalvi László miniszteri biz-
tos és még sokan mások.
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A Sárospataki Református Teológiai Akadémia közössége szeretettel
várja a 2013. szeptemberétôl induló képzéseire mindazokat, akik lel-
készi, hitoktatói vagy más egyházi hivatást szeretnének választani. Az
intézményben a következô szakokon lehet tanulmányokat folytatni:
• Teológia szak (osztatlan MA)

- Teológus szakirány (képzési idô: 10 félév)
- Lelkész szakirány (képzési idô: 12 félév)

• Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak (BA) nappali és levelezô
tagozaton (képzési idô: 6 félév)

• Református közösségszervezô szak (BA) levelezô tagozaton (kép-
zési idô: 6 félév)

• Sárospataki Presbiteri Népfôiskola (képzési idô: 1 év, 6 alkalom)
ennek jelentkezési határideje 2013. augusztus 1.

Jelentkezési határidô valamennyi szakon: 2013. április 5.

További információk: www.srta.hu.; e-mail: srta.dekania@gmail.com;
telefon: 47/312-947; postacím: 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1.

Szeretettel várnak minden kedves jelentkezôt!

Kedves érdeklôdô és jelentkezô Testvéreink!
Már most hálaadással gondolunk mindazokra, akik Isten kegyelmé-
bôl Sárospataki Református Teológiát választják diplomájuk és to-
vábbképzésük megszerzésének szándékával. Egy tíz éves Intézet is
rendkívüli lehetôség, de egy ilyen ôsi Kollégiumban a nemzedékek
és évszázadok ismerete, küzdelme, szenvedései, bölcsessége és bi-
zonyságtétele mind ôrzést nyernek, és a bizonyságok fellegei is kö-
rülveszik a belépô érdeklôdôt. Nem csak Református Egyházunk,
hanem Nemzetünk történetének is része, sôt formálója a kollégium
mind a mai napig. Mint olvasható, részben nappali, részben levele-
zô képzést nyújtunk, de nagyon jelentôs a Teológiai Akadémia Pres-
biteri Népfôiskolai egyéves levelezôs képzési lehetôsége is, melyre
érettségi nélkül is érdeklôdô gyülekezeti tagokat is nagy szeretettel
várunk. Az ismerettel és a diplomával együtt a megbecsültség, a ba-
rátság és a testvéri együvé tartozás imádságos emlékeit és áldásait
viheti majd haza testvérünk mind a professzorok és tanárok, mind a
hallgatói közösség részérôl.

A találkozás reményében várjuk Testvérünk jelentkezését.

Sárospataki hívogató

..A lelkipásztorok és presbiterek évente legalább egyszer látogassák
meg a gyülekezeti tagokat, informálódjanak anyagi-lelki helyzetükrôl,
hívogassanak mindenkit Krisztus Urunk lelki templomába, informáci-
ókat szerezzenek a közeli szomszédok, rokonok és ismerôsök körében
élô református családokról.

A rövidesen kötelezô hittanoktatási órákon a hitoktatók és lelkipász-
torok feladata is megnô, ugyanis teljesen elölrôl kell kezdeni az ala-
poktól, mivel a 60 éves elmaradás ezt követeli. Meg kell szerettetni és
tanítani a gyerekekkel az énektanulást, a Heidelbergi Káté tételeit, a
keresztség sákramentumát, az Úrvacsorával való élést, a konfirmáció
szükségességét, az egyházi esküvôk fontosságát, a családok lelki át-
hangolódását, bibliaolvasást naponta. Ehhez nyújt segítséget a Bibliai
Kalauz, mely kapható a gyülekezeteknél és egyházi könyvesboltokban
egyaránt.

A hívô emberek tudják, hogy a hit hallásból van, a folyamatos lelki-
gondozás, Szentírás tanulmányozás, imádkozás és gyülekezeti élet fel-
tétele a hitbéli erôsödésnek. Természetesen a rendszeresen megtartott
gyülekezeti imaórák is szolgálják lelki fejlôdésünket.

Elvárás a gyülekezet fenntartásának anyagi természetû hozzájárulá-
sa is, tudván azt, hogy a jókedvû adakozót szereti és megáldja az Úr...

Testvéri szeretettel:
Szabó Gábor

* * *
Melyik utat válasszam?
Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ô, hogy melyik utat válassza.
(Zsolt 25,12)

Tahi, 2010. Presbiteri Konferencia.
Amikor az egyik elôadás szünetében Szabó Dani bácsi közeledett fe-
lém jól ismert mosolyával, még nem tudtam, hogy életem gyökeresen
meg fog változni.

Kezembe adott egy nyomtatványt, melyet a Sárospataki Református
Teológiai Akadémia hallgatói jelentkezés céljából nyomtatott.

Kitöltöttem, és mire felocsúdtam, már az osztályteremben voltam.
Észrevettem, hogy az egyik padsorban csak egy „tanuló” ül. Engem
még úgy tanítottak, hogy soha, senkit nem szabad egyedül hagyni, –
így – megkérdeztem tôle, hogy leülhetek-e mellé? Igen – hallatszott a
válasz. Blázovits László vagyok, mondta szerényen. Nagyon jó barát-
ság alakult ki közöttünk.

Az elsô év alatt, megismerve tanárainkat, szinte minden alkalom él-
mény volt az egész osztály számára. Nagyon érdekes dolgokat tudhat-
tunk meg egyházismeretbôl, bibliaismeretbôl, egyháztörténetbôl, hit-
ismeretbôl. Az énekórák pedig kellemesek és élménydúsak voltak,
ugyanis tanáraink rendkívül szép és kifinomult hangjukkal mutatták
be a református énekek jellemzôit.

Közben kialakultak a „testvéri körök” is, amelyekben – talán – élet-
re szóló barátságok fejlôdtek.

Az elsô év végére kissé elfáradva, de már határozottabb egyházlá-
tással, és ismerettel szaladhattunk neki a nyárnak.

A második év kezdetén nagy örömmel üdvözöltük egymást az ódon
falak között. Újult erôvel feszültünk neki a feladatoknak. Szinte ittuk
magunkba az ismereteket, és minden résztvevô aktívan szólt hozzá a
különbözô témákhoz. Megtanultunk „kezdô áhítatot” tartani, amit jó
magam is már bátran gyakorlok a gyülekeztemben. A barátságok és
az ismeretek szorosabbra fonódtak, tartván ezzel is egymást a testvé-
rek.

A második év végére magabiztosan állhattunk meg tanáraink, osz-
tálytársaink, és gyülekezetünk lelkipásztora elôtt, várva a megoldan-
dó feladatokat.

Köszönöm Dani bácsi, hogy hívtál, köszönöm Úr Jézus, hogy a Sá-
rospataki Református Teológiai Akadémia tanítóin keresztül oktattál,
és megigazítottál!

Már nem kétséges, hogy döntéseimben melyik utat választom!
Szeretettel közreadja:

Orbán Tamás presbiter
Budapest-Zuglói Egyházközség

Olvasói levelekbôl
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Az újpesti gyülekezetünk erdélyi testvérgyülekezetét, a Maros-
vásárhely melletti Somosdot látogattuk meg egy bérelt busszal
37-en. Több erdélyi város és tájai nevezetességeit ismerhettük
meg és színes, maradandó emlékekkel tértünk haza. Ezek közé
tartozott egy, a Somosdhoz közeli kis település meglátogatása is.
A testvérgyülekezetünket körülvevô alacsony hegyvonulat másik
oldalán volt egy kicsi falu, Székelycsóka. Ide döcögött el velünk
a buszunk a vízmosta úttalan utakon. Kicsi templomuk elôtt –
nem kis nehézség árán – parkoltunk le. A falut nyolc család lak-
ja, túlnyomó részük cigány. Sok elhagyott, düledezô, romos ház
a keskeny szorosban. Némelyik ház udvarába be lehetett látni, na
meg a kerítés nélküli ház belsejébe is, mivel hiányzott a ház ajta-
ja is. Így az itt élôk sivár mindennapja is látható volt az 5-6 km-
es sebességgel döcögô buszunkból.

A falu kis református templomát kerestük fel elôször. A temp-
lomot gondozó, rendben tartó gondnokasszony, a 86 éves Juliska
néni megtalálása nem volt egyszerû és könnyû feladat. De sike-
rült! A kicsi templom elôtti pitvar napszítta tölgyfa lócával várja
az idelátogatókat. Egy hatalmas zárható kapun át lehetett a temp-
lom bejáratát megközelíteni. Juliska néni hozta a nagy fülû kul-
csokat, majd néhány terméskôbôl épített lépcsô után kitárult elôt-
tünk a kis templom belseje. Tisztára mázolt padok, színes szônye-
gek és egy gyönyörû kazettás mennyezet látványa tárult elénk. A

rendben tartott szószéket és úrasztalát csodálhattuk meg. Juliska
néni ércesen csengô hangján szép magyar kiejtéssel ismertette
velünk a jó 200 éves templom történetét és a gyülekezet életét.
A 14-16 fôbôl álló gyülekezetben kéthetente vasárnap délután van
istentisztelet, melyen egy távoli falu lelkipásztora szolgál. Való-
ságos ünnep ez mindig annak a néhány embernek, akik ide tar-
toznak. Magukénak tartják ôseik nemes hagyatékát, és Istenhez
való tartozásuk, imádásuk egyszerû istentiszteletét. Az enyhén
dohos levegô ilyenkor megtelik az ôszinte, szívbôl fakadó hála-
adás jó illatával. A 25. zsoltár éneklésével és a közös Miatyánk
imádságával adtunk hálát Urunknak ezért az élményért.

A gidres-gödrös kocsiút másik oldalán, a kis templom közelé-
ben áll a falu gondozásában és fenntartásában mûködô iskola. Ez
is zárva volt, kerítés nélkül. Egy magas dombra épült tágas ját-
szótér, iskolaudvar vette körül. A rendben tartott egyetlen épület
szolgálja annak a 18-20 kisdiáknak a magyar nyelvû oktatását,
akiknek nagy része cigány származású. Az érkezésünkre össze-

sereglett szegényes külsejû, mezítlábas gyereksereget kis édes-
séggel ajándékoztuk meg.

A templom és az iskola múltat idézô látványa és élménye úgy
tûnt, mintha itt járt volna valaha az erdélyi krónikás Reményik
Sándor, a látnok költô. Örökérvényû gondolatait írta le az utó-
kornak a székely falvak magyar gyökereit féltô-vigyázó intését a
templomról és az iskoláról.

A templom, s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hûtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot, s az iskolát!

Kicsi fehér templomokba
Most minden erôk tömörülnek,
Kicsi fehér templom padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink
Szemükbe biztatás, vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot, s az iskolát!

Reményik Sándor, 1925.

Aki az erdélyi tájak megtekintésére csábítja az olvasót,
Mikó László

Kik vagyunk mi, emberek?
Emberképek konklúziói

Elôadás sorozat 2013. tavaszán
a Ráday Kollégium Dísztermében (Bp. IX., Ráday u. 28.)

esténként 18 órai kezdettel

Elôadó: Dr. Pálhegyi Ferenc

Materializmus
Február 18. Az ember = a „tökéletes állat”
Február 25. Az „ösztönlény” társkapcsolatai
Március 4. Az „ösztönlény” nevelése és lelkigondozása

Humanizmus
Március 11. Az „aktív-autonóm lény” álmai, törekvései és etikája
Március 18. Az önmegvalósító ember társkapcsolatai
Március 25. A humanizmus pedagógiai és lelkigondozói szemlélete

Keresztyénség
Április 8. A Teremtô képviselôjének hatalma és szolgálata
Április 15. Manipuláció helyett szolgálat a társkapcsolatokban
Április 22. Nevelés és lelkigondozás a Biblia fényében

Erdélyben jártam
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Csongrádiak Délvidéken
A Csongrádi Református Egyházmegye és a Presbiteri Szövetség
december 8-án kirándulást szervezett a gyülekezetek világi vezetôi-
nek. A kellô létszám elôállt, találtunk buszt, semmi akadálya nem
volt annak, hogy felkerekedjünk. Kellemes, egynapos látogatást ter-
veztünk – kétnapos, közösségépítô kalandtúra lett belôle.

Minden nagyon szépen indult. Miután a megadott találkozóhelye-
ken összeszedtük a csapatot, rövid imádságban kértük Isten gondvi-
selô kegyelmét. Lendületesen kezdtünk, melyet aztán visszavetett a
határ, majd pedig az egyre erôsebb havazás és a síkos út. Szabadka
szecessziós belvárosában csak háromnegyed órát töltöttünk – szaka-
dó hóesésben. Délben azt telefonáltuk a minket váróknak, hogy ha-
marosan ott leszünk, melegíthetik az ebédet. A várost elhagyva a
bácskai fekete földek vakító fehér leplet öltöttek, az út szélét éppen
csak sejteni lehetett. Mégis megérkeztünk a bácskossuthfalvi gyö-
nyörûséges templomdombhoz. Ottani testvéreink forró fogadtatásban
részesítettek, annak ellenére, hogy a rendkívüli idôjárás miatt már
sem villanyuk, sem fûtésük nem volt. A kölcsönös köszöntô szavak,
az ízletes pörkölt, a ropogós kenyér, a jófajta vörös bor jó hangula-
tot teremtett. Ismerkedtünk, megosztottuk gondjainkat, örömeinket,
beszéltünk a kapcsolataink fejlesztésérôl, megmutatták büszkeségü-
ket, a kun és jász ôseik által épített templomukat, átadtuk ajándéka-
inkat – és már le is járt az idônk. Indulnunk kellett, mert négy óra-
kor a 15 km-re levô Topolyán szerettük volna az ottani református
szórványt meglátogatni. Onnan pedig autópályán – amit állandóan
takarítanak, hittük – már csak egy ugrás Szeged!

Közben szakadatlanul hullott a hó.
Bátran és bizakodással vágtunk neki a Topolyáig tartó rövid kis

összekötô útnak. A sötétség, az elôttünk cammogó kocsisor, az egyre
szûkülô úttest lassú haladásra kényszerített. Néhány kilométer után
még ez is megszûnt: se elôre, se hátra és megfordulni sem lehetett.
Vártunk. Az elôttünk levôk majd elindulnak, gondoltuk, és aztán
majd követhetjük ôket. Ôk azonban nem indultak el. Az autókban
rekedtek idônként kiszálltak, elôre mentek megnézni, hogy mi aka-
dályozza a forgalmat, híreket gyûjtöttek a helyzetrôl. A legfôbb aka-
dályig senkinek sem sikerült eljutnia, a hírek ellentmondásosak vol-
tak és vészjóslóak. A megoldásnak a látszata sem körvonalazódott.
A levegô hûlt, a szél erôsödött, a hó magas torlaszokat emelt. Itt már
cselekedni kell! Felhívtuk a kossuthfalvi lelkészt, ismertettük a hely-
zetet. Segítséget ígért. Nem sokkal késôbb megjelent egy hókotró,
felszabadította az utat, és boldogan jelentettem, hogy „minden rend-
ben van”. Ekkor fél nyolc volt. Mentünk 500 métert, és újra megtor-
pant a sor. Újabb várakozás, újabb telefon, újabb ígéret. Az odaér-
kezô mentôalakulatok is a hó fogságába estek. Már igen késôre járt,
de még mindig a mi tiszteletesünket zaklattuk. Kitartás! – mondta,
most a polgármester és a tûzoltóság segítségét helyezte kilátásba.
Vártunk, a helyzetünk tovább romlott. Az autóbusz kályhája akado-
zott, takarékossági meggondolásból a sofôr csak néhány percre kap-
csolta be. A mínusz 10 fokban metszôen vágott a szél. Ez akkor vált
nyilvánvaló tapasztalattá, amikor mind gyakrabban kellett kimen-
nünk dolgunkat végezni a térdig érô hóba. Hamar lepergett rólunk
minden illendôség, minden szemérem és minden iszonyat a kinti je-
ges világtól: ha menni kellett, akkor menni kellett. Ebben a nyomo-
rult helyzetben is próbáltunk mi magunk is kézzel foghatóan hozzá-
járulni a kiszabadulásunkhoz: egy elôttünk veszteglô szerb autót ta-
szigáltunk hosszan és sikertelenül. Utasaikat viszont befogadtuk,
hogy megmeneküljenek a biztos fagyhaláltól. Ôk is telefonáltak min-
denfelé – ez még a javunkra is válhat: ha ôket kiviszik innen, akkor
mi sem maradunk itt. És aztán várakozás, csattogó szélzúgás, de: ál-
landó bizakodás. A sötétség mélyét kémleltük erôsen. Fel-feltûnt

néha egy-egy fénypont, mint megannyi reményszikra, amely aztán
gyorsan elenyészett. Az egyik a közeli majorság közvilágítása volt,
mely a köd felszálltával vált láthatóvá, a másik felénk tartott, de az-
tán irányt változtatott, a harmadik csak káprázat volt, mert nagyon
akartunk már látni valami biztatót. Az idô pedig telt, a hideg egyre
jobban átjárt mindenkit, hiába burkolóztunk gönceinkbe.

A buszban pániknak nyoma sincs, mindenki visszafogott, a fiata-
loknak még zsoltáréneklésre és harsány kacarászásra is van lelkiere-
jük. A hazai pályán levô szerb vendégeink sem jutottak semmi ered-
ményre. És közben nem történik semmi, vagy ha történik, az az, hogy
kiderül, a mi buszunk sem mozdul már a kátyúból. Nekiveselkedünk
a 20 tonna tömegnek, a kerekek pörögnek, és egyre mélyebbre ássák
be magukat, de elôre egy tapodtat sem mozdul. Aztán lapátolunk, az
sem segít. A tehetetlenség és a szûkös információ némelyekbôl tü-
relmetlenséget vált ki: tenni kell valamit, a magyar hatóságokat kel-
lene tájékoztatni. Igen! A konzulátust! Otthonról megkapjuk a belg-
rádi képviselet telefonszámát. Két óra van, amikor felhívjuk ôket.
„Tudják, hogy hány óra?” – ez az elsô ingerült kérdésük. Azért meg-
adják a szabadkai konzulátus számát, amely mégis csak közelebb van
hozzánk. Fél háromkor elhagynak a szerb „betolakodók”, rokonaik
értük jöttek traktorral. Hálásak, hogy megmentettük ôket, és váltig
fogadkoznak, mindent meg fognak tenni a kiszabadításunkért. A
szabadkai vonal is ég, ez a konzul együttérzéssel fogadja bejelenté-
sünket, és minden tôle telhetô megtételérôl biztosít. Nagyszerû!
Újabb remények lobbannak fel. Majd egy hókotró is megjelenik, ha-
talmas markolójával szabaddá teszi az utat. Mehetünk – vagy me-
hetnénk, ha nem lennénk benne abban a mély kátyúban.

Végigtekintek a buszon: elgyötörten, csendben, didergôs fél szen-
dergésben kucorognak egymást melegítve azok a presbiter testvé-
rek, akiket én biztattam fel erre a kirándulásra. Nem szólnak sem-
mit, csak sötéten néznek rám. Ez itt a csôd. Tanári pályámon szám-
talan emlékezetesen jó kirándulást szerveztem, ilyen sikertelenség
még nem fordult elô velem. Hogy történhetett ez meg? Hát miért
imádkoztunk? Ilyenkor hol van Isten a gondviselô kegyelmével?

Mit tettem rosszul? Rosszul imádkoztam? Igen, én biztosan, hogy
rosszul. Kishitû voltam, nem bíztam az ima erejében. Akkor hát újra
kell kezdenem, alázattal és bûnbánattal. Ebben a kilátástalan hely-
zetben sokan szálltak magukba hasonló módon. Volt rá idônk bôven,
így karácsony elôtt késôn virrad.

És amikor derengeni kezdett fél hétkor, gépek és emberek jelentek
meg. A Vöröskereszt munkatársai egyértelmûen értünk jöttek. Biza-
lomgerjesztôk és bátorítóak voltak. Rögtön tudtuk, hogy jó kezekben
vagyunk. Az apátiába süllyedt busz feléledt, mindenki tettre késszé
vált. Innentôl kezdve felgyorsultak az események, még akkor is, ha
újabb akadályba, egy elakadt teherautóba botlottunk. A Vöröskereszt
forró teát hozott, és megkezdte társaságunk beszállítását a topolyai
központjukba. Az utolsók a busszal délre értek vissza a civilizáció-
ba. Melegedhettünk, erôt adó babgulyást kaptunk és biztató mosolyt.

Úgy éreztük, ez a rendkívüli éjszaka átformált minket: a megpró-
báltatások igazi testvérekké kovácsoltak össze, a megtapasztalt sze-
retet Isten felé emelt. Kinek a közbenjárására jöttek a megmentôink?
A bácskossuthfalvi lelkészére-e, a topolyai szerb vendégeinkére-e
vagy a szabadkai konzuléra? Nem tudjuk, de az biztos, Ô ekkor is
velünk volt, megôrzött és visszahozott.

„Mert én veled vagyok, megôrizlek téged, akárhova mégy,
és visszahozlak erre a földre.” (1Móz 28,15)

Dr. Nemes Gábor
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Január 26-án elhunyt Dr. Hegedûs Loránt, a
Zsinat volt lelkészi elnöke, a Dunamelléki
Református Egyházkerület két cikluson át
püspöke, a Magyar Református Világszövet-
ség alelnöke, az elôzô politikai rendszer és
egyházi kiszolgálóinak kárvallottja, a rend-
szerváltozás után a református iskolarendszer
újraszervezôje, a Károli Gáspár Református
Egyetem létrejöttének fô mozgatója, számta-
lan teológiai és irodalomtörténeti tanulmány
szerzôje és szinte lehetetlen még felsorolni is
érdemeit egyházunk életében. Szövetségün-
ket nemcsak mint néhai elnökünk, Balla Ti-
bor nászura, Dr. Balla Péter teológiai pro-
fesszor apósa, hanem mint aki nagy jelentô-
ségûnek tartotta a presbiteri szolgálatot, tá-
mogatta és tanácsolt bennünket. Emlékét
megôrizzük, és itt hagyott szeretteire Isten
megbékéltetô kegyelmét kérjük.

A Magyar Református
Presbiteri Szövetség elnöksége

Dr. Hegedûs Loránt
1930–2013

Kedves szülôk, kedves testvérek,
akik örültök, hogy  órarendbe iktatott hit- és erkölcstan oktatás lesz!

Hálával szívünkben Isten iránt, és köszönettel a Parlamentnek, hogy a misszió alanyá-
nak tekinthetjük azt a 100-ból nyolcvan gyermeket, aki eddig nem járt hittanra. Ôsztôl
kötelezôen heti egy órában erkölcstant tanul minden elsôs és ötödikes általános iskolás
gyermek, kivéve, akiket a szülôk hit és erkölcstanra iratnak be. Hogy ezt minél többen
tegyék, eljött a szent kampány ideje, a toborzás, a cselekvés ideje.

Ezért Szövetségünk postai úton minden egyházközségnek eljuttatott néhány darabot
abból a szórólapból, amellyel a református szülôk (nagyszülôk) figyelmét szeretnénk
felhívni a hit- és erkölcstan választásának áldott lehetôségére. Ha valamelyik gyüleke-
zet nem kapta volna meg a szórólapokat, vagy a darabszám nem elegendô, úgy jelezzék
ezt Szövetségünknek, ahol van még belôle és küldeni tudunk. A szórólap letölthetô
interneten és kinyomtatható a Szövetség honlapjáról is:

www.presbiter.hu/files/Szorolap2.pdf
Ugyanakkor a szórólap 3. pontjában szereplô katechéta-képzéssel kapcsolatban felhív-
juk olvasóink figyelmét arra, hogy a Pápai Református Teológiai Akadémián is lehet je-
lentkezni hároméves levelezô képzésre.

Gyülekezeteink figyelmébe
Csatlakozzunk

az Ökumenikus Világimanaphoz!
2013. március 1., péntek
Programfüzet letölthetô:

www.meot.hu/nôi misszió
oikumene@meot.hu

vagy telefonon is kérhetô: 06-1-371-26-90
Postacím:

MEÖT 1117 Bp., Magyar tudósok krt. 3.

Új református püspök Erdélyben 
Az Erdélyi Református Egyházkerület negyvenhatodik püspökének választották meg a bará-
tosi születésû Kató Béla sepsiillyefalvi lelkipásztort. Kató Béla alapítója a LAM Alapít-
ványnak, építôje a Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítványnak, indulásától elnöke a
Diakónia Keresztyén Alapítványnak, az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sapientia Alapít-
ványának, idén Romániából egyedüliként kapta meg az Európai Parlament által 2008-ban
alapított Európai Polgári Díjat.

Kató Béla Pap Gézát váltja a püspöki tisztségben, megbízatása hat évre szól. Beiktatását
2013. február 1-jén tartották a kolozsvári Farkas utcai református templomban.

Victor István levele
a fôszerkesztôhöz

Tisztelt szerkesztôség,
Kedves Lajos!
Egyházi sajtónk, és most már Presbiter újsá-
gunk illôen fontos témája az etika- illetve hit-
és erkölcstan oktatás választása. Valóban
fontos és sürgôs téma. Természetesen több
szempontból meggondolandó. A Presbiter
decemberi számában a Zsinati Oktatásügyi
Osztály vezetôje hangsúlyozza: „az általá-
nos mûveltséghez hozzátartoznak a bibliais-
mereti, egyháztörténeti és dogmatikai isme-
retek is.” Ezzel nem kívánok vitatkozni, de
szeretnék egy másik szempontot figyelmetek-
be ajánlani.

A bûneset történetében elhangzik a kígyó
ígérete: „Olyanok lesztek, mint az Isten: jó-
nak és gonosznak tudói” (1Móz 3,5). Ez az
ígéret nem volt hazugság, az embernek van
erkölcsi érzéke. A Róma 2,5 szerint lelkiis-
meretünk és gondolataink egymást kölcsö-
nösen vádolják vagy mentegetik. Ezt lehet is
finomítani erkölcstan oktatásával. – De: a
sátáni az volt a biztatásban, hogy nem tette
hozzá: „de nem fogjátok tudni a jót válasz-
tani!” Erkölcsi erô nincs az emberben. Eb-
ben pedig az etika-oktatás nem tud segíteni.
Erkölcsi erô csak Megváltónkkal kapott
kapcsolatban születik. Ez a különbség, amit
a szülôkkel közölni kellene.

Vannak esetek, amikor Isten – az övéinek
érdekében – kihoz erkölcsi magatartást Ôt
nem ismerô emberekbôl is. 1Móz 20,11 (Áb-
rahám mondja): „Bizony azt gondoltam:
Nincsen istenfélelem e helyen...” – Volt! A
legszebb példa Pálék máltai hajótörésekor:
„A barbárok pedig nem közönséges ember-
séget cselekedtek velünk...” (ApCsel 28,2).
De ezek a rendkívüli esetek, amikre hiába
oktatnánk olyanokat, akik Megváltónkat
nem ismerik.

Ezt a szempontot még nem láttam egyházi
sajtónkban, jó lenne valahogy megszólal-
tatni.

Hejce, jan. 5.

Szeretettel: Victor István
[Köszönöm a sok elküldött nemzetközi hírt!] 
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Január 20-án, 100 éves korában elhunyt
György Antal nyugdíjas lelkipásztor, aki-
nek a nevét presbiter testvéreink a Presbi-
teri Füzetek egyháztörténeti írójaként is-
merhették meg. Ókécske, Nagykôrös, Vác,
tábori és börtön-lelkészség, hadifogság,
Újpest-Belsôváros, majd 14 év Szedresen,
16 év Decsen – ezek voltak aktív lelkészi
szolgálatának fôbb állomásai. Életútját
„Számadás a Gazda elôtt” címû önéletraj-
zi könyvében írta le 13 évvel ezelôtt – saj-
nos a könyv ma nem kapható. Nagy kár,

mert ebben a szerzô nemcsak saját életút-
járól ír, hanem egyháztörténészhez méltó
ôszinte képet ad egyházunk 20. századi
életérôl, az egyházkormányzás módszerei-
rôl fôként a II. világháború után. A hábo-
rú és az azt követô évek megpróbáltatásai
sem oltották ki hitét, mert ahogyan köny-
ve elôszavában is vallja:

„hogy mégsem tarolt le bennünket a vi-
har, egyedül az irgalmas Isten jóvoltának
köszönhetô, aki – ígérete szerint „Megre-
pedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya
belet nem oltja ki” (És 42,3).

Mi pedig búcsúzzunk lelkipásztor test-
vérünktôl, aki mindig segített Szövetsé-
günknek is a presbiterképzés területén, a
Péld. 10,7-tel: „Az igaznak emlékezete ál-
dott”.

PRESBITER
a Magyar Református Presbiteri Szövetség hivatalos
idôszaki kiadványa. Megjelenik ez évben hat alkalom-
mal. A szerkesztôbizottság tagjai: Dr. Kelemenné Far-
kas Márta, Dr. Kis Domokos Dániel, Kövespataki Lász-
ló, Mikó László, Dr. Papp Vilmos, Dr. Ritoók Zsigmond,
Váczi Gábor, Dr. Viczián Miklós. Felelôs szerkesztô és
képszerkesztô: Dr. PhD Békefy Lajos. Felelôs kiadó:
D. h.c. Szabó Dániel. Tördelés: Heckmann Tamás.
Szerkesztôség: Magyar Református Presbiteri Szö-
vetség Irodája, 1092 Budapest, Ráday u. 28. Tel./fax:
476-3211. E-mail címünk: szovetseg@presbiter.hu. A
lap a fenti címen írásban vagy telefonon is megren-
delhetô. Az egyéni elôfizetési díj belföldre évi 2100 Ft,
Európa országaiba 4200 Ft, a tengerentúlra 4800 Ft.
Az elôfizetési díj csekken fizethetô: „Magyar Reformá-
tus Presbiteri Szövetség 11705008-20416641”, Buda-
pest; személyesen is befizethetô Szövetségünk Irodá-
jában. Lapunk fenntartását szolgáló adományaikat is
köszönettel fogadjuk a Kárpát-medence református
gyülekezetei és presbitériumai nevében! Készítette a
Rosental Kft. Felelôs vezetô: a Kft. igazgatója. Kézira-
tot nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza!
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György Antal
1913–2013

November

15-én fôtitkári értekezlet volt a Szövetség
irodájában.

17-én tartotta tisztújító közgyûléssel egy-
bekötött képzési alkalmát Budapest-
Déli egyházmegyei területi szerveze-
tünk.

24-én a Pécs-Kertvárosi Református Egy-
házközségben tartotta presbiterképzési
alkalmát Szövetségünk baranyai egy-
házmegyei területi szervezete. Az al-
kalmon – többek között – dr. Szilágyi
Sándor fôtitkár szolgált a hit- és er-
kölcstan bevezetésének lehetôségeirôl,
ill. problémáiról.

Ugyanezen a napon gondnoki konferen-
ciát tartott tatai egyházmegyei területi
szervezetünk, az Esztergomi Reformá-
tus Egyházközségben. A konferencián
aláírt, a kötelezô hit- és erkölcstan-ok-
tatással kapcsolatos nyilatkozatot és az
alkalom részletes beszámolóját lapunk
más helyén közöljük.

Ugyanezen a napon az északpesti egy-
házmegyében, Fóton rendezte konfe-
renciáját Szövetségünk egyházmegyei
területi szervezete. Az alkalom egyben
tisztújító közgyûlés is volt.

Ugyanezen a napon csongrádi egyház-
megyei területi szervezetünk a Szentes
Nagytemplomi Református Egyházköz-
ség Idôsek Otthonában tartotta presbi-
terképzési alkalmát.

25-én tartotta tisztújító közgyûléssel egy-
bekötött presbiterképzési alkalmát
észak-borsodi területi szervezetünk a
Kazincbarcika-Alsói Református Egy-
házközség gyülekezeti termében.

December

1-én Békéscsabán tartotta képzési alkal-
mát békési egyházmegyei területi szer-
vezetünk. Az alkalomról lapunk más
helyén részletes beszámolót közlünk.

8-án a Mátészalka-Kertvárosi Egyházköz-
ségben presbiteri konferencia keretében
sor került Szövetségünk szatmári egy-
házmegyei területi szervezetének meg-
alakulására. Az alkalomról lapunk más
helyén részletes beszámolót közlünk.
Isten gazdag áldását kérjük újonnan in-
duló területi szervezetünk szolgálatára.

13-án gazdasági bizottsági ülés és évzáró
fôtitkári értekezlet volt a Szövetség iro-
dájában.

17-én karácsonyi körlevéllel kerestük fel
Szövetségünk minden tagját.

Január

12-én a Budapest-Déli egyházmegyei te-
rületi szervezetünk presbiterképzési al-
kalma volt a Bp.-Nagyvárad téri Refor-
mátus Egyházközségben.

14-én minden magyarországi református
egyházközség részére – tájékoztató jel-
leggel – eljuttattuk a szeptembertôl be-
vezetendô hit- és erkölcstan oktatással
kapcsolatban készített szórólapunkat.

19-én tartotta tisztújító közgyûlését és
képzési alkalmát Szövetségünk Bp.-
Északi egyházmegyei területi szerve-
zete.

21-én készítette elô jelen lapszámunkat a
PRESBITER szerkesztô bizottsága.

A szerkesztô bizottság következô ülésé-
nek idôpontja: 2013. február 25. Megje-
lentetésre szánt írásaikat eddig az idôpon-
tig kérjük megküldeni Szövetségünk bár-
mely elérhetôségére.

Váczi Gábor

SZÖVETSÉGÜNK
ÉLETÉBÔL...
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A múlt sûrû ködébôl tûnik elô Simeon alakja.
Tôle kapott örökségünkre emlékezteti a mai
presbitert, a hitben idôsebbet. Ha Lukács evan-
gelista nem említené, a Szentföld megszentelt
pora takarná örök idôkön át. Tudjuk, Lukács
doktor történész is volt. Mégsem közöl hôsérôl
kézzel fogható adatot. Ez Keleten szokatlan,
hiszen minden ember számontartja saját nem-
zetség-táblázatát. (Náhum Tim Gidál, a jeru-
zsálemi egyetem tanára pl. 3000 évre vissza-
menôen számontartja elôdeit. Az ôs Salamon
király temploma énekkarának tagja volt...) Lu-
kács doktor nem hanyagságból említi az idôs
presbiternek csak a nevét. Feltehetôen közis-
mert és köztiszteletben álló hitben idôsebb, pél-
daadó személy lehetett, akit nem kellett külön
bemutatni.

Hosszú életének egyetlen említésre méltó
eseménye volt: karjára vette az újszülött Jézust!
A Megváltó anyján, apján kívül senkivel sem
került ilyen testközelbe. Másfél ezer évvel ko-
rábban Mózes csak fejét eltakarva szembesül-
hetett Istennel. A templomi találkozást követô-
en 30 év múltán Jézus mondhatta: „Aki engem
látott, látta az Atyát!” (János 14,9). Simeon éle-
te csúcsának tekinthette a találkozást. „Mostan
bocsátod el Uram a te szolgádat a te beszéded
szerint békességben, mert látták szemeim a te
üdvösségedet” (Lukács 2,29-30).

Ha idôs – és hatalmas örökséget ránkhagyó
– presbitertársunk adatait nem is tudhatjuk, an-
nál többet tudhatunk lelki és szellemi kincsei-
rôl. Ezeket reánk hagyta. „Isten Lelke volt ôraj-
ta.” Isten Kijelentésére alapozta életét. Kitar-
tóan várta a fél évezrede megígért Szabadítót!
(S Érte szinte naponként felkapaszkodott a
templomhegy megannyi lépcsôjén!) Nem a
társadalmi, politikai elittôl várta a megváltást.
Nem a kicsiny Izráel kis belügyének tekintette
Krisztust, hanem világügynek. Van mit tanulni
Simeontól!

-p -s

Agg Simeon
gazdag hagyatéka (1.)Meghívó

A Magyar Református Presbiteri Szövetség alapszabályának megfelelôen
a Szövetség 2013. évi rendes közgyûlését

2013. március 9-én (szombaton) 10 órára

a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának dísztermébe
(1092 Budapest Ráday utca 28. II. em.) összehívjuk

és arra Kedves Testvérünket meghívjuk.

A közgyûlésen megtárgyalásra az elnökség az alábbi napirendet tûzte ki:

09.00–10.00 Érkezés, a küldöttek regisztrálása
10.00–10.40 Megnyitó áhítat: Dr. Zsengellér József lelkipásztor,

a KGRE Hittudományi karának dékánja
10.40–11.00 Köszöntés, elnöki megnyitó: Dr. h.c. Szabó Dániel elnök
11.00–11.15 Köszöntések a vendégek részérôl
11.15–11.35 2012. évi elnökségi beszámoló és 2013. évi munkaterv

Dr. Szilágyi Sándor fôtitkár
11.35–11.55 Énekkari köszöntô, a Budapest-Pesterzsébeti Egyházközség

énekkara, vez. Takaró Mihály
11.55–12.10 A Felügyelô Bizottság beszámolója

Bittó Zoltán, a Felügyelô Bizottság elnöke
12.10–12.25 A Szövetség 2012. évi zárószámadása, 2013. évi költségvetése

és a Számviteli Politika módosítása
Dr. Székely István, a Gazdasági Bizottság elnöke

12.25–13.30 Ebédszünet
13:30–14:10 Beszámoló a Szövetség 2012. évi missziói munkájáról

és a 2013. évi missziói munkatervrôl
Dr. Viczián Miklós missziói titkár és vendégek

14.10–14.25 Beszámoló a 2012. évi presbiterképzésrôl és a 2013. évi tervekrôl
Dr. Judák Endre presbiterképzési titkár

14.25–14.40 Beszámoló a PRESBITER szerkesztôbizottságának 2012. évi
munkájáról és 2013. évi terveirôl: Dr. Békefy Lajos felelôs szerkesztô

14.40–15.20 Hozzászólások
15.20–15.40 Határozathozatal
15.40–16.00 Elnöki zárszó, imádság, Himnusz

A közgyûlésre a szavazati joggal rendelkezô küldötteket a határozatképesség érde-
kében is, de Szövetségünk minden tagját és minden kedves érdeklôdô testvérünket
szeretettel várjuk. Határozatképtelenség esetén a közgyûlést ugyanazon a napon és
programmal, 10.45 órai kezdettel összehívjuk.

Útiköltségük megtérítéséhez kérjük, hogy vasúti és autóbusz (lehetôleg menettérti)
jegyeikrôl a Szövetség nevére és címére kiállított számlát hozzanak. Ellenértéküket
a helyszínen kifizetjük. Gépkocsival érkezés költségét csak legalább 3 fô együttes
utazása esetén térítjük.

A beszámoló és a határozati javaslatok, valamint a határozatok, egyéb elôkészítô
anyagai megtalálhatók a http://www.presbiter.hu/index.php?id=202 internetes címen.

A beszámolókkal, valamint a missziói- és presbiterképzési munkatervünkkel kap-
csolatban várjuk javaslataikat, észrevételeiket, bírálatukat.

Gépkocsival történô érkezés esetén a parkolás csak az utcán lehetséges, díjfizeté-
si kötelezettség nélkül.

Budapest, 2013. február 26.

Testvéri szeretettel:
Dr. h.c. Szabó Dániel Dr. Szilágyi Sándor

elnök fôtitkár


