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z a mondat változást munkáló,
életet formáló és megtartó erő
lett, amikor Augustinus engedelmeskedve ennek a felszólításnak,
kézbe vette és olvasni kezdte Isten
Igéjét. A holt betűk egyszerre életre
keltek és olyan erővel szólították meg
a fiatalembert, hogy egész addigi életének hátat fordítva, gyökeres változáson
ment át. Augustinus a IV. században
élt, akiről mai mértékkel mérve is elmondható, hogy „habzsolta az életet”.
Senki nem feltételezte - de legkevésbé
ő maga - , hogy éppen az Írás olvasása során találja meg az igazi válaszokat
élete nagy kérdéseire és végső soron azt
az útmutatást, amelyik az Élet útjára
vezette.
Ez a régi történet ma számtalan okból időszerű. Abban az időben a társadalom hasonló problémákkal nézett
szembe, mint amivel napjainkban is
küzdünk. Válságban voltak az emberi
kapcsolatok, a családok, a házasságok.
A létbizonytalanság jellemezte a társadalom művelt rétegeit és a periférián élőket egyaránt. Az egyházban sem
volt meg a korábbi egység és az „első
szeretet” tüze is elhamvadt már. A sokféle kultúra, filozófiai tanítás, emberi
hatalomvágy vívták a maguk harcát.
Ezen küzdelmek közben történt, hogy
a tiszta evangélium mégis megszólalt
és megszólított. Vedd és olvasd!
Aztán 1517-ben egy másik fiatalember, Luther Márton életében hozott
teljes változást, amikor visszatért a
régi Íráshoz és olvasva azt, kegyelem-

re talált Jézus Krisztus által. Ez a kegyelmes találkozás lett a kezdete - és
lehet minden időben – annak a megújulásnak, amire akkor és ma is olyan
nagyon vágyunk és várunk. Mert a
reformáció nem pusztán egy szép
emlék, amiről elég beszélni, hanem
életünknek sosrsfordító eseménye,
amelyet személyesen kell megélnünk.
Az idők gonoszak, és a felejtésre hajlamos ember sokszor csak a szürke port
látja már, ami elfedi az igazi szépséget.
A reformáció szépsége ma is Krisztusban ragyog fel!

„…aki Isten formájában lévén
nem tekintette zsákmánynak,
hogy egyenlő Istennel, hanem
megüresítette önmagát,
szolgai formát vett fel,
emberekhez hasonlóvá lett, és
magatartásában is embernek
bizonyult; megalázta magát, és
engedelmeskedett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.”
(Filippi 2,6-8) Vedd és olvasd!
Amikor Károli Gáspár 1590-ben végre
a magyar nép kezébe adhatta a teljes
Biblia fordítását, hogy saját nyelvén
olvassa, megrázó felismerése lett, hogy
csak kevesek kiváltsága lehet. Nem
azért mert nem akarja, hanem azért,
mert nem tudja olvasni a Szentírást! A
reformáció azt is jelentette, hogy ezt
orvosolni kellett. Tanítókra és iskolákra volt szükség, ahol tanulják az írást

és olvasást, hogy a Szentírás olvasói lehessenek. Ma sem kevesebb és kisebb
feladat hárul az iskolákra. Olvasni tanítani az embert! Az információ tenger hullámai között hányódó világban
ma is a tiszta és igaz szó menthet meg.
Vedd és olvasd!
A történelem során számtalan nehézség állta és állja útját annak, hogy
az emberhez eljusson Isten megszólító szava. Sokszor előfordult, hogy
az ember nem akarta meghallani
Isten mentő szavát. Értetlenül és
makacsul ragaszkodott valami más,
idegen csábításhoz és nem figyelt az
ismerős hangra. Aztán elfelejtette az
Isten nyelvét beszélni és nem kereste Őt. Isten azonban nem mondott
le arról, hogy beszéljen hozzánk,
mert mindig megtalálta azokat, akik
mégis értették Őt. Az Isten emberei
azok, akik tudnak Vele kommunikálni. Akik nem mondtak le arról, hogy
megértsék szavát, ezért elővették az
Írást, hogy mások számára is érthetővé és elérhetővé tegyék. Olvasták
és fordították. Akadálymentes lett az
út, leolvashatóvá vált a kódolt üzenet. Szabaddá vált az Istenhez vezető út. Nem volt másra szükség csak
a használati utasítást betartani. Vedd
és olvasd!
Így történt ez nemzedékről nemzedékre. A régiek elmentek és az ember
újra vágyott. Más szelek fújtak és új hullámok jöttek. De az idő mindig megmutatta, hogy mi volt az igaz, a maradandó
és mi volt hamis és múlandó.
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„ Mert más alapot senki
sem vethet a meglévőn
kívül, aki a Jézus Krisztus ”
(I.Korinthus 3,11)

Amikor arra kaptam felkérést, hogy
folytassam azt a munkát, amit hos�szú évekig hűséggel végzett Rácsok
András és a vele együtt gondolkodó
munkatársak, azt a kettősséget éreztem, amit minden esetben, amikor Isten Igéjét hirdetem. Különös ajándék
ez számomra, amely örömmel tölt el,
ugyanakkor állandó készenlétre int,
hogy halljam és továbbadjam az Isten
által készített üzenetet. Mert meggyőződésem, hogy számunkra, akik
írjuk, szerkesztjük vagy olvassuk ezt
az újságot, nem lehet másként tenni,
csak azzal az alázattal, mint akik megbízást kaptunk arra, hogy elmondjuk,
amit általunk szól az Isten. Mi ugyanis nem azt mondjuk, és nem azt írjuk,
amit akarunk, hanem az evangéliumot
hirdetjük. Ezt szem előtt tartva azonban azt is szeretném, hogy minden
rólunk, nekünk és értünk szóljon ezeken az oldalakon, hogy amikor kézbe
vesszük majd ezt a református magazint, valóban érezzük a magunkénak.
Ezért nem kérhetek mást, csak azt,
hogy mindenekelőtt a Szentírást, és
időnként majd a Reforrás magazint is:
Vedd és olvasd!
Hangóné Birtha Melinda
főszerkesztő
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Kiválasztva

Válogatunk.
Ez tetszik, a másik meg nem!
Mindenki másként,
más mérték szerint.
Válogatunk az Igében Ez nekem szól, az meg nem!
Válogatunk a templomban Ez hideg, az meg túl messze!
Választunk papot, kántort, presbitert,
Éneket - régit vagy modernet.
De mi lesz, ha egyszer ránk kerül a sor,
S a választáskor kihullunk a rostából?
Isten elé, hogy állunk majd oda,
Mire leszünk kiválasztva?
Isten már döntött, nincs kivétel!
Kegyelmét adja, hogy ne vesszünk el!

(Miskolc. 2009. H. B. M.)

BESZÉLJÜNK RÓLA
Hitről, egyházról, jövőről beszélgettünk Pásztor Dániel püspök úrral
-az Európa Rádióban elhangzott beszélgetés szerkesztett változatát olvashatják az alábbiakban
z egyház mindenkori feladata az
evangélium hirdetése. Ebben a
szolgálatban is szükséges a megújulás?
Pásztor Dániel püspök: A kérdést
válasszuk ketté. Az evangélium örök,
változhatatlan és meggyőződéssel vallom, hogy mindig Isten Lelke teszi aktuálissá. Az evangélium ugyanaz maradt,
mégpedig az a szabadító örömhír, hogy
Jézus Krisztusban megváltott életünk
van. Azonban, hogy milyen eszközöket
használunk, a változásra nem szoruló
evangélium továbbadására, az valóban
speciális feladat. Igeszerűnek és gyülekezetszerűnek kell lenni minden üzenetnek, de a különféle társadalmi helyzetben lévők
megszólításában nagy
felelősségünk van. Ugyanaz az üzenet,
másként szólítja meg az idősebbeket
mint a fiatalokat. Nem mindegy, hogy
betegségben vagy munkanélküliségben keresnek válaszokat, vagy éppen a
hosszú ideje külföldön dolgozó apát hiányoló családnak szeretnénk a szabadító örömhírt átadni. Különbség van
egy nagy városi gyülekezet és egy kicsi
falusi gyülekezet elvárásaiban is. Ehhez
szükséges ma is a felülről való bölcsesség, Isten lelkének megújító munkája.

A

Melyek azok a sajátosságok, amelyek
a régió földrajzi, társadalmi helyzetéből adódóan meghatározzák a kerület
arculatát és ebből adódó feladatait?
Speciális helyzetben van a kerületünk.
Sajnos látnunk kell az egyre elnéptelenedő gyülekezeteinket. Nem azért van
így, mert a lelkipásztor nem végzi a
szolgálatát, hanem a belső „migráció”
a mi kerületünket jellemzi leginkább.
Mivel megszűntek a munkalehetőségek,
elmentek a fiatalok, és vannak falvak,
ahová nem is költöznek vissza. Ez adja
a különös feladatot. Hogyan érjük el
azokat akik ott maradtak? Hiszen ők
azok, akik számára reményt kell adnunk. A szabadító örömhírt minden
gyülekezet számára el kell juttatni. Az
egyekhez és kettőkhöz is. Ugyanakkor
azt is látni kell, hogy ezek a gyülekezetek önálló lelkipásztor fenntartását
nem tudják vállalni. Ezért inkább körzetekben gondolkodunk, ahol mindenki
számára lehetőséget szeretnénk adni,
hogy az Istentiszteletek ne szűnjenek
meg. Emellett a saját templomát, gyülekezetét senki ne veszítse el, hogy ahol
keresztelték, konfirmált, ahol házasságot kötött, ahová egész életében tarto-

zott, most is otthona legyen. Ezért vagy
a gyülekezetek tagjainak kell biztosítani, hogy eljussanak az Istentiszteletek
helyére, vagy ahogyan ez már sok esetben most is gyakorlat, a lelkipásztor jár
körbe a gyülekezetekben. Ez azonban
rendkívüli koordinációt és különösen
nagy elhívást igényel a lelkipásztortól
is. Erre fel kell készíteni a fiatal lelkipásztorokat már az Akadémiai évek
alatt, hogy ne csak a gyülekezetekbe
kerülve szembesüljenek a szolgálatok
ezen formájával.
Ez tehát jelentheti azt, hogy amikor
a lelkészi státusz megerősítéséről beszélünk, segítséget kaphatnak ebben?
A lelkipásztori státusz megerősítéséről
zsinati határozat született. Egyetlen
lelkipásztort sem szeretnénk méltatlan
anyagi helyzetben tudni. A lelkipásztort családjával együtt megilleti a tisztes megélhetés, mert méltó a munkás a
maga bérére. Az egyházkerületi közgyűlés határozatot hozott, miszerint a
lelkipásztornak javadalom kiegészítést
biztosít a kerület ott, ahol ez szükséges. A lelkészi javadalom biztosítása
alapvetően az egyházközség feladata,
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de ahol nagy mértékben meggyengült
egy gyülekezet anyagi teherbírása, ott
segítséget adunk, hogy a lelkipásztor ne
kényszerüljön más állás betöltésére. Így
végezheti a lelkész teljes emberként a
feladatát a gyülekezetekben.
A lelkipásztori munkához az idősek
gondozása mellett a gyermekek nevelése is nagyon szorosan hozzátartozik. Hogyan lehet megerősíteni a
hitoktatásban résztvevők szolgálatát?
Valóban a MRE Zsinata abban az
irányba szeretne elmozdulni, hogy rendezze a hitoktatásban szolgálók helyzetét. Egyértelmű, hogy nagy feladat hárul rájuk, éppen ezért az a szándékunk,
hogy egy hitoktatásban szolgálatot végző státusza legyen egyenlő a pedagógusi
státusszal. Jelentsen biztos javadalmat,
biztos megélhetést. Tárgyalás folyik ebben a tekintetben a kormányzattal és
mondhatjuk „kegyelmi állapot”, hogy
nekik is fontos a gyermekek, fiatalok keresztyén értékekkel való felruházása. Ez
pedig jó reménységet ad abban a tekintetben, hogy azokat a kérdéseket, amelyek még akadályok, meg lehet oldani.
A Tiszáninneni Református Egyházkerület jelentős számú oktatási intézményben fenntartó szerepet vállalt.
Püspök úr hogyan látja intézményeink helyzetét, jövőjét milyen feladatok
hárulnak a rájuk?
Nagy öröm számomra, hogy az egyházkerületek között a mienk rendelkezik a
legkiterjedtebb intézményhálózattal.
Ez azt jelenti, hogy legnagyobb intézményfenntartóként rendkívüli lehetőséget kaptunk, de egyben rendkívül
nagy a felelősségünk is. Közel 10 ezer
fiatal van ránk bízva. Óriási súllyal
terhelődik ránk, hogy a gyermekek
hogyan élik meg intézményeinkben
mindennapjaikat. Mit tudunk nekik
átadni? Kapnak-e olyan többletet, amit
máshol nem? Hogyan élhetik meg hitüket? Ezekben a református oktatási
intézményekben, a lelki élet megerősítése a célunk. Mindenhol szükség van
önálló státuszú intézményi lelkészre,
aki a pedagógusokkal és a diákokkal
foglalkozik. Aki nemcsak egy-egy Istentiszteletet tart, hanem jelen van a
mindennapokban, egy levegőt szív velük, együtt él az intézményekben tanulókkal és tanítókkal . Mivel a legtöbb
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iskolánk átvett és nem alulról építkező
intézmény, adott a missziói lehetőség,
hogyan lehet megszólítani az ott dolgozókat. Először a pedagógushoz kell
elérni Isten Igéjével, mert azon múlik,
hogy azután majd milyen lelkiséget
visz be az óráira. A legnagyobb tanítás
mindig a példaadás, a személyes élet.
A kritikus fiatal számára pedig a példa
rendkívül fontos. Mit lát a felnőttektől,
a pedagógustól, a lelkésztől, mert így
lesz hitelessé számára az amit mond.
Bizonyos értelemben mondhatjuk,
hogy ők már egyházon belül vannak.
„Evangéliumot az utcákra és a terekre” – így fogalmazta meg Püspök úr
a kívül lévőknek szóló missziói tervet. Hogyan értsük ezt?
Isten adta ezt a gondolatot, és hiszem,
hogy ő lesz, aki az utat is kijelöli majd.
ő fog elindítani és ő fog vezetni a következő lépésekben is. A harang hívó
szava ma már sokak számára nem azt
jelenti, hogy a templom ajtaja nyitva áll. Ezért szükséges ez a nyitás a
mi részünkről, hogy nem így, a régi
gyakorlat szerint hívjuk az embereket, hanem mi megyünk hozzájuk.
A terekre, az utcára. Az új éppen abban áll, hogy nekünk kell elhagyni a
szakrális közeget és kimenni a szekuláris közegbe. Ott kell hirdetni az evangéliumot az utca emberének, mégpedig
az ő a nyelvén megfogalmazva. Ez
semmit nem vesz el az evangélium komolyságából A régi „kánaáni” nyelvet,
ami két-három generációval ezelőtt
még ismert volt és értette az utca embere is, ma le kell fordítani, mégpedig
úgy, hogy az üzenet ugyanaz marad.
Jézus példázatokban fogalmazza meg,
hétköznapi nyelven minden ember
számára érthető módon a legfontosabb
üzenetet. A magvető példázatát, vagy
a jó pásztor történetét. Az utca emberének is szól az Isten szava. Egy színpadon, egy beszélgetésben, egy dalban.
Azt szeretnénk, hogy aki éppen ott
megáll, hacsak rövid időre is, legyen részese annak az üzenetnek, amit Isten a
világnak szeretne elmondani. A részletek kidolgozása a technikai előkészület
folyamatban van, reményeink szerint
tavasszal el is indulhat ez a misszió.
SDG					
		Az interjút készítette:
Hangóné Birtha Melinda

Reményik Sándor

Gyógyíts meg!
Én Istenem, gyógyíts meg
engemet!
Nézd: elszárad a fám,
A testem-lelkem fája…
De épek még a gyökerek talán.
A tompa, tunya tespedés alatt,
Gyökereimben: érzem magamat,
És ott zsong millió melódiám.
Én Istenem, gyógyíts meg
engemet!
Hiszen – nem is éltem igazában.
Csak úgy éltem, mint lepke a
bábban,
Csak úgy éltem, mint árnyék a
fényben:
Rólam gondolt roppant gondolatod
Torz árnyékaképpen.
Egy kóbor szellő néha-néha
Valami balzsam illatot hozott.
Akkor megéreztem: ez az élet,
S megéreztem a Te közelléted, –
S maradtam mégis torz és átkozott.
Én Istenem, gyógyíts meg engemet.
Én szeretni és adni akarok:
Egy harmatcseppért is – tengereket.
S most tengereket látok felém
jönni,
És nem maradt egy könnyem –
megköszönni.

AZ IGAZ EMBER
HITBŐL ÉL

(Orando et laborando)
Dr. Molnár Pál főgondnok úrtól kérdeztük: Hívő orvosként, egy járván�nyal terhelt világban, hogyan látja az
egyházban, gyülekezetben élők testi,
de főképpen lelki egészségét.
Az egész világot megrendítő pandémia
hatásait talán már nem is kellene részletezni, de azok fájdalmát csak sejteni
lehet, akik hozzátartozóikat veszítették
el, a megélhetési életlehetőségeiktől fosztattak meg,
de mindenkinek az életét
megváltoztatta.
Egyházi
életünket is nagymértékben
befolyásolta a járványügyi
előírások betartása illetve
a személyes találkozások
elmaradása. Balog Zoltán
püspök úr felvetésében ez a
járvány a bibliai ősidők eseményeit: az özönvizet, a bábeli toronyépítést idézi meg.
Felteszi a kérdést: van-e ebben a 21. századi megrázkódtatásban valami, ami az
evangéliumi megrendüléssel
rokonítja? Válaszként a kálvini tanítást említi az isteni
gondviselés kegyelméről, a
keresztyén ember tájékozódási pontja az isteni igében
van, ami saját élete vezérfonala is kell legyen. Önmaga
erejéből az ember nem tud erőt meríteni - most döbbentünk rá, milyen kiszolgáltatott is az ember és nagy tudománya. Jobb Isten kezében lenni, mint
emberek kezében. „Inkább essünk az Úr
kezébe, mert nagy az ő irgalma. Csak
ember kezébe ne essem!” - Dávid király
fohászkodott így (2Sám 24,14).
Az elmúlt hónapok gyülekezeteink
életében is sok veszteséget okoztak. A reformátori felismerés, miszerint „Az igaz ember hitből él”
nekünk is reményt adhat, utat mutathat. Mire tanított bennünket ez
a nehéz időszak?

A számítógépes technika és szakemberek segítségével istentiszteleteket, bibliai
közösségeket tudtak elérni lelkipásztoraink, illetve írott anyagokkal, telefonon tartották a kapcsolatot a gyülekezeti tagokkal. A rendszeres istentisztelet
közvetítéseket még többen is nézték,
hallgatták tapasztalataink szerint. Más
csatornákon evangelizációs lehetőség-

ként egyes csoportokat is meg tudunk
szólítani Isten igéjével. Az internetes
információkra egyházon belül is szükségünk van, de nem helyettesítheti az
élő, személyes részvételt a gyülekezeti
közösségben.
A vírus a testünket támadja meg,
több létfontosságú szervünkben okozva károsodást és akár véget vethet életünknek. Ezt a sebezhetőséget, gyenge
emberi testünket vette fel magára az Úr
Jézus: halála, feltámadása, mennybemenetele és újbóli eljövetele a kapcsolat
Isten és ember között. (Egész emberi létezésünket szánjuk oda Isten szolgálatára.) Pál apostol szavaival: az egyház

tagjai testüket is szánják oda Isten szolgálatára. Ha a bennünk levő szentlélekre hagyatkozunk, észre fogjuk venni,
hogy testi-lelki bajaink egyszer csak eltűnnek. Bármi is történik velünk, biztosak lehetünk benne: Isten azért engedte
meg, hogy erősebb, hitelesebb tanúvá
formálhasson bennünket: ott van minden emberi szenvedésben, de ad erőt is
a terhek elviselésére.
Mit tehetünk mai református keresztyénként a "gyógyulásért"?
Olyan korban élünk, amikor a globalizáció, a nyílt társadalom sokakat megtévesztő gondolata virágzik, az élvezd
az életet szlogen és a meglévő fizikai
javak birtoklása eltakarja alapvető emberi szükségünket: hiányzik
kapcsolatunk fenntartása
a szűkebb és tágabb közösséggel. Személyes tapasztalatom volt pszichiátriai
ügyeletek során, milyen sok
betegséget okoz a szeretetteljes kapcsolatok hiánya. A
pandémia nemcsak a templomlátogatás, perselypénz
csökkenését, de a lelki tartalék, egyházi közösség leépülését is eredményezte. Az
egyház ura nem magányos
keresztyéneket akar maga
mellett tudni, Krisztus lelke
betagol a gyülekezet közösségébe. Az egyház létezése a
gyülekezet, a közösség megtapasztalásának helye. Az
istentiszteleten a nyilvános
hitvallástétel az igehirdetésben, imádságban, éneklésben, hálaadásban jelenik
meg. Az egymás felé fordulást gyülekezeten belül helyi közösségekben gyakoroljuk, kiscsoportos lelkész-presbiteri
találkozók, imaalkalmak szervezésével
erősítsük egymás hitét. Keressük fel az
egyedül élő testvéreinket és találjuk meg
az anyagilag rászorulókat is.
Fohászkodjunk azért, hogy egyházunkban az Isten valóságát tapasztaljuk meg intézményeinkben is. Legyenek
otthonná, hajlékká, nevelő, erősítő élettérré közösségeink, ebben segítsen minket kegyelmes Urunk.
Az interjút
Hangóné Birtha Melinda készítette
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Egyházkerületi hírek

„Hálaadással vagyunk mindezért, mert nem a saját erőnkből sikerült,
hanem annak erejéből, akinek megadatott minden hatalom.”

Szendrő

Június 14-én hálaadó
istentiszteletet tartottak
a Szendrői Református
templomban, a településen
működő Református Általános
Iskola új konyhájának átadása
kapcsán.

Bőcs

Július 10-én ünnepi
istentiszteletre hívogattak
a harangok Bőcsön, ahol
a 150 éves református
templomért adtak hálát.
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Mád

Augusztus 22-én vasárnap háladó
istentiszteletet tartottak Mádon,
a megújult harangozóházért és
a felújított parokiáért. Az egyházközség tagjainak összefogásából,
az egyházmegye és az egyházkerület, valamint a kormány segítségével visszavásárolt régi iskola
épületében pedig keresztyén kávézót nyitott a gyülekezet.

Mályi

Szeptember 4-én Mátyás Sándor
lelkipásztor 25 éves szolgálatáért, Mézes Csilla és Barsi Lászlóné presbiterek szintén 25 éves
munkálkodásáért, valamint a
református templom és imaház
felújításáért adtak hálát. A közel
38 millió forintos beruházást jótékonysági koncertekből, egyházmegyei támogatásból, valamint
gyülekezeti tagok és magánszemélyek adományából finanszírozták.

Borsodszirák

Több évtized után újra
van imaházuk a reformátusoknak a borsodsziráki
leányközségben. Ebből az
alkalomból hálaadó istentiszteletet tartottak szeptember 9-én.

Arnót

Szeptember 19-én ünnepélyes
istentisztelet keretei között
beiktatták Rácsok Andrást,
az Arnóti Református
gyülekezet első megválasztott
lelkipásztorát. A beiktatás
mellett az Édenkert Református
Óvoda avatására is sor került.
reForrás | 9

Történet
és
recept

Adria ízei

10 | reForrás

P

ali bácsi minden év
augusztusának végén
tíz napot töltött barátaival együtt az Adrián. Kibéreltek tulajdonosától – aki
mint kapitány velük is tartott - egy
vitorlást és csak annyi ideig maradtak a kikötőben, amíg megtöltötték
enni és innivalóval a jármű minden
szabad zugát. Aztán felszedték a
horgonyt, nekifeszítették a vitorlákat a szélnek és nekirugaszkodtak
a tengernek. Az első alkalommal
még furcsa volt a kunságban nevelkedett és két lábbal a földön járó
hősünknek az imbolygó fedélzet,
a nyikorgó kötelek, a himbálódzó
hajótestben töltött nappalok és
éjszakák, de aztán beleszeretett a
hatalmas, kék vízbe. Maga se hitte
volna, de alig várta a nyár végét,
hogy végre összeverődjön a csapat
és rátérjenek a Horvátországba vezető autópályára.
Amikor lába alatt érezte a fedélzetet, a mindennapi gondok, vállalkozásának terhei, a családjáért
érzett aggodalom úgy szakadt le
róla, mint sárkoloncok a frissítő fürdőben. Csak férfiak voltak
együtt, teljes egyetértésben, ahol
mindenki tiszteletben tartotta a
másikat és senki nem varrta magát senki nyakába. Aki reggel fordítva tett fejére a sapkáját, ahhoz

nem szóltak a többiek, míg csak az
ellenző előre nem került. Aki nem
akart beszélgetni, az hallgatott, aki
horgászni kívánt az horgászott, aki
fürdeni akart az úszhatott kedve
szerint. Ez volt számukra a nagybetűs nyár és szabadság. Pali bácsi
nem csak testileg pihent ezekben
a napokban, de lelkileg is feltöltődött. Amikor reggeli fürdőt vett a
valószínűtlenül kék vízben, vagy
mikor gyönyörködött a rengeteg
apró szigetben, elámult a halak
sokféleségén, olyankor rácsodálkozott az Isten által teremtett világ gazdagságára és szépségére.
Egy ilyen nyaralás felért számára
egy-egy istentisztelettel. Ebben az
évben sokat fohászkodott magában, hogy múljon el a járványveszély és ne maradjon el az utazás.
A családja féltette, aggódtak érte
és megpróbálták visszatartani, de
nem hagyta lebeszélni magát.
- Ne nyavajogjatok, meg van
mind a két oltásom. A többieknek is. Alig kötünk ki, embert alig
látunk, nincsen semmi veszély.
- Egyedül az unokája támogatta
lelkesen.
- Csak eredj, papa. Jó légy és
vigyázz magadra. De ugye hozol
nekem valamit? – tette még hozzá, jelezve, hogy a helyeslésbe egy
kis önzés is beszivárgott.
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Nekiindultak az útnak s a két kurta hét nagyon gyorsan elrepült. Alig
kezdődött el, máris véget ért. Nem
voltak emberek között, így nem is vehetett ajándékot senkinek. A második hét végére elfogytak a készletek, a
horgászat is csődöt mondott, mert elromlott az idő. Mert rövid bemutatóra
meglátogatta azt a partszakaszt, ahol
lehorgonyoztak, a tenger kellemetlen
szele, a bóra. Áztak, fáztak, s aggódtak,
hogy hajójuk elszabadul a horgonyról.
A hajózásra szánt utolsó napon vis�szatért a szép, napos idő. Elhatározták,
hogy ezt s az újra rájuk ragyogó napsütést meg fogják ünnepelni. Egy útjukba
eső apró szigeten kötöttek ki és az ott
lévő egyetlen panzióban akartak ebédelni. A tulajdonos - sötét, dús hajú, sas
orrú, bronzbőrű férfi, igazi dalmát, - elmagyarázta, hogy a szállást már lezárta,
minden vendég elment, a konyhán meg
csak némi maradékok vannak, nem tud
egy valamire való ebédet összerakni,
akármennyire is szeretné. Látva a hajósok szomorúságát, meg vakarta a fejét
és az egyetlen terítővel ellátott kerek
asztalra bökött a fejével és nagy sóhajok közepette bevonult a konyhába.
Rövidesen előjött egy tányér mézsűrűségű olíva olajjal és fokhagymás, pirított kenyérszeletekkel, no meg két üveg
vörösborral, majd visszavonult a lábasai és fazekai közé. Háromnegyedóra
múlva került elő, egyik kezében egy
hatalmas salátástálat egyensúlyozott,
míg a másikban hosszú tálcán felszeletelt hústekercsek alkottak kígyót, amely
körül barnás-piros mártás tocsogott,
- Ecco – mondta diadalittasan és lerakta elébük.
Hogy az előétel, az előital tette-e, vagy
az éhség, de a sebtében kitalált és feltálalt ételnek olyan sikere volt, hogy azon
melegében felírták a receptet és Pali bácsi ezzel kedveskedett az unokájának.
A kislány cseppet sem vette zokon a
furcsa ajándékot, sőt, nagy lelkesen kijelentette:
- De jó, papa, hogy ezt hoztad nekem,
mert ezt bármikor megcsinálod, ha kérem! Ugye – nézett rá olyan kedvesen,
hogy a papa szíve egyből olvadni kezdett.
Így lett az ötletszerűen összedobott,
szezonzáró ebédből családi kedvenc és
egyben szívet melengető nyári emlék.
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Húsrolád dalmát módra
Hozzávalók 4 főre

4 szelet csont nélküli borjú karaj
3 e. kanál olíva olaj
5 dkg húsos, füstölt szalonna

A töltelékhez 				
15 dkg főtt spagetti 				
2 tojássárgája
4 dkg reszelt sajt
½ csokor aprított petrezselyemzöld

A mártáshoz

2 e. kanál olaj
1 hagyma
1/4 zellergumó
1 szál sárgarépa
1 szál petrezselyem
1 e. kanál liszt
5 e. kanál sűrített paradicsom
2 dl fehérbor
1 gerezd fokhagyma, kakukkfű és oregánó,
kevés maradék húsleves a felöntéshez.

A húst megmossuk, klopfoljuk, majd szárazra töröljük, sózzuk, borsozzuk.
A zöldségeket apróra vágjuk, olajat forrósítunk, átpirítjuk a hagymát, majd a
répafélét, liszttel szórjuk, kicsit pirítjuk, beletesszük a paradicsomot, a fehérbor felét, fokhagymát, egyéb fűszereket, pici sót és a marhahúslevest. 20 percig
főzzük, vagy amíg puha nem lesz, majd összeturmixoljuk. Harmadát belekeverjük a főtt spagettivel, hozzá a tojást, sajtot, petrezselymet, majd elosztva a hús�szeletek közepére halmozzuk. Összegöngyöljük, konyhai cérnával összekötjük.
A felforrósított olajban kiolvasztjuk az apróra vágott szalonnát, kiszedjük, s a
zsiradékban körbesütjük a húsokat. Kivesszük, a szalonnás olaj felét félretes�szük. A maradékot felöntjük a másik deci borral, két kanál mártással, fél deci
levessel, beletesszük a húsokat és fedő alatt puhára pároljuk. Tálalás előtt kives�szük és legalább 10-15 percig pihentetjük. Az alatta maradt levet a mártásba
keverjük, majd a tekercseket felszeleteljük, a szósszal és sok-sok friss, idénysalátával tálaljuk.
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INTÉZMÉNYEK

MEGÚJULT SZALAY

"A te bizonyságaidnak igazsága
örökkévaló; oktass, hogy éljek!"
Zsolt 119,144

z iskola jó hagyományokkal
rendelkező oktatási intézmény,
alaptevékenységeként általános iskolai nevelési és oktatási feladatokat lát
el. Az épület egy kiöregedő lakótelep
központjában helyezkedik el, közel a
Tiszai pályaudvarhoz és a távolsági buszok végállomásához. Ez az egyik oka,
hogy a tanulóink egy része a környező
településekről jár be.
Az intézmény 1964. szeptember
1-jén nyitotta meg kapuját a diákok
előtt - akkor még 8. számú Általános
Iskolaként. 1999-től magyar-angol két
tanítási nyelvű osztályok működnek
iskolánkban, ezzel egy időben az intézmény neve megváltozott Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Általános Iskolára, utalva ezzel
az iskola fő profiljára, illetve a földrajzi
elhelyezkedésre. Fenntartója 2012. végéig Miskolc Város Polgármesteri Hivatala, 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,
majd 2014. szeptember 1-től a Tiszáninneni Református Egyházkerület
lett az intézmény fenntartója. Az iskolában ez idő óta szolgál iskolalelkész
és a közös Istentiszteletek valamint a
gyermekek hitben való nevelése is a
mindennapok részévé vált.
2017-ben a Reformáció 500. évfordulója alkalmából Szalay Sámuel re-

A
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formátus püspök nevét vette fel az intézmény, melyet azóta is használ.
A 2015/2016. tanévben nevelőtestületi szinten megismerkedtünk
A Komplex Instrukciós Programmal,
mely segítségünkre van a differenciált
és élményközpontú tanórák megtartásában. A 2017/2018. tanévben ennek a
programnak a minősített iskolája lettünk, 2017-ben pedig megkaptuk az
Oktatási Hivatal bázisintézménye címet
és rendelkezünk a Kiválóan Akkreditált
Tehetségpont címmel is. Az intézmény
a térség közoktatási intézményeinek
biztosít szakmai műhelyfoglalkozásokat, jógyakorlatot átadó szakmai bemutatókat, megbeszéléseket.
2020. szeptemberében a Református Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Miskolci
Telephelye Gyógypedagógiai Óvoda
elnevezésű fejlesztő intézmény került
kialakításra az épületen belül. Az intézmény sajátos nevelési igényű kis-

gyermekek óvodai nevelését látja el,
amely a 2021-es tanévtől már iskolai
csoportot is indított. Így együtt, de
mégis külön olyan inkluzív nevelés
valósul meg, mely segíti a befogadó
szemlélet kialakítását diákjainkban.
Hegyesiné Vass Erika a Református Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Miskolci
Tagintézmény vezetője, érzékenyítő
foglalkozásokat tart az iskola pedagógusai számára az inkluzív, befogadó
nevelés céljából.
Iskolánk sikerei között szerepel, habár nagyszámú hátrányos és halmozottan hátrányos tanuló nevelésével
foglalkozik, hogy a beiskolázási mutatónk 100%-os, 75%-a tanulóinknak
középfokú érettségit adó intézményben tanulnak tovább. Az angol kéttan�nyelvű képzésben részesülő tanulóink
sikeres angol középfokú nyelvvizsgát
tesznek a 8. évfolyam végén.
2021. szeptemberben, két csoport
indítására lett lehetőségünk. Az angol
nyelvi csoporttal indítottuk a következő
tanévet. Ezzel régi vágya teljesül mind
a fenntartónak, mind pedig a nevelőtestületnek, hiszen egy olyan komplex
intézményhálózata jön létre, mely magába foglalja az óvodai, valamint az általános iskolai nevelését és oktatását a
református szellemiség nevében.
Intézményünk felújítása 2020. tavaszán kezdődhetett el. A felújítás során
az elektromos hálózat a vízvezeték
rendszer az épület külső- belső falfelületei, homlokzat szigetelés, tetőszigetelés, vezetékes és wifi internet hálózat,
szerver, kiépítésére is sor került. Az

aula felújítása 2021. augusztusában fejeződött be. Minden tantermünkben
működik interaktív tábla az óvodában
is és mosdó áll a tanulók rendelkezésére. Az óvodában beléptetőrendszer és
kamera rendszer is segíti a biztonságot.
Célunk a meglévő tanulóinkat képességeiknek és személyiségüknek
megfelelően református szellemiségben oktatni és nevelni. Digitális Fejlesztési Tervünk keretében LEGO Story Starter és LEGO Mindstorms EV3
Education programcsomaggal tanulják a programozás alap lépéseit.
20 tematikát dolgoztunk ki Informális és nem formális tanulási lehetőségek megismerésére, szabadidő hasznos
eltöltésére. Célunk a közösségfejlesztés, melynek érdekében, olyan iskolai
programokat állítottunk össze, amely
kapcsolódik az iskola helyi igényeihez.
Komplex Cselekvési tervet dolgoztunk
ki a tanulói lemorzsolódás 10% alá
csökkentése érdekében.
2016-tól a Református Országos
Értékteremtő
Tehetségközponttal
együttműködve 9 tehetségcsoport
biztosítja a jó képességű tanulók tehetséggondozását. A Református Országos Értéktermő Tehetségközpont
tanulóinkat szűrések segítségével
választják ki, kérdőívekkel felmérik
az érdeklődési kört, kikérik a pedagógusok és a szülők véleményét is.
Biztosítják pedagógusaink számára a
tematikát, melyek alapján a tehetségcsoportok dolgoznak. Az iskolára jellemző a nyitottság, a befogadó, elfogadó szemlélet.
A 2020/2021-es tanévben a diákok
korszerű, modern környezetben kezd-

hették meg a tanulást. 2021. szeptember 1-től az intézmény feladatellátása
bővült 2 csoportos óvodai feladattal.
Ezzel az óvodás korúak számára is
biztosítani tudjuk az angol nyelv tanulását. Az intézmény eszközfelszereltsége, a mai kor illetve a 21.század
követelményeinek teljes mértékben
megfelel, amely a 2.5- 7 kort bezárólag minden gyermek számára megfelelő. Az óvoda tágas és komfortos
csoportszobák, tornaszoba, mosdó,
melegítőkonyhával felszerelt. A színes
játékok és dekorációk vonzzák a kicsik
tekintetét és így örömmel érkeznek az
óvodába. Az egyedi arculathoz hozzá tartozik a különféle fejlesztések,
foglalkozások: Bee-Bot, táblajátékok,
zenei nevelés, úszás és az angol nyelv
megszerettetése.
Gulyás Ágnes igazgató
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KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDREFORMÁTUS SNI ÓVODA
			és
ISKOLA MISKOLCON

… figyelek Rád,
meghallgatlak Téged,
segítek Neked, tanítalak Téged,
gondoskodom Rólad,
SZERETLEK Téged!

2

020 szeptemberében egy nagy
álmunk vált valóra, amikor
megnyitotta kapuit a Mesekert Óvoda, az első miskolci református SNI
(sajátos nevelési igényű) óvoda.
Évek óta éreztük szükségét, hogy
a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Református EGYMI) Miskolci Tagintézményének korai fejlesztésében
részt vevő kisgyermekeknek és szüleiknek alternatívát tudjunk kínálni
az intézményünk által működtetett
óvodával, melyben nevelési céljaink
a keresztyén értékrenden alapulnak,
és olyan szakmai szolgáltatásokat
nyújt, melyet a kisgyermekek egyéni
szükségletei megkívánnak.
Azoknak a családoknak szerettünk volna segíteni, akik látássérült, hallássérült, mozgássérült,
enyhe/középsúlyos értelmi fogyatékkal élő, vagy egyéb diagnózissal
rendelkező gyermeket nevelnek, és
óvodába kell beíratniuk gyermeküket. Ezeknek a gyermekeknek speciális igényeik vannak, és segíteni
kell őket az önkiszolgálásban, az
önkifejezésben, a mozgásformák
megtanulásában, a környező világ
megtapasztalásában. Mindezeket
meg kell tanítani számukra; végtelen türelemmel, szakmai hozzáértéssel és hatalmas szeretettel.
A többségi óvodák nincsenek felkészülve gyógypedagógiai eszköztárral, szakember-állománnyal, kislétszámú csoportok működtetésével
a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek fogadására. A speciálisan, erre a célra létrehozott óvodánk, igen! Felkészültünk szakmailag, eszközökkel, infrastruktúrával
és Istenbe vetett mély hittel!
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Az intézményegység indításakor várakozásainkat is felülmúlta az érdeklődők száma! Ekkor nyert igazolást, hogy van igény a különleges bánásmód biztosítására, van létjogosultsága óvodánk működésének!
Céljaink megvalósításában a Tiszáninneni Református Egyházkerület
nyújtott segítséget; helyet biztosított a különleges gyermekek számára.
A Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületében (kapott helyet óvodánk, egy teljesen felújított új, különálló épü-

letrészben, és a Református EGYMI
Miskolci Telephelyén megkezdte működését a Mesekert Óvoda. Helyileg
ugyan Miskolcon található, de a Tiszáninneni Református Egyházkerület területén az egyetlen református óvoda,
mely küldetésének tekinti a köznevelés rendszerében történő segítségadás
ezen speciális formáját.
Köszönet és hála Csomós József püspök úrnak, és Dr. Ábrám Tibor főgondnok úrnak ezért az együttműködésért,
mely által megvalósulhat az a küldetés,
hogy a tipikusan fejlődő gyermekek, az
eltérő fejlődésmenettel bíró gyermekek
közelségében felismerhetik azt, hogy
mindannyian értékesek és fontosak vagyunk a Teremtő Istennek!
A 2020/21. nevelési évet 2 csoportban, 17 gyermek kezdte, egy kiválóan
felszerelt, a XXI. sz. kihívásainak megfelelő óvodában. Gyógypedagógusok,
óvodapedagógusok, gyógypedagógiai
asszisztensek és dajkák vesznek részt
az óvodás gyermekek mindennapjainak megszervezésében, Kovácsné
Veres Zsuzsanna tagintézmény vezető - helyettes irányításával. Az Óvodai
Nevelés Országos Alapprogramja és az
SNI irányelvek szolgáltatják pedagógiai nevelésünk alapját, ami azt jelenti,
hogy működésünk teljesen azonos a
többségi óvodákkal. A különbség an�nyi, hogy kis létszámú csoportokban
(5-8 fő) foglalkozunk a gyermekekkel;
kiemelten fontos a gyermekek SNI
diagnózisának figyelembe vétele; a
gyermekek fejlesztése megfelelő sza-

kos gyógypedagógus által, a szakértői
véleményben előírt óraszámban, a fejlesztendő területek mentén. Mindezt
az óvodai élet keretei között, a délelőtt
folyamán valósítjuk meg, külön fejlesztőhelyiségekben.
A 2021/22. tanévben újabb két óvodai csoportot indítottunk, így óvodásaink száma már 30 főre emelkedett;
valamint az óvodából ballagó gyermekek is megkezdhették iskolás életüket
az első osztályban. Ebben a tanévben
terveink között szerepel új terápiás
módszerek, az állat-asszisztált terápia
és a zeneterápia bevezetése.
Református fenntartásban működő
intézményként fontos szerepet kap a
hitéleti nevelés, mely áhítatok, hittanórák formájában valósul meg. Ezen
alkalmakon Isten igéjét hitoktatónk,
Kondráthné Zavaczki Zita tagintézmény vezető-helyettes a gyermekek
számára is érthető módon közvetíti,
gyógypedagógiai módszerek segítségével. A hozzánk járó gyermekek
teljes természetességgel köszönnek
„Áldás, békesség!”-et, és azt is tudják,
hogy az étkezések előtti és utáni ima
sem maradhat el.
Kiemelt célunk, hogy az intézményünkbe járó gyermekek számára
biztosítsuk az integráció lehetőségét a
többségi óvodákba, iskolákba.
Az új intézményegység indításával
egy időben, a Miskolci Tagintézmény
területén egy nagy volumenű építkezés vette kezdetét. Intézményünk
fenntartója, a Magyarországi Refor-

mátus Egyház Zsinata támogatásával,
egy 5 csoportos óvoda kialakítása van
folyamatban.
Terveink között szerepel, hogy
az óvodai egység, várhatóan már a
2022/23. nevelési évben itt kezdi meg
pedagógiai munkáját, és a Miskolci
Telephelyen felmenő rendszerben a
gyógypedagógiai iskola kiépítése kezdődhet meg újabb feladatellátás bővítésével: a fejlesztő nevelés-oktatás
indításával.
Intézményünk vezérigéjévé választott idézete, az itt dolgozó munkatársak mindennapi vezérfonala:
„Bizony, az ÚR ajándéka, a gyermek…” /Zsoltárok 127:3/
Szeretettel várjuk az intézményünk
iránt érdeklődő szülőket és gyermekeiket!
Áldás, békesség!
Hegyesiné Vass Erika
tagintézmény-vezető
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AZ IGAZAT MONDD,
NE CSAK A VALÓDIT
„Hitoktatás”
A hit hallásból van
– hitoktatási
tapasztalatok
ehéz feladatot kaptam, amikor felkértek ennek a cikknek a megírására, mert az én hitoktatási tapasztalataim elég speciális
helyzetből fakadnak. Több mint
2 évtizedes lelkészi szolgálattal a
hátam mögött, és három kisgyülekezet pasztorálása mellett, sajnos
a csökkenő gyerek létszám miatt
már szinte alig van, akinek lehet
hittanórát tartani.
Ezen a vidéken, az elmúlt években a szülők között egy olyan tendencia alakult ki, hogy gyermekeiket nem a helyi iskolákba íratják
be, hanem városi és általában egyházi fenntartású intézményekbe.
Ennek pedig az lett a következménye, hogy 8 -10 gyerek van az
úgynevezett kis-falusi iskolákban,
ahol szinte családi légkörben és
összevont csoportokban történik
az oktatás. Ennek az alacsony létszámnak is meg van a maga előnye
és hátránya. Azonban csak 4. osz-

tályig tanulhatnak ott a gyerekek, és után
be kell integrálódniuk egy másik iskolába, ami nem mindig egyszerű.
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Én már néhány éve csak egy ilyen iskolában tanítok, ahol 2-3 gyerek van, aki
református, de többen nem az én gyülekezeteimben laknak. Miért én tanítom
őket? Azért, mert az iskola, a hozzám
tartozó egyik gyülekezetben van. Az én
általános iskolai hitoktatási tapasztalataim lekorlátozódtak az összevont csoportokra, és az 1-4.osztályosokra. Nem igazán örülök ennek, mert nagyon szeretem
a gyerekeket, és szeretem őket tanítani

is, de az utóbbi években sok minden
megváltozott.
Hála legyen az Úrnak, hogy 6 éve
felkérést kaptam egy középiskolából,
ahol szükség volt még egy református
vallástanárra. Egy kedves lelkész-vallástanár kolleganő ajánlotta fel nekem
ezt a lehetőséget, és én örömmel igent
mondtam. Azóta betekintést nyerhettem a középiskolások hitéletébe, és
általában az ott tanuló gyerekek megélt örömeikről és nehézségeikről is
rendelkezek információkkal. Néhány
gyerek közlékenyebb és beavat problémáiba, de a nagy átlag zárkózott és
nem hajlandó megnyílni mások előtt.
A vírushelyzet miatti digitális oktatás
nagy eltávolodást eredményezett még
a diákok között is, nemhogy a diák és
tanár kapcsolatban.
Általában nem ismerem őket, amikor bekerülnek a középiskolába, de
mindig megkérdezem, hogy melyik
gyülekezetből jöttek, és van-e kapcsolatuk a lelkipásztorral, konfirmáltak-e? Járnak-e istentiszteletre?
Legtöbbször, tapasztalatom szerint, a
szülői példa az, ami számukra követendő. Ez azt jelenti, hogyha a szülők
és a család jár a gyülekezeti alkal-

makra, akkor a gyerek is megy velük, ellenkező esetben pedig semmilyen kapcsolata nincs a közösséggel.
Nagyon kevés gyülekezetben vannak
ifjúsági bibliaórák vagy bármilyen fiataloknak szóló rétegalkalmak. Ennek
pedig az az oka, hogy nincsenek fiatalok a gyülekezetben, vagy hétvégén,
amikor otthon vannak, más elfoglaltságuk van. Nagyon nehéz őket bevonni a gyülekezet életébe, különösen,
ahol nagyon kevesen vannak.
Én régebben, amikor még volt néhány fiatal a gyülekezetben, akkor a
nyári táborokban hívtam őket, és ott
segítettek, de ott is csak néhányan vállaltak önkéntes szolgálatot.
Érdekes kérdés szerintem az is, hogy
az egyházi iskolákban tanuló diákok

hogyan viszonyulnak a saját gyülekezetükhöz. Tudom, hogy van olyan
egyházi középiskola, ahol kötelezővé
teszik a vasárnapi istentiszteleten való
részvételt. Az ilyen iskolákban végzett
gyerekek közül csak nagyon kevesen
lesznek valóban aktív gyülekezeti tagok. Sajnos!
Nincs könnyű dolga a mai hitoktatóknak, sem általános, sem középiskolában. A túlterhelt gyerekek úgy
gondolják, hogy hittanórán lehet egy
kicsit lazulni, és nem kell olyan véresen komolyan venni, mint egy matek
vagy történelem órát. Emiatt leleményes vallástanárokra van szükség, akik
a megszabott kötelező tananyag mellett tudnak időt szakítani arra is, hogy
a gyerekekkel beszélgessenek.

A tág értelemben vett
hitoktatás szükségessége
a Hit

ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében
nekünk kijelentett, hanem azon felül
még az a szívbéli bizodalom is, melyet
Szentlélek az evangélium által gerjeszt
bennem…” Magam részéről nem elégszem meg csupán ismeret átadásával
vagy egy tananyag elmondásával, hanem igyekszem „segédkezni” az Úr
munkájában, hogy hitet és örök életet adjon az Ő gyermekeinek. Hiszen
hitet egyikünk sem tud adni, „Isten
ajándéka az”, mi hitoktatók, lelkészek
csupán „segédkezünk”.
Haszonorientált világunkban, talán jó a felvetés, hogy hogyan látom a
hitoktatás hasznát? Hitoktatás egyik
gyümölcse, az öröm. Hogy ne lenne
öröm, amikor egy elsős nebuló így
nyilvánul meg tanévzáró istentisztelet
után pár napra: „jól esett a templomban az imádság”- erre csupán azt tudtam mondani:„kedves égészségedre.”
Eszembe jut Jézus szava: „ti adjatok
nekik enni.” Jó-e a kötelezően választható hittan, vagy nem? Igen. Öröm
gyermekeket, megelégíteni, jóllakatni
jóleső imádsággal. Különben sem zárja ki a kötelezően választható hittan,
gyülekezeti alkalmakat, azt szabadon
szervezhetjük, és végezhetjük.
Hittantáboraink megszervezése sokkal egyszerűbben működik, mert már
ismernek a gyerekek az iskolából és
örömmel jönnek a táborainkba, amikor meghívom őket. Van-e hatása a
gyerekekre/pedagógusokra a lelkészi

ldás békesség! Szegedi Csaba
vagyok három kis gyülekezet
lelkipásztora – Ragály, Trizs és Imola.
A Ragályi Balassi Bálint Általános iskolában 2018-tól végzem a hitoktatói
szolgálatot. Hitoktatás témakörében
csupán korábbi és jelenlegi tapasztalataimról tudok beszámolni.
Amikor hitoktatásról beszélünk az
egyik mai napig vitatott kérdés az,
hogy tanítható-e egyáltalán a vallás.
Az évek során érvek és ellenérvek
hangzottak el a vallás taníthatósága
és taníthatatlansága mellett. A legfontosabb, amikor e kérdésről beszélünk
annak tisztázása, hogy mit is értünk
vallás alatt. Ha e szó alatt az adott
vallás ismeretét értjük, azt, hogy mit
hisznek annak tagjai, mit vallanak az
Istenről, mit vallanak az emberről, mit
vallanak a világ teremtéséről, akkor
minden bizonnyal mindenki elismeri
azt, hogy ez az ismeretanyag átadható, megtanítható. Hisz, ha valaki meg
tudja tanulni azt, hogy kétszer kettő az
négy, akkor azt is meg tudja tanulni,
hogy a reformátusok szentháromságot
vallanak. Ha azonban e fogalom alatt
a hitet értjük, hogy az adott valláshoz tartozók higgyék is mindazt, amit
megtanultak, akkor nem megtanítható. A Heidelbergi Kátéból tudjuk azt,
hogy: “Az igaz hit nemcsak oly biztos

Á

A mai gyerek igényli azt, hogy foglalkozzanak vele, különösen, ha otthon
erre a szülőknek nincs idejük vagy
erejük. Bár a gyerekkel való törődés és
foglalkozás nem idő függvénye kellene, hogy legyen. A gyerekvállalás feltételezi azt, hogy mindig odafigyelünk
azokra, akiket az Úrtól kaptunk, mert
a gyerek Isten áldása a család számára.
Elnézést kérek, hogy csak érintőlegesen tudtam véleményemet kifejteni,
de a téma nagysága és a cikk terjedelmének korlátozása miatt, most ennyire volt lehetőség.
Az Úr áldja hitoktatóinkat, és szolgálataikat iskolákban, gyülekezetekben!
Egy kisgyülekezeti lelkész-vallástanár

jelenlétnek az iskolában? Igen. Ez, a mi
felelősségünk, hogy legyen. Hogyan?
Mi ezt nagyon egyszerűen végezzük,
állami iskolában minden héten hétfőn
reggel ökumenikus áhítattal kezdjük
a hetet. Diákok, pedagógusok részvételével a római katolikus atyával
együtt végezzük ezt a szolgálatot. Úgy
gondolom mindenfajta hitoktatásnak két dologról kell gondoskodnia: a
benne résztvevők hitbeli műveléséről
és azokról az emberi és helyi feltételekről, amelyek körében a megtanult
dolgokat a lehető legjobban meg is
lehet valósítani. Aki ugyanis hitével
Krisztushoz kapcsolódik és a hitoktatásban azt keresi, hogy megerősödjék
a hite, kénytelen keresni azok közösségét, akik ugyanezen az úton járnak.
Mert hiszen a hitoktatás célja az, hogy
„mindnyájan eljussunk a hit egységére
és Isten Fiának megismerésére, az érett
férfikorra, a krisztusi teljesség mértéke
szerint” (Ef 4,13)
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atolikus többségű, Megyei Jogú
Város általános iskolájában tanítva, sajnos azt kell, hogy mondjam,
a gyülekezetekbe való integráció szinte teljesen elmarad. Kisebb településeken, falvakban, ahol szinte mindenki
ismeri a másikat talán könnyebb helyzet, de az általános iskolai hittanra
járó diákok szinte egyike sem jár a vasárnapi alkalmakra. A gyerekek nagy
örömmel jönnek az iskolai hittan órára, lelkiismeretesen tanulnak és láthatóan szépen fejlődnek a hitéletükben,
de a gyülekezeti alkalmakon csak nagyon ritkán vesznek részt.
A szülők többnyire úgy érzik, hogy
a gyermek iskolai hittanra való beíratásával az ő feladatuk véget is ért. Ők
maguk még nem jártak hittanra, templomba sem szoktak menni és így nem
is gondolják, hogy dolguk lenne ezen
a téren. Feladatként nem követelhetjük
meg a templomlátogatást, hiszen így
könnyen azokat a gyereket is elveszíthetnénk, akik beiratkoznak hozzánk.
A hittan órákon rendre elhangzik a
gyülekezet, a közösségi élet fontossága, de az alsó tagozatosoknál ez érthetően még nem jelent komoly motivációt, a felső tagozatos tanulók számára
pedig a rengeteg heti program, a szak-

körök, zeneiskolák, sport és tanulmányi tennivalók után már nem tűnik
elég csalogatónak a vasárnapi Istentisztelet látogatása.
Nézzünk szembe a tényekkel: nehéz
az embereket kimozdítani a kényelemből, de nagyon valószínű, hogy
ez mindig is így volt. A különbség
az, hogy a ma emberét annyi hatás és
csalogató lehetőség veszi körül, hogy
csak nehezen indul el a templom felé.
Korábban az Istentisztelet része volt
a vasárnapi programnak, nem csak
az Igével való találkozás lehetőségét
adta meg, de olyan esemény is volt,
ahol az emberek találkoztak egymással. Ma ezt a többség más módon is
könnyen megoldja.
A mi feladatunk az, hogy újra vonzóvá tegyük a gyülekezeti életet a fiatalok számára. Korábban szerveztünk
templomlátogatást nekik, amit nagyon
élveztek, de ettől még nem alakult ki
bennük a templomjárás igénye. A digitális oktatás idején a felsősök számára
heti feladatként adtuk meg vasárnapi
istentisztelet videóinak megtekintését.
Ezeket aztán közösen megbeszéltük és
több visszajelzés is volt, hogy mennyire jó volt ezeket meghallgatni és gondolkozni a hallottakon. Sajnos ezeket

a gyerekeket sem sikerült még beintegrálni a gyülekezetünkbe.
Az is látható, hogy bizonyos kor
után, a nyári táborokból kiöregedő, az
ifjúsági alkalmakra korábban rendszeresen járó gyerekek is eltűnnek a gyülekezetből, bár
egy részük később, akár egy
évtized múltán
újra visszatér.
Sokat töprengünk a megoldáson, de szinte
minden ötlet
kivitelezhetetlen. Összegyűjteni őket vasárnap reggel a távolságok, az idő és a félelmek miatt nem
lehetséges. Ha a szülő nagyszülő nem
fogja meg a gyermek kezét és hozza el
a templomba a gyülekezet nem sokat
tehet.
Amit meg tudunk tenni, megtesszük.
Igyekszünk vonzóvá tenni számukra
az alkalmakat, vidám és érdekes tábori és ünnepi programokat állítunk
össze és bizakodva imádkozunk, hogy
szülőként majd kézen fogva a kicsiket
eljönnek a gyülekezetbe.

Mottó: „Amit tehát láttunk és
hallottunk, azt hirdetjük nektek is,
hogy nektek is közösségetek legyen
velünk: a mi közösségünk pedig
közösség az Atyával és az Ő Fiával, a
Jézus Krisztussal.” 1 Jn 1,3

ral és a gyülekezettel? Ha nincs, segítek
nekik, kit, hol keressenek. Elmagyarázom, mennyire fontos lenne csatlakozni
egy-egy helyi közösséghez, hiszen ezzel
gyermekük és a maguk lelki növekedését segíthetik elő. Akik pedig már
kapcsolatban vannak gyülekezetekkel, bátorítom őket, vegyenek aktívan
és rendszeresen részt az alkalmakon.
A konfirmáció időszaka az, ami talán
még a leginkább bevezetheti őket egyegy gyülekezet kapuján. Meglátásom
szerint, ha oda bármikor belépve nem
szereznek azonnal pozitív élményeket,
elfogadást, szerető, őszinte közeget és
személyeket (lelkész, gyülekezeti tagok), ha nem szólítják meg őket és hívják egy kedves légkörű alkalomra, nem
fognak többé bemenni, vagy csak a legszükségesebb esetekben. Hálás vagyok
Istennek, hogy vannak ilyen befogadó
gyülekezeti közösségek is! Hitoktatóként, lehetőségem van olyan alternatív
alkalmakra meghívni a családokat, ahol
a TIREKIFI munkatársaival törekszünk
elfogadó, szeretetteljes légkört bizto-

sítani. Számon tartom a családokat,
igyekszem kapcsolatban lenni, maradni
velük, őket jobban megismerni és hívogatni alkalmainkra, amelyek kötetlenebbek, mégis Isten Igéje áll a középen.
A TIREKIFI egyfajta inkubátor házként tud működni, ahol a résztvevők
személyes hitükben megerősödhetnek,
átélhetik az Istenhez és a keresztyén
közösséghez való tartozás pozitív élményeit és áldásait. Barátokra, testvérekre
lelhetnek. Együtt nevetünk, játszunk,
alkotunk, kirándulunk stb., miközben
lehetőség van beszélgetések által személyesen is bizonyságot tenni az Úrról.
Programjainkon a család minden tagja
talál lehetőséget a részvételre, kapcsolódásra. Célunk, hogy megerősödve
be tudjanak épülni a helyi gyülekezeti
közösségek életébe, legyenek azoknak
hasznos és aktív tagjai. Ismerjék fel,
hogy nekik is van küldetésük, feladatuk. Ez egy hosszú folyamat, ami sok
imádságot, befektetett energiát és türelmet igényel, de maga Isten áldja meg,
mert az igemag be fog érni, megígérte!
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TIREKIFI munkatársaként tanítok református hittant egy
katolikus általános iskolában, mind a
nyolc évfolyamon. Tanítványim többsége miskolci, de vannak néhányan, akik
a közeli településeken élő családokból
érkeznek. Református gyülekezetek
mindenütt vannak, mégis csupán tizenhárom százaléka azoknak a családoknak a száma, akiknek van meglévő
gyülekezeti háttere. Közülük is sokan a
járvány ideje alatt elszakadtak a közösségektől. A hittanosok és családjaik számára a havi egy, kötelező mise is teher,
azon való megjelenésükkel letudottnak
tekintik ezt az ügyet! Amikor először
találkozok egy családdal, azonnal érdeklődök, melyik gyülekezet területén
élnek, van-e kapcsolatuk a lelkipásztor-

A
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A hit hallásból van? Erre a kérdésre
csak határozott igennel válaszolhatok!
Én is ezt az utat jártam be, és a tanítványaimat is arra bíztatom, hogy merjenek ráállni mindarra, amit tanulnak.
Jézus, nem kitalált személy, valósággal
lehet találkozni vele, megtapasztalni ma is hatalmát, erejét, segítségét!
Igyekszem minden alkalmat megragadni, amikor elmondhatom nekik, bizonyságot tehetek arról, milyen módon
avatkozott be Isten az én életembe. Sajnos, a legtöbben már a családon belül

sem hallanak ilyenekről, hiszen a nagyszülők se jártak templomba. Nincsenek
keresztyének a környezetükben, vagy
legalábbis hiteles, vonzó keresztyének,
akiknek lenne személyes bizonysága,
tapasztalata a hit útjáról. Sok, magát
keresztyénnek tartó pedagógus pedig
sajnos nem beszél erről nekik, pedig
égetően szükség lenne rá! Kell, hogy
másoktól is hallják, hogy hinni tudjanak, és elinduljanak a keresés útján! Én
úgy gondolom szükség van olyan helyre, ahol ezt a hittanórán túl is hallhat-

Gondolatok a református hitoktatásról
egy apa szemszögéből
hittanoktatás a rendszerváltás után lett újra engedélyezve az állami oktatás berkein belül,
amely széles oktatáspolitikai kérdéseket és gyakran társadalmi és vitákat
is eredményezett, illetve előzött meg a
jogszabály bevezetése előtt. Kijelenthetjük, hogy a rendszerváltás egyik
legjelentősebb oktatáspolitikai kérdése volt a hittan oktatása az akkor
még nagytöbbségben domináló állami
fenntartású oktatási intézményekben.
A hit- és erkölcstan a rendszerváltás
után a tanulók és a szülők igényei szerint, nem kötelező jelleggel (fakultatív
tantárgyként) választhatták az iskolákban. A rendszerváltozásig a magyar
társadalom igen rossz erkölcsi állapotban jutott el, és a vallásosság mértéke
történelmi mélypontra került. Mind a
hitoktatás szabályozása, mind az egyházi iskolák létrehozása a 90-es évek
elején az ideológiai harcok kereszttüzébe került, ahogyan a nem egyházi fenntartású oktatási intézmények – akkori
fogalommal – világnézeti semlegessége
is. A viták ugyanakkor nem terjedtek
ki a gyermek lelki fejlődésének, világnézetének aspektusaira, mégpedig kiváltképpen arra, hogyan befolyásolja a
gyermek jövőjét, ha az erkölcs mellett a
szeretet tanítását is elsajátítja.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény alapján bevezetésre
került a kötelező iskolai hit- vagy erkölcstan oktatás. A szülők a jelenlegi
szabályozás alapján, az előző tanév
végén, általában májusig dönthetik el
(az elsősöknél a beiratkozást követő

A

hetekben), hogy erkölcstan, vagy hités erkölcstanra íratják be csemetéjüket. Sajnos van olyan tapasztalat is,
hogy ha esetleg meggondolja magát a
szülő a nyár folyamán és a gyermekét
„etikáról” hittanra szeretné átíratni,
az intézményvezetők adminisztrációs
problémákra hivatkozva nem szokták
ezt rugalmasan kezelni és esetleg nem
is engedélyezik.
A 2019/2020-as tanévben összesen
152 ezer gyermek vesz részt valamilyen formában református hittanoktatásban. Ez a szám soknak tűnhet és
valóban jelentős mennyiség, a kérdést
ugyanakkor érdemes megvizsgálni
abból a szempontból is, hogy ezek
közül mennyi gyermek lesz az, aki később szorosabban integrálódik és idősebb korában is a templomba járást
választja vasárnaponként a különféle
elektronikai eszközökön történő játék helyett. Egyre nehezebb feladatot
jelent a jelenlegi 10-12 éves és ennél
idősebb fiatalokat elmozdítani abból
a környezetből, amely óriási információáradatot és látványvilágot kínál
számukra. Az ilyen gyermekeknek a
hagyományos iskolai lelki gondozás
egyre kevesebbet jelent, kiváltképp a
felsőbb osztályosoknak, középiskolásoknak, amiért nem feltétlenül az
egyház okolható. Az a szülő, aki kis
korától hittanra íratja a gyermekét, felelősséggel kellene hozzáállnia ehhez
a cselekedetéhez a következő években is, a továbbiakban is tennie kell a
gyermeke egyházhoz közeli, esetleg a
gyülekezetben megvalósuló lelki fej-

ják. A TIREKIFI és annak szervezett
alkalmai egy ilyen hely!

Tima Lászlóné Juci
Református vallástanár

lődéséért. Református hittanra járatott
gyermekek szülőjeként elmondhatom,
hogy a lelkipásztorok és hitoktatók
felkészültségére nem lehet panasz. Mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a
hittanon tanultakat (főleg az általános
iskola alsós évfolyamaiba járó gyermekeim) csillogó szemmel mesélik
el otthon, gyakran tovább gondolva
a tanultakat, kérdésekkel árasztanak
el az éppen aktuális témával kapcsolatban. Ilyenkor igyekszem a hiányos
bibliai tudásom ellenére megfelelően
válaszolni. Még inkább tapasztalható a
gyermeki nyitottság azoknál a kisiskolásoknál, akiknek a családja nem rendelkezik gyülekezeti múlttal. Mindez
azért jelent kihívást az egyház számára, mert ha a szülő nem működik közre valamilyen szinten, hogy életben
tartsa ezt az érdeklődést és nem ad
választ a kérdésekre, a gyermekének
lelki és jellemfejlődését teszi kockára
és akarva-akaratlanul elzárja a lehetőségét annak, hogy idősebb korában
Isten közelében, a templomban találja
meg a harmóniát a saját lelkével és a
közvetlen környezetével.
Szerintem a református hitoktatás egy
lehetőség a gyermekek számára a mai
korban is, hiszen a ma gyermekében is
ugyanúgy ott él a vágy a lélek mítoszai
és meséi iránt. A mai világban, amikor
az erkölcsi, vagy még inkább a lelkiismereti határok kitolódnak és a társadalom feszültségei a mindennapi életben
is egyre inkább tapinthatók, fontos,
hogy utódaink megkapják Jézus tanítását, és ami még lényegesebb, szülőként
segítsük is őket ebben.
Kőmíves Tibor, történész
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Ajándék
és feladat
„Bizony az Úr ajándéka a gyermek,
az anyaméh gyümölcse jutalom”
olvassuk a 127. zsoltár 3. versében.
A gyermek Isten ajándéka már az anyaméhben is, de ami ajándék az egyben
feladat is! A hívő keresztény szülők,
már fogantatás előtt, de attól kezdve
különösen, szívükben és imádságaikban hordozzák gyermeküket. Természetesen ez a családi légkörtől is függ, a
hitből eredő, szerető áldott állapotban
egy egész életre szóló örökséget hoz
magával a születendő magzat.
„Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy, ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást a
szentháromság Istenbe vetett hitéről a
gyülekezet előtt?” Olyan sok szülő fogadja ezt meg a keresztelés alkalmával
(hitből, szokásból, névadásból) az Úr
színe előtt, de mi is történik ez utána?
Amikor 1995-ben szakdolgozatomban
Biblia és gyermek kapcsolatát kerestem, még nagyon bimbózó lehetőség
volt az iskolai hitoktatás (nem volt
kötelező), de nagyban megnövelte az
ünnepi alkalmak és a nyári hittan táborok résztvevőinek létszámát. Majd
a nemzeti köznevelésről szóló CXC.
törvény 2013 óta egy új lehetőséget
nyújt szülők és gyermekeik számára.
Minden állami általános iskolában, a
szülők két tantárgy közül kötelezően
kell, hogy válasszanak: erkölcstan, ill.
hit- és erkölcstan néven.
Áldott lehetőség az a helyzet, ha a
kicsik egyházi óvodákba járhatnak,
de nekem hálás a szívem azért, hogy
a Mi gyermekeink már olyan óvodába járhattak, ahol játékos hittanoktatás (bibliai történetek bábjátéka, igék,
dalok tanulás) zajlott. Ez nem zárult
le az állami iskolába kerüléskor sem,
sőt ünnepeink kapcsán egyre nagyobb
létszámban vettünk részt az istentiszteleteken szülők, nagyszülők és gyermekek kézen fogva.
Állami intézményünkben pedagógusainkat, tanulóinkat falunk lelkipásztora hétkezdő áhítatokkal segíti a hét
22 | reForrás

örömeinek, terheinek elhordozásában, ezzel is előkészítve a vasárnapi alkalmakat. A lelkész személye, beszélgetései is áldott lehetőségek tanulóink
és pedagógusaink számára. A hitre
jutás folyamatának, a gyülekezeti élet
fellendülésének is igen fontos színtere
az intézményi (órarendbe beépített)
hittan. Nyilván nem lehet „megkövetelni” a hitet egy hittan órai dolgozat,
istentisztelet kapcsán, de felkínált lehetőség a gyermekek és nem utolsó
sorban az őket nevelő szülők számára.
Hiszen a szülők az otthoni imádságok, bibliai igék mellé nagyon hathatós segítséget kapnak, kaphatnak e veszélyekkel teli világban. A keresztyén
élet elválaszthatatlan a keresztyén
egyháztól, gyülekezettől. Csak úgy
várhatjuk, hogy ifjaink beépüljenek a
gyülekezeti életbe, ha szüleikkel, hittant oktatóikkal, lelkészeikkel együtt
járnak az Úr házába. Sajnos csak a na-

gyobb ünnepek kapcsán látható az istentiszteletek létszámában növekedés,
hiába vesznek részt iskolánk tanulói
nagy számban a hittan órákon. Talán
az is hátrány, hogy intézményünkben
13 településről járnak a tanulók, és saját falujukban más a lelkipásztor, mint
a hittant oktató.
A családi nevelés azonban egymagában nem elég, mint ahogy a műveltséget és a társadalomba való beilleszkedést a család és az iskola közös
munkája nyomán sajátítja el a gyermek, a Biblia ismeretét és az egyházi
közösségbe tartozást is a család és a

gyülekezet együttes, egymást kiegészítő munkája nyomán nyerheti el.
Szerintem minél összehangoltabb ez
a közös munka, annál jobb eredmény
várható.
„Légy példa a hívőknek!”-biztatta Timóteust Pál apostol (1Tim 4,12) Akikre felnézünk, arra hasonlítani kívánunk, s bizonyos mértékig hasonlítani
is fogunk. Ha pedagógusnak, szülőnek
hittant oktatónak egyaránt Krisztus a
zsinórmértéke, akkor jó példával szolgálhatunk minden gyermeknek és szülőnek oktatási intézményeinkben.
Aggtelek, 2021. szeptember 15.
Újhelyiné Kenéz Zsuzsanna
Aggteleki Általános Iskola
tanító, informatikus-könyvtáros

Esperesi
üzenet

„Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá
az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a
jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan, hogy megdicsőüljön a mi
Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is
őbenne a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus
kegyelméből. (2 Thessz 1,11-12)
Jézus Krisztus visszajövetelekor az
ő hívei minden bűn és nyomorúság

Fáradozzatok annak
a városnak a jólétén
Augusztus 15-én, délután három órakor a Gönci Református
Templomban tartott hálaadó
Istentiszteleten, most már ünnepélyes keretek között is megtartották Jánvári Béla lelkipásztor
beiktatását. A beiktatást követően kérdeztük a gönci gyülekezet
lelkipásztorát.

Hogyan látod a gyülekezet és a település jövőjét?
Jánvári Béla: A gyülekezet és a település élete szorosan összekapcsolódik,
nem lehet és nem is érdemes külön
gondolkodni, mert egyik a másikban él,
bár nyilván vannak szegmensek, me-

Abaúji

Református
Egyházmegye

terhétől örökre megszabadulnak majd,
elnyerve a teljes váltságot. Ettől a bizonyosságtól táplálva, mindig fontos arra
gondolnunk, hogy már a mi földi pályánk
idején is megdicsőíti magát bennünk és
„csodáltatik” hűséges megváltottai életén
keresztül. Akik erre rendeltettek, azokon
már a jelenben is látszania kell, hogy útjukon a mesterrel tartva, milyen cél felé
haladnak, így mindenben arra kell törekednünk, hogy Isten akaratának megfelelően, állandó vigyázásban, felelősen
éljük keresztyén életünket.
Emberileg a reformátoroknak köszönhető a felismerés, hogy Isten
Jézus Krisztusért örök üdvösséggel
ajándékozott meg bennünket, ám az
is a reformáció fontos hitbeli öröksége, hogy ezt az üdvösséget nem lehet megszerezni, kiérdemelni, ezt mi
ingyen kegyelemből kaptuk. Istenünk
méltatlan voltunkban való ránk tekintése, kiválasztásunk és elhívásunk az
ő útjain való járásra, s mindaz, amire
bűntől megrontott életünk eljuthat kegyelmének nevelő műhelyében, sohasem emberi érdem, hanem az ő gazdag
kegyelmének jele és ajándéka.

Úgy valljuk tehát, hogy Krisztus
munkája elkezdődött az életünkben, s
ezzel azt akarja, hogy neve dicsőítessék bennünk és mi is őbenne. Az új reformáció lényege, hogy bár hibákkal,
fogyatkozásokkal küszködve, mégis
arra törekedjünk, hogy szegényes életünkből kitűnjék az ő hatalma. Nem is
kívánhatunk egymásnak, magunknak
annál többet, mint hogy Isten adjon
részt abban az elhívásában, amellyel
életünket e cél szolgálatába állítja.
A mi „re-formátus” voltunk ma is arra
kötelez – ami a bejegyzettnek hitt,
mennyei polgárjogunk boldogító tudatából eleve következik – hogy: ennek
felelősségében éljünk, ezért munkálkodjunk mind a magunk életére nézve, mind mások között egyaránt. Ha
mindez megvalósul, akkor már most,
itt a földön a hívők közösségében örülhetünk Isten kegyelmi ajándékának, az
üdvösségnek.
Mindezért mindenkor legyen bennünk iránta való hála – legyen mindenért övé a dicsőség!
Kusnyír László
Abaúji egyházmegye

lyek elválasztódnak. A települési népesség fogyása, az egyébként Abaúj egészére is jellemző elvándorlás erősen érinti
Göncöt, benne a Református Gyülekezetet. Mint önkormányzati képviselő
igyekszem azon munkálkodni, hogy
Gönc megtartó ereje növekedjen. Igyekszem magam előtt tartani Jeremiás szavait: „Fáradozzatok annak a városnak
a jólétén … és imádkozzatok érte az
Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti
jólétetek is! (29,7)
Ez az alapállás nagyban meghatározza, befolyásolja a gyülekezet jövőtervezését is, így a gyülekezetépítés kérdéseit, újra és újra felül kell vizsgálni.
Göncön még alapvetően elmondható, hogy sok református van. Ezért az
aktív gyülekezeti élettől elmaradók
megszólítása nagy kihívás. A presbitériummal azt az utat jelöltük ki, hogy

minél több réteget próbálunk megszólítani, így éledt újjá a házi bibliaóra, de van külön férfi és női körünk
is, a fiatalok és a gyerekek alkalmai
mellett. Ezenfelül a családlátogatásra
szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni.
Az egyre inkább személytelenné váló
világunkban nélkülözhetetlen a személyes kapcsolatok ápolása, a baráti
és gyülekezeti csoportok erősítése és
tartalommal való megtöltése.
Milyen terhet vagy kihívást jelent egy
ilyen kiemelt gyülekezet lelkészévé
válni, ahol már 11 éve szolgálsz?
Úgy gondolom a teher mindig és mindenhol nagy, mert elsősorban nem
a gyülekezetnek, hanem az Istennek
igyekszik megfelelni az ember, persze
ezáltal a teher könnyűvé is válhat.
Ugyanakkor vannak elvárások a gyüreForrás | 23

Az ünnepélyes beiktatásod után vagyunk, te fontosnak tartod az ilyen
alkalmakat?
Ha magáról a beiktatásról beszélünk,
akkor aki ismer tudja, hogy nem szeretek ilyenformán a középpontban
lenni. Jobb szeretek a háttérben dolgozni. Viszont ha minderről leválasztom az embert, akkor egy közösség
életében meghatározó kell legyen az
ünneplés. Az a nemzet, közösség vagy
gyülekezet mely nem becsüli és ápolja
az ünnepeit az úgy gondolom elveszett. Nincs miből táplálkoznia. Nem
véletlenül ünnepeljük évről – évre
a Karácsonyt, vagy Húsvétot, nem
véletlenül vannak pirosbetűs ünnepeink. Már az Ószövetség népének
meghagyta Isten a kivonulás alkalmával, hogy igen is ünnepeljék meg évről évre és szépen leírja, eléjük adja az
egész ünnep menetét is.
Arról nem is beszélve, hogy az ünnepélyes alkalmak egy kicsit mindig felül emelnek. Oda máshogyan
készülünk, ott másképp töltődünk,
ott egy kicsit elfeledjük a mindennapi küzdelmeket, gondokat, bajokat.
Igen, fontosak az ünnepek.

lekezet irányából is, hiszen a történelem folyamán kiemelkedő egyéniségek
vezették a Gönci Református Gyülekezetet. Mindegyiküknek megvoltak a
saját kihívásai, melyeket vagy a kor,
vagy egy adott élethelyzet kívánt meg.
Világkrónikát írni, Bibliát fordítani,
építkezni és lehetne még sokáig sorolni
az elődök kiemelkedő munkáit.
Hogy mi az én utam? Úgy érkeztem
Göncre, hogy az első naptól lokálpatriótának vallottam magam, teljes értékű göncinek, megbecsülve a település
múltját, átérezve a jelen kihívásait és
minden erőmmel a jövő építésén munkálkodni. Így vállaltam szerepet, feladatot a gyülekezetben végzett szolgálaton túl a település több szegmensében.
Azt érzem – és ezt vélhetően az elmúlt
másfél év is magával hozta -, hogy most
az odafigyelés, a szeretettel hordozás és
a törődés időszaka kell meghatározza
a jelen lelkészi feladatát, mindezt karakán és evangéliumközpontú iránymutatással. Ami lehet elcsépeltnek
hangzik, vagy alapvetőnek, de a mai
megfáradt, félelmekkel teli és eltorzult
értékrendű világunkban szerintem kiemelkedő feladat.

„…legalább
harcoljatok!!”
„H

a focizni nem tudtok, legalább
harcoljatok!” Mészöly Kálmán
szövetségi kapitánytól származik az
idézet, egy felfokozott válogatott mérkőzés gyötrelmes végjátékából. Itt a
végeken, a sokféle tekintetben elfogyó
Abaúj-i valóságban, ahol vagy nagyon
lejt a pálya, vagy éppen annyian sem
vagyunk, hogy tisztességesen -cserék
nélkül- kiálljon a csapat, fokozottan
vagyunk kitéve az apátia, a lemondás,
beletörődés és a mindezekből nagy
étvággyal táplálkozó közöny és közömbösség lábon könnyedén halálig
hordható vírusának. Nem találjuk az ellenszert vagy épp nem tudjuk, hogyan
kellene bevenni, aztán beadni, rávenni
az embert az Élettel való oltakozásra.
Persze nem csak Abaúj-i probléma ez,
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de itt érződik igazán, amikor már nem
csak a közönség fogy el a pálya széléről, nemcsak a B közép dübörgő moraja halványodik egy vékony, már-már
kínos kiáltássá, hanem játékra is egyre
kevesebben jelentkeznek, hogy az öltöző takarításáról ne is beszéljünk. Akkor
legalább harcoljunk!
Dr. Beidek Adrienn a mi kis gyülekezetünkben nagy harcosnak bizonyult. Nem volt hajlandó feladni azt
a hitét, amit a nagybetűs Életről val-

lott, a lelkeket elérő, formáló Úrról,
akinek a közelében egyszerűen, „magától” gyógyul az ember. Éneket tanítnem tűnik atomfizikának, valójában
hihetetlen kihívás abban a korban,
melyben tág pupillákkal, zárt szájjal
és szinte minden megérintődésnek
zsigeri szinten ellenállva bámulunk a
képernyők sötéten villódzó világába,
onnan pislogunk egyet-egyet egymásra, mintha ott sem lennénk. Nem is
vagyunk igazán. Énekelni márpedig,

ez még a hamis hangokra is igaz, csak
„igazán” lehet. A zenében fontos súlya
van a szünetnek, de egy ének, amely
csak néma szünetekből áll minimum
meglepő kísérletnek bizonyulna. Énekelni akarat nélkül nehéz, együtt énekelni még nehezebb. Megüti-e az ének
közösségeinkben az ingerküszöböt?
Mi veszi rá a másikat, hogy hangot
adjon, miközben annyira keresi a saját hangját, indítja-e valami nyitottan
figyelni a szelídre és a tisztára? Észrevenni a harmóniát, s mindeközben
titokzatos módon egyensúlyba kerülni legbelül- nem is olyan rossz ajánlat,
de van-e erre 2021-ben igény? Valljuk
be, sok tekintetben igénytelen korban
élünk. Van igényünk a nagy autókra, a
szép épületekre és még sorolhatnánk,
ami azonban a szemnek láthatatlan
(mint a Zene és annak hatása), ott az
igénytelenség az úr… Őszintén be kell
valljam, hogy ezt én magam is csak
akkor ismertem fel, amikor nagyon
lassan, de végül elkezdtem érteni azt,
amiről Adrienn évek óta „kézzel, lábbal, szívvel, szájjal” próbál tanítani.
A saját maga igénytelensége tűnik fel
a legnehezebben az embernek, úgyis mondhatnánk: mindig a szomszéd
a büdös. Az igény támasztás ezért az
egyik legnagyobb művészet, a mi muzsikusunk pedig nem akármilyen kvalitásokkal és kitartással indította meg
újra az addig el nem kapott hangot,
stílust, minőséget. Nem volt kön�nyű dolga – például velem. Egy lel-

kész nagy átlagban még az anyósánál
is mindent jobban tud, ez alól én sem
voltam kivétel. Ezért éltem meg amolyan „annak ellenére való csodaként”,
a butaságom, az elfogadott igénytelenség ellenére felhangzó, megszólaló csodaként mindazt, ami az elmúlt
évek szolgálata nyomán, keze alatt
született közösségünkben.
A „Szőke Szikla” dühében szívesen
berohant volna a pályára, hogy megmutassa, lehetne ezt fiúk másként, lehetne harcolni, akarni és focizni egyszerre. Ez azonban már csak életkora
miatt sem volt lehetséges. Maradt a pálya széléről való erélyes biztatás. Adrienn azonban berohant a pályára, nem
szabályellenesen, de mégsem megszokott, hogy valaki az egyetemi katedráról fejest ugrik egy 60 fős gyülekezet
kántori mélyvizébe. A medence akkor
majdnem száraz volt. Próbáltam én
a magam „tanult” módján orgonakísérettel lelkesíteni a gyülekezetet, de
a legtöbb esetben csak annyi jött ki
az egészből, hogy mindenkit sikerült
zavarba ejtenem- saját magamat a leginkább. Néhány lelkészkollégámnak
talán nem ismeretlen az „ezt is kibírtuk” érzése egy-egy ének után, vagy a
„de jó, ez sem omlott össze teljesen”.
Szóval a mérkőzés egy nagyon nehéz
periódusában, meglepő derűvel, mint
aki nem is tudja pontosan, hogyan áll
a mérkőzés, amikor már úgy kell ös�szekapargatni a maradékokat, erőből,
bizakodásból, könnyedén a kezdő-

körbe sietett (épp gólt kaptunk, már
megint)- és minden megváltozott. Ma
már úgy gondolkodunk erről a gyülekezetben, hogy az Istentiszteleteink
szempontjából volt az Adrienn előtti,
meg az Adrienn utáni idő. Volt az az
idő, amikor minden egyes gyülekezeti
ének egy kihívásnak tűnt, amely megpróbál bennünket és van az, amikor
az ének segít, hogy feltáruljon a szív,
kinyíljon az Ő Országa, hogy eltűnjön,
ami gátol és megragadhatóvá váljék,
ami segít, hogy valóban Istentisztelet
legyen. Találkozás Isten szeretetében,
földi és mennyei értelemben. Mondhatnánk, hogy nem csinált különösebbet csak énekelt, imádkozott, tanított, egyszóval azt tette, amiért az
egész csapat a pályán volt. Küzdött és
ráadásnak még tudott is.
Tudjuk mi, hogy a klasszi(ku)soknak a Barcelonában, de minimum a
Real-ba kellene játszaniuk, ő mégis kitart a mi kis megyei szintünkön, mert
a tudását csak az elköteleződése és az
alázata haladja meg. Gyülekezetünk
minden tagja számára mára minden
vitán felül áll, hogy „a muzsikánk”
nélkül, nem lennénk ugyan azok,
nem lennénk azok, akik folyamatos
Isten Dicséretében élhetnek. Hálásak
vagyunk Jézus Krisztusnak, aki testvérként tanítót ajándékozott közösségünknek, hogy hétről hétre új énekkel
gazdagodjunk.
Sóhajda Levente
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mikor végül rákényszerítettem
magam ennek a szövegnek a
megírására, először a saját fejemben
kellett rendet tennem. Választ kellett
keresnem és találnom arra a kérdésre,
hogy miért kezdtük el Göncruszkán a
zeneoktatást? És miért is készítettünk
a gyülekezetünk számára saját énekeskönyvet? És miért rendezünk adventi
koncertet, vagy zenés családi istentiszteleteket a gyerekekkel? Melyik is volt
előbb? Egyáltalán miért hiszünk a zene
és az életünk összekapcsolódásában?
Nehezen megy ezeket a válaszokat
szép rendben itt elősorolnom. Egy
régi eszmélésemet szeretném most
inkább idehozni. Főiskolás koromban, már keresztyénként, találkoztam
egy zenekarral, akiknek a bátor zenei
bizonyságtétele, számomra egészen
megrendítő és újszerű hangja megállított az addigi elgondolásaimban. Elképesztőnek és ébresztőnek éreztem,
hogy kompromisszumok nélkül énekeltek, kizárólag Istenről, szigorúan Isten Igéjének erejével. Mertek őszintén,
egyszerre beszélni Isten szeretetéről és
ítéletéről, félretéve a „jólnevelt” megfogalmazásokat. Zenéjük pedig egyszerre volt friss, a maga módján nyers, de
magával ragadó és sajátosan magyar.
Talán nem túlzok, ha azt mondom,
dimenzióváltásnak éreztem a szolgálatukat. Mindent elkövettünk a főiskolai
zenész bibliakörben, hogy valahogy
utánozzuk ezt a hangot, vagy hogy
legalább megértsük és átvegyük ezt az
erőt. Igen, az erőt. Ezt értettem és éltem
meg akkor is és most is, a göncruszkai
valóságunkban, hogy erőt kapunk Istentől a zenélésben és a zenéléshez,
hogy hozzá ragaszkodhassunk.
Nem dicsekedhetünk azzal, hogy a
vidéken, ahol élünk, zenét pártoló és
értő emberek, családok éltek volna.
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Mégis, olyan magától éretetődő volt az
elhatározás, hogy a Göncruszkára járó
gyermekek találkozzanak a muzsikával, a zenélő közösség személyiséget,
jövőt formáló erejével. Az volt a meg�győződésünk, hogy a zene az élet minden területét gyógyítja és megemeli,
míg az élni akarás képességét erősíti.
Hálásak vagyunk, amiért nem szégyenültünk meg ebben: ma már alig
győzzük órarenddel a zeneiskolába
beiratkozó gyerekeket és magunkénak
mondhatjuk a családok áldozatkész támogatását is. Az utat, amit eddig megtettünk, mérföldkövek kísérik. Ilyen
állomás a Szimfónia Zenekar megszületése, ahol annyi mindent tanulhattunk meg a közös zenélés semmivel
össze nem hasonlítható öröméről, a
közösségről és felelősségvállalásról. A
zenekarban értelmüket veszítik ezek a
kategóriák: kezdő vagy haladó, menő
vagy „túl szorgalmas”, roma vagy nem
roma. Csak az egész számít és amit ehhez egyenként hozzátehetünk.
Mégis, féllábú lenne az iskolai világunk a gyülekezet énekes bizonysága
és imádsága nélkül. Anélkül, hogy
ne éreznénk a testvérek nyitottságát a gyerekek szolgálata és az istendicséret felé, nem lenne merszünk
és energiánk folytatni ezt a küldetést. Ajándék, hogy a gyülekezetben
ugyanúgy megjelent a vágy az új zenei
utak felé. A bibliaórákon és az istentiszteleten egyaránt bátran kerestük a
saját hangunkat. Gyűjteni és szeretni
kezdtük azokat az énekeket, amikben
találkozni tudtunk Istennel. Nekem
magamnak hamar be kellett látnom,
hogy nem működik minden, amiről
azt tanultam, hogy odavaló. És működhet más is, mint amire első körben
gondoltam. Meg kellett tanulnom,
hogy a közösségünknek karaktere

van, erősségekkel és gyengeségekkel,
múltbeli történetekkel és jövőképpel.
Az énekeink pedig ezekkel a meghatározottságokkal együtt kötnek össze
minket Istennel és az Ő beszédével.
Ennek az útkeresésnek lett gyümölcse
az a gyülekezeti énekes füzet, amit Istentiszteleteinken, bibliaórákon, ifjúsági alkalmakon, gyülekezeti táborban
használunk. Olyan sokféle, mint amilyenek mi vagyunk, ahogy együtt él
benne a régi és az új. Ha lapozgatom,
tudom, hogy egy-egy testvérem melyiket énekli a legszívesebben otthon,
tudom, hogy melyiket nem fogom sosem megtanítani, mert mégsem illik
hozzánk és tudom, hogy melyiket lett
volna jó mégis beválogatni.
Bármit is éneklünk, az érinti az életünket, a jelenünket és jövőnket. Úgy
kell hát tennünk és kérnünk, hogy az
énekeink elvigyenek minket és a gyermekeinket Isten elé! Dimenzióváltásra van szükségünk! Másként nem
érdemes énekelni. Ehhez pedig Isten
kegyelme, és a saját hangunk bátor felkutatása kell!
dr. Beidek Adrienn

Hittantáborok angol és magyar
nyelven

2

021 augusztusában két hittantábor is megrendezésre került az
Abaújkéri Református Egyházközség
szervezésében: az egyikben magyar
nyelven, a másikban angol nyelven
tanulhattak a résztvevő gyermekek
Istenről. A magyar nyelvű tábor helyszíne az abaújkéri templom és parókia
volt augusztus 4. és 8. között, míg az
angol nyelvű tábor Gávavencsellőn,
az István Király Vendégházban kapott
otthont augusztus 10-15. között. Az
abaújkéri táborban az Atya, a Fiú és
a Szentlélek Istenről, a Szentháromságról tanultunk a különböző bibliai
történetek kapcsán, az angol nyelvű
hittantáborban pedig a hitismeretek
mélyítése mellett az idegen nyelvi ismeretek gyarapítására is lehetőség volt.
Az alábbiakban a gyermekek által írt beszámolókban arról olvasha-

tunk, hogy hogyan is élték meg ők a
táborokban eltöltött napokat, s mi volt
a legemlékezetesebb számukra.
Keresztény Lilien: A táborban a feladatok nagyon jók és érdekesek voltak.
Sokat tanultam mindezek segítségével.
Dögei Aliz: A Sóstói Múzeumfaluba való kirándulást nagyon élveztem.
A régi idők házai és használati tárgyai
elkápráztattak.
Kiss Norina: A kirándulás emlékezetes volt számomra, mert tartalmas
és szép volt. Jó volt betekintést nyerni a
régmúlt világába.
Keresztény Dávid: A társaság nagyon
jó volt. Sokat nevettünk és tanultunk
együtt. Új barátságok is szövődtek.
Keresztény Valter: Ahogyan a testvéreim, úgy én is nagyon jól éreztem magam a táborban.

Tamaska Eszter: Minden nagyon jó
volt. Különösen is felemelő volt a nagyok társaságában lenni, együtt mókázni, táncolni és a játékos feladatokban részt venni.
Kálya Eszter: Nagyon építő és érdekes
volt számomra, hogy angolul tanulhattam Istenről.
Medve Marianna: Az angol beszédünkben is fejlődtünk, mindamellett
sokat énekeltünk Istenről és Istenhez.
Továbbá a kézműves foglalkozások is
örömömre szolgáltak, sok szép dolog
került ki a kezeink alól Mártika néni
irányításával. A Kállai Attila által tartott előadás nagyon jó hangulatban
telt, felszabadultan is vidáman hallgattuk az előadó sok hasznos tanácsát a
virtuális világgal kapcsolatban.
Medve István: Emlékezetes volt számomra, hogy ellátogatott táborunkba
Bíró István, korábbi válogatott futballista és edző, aki nemcsak nevében,
hanem a foglalkozását tekintve is bíró,
hiszen a játékvezetésben is jeleskedett
és futballbírók kiképzésével is foglalkozott. Én is szeretem és művelem a focit
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az utánpótlásban. A vasárnapi istentiszteleten pedig az igaz bíró, Isten előtt
álltunk meg az ő házában, elénekelvén
a táborban tanult énekeket és a gyülekezet előtt felidézvén az elsajátított
aranymondásokat.
Szunyogh Szilvia: Részt vettem
mindkét református táborban. Mind
a magyar nyelvű, mind az angol
nyelvű hittantábor nagyon tetszett.
Rendkívüli módon szerettem azokat
a napokat, amíg a táborban lehettem,
mert nagyon jó foglalkozások voltak
és sok játékos tanulás volt Istenről, a
mi Urunkról. A játékos tanulás alatt
megnyugodott a szívem és boldog voltam… Alig várom, hogy újra mehessek a táborba, mert nagyon szeretem
az ott lévő társaságot és magát az
egész tábort.
Megelégedésünkre szolgál, hogy
a részt vevő gyermekek örömmel és
jó szívvel emlékeznek vissza a hittantáborokban eltöltött napokra. Re-

méljük, hogy nemcsak élményekkel,
hanem lelkiekben, hitben és szeretetben is gyarapodtak. Tisztelettel
és szeretettel köszönjük meg mindazoknak az áldásos közreműködését, akik eme egyházi rendezvények
létrejöttét bármilyen módon is segítették. Köszönet Kállai Attilának,
a DJP Hálózat területi vezetőjének
közöttünk tartott színvonalas előadásáért; Keresztény-Szalai Márta tanárnőnek a kézműves foglalkozások
megszervezéséért és levezetéséért; az
Abaújalpári és az Abaújkéri ReformátusEgyházközségeknek,Boldogkőváralja Község Önkormányzatának,
hogy a piros kisvonatot rendelkezésünkre bocsájtották- Zavodni Ferenc
polgármester úrnak és Bártfai Bettina testvérünknek ebbéli közbenjárásáért; továbbá Abaújkér Község
Önkormányzatának és Szabó Gábor
polgármester úrnak, hogy az abaújkéri táborban ebédet biztosítottak a

gyerekeknek, továbbá Bodnár Izabella Irén gondnok asszonynak, Bodnár Nándorné presbíter asszonynak,
Cserjésiné Bodnár Ágota presbiter
asszonynak, Erdősné Balogh Judit és
Medvéné Koczogh Marianna testvérünknek természetbeni adományáért;
s mindazoknak, akik egyéb formában
segítették azt, hogy a 2021. évi hittantáborok megrendezésre kerülhessenek magyar és angol nyelven is. S legfőképpen hála és dicsőség az Úrnak,
minden tökéletes ajándék szerzőjének,
a szeretet Istenének! A hitismeretek és
az angol nyelvi ismeretek gazdagításán túl elsősorban arra törekedtünk,
hogy a szeretet nyelvét is gyakoroljuk, hisz megtanultuk: „A szeretet az
a nyelv, amelyet a vak láthat, a süket
hallhat.”, “Love is the language which
the deaf can hear and the blind can see.”
Koczogh Julianna
református lelkész,
angol nyelv és irodalom szakos tanár

Hálaadó alkalom Telkibányán
z önsegítő könyvek egyik javaslata, hogy keressük meg a meglévő értékeket az életünkben, aminek
örülhetünk, amiért hálásak lehetünk.
A keresztyén ember életvitelében
mindennapos gyakorlat a hálaadás.
Viszont vannak különleges alkalmak
az egyén, a közösség életében, amikor a hálaadás többszólamú, nagyobb
teret igényel és még inkább aláhúzni
szükséges az okait.
A Telkibányai Református Gyülekezet a nyár végére tervezte a hálaadó
alkalmát, ami kimondottan a helyi közösségnek szólt. Most nem invitáltak
az ország különböző gyülekezeteiből
vendégeket, ahogy ezt a korábbi évek
nagyrendezvényein tették. Most az
egymásra figyelés, a saját soraik rendezése, az értékeik felmutatása volt a cél.
Az istentiszteleten a Zsoltárok könyve 116. fejezete került felolvasásra, ami
alapján a lelkipásztor a hála földi és
mennyei vetületeit mutatta be. A zsoltáros az életét nyerte vissza és azért
adott hálát Istennek. A jelenlévők is
átélhették ezt, hiszen a pandémia mindenkinek elvett valamit az életéből és
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most a normális keretek visszatértével,
megtapasztalható a korábban megszokottá vált dolgok valós értéke.
Az igehirdetés után a templomba
énekszóval és gitárjátékkal vonult be
a Regélők Együttes. Szép Ibolya, Berekméri Huba, Kurkó József és Szabó
Gyula olyan magával ragadó belépőt produkált, hogy a koncert végéig
nem engedték lankadni a hallgatóság figyelmét. Szép Ibolya személyes
hangvételű átvezetései közel hozták
a hallgatósághoz a Regélők Együttest. Repertoárjukban bemutatták az
Istennel állandó párbeszédben lévő
ember lelkivilágát. Mind ősi, mind
múltszázadi, mind kortás versek, dalok, énekek csendültek fel előadásuk-

ban. Az énekesek hangszínének pazar
változatossága, az szövegvilág érzelmi
hullámzása, a magas művészi előadásmód többszöri katarzishoz juttatta a
hallgatóságot. Hallgatva a Regélőket,
mintha a templomhajón egy angyal
suhant volna át és szárnyának csapásai felkavarták volna a jelenlévő lelkek
szunnyadó érzéseit.
A koncert után a közösség új kiadványának a bemutatására került sor.
A Telkibányai Református Bulletint
a járvány miatt korábban nem tudták bemutatni, ezért most összevont
számmal jelent meg. A helyi reformátusság elmúlt két évét vette sorba
44 oldalon, 28 cikkel és 130 fotóval.
A bezártság idején felértékelődtek a

közösségi alkalmak, a félelem miatt
sokan még az adott lehetőséggel sem
használták ki, viszont a kiadványon
keresztül felidézhetők a programok.
A református kiadvány a településen
az egyetlen, 2004-től folyamatosan
megjelenő, nyomtatott közéleti tudósítás, ami a telkibányaiakkal foglalkozik.
Az ünnepi alkalom kiegészült még
egy különleges vásárral. A telkibányai
reformátusság egyik testvérgyülekezete az észak-írországi Bangorban található. Innen kapott ajándékba a közösség több mint 100 értékes ékszert,
amiket adományok fejében vihettek
el a gyülekezet tagjai. A nyakláncok,
medálok, fülbevalók, karperecek egy
része kiállításra került, amiből válogathattak a jelenlévők. A befolyó
adományból az ifjúsági munkát kívánják támogatni a bangori testvérek.
Az alkalmat szeretetvendégség zárta.
A gyülekezeti tagok vendégelték meg
egymást, miközben átvették a Bulletint és válogattak az ékszerek között.
Szalay László Pál
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Esperesi
üzenet

Borsod-Gömöri Református
Egyházmegye
„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek
jó, kedves és tökéletes akarata” (Róma 12:2)
Álprofilok világában élünk. Az utóbbi
két esztendőben sokkal többször és több
időt töltöttünk az online térben. Gyermekek, felnőttek tanulnak, dolgoznak.
Bele kellett „rázódni” ebbe a létformába.
Az élet is ideszorult, a barátságok, kapcsolatok, szerelmek. Jó dolog, legalább
olyan változás, mint a reformáció korában a könyvnyomtatás, de sok veszélyt is
tartogat. Figyelmeztetnek az álprofilok
miatt, amikor valaki más képét használva szebbet és jobbat, mást, hamisat mutat önmagáról, mint a valóság. Mások tetszését megnyerni, elkápráztatni, előnyt
harácsolni magának. A reformáció előtti
időben „álprofilok” voltak az egyházban
és ez megtévesztést, céltévesztést eredményezett. Letért az egyház az igaz útról. Tiszta „képet” kellett mutatni a ké-

pek, szobrok eltorzult világában. Igazi „profilt” kellett az Isten kijelentéséről, a Biblia alapján a kegyelmes Istenről
mutatni. A 21. század gépies, járványjárta világában is erre van szükség, a kegyelmes, megtartó, bűnbocsátó Urat kell hirdetnünk. A Megváltó Úr Jézus Krisztus
a járványban, a halál szélén vagy akár a
gyász veszteségében is velünk van. Itt kell
felhasználni azokat a műszaki, technikai
lehetőségeket, hogy a nép, amely sötétségben él, lásson nagy világosságot. A valóságot, az igazságot, az Igét adva „tiszta profilt” mutatva kell a kor lehetőségein
keresztül eljuttatni a gyülekezetek tagjainak és azoknak, akiket elérünk. Közösségi oldalakon, honlapon, interneten, telefonon, újságon, rádión, televízión keresztül. Adja Isten, hogy a választottakhoz eljusson az örök ige, eszerint legyen megújulása, reformálódása az Anyaszentegyháznak és mindannyiunknak.
Szőnyi Tamás
Borsod-Gömöri egyházmegye

Nőszövetségi élet – Nőszövetségi konferencia
református Nőszövetségek létrejötte a második világháborúig
nyúlik vissza. Az akkori vészterhes
időkben Ravasz László püspök Zsindelyné Tüdős Klárát és Pilder Máriát
bízta meg ennek megszervezésével. Az
ismert politikai helyzet miatt az ötvenes években kényszerrel megszüntetett Nőszövetség, a kilencvenes évek
elején újraindult. Egyrészt a még akkor élő első Nőszövetségi tagok, másrészt az Egyházunkért tenni akaró fiatalabb asszonyok lelkes szolgálatával.
Az első idők buzgó, de néha naivnak
tűnő, zsákutcás próbálkozásai után,
mára egyházunk egyik fontos, szolgáló és szolgálatokat segítő szervezetévé
nőtte ki magát, amely felépítésében is
igazodik egyházunk szervezetéhez.
Az országos, kerületi és megyei szinten szervezett találkozókat igyekszünk
éves rendszerességgel megtartani.
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Ezek testvéri találkozások, az egymás
megismerésének, az egymás hite által
való épülés kiváló alkalmai.
Ezen belül nagyon fontosak azok a
találkozások, ahol egy kisebb terület
gyülekezetei gyűlnek össze. Kerületünkben Sátoraljaújhelyen szoktak a
környékbeli gyülekezetek Nőszövetsé-

gei találkozni. De Szerencsen is rendszeresen csendesnapon készülnek a fel
a szolgálatokra.
A legfontosabb azonban a gyülekezetekben szolgáló Nőszövetségek
diakóniai és missziói munkája. Azt,
hogy melyik gyülekezetben milyen
szolgálatokat végeznek, az a helyi sajá-

tosságoktól függ. Felsorolni sem lehet,
hogy hol és milyen szolgálattal segítik,
szinesítik, gazdagítják a gyülekezetek
életét. Több gyülekezetben szervezi a
nőszövetség az idősek, betegek látogatását. Van, ahol rendszeresen ellátogatnak egy-egy közeli idősotthonba,
függetlenül attól, hogy az egyházi vagy
állami fenntartású. Szeretetotthonaink
felé adományokat gyűjtve fordulnak, és
a helyben lakók szükségeit is számon
tartva adományokkal segítik őket.
Nagyon fontosnak tartjuk a fiatalok „beszeretését” a közösségeinkbe.
Van ahol, ennek egyik kézzel fogható jele, hogy keresztelési kendőt adnak a megkeresztelt gyermekeknek,
számon tartják a családot, és egy év
múlva meglátogatják.
Az egyik helyen például a helyi iskola néptáncos gyerekeinek az ottani

Nőszövetség asszonyai készítették el a
ruhájukat.
Számtalan feladat és szolgálat történik
csendben a gyülekezeteinkben a Nőszövetség által. Ha szeretetvendégséget kell
lebonyolítani, vendégeket kell fogadni,
vagy éppen friss virágra van szükség, a
nőszövetségi tagokokat lehet mozgósítani. Egy-egy gyülekezeti kirándulás,
vagy találkozó alkalmával számos feladatot vállal magára a nőszövetség.
De a legfontosabb, - ahogyan ezt
olyan sokszor megfogalmazta a Nőszövetség régi és új vezetése egyaránt
- az evangélium hirdetése, annak
megélése a minden időben. Erre mindenkor szükség van, mert ez hozhat
ma is változást a gyülekezetekben a
családokban, a világban.
Amikor e sorok megjelennek, magunk mögött tudhatjuk azt a kerületi

Szintén az elmúlt esztendőben kísértük utolsó földi útjára karácsony előtt
a hódoscsépányi temetőben Tóth Eszter testvérünket. Drága Eszter nénit,
akit a Presbiteri Szövetségben végzett
szolgálataiból is ismerhettek sokan a
környező gyülekezetekben is. Lelkes
csoportvezető volt a konferenciákon,
töretlen hittel, erővel, örömmel szolgált élete végéig. Emellett a hittanoktatásban is részt vállalt egy ideig, betegúrvacsorákat is vitt a lelkészekkel
és a Csépányi kis gyülekezet gondnoka
is volt még néhány évvel ezelőtt. Élete
utolsó két évét idősek otthonában töltötte, de ott is aktív szolgája maradt az
Úrnak. Tiszta elmével, áldott hittel és
lélekkel szolgálta Istenét. Minden évfordulót, születés és névnapot számon

Őrállók
indig is szerettem a történelmet, az élettörténeteket, a
múlt emlékköveit. Számomra nagyon
fontosak voltak és ma is azok az emlékek, a fényképek, a tárgyak, amik
elgondolkodtatnak,
figyelmeztetnek, vagy éppen felidéznek bennem
számtalan eseményt, pillanatot. De
leginkább az emberek fontosak, azok
az emberek, akik előttem, előttünk
jártak. Akik életükkel, hitükkel, egész
lényükkel sokunk előtt jó példával voltak földi vándorútjuk során.
Az elmúlt hónapokban gyülekezeteinkből három oszlopos tag, három
őrálló is, végére érve a földi pályájának, hazatért teremtő Istenéhez. Róluk szeretnénk megemlékezni néhány
gondolat erejéig.
Sokan ismerték és szerették a gyülekezet közösségén kívül is, nemcsak a
gyülekezetben Bernáth Józsefné Mancikát, aki Isten kegyelméből 72 éven
át volt tagja az Ózdi Gyülekezetnek.
Ebből 32 éven át mint presbiter is
szolgálta az Urat. Szívvel-lélekkel élt
és dolgozott a gyülekezetért, nélküle
gyakorlatilag nem volt egyetlen alkalom sem. Elsőként jött és nyitott, majd
utolsóként zárt és távozott. Második

konferenciát, amit a Presbiteri Szövetséggel közösen szerveztünk. Arra indított bennünket a lélek, hogy a kényszerszünetet követően a két szövetség
közösen találkozzon, mert azt láttuk,
hogy mindketten közös elhívásban,
az Isten dicsőségét munkáljuk és az ő
országának terjesztésében fáradozunk
Krisztus véren szerzett Anyaszentegyházán belül. Az őszi konferencia témája a Szövetségkötés. Isten szövetséget
kötött az emberrel, ezt Jézus Krisztusban megújította és arra hív, hogy vele
győzzünk. Ezért van lehetőségünk egymással is szövetségben lenni és munkálni az ő országát és dicsőségét.
Földesiné Kántor Mária
az Országos
Református Nőszövetség alelnöke
a Tiszáninneni Református
Nőszövetség titkára

M

otthona volt az egyház, ahol számtalan formában szolgálta Istent: presbiter volt, hitoktató, irodai munkákat
végzett, előkészítette az úrvacsorát, temetéseken énekelt a lelkészekkel, gyülekezeti alkalmakon főzött, vendéségekre sütött, egyházfenntartást szedett
be, betegeket látogatott, táborokban
is segítkezett, pedáns rendben tartotta a templomi terítőket, takarított ha
kellett, a lelkészek jobb keze volt egész
élete során. Saját maga számítása szerint 7 lelkipásztort szolgált végig az
Ózdi Gyülekezetben. 2020. augusztus
30.-án szólította őt haza Teremtő Istene közülünk 85 éves korában.
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tartott, gyöngybetűs igés kártyáiból
sokan kaptunk az évek során. Még
90 fölött is fejből mondott verssel köszöntötte a konfirmálókat, vagy azt,
aki éppen ünnepelt a gyülekezetben.
Isten 92 esztendőt ajándékozott neki
e földi létben, s élete valóban áldott,
örömöt, békességet sugárzó élet volt.
Róla mindig meglátszott kihez tartozik, hogy kié az élete.
2021-et írtunk már, amikor február
első felében jött a telefon, hogy újabb
őrállót szólított haza a mindenható Isten. Tóth Rezső Barnabás is hazatért,
aki a Susai kicsiny gyülekezet gondnoka volt 20 éven át 2001-től haláláig.
Gondnok úr, Rezső bácsi szintén egy
áldott lélek volt, jószívű, becsületes,
szolgáló, alázatos élet, akinek mindig
első helyen volt az életében az egyház,
a gyülekezet. Örömmel végezte szolgálatát, minden egyes alkalommal,
amikor Susán istentiszteletre hívtak a
harangok, ő ott várt a templom ajta-

jában, vagy a régi iskolaépület kapujában. Csendesen élt és szolgált, kézben
tartotta a temető dolgait, harangozott,
igére figyelő szívvel hallgatta az evangéliumot, míg haza nem tért oda, amiről az évek alatt oly sokat hallhatott,
ama mennyei hajlékba 76 földi esztendő után.
Mindhárman hiányoznak közülünk
s mindazok köréből, akik ismerték,
szerették őket. Hálásak vagyunk életükért, minden Isten dicsőségére elvégzett munkájukért. Mindhárom életre
igaz az újszövetségi ige:
„ Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az
igazság koronája, melyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon...”
2.Timóteus 4:7,8.
Legyen áldott emlékezetük!
Csikainé Mihalik Éva lelkipásztor
Ózd

Nyár, tábor, gyülekezet
nyári gyakorlatot anyagyülekezetemben, a Miskolc-Avasi Református Egyházközségben végeztem.
Napközis gyermektáborban vettem
részt, négy másik teológus-lelkész szakos hallgató társammal együtt, 2021.
július 5. és 9. között, de az előkészítés
már vasárnap elkezdődött és a záróalkalmon is szolgáltam. Minden nap
reggel 8 órától, délután 4 óráig, 6-12
éves korosztályú gyerekekkel foglalkoztunk. Feladataink közé tartozott
a történetismertetés, énektanítás, játékok megtervezése és lebonyolítása,
valamint a technikai segítségnyújtás
és a gyermekek felügyelete.
Öt napra lebontva dolgoztuk fel a lelkipásztor által kijelölt történeteket és
egymást segítettük az aznapi program
lebonyolításában. A tábor fő témája az
imádság volt. Az első nap játékokkal
kezdtük a foglalkozást, melynek célja
az volt, hogy közelebbről megismerjük egymást a gyerekekkel. Csapatokra osztottuk őket, így minden felügyelőre 3 gyermek jutott, akire vigyáznia
kellett, például az ebédelés során. Ezu-
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tán énektanulással folytattuk. Minden
nap megtanítottunk egy aranymondást, amelyek felmondásáért a gyerekek színes nyomdákat kaptak. Hétfőn
Dávid története és a Zsoltárok könyve
volt a téma, így ehhez kapcsolódóan
az aranymondás a Zsoltárok könyvéből volt. Délután a gyülekezet zenekarának vezetője látogatott el hozzánk és
hangszerbemutatót tartott, majd énekeket tanított a táborozóknak. Ennek
keretében a gyerekek kipróbálhatták a

különböző hangszereket. Minden nap
a közeli gimnáziumban ebédeltünk és
a programok között a szülők által hozott süteményeket, gyümölcsöket és
tízórait kínáltuk.
A második nap a táborozók piros
színű pólóban érkeztek, mivel erre
előzetesen kértük őket. Ennek oka az
volt, hogy az aznapra kijelölt igeszakasz Dániel könyvéből Sidrak, Misak
és Abednégó története volt, amit a
gyerekekkel játékosan ismertettünk.

Ők maguk formálták a tüzet a történethez. Ezen a napon is tanítottunk
énekeket, az ebéd után pedig a Miskolci Színészmúzeumba látogattunk
el. Rövid tárlatvezetés után, a gyerekek interaktív foglalkozáson vehettek
részt, melynek keretében különböző
színpadi ruhákat próbálhattak fel és
kipróbálhatták a bábozást is. A délutáni programokhoz hozzátartozott
a kézműves foglalkozás is. A legtöbben karkötőt, hűtőmágnest készítettek, illetve pólót és köveket festettek,
amelyeken visszaköszöntek az aznapi
történet elemei.
A harmadik napon Péter börtönből való szabadulásáról és Sodoma
és Gomora történetéről hallhattak a
táborozók. Péter történetét egy bábelőadáson keresztül mutatta be két
hallgatótársam, mintha interjút készítettek volna Péterrel. Sodoma és
Gomora történetét kártyák segítségével ismertettük és nem a pusztuláson és a büntetésen volt a hangsúly,
hanem Ábrahám imádságán. Ezután
a gyerekek is hasonló imádságokat
írtak és plakátot készítettünk, amelyre felragasztották ezeket az imákat.
Délután folytattuk az imaképek készítését, amelyre a gyerekek saját kézlenyomata is rákerült.

Csütörtökön kék pólóban jöttek a
gyerekek és én voltam felelős a történet ismertetéséért. Jónás könyve
volt a téma, amit eljátszottunk nekik.
A táborozók voltak a történetmesélők, kártyák segítségével, amelyből
a történet végére kiraktak egy képet.
Ahogy olvasták a történetet, mindent
sorban eljátszottunk. Jónást egy báb
alakította, míg a tengert a gyerekek,
a cethalat pedig az egyik hallgatótársam. Mindez Jónás imájára éleződött
ki és arra, hogy a legnagyobb félelemben Isten segít rajtunk. A viharhoz és
a félelmekhez kapcsolódóan a Rejts
most el… és a Ne félj, mert megváltottalak… kezdetű énekeket tanultuk
meg. A délelőtt folyamán megnéztük a
gyülekezetünk templomát és meghallgattuk a történetét, sőt még egy orgonabemutatón is részt vehettünk, amelyet az egyik táborozó kisfiú édesanyja
tartott. Délután az Avasi Református
Templom város felőli lépcsőire, aszfaltkrétával boldogmondásokat írtunk
fel. Ennek célja az volt, hogy vasárnap
a templomba érkezők felfigyeljenek
rá, de sajnos a hétvégi eső lemosta.
Ettől eltekintve a gyerekeknek nagyon
tetszett ez a feladat és közben megtanulhattak egy-egy boldogmondást.
Pénteken az Úrtól tanult imádságot

vizsgáltuk meg közelebbről, így az
utolsó napon ez volt az aranymondás
is. A délelőtt folyamán lehetőségünk
volt kipróbálni a kenyérdagasztást,
amit a gyerekek nagyon élveztek,
délután pedig meg is sütöttük a cipókat a gyülekezet egyik presbiterének
kemencéjében. Míg a kenyér sült, a
gyerekek felidézték Sidrak, Misak és
Abednégó történetét és megállapították, hogy bizony tényleg nagyon forró lehetett az a kemence. A délutáni
programhoz tartozott még a Lévay
József Református Gimnázium újonnan épült uszodájának meglátogatása
is. Ezt a programot a táborozók szülei
közül néhányan felügyelték, hallgató
társaim segítségével.
A tábor a vasárnapi Istentisztelettel
zárult, melyen elénekeltük a gyerekekkel a megtanult énekeket és elmondtuk az aranymondásokat. A gyülekezet betekintést nyerhetett a tábor
hetébe egy videó segítségével, amit
én készítettem el a táborban készült
fényképek és videók felhasználásával.
A záró alkalmon különböző címekkel
jutalmaztuk meg a gyerekeket, amely
jellemezte a táborban megismert személyiségüket és odaadó szeretetüket.
Záhorszki-Hangó Viola Réka
II. éves teológiai hallgató (Debrecen)
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A kiváló zeneszerző, Joseph Haydn
egy időben zenésztársaival együtt kifejezetten fáradtnak, kimerültnek érezte
magát. Munkaadójuk, Esterházy Miklós herceg feszített munkatempót diktált számukra: a fertődi kastély európai
hírű zenei központtá vált a 18. század
második felében, ahol a kor legjelentősebb személyiségei vettek részt koncerteken, pl. Mária Terézia is. Haydn
kérte a herceget, hogy engedje őt haza

egervölgyi Református
Egyházmegye
Bécsbe zenésztársaival együtt, hogy pihenhessenek, és a családjukkal lehessenek, de a főnemes hallani sem akart
erről. Sokszori sikertelen próbálkozás
után írta meg Haydn a 45. szimfóniáját, amelynek utolsó tétele során a zenészek egyesével abbahagyják a játékot,
fogják a kottájukat és a hangszerüket
(Haydn korában valószínűleg elfújták
a gyertyájukat is), fölállnak és elhagyják a színpadot. Ez a híres Búcsúszimfónia, aminek hatására a herceg, akinek
volt humorérzéke, és értette a célzást,
egy időre az egész udvartartását Bécsbe kötöztette.
Egyházunk életét figyelve sajnos ez
a zenemű juthat eszünkbe: az idősebb
generáció tagjai, akik egyházunk
„tömegbázisát” alkotják, fokozatosan
elfogynak a templomainkból, a fiatalabbak pedig valahogy nem veszik át a
helyüket. Nagy általánosságban ez a helyzet gyülekezeteinkben, és ez leküzdhetetlen, megoldhatatlan problémának
látszik számunkra. Nagyot sóhajtunk,
széttárjuk a karunkat, és rezignáltan mondjuk: nincs mit tenni. Talán
újra meg is hallgatjuk József Attila
Reménytelenül című versét is Latino-

Vakációs bibliahét 2021
B
ükkábrányi református gyülekezetünk legnagyszerűbb nyári programja a gyerekek számára szervezett
Vakációs Bibliahét. Sokadmagammal
érzem, áldás van ezen a rendezvényen,
hiszen minden, a koronavírus járvány
okozta nehézségek ellenére ebben az
évben is sikeresen megvalósult.
Szeretett lelkészeink, nagytiszteletű Nagy István Zoltán és
nagytiszteletű
Nagy-Zsoldos
Eszter rendületlen energiával, kitartással, hittel és szeretettel szervezték immár harmadik alkalommal.
A gyülekezet presbiterei, tagjai igyekeztünk segíteni ebben, és a lebonyolításban.
A program meghirdetésekor a helyszín, a gyerekek létszáma, az ellátás is
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bizonytalannak tűnt, de a Isten mindenben megsegített, minden úgy alakult, hogy jobb nem is lehetett volna.
A pandémia miatti bezártság a gyerekek számára is nehéz időszak volt, hiszen nem találkozhattak a megszokott
módon barátaikkal, a közösség hiánya
a többséget megviselte. Nagyon várták
már a találkozás alkalmait, a bibliahétre jelentkezők száma rekordot döntött. A 70 fölötti létszám örömteli volt,
de kis félelem is átsuhant bennünk. Az
előző évi, ideálisnak gondolt helyszín,
építkezés miatt nem volt használható,
így most a templomon, mint helyszínen kívül az új gyülekezeti terem és a
parókia udvara adott otthont a programnak. Félelmeink azonban alaptalannak bizonyultak, a magas létszám

vits Zoltán eladásában, és azt gondoljuk magunkban: nincs esély a megújulásra. Csak a végső búcsú marad: az
utolsó kapcsolja le a villanyt! És ez sajnos már egyáltalán nem vicces, hanem
igazán kétségbeejtő.
Testvérek, hogy bibliai fordulattal éljek, „eljön az óra, és az most
van”, amikor szükséges felemelnünk
a fejünket, és visszaemlékeznünk
arra, hogy mi a reformáció egyháza
vagyunk. Csak egyszerűen fordítsuk
le magunknak a szót. A református
pont nem azt jelenti, hogy próbálunk
mindent ugyanúgy tenni sok évszázadon keresztül! Vegyük le a polcunkról Klaus Douglass Az új reformáció
c. könyvét, ami a Kálvin Kiadó gondozásában jelent meg magyarul, töröljük le róla a 20 év alatt rárakódott porréteget, és imádkozzunk azért, hogy
valóban reformátusok lehessünk. Vajon hajlandóak vagyunk erre gyermekeinkért, unokáinkért, egyházunkért,
nemzetünkért, de legfőképpen azért
az Úrért, aki a saját életétől is jobban
szeret minket?
Anda Tibor, egyházmegyei főjegyző

mellett, Istennek hála elegendő volt a
rendelkezésre álló hely, minden szépen ment a maga útján.
Tiszteletes asszonyunk az idén is
a KOEN Alapítvány által kidolgozott programot választotta alapul. Az
„ÚJRATERVEZÉS” témában Jézussal
kapcsolatos történetekkel ismerkedve,
„utazással” telt a hét.
Újratervezésre gyakran van szükség
életünk során, és ez most is nagyon
aktuális.
Megtervezzük mindennapjainkat,
életünket, de vajon jó utat választunk,
jó úton haladunk?
A bibliahét célja volt: felhívni a gyerekek figyelmét, hogy Isten vezet a jó
úton, ha engedelmeskedünk, ha követjük Őt. A döntés a mi kezünkben

van, hogy milyen irányba haladunk.
A gyerekek által megismert legfontosabb aranymondások: „Én vagyok az
út, az igazság és az élet”
„Mindig azon az úton járjatok, amelyet
én mutatok nektek!”- mondja Jézus.
Akkor vagyunk igazán bölcsek, ha
a Jézushoz vezető úton járunk. Mikor hallgatunk Jézus szavára. Ha más
hangra is figyelünk és hallgatunk, kerülő utak is lehetnek. Ő az, akire hallgatnunk kell életünkben.
Aki az életében döntései előtt használja a hitet, az lép rá a jó útra. Hit
nélkül könnyen eltévedünk, vagyis
letérünk a jó útról. De mindig vissza
lehet térni a helyes, jó útra. Ez az igazi
ÚJRATERVEZÉS.
Minden nap délelőtt a bibliai történet
megismerésén kívül aranymondásokat, énekeket tanultak a gyerekek. Ebéd
után az azokhoz kapcsolódó irányított

kézműves tevékenység mélyítette, erősítette a tanultakat. A történetek feldolgozása, a zenei élmény, a kézimunka során találkoztak Jézussal.
A bibliahét célja volt az is, hogy a
gyerekek jól érezzék magukat, amit a
szabadidős foglalkozások, játékok biztosítottak.
Csütörtökön kirándulás keretében a
tibolddaróci gyülekezet kedves vendéglátásában részesültünk.
Az élményekben gazdag hét zárása a
vasárnapi istentiszteleten volt, melyen
a gyerekek énekeltek, bemutatták a
szülőknek, a gyülekezetnek, mit tanultak. Utána bensőséges szeretetvendégségen beszélgettünk az élményekről.
Nagy öröm volt számunkra, hogy a
bibliahét finanszírozásához a Bükkábrány Községi Önkormányzat is
hozzájárult, ennek köszönhető, hogy
a gyerekek ebédet is kaptak. A tízórai

A reformáció és Noszvaj
H
ála Istennek, a nyári, enyhe
járványhelyzet és a magas átoltottság áldásos hatással volt a noszvaji
reformátusság életére is. Nagy öröm
számunkra, hogy a gyülekezeti élet
nem online, digitális és virtuális formában zajlott az elmúlt hónapokban,
hanem valóságosan, kézzel fogható
közelségben és közösségben. Idén is
meg tudtuk szervezni gyermektáborainkat és ifjúsági kerékpártúránkat,

konfirmált fiataljaink közül pedig 12
fő részt vett a Református Fiatalok
Szövetségének országos táborában
is Balatonszárszón. Közel 50 fő autóbuszkiránduláson is részt vehetett
Mád régiójában. Ezek is fontos alkalmak, de a legfontosabbak mégis a
templomi istentiszteletink.
Az idei ünneptelen félév vasárnap
délelőtti igehirdetéssorozatának a
címe: A megújulás útján. Valóban ezt

és az uzsonna a gyülekezeti tagok felajánlásaiból volt biztosítva. A szülők
részéről is sok gyümölcsöt, süteményt
kaptak a gyerekek.
Mindez a támogatás egyértelmű igazolása annak, hogy a Vakációs Bibliahét
nagyon jó hatással van településünk
közösségére. Katolikus gyerekek is szép
számmal részt vettek, és a különböző
felekezetek közötti feszültségek egyre
inkább csökkennek, a gyerekek érdekében az elfogadás, a közeledés, együtt
munkálkodás érezhető. Hiszem, hogy a
Szentlélek munkálkodik.
Hálás vagyok az Úrnak, hogy segítőként részese lehettem ezen a nyáron
is ennek a programnak, lelkiekben
többet kaptam, mint bármi, amit én
adni tudtam.
Bükkábrány, 2021. szeptember		
Székely Ottóné
gyülekezeti tag

is éli át a gyülekezetünk Isten kegyelméből ebben az időszakban, mind
belső, mind külső tekintetben. Két
nagy reformátori alapelvet próbálunk
szem előtt tartani: az egyik a Sola
Scriptura Sancta (Egyedül a Szentírás)
elv. Az egyéni és közösségi hívő életre nézve igyekszünk Isten Igéjének az
útmutatásait megérteni és alkalmazni.
Ezért például, amikor azt a parancsot
olvassuk a Bibliában, hogy „ÉnekelreForrás | 35

jetek új éneket az Úrnak!” (Zsolt 96,
1), akkor ennek is igyekszünk eleget
tenni a magunk lehetőségei szerint.
Egyházközségünk keresztyén kön�nyűzenei szolgálattevő csoportja a
hagyományos gyülekezeti énekeink
mellett olyan korszerű dicséreteket is
játszik, amelyek valóban közel állnak
a mai átlagember érzelem- és gondolatvilágához. Ily módon is próbálunk
inkább hidat, mint falat építeni a fiatalabb korosztályok felé, a belső megújulás egyik fontos lépéseként.
Ebben segít sokat egy másik reformátori alapelv: „Ecclesia semper reformanda est”, vagyis: az egyháznak
mindig meg kell újulnia. A reformáció havához kapcsolódva különösen
is előtérbe kerül ez a gondolat, és a
gyakorlati válaszok megtalálásának

az irányába vezet minket az egyik
legfontosabb kérdésünkre nézve:
mit jelent reformátusnak lenni?
Református identitásunkat meghatározó válasz pedig egyszerűen az
lehet, hogy a tartalom tekintetében
Isten igéjéhez ragaszkodni, formák
tekintetében pedig az adott kor emberéhez közeledni minden lehetséges módon, hogy „mindenki a maga
nyelvén” (v.ö. ApCsel 2, 6) hallhassa az evangéliumot. Vagy ahogyan
az Úr Jézus mondja: „…az új bor új
tömlőbe való.” (Mk 2, 22) A megújulás reménységét ez a két alapelv táplálja Noszvajon.
Épületeink korszerűsítésének embert próbáló, többéves folyamata
2018-ban kezdődött. A külső megújulás részét képezi ez a munka, és hála

Istennek, lassan a végéhez közeledik:
a műemléktemplom alapmegerősítése, utólagos vízszigetelése, a templombelső és a gyülekezeti központ, a
régi parókia többfunkciós épületének
teljes felújítása után a tavalyi évben a
gyülekezeti terem újult meg Magyar
Falu Program pályázati segítségével.
Az idén a parókia korszerűsítésére kerül sor, és egy olyan nyitott, többfunkciós közösségi tér létrehozására, ahol a
gyülekezet kisebb csoportjai (énekkar,
ifjúsági csoport, napközis tábor résztvevői, stb.) a szabadban, mégis fedett
helyen lehetnek együtt. Ez különösen
fontos a járvány időszakában. De elkezdődhetett a templom teljes külső
festése is az ősz beköszöntével, szintén
pályázati támogatás segítségével.
A megújulás útján járva a noszvaji
gyülekezet új tömlő szeretne lenni az
új bor, vagyis az örökké új evangélium
számára. Az épületek kialakítása, a közösségépítő programok, a zenei szolgálatok a lelki házépítést hivatottak
előre mozdítani, hogy minél többen
találjanak új éltre az Úr Jézus Krisztusban, és minél többen találjanak lelki
otthonra a helyi gyülekezetben.
Anda Tibor lelkipásztor, Noszvaj

Aki jól énekel, kétszeresen imádkozik –
a Vox Mirabilis Poroszlón
úlius 31-én megtelt a poroszlói
református templom Isten dicsőítésével, amikor ellátogatott hozzánk
a Vox Mirabilis Kamrakórus. Kapcsolatunk a tavalyi éven, a Tisza-tavi
Fesztivál idején kezdődött, amikor
először adott otthont templomunk ennek a nagyszabású zenei eseménynek.
A kapcsolatot az egész év során ápoltuk, amely nem csupán a zene szeretetén, hanem a közös hitbéli látáson
is alapul. A megújulás, a Szentlélekkel
való betöltekezés nemcsak a poroszlóiak számára kiemelt jelentőségű, hanem a karvezetőnek és a férjének is, aki
Székesfehérváron szolgál a katolikus
egyház kötelékében. Az Ökumenikus
zenés áhítaton arról beszélt Zemlényi
János, hogy mekkora jelentősége van

J
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annak, hogy a Szentlelket, mint személyt képzeljük el, aki bennünk munkálkodik, aki megerősít és megújít
bennünket. Amit nem lehet szavakkal
átadni és írásban én is képtelen vagyok
az olvasók számára tolmácsolni, az az
érzés, amelyet a kamarakórus Istent
dicsőítő énekei közben járt át mindnyájunkat. A templom megtelt örömmel, magasztalással, megnyugvással és
békével. Az érzéssel, hogy „jó nekünk
itt lenni Uram”, mert nem hiába a Szent
Ágostonnak tulajdonított mondás,
hogy aki jól énekel, kétszeresen imádkozik. Megpihent és felüdült a lelkünk
az zenés áhítaton, amelyen több különböző ország nyelvén szólaltak meg az
Istent magasztaló és hálaadó énekek.
A kórus az egész templomot bezengedezte, amely nemcsak az épület kiváló akusztikájának volt köszönhető,
hanem annak is, hogy leleményesen

használták az énekesek a teret: többféle formációban álltak fel, némely ének
közben pedig egymáshoz közelítő vagy
épp távolabb tett lépésekkel fokozták a
zenei hatást az éneknek megfelelő ritmusban. Köszönhető mindez a tehetséges Zemlényi Katicának, a Vox Mirabilis karnagyának, aki tavaly a Magyar
Kultúra Lovagja címet is megkapta.
A zenés áhítat után a parókia udvara
nyújtotta teret töltötte meg a közösség
szeretettel, jó hangulatú beszélgetésekkel, a közös zenei élmény adta érzések megosztásával. Az előző évtizedekben az istállóból átalakított áldott
kis étkezőnk és konyhánk szolgáltatta
ezúttal is a bázist a szeretetvendégség
megszervezésének, amely a gyülekezetünk áldozatkész tagjai nélkül nem
jöhetett volna létre. Poroszlón mármár hagyománya van annak, hogy
egy kis csapat az asztal körül szolgál-

va fejezi ki szeretetét, kedvességét az
ide látogatók számára. A közösség,
a közös-ÉG alatt Istentől megáldott
találkozásoknak lehetett részese.
A felnőttek jó ízű beszélgetése a finom
fasírtok és szendvicsek mellett, a gyerekek nyüzsgő öröme a parókia udvarán megtalálható játékok körül, az
egymással való találkozásban.
Én azt kívánom, hogy egyre többen
és egyre többször tapasztaljuk meg
ezeket a lélekemelő találkozásokat: Istennel, egymással és a sajátmagunkkal
egyaránt. Hogy merjünk kapcsolódni
a saját lelkünkhöz Isten jelenlétében,
hagyva, hogy a szívünkig hatoljon az
ige, a dicsőítés, az imádság. Nyissuk
meg lelkünket, hogy kapcsolódni tudjunk az Úrral, önmagunkkal és keresztény testvéreinkkel egyaránt.
Pálné Zavanyi Éva

Megáldja kezed munkáját!

gészen biztos, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy kezünk
munkája nyomán valami értelmes,
hasznos, gyönyörködtető szülessen.
Ezt a sok jót a Biblia “áldás” fogalma
hozza közel hozzánk. Cserépfalun is,

E

a Cserépfalui Református Gyülekezetben is rengeteg épített, és reménység
szerint még annál is több lelki érték
halmozódott fel az évszázadok során,
melyeket Isten áldása kísért, mert értelmes, hasznos, gyönyörködtető, s

mint ilyen méltó arra, hogy a generációk, akik az áldás nyomán növekedhettek, növekedhetnek, óvják, őrizzék,
megbecsüljék.
A megbecsülés, a megőrzés, a ránk
bízott iránti felelősség vezetett minreForrás | 37

ket, amikor a több mint 123 éve épített
templom, valamint az orgona felújításába kezdtünk. Megújult a torony,
majd a templombelső. Fűthető teret
hoztunk létre, hogy télen ne kelljen fagyoskodni az Isten igéjét hallgató gyülekezetnek. Igyekeztünk egyszerűen,
de minden szükséges dolgot létrehozni, ami egy 21. századi gyülekezetben
elvárható, és segítheti a nagyobb célt,
az Isten ügyének szolgálatát.
A járvány 3. hullámát követően nyilvánvaló volt, hogy fontos a közösség
összetartozásának megerősítése. Éppen ezért szerettük volna, ha nem csak
egy hálaadó istentisztelet, hanem más
programok is segítenek abban, hogy
közösségben legyünk egymással és
Istennel. Ezzel a vággyal a szívünkben
és a Nemzeti Együttműködési Alaptól
nyert támogatás révén sikerült létrehozni a július 10-11.-i Hálaadó napok
programját.
Hadd idézzem föl néhány szóban a
két nap eseményeit. Július 10-én, családi nap keretében indult a rendezvény.
A nyitó áhítaton Nagytiszteletű Gordos Attila, az Egervölgyi Református
Egyházmegye esperese szolgált. Ezután dr. Benke György ny. lelkipásztor,
teológiai tanár mutatta be a gyülekezet
múltját és jelenét felidéző könyvecskét, mely az évekkel ezelőtt megjelent
“Nem cserép, hanem porcelán és ép”

című, Zsirka László, akkori lelkész által írt könyv felhasználásával készült.
A mostani kiadvány címe: “Megáldja
kezed munkáját” lett. Kiállítottuk a
gyülekezet kegytárgyait, régi terítőit,
és készült egy vetített összeállítás is az
elmúlt 3 év templomfelújítási képeiből. Gyerekprogramokkal készültünk
a parókia udvarán. Itt volt Karcagról
a Holdvirág együttes, lehetett kézműveskedni. A táncházban ifj. Gelencsér
János tanítványai, a Csalamádé zenekar húzták a talpalávalót és Orosz
László táncpedagógus vezette a táncot.
Itt volt közöttünk Karácsony János, az
LGT legendás gitárosa és kedves felesége, Ruzsics Andrea. Karácsony János
és Gavrucza-Nagy László “Áldd meg
a dalt” koncertje nagy ajándék volt
mindannyiunk számára. Őket követte a Rokonlélek keresztyén zenei rock
együttes koncertje. A programok mellett a harapnivalóról sem feledkeztünk
meg. Két üstben főtt az ebéd, a délután
folyamán pedig fánkot és túrós táskát
kínáltak az asszonyok. Egész nap nyitva állt a könyvstand, ahol a Kálvin és
a Harmat kiadó könyveiből, valamint
a Karácsony János és felesége által felajánlott könyvekből lehetett válogatni.
Vasárnap délután került sor a hálaadó istentiszteletre. Ezen az alkalmon
Főtiszteletű Balog Zoltán, a Dunamelléki Egyházkerület Püspöke, a Zsinat

elnöke szolgált, akinek személyes kötődése is van Cserépfaluhoz, és akinek
sokat köszönhetünk orgonánk felújításában. Vele együtt szolgált Főtiszteletű Pásztor Dániel, a Tiszáninneni
Református Egyházkerület püspöke,
illetve megtisztelt jelenlétével minket
Csomós József ny. püspök, akinek a
szolgálati idején indultak el a felújítási
munkálatok, az Egyházkerület hathatós támogatása, közbenjárása által. Az
orgonát Pálúr János orgonaművész, a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
orgona és improvizációs tanszakának
vezetője szólaltatta meg. Az istentiszteletet követően pedig szeretetrendégségre hívtuk a megjelenteket. Az
állófogadás étkeinek elkészítését az
Ínyenc klub vállalta fel.
Az Úr megáldja azt a munkát, amit
neki ajánlunk, ami az Ő dicsőségét
hirdeti.
Hiszem, hogy mindenki, aki részt
vett ezekben az eseményekben, előkészítve, terepet rendezve, bármilyen
szolgálatot vállalva, érzi Isten gazdag
áldását az életén, a munkáján, és ha
ezt érzi, akkor már megérte a fáradság,
akkor már volt értelme mindennek.
Hála Istennek és köszönet a munkálkodó segítő, támogató, egyszóval szolgáló embereknek! Soli Deo Gloria!
Egyedül Istené a dicsőség!
Gavrucza-Nagy Emese lelkipásztor

hamarabb végezzek, s hogy a lassan
türelmét vesztett sort se tartsam fel
– egy telefonszám és vezetéknév alá,
Hajnal családként foglaltam helyet
mind a harmincegy főnek. Szombat
reggel mind ott voltunk a kikötőben.
Beszálláskor a kapitány szimpatikus
mosollyal, kedves hangszínen ennyit
tett: „Hajnalék egy szép nagy család.”
A regisztráció gördülékenysége okán
jött hirtelen ötlet ekkor szembesített
mindnyájunkat azzal, hogy egy kicsit
valóban így töltöttük el a hétvégét
– mint egy nagy család. Együtt szálltunk hajóra a Balatonon, reggeli, ebéd
és vacsora során együtt étkeztünk, egy
kört alkotva ültünk le és énekeltünk,
imádkoztunk, olvastuk az igét. Az esti
órákban pedig mind kerestük a másikat. A gyerekek azért, hogy közösen

játszhassanak, mi szülők pedig azért,
hogy beszélgethessünk, pihenhessünk.
Kicsi iskolák, idősotthonok, szociális intézmények, de akár munkahelyek
legtöbbször nevesített pozitívuma a
családias légkör szokott lenni. Bár jóleső érzéssel tölti el a presbitérium és
a lelkész szívét, mikor egy-egy ünnepi
alkalommal a templom padjai megtelnek, s az ének hangosan zeng. Ám a
hétről-hétre templomba járó, a gyülekezet magvát képező kicsi, tíz-húszharminc fős közösségnek pont abban
rejlik az ereje, mint a kicsike iskolának, vagy a bentlakásos otthonnak.
Pont olyan, mint egy család. S végtére
egy gyülekezetnek ennek is kell lennie.
Családnak, mert Krisztus a fej, mi pedig a tagjai. Mind az Atya gyermekei,
Krisztusban egymás testvérei. Kicsi

Egy nagy család
mmár másodjára utaztunk Vattáról a Balaton parti Zánkára, ahol
az Erzsébet tábor helyszínén egy teljes
hétvégét töltöttünk nyolc családdal.
Zánka a Káli-medencében, Tihany
és Badacsony között helyezkedik el.
A táborhely igazán szép, saját balatoni partszakasza van, a zöldterület hatalmas, az épületek korszerűen felújítottak. A helyszínen számos program
választható, ezek egyike a sétahajózás.
A regisztráció során kígyózó sorok
álltak a programokra történő jelentkezés helyszínén. Mikor a csapatunkat felírattam hajókázásra, egy közös
időpontot választva diktáltam be valamennyi család vezetéknevét. Aztán
kiderült, ideálisabb lenne egy másik
turnus. A módosításért visszamentem
a recepcióra, ám ekkor – hogy mi-

I
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gyülekezetekben is adódnak kisebb,
olykor nagyobb nézeteltérések. Talán
többször is, mint nagyobb helyeken,
hiszen jobban ismerjük egymást, többet tudunk egymásról – s ki tudja, a
kicsi közösségben lehet szenzitívebbek, érzékenyebbek is vagyunk. Ám

pont úgy, mint a családban, a gyülekezetben is szükséges rátalálni a megoldásra. Megharcolni a megbocsátást,
vagy épp elszenvedni egymást szeretetben. Tudni kell egy hajóba szállni a
másikkal, mert egy az utunk és egy a
célunk. Közösen asztalhoz ülni, mert

az egy kenyeréből részesedünk. Jó, mikor a gyülekezetben valóban testvér
a testvér. Mert „… mily szép és mily
gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. (…) csak oda küld az Úr
áldást és életet mindenkor.”
Hajnal András
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Esperesi
üzenet

Kedves Testvéreim!
A Reformáció egyenlő a megújulással, meglátásom szerint ez nem vagyvagy kérdés. Hiszen anyaszentegyházunk
történelmében mindig az Isten igéjére figyelő és azon tájékozódó közösség életén,
szolgálatán volt Isten áldása. Hogyan
térhetünk vissza az eredeti formához? A
forma, a keretek adottak, de van-e igei
tartalom? Ezek egyházunk és életünk
kereteinek mindenkori nagy kérdései, mert
minden lelkület kérdése.
De a forma nem szabad, hogy formalitásba hajoljon, vagy azzá váljon. Mert a
formalitás csak külsőséget, külcsillogást
és/vagy annak is - ami még megmarad
belőle - a nagy egésznek a csak töredékét
adja vissza. Egy más, de mégis hasonló
összefüggésben fogalmazza meg Arany
János Rendületlenül című versében: „…

zempléni Református
Egyházmegye
merő szokássá…olcsó malaszttá… külcsillogássá…nyerészkedéssé…kishitűvé …
káromkodássá… szent imád ne váljon…!”
Az új utak keresésénél pedig újabb
kérdések merülnek fel: hogyan vigyük az
evangéliumot közel korunk emberéhez? A
21. század embere mennyiben más, mint
a mögöttünk hagyott századé? Az ember
Isten kegyelmére, szeretetére van utalva,
szorulva minden korszakban. Hiszen az alapvető emberi nyomorúságok átöröklődnek, mert körülvesz minket történelmünk
minden negatív folyamata. Az eszközök
mások, de sokszor ugyanolyan kegyetlenek, számítóak, érdekek és nem értékek
által motiváltak. Emberi féligazságok, vagy
leegyszerűsítetten, gyakran már lebutítottan tálalt, „igazságnak” hazudott „nagy
hívószavak” világában élünk. Ezek az emberi kinyilatkoztatások sokszor rájátszanak
az emberben szunnyadó, de a megfelelő
hívószavakra feltörő negatív személyiségjegyekre, mint például az irigység, önzés,
képmutatás. Éhezzük, szomjazzuk tehát
Krisztust, a vele való közösséget, mint az
örök igazságot, hogy el ne tévelyedjünk és
e világ diadalt ne vegyen rajtunk.
A misszió, mint küldetés, mint életforma, Isten Lelkének vezetésére kell
támaszkodjon.
Azt is látnunk kell, hogy van, amit
Isten lelke térben és időben nem enged
meg számunkra. Bezár egy ajtót, de kinyit egy másikat. Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 16. részének 4-10-ig
terjedő verseiben olvassuk, hogy a lélek
nem engedte az apostoloknak, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Volt más és fontosabb feladatuk. Mert a 10. vers pont
arról szól, hogy egy látomás által az ap-

Kórustalálkozó a
csobaji református templomban
gyülekezet a már őszi szokásához híven, idén is meghívta a
környékbeli gyülekezetek énekkarát,
akik Mezőzomborról, Tiszaladányról, Tiszalúcról érkeztek, és természetesen a csobaji kórus ajkáról is
szólt a hálaének.

A
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A kórustalálkozó kezdetén Mészáros
István esperes úr hirdette Isten Igéjét, ezt követően a helyi lelkipásztor
köszönttette a megjelent kórusokat,
kórusvezetőket, lelkipásztorokat, Nt.
Mészáros István esperes urat, valamint Ivanics Imre polgármester urat.

ostolok megértették, hová hívta őket az
Isten, hogy hirdessék az evangéliumot.
Ázsiából Európába. Nekünk is erre a
szüntelen hitbeli, igei megértésre, odafigyelésre van szükségünk.
Pál apostol a Római Levél 12. részének
első két versében szól arról, hogy a Krisztust követő ember élete okos istentiszteletté válhat úgy, hogy nem igazodunk
ehhez a világhoz, hanem Isten akaratát
keressük: „…mi az, ami jó, ami neki
tetsző és tökéletes.”
Az anyaszentegyház csak megváltó
Urának kell, hogy megfeleljen. Így élhetjük meg keresztyéni szabadságunkat
ÖRÖMMEL! Tehát nem e világnak
kell tetszeni, megfelelni, hamis igazodási kényszerek között élni és ezzel bevinni sokszor a rendkívül sekélyes, semmit
mondó, kívülről ránk erőltetett „modernséget” egyházunkba. Még rosszabb, amikor személyes vagy közösségi
döntéshozatali mechanizmusainkban is
fel-fel üti a fejét a világias lelkület, vagy
helyesebben lelketlenség. A változást és
változtatást önmagunkon kell kezdeni,
Isten Igéjének fényébe állítva életünket.
Ahogy az Efézusi Levél 6. részében olvashatunk Isten fegyverzetének
felöltéséről, ahol nem test és vér, tehát nem egymás ellen van harcunk,
-amit sokszor oly nagy előszeretettel
folytatunk- hanem a sötétség világának
urai és a gonoszság lelkei ellen. Ezt szem
előtt tartva tegyük mindezt igazságszeretettel, a békesség evangéliumának hirdetésével, alázattal, méltatlan szolgaként,
de Krisztus szeretete által felemelve.
Mészáros István
Megyaszó- Zempléni Egyházmegye

Az ember életét végig nézve, még ha
nem is tudatosan, de jelen van az ének,
a zene. Hány háziasszony hallgat zenét
főzés közben, vagy éppen ő maga is
énekel. Milyen gyakran szól a zene a
kocsiban, mikor valahová megyünk.
De nem csak akkor szól ének ajkunkról, mikor jó és szép dolgok történnek, hanem akkor is, mikor félünk.
Sok embertől hallottam, hogy ha este
egyedül kell kimennie és fél, mindig
énekel valamit. Amikor az emberek

fogságban, háborúban voltak, gyakran
énekeltek. Régen mikor a határban
dolgoztak, énekeltek munka közben,
és ettől a még a munka is jobban ment.
Miért? Mert az ének felüdíti a lelket, és
olyan szinten tud megszólítani, melyre a próza sokszor nem képes.
A lelket felüdítő, Istent magasztaló
énekeket hallva azt mondhatjuk, ez a
nap, a háláról szólt, azért, hogy együtt
lehettünk, hogy magasztalhattuk Istent.
„Áldjad én lelkem a dicsőség erős kirá-

lyát”, énekeltük a találkozó elején. Szeretem ezt az éneket, mert emlékeztet
Istenünk irántunk való jóságára, „sas�szárnyon hordozott, vezérelt, bajodban
védett…áldását mindenben érzed.”
A kórus éneket a tiszalúciak kezdték,
őket követte a tiszaladányi kórus, majd
a mezőzomboriak és végül a helyiek, a
csobajiak zárták az éneklők sorát.
„Ne félj, mert megváltottak” énekelte közösen a négy kórus a találkozó
végéhez közeledve.

A kórustalálkozó végén a résztvevők imádságban adtak hálát az Úrnak mindazért a sok áldásért, melyet
megtapasztalhattak és átélhettek Isten kegyelméből.
Áldás után Ivanics Imre, Csobaj
község polgármestere mondott köszönetet mindenkinek, aki részt vett ezen
a szép alkalmon. A záró ének után
szeretetvendégséggel zárult a kórustalálkozó, mely során mosoly ragyogott
minden résztvevő arcán.

EXODUS TEAM 76 A TIREKIFI -NÉL

M

int a 76-os Exodus csapat a
Debrecen-Úrréti Református Gyülekezetből érkeztünk
Miskolcra, és ifi csapatként már több, mint
másfél éve boldogítjuk egymás életét.
A szentendrei Bush Camp-et követően érkeztünk meg a Tiszaiba, ahol a
TIREKIFI munkatársak már vártak minket. Egy fárasztó hétvége után jóleső érzés volt egy ilyen szeretetteljes fogadtatás.
A heti szolgálatunk során hétfőn, kedden és szerdán a Jókai Mór Református
Óvoda kerítésének egy részét csiszoltuk
és festettük. Mindannyiunk számára ez
egy "teher alatt nő a pálma" feladat volt,
ahol a saját határainkat elérve szembesültünk saját és egymás fáradt énjével.
Az egymással és Istennel való kapcsolatunk mégis mélyült, és ezért hálásak
vagyunk! Megtapasztaltuk, ahogy a
növekedés leginkább küzdelmes úton
tud hatékonyan kiteljesedni, és hogy
ezek között mekkora áldás, hogy mint

csapat lehettünk ott egymás számára.
Mindezek mellett még a fantasztikus
TIREKIFI munkatársak vezettek, terelgettek minket, és tettek meg mindent,
hogy a lehető legjobban érezzük magunkat – igazán el voltunk kényeztetve.
Csütörtökön az Avasi Református
Gyülekezetbe tettünk látogatást, ahol
egy napra belecsöppenhettünk a helyi
napközis tábor fergetegébe. Nagy szeretettel vettek körül ott is, és csak ámultunk az okos, ügyes, talpraesett gyerekek között. A napi program keretében
a templomban is körbevezettek minket,
és az orgonázás fortélyaihoz is közelebb
kerültünk, sőt, még egy csapattagunk
által a Pál utcai fiúk híres Mi vagyunk a
Grund című dala is felzendült.
Az “utolsó munkanap” a Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolában telt, ahol nemcsak
a különböző bútorok, iskolai kellékek
pakolásában segédkeztünk, hanem a

helyi “kincses bányába”, a dráma- és
színjátszás kelléktárába is bebocsájtást
nyertünk, és segítettünk átköltöztetni,
míg természetesen fel is próbáltunk jó
néhány izgalmas jelmezt.
A szombati nap a pihenésé, feltöltődésé volt, így a Barlangfürdőben töltöttük a napot, míg vasárnap a Tetemvári
Református Gyülekezet istentiszteletein
vettünk részt.
Nagyon hálásak vagyunk Mindenkinek, akivel valahogyan összesodort
minket a borsodi szél a kedves, szeretetteljes fogadtatásért, a helyi szervezésért, és a lehetőségért, hogy Általatok
is munkálkodott bennünk és köztünk
az Isten! Kívánjuk, hogy a Krisztus jó
illatát árasszátok továbbra is, és bátran,
reménységgel járjatok azon az úton,
amerre a Lélek vezet!
Nagy Bettina
V. éves teológiai hallgató (Debrecen)
Exodus Team 76 csoportvezető
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AJÁNLÓ
Július 24-én a Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése, 13/2021. (VI.24.) határozatában a „Korán sötétedik” című antológia két szerzőjének, Kárász Józsefnek és Nagy Istvánnak, valamint a kötethez előszót író Szabó
Zoltán professzornak rehabilitálását hagyta jóvá igazságtalan és méltatlan meghurcolásuk miatt. A Sárospataki
Református Teológiai Akadémia Szenátusának indoklását Dr. Dienes Dénes tolmácsolásában olvashatják.
A kötet és a szerzők elleni támadássorozatot Elekes Imre gimnáziumi
igazgató kezdte, de az az egyházkerület elnökségének belépésével ért tetőpontjára. A kerület vezetése a kötettel
kapcsolatos súlyos aggodalmainak (hitetlenség, istentelenség, egyházellenesség, nemzetietlenség, forradalmi izgatás, ősi tradíciók megcsúfolása, szovjet
propaganda, stb.) megfogalmazásával
egyidőben sürgős vizsgálatot követelt
a szerzőkkel szemben. Különösen is
Nagy István verseit és Kárász József
novelláit illették éles kritikával.
A tanári kar és a hallgatóság egésze
a teljes eljárás folyamán kiállt a négy
diák és Szabó Zoltán mellett. Mátyás
Ernő igazgató Nagy István és Kárász
József védelmére számos érvet felsorakoztatott: ők évfolyamuk legkiválóbbjai; elhivatottságukról egy félév alatt is
bizonyságot adtak; a kötetről különböző folyóiratokban megjelent ismertetések, kritikák tanúskodnak a szerzők irodalmi tehetségéről; szándékuk
a szociális (és lelki) nyomor megrajzolását illetően éppenhogy értékelendő;
integráns részei a pataki szellemnek,
hiszen az mindig haladó, a kor eszmeáramlatait visszatükröző szellem, etc.
Hangsúlyozta, hogy semmiképp nem
romlottságról, hitetlenségről vagy
egyháziatlanságról van szó, és világképük miatt sem büntethetők.
Az elnökség az igazgató érveléseit
nem respektálta, a főgondnok, Farkasfalvi Farkas Géza egyenesen „szándékosan gyártott megtévesztésnek”
minősítette Nagy István vallomásait,
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míg Kárász József megtéréséről való
bizonyságtételét „közönséges hazugságnak” értékelte.
A tanári kar, engedve a kerületi nyomásnak, fegyelmi eljárást folytatott a
két hallgató ellen. Nagy Istvánt III.
fokú fegyelemi büntetésre, minden
iskolai jótéteménytől való megfosztásra ítélte; Kárász Józsefet II. fokú
büntetésben, tanári kari megdorgálásban részesítette.
Az elnökség elégedetlen volt az ítéletekkel, és a két hallgató kicsapását
követelte. Amikor Mátyás Ernő rávilágított, hogy a főiskolai törvények nem
teszik lehetővé az egyházkerület ilyen
eljárását, akkor az elnökség kötelezte
a teológiát, hogy ne vegye fel ezeket a
hallgatókat a következő szemeszterre.
Mátyás Ernő jelezte, hogy erre a kötelezésre sincs joga a kerületnek. Akkor
felszólították az igazgatót, hogy ez esetben a kar „önként” álljon el a két diák
felvételétől; s ezt a legsúlyosabb anyagi
szankcióval, az egyházkerületi támogatás és az államsegély elveszítésének
kilátásba helyezésével nyomatékosították. Végül a pataki tanárok, mivel meg
voltak győződve a fenyegetések komolyságáról, korábbi véleményüknek
és értékítéletüknek „az utolsó betűig
való fenntartásával, az Isten előtti felelősséget az egyházkerület elnökségére
hárítva”, engedtek a kérésnek.
Szabó Zoltánnak a könyv megjelenése körüli szerepét is heves támadások érték a kerület elnöksége részéről.
Az előszó hangját és Szabó Zoltánnak
a számonkérésére készített befelelését

a „legelkeseredettebben” támadták,
azoknak egyetlen gondolatával sem
értettek egyet. Az ellene indított fegyelmi eljárás vége egyházkerületi
megintés lett, amely azt is kilátásba
helyezte, hogy a továbbiakban nem
teológiai tanárként, hanem gyülekezeti lelkészként folytatja majd szolgálatait. Ugyanakkor súlyos pénzbüntetésre ítélték, melyet fizetéséből
éveken át vontak.
A diákság egyöntetűen kiállt tanára mellett: Szabó Zoltán eltávolítása
esetén Debrecenben vagy Budapesten tervezték folytatni tanulmányaikat, nem a kerület teológiáján. Szabó
Zoltán végül maradhatott, de a továbbiakban is igazságtalan és méltatlan
hátratételeket kellett elszenvednie. Éppen a kötet megjelenése idején, 1932
decemberében doktorált Debrecenben summa cum laude minősítéssel, s
tekintettel összes korábbi tanulmányi
eredményére, sub auspiciis Gubernatoris doktorrá volt avatható. Az első
kormányzógyűrűs teológiai doktor
lehetett volna Magyarországon. Azonban nem csak ezt nem kaphatta meg,
de még a doktorrá avatásának ügye
is megkérdőjeleződött. Végül utóbbi
megtörténhetett Révész Imre debreceni dékán közbenjárására. További
szankció volt vele szemben, hogy a
Korán sötétedikkel egyidőben a pataki főiskola nyomdájában készülő
Testamentum című prédikációs gyűjteményének szedését leállították, már
elkészült részeit bezúzták. Kihagyták
az Igazság és Élet folyóirat szerkesz-

tőségéből, sőt a BM megfigyeltjeinek
listájára került.
A kerület elnöksége eljárásával és
szankcióival nem volt tekintettel a fiatal tanár nehéz élethelyzetére sem, aki
egy év házasság után, 1931-ben veszítette el feleségét, Rácz Irént.
A kerület elnöksége elrendelte a Korán sötétedik fellelhető példányainak
begyűjtését és megsemmisítését is.
Hogy a kerület elnökségének véleménye szélsőségesen túlzó, sőt elszigetelt volt, jól jelzi néhány korabeli könyvismertető és műkritika.
A Literatura 1933. évi 8. száma négy
diák első szárnypróbálgatásának minősítette az alkotásokat, melyekben
a fiatalság tiszta hangja, jóságvágya
csendül fel. Kiemelte Kárász József
novelláit, mint amelyek „egészen érett
értékeket jelentenek”. „Ízes nyelven
beszéli el történeteit, amelyek többnyire az emberek szomorú meg-nem-értését példázzák. Plasztikusan vetíti
elénk a falu vergődését, a lélek kínját a
szeretetlenség mocsarában.”
Képes Géza a Protestáns Szemlében írt a kötetről. Bár Haller Gábor
és Stephán László írásait „reménytelenül nem-írásoknak” értékelte, annál
pozitívan szólt Nagy István és Kárász
József műveiről. Véleménye szerint a
kötet megjelenésének erkölcsi súlya
az ő írásaikon nyugszik. Nagy István
verseiben ugyan még sok a zavar, de
az „termékeny káosz”. Kárász József
azonban olyan szerző, „aki akar is, tud
is”. Egyenesen Szabó Dezső és Móricz
Zsigmond szellemi tanítványa, akinek
parasztnovellái a mesterek fejére is dicsőséget hoznának.
A Kálvinista Szemle is hírt adott a
pataki antológiáról. A szerzőket olyanoknak mutatja be, mint akik „fényt,
éltető napsugarat keresnek. Keresik
a szeretettel teljes igazság melegét és
ragyogását. Lábuk talán még nem
igazodik biztosan a helyes ösvényre,
haragjuk nem nyerte el a férfiúi zengés ércességét, nyugodt méltóságát, de
tiszteletet és megbecsülést érdemlők.”

Az Új Magyarság cikkírója úgy vélekedett a szerzőkről, hogy meglátták az
emberi gonoszságot és szeretetlenséget, s a sötétben világosságot akartak
gyújtani, de „nem az ámítás lidércfényét”. Ha lépteik ingadoznak is, a jó
utat, „a szeretettel uralkodó igazságot
keresik”.
Az 1930-as évek során az Magyar
Református Egyház súlyos feszültséget
hordozott intézményeinek, különösen
az iskoláknak finanszírozási gondjai
miatt. Ezek a finanszírozási gondok
nem kerülték el a lelkészképzést sem,
ráadásul a lelkész életpálya visszásságaiból adódóan a segédlelkészek komoly elhelyezkedési gondokkal küzdöttek. A református Konvent tagjai
között érlelődött némely lelkészképző
intézmény megszüntetésének gondolata. Miután ezek kerületi fenntartásúak voltak, a Konvent nem tudta ezirányú programját megvalósítani, hanem
megelégedett a numerus clausus elvé-

nek alkalmazásával, ami erősen korlátozta a pápai és a sárospataki teológiára felvehető hallgatók számát, sőt
még arra is komoly esély volt, hogy a
sárospataki teológiai tanároknak nyújtott államsegélyt elvonják és más célra
használják. Ráadásul a gimnáziumban
nyomozás folyt egy ún. kommunista
sejt felderítése kapcsán. Ebben a feszültségben provokációnak tűnhetett a
Korán sötétedik kötet. Az országgyűlési képviselő főgondnok, Farkasfalvi
Farkas Géza ráadásul rendelkezhetett
olyan információkkal, melyek igazolták is, hogy a kötetet felhasználhatják
az iskolával szemben.
Ez a feszültségtömeg válthatta ki azt
a rendkívül túlzó és evangéliumi szemmel tekintve igazságtalan döntést, ami
nevezettekkel szemben született.
Mint a tiszáninneni lelkészképzés
megszentelt ügyének örökösei, méltónak tarjuk a nevezettek jó emlékezetét
helyreállítani.
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Egyház és irodalom

Így teltek, múltak el a hosszú évek.
A gazda lassan megöregedett, és egyre
betegebb lett. Végül az ágyát is odavitette a könyvespolc alá, hogy kön�nyebben érje el a kedve könyveit. Szegény egyre fáradtabb és egyre öregebb

Az öreg Biblia
Az öreg Bibliai is a többi könyvvel lakott együtt a könyvespolcon. Titokban nagyon büszke volt arra, hogy ő
is ebben a házban lakhat, mert az egy
bölcs és híres tudósé volt. Nagy kitüntetés volt ide belépni is, hát még itt
lakni. Ezt látta azoknak az embereknek az arcán, akik a gazdájához jöttek
látogatóba. Voltak közöttük olyanok,
akik gúnyolódva kérdezték a Bibliára
mutatva: „Még nem dobtad ki, én már
régen megszabadultam tőle?” Ilyenkor a gazda arcán érdekes kifejezés
jelent meg, ami valami olyat jelentett:
„ nem akarom neked megmagyarázni”. A vendégek nem tudták, hogy a
gazda előtt a Biblia a gazda édesanyjáé
volt, azé a szelíd, fehérhajú idős nénié,
aki már meghalt, de aki, amíg élt sokat forgatta ezt a Bibliát. Ezért voltak
olyan kopottak a lapjai. Sokat imádkozott fölötte a fiáért és mindenkiért.
Mikor haldoklott, odahívta magához a híres fiát, átadta neki a Bibliát, és
azt kérte tőle, hogy olvassa, mert ezen
keresztül Isten szól hozzánk, mert ez
„Istennek levele” az emberekhez. A fiú
megígérte, majd feltette a polcra, és ott
hagyta .Ezért volt ott az öreg Biblia is a
többi híres és okos könyv között, amelyekből nem egyet a gazdája írt.
Ezután, mikor a gazda elindult a
könyvespolc felé, a Biblia felujjongott
magában, mert azt gondolta, hogy talán most érte jön. De újra és újra érintetlenül maradt. A többi könyv persze
gúnyolta, és azt mondogatták, hogy
nincs is rá semmi szükség.
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lett, és egyre többet feküdt. Már látogatók sem jártak a házba.
Egy hideg, késő-őszi napon történt,
mikor kint szomorú eső esett, és a házban olyan sötét volt, hogy a lámpát még
nappal is égetni kellett, hogy a gazda a
könyveket nézegette. Egyikhez sem volt
kedve. Sokat kívülről ismert, de azok valahogy olyan száraznak és unalmasnak
tűntek most előtte. Ekkor látta meg az

öreg Bibliát. Az édesanyja jutott eszébe,
és ettől könny szökött a szemébe. Az
öreg Bibliai most is felujjongott, amikor
meglátta a feléje nyúló erőtlen és fehér
kezet. A kéz egy pillanatra megállt, majd
egy tétova mozdulattal leemelte a polcról. Mielőtt kinyitotta volna, meglátta,
hogy a lapok közé be van téve egy jelzés.
Ott nyitotta ki. Kusza, öreges betűkkel,
ahogy az édesanyja írt, csak ennyi volt
ráírva: „Hőn szeretett fiamnak.” Meglátta, hogy a Bibliában alá van húzva egy
mondat. Ez volt az: „aki csak él és hisz
énbennem, soha meg nem hal”(János
evangéliuma 11. rész, 26. vers).
Nem értette. Tudta, hogy ő már nagyon
öreg, és nemsokára meg fog halni. Elgondolkozott ezen. Valaki nem hal meg
soha? Nagyon kíváncsi lett. Egyre többet és többet olvasta az öreg Bibliát, sőt
nemsokára már nem is olvasott mást.
A többi könyv egyre irigyebb lett.
- Mi lehet benne, hogy csak azt olvasgatja? – kérdezgették egymástól.
Ha valaki titokban megfigyelte volna,
akkor érdekes változást láthatott volna
az idős tudós arcán. Az kisimult, és a
szeme is egyre többet mosolygott.
Aztán egy nap odahívta magához a fiát,
és azt mondta neki: „Búcsúzom tőled.
A legfontosabb, amit rád hagyok, ez az
öreg Szentírás, amit a kezemben tartok.
Ne feledkezz meg róla!” A fiú megígérte,
de ő is feltette a polcra, és az öreg Biblia
újra kezdte hosszú álmát, újra ott porosodott a könyvek között, amíg a fiú
is meg nem öregedett. Mikor hosszú
évek múlva ő vette elő, ő is talált benne
egy jelzőt, amire az édesapja jellegzetes,
szálkás írásával az volt ráírva: „ Szeretettel a fiamnak!” És a fiú a könnyei között
észrevette, hogy valami alá van húzva
az oldalon. Ugye mondanom sem kell,
hogy a jelzőt ugyanoda tette be az öreg
tudós is, ahová az édesanyja?
„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a
tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az
igazságban való nevelésre. ” (Pál apostol
2. levele Timótheushoz 3.rész 16. vers)
Borbély János:
A lélekmadár röpte című könyvéből

Megjelent az
új Református
énekeskönyv

Elkészült a Magyarországi Református Egyház új énekeskönyve. A kiadvány 210
új éneket tartalmaz, szeptember 27-től kapható a Kálvin Kiadónál. A kötettel
több mint tízéves folyamat végére került most pont.

H

étfőtől kapható az új Református énekeskönyv. A kiadvány ára 3 300 forint. Református
közösségeink bevezető áron, a
megszokottnál nagyobb kedvezménnyel vásárolhatják meg az új
kötetet a Kálvin Kiadónál, emellett
értékhatárhoz kötött kedvezmények is elérhetők. A részletekről a
kiadó honlapján tájékozódhatnak.
Digitális formában a https://enekeskonyv.reformatus.hu oldalon
érhető el a könyv, illetve hamarosan mobiltelefonos applikáció is
készül majd hozzá.
A kötet advent első vasárnapjától,
november 28-tól a Magyarországi
Református Egyház hivatalos énekeskönyve, erről döntött szeptember 24-i ülésén egyházunk Zsinata.
Az énekeskönyvben a korábbi változat ötvenöt, legritkábban
használt énekének kivételével fellelhető az előző kiadvány teljes
énekanyaga. Emellett kétszáztíz új
éneket is tartalmaz. Annak érdekében, hogy korábbi énekeskönyv

számozásához szokott olvasók számára megkönnyítsék az új könyvben a tájékozódást, a készítők ös�szehasonlító táblázatot készítettek.
Az elmúlt évszázadban énekeskönyvünk a református egyház
egyik leghitelesebb, büszkeségre méltán okot adó alkotása volt.
A megújítás ennek ellenére már
régóta esedékes volt. Mint arra
Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke felhívta a figyelmet: „Hetven év telt el
1948 óta, ami az éneklés változásait tekintve nagyon hosszú idő. Az
a reménységünk, hogy okulni fog
egyházunk ennek a korszaknak a
vitáiból és az énekeskönyvvel kapcsolatos hiányérzetből. Az énekcsoportokra osztott számozással,
amely az énekanyag további bővítésére hív, azt szeretnénk ösztönözni, hogy az énekeskönyv ügyének gondozása, a használat közben
megmutatkozó további alakítás ne
várasson olyan hosszú ideig magára, mint ahogyan az most történt.”

Az énekeskönyv megújítását a
Generális Konvent Liturgiai és
Himnológiai Bizottsága felügyelte,
a kiadványt a Magyarországi Református Egyház Zsinata fogadta
el 2019-ben, bevezetéséről pedig
2021 szeptemberében döntött.
További információ:
enekeskonyv@reformatus.hu
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