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arácsony közeleg. Nem könnyű 
időben akar megérkezni hoz-
zánk Isten jelenlétét ígérő ün-
nepe. Természeti csapások, be-

dőlő hitelek világába készül belépni. Hazug-
ságok, meglopások, mulasztások, irigységek 
és hétköznapi páncélunkká dermedt apró, 
de állandó gyűlölködéseink közé. Az „öldö-
kölnünk és csatáznunk nincs miért, de kell” 
világába. A mégis megcsillanó fények közé, 
az olykor szép és isteni pillanatok megélésé-
re is képes életünkbe. 
Krisztus közeleg. Nem büntető pálcájával, 
nem kivont karddal. Gyalog, az úton kavar-
gó tömegek között. Krisztus közeleg, aki 
számára nem akadt hely a szállásokon, aki is-
tállóba, jászolba érkezett. Aki később is csak 
azt tudta mondani emberi életéről, hogy az 
ember Fiának nincs hol lehajtania fejét. Aki 
megkísértetett mindenekben hozzánk ha-
sonlóan, kivéve a bűnt. Meg nem értett volt 
és elárulták. Olyan életet élni jött, mely egy-
általán nem irigylésre méltó. Nem Heródes 
palotájába költözött be, nem a trónt vette 
át. Jászolban a szalmán, vagy út közben, li-
getekben szállt meg. De meggyógyult min-
den élet, aki a közelébe kerülhetett. Járul-
junk azért bizalommal a kegyelem királyi 
székéhez, hiszen nem olyan főpapunk van, 
aki ne tudna megindulni a mi gyarlósága-
inkon. Fényt, életet hozni jött, megtörte a 
minket sújtó ősi átkot. „Kit vágyakozva vár-
tok, betér hozzátok Ő.” (B.A.)
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vtizedekkel ezelőtt a 20. század 
egyik legkiválóbb építésze, Frank 
Lloyd Wright egy rendkívül nehéz 
megbízást kapott. Gyakori és nagy 
erejű földrengésektől sújtott terüle-
ten, Japán fővárosában, Tokióban 

kellett egy óriási szállodát terveznie, az Imperial 
Hotelt. Hatalmas feladat volt, rengeteget dolgo-
zott rajta, míg elkészültek a tervek. De amikor az 
építkezés elkezdődött, kiderült, hogy kb. 2,5 mé-
ter mélyen egy kb. 20 méter vastag puha sárré-
teg található az építkezés helyszíne alatt. Ekkor 
nagyon kétségbe esett: hogy fogja ez megtartani 
az épületet? Sokat gondolkodott ezen, és egyszer 
csak rájött, hogy éppen emiatt fog az épület meg-
állni. Mi lenne, ha az épület szinte lebegne vagy 
úszna ezen a sárrétegen, ami aztán elnyelhetné 
a földrengések okozta rázkódásokat? – gondol-
ta. Évekig építették az óriási szállodát. Sokan ké-
telkedtek, és sokan gúnyolódtak rajta: nem hitték, 
hogy sikerülni fog. De egyszer csak elkészült az 
épület, és rövidesen kiderült, hogy az építész ötle-
te működött-e. Olyan nagy erejű földrengés jött a 
városra, amilyen nem volt az azt megelőző 52 év-
ben. A szálloda körül minden épület romba dőlt. 
De az Imperial Hotel sértetlen maradt, mert az 
először rossznak és károsnak vélt sárréteg való-
ban elnyelte a rázkódásokat, és megvédte az épü-
letet a pusztulástól. (Paul Fritz lelkipásztor mond-
ta el ezt a történetet.)

Milyen érdekes, hogy olykor életünk kellemet-
lenségein, szenvedésein, fájdalmain keresztül 
is valami jót munkál Isten. Valahogy a rosszat 
is képes a javunkra fordítani. Ahogyan Pál írja: 
„…akik Istent szeretik, azoknak minden javukra 
szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint el-
hívott.” (Róm 8, 28). És Pál tudta, miről beszél, 
hiszen neki „tövis adatott” a testébe, amitől Is-
ten nem szabadította meg, bár többször imádko-
zott ezért. És azt is felismerte, hogy a maradan-
dó szenvedés a javára szolgál, hiszen így nem bi-
zakodik el, annak ellenére, hogy Isten hatalmas 
ajándékokat adott neki, és csodálatosan mun-
kálkodott általa. „Elég neked az én kegyelmem, 
mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” 
(2Kor 12,9) – vigasztalta őt az ő Ura.

Az az Úr vigasztalta Pált, aki maga is átélte, hogy 
valami nagyon rosszból valami nagyon jó szár-
mazhat. Az első karácsonykor nagyon rossz kö-
rülmények közé érkezett meg a Megváltó. Nyo-
ma sem volt a karácsonyi romantikának, ami el-
andalít minket évről évre. A jászolbölcső a legna-
gyobb nyomorúság jelképe. Megérthetjük ezt, ha 
arra gondolunk, hogy országunk törvényei még 
azt sem engedik, hogy valaki otthon, meleg szo-
bában, vetett ágyban szülje meg a gyermekét, ha-
nem csak jól felszerelt kórházban, steril körülmé-
nyek között, magas szintű orvosi eszközök kö-
zelében, és szakértői felügyelet mellett lehet csak 
megtenni ezt. Ehhez képest igazából megrendítő 
az, hogy Jézus Krisztus istállóban született, ahol 
nyilván nemcsak az állatok lehelete, hanem trá-
gyájuk is ott gőzölgött. Elnézést kérek, de enélkül 
nem értenénk, hogy milyen szörnyű mélység az, 
ahová a Megváltó megérkezett ebbe a világba. És 
ezt a rosszat Isten nem Jézus javára, hanem a mi 
javunkra fordította, mert ezen keresztül megért-
hetjük, átérezhetjük, hogy Isten valóban közel 
jött hozzánk, sokszor nagy mélységekben vergő-
dő emberekhez.    

Olyan nagy szükségünk van erre a felismerés-
re nekünk, mai magyar reformátusoknak, akiket 
olykor sok gond, baj és probléma terhel. Termé-
szeti és egyéb katasztrófák, gazdasági válság, há-
zassági-családi problémák, csökkenő népesség, 
elvándorló fiatalság, munkanélküliség, sokféle be-
tegség és függőség. A fény az alagút végén az első 
karácsonykor ragyogott fel: a legmélyebb nyomo-
rúságba alászálló Isten neve Immánuel! Ő velünk 
van ezekben a nagy mélységekben, és a rosszat is 
javunkra tudja fordítani. A valódi kérdés az, hogy 
mi Vele vagyunk-e, teret engedünk-e Neki, meg-
békélünk-e Vele (és így magunkkal, a saját éle-
tünkkel is), és befogadjuk-e, amikor minket is így 
vigasztal: „Elég neked az én kegyelmem, mert az 
én erőm erőtlenség által ér célhoz”? Kérjük eh-
hez az Ő segítségét, Szentlelkét, hogy karácsony-
kor átélhessük: velünk van a rosszat is jóra fordí-
tó Isten.

Anda Tibor, Noszvaj
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Az inkarnáció előzményei az Ószövetségben

Zsolt 2,7 szerint ahhoz hasonló-
an, ahogy a mindennapi életben 
testet ölt az apa a fiában, az Úr is 
abban, akit fiának szólít. A Zsid 
1,1-5 ugyancsak ezt a zsoltárver-
set idézi hangsúlyozva, hogy Is-

ten szava Fiában még inkább kézzelfoghatóvá vá-
lik, mint az angyalokban. Ez az idézet fogalmaz-
za meg Jézus főpapságát is (Zsid 5,5). A vers üze-
nete, hogy Isten dicsőségét Fia testesíti meg, de 
nem úgy, ahogy az az ókori-keleti kultúrákban 
szokás volt. Izrael királya Ábrahám, Izsák, Jákób 
Istenét reprezentálta, szemléltette. Isten Felkent-
je földi körülmények között az Ő hatalmát jelení-
tette meg, ezért lázadtak vele szemben hiábavaló 
módon a földi királyok, mert hatalmában a világ 
királyának hatalma tükröződött minden életelle-
nes hatalommal szemben. Hasonlóképpen hirde-
ti Pál a zsoltáridézettel az atyáknak tett ígéret be-
teljesedését (ApCsel 13,32-33), mely szerint Jézus 
feltámadásában Isten ígérete teljesedik be, ölt tes-
tet.  

Amikor János evangélista arról beszél, hogy 
kezdetben volt az ige, Isten volt az ige, az ige lett 
testté, s látni lehetett az Ő dicsőségét (1,1-14), 
akkor a teremtéstörténetre utal. Ennek lényege, 
hogy Jézus születése annak a folyamatnak a foly-
tatása, melynek során Isten akarata, szava való-
sággá lesz, nem marad elmélet, hanem a tapaszta-
lati világ formáiban ölt testet, valósul meg, mint 
a teremtés pillanatában. Isten szándékának, ter-
vének teremtésben láthatóvá váló, életet jelen-
tő, ilyen módon megnyilvánuló dinamikus hatal-
mát hirdeti János és nem szakadhat el ebben Jé-
zus születésének ószövetségi előzményeitől, me-
lyek már eddig is megmutatták Isten dicsőségét a 
történelemben. Azt juttatta ezzel a gondolkodás-
sal kifejezésre, hogy Isten a történelem ura, aki 
nem csupán elindítja a történelmet, hanem kezé-
ben is tartja, és eseményei az Ő akaratát testesítik 
meg, juttatják célba. 

Isten szavának ezt az egyedülálló, történelmi 
keretek között végbemenő, szabadítást jelentő 
sajátosságát helyezte Ézsaiás a babiloni fogság ki-
látástalanságával szemben a nép szívére, hogy re-
ménykedni tudjon a lehetetlen körülmények el-
lenére is a kibontakozó jövőben. Isten igéje nem 
tér vissza hozzá üresen, hanem véghezviszi, amit 
akar, eléri célját, amiért küldte (Ézs 55,10-12), va-

gyis szavának hathatós, látható ereje van, s a tör-
ténelem, benne az ember sorsával, a természettel 
együtt ennek bizonysága. Isten népe ezért nincs 
kiszolgáltatva mindenféle hatalmaknak, mert a 
történelem Ura fáradhatatlanul érvényt szerez 
akaratának, mely érzékelhetővé, megtapasztalha-
tóvá, tapinthatóvá válik (Ézs 40,26-28). 

A zsoltáros szerint éppen ezért az istentiszte-
let tárgya ott, ahol az ember megérti, hogy Is-
ten kommunikációja szükségszerűen magában 
hordozza annak tartalmával együtt a történést is 
(Zsolt 33,9), nem lehet más, mint Isten dicsőíté-
se. 

A bölcsesség nem csupán az újszövetségi idők-
ben igazolódik az általa munkált cselekedetekben 
Jézus körül (Mt 11,19), hanem a Példabeszédek 
könyvében megszemélyesített formában beszél, 
megtestesül a királyok uralkodásában, a vezérek 
vezetésében, és úgy találkozunk vele, mint játsza-
dozó gyermekkel, s életet kínál annak, aki megta-
lálja (8,12-36). 

A növényvilág sarjában, hajtásában, a növényre 
jellemző ismertető jegyek továbbvitelének jelen-
ségben is jelt adott Isten az Ószövetség népének 
arra, hogy miként testesítheti meg az Ő országá-
nak törvényei szerint a Dávid házából való király 
az Ő akaratát (Jer 23,5; Ézs 11,1; Ézs 4,2).

Isten velünk. Hirdeti megmásíthatatlanul egy 
anya méhében testet öltő gyermek jele a minden 
időknek szóló örömhírt (Ézs 7,14). Végérvényes 
üzenet ez, melyet – történjék bármi – a történe-
lem megmásítani nem képes, de megerősíteni, hi-
telesíteni, megtestesíteni igen.

Enghy Sándor

A testtélétel csodája

arácsony ünnepe Jézus születésé-
nek napja – ennyit talán még azok 
is tudnak, akik egyébként a kará-
csonyt a szeretet ünnepének vagy 
fenyőünnepnek tartják. De ne-
künk, keresztyéneknek, akik Jé-

zus Krisztust Megváltónknak valljuk, mit is je-
lent pontosan ez az ünnep, Jézus testet öltésének, 
testtélételének csodája? 

Maga a karácsony elnevezés minden bizonnyal 
a latin incarnatio, azaz testtélétel szóból származik. 
Ez az elnevezés az ünnep lényegét fejezi ki: Isten 
Fia emberi testet öltött magára, egy időre ember-
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ré lett, emberi természetet öltött magá-
ra, az emberekhez hasonló lett, kivéve a 
bűnt. 

Már az Ószövetségben is olvasunk ar-
ról, hogy az emberek keresték Isten jelen-
létét, és Isten megjelent, illetve közöttük 
lakott. Amikor Isten megjelent, az mindig 
valami csodálatos dolog volt, s az embe-
rek alig tudták elviselni Isten szentségét. 
Amikor az Úr megjelent az égő csipkebo-
korban, akkor Mózesnek le kellett vennie 
saruját, mert szent volt az a hely. Amikor 
a Sínai-hegyen az Úr újra megjelent Mó-
zesnek, akkor Isten dicsősége olyan erő-
sen tükröződött Mózes arcán, hogy a nép 
el nem viselhette. 

Később Isten a szent sátorban, majd pe-
dig a jeruzsálemi templomban volt jelen. 
De a nép itt is csak messziről érzékelhe-
tett valamit Isten jelenlétéből, dicsőségé-
ből, mert a szentek szentjébe csak a főpap 
mehetett be megszabott időkben. Isten je-
len volt népe között, de a maga szentségé-
ben és megközelíthetetlenségében. 

A próféták jövendöltek arról, hogy majd 
egyszer az Úr az ő népe között fog lakni. 
„Ujjongj, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és 
itt fogok lakni – így szól az Úr. A többi nép is 
csatlakozik az Úrhoz azon a napon, és az ő né-
pévé lesznek.” (Zak 2,14-15) 

Az evangéliumok híradása és az első ke-
resztyének hite szerint Jézusban a prófé-
ták által megígért Messiás, azaz Felkent 
érkezett el a földre emberi testben. Hogy 
ez a várakozás mennyire eleven volt, az is 
mutatja, hogy amikor Jézus elhívja első ta-
nítványait, András így viszi a hírt testvér-
ének, Péternek: „Megtaláltuk a Messiást!” 
(Jn 1,41). A samáriai asszonnyal való be-
szélgetés is ezt erősíti meg: „Az asszony így 
felelt: Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisz-
tusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent ne-

künk mindent. Jézus ezt mondta neki: Én va-
gyok az, aki veled beszélek.” (Jn 4,25-26)

Máté és Lukács evangéliuma részletesen 
leírja Jézus születésének történetét, az eh-
hez kapcsolódó eseményeket. János evan-
géliuma ezekről nem beszél, hanem a lé-
nyeget, a testté létel csodáját próbálja em-
beri szavakkal megfogalmazni. „Az Ige 
testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicső-
ségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét.” 
(Jn 1,14) Jézusban az Ige, Isten beszéde, 
terve, szándéka öltött emberi testet, itt la-
kott egy időre az emberek között, de ben-
ne láthatóvá vált az Atya dicsősége is. 

Minden születés csoda, mert az élet ke-
letkezése önmagában is csoda. Jézus szü-
letése, testtélétele még inkább ilyen. A 
Szentírás nem is beszél a részletekről, 
ezek megmaradnak Isten titkainak, eze-
ket nem is kell feszegetnünk. Az üzenet a 
fontos: Isten üdvözítő szeretete jött el kö-
zénk Jézusban az első karácsonykor! 

Győri István

Jézus Krisztus születése a mindenható 
Isten szabad döntése

z „Élő teológia” rovat ha-
sábjain ízlelem a címben 
lévő szavakat és jelenté-
süket, és csodálkozom. 
Csodálkoznunk kell, más-
különben nem tudjuk fel-

fogni, amit mondani akarunk: Jézus, Isten 
Fia emberi testet öltött.

 Vegyünk egy szélsőségesebb fiktív tör-
ténetet, amely bármelyikünkkel megtör-
ténhetett volna, hogy a testetöltés lénye-
ge eljusson hozzánk. Megszületik egy cse-
csemő, akinek az édesanyja pár nap múlva 
meghal a szülés következtében. Az apa is-
meretlen, valószínűleg mindörökre. Cse-

csemőotthon, árvaház, talán nevelőszü-
lők, vagy marad az állam. Nem túl szívde-
rítő kezdet, és a folytatás is elég bizonyta-
lan. Kíméletlen kiszolgáltatottság az első 
perctől. Mi áll rajtunk? Semmi! Foganta-
tásunk, születésünk nem a mi tettünk. Mi 
nem kértünk, hogy létrehívjanak. Azt sem 
kérdezték meg tőlünk, hogy meg aka-
runk-e születni, akár ilyen nehéz körül-
mények árán is. Nem kérdezhették, mert 
még meg sem voltunk. Egész életünk egy 
olyan eseményen alapul, amelybe a vilá-
gon semmi beleszólásunk sincs. 

Ezzel szemben kell felmutatnunk azt a 
sugárzó világosságot, hogy Isten Fia egé-
szen szabadon és önként akart ember-
ként megszületni. Minden kétség ellenére 
a legcsodálatosabb dolog ez! Ez az a tény, 
amiért érdemes születésünk napját meg-
ünnepelni, legyenek annak körülményei 
örömteliek vagy bármilyen viszontagsá-
gosak is. Születésünk napjának ünneplé-
se földi létünk részünkről való ünnepé-
lyes elfogadása. Minden cinizmust félreté-
ve állíthatom, hogy lenni jobb, mint nem 
lenni, ezt pedig Isten Fia isteni módon bi-
zonyította be számunkra, mégpedig úgy, 
hogy minden, ami az ő születése után kö-
vetkezik, azt ő a maga akaratából vállalta. 
A születés így olyan pozitív dologgá vál-
hat számunkra, amit ezen túl bátran akar-
hatunk, ha csak utólagosan is. Hiszem, 
hogy olyan magva ez a megváltásnak, 
amit Isten örömhírként ad nekünk: elfo-
gadni születésünket és ezzel önmagunkat 
úgy, mintha mi is akartuk volna. Mert ez 
a tény lesz újjászületésünk egyik alapköve, 
még akkor is, ha nap mint nap halálra ré-
mülünk, hogy mi mindannyian bűnösnek 
születtünk. Az evangélium jól ismeri ezt a 
rettenetet. A valódi nehézséggel sokkal in-
kább nyomorult természetünkkel történő 

A
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z abaújdevecseri református gyü-
lekezet 2010. október 16-án nagy 
ünnepségre készülődött. Baksy 
Mária esperes asszonyunkat ün-
nepeltük, aki ebben az évben töl-
tötte be abaújdevecseri szolgála-

tának 30. évét. Igét hirdetett Csomós József  püs-
pök úr a Zsoltárok könyve 50. rész 14-15. verse 
alapján. Az ünnepségen részt vett esperes asszony 
édesanyja is, özv. Baksy Rezsőné, valamint testvé-
rei és leánya is, így mindhárom generáció képvi-
selve volt.

Az igehirdetés után következtek a köszöntések. 
A jelenlévő lelkésztársak nevében nagytiszteletű 
Kusnyír László, az Abaúji Református Egyház-
megye főjegyzője mondott köszöntőt, majd dr. 
Ódor Ferenc abaúji képviselő, Bratu László, Encs 
város polgármestere és az abaújdevecseri részön-
kormányzat tagjai, Molnámé Juhász Éva, Bratu 
Ferenc és Pásztor András következtek. Ezután 
az abaújdevecseri presbitérium gondnoka, Tóth 
András mondott köszöntőt, és átadta az egyház-
község ajándékát.

Az abaújdevecseri 
református 

gyülekezet ünnepelt

A

szembesüléskor találkozunk, nem pedig 
születésünk egyfajta sorsrendelésszerűsé-
gében, amivel valahogyan meg kell békül-
nünk.  Isten Fia azért lett bűn nélküli em-
berré, tökéletes szentségben azért öltött 
testet, hogy betakarja, elfedezze bűnün-
ket, hogy engesztelést szerezzen nekünk. 
Ez lesz életünk legnagyobb haszna, nye-
resége, ahogyan erre a Heidelbergi Káté 
36. kérdés-felelete világosan rámutat. Így 
találhatunk vissza, a Közbenjáró szüle-
tésével önmagunkhoz, hogy azok lehes-
sünk, amivé Isten teremtett bennünket. 

Ugyanakkor nagy figyelmeztetés is van 
abban, hogy Isten eljött közénk Fiában 
– a testtélétel csodájában. Egyedül Jézus 
lehet teljesen másokért: értünk. Nekünk 
ilyen kizárólagos szerep nem jutott, még 
akkor sem, ha a testvériség ember vol-
tunk alapvető tulajdonsága. Nem abszo-
lutizálhatjuk, fokozhatjuk a testvériessé-
get addig, hogy valami nekünk küldetés-
ként nem szánt közbenjárói szerepben 
tetszelegjünk. Fontos itt a helyzet sajátos-
ságára felhívni a figyelmet, ahol helyére 
kerülhetnek a dolgok. Egyfelől a szabad 
Isten szabadabb minden teremtménynél. 
Ő önként, szabad elhatározásából vállal-
ta az emberré lételt, míg mi nem. Még-
is, kedvezőbb a mi helyzetünk a Jézusénál 
abban a tekintetben, hogy mi csak em-
berré születtünk, míg a Fiú Isten emberi 
testben teljesen másokért létezik. Ember 
voltunk így azt jelenti, minden körülmé-
nyünk ellenére – legyen az életünk legel-
ső pillanatainak vagy bármelyik részének 
is nehézsége –, hogy mi azért vagyunk, 
hogy önmagunkat elfogadva legyünk 
olyanná, amilyenné Isten teremtett, mert 
azzá lehetünk a Megváltó Szentháromság 
Isten Fiának közbenjárása által. 

Így legyen Isten Fia csodálatos születé-
sének ünnepe a mi születésünk és létezé-
sünk elfogadásának is megszentelt ünne-
pévé. 

Füsti-Molnár Szilveszter
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Végül az Abaúji Honismereti és Helytörténeti 
Egyesület elnöke, Evva Margit köszöntötte az es-
peres asszonyt úgy is, mint az Abaújdevecseri Re-
formátus Egyházközség tiszteletbeli főgondno-
ka, úgy is mint ragyolci Csoma József  dédunokája. 
(Csoma József  40 évig volt főgondnoka és patró-
nusa az abaújdevecseri református egyháznak. Eb-
ben az évben ünnepeljük magyar tudományos aka-
démiai tagságának 100 éves évfordulóját!)

Esperes asszony édesanyját is felköszöntöt-
tük, Szigethy Ferenc papköltő – baktakéki és 
abaújdevecseri lelkész – nemrég megjelent verses-
kötetével. Az ünnepséget Ficzere Csilla beosztott 
lelkésznő vezette le. Zárásként az abaújdevecseri 
asszonyokból újonnan alakult énekkar énekelt 
két éneket. Az istentisztelet után a Felső Csoma-
kastélyban – ma Közösségi ház – az egyházközség 
asszonyainak szorgos keze nyomán bőséges szere-
tetvendégség várta a vendégeket.

Evva Margit tb. főgondnok

szendrői gyülekezet 2010. 
november 6-án ismét lel-
készbeiktatást tartott. Is-
mét, mert az elmúlt év-
tizedekben többször ke-
rült sor ilyen rendezvény-

re, mint amennyiszer sokan szerették vol-
na. Nekem életem első beiktatása volt, 
mely sok tapasztalatot adott. 

Az ünnepségre való készülésben láttam 
meg azt, hogy vannak dolgok, melyek a 
gyülekezet számára fontosabbak, mint a 
beiktatandó lelkipásztornak. Nem szere-
tem, ha valamilyen esemény rólam szól. 
És a beiktatás sem a lelkipásztorról szól, 
hanem elsősorban Jézus Krisztusról, aki 
szolgákat hív el magának. A beiktatást ah-
hoz tudnám hasonlítani, mint amikor há-
zasság köttetik. Már nem élettársi viszony 
van, nem udvarlás, hanem felelősségtel-
jes elkötelezettség. És a gyülekezet szeret-
ne mindent a legszebben megrendezni – 
ha igényli a lelkipásztor, ha nem. Így vol-
tak dolgok, amiben nekem kellett enged-
ni. De tudtam, a helyemre kerültem.

Emlékszem, mikor teológus koromban 
egy nyáron a sárospataki nagykönyvtár le-
véltárában segítettem. Az volt a felada-
tom, hogy a gyülekezetek régi iratait sor-

számozzam. Minden gyülekezetnek van 
egy doboza, amiben az iratokat tárolják. 
Egyes iratok savmentes karton közé ke-
rülnek, hogy ne sérüljenek. Ha indokolt, a 
kartont cserélni kell. Amikor elkezdtem a 
munkát, egy ilyen cserére ítélt karton há-
tuljára kezdtem írni, hogy mikor melyik 
gyülekezet iratait sorszámoztam. A nyár 
végén ezt a lapot eltettem emlékbe. A te-
ológiáról való kiköltözés után volt egy do-
boz, ahová azokat a dolgaimat tettem, me-

lyek emlékek. A segédlelkészi év alatt nem 
volt szükség e dobozra, és az ösztöndíjon 
sem. Aztán mikor hazaérkeztünk a külföl-
di tanulmányokból, Szendrőre kerültünk. 
A költözéskor előkerült a poros „emlé-
kes-doboz”. Ezt pakolva újra a kezem-
be került az a bizonyos kartonlap. Beval-
lom, ki akartam dobni. De amikor meg-
fordítottam, egy felirat fogott meg, mely 
mutatta, melyik gyülekezet régi kartonjá-
ra jegyzeteltem. Ez állt rajta: Szendrő. A 

Elkötelezettség
Lelkészbeiktatás Szendrőn

A
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Mindenható már akkor tudta, hova akar 
küldeni, amikor még csak távoli álomnak 
tűnt az önálló gyülekezeti szolgálat.

A beiktatásra sokan eljöttek, és sokan 
nem. Igyekeztünk azoknak örülni, akik itt 
voltak. És tudunk valóban együtt örülni, 

hálát adni. Emlékszem egykor milyen tit-
kos irigységgel néztem egy-egy beiktatá-
son a pecsétet és kulcsot átvevő lelkipász-
torokat. Most már tudom, a beiktatott lel-
kipásztor sem több egy helyettes vagy be-
osztott lelkipásztornál. De egy gyülekeze-

ti tagnál sem. Csak a feladata, a felelős-
sége és az elkötelezettsége más. Adjon az 
Úr mindannyiunknak erőt és Szentlelkét a 
feladatok végzéséhez!

Benke András

„…ha a testvérek egységben élnek… 
Csak oda küld áldást az Úr…” (Zsolt 133,1-3)

Encsiek az Egyházzenei Kórustalálkozón
Miskolci Ifjúsági és Szabadidő Ház október 
14-17. között rendezte meg a Veczán Pál 
XVII. Egyházzenei Kórustalálkozó hang-
versenyeit. Az a megtiszteltetés érte az En-
csi Református Gárdonyi Vegyeskart, hogy 
meghívást kapott erre a rendezvényre. 

Az ökumenikus rendezvény keretében 2010. október 16-
án, szombaton 16 órakor a Szirmai Református Templom-
ban szerepelt kórusunk, többek között a következő kóru-
sok társaságában: Szirmai Református Gyülekezet Kórusa, 
Miskolc-Hejőcsabai Református Gyülekezet Kórusa, Mis-
kolci Eszterházy Kórus, Cantus Firmus Énekkar.

A hangverseny záró száma Kickstat Soli Deo Gloria ká-
nona volt. Az összkart dr. Farkasné Sajó Márta vezényelte, 
aki egyébként a kórustalálkozó főszervezője is volt.

Köszönjük a lehetőséget!

A
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ülönleges vasárnapi is-
tentisztelet résztvevői le-
hettek november 20-án a 
göncruszkaiak. Az alkalom 
a „családi vasárnap” nevet 
viselte, jelezvén, hogy nem 

csupán generációk ülnek egymás mellett 
nagycsaládként az egészen piciktől a leg-
idősebbekig, de részei lehetünk Isten nagy 
családjának is Jézus Krisztusban. A lelki-
pásztorok, valamint a gyermekek humo-
rosan komoly kosztümös-bábos jelenetét 
megalkotó pedagógusok Noé történetét 
állították a középpontba, de mindenki ki-
vette a részét a bárka építéséből. 

A gyülekezeti ének után ifjúsági énekek-
kel kezdtük el a lelki építkezés megalapo-
zását. Bár ma még nem általános a gitár 
és a szintetizátor használata, a gyülekezet 
tagjai együtt énekeltek vendégzenészek se-
gítségével.  Az éneklés, lelki ráhangolódás 
után rövid igehirdetés hívta fel figyelmün-
ket a történet néhány hangsúlyos gondo-
latára. Noé nem menekült el a feladat elől, 
nem várt másra, hozzákezdett az értel-
metlennek tűnő építéshez, mint ahogyan 
mai keresztyén közösséget építő küldeté-
sünkben sem kaphat senki tiszteletjegyet. 
Feladatot annál inkább. Göncruszkán a 
göncruszkaiaké az építés lehetősége és 
feladata. Ebből következhet, hogy ahol 

mi olvassuk e beszámolót, a mi gyülekeze-
tünkké, a mienk. 

Építő a közösség, az istentiszteletnek ez 
a különleges formája, és építő már maga 
a készülés is. A próbák, a közös gondol-
kodás, a szülők és gyermekek, pedagógu-
sok, lelkészek, gyülekezeti tagok közös 
igyekezete a közös Ügy körül. Jól mutat-
ta ezt mintegy szimbólumként a templom 
közepén felépített bárka, melyet alkotója 
úgy készített elő, hogy bármilyen nagy da-
rabokból áll is, összerakható legyen, mint 
egy óriásjáték. Felnőttek készítik, gyerme-
kek állítják össze, a legkisebbek kezükön 
bábokkal birtokba veszik, és beköltözik 

Noé, családjával és az állatokkal, és meg-
történik két csoda. Az egyik, hogy a ha-
jót korábban sohasem építő Noé bárká-
ja fennmarad a vízen, alkalmas tehát arra, 
amire rendeltetett, és az a csoda is meg-
történik, hogy a bárkán a farkas nem eszi 
meg a bárányt, a kutya nem bántja a macs-
kát, és az emberek is képesek összezártsá-
guk ellenére elviselni egymást, hogy célba 
érjenek. Elérjék a célt, mégpedig úgy, aho-
gyan a kis csiga mondta a nyuszinak: ezen 
a bárkán mindenki egyszerre ér célba.

Barnóczki Anita

K

K

Bárkaépítés az abaúji dombok között
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ilan Kundera A re-
gény művészete c. 
kötetében komoly ki-
rohanást intéz a tö-
megkommunikáció 
eszközei ellen, mond-

ván: a tájékozottság illúzióját keltik, mi-
közben színtelenné és egysíkúvá változtat-
ják a gondolatainkat. Szerinte a világ veze-
tő hírközlői hasonló tartalomközléssel, ro-
vatokkal, szófordulatokkal, érvelési mód-
dal közelítenek az olvasóhoz, nézőhöz, le-
gyen az bármilyen világnézetű is. Termé-
szetesen, mint író a regény műfaját állítja 
szembe ezzel a folyamattal, ami a sokféle-
séget képviseli.

Az Istennel való kapcsolat a legszínesebb 
történés, amit átélhetünk, mégis megvan a 
valós veszélye annak, hogy kommersz, ru-
tinszerű, élettelen formasággá válik. A lel-
ketlen ismétlés pedig végül oda vezet, hogy 
amit egykor valós várakozással, szent áhí-
tattal vettünk körül, teherré válik, olyan 
igává, ami nem gyönyörűséges. 

A telkibányai gyülekezet 2010 őszén út-
jára indította a „Hittem, ezért írtam!” so-
rozatot, abból a megfontolásból, hogy az 
általunk már megismert Istenre képesek 
legyünk újonnan rácsodálkozni. Pál apos-
tol kijelentését alapul véve – Hittem, azért 
szóltam (2Kor 4:13) – olyan elkötelezett 
keresztyén írókat, költőket, művészeket, 
tudósokat invitálunk meg kicsiny falunk-
ba, akik számára a hit nem csupán a szív-
be zárt érzést, hanem társadalmi felelőssé-
get is jelent.  Abból az eltérő szemléletből, 
az Istent kereső, hozzá ragaszkodó sze-
mélyes attitűdből, lelki magatartásformá-
ból szeretnénk épülni, ami első pillantás-
ra talán zavarba ejt, de mögé nézve katar-
tikusan felemel. 

A „Hittem ezért írtam!” első alkalmát 
október 2-án délután rendezte meg a 
telkibányai gyülekezet, amikor Nyiri Péter, 
a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatóhe-
lyettese tartott előadást a teremtett világ és 
Isten kapcsolatáról. Előterjesztésének kö-
zéppontjában a Záradék c. ifjúsági regé-
nye állt, aminek kapcsán beszélt Jézusnak 
a kisgyermekekről adott tanításáról, és ezt 
a gyermeki lélek természetközeli aspektu-
sával egészítette ki.  A regény főhőse Be-

nedek, egy 10 éves kisfiú, aki a természet-
ben úgy mozog, hogy minden élő-lény a 
maga nyelvén megérthető és megszólítha-
tó. Az író eszköztárában a természet is egy 
kommunikációs csatorna, amivel a „Min-
dent Mozgató” szól hozzánk. A kisfiú az 
erénytallérok megszerzése során egyre kö-
zelebb kerül a végső célhoz, hogy hozzá-
jusson a Záradékhoz, ami az ember és a 
természet közötti összhang helyreállítását 
tartalmazza. 

Az alkalom szoros kapcsolatban volt a 
Teremtés Ünnepe ökumenikus rendez-
vénysorozattal és külön erre a napra ké-
szültek pályázatok a következő témakö-
rökben: 1. Isten Igéje a természetben 2. 
A hely, ahol élünk 3. Ilyen volt – ilyen lett.  
A beérkezett 28 pályázat különféle megol-
dási utakat járt be, így az általános és a kö-
zépiskolás fiatalok a teremtésvédelem fon-
tosságát mese, vers, esszé, Power Point-
os bemutató, rajz, festmény, közterületet 
megtisztító akció formájában dolgozták 
fel. Nyiri Péter mellett a vendégünk volt 
Kis Gergely Márton tiszaladányi lelkipász-
tor, aki a népművészet ifjú mestere cím 
birtokosa. Citera és koboz hangszerek kí-
séretében szólaltatta meg azokat a dicsé-
reteket, amelyek a teremtett világ csodá-
ját hirdetik.

A soron következő „Hittem, ezért ír-
tam!” program október 9-én, szombaton 

délelőtt került megrendezésre. A találko-
zón Rjaskó Natália gitárművész, Maczó 
János író, költő, Laczkó András iroda-
lomtörténész voltak az előadóink. Le-
hetőségünk nyílt a délelőtt folyamán kö-
zösen megemlékezni az október hónap-
ra eső nemzeti ünnepeinkről. Az általá-
nos iskolás diákok Maczó János vallásos 
verseiből adtak ízelítőt a hallgatóságnak, 
majd megismerkedtünk a Nap Alapítvány 
munkájával, amelynek zászlóshajói a Ma-
gyar Jövő és a Népi Krónika folyóiratok. 
Laczkó András a legfrissebb kutatási ered-
ményeit osztotta meg Berzsenyi Dániel és 
Sárközy István kapcsolatáról, valamint fel-
villantott néhány érdekességet a reformá-
ció irodalmi hatásáról. Az összejövetelen 
Rjaskó Natália istenes és hazafias verse-
ket adott elő gitárkísérettel, olyan megin-
dító módon, hogy könnyeket csalt a kö-
zönség szemébe. 

A sorozat folytatását a gyülekezet tava-
szi időszakra tervezi, amikor is többek kö-
zött dr. Tusnády Lászlót az irodalomtu-
domány kandidátusát és dr. Ötvös Lász-
ló költő, teológust invitáljuk egy-egy ta-
lálkozóra. Tudjuk, a hit hallásból fakad, 
ezért írunk és beszélünk róla, hogy vala-
milyen módon némelyeket megnyerjünk. 
Isten segítsen meg minket szent elhatáro-
zásunkban!

Szalay László Pál lelkipásztor

M
Hittem, ezért írtam!

A „Hittem, ezért írtam!” második alkalma
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i is október 31-e reformá-
tus gyülekezetink számá-
ra? Egy ünnep? Egy em-
lék? Egy összetartó és gyö-
kerekre emlékező istentisz-
telet ideje. Nos, igen. A re-

formáció emléknapjával sok gyülekezetünk szá-
mára ezek azok az események, amik jellemzik 
október 31-ét. Minden évben ott van benne az 
emlékezés, a gyökereink ünnepe és egy külön-
leges istentisztelet szerepe. De az idén volt egy 
olyan gyülekezet, ahol mindezek nem csak azért 
valósultak meg október 31-én, mert a reformá-
ció négyszázkilencvenharmadik ünnepét ülték. 
Azért, mert idén október 31-én a Bükk oldalá-
ban fekvő kicsiny mályinkai gyülekezet nem érte 
be a reformáció ünnepével, hanem háromszo-
rosan ünnepelt. Ünnepelte a reformáció emlék-
napját, ünnepelte a gyülekezet fennállásnak 270. 
és a temploma fennállásának 225. ünnepét, vala-
mint az immár harmadik éve náluk szolgáló lel-
kipásztor, Korom A. Ádám beiktatását.

A lelkipásztort szolgálati helyébe Gazda Ist-
ván, a Borsod-Gömöri Református Egyházme-
gye esperese iktatta be. A beiktatást a helyi lel-
kész szolgálata követte, aki igehirdetése indításá-
ban kiemelte, hogy a gyülekezet életében azért 
is fontos ez a mai nap, mert amint ez szokott 
lenni, nem csak egyszeresen ünnepel a kis kö-
zösség. Ezen napon nem csak egy múltbeli ese-

ményt, hanem hármat is ünnepeltek. Három 
olyan gyökérre emlékeztek vissza, ami nélkül a 
mai mályinkai gyülekezet nem létezhetne: a re-
formációt, az eklézsiát és a templomot. Mind a 
három olyan dolog, melynek jövőjét az akko-
ri emberek –az ige szavaival élve – nem láthat-
ták, nem hallhatták, és szívük talán meg sem sej-
tett. A meg nem hallást pedig mi sem igazolhat-
ta volna jobban, mint az, hogy a gyülekezetbe 
1937-ben került egy használt felvidéki orgona, 
s így addig nem volt, ami segítse az éneklést. Az 
igehirdetést egy olyan diavetítés követte, mely a 
gyülekezet huszadik századi képeiből állt össze. 
Így elevenedett meg, ha csak 3 perce is a múlt, és 
így tekinthettek vissza a jelenlevők a gyülekezet 
elmúlt évszázados múltjára. Volt, aki édesapját, 
nagyapját, vagy éppen önmagát láthatta viszont 
a régi képeken.

A diavetítést köszöntések követték, melyek 
egyikében Kulcsár Lajos gondnok úr külön kér-
te a gyülekezetet arra, hogy segítsék a tisztele-
tes úr és feleségének munkáját – aki a kórust ve-
zeti.

A hármas ünnepet egy állófogadásszerű szere-
tetvendégség követte, ahol a megjelentek tanúi 
lehettek Mályinka és a gyülekezet vendégszere-
tetének, megízlelhették a helyi asszonyok keze 
nyomán az asztalra került ízes húsokat s más fa-
latokat.
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Múlt - jelen - jövő, s mi az, mi belőle előre sejthető?
Lelkészbeiktatás Mályinkán
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Hálaadó istentisztelet Hétben

gy szép októberi vasárna-
pon hálaadó istentisztelet-
re harangoztak a héti temp-
lomban. Bánréve és Hét 
községek lelkésze, Gere 
Gáborné 25 éves szolgála-

táért szólt az ünnepi ige.  A több mint 
200 éves héti templom falai közé min-
dig meghatódva lépek, hisz a templom le-
vegőjében, berendezéseiben is érződik a 
történelem. Ezen a délutánon az elmúlt 
25 év napjai peregtek le a szemünk előtt, 
s a zsúfolásig megtelt templomban együtt 
idéztük fel az emlékeket.

Az ünnepi istentiszteleten az ünne-
pelt, Gere Gáborné a 103. zsoltár szavai-
val adott hálát Istennek az elmúlt negyed 
évszázad szolgálatáért: „Áldjad én lelkem 
az Urat és egész bensőm az Ő szent ne-
vét! Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd 
el, mennyi jót tett veled!” A nagytiszteletű 
asszony az ige szavaival felidézte az eltelt 
25 év legjelentősebb eseményeit. Az egy-
ház, a két község gyülekezete és a szór-
ványok története összefonódott a tiszte-
letes asszony mindennapjaival. 25 év nagy 
idő! Mennyi minden történik egy ember, 
egy egyház, egy közösség életében! Örö-
mök és fájdalmak, harcok, küzdelmek, 
csendes hétköznapok és ünnepek. A kö-
zösség csendes építése, az egyének lel-
ki gondozása, a kapcsolatok alakítása és 
ápolása, az ifjúság helyes mederben törté-
nő nevelése. Lelkész asszonyunk a maga 
csendes, nyugodt egyéniségével szeretet-

tel és nagy tenni akarással intézte gyüle-
kezetünk ügyeit. Csak néhányat említe-
nék sok építő tette közül: a bánrévei gyü-
lekezeti ház felépítése, majd néhány éve 
annak felújítása a templommal együtt, a 
sajópüspöki imaház megvásárlása és fel-
újítása, a héti templom teljes mértékű re-
noválása, gyümölcsöző kapcsolat kialakí-
tása és ápolása a holland és német testvé-
rekkel. Mindezekért s a hosszú évek so-
rán végbemenő lelki épülésért és növeke-
désért is hálát adott a tiszteletes asszony. 
Végezetül mesélt az életében történt ne-
hézségekről és megpróbáltatásokról is, de 
ahogy mondta: minden helyzetben meg-
segítette Őt az Úr!

Az igehirdetést követően Gazda István 
a Borsod-Gömöri Református Egyház-
megye esperese köszöntötte a lelkipász-
tort. A gyülekezetek verssel és énekszó-
val kedveskedtek lelkészüknek. Mindkét 
település polgármestere is külön mondott 
köszöntőt, hangsúlyozták, hogy a telepü-
lések életében fontos szerepet kapnak az 
egyházak, s kölcsönösen jó viszonyban 
tudnak együtt tevékenykedni az itt lakó-
kért. Egy-egy igével méltatták az elmúlt 
25 év áldozatos munkáját az egyházme-
gyébe tartozó gyülekezetek jelen lévő lel-
kipásztorai is. Számomra a legkedvesebb 
része volt az alkalomnak, mikor a varbói 
gyülekezet lelkésze, ifjabb Gere Gábor 
köszöntötte édesanyját, s a nyugdíjas éve-
it töltő lelkész, Gere Gábor a feleségét. A 
megható pillanatok után a gyülekezet a 
471.dicséretet, majd a Himnuszt énekel-
te el. Az ünnepi alkalom a továbbiakban 
a terített asztal mellett folytatódott kelle-
mes beszélgetések formájában.

Ez alkalommal is köszönetet mondok 
tiszteletes asszonyunknak fáradságos szol-
gálatáért, további munkájához nagyon jó 
egészséget és Isten áldását kérem.

 „Mert akik jól szolgálnak, szép tisztes-
séget szereznek maguknak, és sok bizo-
dalmat a Jézus Krisztusban való hitben.” 
(1Tim 3:13)

Tóth Csabáné 
tanítónő a bánrévei gyülekezetből

E
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A Bodrog partjáról a Sajó partjára
„Féljétek az Istent, és néki adjatok dicső-

séget” Jelenések 14,7 – hangzott az igehir-
detés alapigéje október 24-én, vasárnap az 
Ózd-Sajóvárkonyi Református Egyházköz-
ség templomában. Az igei üzenet az isten-
tiszteletre érkező vendégeinket is köszön-
tötte. A sárospataki teológia kórusa láto-
gatta meg gyülekezetünket. 

A hétvégének már a szombati napján 
megérkezett a 12 fős énekkar Bundzik Tí-
mea vezetésével. Az idősek otthonának 
épületében biztosított szállást számukra a 
gyülekezet közössége. Nagy szeretettel lát-
tuk vendégül ifjú testvéreinket. Jó volt lát-
ni az ifjúi derűt, a jó kedvet, az Úr szolgá-
latára szánt életeket. Jó volt hallani a tisz-
ta hangokat és azok harmóniáját. Az isten-
tiszteleten elhangzó szép kórusművek egyi-
ke nagyon is megérintette mindnyájunk szí-
vét, amikor azt énekelték, hogy: „meglásd, 
újra látjuk egymást, szent kezével őrizzen 
meg Ő” Az áldást kívánó ének szavai olyan 

élő reménységet adtak szí-
vünkbe, melyért ezúton is 
hálánkat és köszönetünket 
fejezzük ki. 

Azt kívánjuk, hogy az 
ének hangja, a szolgálatot 
vállalók élete legyen min-
dig olyan áldott eszköz az 
Úr kezében, amilyet mi is 
tapasztalhattunk a kórus je-
lenlétében. Az istentiszte-
let végén a lelkipásztor mint egykori pataki 
diák együtt énekelte a kórussal a következő 
pataki diákdalt: 

Bodrog partján van egy város én is lak-
tam benne. Hányszor volt ott a szívemnek 
kacagó jó kedve. De sok álmot, sok örö-
möt suttogott. Az iskolakert bólingató fája. 
Deresedő öreg fejjel, könnybe lábadt két 
szememmel. Ma sem bírok a szívemmel, 
ha gondolok rája. Valahol egy régi-régi ki-
csi utcán messze. Diák dalos ifjúságom ott 

van eltemetve. Hej, de egyszer egy nótával 
elmegyek én. Csak azt az egy boldog órát 
várom. Felhajtom a pohár borom, új nótá-
mat eldalolom. Megsiratom nótás-dalos el-
szállt ifjúságom.

A kórus szolgálata délután Sajókazán és 
Sajóivánkán folytatódott, ahol hasonló ál-
dásokat éltünk meg a jó Isten kegyelméből 
és gondviselő szeretetéből. Övé legyen a 
dicsőség!

Ében-Háézer
„Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa 

és Sén között, és Ében-Háézernek nevezte el, mert 
mondá: Mindeddig megsegített minket az Úr!” 
(1Sámuel 7,12)

A Sajóivánkai Református Egyházköz-
ségben szeptember 5-én, vasárnap a 25 éve 
konfirmáltak találkozójára került sor. A lel-
kipásztor e szavakkal köszöntötte az ünne-
pelteket és emlékezett meg az egykori kon-
firmáló lelkipásztorról:

A találkozó célja, hogy egy emlékkövet 
állítsunk az elmúlt 25 esztendőre visszate-
kintve, és méltassuk azt a pásztori szolgála-
tot, mely egykor e szent helyen a hit épülé-
sét, megtartatását munkálta hű szívvel.

1985. május 12. az a nap, melyen 9 ifjú 
szív várta nagy izgalommal az istentiszteleti 

órát, amikor bizonyságot tehettek hitükről, 
és először vettek úrvacsorát a konfirmá-
ció alkalmával. Az ő szüleik, keresztszüle-
ik, nagyszüleik és boldog családtagjaik azon 
a napon bizonyára nagyon büszkén tekin-
tettek gyermekeikre. Örvendező édesanyák 
és édesapák adtak hálát, amiért beteljesít-
hették a keresztelések alkalmával tett foga-
dalmukat a jó Isten előtt, hogy gyermekei-
ket úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ők 
maguk tegyenek vallást hitükről. 

Eltelt azóta 25 esztendő, és a legtöbb he-
lyen már nem lehetnek együtt ezek a bol-
dog családi közösségek, szeretett szülők, 
nagyszülők mentek el ez idő alatt a minden 
élőknek útján. Ma rájuk is emlékezünk, ér-
tük is hálát adunk. És hálát adunk azokért 

az életekért, akiket megtartott az Isten 
gyermekeik, övéik számára.

Az egyházközségi anyakönyveket és 
jegyzőkönyveket fellapozva az 1985. 
esztendőről a következő adatok kerül-
tek feljegyzésre: 1985-ben 7 gyermek 
részesült a keresztség szent sákramen-
tumában. 3-an hunytak el. Házasságkö-
tés abban az évben nem volt. 9-en kon-
firmáltak: 3 fiú és 6 leány. Dr. Bartha 
Árpádné nagytiszteletű asszony azon a 
konfirmációi vasárnapon sajóivánkára 

igyekezve autóbalesetet szenvedett. A kö-
vetkezőket hagyta meg a 1985. évi jegyző-
könyv – szó szerint idézem – „A nagytisz-
teletű asszony hálával emlékezett meg 9 
gyermek konfirmációjáról. Örömmel be-
szélt az előkészítő órák áldásairól, a nagy 
gyülekezetről. A nagy örömben nem érezte 
frissen törött csuklójának sem a fájdalma-
it annyira, hogy a törött gipszeletlen csuk-
ló kínja megrontotta volna a nap szépsé-
gét, örömét. Tudott fél kézzel áldást és úr-
vacsorát osztani…” Majd később így fogal-
maz: „Nem hallgatja el félelmét sem, hogy 
újból egy csoport gyermek konfirmálódott 
ki a gyülekezetből. Engedje meg az Isten, 
hogy megszégyenüljön kicsinyhitűségé-
ben.” Talán számot adhatnánk arról, hogy 
a nagytiszteletű asszony félelme beigazo-
lódott-e. De nem ezt tesszük, hanem hálát 
adunk azért, hogy Istennek szentlelke ma 
egymáshoz vezetett minket. 

Szüntelen imádkozunk azért, hogy sok al-
kalommal legyen még áldott találkozásunk 
e lelki közösségben. Ezúton is megköszön-
jük, hogy néhai dr. Bartha Árpádné tiszte-
letes asszony szerettei szolgálatukkal és je-
lenlétükkel megtisztelték ünnepi istentisz-
teletünket.

Bundzik Attila lelkipásztor
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allottam nemrégen egy 
mai szerző kórusművét. 
Nem értettem! Bizto-
san az én hibám is. Azu-
tán hallottam a 42. zsol-
tárt, ahogyan Goudimel 

megálmodta, és felemelte a lelkem.
Mert ebben a harmóniában éreztem Is-

ten jelenlétét. Az istentisztelet ezt a har-
móniát jelenti számomra!

Megújuló istentiszteleti formákról so-
kat beszélnek mostanában. Szükséges, 
vagy nem? Mi maradjon, és mi változzon? 
Nem akarok erre választ adni, csupán ar-
ról szól a beszámolóm, hogyan lehet ké-
szülni egy istentiszteletre, hogyan lehet 
részesévé válni, és mi lehet a folytatása.

Amikor megszületett az elhatározás, le-
gyen egy istentisztelet, ahol a gyülekezet 
fiataljai végzik a szolgálatot, és elkezdtünk 
erre készülni, egyikük azt kérdezte: mit 
fogunk csinálni?

 Természetesen azt, amiről minden is-
tentisztelet szól – válaszoltam nekik – Is-
ten elé fogunk állni, előtte hajtunk fejet, 
és hozzá emeljük a szívünket!  Erre ké-
szüljünk. De hogyan is fogjunk hozzá? 

Először is ki kellett választani az Igét. 
Mit szeretnek a mai fiatalok? Hát buliz-
ni! Akkor valami nagy buliról kellene be-
szélni. Valaki éppen nagy utazás előtt állt, 
és azt mondta, ő nem tud itt lenni. Hát 

persze! A téma adott: a királyi menyeg-
ző története (Máté 22,1-14). A király fia 
nagy vendégséget készít, elküldi a meghí-
vót, elkészíti a lakomát, de a meghívottak 
nem jönnek el. Természetesen minden-
ki megmagyarázza: én éppen földet vet-
tem, én most nősültem… Vajon ma mi-
lyen magyarázatot talál az ember? For-
dítsuk le mai nyelvre! Miért nem jönnek 
ma a vendégségbe, miért utasítják el a ki-
rály fiának, Jézus Krisztusnak a meghí-
vását?  Jöttek a válaszok, a mai magyará-
zatok, a példák, a történetek. Néhány ok 
arra például, miért nem mosakszik valaki: 
mert, gyermekoromban rám erőltették, 
mert csak különleges alkalmakkor mosak-
szom, például karácsonykor, meg húsvét-
kor, mert egyetlen barátom sem mosak-
szik, mert nyáron a fürdőszoba túl me-
leg, télen meg túl hideg, majd elkezdek 
mosakodni, ha idősebb leszek, meg több 
időm lesz rá. Milyen ismerős magyaráza-
tok! Csak be kell helyettesíteni: miért is 
nem járok istentiszteletre? Aztán eljutot-
tunk odáig, hogy mégis vannak, akik oda-
ülhetnek a király asztalához. Nem a hiva-
talosok, hanem azok, akik kegyelmet kap-
nak, akik végül asztalközösségben ülhet-
nek együtt a királyi asztalnál. Nem azért, 
mert különbek, mert jobbak, hanem mert 
ünneplőbe öltözött a szívük, mert betöl-
tötte őket a találkozás öröme. Mint a kis 

herceg rókájáét, akit megszelídített. „Mit 
jelent az, hogy megszelídíteni?  – kérdez-
te a kis herceg. Olyasmi, amit nagyon is el-
felejtettek – mondta a róka –, azt jelenti: 
kapcsolatokat teremteni. (Saint-Exupéry)

Akik pedig kapcsolatba kerülnek Krisz-
tussal – éppen úgy, mint ezek a fiatalok 
–, kiállnak a nagy gyülekezet elé, ahogy a 
zsoltáros fogalmazza, és bizonyságot tesz-
nek hitükről. Hogyan tapasztalták meg 
Krisztus jelenlétét a hétköznapokban és 
hogyan váltak ezek a találkozások ünnep-
pé. Hogyan értették meg Jeremiás üzene-
tét: „Mielőtt megformáltalak az anyaméh-
ben, már ismertelek… Ne mondd, hogy 
fiatal vagy, hanem menj, ahová csak kül-
delek, és hirdesd, amit csak parancsolok” 
(Jer 1,5-6).

Énekben, zenében, imádságban, szóban 
hangzott a hívás és szólt a hitvallás: ne-
künk Ünnep, ha az Úr házába mehetünk, 
ha Vele találkozhatunk.

Hogyan élték meg mindezt, mit jelen-
tett nekik maguknak így szolgálni? Töb-
bet, mint amit kívülről láttak vagy hallot-
tak sokan. Mert nem a forma, nem a kül-
ső volt más, hanem az igazán lényeges, 
ami ott belül, a lelkükben fogalmazódott 
meg: jó hozzá emelkedni, és az ÚRNAK 
SZOLGÁLNI!

Hangóné Birtha Melinda lelkipásztor

H
Ifjúsági istentisztelet a Miskolc-Avasi gyülekezetben

„Én most a szádba adom Igéimet!” ( Jer 1,9)
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izenötödik karácsonyá-
ra készül az Otthon 
fennállása óta! Már 
ezért a számért önma-
gában is hálát adunk 
Istennek! Tizenöt ka-

rácsony… megannyi emlék és lelki 
gazdagság, amiből szép és érdemes 
tovább építkezni. Tizenöt adventi 
idő… ami segített rákészülni, ráhan-
golódni az ünneplésre, és – remény-
ség szerint – az Ünnepelt köré ren-
dezni az életünket.

Jóval az ünnep megérkezése előtt 
elkezdődnek a komoly készületek, 
hogy a karácsonyt a tőlünk telhető legmél-
tóbb körülmények között tölthessük. Sze-
retetotthonunk lakói képeslapokat készí-
tenek örvendező, bátorító igékkel, hogy 
azok időben eljuthassanak a szívünkben 
élő kedves címzettekhez. Remegős kézi-
munka ez, bizonytalan betűkkel, de egy 
pár percnyi odagondolást üzen a feladó-
tól!

Együtt készítjük el az adventi koszorú-
kat is, és azután mindig akad valaki, aki 
feladatának érzi, hogy áhítatok, bibliaórák, 
istentiszteletek alkalmával égjenek rajta a 
gyertyák. 

Nagy igyekezettel figyelünk arra az év 
minden napján, hogy az intézmény haj-
lék, otthon legyen főként az itt élők, de 
az itt dolgozók vagy csak idelátogatók szá-
mára is; de karácsonykor még fontosabb-
nak érezzük, hogy az ajtókon, ablakokon 
levő, együtt készített díszítések barátságos 
melegséget kölcsönözzenek a háznak.  

A legnagyobb izgalom mégis a karácso-
nyi szereplésre való felkészülést övezi. 
Műsorral készülünk ugyanis egymás meg-
örvendeztetésére: lakók és munkatár-
sak együtt! Majd a Szentestét megelőző 
nap délutánján „szűk családi körben” elő-
adjuk egymás számára, és boldogan érez-
zük, hogy bár sok-sok nehézség, feszült-
ség adódott ebben az esztendőben is kö-
zöttünk, de az Úr Jézus mindannyiunkért 
ugyanolyan mélyre hajolt, és kegyelméből 
összetartozunk!

A Szeretetotthon falain belül egy kicsit 
megállt az idő… A legtöbbek életkorá-
ból, egészségi állapotából adódóan mi itt 
lassabban éljük át a perceket, az órákat, a 
napokat. Nem rohanunk fejvesztve, hogy 
ünnep előtt még ezt is, azt is elintézzük, 
nem kapkodunk idegesen „utolsó pillana-
tos” ajándékok után, bennünket itt nem 
vakít el a reklámozott csillogás. Egészen 
más fények ülnek rá a szívünkre…

Az ünnep felé haladva egyre bel-
jebb vagyunk abban a gondolati világ-
ban, amelyikben múlt és jelen között 
híd épült, és jólesik rajta oda-vissza 
sétálni. A konyhából áradó régi ízek 
és illatok, a szeretettel megfőzött és 
nagy igényességgel tálalt ünnepi éte-
lek jóleső gondoskodásról tanúskod-
nak. Előkerülnek a fiókok mélyén őr-
zött réges-régi fenyődíszek, amik eb-
ben az évben ismét felkerülnek a kö-
zös karácsonyfára. A legtöbb ma már 
értéktelennek látszik, de annak, akié, a 
valamikori otthon, családi élet egy da-
rabja. Jó elüldögélni felettük, és miu-

tán a fára felkerülnek, még onnan is ked-
vesen mosolyognak vissza büszke tulajdo-
nosukra.

Együtt ünnepelünk! A bennünket ön-
magával megajándékozó Jézussal, és a tőle 
kapott szeretetben lakótársakkal és mun-
katársakkal egyaránt. Ez az igazi ajándék, 
ez a minden várakozást felülmúló csoda!

És együtt ünnepelünk a gyülekezettel, 
mert mi itt, ezen a helyen egy család va-
gyunk! A gondnok, a kántor, a Nőszövet-
ség és a hittanos gyermekek mind törek-
szünk arra, hogy karácsony szent ünnepén 
szívből szólhasson az ének:  

„Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk,
Általa vagyon bűnünkből váltságunk,
A mennyországban örökös lakásunk.
Boldogulásunk.” (315,5)

Victor Péter
Victorné Kardos Erika

Ünnepvárás a nemesbikki Béthel Református Szeretetotthonban

T

Örömmel teszünk eleget egy kedves olvasónk kérésének az alábbi híradás köz-
readásával.

Barczi Lajos és Gonda Ibolya házasságkötésük ötvenedik évfordu-
lója alkalmából kérték Isten áldását életükre a harsányi református 
templomban. Barczi Lajos harmincöt éve presbitere, őrállója a gyü-
lekezetnek. Barcziné Gonda Ibolya a Tiszáninneni Nőszövetség örö-
kös tagja. 1960. október 22-én Czinke Zoltán esperes úr végezte az 
esketési szolgálatot. Ötven évvel később Adamcsik Dávidné Mártha 
Anita áldotta meg a házaspárt családtagjaik és a harsányi gyülekezet 
körében.

„Csak vezess Uram végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem.”
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tibolddaróci gyülekezet 2010. 
november 7-én nagy lelkese-
déssel készült a pusztadaró-
ci testvérgyülekezet fogadásá-
ra. Pusztadaróc Romániában a 
csengersimai határátkelőhely-

től 4 km-re található. Hogyan is találtunk mi 
egymásra? Mert minden találkozásnak, tervnek 
van előzménye és van következménye.

2007-ben egy tibolddaróci fiatalember, név 
szerint Gál István (Pege) saját kicsiny, de nagyon 
szeretett falujáról gondolkodva azzal az ötlettel 
állt elő barátai előtt, hogy keressük fel azokat 
a településeket, amelyek a daróc nevet viselik. 
A darócok vadászattal, solymászattal foglalko-
zó emberek voltak a régi időkben. A történelmi 

Magyarországon 15 daróc nevű település talál-
ható. Az ötletet terv követte, a fiatalember és ba-
rátai, a Tibold Darócai Motoros Baráti Kör to-
vább gondolta az út célját. Alapítvány jött létre, 
operatőrt fogadtak, és egy közel 20 fős csoport 
elindult, hogy előzetes egyeztetések után felke-
ressék azokat, akik messze szakadtak egymástól. 
Az expedició ünnepélyes útra bocsátása 2008 jú-
niusában a tibolddaróci római katolikus temp-
lomból történt. A 15 daróc nevű település közül 
2 helyen már több mint 100 éve nem él magyar 
ember. 5 település Erdélyben, 1 Délvidéken, 1 
Kárpátalján, 2 a Felvidéken és 4 hazánkban talál-
ható. Az önkormányzat és a református gyüle-
kezet gyönyörű köszöntő leveleket fogalmazott 
meg, ugyanis a települések nagy részén reformá-
tusok élnek, az üdvözletet a csapat szívvel-lélek-
kel vitte magával. Bejárva a különböző vidéke-

ket, minden helyen aláírattak egy nemzeti színű 
zászlót, az aláírást oda kérték, ahol a térképen a 
hely található. Amikor hazaérkeztek, a zászlón 
az országhatár vonalát, valamint a települést je-
lölő pontokat és aláírásokat aranyozott fonallal 
kihímezték a dolgos asszonykezek. Ez a csoport 
minden helyről hozott magával egy marék föl-
det, egy kevés vizet és azt a virágot, amely min-
den helyen megtalálható, a muskátlit. A zászló, 
és a közös földbe ültetett muskátli ma is megta-
lálható Tibolddarócon Szabó János házában. 

2009-ben szinte minden település képvisel-
tette magát Tibolddarócon, ahol először került 
sor a darócok találkozójára. Hálaadó istentiszte-
leten emlékeztünk őseinkre, magyar nyelvünk-
re, s köszöntük meg az Úr Istennek, hogy az ő 

kegyelme nemzedék-
ről nemzedékre meg-
tartott bennünket.  A 
háromnapos együttlét 
után a búcsúzáskor ke-
rült sor a tibolddaróci 
református gyüleke-
zet újjávarázsolt gyü-
lekezeti termének fel-
szentelésére, a pusz-
tadaróci, a királydaró-
ci és nádasdaróci lel-
készek szolgálatával. 
A találkozásokról film 
készült, amelyet 2009-
ben, Budapesten a 41. 
magyar filmszemlén 
bemutattak. 

A pusztadaróci gyülekezet ez év pünkösdjének 
2. napján látott vendégül bennünket. Ajándék-
képpen egy zászlót vittünk magunkkal, amely-
nek párja Tibolddarócon található. November 
7-én Pusztadarócról látogattak meg bennünket. 
A templomban könnyek között énekeltük nem-
zeti Himnuszunkat és a székely himnuszt: „Ki 
tudja merre, merre visz a végzet…” Ez maradt 
meg a nagy kirándulásból és természetesen azok 
a barátságok, amelyek felejthetetlenek, amelyek 
ott maradnak a szívekben és az elmékben. Meg-
maradt az a jó érzés, hogy ha egyet akarunk mi 
magyar emberek, annak eredménye van, s meg-
nyugszik rajta az Isten áldása.  

Tibolddaróc, 2010. november 17.
Papp Zsolt Endre

Pusztadaróc - Tibolddaróc, testvérgyülekezeti találkozó
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gyházmegyénk hagyományai 
közé tartozik, hogy október-
ben vagy novemberben kö-
zös találkozóra hívja az egy-
házmegye elnöksége gyüleke-
zeteink énekkarait. Az ilyen 

találkozások egy idő után megszokottá, 
esetleg unalmassá válhatnak, ha nincs va-
lami nagy-nagy lelki többlet, ami vágyat 
ébreszt, ami azt az érzést erősíti, hogy ben-
nünket összeköt az ének és az Isten sze-
retete. 

Nagy-nagy hálával tartozunk az Úr Isten-
nek, hogy itt Egervölgyén évről évre meg-
tapasztalunk ebből valamit. Amikor lel-
készként beültem 2010. november 14-én 
az átányi református templom egyik pad-
jába, azon gondolkodtam, milyen tényezők 
szükségesek ahhoz, hogy egy énekkari ta-

lálkozóra vágyjanak a kórusok és az em-
berek.

Kell hozzá egy jó igehirdető, aki imád-
ságával, szenvedélyes igehirdetésével kö-
zel visz minket az Úr Istenhez és ebben a 
légkörben megérezzük, egy közös ügyért 
vagyunk együtt. Dr. Kádár Zsolt az egy-
házmegye esperese igehirdetéséből so-
kan érezték meg ezt. 

Kell hozzá a lelkész és a kórusvezető, 
akik egymást erősítve, a szürke hétköz-
napokban összefogják azokat a férfiakat 
és asszonyokat, akik sokféle teendőjük 
közepette vágynak a közösségre, de leg-
inkább arra, hogy énekeikkel örömet vi-
gyenek sok-sok ember szívébe, lelkébe, 
akik munkájuk során elfáradnak, megfá-
radnak. Felemelő érzés volt látni, milyen 
szenvedéllyel s ugyanakkor finomság-
gal vezénylik a vezetők a tagokat, hogy 

a lehető legszebbet s legjobbat adják 
mindannyiunk elé.

Kellenek egy jó találkozóhoz az éne-
kek. A felsőtárkányi dicsőítő csoport 
gitárkísérettel előadott énekei az ige-
hirdetés után még inkább megerősí-
tették a jelenlévőkben, hogy milyen Is-
tenünk van. Róla beszél fű, s virág… 
hangzott az ének, és bizony sokan dú-
dolták ezt a szép, fülbemászó dalla-
mot. Az átányi énekkar zsoltár- és 
dicséretfeldolgozásokat adott elő. So-
kan csodálkoztak rá, mily szépen hang-
zanak énekeink, amelyeket a templom-
ban néha elnyújtva, néha kedvetlenül 
éneklünk. Itt mintha élet szállt volna a 
dallamokba és a szívekbe is. A Cserépfa-
luból érkezettek bezengték a templomot, 
amikor megszólalt a „Magasztalunk nagy 
király” kezdetű ének, amihez először 
furulya, aztán fuvola és végül trombi-
ta is csatlakozott.  A mezőkeresztesi kó-
rus énekei között mindenki nagyon vár-
ta azt a Kányádi Sándor-verset, amelyet 
Birtalan József  zeneszerző kórusművé 
alakított át. „Szép ország a mi hazánk” A 
noszvaji énekkar énekeskönyvünk egyik 
legismertebb énekével nyitotta meg fel-
lépését, s zengte a dicséretet: Itt van Is-
ten köztünk… Utolsóként a sályi kama-
rakórus lépett fel. Ima a magyar népért – 
hangzott az első ének címe, amikor pedig 

felhangzott a dallam és az ének – „Uram 
jövök hozzád e nemzetért” –, valahogy is-
mét feléledt a közösség, s nem is tűnt olyan 
hidegnek a templom.

Mi szükséges egy jó találkozóhoz? Min-
denképpen kell hozzá a vendégfogadó gyü-
lekezet szeretete, odaadása, figyelmessége. 
Köszönjük Ferenczfi Zoltán tiszteletes úr-
nak és feleségének a szervezést, a gyüleke-
zet tagjainak az elkészített finom falatokat.

Adja Isten, hogy akik e sorokat olvas-
sák, kapjanak kedvet ahhoz, hogy érde-
mes énekkari találkozót szervezni, akik pe-
dig ott voltak Átányban, azok erősödjenek 
meg a reménységben: nem hiábavaló az ő 
munkájuk az Úrban.

Sály, 2010. november 16.
Papp Zsolt Endre

E
Gyülekezeti énekkarok találkozója Átányban

Noszvaj

Felsőtárkány

sály

CserépFalu

Mezőkeresztes

átány
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„Kovácsot pedig egész Izrael földjén nem lehe-
tett találni, mert a filiszteusok így gondolkodtak: 
Ne csináltassanak a héberek kardot vagy dárdát.” 
1Sám 13,19 

Egész Izraelben nem volt senkinek kardja, sem 
dárdája, csak Saulnak és Jonatánnak. Ezzel tartot-
ták őket hátrányos helyzetben. Eltávolítottak min-
denkit, akik szerszámokat vagy fegyvereket tudnak 
készíteni. Nincsenek eszközeik megfelelő mérték-
ben az aratáshoz, a harchoz pedig csak két fegyve-
rük volt.  Nincs eszközük, amivel megvédjék ma-
gukat. 

A kovács alakítja, formálja az anyagot… Isten or-
szágában szellemi kovácsokra van szükség. A szelle-
mi kovácsok edzik meg a fiatal lelkeket… Wass Al-
bert sokat ír a régi feudális világról, abban a világ-
ban a keresztyén világ értékei apáról fiúra szálltak, 
és ezt kommunizmusban sem tudták kiirtani, de a 
rendszerváltás nihilizmusa szinte kiirtotta a szelle-
mi kovácsokat. Ránk borult ez a „mindent szabad” 
világ, és a szülők, nagyszülők, akikre fiatal lelkek bí-
zattak, elhallgattak. Sokszor a lelkészek is.

 – Majd a gyerek eldönti, akar-e hittanra járni. Azt 
csinál, amit akar, mi nem szólunk bele, nehogy sé-
rüljön a lelke. Majd a világ formálja... 

És a Sátán és a sötétség világának urai, a gonosz-
ság lelkei örülnek a magukra hagyott lelkeknek, amit 
nem formáltak még meg és Ők majd alakítják. 

– Jaj, Tiszteletes Úr, milyen szörnyűek a mai fi-
atalok!

– Jaj, tényleg azok – mondjuk mi lelkipásztorok 
is sokszor –, már alig várom, hogy lekonfirmálja-
nak, nem tanulnak, fegyelmezetlenek, kiöregedtem 
én már abból, hogy fiatalokkal foglalkozzak. De ak-
kor ki foglalkozik velük? Tényleg rosszabbak, mint 
mi voltunk?  

Talán inkább a hangot veszítettük el velük, nem 
az Ő nyelvükön beszélünk, és így sokszor könnyen 
lemondunk a velük való foglalkozásról is. Nem 
küszködünk velük. Pedig érdemes!

Ezért várom mindig a találkozást velük és azokat 
az alkalmakat, amelyeket a Zempléni és Abaúji egy-
házmegyék közösen szerveznek. November 5-én 
és hatodikán találkoztunk Sárospatakon mi lelki-
pásztorok, lelkes segítők és 150 fiatal, aki a konfir-
máció előtt áll.

A rendezvény témája az átváltozás volt. Olyan 
hangulatot próbáltunk teremteni, amely megmutat-
ja, hogy Istennél sem állt meg az idő, érti ezeknek 
a fiataloknak a nyelvét, és mégsem tesszük olcsóvá 
az evangélium üzenetét. Fontosnak tartjuk, hogy a 
„száraz” káté mellett legyen egy ilyen hangulat is a 
fiatalok szívében, ami szerethető, közösségformá-
ló, reméljük, hogy a gyülekezeti felkészítés alatt is 
léteznek ilyen kedves közös alkalmak.

 A rendezvény alatt nagyon sok barátság köttetett, 
és a kiscsoportok igazi kis közösséggé formálódtak 
és mindebben ott volt Isten Lelke, hiszen neki éne-
keltünk, Róla szóltak az áhítatok és a nagy előadás 
fő üzenete is az Ő mindent átformáló erejéről szólt, 
ahogyan megváltozatja, átalakítja a fiatal életeket. 

Érdemes időt és energiát ezekbe a fiatalokba fek-
tetni, hiszen ők lesznek az utánunk jövők, és ha 
nem törődünk velük, nem lesz az egyházunknak 
jövője. Ezért külön köszönöm azoknak a lelkipász-
tor testvéreimnek (a kovácsoknak), akik meghallot-
ták a hívást, és akár még kisgyermekes apukaként 
is vállalták, hogy nem otthon alszanak a családjuk-
kal, hanem a fiatalokkal töltik ezt az időt. Köszön-
jük az egyházmegyéknek és a kerületnek a támoga-
tást. Látva a fiatalok lelkes tetszésnyilvánítását érez-
zük, hogy nem volt hiábavaló, mert sokan közülük 
talán másként tekintenek egyházunkra, és elkezdő-
dött valami titokzatos átváltozás ott a szívük leg-
mélyén.

Munkálkodjon Isten Szentlelke gazdagon és Isten 
áldja a kovácsokat!

Az alkalomról részletes beszámolót a www.tirek.
hu/hir/mutat/32388/ oldalon olvashattok.

Tóth Tamás
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Zempléni Református Egy-
házmegye 2010. szeptem-
ber 19-én Erdőbényén tar-
totta meg ez évi konferen-
ciáját. 

Öröm volt látni, aho-
gyan a kis falu hatalmas templomának pad-
jait megtöltik a közel 30 helységből érke-
ző vendégek. S még nagyobb öröm és há-
laadás töltötte el a szívünket, amikor meg-
szólalt az ének, imádság, s egy szívvel tud-

tuk dicsőíteni Urunkat. Az igehirdetés a Já-
nos ev. 15, 1-15 alapján a Bethesda tónál 
történt gyógyításról szólt. Jóleső érzés volt 
olyan hallgatósághoz beszélni, melynek tag-
jai maguk is komoly szolgálattal bizonyítják 
nap mint nap Krisztus-követésüket.

Dr. Börzsönyi József  esperes úr köszön-
tötte a konferencia résztvevőit, s elismeré-
sét fejezte ki a Nőszövetségek munkáját il-
letően. Biztatta a nőtestvéreket, hogy ki-
tartóan folytassák a diakóniai munkát, hi-

szen nagy szükségük 
van a gyülekezeteknek 
az ilyenfajta szeretet-
szolgálatra. 

Dr. Börzsönyi Józsefné 
egyházkerületi nőszö-
vetségi elnök „Gon-
dolatok az Egyházról” 
című előadásában kifej-
tette, hogy az elkeserítő 
tények (pl. gyülekezete-
ink létszámcsökkenése) 
ellenére is sok áldás kí-
séri munkájukat, mert az 
egyházban maga az Úr 

munkálkodik. Az ebbe vetett hit a fontos, 
s tudnunk kell, hogy az egyház célja nem a 
magamutogatás, hanem az, hogy Isten mu-
tassa meg magát benne. Megnyugtató volt 
hallani és újra tudatosítani magunkban, 
hogy az egyház nem emberi mű, hanem Is-
ten ajándéka, és Isten Igéje fogja megtarta-
ni a jövőben is. 

Földesiné Kántor Mária Országos Nő-
szövetségi alelnök s egyben a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület nőszövetségi 
titkára buzdító beszédében arra hívta fel fi-
gyelmünket, hogy a Nőszövetségnek csak 
akkor van értelme, ha mindig Isten akara-
tára figyelve munkálkodik, s munkája nyo-
mán élet támad a gyülekezetekben. A nő-
tagok feladata elsősorban a lélekápolás, 
szeretetszolgálat és a művelődés.

Alkalmunk további szép élménye volt 
még a közös énektanulás Fülöpné Vadon 
Erzsébet lelkésznő az egyházmegye nőszö-
vetségi képviselőjének vezetésével, aki be-
szélt nekünk a zempléni gyülekezetekben 
szolgáló asszonykörök munkájáról. Majd 
a lácacsékei és semjéni nőszövetségi tagok 
szolgáltak közöttünk éneklésükkel. 

Rácsodálkozhatott a fülünk egy ifjú te-
hetség, Kis Imola Villő hegedűjátékára, aki 
szintén szép élményekkel ajándékozta meg 
a hallgatóságot. 

Templomi alkalmunkat Tóbiás Zoltán lel-
kész zárta Isten Igéjével és áldással, s meg-
invitálta a gyülekezeteket a szeretetvendég-
ségre, ahol további áldott találkozások és 
beszélgetések varázsolták mosolygóssá az 
arcokat és indították hálára a szíveket. 

A mi Urunké legyen a dicsőség mindeze-
kért!

Tóbiásné Nagy Szilvia lelkésznő, 
Erdőbénye

Nőkonferencia Erdőbényén

A

Emlékezés Kiss Pál prügyi lelkipásztorra
Zempléni Református 
Egyházmegye lelkészei 
pünkösdre készülő meg-
beszélésüket Prügyön 
tartották 2010. május 12-
én, ahol a gyülekezet kö-

zösségével megemlékeztek dr. Kiss Pál volt 
prügyi lelkipásztorról.

Az ünnepség istentisztelettel kezdődött, 
Isten igéjét Balázs Pál csobaji lelkipásztor 
hirdette Máté evangéliuma 3,16-17 versei 
alapján. Kiemelte, hogy mit jelentett a bib-

liai személyek számára a Szentlélek, és – 
mindezt aplikálva a mi életünkre – milyen 
áldásokban részesülhetünk mi ma élő em-
berek a Szentlélek által.

Az igehirdetés után Kiss Pál életét és 
szolgálati helyeit, idejét (1953-1992) vala-
mint teológiai disszertációját vázlataiban is-
mertette Szilágyi Péter prügyi tanár úr. Túl-
zás nélkül állapíthattuk meg, hogy a maga 
idejében a prügyi lelkész azon magyar teo-
lógusok közé tartozott, akik leginkább is-

merték Barth Károly munkásságát és teo-
lógiai hatását. 

A prügyi gyülekezet számára is nagy 
öröm volt találkozni Kiss Pálné nagytisz-
teletű asszonnyal és családjával, aki részle-
tesen beszámolt a Prügyön töltött eszten-
dőkről.

A család barátjaként Gruber László 
deszki római katolikus plébános köszön-
te meg Istennek, hogy találkozhatott Kiss 
Pállal, aki által Isten a hitét és belévetett bi-
zalmát erősítette, megemlítette, hogy a Ti-

A
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árospatakot is felkereste kelet-
európai koncertkörútján a sváj-
ci Solothurn város fiúkórusa, 
amely történelmi ritkaságként, 
1200 éve működik megszakítás 
nélkül. Különleges élményt je-

lentett október 5-én a református temp-
lomban meghallgatni műsorukat, melyben 
ott szerepeltek a régi mesterek nagyszabá-
sú templomi motettái, de ízelítőt kapott a 
közönség a derűs könnyűzenei átdolgozá-
sokból és a svájci népzenéből is. A világhí-
rű együttest a református gimnázium Bak 
Adrienn vezette kórusának tagjai kalauzol-
ták a városban, a szállásukat, a vendéglá-
tást több sárospataki énekkar tagjainak sze-
retet-összefogása biztosította.

Mintegy százötven Tatáról érke-
zett református gimnazista vett részt a 
Makkoshotykát övező erdőben egy állóké-
pességet próbára tevő tájékozódási kaland-
túrán. Az eredményes „túlélőtábor” részt-
vevői október 10-én a sárospataki temp-
lomban tartott istentisztelettel zárták prog-
ramjukat.

Közösségi és közéleti alkalmakon is 
igénylik Sárospatakon az egyházi szolgála-
tot, az áldást. Egyik ilyen különleges ese-
mény volt a III. zempléni vadászlovaglás 
megnyitó ünnepsége, melyen Széchenyi 
István emlékezete előtt is tisztelegtek el-
hunyta 150. évfordulóján. Az esemény va-
lamennyi résztvevője lovon ült. Áldást kért 
a Weinberg 93 Kft is az átadott kibővített, 
megújított üzemcsarnokára és dolgozói-
ra, akik a térség legjelentősebb foglalkoz-

tatói közé tartoznak. A sportcsarnokok és 
hidak tartószerkezeteit gyártó cég nemcsak 
a technikai fejlesztésekre, hanem dolgozó-
ik életére, a családok sorsára is különleges 
figyelmet szentel. Sárospatak városa képvi-
selőtestülete az önkormányzati választáso-
kat követően a sárospataki vár kápolnájá-
ban megtartott istentiszteletről indult hiva-
tali munkája megkezdésére. Az alkalmon a 
város történelmi egyházainak lelkipászto-
rai szolgálatukban rámutattak az élő hitből 
és történelmi tanulságok gyökereiből való 
merítés fontosságára, a jó példa továbbadá-
sára, a közjó szolgálatára. A képviselőtes-
tület szándéka, hogy az egyházakkal való 
együttműködést szorosabbra fonja a jö-
vendőben.

Az advent időszakában a gyülekezet 
ünnepre való lelki felkészülését több ese-
mény is segíti. Első vasárnap van az új bo-
rért való hálaadás úrvacsorás alkalma. De-
cember 5-én az istentiszteletet a Refor-
mátus Általános Iskola tanulóinak műso-
ra gazdagítja, valamint Molnár Csilla alko-
tásiból nyílik tárlat a templom galériájában. 
Délután pedig a Mudrány teremben sor ke-
rül a Nőszövetség és a Crea-team Kör sze-
retetvásárára az adventi teadélután kereté-
ben. Az alkalom vendégei Sajósenyéről a 
Fészek református fogyatékos otthon cso-
portja Kövér Imre lelkipásztor vezetésé-
vel. A harma-dik adventi vasárnapon a 
város kórusai találkoznak és szolgálnak ün-
nepi műsorral. A negyedik vasárnap pedig 
új kezdeményezésként Sárospatak városré-

szei tartanak „kántálás”- találkozót a városi 
adventi koszorú körül. 

Megöntésre került Őrbottyánban a „Zsu-
zsanna” harang. Lorántffy Zsuzsanna fe-
jedelemasszony emlékezetére elhunyta 350. 
évfordulója évében. A hálaadó életet jelké-
pező harang lakja majd be az ősök által 
emelt torony harmadik harangszékét!

Virágh Sándor, Sárospatak

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

S

sza szeretete és a horgászat hozta őket egy-
máshoz közel.

Volt konfirmandusaként is Prügy köz-
ség polgármestere Boros-Leskó Géza ép-
pen a konfirmáció fontosságáról és jelen-
tőségéről beszélt, amit megtanult és alkal-
mazni tudott katonai főtiszti beosztásai és 
szolgálatai során.

A gyűlést és megemlékezést levezető dr. 
Börzsönyi József  esperes úr a közösen vég-
zett egyházlátogatói szolgálatról, Kiss Pál 
teológiai látásáról, szenvedélyes  megnyil-
vánulásairól emlékezett meg. A sárospata-
ki professzorok közül nagy tisztelője volt 
Nagy Barnának, akivel családi barátságot is 
ápolt. Erre az alkalomra fia, Nagy András 

Béla egy emlékező levelet küldött, amit a 
zempléni esperes olvasott fel, megerősítve 
még inkább, hogy elődöm mennyire a Ti-
sza és a horgászat szerelmese volt.

Megértettem valamit abból, mennyire 
megbánthattam, amikor Prügyre kerülé-
sünk után 1995 őszén Miskolc-Diósgyő-
ri lakásukon felkerestem, ő nagy örömmel 
egy villantót akart nekem ajándékozni. Az-
zal, hogy nem értékeltem, nagy-nagy szo-
morúságot okoztam őszülő fejének – már 
ide sem adta.

Számomra azért is fontos volt ez a nap, 
hogy megerősödjön bennem a kérdés, ho-
gyan értékelem a másik emberben az Isten-
től kapott ajándékot.

A megemlékezést követően a prügyi Mó-
ricz Zsigmond Általános Iskola biztosított 
helyet a lelkészi gyűlés számára. Tiszlavicz 
Csaba igazgató úr néhány mondatban is-
mertette az iskola történetét. A történelem 
rendező Urának adhattunk hálát, hogy ép-
pen abban a tanteremben lehettünk, ami ál-
lamosítás előtt a Prügyi Református Egy-
házé volt.

A gyűlés végeztével közös ebédünket a 
prügyi Mesevár Óvodában fogyaszthattuk 
el.

Ezért a napért is csak Istené a dicsőség, 
Kiss Pál emléke pedig legyen áldott!

Nagy Károly prügyi lelkész 
  

Fotó: Millisits Máté
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közgyűlés elé ter-
jesztett püspöki je-
lentés első fele elvi 
alapvetéssel és a 
belőle közvetlenül 
fakadó gyakorlati 

lépésekkel foglalkozik első renden. 
Az egyházkerület közgyűlésének 
résztvevői közös úton járnak, ez 
pedig nem más, mint ami az egyház 
kétezer esztendős útjából e nemze-
déknek jutott. Utunkat a feltáma-
dott Úr személyes indíttatást és kö-
zös célt kijelölő kettős felszólítása 
határozza meg: „kövess engem”, és 
„menjetek el”. A célkitűzés már ko-
rábban megfogalmazást nyert:  „…
olyan egyházi életet felmutatni a XXI. 
században, ami alapján rólunk is el le-
hessen mondani a ApCsel 2,47 szerint: 
„dicsérték az Istent, és kedvelte őket az 
egész nép.”

 A közös küldetés, út és cél ellené-
re mégis az tapasztalható, hogy egy-
mással ellentétes elgondolások lé-
teznek egymás mellett, nincs min-
denben egyetértés. Ennek okait a 
jelentés nem vizsgálta, de az elfoga-
dás bizonyításaként két tervezett ja-
vaslatot említett. Az egyik a hittan-
oktatás szervezésével és díjazásával, 
a másik pedig az önálló Miskolci 
Egyházmegye létrehozásával kap-
csolatos tervezetek elő nem terjesz-
tése: „… leveszem ezeket a napirendről, 
kiveszem korábban elmondott püspöki je-
lentéseim programjából, mert mind a kettő 
feszültségek és ellentétek forrása lett”.

 A gyermekek és fiatalok számon-
tartásának fontossága mindazonál-
tal nem vonható kétségbe, különö-
sen a jövő egyházáért való felelős-
ség alapján. Éppen ezért javasolja 
a püspöki jelentés egy átfogó adat-
bázis létrehozását és működtetését, 
mely nem csupán az iskolaváltások-
nál jelentkező átmenetnél segíti elő 
a fiatalok hittanoktatásban tartását, 
de saját fejlesztésű adatbázisa által 
számtalan felhasználási módot tesz 
lehetővé egyházmegyéknek, gyüle-
kezeti és intézményi lelkipásztorok-

nak.  A miskolci 64.000 református 
szervezésének kérdését a jelentés a 
jövő feladatának tekinti, mégpedig 
úgy, ahogyan azt az érintett presbi-
tériumok fontosnak tartják majd. 

A jelentés a hatéves ciklusra elő-
re jelzett fontossági rend alapján két 
területet emelt ki a munkaterüle-
tek közül. Az első az ifjúság, mely-
nek elérése, gondozása kiemelke-
dő feladat. Ezt kibővült munkatár-
si kör szolgálja. Az ifjúság szolgála-
tának másik, szinte újszerű terüle-
te a szakképzés ügye. A református 
gyülekezeteinkhez tartozó gyerme-
kek jelentős hányada ugyanis szak-
iskolában folytatja tanulmányait, s 
nekik még adósaik vagyunk. A kér-
dés átgondolásának az adott új len-
dületet, hogy Egyházkerületünket 
több oldalról megkeresték egy in-
gatlan megvásárlásának a lehetősé-
gével, melyben létrehozható lenne 
szakiskola és kollégium. A megvaló-
sítás módja, kimenetele többféle le-
het, létrejöhet országos hálózat ré-
szeként vagy a Tiszántúli Egyház-
kerülettel való együttműködésben, 
ezt a határozati javaslat rögzíti is.

Az ifjúság mellett a másik kiemelt 
terület volt az „elesett ember” és 
hozzá kapcsolódva a pasztorációs 
terület. A fejlesztés első szakasza-
ként elkészült az „Egyházkerü-
let Diakóniai Központjának” épü-

lete, megalakult a Központ, amely 
ernyőintézmény: képes befogad-
ni bármilyen szociális és egészség-
ügyi államilag finanszírozott vagy 
nem finanszírozott szolgálatot. Je-
lenleg ez ernyő alatt működik a ré-
giek közül a Máon és az ECSKM a 
már ismert munkatársakkal, és ide 
tagolódott be a kibővült Kórházlel-
készség. A Diakóniai Központ vár-
ja mindazon kezdeményezések be-
fogadását, melyek a Kerületben se-
gítségére lehetnek az elesett embe-
reknek.

A jelentés vége rövid összegzését 
tartalmazza néhány hangsúlyos fej-
lődésnek: elkészült a parókiális tér-
kép, egyre bővül az Európa Rádió 
lefedettsége, elérhetősége, valamint 
a Magyar Református Egyház első 
kiadványa, a „Kálvincsillag” is meg-
jelent. 

Az összegzések mellett a közvet-
len jövő fontos cselekvései is meg-
fogalmazódtak: „Végül a jövendőre 
nézve itt a Közgyűlés előtt is szeretnék 
hangot adni azon szándékomnak, hogy 
keresem a kerület lelkipásztor közössé-
ge építésének a lehetőségeit. Mulasztásom, 
hogy a generális vizitáció, mint olyan nem 
indult el. Jó irányban halad a LEKA 
körök működése. De mindezeken túl sze-
retném rendszeressé tenni azokat a kötet-
len beszélgetéseket, amik a LEKA ren-
delet módosításával kapcsolatban sikere-
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Az egyházkerületi közgyűlésen elhangzott püspöki jelentés kivonata
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Beszámoló a lelkész-presbiteri konferenciáról
z Egyházkerület évek óta 
szervez közös konferen-
ciát lelkészeknek és pres-
bitereknek, amelyre rend-
szerint szép számmal ér-
keznek Kerületünk min-

den részéből a közösségre vágyók. Idén 
a „megújulás” állt közös gondolkodásunk 
középpontjában. A folytonos megújulás 
nem új tanítás, reformátor őseink évszá-
zadokkal ezelőtt megfogalmazták már: újra 
és újra hozzá kell mérnünk magunkat az 
Ige mércéjéhez, keresnünk kell az eltérése-
ket, azok okait és a megoldásokat, vagyis a 
megújulás lehetőségeit.

A megújulás lehetőségét a cselekvések-
ben kerestük ezen a napon. „Úgy ragyog-
jon a ti világosságotok az emberek előtt, 
hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicső-
ítsék mennyei atyátokat” – hangzott a püs-
pöki köszöntés alapigéjében. A világosság 
pedig kívülről jön, pontosabban „felülről”, 
a világ Világosságától, és nekünk is adatik, 

hogy világítsunk mások számára. Nem öt-
letszerűen egyeseknek, hanem Isten meg-
váltottjainak és a megváltott népnek. Nem 
azért adatik, hogy kevesellve a kapottakat 
megspóroljuk küldetésünk teljesítését, ez 
ugyanis a világosság lényege miatt értel-
mezhetetlen: csak küldetésünk betöltése 
érdekében végzett munkánk, cselekvésünk, 
akár legkisebb tetteink által lehet nyilván-
valóvá. Ennek értelmében életképekkel ta-
lálkozhattunk a délelőtt során, hosszas be-
számolók helyett felvillanásokkal, melyek 
mind ugyanannak a világosságnak részei. 

A legelső beszámolóban Kádár Ferenc 
rektor, sátoraljaújhelyi lelkipásztor segítsé-
gével gondolkodhat-tunk el „mindennapi”, 
vasárnapi istentiszteleteinkről. Bármeny-
nyire úgy tűnik ugyanis, hogy istentiszteleti 
rendünk legalább készen van, jó úgy, ahogy 
van, régies szövegeink újmagyarítása, éne-
keink újraér-telmezett éneklése, egyes li-
turgiai elemek átdolgozása, újak beemelé-
se felfrissítheti, maivá teheti istentisztelete-

inket. Nem a régi eldobásáról van itt szó, 
sokkal inkább az újulás folyamatáról, mely 
mindössze annyit jelent: mi más generáció 
vagyunk, mint az előttünk járók, a minket 
követők is mások, mint mi, és mindenkinek 
meg kell találnia a lényeghez ragaszkodva a 
megfelelő formákat

A diakónia területe talán nem kap elég 
hangsúlyt egyházi hétköznapjaink során. 
Önellentmondásnak tűnik, mégsem az: eb-
ben az évben sajnos volt alkalmunk bőven, 
hogy a nehéz helyzetben lévőkre tevőlege-
sen is odafigyeljünk. A krisztusi szeretet-
ből fakadó gondoskodás fontos eleme le-
het és kell hogy legyen egyházunk lelki éle-
te megújulásának. A közösségként megfá-
radt, megfásult csoportok számára csodá-
kat rejt, ha együtt kezdenek gondoskodni 
a nehéz helyzetben levők egy csoportjáról. 
Számtalan jó gyülekezeti példa akad erre a 
beteglátogatásoktól a Nőszövetségek mű-
ködéséig. Többek között ezek összegyűjté-
se és támogatása érdekében is jött létre a 
Diakóniai Központ, amelyről Gubányi Ka-
talin beszámolójából hallhattunk. Ugyan-
ennek a területnek egy másik oldala a kór-
házi szolgálat, melyet Gecse Attila hosszú 
évek óta elhivatottan végez. Beszámolójá-
ban történeti kontextusba helyezve a kór-
házi szolgálatot, beszélt munkájuknak nem 
csupán a gyülekezeti tagok felé forduló ré-
széről, hanem missziói vonatkozásairól is. 
Örömteli dolog, hogy mára már több kór-
házban is elérhető a kórházlelkészi szolgá-
lat kibővült munkatársi kör által. Fontos, 
hogy tudjon a kedves Olvasó is arról: elér-
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sek voltak. Ezen túl szeretnék újra részt venni 
az egyházmegyei lelkészértekezleten, hogy a legfris-
sebb információk ismeretében válaszolhassam meg 
az esetleg felmerülő kérdéseket.”

Határozati javaslat:
1. A Tiszáninneni Református Egyházkerü-

let Közgyűlése a jövő egyházáért érzett felelősség-
gel, a gyülekezeti, megyei, kerületi missziói mun-
kát, valamint oktatási intézményeinek szolgálatát 
segítendő egyházkerületi nyilvántartás létrehozását 
rendeli el a 10-24 éves korosztályról. Mindazok-
ról, akik iskolai, gyülekezeti hitoktatásban része-
sülnek, vagy bármilyen más formában kapcsolat-
ban vannak gyülekezeteinkkel.

A nyilvántartás felvétele a Püspöki Hivatal ál-
tal kibocsátott, lelkipásztorok, hitoktatók és val-
lástanárok által kitöltött „adatbejelentő lap” szá-
mítógépes feldolgozása alapján történik 2011. 
március 1-ig.

Az így elkészült nyilvántartást minden évben 
„adatmódosító lap” kibocsátásával és feldolgozá-
sával a Püspöki Hivatal karbantartja. Az adat-
módosítást a hittanoktatási jelentéssel párhuzamo-
san küldik meg az érintettek a Püspöki Hiva-
talnak.

Az így elkészült nyilvántartást a Püspöki Hi-
vatal adott év október 1-ji állapota szerint Excel 
formátumú nyomtatványban minden Esperesi Hi-
vatalnak és Intézménynek megküldi. Év közben 

kérésre ugyanezeknek a szűrési lehetőségek figye-
lembe vételével adatot szolgáltat.

2. Amennyiben a Zsinati Tanács az országos 
rendszert nem indítja el, abban az esetben a Köz-
gyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az Eu-
rópa Rádió KHT megvásárlásához hasonló mó-
don a Tiszántúli Református Egyházkerület El-
nökségével azonnal megbeszélést, és ha lehet, meg-
egyezést kezdeményezzen a szakképzési hálózat 
létesítésére és fenntartására. A cél az, hogy a szak-
képzés minél nagyobb egységben a két Kerület terü-
letén minél előbb elindulhasson.

(szerk.)
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hetőek a kórházlelkészek, elérhetőek a kór-
házi alkalmak. 

A misszió területe szintén a megúju-
lás nagy lehetősége. Ennek kapcsán gyak-
ran távoli országokra gondolunk, ahol még 
nem hallották Isten Igéjét. Ez is igaz. Ma 
már azonban missziói munka szükséges 
ahhoz is, ami régen még természetes folya-
matként működött: elérni saját gyermeke-
inket, fiataljainkat, elérni azokat a fiatalo-
kat, akik a közelünkben élve is csak távo-
labbról érdeklődnek. A misszió közös fel-
adata ebben az értelemben minden gyüle-
kezeti tagnak, presbiternek, lelkipásztor-
nak, éppígy az egyházmegyéknek és egy-
házkerületnek, mivel a misszió nem keve-
sebb, mint „a keresztyénség maga”. A cél 
változtathatatlan, az eszközök azonban 
változtathatók, sőt meg kell találni a leg-
megfelelőbbeket. Arról, hogy milyen segít-
séget kínál az egyházkerület ebben a mun-
kában, ifj. Csomós József  ifjúsági referens 
számolt be a népes hallgatóságnak. 

Épp a hallgatóság létszáma volt az, ami 
megdöbbentette vilmányi gyermekeinket. 
25 apróbb-nagyobb gyermek énekelni érke-
zett az alkalmi gyülekezetbe, bemutatni sa-
játos világunk hangulatát – nevezzük úgy: a 
cigánymisszió munkaterületét. Beidek Ad-
rienn tanárnő segítségével mindenki meg is 
tanulhatta egyik kedvenc énekünket: „nem 
érdemlem, tudom, a Jézus szeretetét, hogy 
értem folyt a drága szent vér.” Munkánk 
értelmét pedig jól példázta a látvány és a 
hallottak egybecsengése: lyukas cipőben is 
meg lehet vallani, hogy „nem vagyok már 
szegény, mert gazdaggá tettél…” Nagyobb 
beszámoló helyett apróbb részleteket mu-
tattak meg számunkra missziói munkájuk-
ról Deliné Horkay Márta és Enghyné Zergi 
Márta lelkipásztorok, valamint Asztalosné 
Simon Szilvia pedagógus példázva, hogy ez 
a munka sokféle gyülekezet és egyén szá-
mára megvalósítható lehetőség.

Dienes Dénes rektorhelyettes az Akadé-
mia jelmondatát idézte föl beszámolója ele-
jén, mely a 16. szá-zadtól meghatározza az 

iskola életét: „Féljétek az Istent, és néki ad-
jatok dicsőséget”. Idén kisebb évfordulót 
ünnepel Sárospatak: 20 éve indult újra a te-
ológiai oktatás. Azóta Isten többet adott 
vissza, mint amit korábban elvettek az egy-
háztól. Ma már az Akadémián és a Gim-
náziumon kívül általános iskola is szolgálja 
az egyházat. Az elmúlt két évtizedben 233 
lelkipásztor végzett Sárospatakon, az intéz-
mény pedig tovább bővült. A lelkészképzés 
mellett újabb szakokon először lelkész má-
soddiplomaként börtönlelkész képzés in-
dult, majd a katechéta-lelkipásztor munka-
társ képzés vált nyitottá érdeklődő, tanulni 
vágyó gyülekezeti tagok előtt. Legfrissebb 
lehetőség az idén indult református közös-
ségszervező szak. Mindeközben pedig az 
Akadémia történelmi küldetéséhez hűen 
otthont ad a presbiterek népfőiskolai ok-
tatásának is. 

Ábrám Tibor főgondnok a református 
közoktatásról adott rövid áttekintést az 
egybegyűlteknek. Szintén egy jelmondat-
nak számító idézettel kezdte beszámoló-
ját, melyet 450 éve presbiterek írtak az ak-
kor épült iskola falára: „a nevelés és tudo-
mány szent célja előbbre vitele érdekében 
épült föl, s most már áldva viruljon e ház”. 
A tudomány és a hitben való nevelés össze-
tartozik, elválaszthatatlan, és ez igaz teljes 
református oktatási rendszerünkben. Egy-
házkerületünkben mintegy 4000 fiatal jár 
valamilyen református oktatási intézmény-
be, amelyek sorából a mai napig hiányzik 
a szakiskola. A hiány pótlása a közeljövő 
feladata, amint azt az Egyházkerületi Köz-
gyűlés határozata is rögzíti. 

A délelőtti előadások után délután a lel-
készszentelő ünnepi istentisztelet követke-
zett. Mészáros László a Protestáns Tábori 
Lelkészség esperese igehirdetésében a dél-
előtt elhangzottakkal párhuzamosan szin-
tén a világosságot helyezte középpontba, 
hangsúlyozva Krisztus tanítványainak lehe-
tőségét és kiváltságát, a hit nemes harcának 
megharcolását minden körülmények kö-
zött. A Krisztus által hozott világosság föl-
ragyogtatása mindnyájunk közös felelőssé-
ge is. Az igehirdetést követően öt lelkipász-
tor fölszentelése következett: Karsai Esz-
ter, Gyöngyösy Szabolcsné, Mező Arnold, 
Sajtos Szilárd és Tomori Róbert megáldása 
és szolgálatra való kiküldése.

Barnóczki Anita
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izenegy gyülekezeti, illetve 
intézményi kórus és hang-
szeres együttes mutatkoz-
hatott be 2010. október 16-
án délelőtt a Tiszáninneni 
Református Egyházkerületi 

Kórustalálkozóján, Miskolcon. Büszkén já-
rattam körbe a szemem a padban ülő, egy-
mást figyelemmel és tisztelettel hallgató 
testvéreken. Mennyi munka, idő, türelem 
és alkalmazkodás állhat az elhangzó szol-
gálatok mögött?! És még inkább: mennyi 
közös élmény, öröm és szeretet birtokosai 
lehetnek a kórustalálkozón résztvevő éne-
kesek, hangszeresek?! Nem véletlen, hogy 
gyülekezeteink közösséggé formálódás-
ra érzékeny magját is legtöbbször egy-egy 
ilyen éneklő, szolgáló közösség adja. Hálá-
sak lehetünk az Úristennek minden műkö-
dő kórusunkért, minden éneklő gyülekeze-
ti tagunkért, minden áldozatkész kórusve-
zetőnkért! 

A fellépő kórusok, hangszeres együtte-
sek mindegyike „testhezálló”, képességei-
hez jól illeszkedő műsorral készült erre az 
alkalomra. Nagy örömömre szolgált, hogy 
az elhangzó darabok között sok, az éne-
keskönyvi énekeinkkel – mind zsoltárral, 
mind dicsérettel – szoros kapcsolatot tar-
tó mű hangzott el. Így megvalósulhat kö-
zösen vágyott célunk, hogy gyülekezete-
ink népénekkincse, éneklése míves és ele-
ven maradhasson. Ebben pótolhatatlan 
szerepe van gyülekezeteink kórusainak. Az 
énekkarok meggyőző erővel, az éneklés ka-
rakterének, dinamikájának széles skálájá-
val rendelkeznek, bár ez az a terület, mely-
re a továbbiakban is nagy gondot kell for-
dítani, sosem hagyva, hogy egy-egy karak-
ter, tempó állandósuljon, majd megkoptas-
sa az éneklést. A kórusénekesek nagy figye-
lemmel és érzékenyen reagáltak karvezető-
ik irányító mozdulataira, így fül- és szemta-
núi lehettünk egészen ihletett, az adott pil-
lanatban megszülető megoldásoknak is. 

Nagy örömünkre több generáció és 
többféle zenélő közösség tölthette együtt, 
muzsikával ezt a délelőttöt. A bemutatko-
zó Anymus csengettyű együttes és a Jerikó 
fúvósegyüttes különleges színt képviselt a 
kórustalálkozón. 

A legőszintébb dicséret és gratuláció mel-
lett egy-két apró észrevétellel is élhettem a 
rövid záró értékelés során. Sosem lehetünk 
elégedettek szöveg- és ritmuskultúránk-
kal. E kettőből a sok is kevés lenne. Ma-
gyar anyanyelvünk ízének, prozódiájának 
az énekelt szövegben még nagyobb erő-
vel kellene megjelennie. A műsorválasztás 
mindig nehéz, de kardinális kérdés. Szem 
előtt tartva a kórus képességeit, arculatát, 
éneklési érdeklődését, jó arányt kell talál-
nunk a különböző karakterű, korú és litur-
giai felhasználású tételek között. Ezen a té-
ren talán lehet bátrabb és sokszínűbb a kó-
rusok műsorválasztása. 

Végül, köszönetemmel és őszinte elisme-
résemmel együtt álljon itt a megszólaló kó-
rusok, együttesek névsora: Lévay József  
Református Gimnázium Kórusa, Anymus 
Csengettyű Együttes, Cantus Firmus Ének-
kar, Jerikó Fúvósegyüttes, Miskolc-Szirmai 
Gyülekezet Kórusa, Miskolc-Hejőcsabai 
Gyülekezet Kórusa, Sárospataki Reformá-
tus Gimnázium Kórusa, Ongai Gyülekezet 
Kórusa, Komjáti Kórusa, Sárospataki Re-
formátus Gyülekezet Kórusa, Tiszaújvárosi 
Református Gyülekezet Kórusa.

Beidek Adrienn

Egyházkerületi 
kórustalálkozó

„Énekeljetek az Úrnak új éneket” - 30 éves a Cantus Firmus Énekkar
Cantus Firmus Énekkar 
október 30-án délután az 
avasi református temp-
lomban zenés istentisz-
teleten emlékezett meg-
alakulásának és szolgála-

tának 30 éves évfordulójára. Az igehirde-
tés szolgálatát Hangóné Birtha Melinda lel-
kipásztor végezte. A korábbi hagyományo-
kat követve az énekkar egykori és jelenle-
gi tagjaiból 50 tagú jubileumi kórus alakult. 
Orgonán közreműködött Méhes Balázs or-
gonaművész, tiszakécskei kántor, aki diák-
évei alatt szintén énekelt az együttesben. A 
nagytalálkozóra nemcsak a helyben és kör-

nyéken lakó egykori kórustagok jöttek el, 
hanem érkeztek régi ismerősök Budapest-
ről, Kecskemétről, Szentendréről, Veszp-
rémből, Gödöllőről és Debrecenből is. Jó 
volt együtt látni az egykori kórustagokat és 
találkozni azokkal, akikkel erre ritkán nyí-
lik alkalom. Az istentisztelet zenei részé-
ben a genfi zsoltároktól a kortárs darabo-
kig hangzottak el kíséretes és a capella mű-
vek bemutatva ezzel az énekkar széleskörű 
zenei repertoárját. A gyülekezet rövid be-
számolót hallhatott az énekkar múltjáról, 
jelenéről és terveiről. Elhangzott, hogy az 
énekkart küldetésének tekinti az evangéli-
um üzenetének hirdetését az ének és a zene 

nyelvén mindazokon a helyeken, ahol ezt a 
szolgálatot igénylik. 

A Cantus Firmus Énekkar az egyházke-
rület akkori vezetésének kezdeményezé-
sére 1980-ban egy kis baráti társaságként 
alakult, akkor még Egyházkerületi Ifjúsá-
gi Énekkar néven. Időközben kb. 200-an 
énekeltek a soraiban. Összetétele többször 
változott, de küldetése változatlan maradt. 
Legemlékezetesebb szolgálatai a gyülekezet 
látogatások mellett a külföldi utazásokhoz, 
a világtalálkozókhoz, kórustalálkozókhoz, 
a Református Egység Napjához és a Mű-
vészetek Palotájában szervezett református 
hangversenyhez fűződnek. Ősbemutatóval 
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emlékezett meg Kálvin születésének 500. 
évfordulójáról. Ez a darab a jubileumi ze-
nés istentiszteleten is elhangzott. Az ének-
kar megszervezésében meghatározó sze-
repe volt Berkesi Sándor tanár úrnak, aki 
az indulás óta segíti, tanácsolja és pártfo-
golja az együttest. Mindenkinek nagy örö-
mére szolgált, hogy eljött a nagytalálkozó-
ra Veszprémből Veresné Petrőcz Mária, aki 

a kórus első karnagya volt. Ő  alakította ki 
művészi, valamint lelki karakterét, amelyet 
a közösség azóta is igyekszik ápolni. Ké-
sőbb Borbélyné Béres Enikő és Soós And-
rea vezette a kórust. Az istentisztelet után 
tartott szeretetvendégségen köszöntötték 
a megjelentek Szűcs Sándor karnagyot, aki 
20 éve végzi kórusvezetői szolgálatát. Az ő 

személyisége a közösség egyik legnagyobb 
összetartó ereje. 

A találkozás örömével és a régi emlékek 
felelevenítésével zárult a jubileumi nagyta-
lálkozó. 

Az énekkar továbbra is várja a gyüleke-
zeti meghívásokat és a szolgálati felkérése-
ket. 

Dr. Rózsa Tibor
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z idei tanév két, maradandó élményt 
nyújtó hangversennyel kezdődött.

Szeptember 17-én 40 fős holland 
csoport érkezett Dédestapolcsányba, 
hogy megismerkedjen iskolánkkal. 

Egy, a szomszédos Tardonán letelepedő holland há-
zaspár szervezésében ez a második ilyen alkalom, 
amikor hangversennyel, templomlátogatással és kö-
tetlen beszélgetéssel kerülhettünk közelebb ehhez az 
országhoz, illetve mutathattuk meg nekik a magyar 
zeneoktatás kis szeletét. A tavaszi kisebb létszámú 
csoport számára növendékeink adtak félórás hang-
versenyt, most pedig egyórás „felnőtt” koncerttel in-
dult a program a dédesi református templomban.

A vendégek kérésére a műsort úgy állítottuk ösz-
sze, hogy magyar szerzők műveivel ismerkedhesse-
nek meg. A nyitó darab – ettől eltérően – Bruch Kol 
Nidrei  című műve volt, amely címéből (imádság)  és 
jellegéből adódóan a helyszínhez illő hangulatot te-
remtett.

Ezt követték Bartók, Kodály, Weiner Leó és Orbán 
György művei, amelyek között Szűcsné Farkas Zsu-
zsanna igazgatónő beszélt a zeneszerzőkről, művek-
ről, a Kodály-módszerről és a népzenekutatás kap-
csán utalt azokra a különbözőségekre, amelyek ha-
zánk és Hollandia zenéjének kialakulására hatottak.

A templomi hangverseny végén Szűcs Endre fő-
jegyző, a helyi gyülekezet lelkipásztora beszámolt a 
felújított műemlék templom történetéről és egy kö-
zös zsoltáréneklést kisérve megszólaltatta a 2006-
ban épült új hangversenyorgonát. Ezután a zeneis-
kola hangversenytermében a növendékek furulya- 
kamaracsoportja reneszánsz táncokat és egy magyar 
táncot adott elő, az igazgatónő pedig röviden beszá-
molt az iskoláról.

A vendégek nagy lelkesedéssel köszönték meg az 
estét a házigazdáknak. Gratulációjukban megfogal-
mazták, ez az alkalom ismét bizonysága volt a ma-
gyar zeneoktatás magas színvonalának. Majd az isko-
la Alapítványa számára adományt nyújtottak át.

1. Bruch: Kol Nidrei (Lengyel Laura gordonka a 
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti In-
tézetének mesterképzős hallgatója, Szűcsné Farkas 
Zsuzsanna zongora)

2. Kodály: Epigrammák 3, 5 (Lengyel Laura gor-
donka, Szűcsné Farkas Zsuzsanna zongora)

3. Bartók: Három csíkmegyei népdal (Lezák 
Gyuláné fuvola, Szűcsné F. Zsuzsanna zongora)

4. Weiner: Románc (Lengyel Laura gordonka, 
Szűcsné Farkas Zsuzsanna zongora)

5. Orbán György: Szvit 8 tétel (Amit a hegy mö-
gött hallani) zongora: Szűcsné F. Zsuzsanna

6. Reneszánsz táncok (Furulyaquartett)
7. Kállay: Magyar tánc 

Szeptember 19-én újabb, családias hangulatú kon-
certnek volt helyszíne a zeneiskola hangversenyter-
me. Az intézmény egykori növendéke Kiss Virág (aki 
Szűcsné Farkas Zsuzsanna tanárnőnél 12 évig tanult 
zongorázni) férjével, Dezső Sándorral (gordonka) 
adott színvonalas hangversenyt. Műsorukon egy ok-
tóberi, franciaországi koncertút tervezett anyaga sze-
repelt, amelyet annak főpróbájaként adtak elő csalá-
di, baráti körben, nagy sikerrel. 

Műsoruk:
1. Beethoven: F-dúr szonáta
2. Schumann: Adagio és Allegro 
3. Kodály: Adagio 
4. Veress: Szonatina
5. Popper: Mazurka
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Hírek a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény életéből
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Októbert a reformáció hónapjaként szoktuk 
emlegetni. Egy református iskola életében különö-
sen is fontos, hogy erre figyelmet szenteljünk. Isten 
iránti hálával mondhatjuk el, hogy a hónap első 
napjától az utolsóig olyan eseményekben lehetett ré-
szük pedagógusoknak, szülőknek és gyermekek-
nek egyaránt, amelyek ünnepivé tették a hétköz-
napokat is.

Szakmai nap 
Október 1-jén dr. Nagy Beáta gyermek-

pszichológus, a Debreceni Egyetem tanára 
volt az iskola vendége. Előadása a magatar-

tászavarokat boncolgatta. Nagyon hasznos, 
és talán megdöbbentő is volt látni, hogy a 
gyermekek rajzaikon keresztül hogyan fo-
galmazzák meg kiáltásukat az anya vagy 
apa után, hogyan jelenik meg a testvér irán-
ti féltékenység, és ezek a mindennapi gon-
dok mit eredményeznek magatartásukban. 
A segítségre szoruló gyermekeknél tehát az 
első lépés, hogy feltárjuk a magatartási za-
var igazi okát, és a szülőkkel közösen talál-
junk arra megoldást. Ebben az esetben is 
egyértelmű feladata az iskolának, hogy úgy 
irányítsa, tanácsolja a családot, ahogyan az 
Ige útmutatása szól: „Neveld a gyermeket a 
neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor 
sem tér el attól.”(Péld 22:6)

Szülői találkozó az Ige tükrében
Ugyanezen a napon, a szülőkkel való ta-

lálkozás különleges alkalma volt a délután. 
Évente ismétlődő eseménye ez az iskolá-

nak, és mindig lehetőséget ad a pedagógu-
sok és szülők közötti személyes kapcsolat 
erősítésére, az egymás hite által való épü-
lésre. A bevezető áhítat alapigéje iskolánk 
erre az évre választott vezérigéje volt: „…
ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg 
értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi 
az Isten akarata, mi az ami jó, ami neki tetsző és 
tökéletes.” (Róm 12:2)  Sokan mondják és so-
kan várják, hogy az egyházi iskola „más” 
legyen mint a többi, de igazán akkor lesz  
„több”, ha megértjük, szülők, gyermekek, 
pedagógusok egyaránt: mi az Isten akarata 

velünk és engedelmeskedünk annak, hogy 
megújíthasson. 

Ezt követően Borbély János sajószentpéteri 
lelkipásztor előadását, de még helyesebb 
azt mondanunk, bizonyságtételét hallhat-
tuk: „Veszélyes világ, biztonságos család” cím-
mel. Feleségével, Borbélyné Béres Enikő-
vel hat gyermeket nevelnek, és van egy fo-
gadott gyermekük is. Őszintén beszéltek 
örömeikről és nehézségeikről is. Honnan 
volt bátorságuk és honnan lett erejük ah-
hoz, hogy vállalják  hat ill. hét gyermek ne-
velését? Honnan volt elég idő, hogy meg-
hallgassák gyermekeiket, hogy esténként 
együtt olvassanak Bibliát és imádkozzanak? 
Hogyan tudtak együtt dolgozni gyerme-
keikkel, mert szükség volt rá, hogy a min-
dennapi kenyerük meg legyen? Hogyan le-
hetett megmaradni és megtartatni Isten út-
ján a világ kísértéseivel és kihívásával szem-

ben?  Hogyan lehetett mindemellett immár 
két könyvet megírni?

Válaszokat kaptunk, útmutatást és az ezt 
követő csoportos beszélgetésekben lehető-
séget, hogy egy-egy témában még inkább 
elmélyüljünk.

„Mikor lesz a következő találkozó?” – 
kérdezte az alkalom végén az egyik szülő.

Ez a kérdés válasz volt arra nézve, hogy 
az Isten nevében, az Ő segítségül hívásával 
végzett munkán áldás van. Soli Deo gloria!

Reformáció a magyar Biblia szülőföld-
jén 

Különleges alkalom volt ebben az év-
ben az iskolába járó minden felső tago-
zatos gyermeknek a reformáció napja. A 
gyermeknevelésről tapasztalatból tudom, 
hogy akkor igazán eredményes a tanulás, 
ha nemcsak beszélek, például egy almáról, 
hanem azt kézbe adom, megízleltetem, va-
gyis tapasztalati élménnyé teszem. Amikor 
reformációról, magyar nyelvű Bibliáról be-
szélünk, különös jelentősége van mindig, 
ha megmutatom a Vizsolyi Biblia hason-
más kiadását a gyerekeknek. Ezért döntöt-
tünk úgy, hogy ebben az évben – és ter-
veink szerint négyévente megismételve – 
mutassuk meg gyermekeinknek a Vizso-
lyi Bibliát eredeti formájában, megismer-
ve azokat a templomokat és helyeket is, 
ahol Károli Gáspár és munkatársai végez-
ték munkájukat. 

„Ünnepes hétköznapok” a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda életében



28     Sárospataki Református Lapok

Vizsolyban a Biblia nyomtatásából is íze-
lítőt kaphattunk. Számítógéphez szokott 
gyermekeink a nyomdagépnél megtapasz-
talhatták, hogy milyen fáradtságos munkát 
jelentett a 420 évvel ezelőtti „szövegszer-
kesztés”.

Göncön a Bibliamúzeum várt bennünket, 
ahol a különböző bibliafordításokat látván 
jó volt tapasztalni, mikor a gyerekek maguk 
fedezték fel, pl. a Vulgatát, mondván: hogy 
ugye erről tanultunk?

A tapasztalás azonban nemcsak tárgyak-
ban, hanem a fogadó lelkészekben is a re-
formáció szellemét tette valósággá. Vi-
zsolyban Sipos-Vizaknai Gergely lelkipász-
tor tette élővé a Biblia üzenetét.  Göncön 
pedig ünnepi istentiszteleten hallhattunk 
Jánvári Béla lelkipásztor tolmácsolásában 
a reformáció nagy felismeréséről, hogy hit 
által minden lehetséges, még akkor is, ha 
sokan nem így gondolják. A hit merészsége 
pedig tettekre sarkall, mint egykor Károli 
Gáspárt, akinek szobránál megállhattunk, 

mert méltóképpen szolgálta Isten dicső-
ségét. Jézus mikor a sokaságot tanította és 
megéheztek, azt mondta tanítványainak: ti 
adjatok nekik enni! Köszönet a gönci „ta-
nítványoknak”, hogy megvendégeltek és fi-
nom útravalóról is gondoskodtak. 

Hála legyen végül mindenért Istennek, 
aki az Ő csodálatos kegyelméből mind-
ezekkel megajándékozott bennünket 

Hangóné Birtha Melinda lelkipásztor

„a nevelés és tudomány szent célja előbbrevitelére…”
Nagy érdeklődéssel zajlottak a Lévay „Hálaadó tanévének” októberi rendezvényei
Lévay József  Reformá-
tus Gimnázium és Diák-
otthon hálaadó tanévvel 
ünnepli alapításának 450. 
éves évfordulóját. A nyá-
ri előrendezvények – Kár-

pát-medencei református középiskolák 
XV. találkozója, valamint a Kárpát-meden-
cei református tanévnyitó – után a jubileu-
mi tanév a tanévnyitó ünnepi istentisztelet-
tel vette kezdetét. Októberben három ran-
gos programmal emlékezett az intézmény. 

Október 16-án a Magyar Tudományos 
Akadémia Miskolci Területi Bizottságának 

székházában, a Miskolci Egyetem, az MTA, 
a Herman Ottó Múzeum és a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület társszervezésé-
ben „A református iskoláztatás felső-ma-
gyarországi történetének meghatározó for-
dulatai, különös tekintettel Miskolcra” cím-
mel tudományos konferenciára került sor. 
A konferencián végigtekintették a miskol-
ci református nevelést a kezdetektől nap-
jainkig. 

„A protestáns oktatás kezdetei a kora új-
korban Miskolcon” címmel dr. Balogh Ju-
dit, a Miskolci Egyetem docense, „Refor-
mátus gimnázium Miskolcon az Entwurf  

után” címmel dr. 
Ugrai János, a Mis-
kolci Egyetem ad-
junktusa, „A miskol-
ci református isko-
la a reformkorban” 
címmel dr. Dienes 
Dénes, a Sáros-
pataki Református 
Kollégium Gyűjte-
ményének igazga-
tója, „Dankó Imre 
kéziratos „Adat-

tár”-ának tanulságai – különös tekintet-
tel a Debreceni Kollégium felső-magyar-
országi partikuláris kapcsolataira” címmel 
dr. Győri L. János, a Debreceni Reformá-
tus Kollégium Intézetvezetője, végül „A ri-
maszombati Egyesült Protestáns Gimnázi-
um története” címmel dr. B. Kovács Ist-
ván, a Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház Gyűjteményének igazgatója tartot-
tak előadást.

A konferencián a jubileumi év tisztele-
tére kiírt pályázat három legjobb diákdol-
gozatát is bemutatták: „Csorba György, az 
„újra felfedezett” miskolci feltaláló” cím-
mel Székely Krisztina és Miklós Zol-
tán Hunor, „A Kösöntyű népi együttes” 
címmel Majoros Vivien és Szűcs Mik-
lós, végül „Az „új” Lévay története 1993-
2010 között” címmel Motkó Fruzsina és 
Szitovszky Mónika előadásait hallhatta a 
szépszámú közönség.

Október 19-én a Lévay bemutatására ke-
rült sor Budapesten, a Budai várban a Ma-
gyar Kultúra Alapítvány székházában a Ma-
gyar Emlékhelyekért a Világban Egyesület 
(MEVE) szervezésében. A lelkes hallgató-
ság kulturális műsorral színesített bemuta-
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tót tekinthetett meg az intézmény történe-
téről és az újraindulás 17 évének eredmé-
nyeiről, valamint az intézmény terveiről.

Október 25-én „Az „Oskola” – Kiállítás 
a 450 éves miskolci református iskola tisz-
teletére” címmel nyílt iskolatörténeti kiál-
lítás Miskolc belvárosának egyik legrégibb 
épített emlékének számító, ősi iskolaépü-
letben (ma a Herman Ottó Múzeum 2. sz. 
épülete). A kiállítást a Herman Ottó Mú-
zeum Régészeti Osztálya, Történeti Osz-
tálya és Szépirodalmi Osztálya közremű-
ködésével készült. Bemutatja a református 
iskoláztatás kezdeteit, az épület történetét, 
valamint az intézmény működésének tör-
ténetét.

A kiállításon dr. Pusztai Tamás, a 
Herman Ottó Múzeum igazgatója köszön-
tötte a megjelenteket, a kiállítást pedig Szö-
rényi Gábor, a Régészeti Osztály vezetője, 
lévays öregdiák nyitotta meg.

A kiállítás minden érdeklődő előtt nyit-
va áll, a jubileumi tanév végéig megtekint-
hető.

Lévay József  hagyatéka a mai diákok-
ra…

2010. november 15-én, gimnáziumunk 
450 éves fennállására rendezett jubileu-
mi ünnepségsorozat részeként sor került a 
Lévay-emlékszoba átadására. Az avatási ün-
nepség az iskola dísztermében kezdődött, 
Ábrám Tibor igazgató úr megnyitó szava-
ival, aki beszélt az emlékszoba rendelteté-
séről, és kiemelte, hogy régi vágya valósult 
most meg az iskola közösségének az em-
lékszoba átadásával. A jeles eseményen dr. 
Porkoláb Tibor, a Miskolci Egyetem Böl-

csészettudományi Karának docense „Kul-
tusz és fejlesztés” címmel Lévay Józsefről 
tartott előadást, Békési Gábor, a Herman 
Ottó Múzeum Irodalomtörténeti Gyűjte-
ményének felelős vezetője az emlékszo-
ba dokumentumait mutatta be a résztve-
vőknek, dr. Szathmáry Sándor teológia ta-
nár pedig a „Nagykönyvtár-töredék” köny-
veiről tartott ismertetést. A Herman Ottó 
Múzeum munkatársai erre az alkalomra 
készített dokumentumfilmje a miskolci és 
borsodi Lévay-emlékhelyeket dolgozta fel, 
ennek vetítése zárta az ünnepséget. A film 
után a vendégek az iskola első emeletén be-
rendezett emlékszobához indultak, ahol dr. 
Rémiás Tibor, a Herman Ottó Múzeum 
Történeti Osztályának vezetője megnyitot-
ta és átadta az emlékszobát.

Iskolánk nagyon büszke a rendkívül szín-
vonalasan kivitelezett és berendezett Lévay-

emlékszobára, így az nyitva áll minden ér-
deklődő előtt, akiket szeretettel várunk 
a Lévayban.

Galuska Tamás 
9. c média tagozatos diák

Új igazgató a Lévay élén… egy napig!
Iskolánkban – mint minden évben – idén 

is hosszú előkészületek után nagy izgalmak 
közepette kezdődött meg a diákigazga-
tó-választás előtti kampány 2010. novem-
ber 12-én. Ebben az évben – eltérően a ko-
rábbiaktól – öt osztály öt jelöltje vette fel a 
küzdelmet az egynapos hatalom megszer-
zéséért, hiszen a Lévay első nyelvi előkészí-
tős osztálya most lett 11. évfolyamos, így 
ők is indulhattak a megmérettetésen.   

A kampány napján az iskolába érkező-
ket finomságokkal és mindenféle aprósá-
gokkal ajándékozták meg a kampányolók. 
Minden induló osztály egy-egy nagyszü-
netben mutatkozhatott be, a „választók” 
előtt. Először a diákigazgatók mondtak be-
szédet, ismertették a programjukat, majd a 
kampányfilmjük, táncuk és osztályénekük 
következett. Mindegyik osztály kitett ma-
gáért, és izgatottan várták az eredményhir-
detést, amelyre a diákok szavazatainak ösz-
szeszámolása után került sor. Ábrám Ti-
bor igazgató úr hirdette ki a győztest, aki 
az idén Kalóz Balázs és osztálya, a 11. c 
lett, ők kapták meg szimbolikusan az iskola 
kulcsát, és a hatalmat egy napra. A progra-
mok még folytatódtak, mert este fél 8-kor 
az iskola tornatermében bál kezdődött. A 
tornaterem szépen feldíszítve, hangulatos 
megvilágítással várta a bálozókat, ahol élő-
zene biztosította a jókedvet teljesen éjfélig. 

Szombaton reggel fáradtan, de izgatot-
tan indultak a lévaysok az iskolába, hiszen 
mindenki kíváncsi volt, hogy milyen prog-
ramokat talált ki a diákigazgató és osztálya. 
A „választók” nem csalódtak, mert nagyon 
sokszínű volt a program: mozi, tanár-di-
ák focimeccs, az új diákok avatója, amit az 
egyik tizedikes osztály rendezett. A vetélke-
dőt végül a 9. c osztály nyerte meg, és ezzel 
együtt azt is, hogy jövőre az új elsősöknek 
ők szervezik az avatót. 

Kovács Georgina 
9. c média tagozatos diák

A Lévay eseményeiről, programjairól, fontos tud-
nivalókról további hasznos információkat és képe-
ket talál a www.levay.tirek.hu honlapunkon.
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A történelem fakultációsok tanulmányi 
kirándulása

2010. szeptember 22. emlékezetes ma-
radt a 11. évfolyam történelem fakultáci-
ósai számára. A Sárospataki Református 
Kollégiumért Alapítvány anyagi támoga-
tásának köszönhetően tanulmányi kirán-
dulást tettek a környéken. Az első állomás 
Füzérradvány volt. A hatalmas fák között 
megbúvó Károlyi-kastélyt a rendszerváltás 
óta szakadatlan munkával igyekeztek régi 
pompájába visszaállítani. Az idegenvezetőt 
az egész társaság figyelmesen hallgatta, aki-
nek szakszerű kalauzolásával végigjárták az 
Ybl Miklós tervei alapján készült romanti-
kus-eklektikus stílusú épület már helyreál-
lított termeit. Mivel a háború teljesen le-
csupaszította a szobákat, különböző kas-
télyokból, antikváriumokból letétbe helye-
zett bútorokkal idézték fel a múzeum gon-
dozói a főúri környezetet a látogatok szá-
mára. Láthattak olasz márványoszlopok-
ból művészien formált kandallókat, felbe-
csülhetetlen értékű berendezési tárgyakat, 
fegyvereket, étkészletet és vadásztrófeákat. 
Útjuk második állomása Gönc volt. A te-
lepülés említésekor öt nevezetesség juthat 
a tájékozottak eszébe: a református temp-
lom, Károly Gáspár Bibliája, a huszita ház, 
a gönci hordó és a barack. A templomkert-
ben álló szobor előtt csoportkép is készült. 
A harmadik pihenőhely Vizsoly volt.1590-
ben itt nyomtatták ki az első magyar nyelvű 
Bibliát, melyet Károly Gáspár fordított le. 
Az idegenvezető elmondta, hogy a temp-

lom többszöri átépítés után nyerte el mai 
arculatát. A szószék felett lévő három szál 
rózsa a hitet, a reményt, a szeretetet szim-
bolizálja.  Az épület történetének megisme-
rése után lehetőséget kaptak a csoport tag-
ja, hogy az eredeti nyomda pontos másán 
magunk által készített nyomtatványokkal 
tegyék emlékezetessé a látogatást.

A biológia-kémia tagozat avatója
A tavalyi évben először került megrende-

zésre a biológia-kémia tagozat avatója, de 
akkor még csak három osztály vett részt 
rajta. Mivel nagyszerűen sikerült, úgy dön-
töttünk, hogy hagyományt teremtünk belő-
le. Szeptember 22-én zajlott a programso-
rozat. Voltak olyan feladatok, ahol a részt-
vevőknek az agytekervényeiket kellett dol-
goztatni, de akadtak vicces pillanatok is. Az 
avató végén mindenki fennhangon mondta 
az eskü szövegét.

Kazinczy-örökösök Széphalomban
2010. október 7-én a gimnázium tizedik 

évfolyamának diákjai részvételével tanul-
mányi kirándulást szervezett Széphalomba 
a magyar munkaközösség. A Kazinczy 
Emlékkert és a Magyar Nyelv Múzeuma 
sok látnivalót kínált az érdeklődőknek. A 
park bejáratánál a 11. B osztály tagjai vár-
ták a diákokat. Az ő irányításuk szerint jár-
ták be a csapatok az emlékhelyet, megko-
szorúzták Kazinczy szobrát, sírján virágot 
helyeztek el. A múzeum egyre gazdagodó 
anyaga segítségével ismerkedtek a nyelvújí-

tás történetével, a magyar szókincs változa-
tosságával és megoldották a kijelölt felada-
tokat. Leginkább a Titkok titka, a múzeum 
vadonatúj interaktív kiállítása nyerte meg a 
tetszésüket.

  
Balassi Bálint emléktúra

A Sárospataki Református Kollégium an-
gol munkaközösségének tanárai Balassi 
Bálint s október 20-i születésnapjának tisz-
teletére a dél-lengyelországi Kamieniec vá-
rosában nemzetközi irodalmi megemléke-
zést rendeztek. Az ünnepségen hat nyel-
ven olvasták fel a Borivóknak való című 
verset. Ezt követően a Portius társaság tag-
jaival együtt megkoszorúzták a költő em-
léktábláit három helyen Krosznó járás te-
rületén. A szombati nap folyamán a Lázy 
nevű település tiszteletbeli polgáraivá is let-
tek, amiről hivatalos oklevelet állítottak ki 
Stanislaw Materniak, Krosznó város hí-
res világjáró fotóművésze, a Portius tár-
saság hűséges közlegénye. Másnap reggel 
a Balassi Emléktúra tovább folytatódott 
Rzescowba, ahol megtekintették a törté-
nelmi nevezetességeket, illetve felkeresték 
az egyetemet.

Eredményes szereplés a Széchenyi Ist-
ván tanulmányi versenyen 

Széchenyi István halálának 150. évfor-
dulója alkalmából tanulmányi versenyt hir-
detett a Magyarok Világszövetsége Zemp-
léni Tagozata. Gimnáziumunkat tizen-
három csapat képviselte. A versenyzőket 
Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely város 
polgármestere köszöntötte, majd kezde-
tét vette a hat fordulóból álló verseny. Szé-
chenyi életével, elméleti és gyakorlati mun-
kásságával, a reformkor politikatörténeté-
vel és irodalmi vonatkozásaival kapcsolat-
ban adtak számot tudásukról a versenyzők. 
A jó hangulatú, élményekben gazdag dél-
után szép eredménnyel zárult, csapataink a 
második, harmadik negyedik, ötödik és he-
tedik helyen végeztek.

Bajkó Csaba fotóművész Bodrog part-
ján van egy város… kiállítása

Egy új fotókiállítás nyílt október 14-én a 
Sárospataki Református Kollégium Gim-
náziuma lépcsőházában, amely a Szentend-

Hírek a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma 
Általános Iskolája és Diákotthona életéből
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rén élő Bajkó Csaba világhírű fotóművész 
által készített ötvenkét képet mutatja be is-
kolavárosunkról. Korábban már két alka-
lommal is megtekinthettük ezeket a fotó-
kat. Elsőként az idei Zempléni Fesztiválon, 
majd a VIII. Magyar Borok Fesztiválján 
Krosznóban, dél-lengyelországi testvérvá-
rosunkban, ahol nagy nemzetközi sikert 
aratott. A művész internetes összekötte-
tés segítségével üdvözölte a pataki diákokat 
és tanárokat. Bajkó Csaba régóta foglako-
zik fotózással, ami életének értelmét jelenti. 
A célja az, hogy nyoma maradjon kulturá-
lis értékeinknek. Reméljük, hogy a jövendő 

generációi majd hasonlóan fogják látni ne-
vezetességeinket. A kiállítás november 14-
ig mindenki számára megtekinthető, majd 
november 22-től a Nagyvilágunk harmadik 
szemmel című fotókiállítást szeretnénk meg-
nyitni iskolánkban, amire szintén nagy sze-
retettel várunk minden érdeklődőt.

A vörösiszap-katasztrófa károsultjainak 
gyűjtöttek a refisek

Iskolánkban immár hagyománynak szá-
mít a jótékonysági célú süteménykészítés és 
-árusítás. Ebben a tanévben a diákönkor-
mányzat tagjai úgy döntöttek, hogy a be-

folyó összeget a vörösiszap-katasztrófa ál-
dozatainak megsegítésére ajánlják fel. Vol-
tak olyanok, akik az édességeket elkészíté-
sénél szorgoskodtak, s voltak, akik árusí-
tottak. Az akció olyan sikert hozott, hogy 
a diákönkormányzat vezetői is meglepőd-
tek, amikor a befolyt összeget megszámol-
ták, hiszen több mint 200.000 forint gyűlt 
össze. Nemcsak az volt az öröm, hogy se-
gíthettünk, hanem az is, hogy közösségünk 
megmozdult, diákok és tanárok együtt tet-
tek másokért. Tudjuk, hogy adományunk 
csepp a tengerben, hisszük azonban, hogy 
a két hét nemcsak minket ajándékozott 
meg, hanem a bajbajutottaknak is örömet 
szerezhettünk.

Csikó Szilvia

Diák voltam
(Patakra gondolva)

Midőn a világra jöttünk
Nagy fogadalmat tettünk.
Jó utunk Patakra vezet.
Ez a gömöri üzenet.

Ősünk évszázadok óta
Ezt a földet ásta, rótta.
Csak itt van a mi világunk
Ide köt gyökerünk, águnk.

Ráébredve a szent hitre
Apánk útját is követve
Keletre vitt innen útunk
Bő tudásra ott juthatunk.

Patak volt nekünk a nagy hely:
A Szent Könyv és ivó Kehely.
Miből tudás, élet árad
Ki ebből él el nem fárad.

Századoknak hősi vára
Tudományos fellegvára
Osztja, szórja szerteszét
Hit és erkölcs szellemét.

Aki ezt az útat járta
És az Istent mindig látja
Az boldog és oly lehet,
Kit az Isten is szeret.

Antal László
Putnok, 1999. február 14.

Kedves Szülők és Tanulók!
A Sárospataki Református Kollégium 
Gimnáziuma Általános Iskolája és Di-
ákotthona történetének 480. éve az idei 
tanév. Iskolánk egyike az ország legré-
gibb oktatási intézményeinek, s mint 
ilyen, a világon szinte egyedülálló szelle-
miség jellemzi, ami hagyománytiszteletet 
és haladó gondolkodást, minőséget, ösz-
szetartozást, az elesettek iránti cselekvő 
szeretet, magyarságtudatot jelent. Pataki 
diáknak lenni napjainkban is rang és 
kiválasztottság. 2011-től új diákok lé-
pik át az Alma Mater küszöbét, akik 
a történelmi örökség folytatói, az új ha-
gyományok tisztelői lesznek. Hozzájuk 
fordulunk hívó szóval. A mi iskolánk 
oktató-nevelő munkájának alapja arra 

a bibliai üzenetre épül, ami egyben isko-
lánk jelmondata is: „Féljétek az Istent 
és néki adjatok dicsőséget!” Ez ad erőt 
az életben, a munkánkban és a küldeté-
sünkben. Intézményünk életéről, képzé-
si kínálatunkról bővebben olvashatnak 
iskolánk honlapján.

Elérhetőségeink:
Honlap: http://www.református-sp.
sulinet.hu
E-mail: refi @református-sp.sulinet.hu
Telefon:06/47 311-039
Fax.06/47 311-720

Kérjük és bátorítjuk Önöket, hogy a be-
iskolázással kapcsolatos kérdésekkel 
forduljanak bizalommal hozzánk!

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, 
Általános Iskolája és Diákotthona felvételi felhívása
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Miért lesz egy „világi emberből” PATA-
KI DIÁK?
(Családi háttér, munka, barátság pata-
ki öregdiákokkal, Isten hosszú előkészí-
tő munkája)

Böszörményi Gergely, pályáját a zenéért 
három hónap után elhagyó közgazda va-
gyok. Református lelkészcsaládba szület-
tem, a múlt század közepén. Atyai ágon 
Böszörményi, Bay, Szánthó – anyai ágon 
Hatolkay és Czanik lelkészek – 300 évre 
visszamenően. Egész életemben szerettem 
volna egyházi iskolai közösséghez tartozni, 

és úgy látszik, az Úr Isten előkészítő mun-
kája majd’ negyven évig tartott, míg betel-
jesülhetett e vágyam.

Amikor a reformatus.hu oldalon rábuk-
kantam a református közösségszervező 
szak indulására, arra jutottam, hogy jelent-
keznem kell, hiszen lemezkiadói és kon-
cert-produceri munkám során az elmúlt 
évtizedben meghatározó szerepet játszott 
a Református énekek koncertsorozat és a 
Református Zenei Fesztivál  – a MRE, a 
Zsinat és az Egyházkerületek támogatásá-
val történő – szervezése és lebonyolítása. 

Olyan könyveket, írásokat olvasok szep-
tember óta, amiket az elmúlt évtizedek-
ben egyáltalán nem, vagy csak ritkán vet-

tem elő. A Református Énekek CD-k hall-
gatásával az elmúlt 10 évben sokkal töb-
bet imádkozom, mint tettem azt előtte, és 
most a felvett tantárgyak, az ajánlott iro-
dalom és a Biblia olvasásával napi szin-
ten igyekszem Krisztusban élni. (Azt még 
nem tudom, hogy a tanáraink által felvá-
zolt mintegy 8500 oldal „ajánlott anyagot” 
mikor és hogyan fogom elolvasni, de raj-
ta vagyok – hosszúak az éjszakák.) Egyhá-
zunkban – sok száz éve – vasárnap igyek-
szünk Krisztussal közösségben lenni. A re-
formátus egyházban, és azzal közösen vég-
zett kulturális munkám során naponta élem 
meg ezt a közösséget, és igyekszem eljut-
tatni az örömhírt az emberekhez (előttem 
példaként a Jézussal még személyesen ta-
lálkozott apostolok lelkes örömhír-tovább-
adása áll!). Ehhez fontos alapokat és továb-
bi elhívást ad ez a kurzus.

A jelentős korkülönbség ellenére a cso-
portunkban igen jól érzem magam, és már 
elkezdtük „megszervezni magunkat”: né-
hány mondatban mindenki bemutatko-
zik, amit videóra rögzítünk és átadunk egy-
másnak. Tanárainkkal inkább baráti a kap-
csolat, ami jelentősen enyhítheti a vizsgák 
okozta várható izgalmakat. Összefoglalva 
azt mondhatom, hogy nagyon nagy élmény 
ismét padban ülni, kollégiumban aludni és 
olyan ismereteket szerezni, amivel minden 
embernek rendelkeznie kellene.

Dolgozó és hallgató a Sárospataki Refor-
mátus Teológiai Akadémián

Ez év október elsején kezdtem meg ta-
nulmányaimat a Sárospataki Református 
Teológiai Akadémia levelező tagozatán kö-
zösségszervező szakon. Nekem már az is 
megtisztelő, hogy 18 éve dolgozója lehetek 
ennek a közel 480 éves történelmi múltra 
visszatekintő intézménynek. Ezt az érzése-
met csak fokozta, hogy e szellemi öröksé-
get hallgatóként is birtokba vehetem.

Mivel a teológák internátusának gondno-
ka vagyok, így sok időt töltöttem el velük, s 

betekintést nyertem tanulmányaikba. Egy-
re jobban szomjaztam ezt a fajta tudást, s 
így jutottam arra az elhatározásra, hogy ne-
kem teológiai ismereteket kell szereznem. 
Úgy gondolom, hogy munkám más részé-

hez – szeretetvendégségek megrendezése – 
is nagyon hasznos elvégezni e szakot.

Eddig 2x2 napos konzultáción vettem 
részt, de már ebből is megállapíthatom, 
hogy magas színvonalú oktatásban lesz ré-
szem. Ez is kötelez arra, hogy legjobb aka-
ratommal folyamatosan készüljek a kon-
zultációkra, mert csak így tudok majd meg-
felelni e követelményeknek. 

Szakunkhoz méltóan máris szervezzük 
a közös programokat csoporttársaimmal, 
hogy még jobban megismerjük egymást az 
együtt töltött idők alatt. Igény szerint se-
gítjük egymást a tanulásban, amiben csak 
tudjuk. Kiváltságos helyzetben érzem ma-
gamat, hogy a teológusok között vagyok, 
az önzetlen segítőkészségük, amivel elhal-
moznak, biztonságérzetet ad, mert tudom, 
hogy mindig számíthatok a rájuk, ha el-
akadnék a tanulásban. 

Isten áldását kérem mindazokra, akik se-
gítettek ezen az úton elindulni.

Cserháti Sándorné, Sárospatak
 

A kárpát-medencei protestáns felsőoktatásban egyedülálló, református közösségszervező alapszak indult 2010 szeptemberétől a Sárospataki Teológi-
án. Az intézmény célja az új szak indításával olyan munkatársak képzése, akik egy-egy közösség életét a megszerzett teológiai és kulturális ismeretek, 
valamint vezetési és szervezési készségek birtokában képesek irányítani és szervezni. A gyakorlati szempontokat és igényeket szem előtt tartva, az ala-
pozó ismereteken túl négyféle specializációt kínál a szak a hallgatóknak: egyházi művelődésszervező, roma közösségszervező, himnológiai és diakóniai 
specializáció. A szak három hallgatóját kértük, írjanak arról, miért jelentkeztek a képzésre, milyen tapasztalataik vannak az eddigi konzultációkról.

Új szak indult a Teológián
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„Isten soha se mondta még nekem:
»Nézd ez az út, amely hozzám elvezet, a má-

sik nem.«
Azt azonban mondta már:

»Minden dolog, amit teszel, úttá lehet, mely 
hozzám elvezet,

ha azért teszed, hogy hozzám vezessen«.”
(Martin Buber)

Amikor nagy hirtelen eldöntöttem, hogy 
a Sárospataki Református Teológiai Aka-
démia református közösségszervező alap-
képzési szakára jelentkezem, már több dip-
lomám is volt, de valahogy mindig kiüre-
sedtek a célok a bürokrácia labirintusaiban, 
vagy begyakorolt szakmai mozdulatokká és 
szabálykönyvekre való hivatkozássá redu-
kálódott mindaz, amit csináltam, csak pon-
tosan az az eredmény vagy siker maradt el 
belőle, amiért valamikor éppen azt a hiva-
tást választottam.

Mindig közösségben éltem, de vala-
mi biztosan hiányzott belőlem, hogy elég 
meggyőző és hiteles legyek ahhoz: elfogad-
ják és megfogadják jó szándékkal felkínált 
tanácsaimat.

Tanárként gyerekekkel foglalkoztam, jo-
gászként is nagyrészt ez a munkám. Ezek-
nek a gyermekeknek 90%-a fiatalkorú vagy 
gyermekkorú bűnöző. Ők ennek a mi vi-
lágunknak a termékei, és naponta szed-
nek áldozatot különböző kegyetlen módo-
kon. Elkövetőknek hívja őket a jogrend-
szer, akikre büntetést kell kiszabni, és bűn-
megelőzésünk ma abban áll, hogy dupla rá-
csokkal védjük magunkat tőlük. Az, hogy 
Ők maguk mikor, milyen tragikus pillanat-
ban váltak azzá, amivé lettek, az már mind-
azokhoz képest, amit műveltek, utólagos.

Olyan mélyen van, hogy meg sem akarjuk 
érteni, és jó gyorsan és praktikusan a sza-
bad akaratra hivatkozunk (és az egészet le-
öntjük az állami büntető igazságszolgálta-
tás „szenteltvizével”).

A hozzám hasonlók naponta tapasztalják 
meg keserűen, hogy ezek a gyermekek ma-
guk is áldozatok voltak valamikor, olyan ré-
gen talán, amikor még nem is tudták meg-
fogalmazni a kérdést: „MIÉRT”?!

Elgondolkodunk, hogy mit, mikor, ho-
gyan mulasztottunk el, mi felnőttek?

Mi mindent kellett volna tennünk annak 
érdekében, hogy megmentsük őket, és ve-
lük együtt tőlük megóvjuk azokat is, aki-
ket most ők bántanak, és akik értetlen ál-
dozatként sírva vagy dühöngve kérdezik: 
Miért?!

Ennyi évesen azt hiszem, hogy a szét-
esett világban, amely a számok és idők, te-
rek végtelenségét hirdeti, elvesztek e kis-
gyermek kezek alól a kapaszkodók, vagy 
olyan végtelen messzire tűntek, amely re-
ménytelenné tette számukra az elérhetősé-
gét, ezért azt fogják meg, amit találnak: ut-
cakövet, kést, feszítővasat, kábítószert, ha-
zudozást, prostitúciót…

Azt gondolom, kevés az, amit eddig ta-
nultam, bármennyire is lelkesen próbál-
tam elsajátítani és gyakorolni szakmáim 
szabályait. Kevés ahhoz, hogy belekezd-
jek egy olyan munkába, aminek az a cél-
ja, hogy bűnt ne kerítésbe vezetett áram-
mal kelljen megelőzni, hanem menteni az 
átmászni akarók közül azt, aki még ment-
hető. Azért jöttem éppen ide, mert meg-
győződésem, hogy csak egyetlen dolog lé-
tezik, ami segíthet rajtuk: a Hit, hogy lehet 
másképpen élni, és hogy egy nagy egész ré-
szei vagyunk, és helyünk van ebben a rend-
szerben, dolguk van itt, fontosak, értéke-
sek vagyunk. Ahhoz, hogy egy ajtón belép-
jenek, és eljusson hozzájuk, hogy a hitnek 
van alapja, hogy megismerhessenek vala-
ki által egy olyan Istent, akiről eddig alkal-
muk sem volt hallani, ahhoz össze kell te-
relni őket, kézen fogni és elvezetni addig 
az ajtóig.

Abban reménykedem, hogy utat mutat 
majd ehhez nekem ez az iskola. Mert aki 
ilyen munkába kezd, annak fel kell készül-
nie arra, hogy kérdésekre kell majd felelnie. 
Magam sem tudom a válaszokat, beisme-
rem, de azt biztosan tudom, hogy a Bünte-
tő Törvénykönyv válaszait nem fogják el-

fogadni, csak olyan szabályokat, amik fel-
mentik őket, hogy a jog, a „ne ölj”, és a „ne 
lopj” az a jog, az igazi jog, amit választa-
ni lehet, és ez az egyetlen jó választás, ha a 
joggal akarunk élni.

Kíváncsiság is van bennem, hogy egy kö-
zösségszervező szak hogyan segíti majd 
az olyanokat, mint én, akik nem ismerik a 
válaszokat, amit egy közösség szervezése, 
összetartása felvethet.

Nagy élvezettel hallgatom az előadáso-
kat, amik hívő ember előtt is új kapukat 
nyitnak meg, és eddig nem hallott feleletet 
adnak egyszerűnek látszó napi élethelyze-
tek megoldására is, akár a tudomány, akár a 
Biblia, művészet vagy zene nyelvén. Jó lesz 
ez! Érzem!

Varga Ágnes

A Sárospataki Református 
Teológiai Akadémia 

felvételt hirdet

egyciklusú osztatlan (mester)
képzésre nappali tagozaton
- Teológia szakon (12 félév)
Jelentkezési határidő: 2011. március 11.
A felvételi alkalmassági vizsga időpontja: 
2011. március 25. (péntek) délelőtt 10 
órától.

alapképzésre nappali és levelező 
tagozaton
- Katekéta-lelkipásztori munkatárs 
szakon (6 félév)
alapképzésre levelező tagozaton
- Református közösségszervező szakon 
(6 félév)
Jelentkezési határidő: 2011. március 11.
A felvételi alkalmassági időpontja 2011. 
március 26. (szombat) délelőtt 10 órától.

Az Akadémia nyílt napot tart 2011. 
február 10-én (csütörtökön) délelőtt 
10 órától.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

További információ és elérhetőség:
3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.
Tel./Fax: 47-312-947, e-mail: 
dekania@srta.hu, honlap: www.srta.hu
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miskolci kórházmisszió történe-
te a 40-es évekre nyúlik vissza, ami-
kor az Erzsébet Kórházban – a mai 
MISEK-ben – kápolnát építettek a 
betegek számára, és elindult a kór-
házlelkészi szolgálat. Az 50-es évek-

től hosszú időre megszűnt ez a szolgálat is sok más-
sal együtt.

A rendszerváltozást követően 1993-ban ismét ká-
polnát szenteltek az Erzsébet Kórházban, és ugyan 
elkezdődtek a vasárnapi istentiszteletek, de hivatalos 
formában nem indult el kórházmissziói munka.

2005-ben a Megyei Kórházban létrejött az ökume-
nikus lelkészség egy ökumenikus kápolnával, és ezzel 
kezdetét vette hivatalosan is a kórházmisszió.

Gecse Attila 2005-től 
szolgál Miskolcon a B.-
A.-Z. Megyei Kórház-
ban az ökumenikus lel-
készségen. Heti rend-
szerességgel istentisz-
teletet tart az Isteni Ir-
galmasság Ökumenikus 
Kápolnában és betege-
ket látogat a különbö-
ző osztályokon. A bete-
gek mellett sokat foglal-

kozik a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók 
lelkigondozásával.

Kónya Ákos a miskolci Semmelweis kórház lelké-
sze. 2009. szeptember 1-től végzi ezt a szolgálatot. 
Hosszú szünet után újraszervezte a kórházi istentisz-

teleteket, beteglátoga-
tásokat. A belgyógyá-
szati tömb fogadta be, 
mellette azonban a se-
bészet, szülészet, pszi-
chiátria és a többi osz-
tály betegeit is felkeresi. 
Szolgálatában a krisztu-
si irgalmas szeretet ve-
zeti, mely lehajolt min-
den elesett emberhez. 
Emellett a „Gyógyító 

szavak” kórházmissziói újságot szerkeszti, és az in-
ternetes honlapot is karbantartja. 

Dr. Farkas Edina a Velkey László Gyermek-
egészségügyi Központban szolgál 2010. szeptem-
ber 1-jétől. Szolgálatának fő célja, hogy közvetítse a 
gyermekek, hozzátartozók és kórházi dolgozók szá-
mára az igei üzenetet: Isten szereti őket, bajukban, 
gondjukban nincsenek egyedül. Feladatának tekin-

ti a kórházban lévők – 
akár betegek, család-
tagok vagy dolgozók - 
számára annak a lehe-
tőségnek a megterem-
tését, hogy Isten sze-
retetével találkozzanak. 
Ebben kreatív utakat 
keres, imádsággal, bib-
liai történetek felolva-
sásával, játékkal, bábo-
zással, énekkel, beszél-
getéssel igyekszik emlékeztetni a kis betegeket, csa-
ládtagjaikat és a munkatársakat Isten reményt adó je-
lenlétére a kórház falai között is.   

2010. október 1-jétől a miskolci Szent Ferenc kór-
házban is elkezdődött a kórházlelkészi szolgálat Bé-
res Adrienn vezeté-
sével. Kórházmissziós 
célja sokoldalú: a bete-
gek, hozzátartozók és 
az egészségügyi dol-
gozók lelkigondozása, 
bibliaolvasás, kórtermi 
áhítatok és vasárnap is-
tentiszteletek tartása.

Feladata: a krisztu-
si szeretet által örömet, 
lelki megkönnyebbü-
lést, megerősödést adni a lelki-hitbeli válságot átélő 
betegeknek és a velük kapcsolatban lévőknek, átérez-
ve, hogy minden betegség nagy próbatételt jelent.

Egerben is elkezdődött Isten Igéjének hirdetése a 
kórház falai között, ami hamarosan hivatalos formá-
ban is elindul Csomós Anikó lelkipásztor szolgálat-
ba állásával.

Istentiszteletek és a lelkészek elérhetősége a 
miskolci kórházakban:

Megyei Kórházban: minden pénteken 14.00 órától, 
minden hónap második vasárnapján 11.00 órától.

Gecse Attila: 30/359-3379
Farkas Edina: 30/369-7920

MISEK: minden vasárnap 16.00 órától a belgyó-
gyászati tömb IV. emeletén

Kónya Ákos: 30/603-5322

Szent Ferenc Kórház: minden vasárnap a II. eme-
leti előadóteremben

Béres Adrienn: 30/358-2582

M
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Egyházkerületi kórházmisszió

A
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Ötéves a református Európa Rádió
rasznyi kis idő csak öt év 
az örökkévalóság távlatá-
ban, mégis bőséges okunk 
van a hálaadásra, amikor a 
Tiszáninneni és Tiszántú-
li Egyházkerületek refor-

mátus rádiójának történetére gondolunk. 
A kezdetben egyetlen helyi frekvenciával 
rendelkező miskolci Európa Rádió megvá-
sárlása óta egyházunk mára már egy öt vé-
telkörzettel rendelkező, de interneten a vi-
lág bármely pontjáról hallgatható, Észak-
kelet-Magyarországon jelentős lefedettség-
gel bíró és dinamikusan tovább fejlődő rá-
dió tulajdonosa. 

Az alapítóink szándékát és az eltelt évek 
tapasztalatait összegezve érdemes meg-
fogalmazni újra, hogy mi az Európa Rá-
dió célja: A református egyház az értékek 
közvetítésére elkötelezett, ezért törekszünk 
műsorainkban is markánsan érvényesíte-
ni keresztyén hitünk elveit és az egyetemes 
emberi alapértékeket. Nincs könnyű dol-
gunk egy olyan társadalmi közegben, ame-
lyet a gazdasági válságnál is jobban sújt az 
értékválság. A hagyományos értékek le-
rombolására törő „korszellemmel” dacolva 
igyekszünk, hogy minél szélesebb közön-
ség számára hallgatható, az értékes gondo-
latoknak és a társadalmi kohéziót erősítő 
kezdeményezéseknek teret adó, legfőkép-
pen pedig a keresztyénséget és különösen a 

magyar református anyaszentegyházat első 
kézből, torzítás nélkül bemutató médium 
legyünk. Szeretnénk az értékrendünk iránt 
fogékony embereket a rádión, mint misszi-
ós eszközön át is elérni műsorainkkal úgy, 
hogy közben törekszünk ellenállni a kultu-
rális vagy akár zenei elitizmus kísértésének. 
Fenntartó egyházkerületeink éppen azért 
vállalták és választották a nyilvánosságot, 
hogy az egyház peremére sodródott minél 
több emberhez közvetíthessük hitelesen, 
hogy kik vagyunk mi, és kicsoda az Isten. 
Ez a küldetésünk. Hirdetni Istent és az Ő 
Örömhírét a háztetőkről is! Számunkra ter-
mészetes, hogy nem a hullócsillag média-
sztárok, és nem is a szponzorok a minden-
ható istenek…

Munkálkodunk azon, az Úr segítő kegyel-
mét kérve, hogy kiépüljön az egész Kárpát-
medencét lefedő református rádióhálózat, 
amely folyamat első fontos állomása volt 
a Kárpát-medencei Református Rádióta-
nács (KRR) megalakulása idén november-
ben, Mályiban. Örülünk annak, hogy a ha-
táron túli református (Beregszász, Kolozs-
vár, Nagyvárad), valamint az országon be-
lül működő római katolikus és evangéli-
kus testvérfelekezetek stúdióival már most 
is számos területen együtt tudunk működ-
ni. A közelebbi jövőben pedig fontos mér-
földkő lehet a már megpályázott debreceni 
és szegedi frekvenciák elindulása, és egyez-
tetés folyik a Dunántúli Egyházkerület el-
nökségével is egy székesfehérvári stúdió le-
hetőség szerinti létrehozásáról.    

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
az elmúlt öt évben végigkövették az éter-
ben egyre erőteljesebben hangját halla-
tó református Európa Rádió fejlődését és 
hűséges hallgatóink lettek. Munkatársaink-

kal azon fáradozunk, hogy az egyház Ura 
büszke legyen erre a rádióra, ezért is kér-
jük gyülekezeteink tagjait, hordozzák to-
vábbra is imádságban szolgálatunkat, segít-
sék munkánkat építő visszajelzéseikkel, jut-
tassák el hozzánk híreiket, gondolataikat! 
Adja Isten, hogy a modern kommunikáció 
eszközei áldást közvetíthessenek a ma élő 
generáció számára!

Kovács Zoltán református programigazgató
Bacsó István ügyvezető igazgató

Karácsonyi népszámlálás

Ne mondd, uram, hogy római vagyok:
Oly idegen a tógád és a nyelved…
Ki latinul s görögül sem gagyog,
Csak dolgozik, és nem vall semmi elvet;
Fizet, ha kell, és engedelmesen
Galileából Júdeába baktat,
Nem élvezi, s a felesége sem,
Hogy előnyt adjon római lovaknak,
És nyelje a kanyargós út porát,
Az örök zsidó vándorút porát…

Királyi ősöm szülőhelye ez,
Hol az utód idegen és hazátlan.
Nem Augustus, a vérem kötelez,
Hogy istállóban és kazamatákban
Siratófal tövén, templomromon
„Jelen”-t kiáltsak, bárki vegyen számba.
József vagyok. Ez a föld otthonom,
S a hősök vére nem folyt el hiába:
Mária szíve alatt a Király!
Mindig velünk. Velünk van a Király!

Péter Miklós
Kolozsvár, 2005 karácsonyán

Vers

A

A Kárpát-medencei Református Rádiótanács (KRR) megalakulása Mályiban

Az Európa Rádió jelenleg az alábbi 
frekvenciákon fogható: 

Miskolc (90.4 MHz), Záhony (90.4 MHz), 
Nyíregyháza (100.5 MHz), Mezőkövesd 

(102.1 MHz), Kisújszállás (103.2 MHz), 
és az interneten: www.euradio.hu.
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Különös karácsony
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Éva történetének legfrissebb, a nyilvánosság előtt zajlott eseményeit ismertem meg először. Sokan 
megismerhettük őt és lányát egy televíziós sorozat egyik epizódjában. Történetét az ongai parókián 
hallgathattam meg, lelkipásztora támogató jelenlét-ében. Otthonosan mozog a házban, látszik, nem 
először jár itt. Tizenhárom éves lánya mellette ül, családtagként üdvözli a családtagokat. El is mondja: 
megkérdezte Marikát (a lelkipásztort) és Timit (a családsegítő munkatársát), vállalkozzék-e a nagy 
nyilvánossággal járó otthonhoz jutásra, ahogyan más ügyes-bajos dolgában is számít tanácsukra. 
Kérésének megfelelő-en csak Évának nevezem. Ezek után azonban rövid mondatokban, majd egyre 
szabadabban, mosolyogva meséli történetét. Benne sok olyan találkozást, amikor valaki észrevett benne 
valamit, és ezzel elsegítette a következő lépcsőig…
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– Sátoraljaújhelyen születtem. Nem akart 
gyerek lettem. Ezt a gyermekváros „nagy 
piros könyvéből” tudom, amiből 14 évesen 
olvashattam el, amit feljegyeztek rólam. A 
könyv szerint tél volt, és én vékony kis ru-
hában ki voltam téve egy asztalra alultáplált 
csecsemőként. Egy védőnő hordott nekem 
tápot, ruhát, ő etetett, ő ruházott. A védő-
nőnek valahogy kellett a nem akart gyerek, 
megragadott engem, így kerültem négy hó-
naposan a csecsemőintézetbe, onnan pe-
dig hároméves koromban a miskolci Gyer-
mekvárosba. Nagyon szuper gyerekkorom 
volt. Kevesen mondhatják ezt el még azok 
közül is, akik szülőkkel nőnek fel.

– Hallhatnánk néhány példát arra, hogy mi volt 
a jó? Megerősítő lehet ez nekünk is, és talán a ne-
velők számára is.

– Amikor első osztályba kerültem, egy 
nagyon kedves nevelő néni fogadott, és ki-
szúrt magának, pátyolgatott. Saját pénzé-
ből vett nekem Skála szappant, Gyöngyvi-
rágot, hogy mindig illatos legyek. Míg élek, 
sosem fogom elfelejteni. Nagyon megra-
gadt bennem. 

A második jó kép: a jó tanulmányi ered-
ményemért kijuthattam külföldre. Három 
helyre pályáztam: Bécs, Kassa és Német-
ország. Behívott az igazgató bácsi, dr. Do-
bos Laci bácsi, és megkérdezte, hogy me-
lyik helyre szeretnék menni? Meglepett, 
hogy még választhattam is. Németország-
ba utaztam két hétre, mert azt gondoltam, 
oda talán sosem fogok másként eljutni. Fe-
lejthetetlen volt. 

Még egy nagyon jó emlék a kézilabda. 
Negyedikes voltam, amikor kiválasztott a 
tesitanárom. Látott bennem valamit, hogy 
jó érzékem van ahhoz, hogy merre megy a 
labda. Csodálatos érzés volt, hogy engem 
választott ki a harminc gyerek közül. Hét 
évig voltam kapus. Edzett, és külön edzés-
re is járhattam. Mai napig is jó hasznát ve-
szem annak, hogy látom, mi hova esik. A 
boltban, ahol dolgozom, ott is látom, ki 
fogja a cukorkás zacskót a táskájába ejte-
ni, mondta is a főnökasszonyom, hogy 
nem kell biztonsági őr, ha ott vagyok. Jó 
a szemem. Az emberekben is nagyon ha-
mar meglátom, hogy két vagy három lépést 
kell-e tartanom…

– Eltelt tehát lassan a gyermekkor. 18 évesen 
ott áll az ember a Gyermekváros kapujában. Ho-
gyan indul el? Merre indul?

– Akkor jön a „nagybetűs” élet, amit előtte 
annyit emlegettek nekünk. Sokszor hallot-
tuk, hogy nem lesz könnyű, nem lesz elénk 
téve az étel, magunknak kell megkeresni. 
Kézbe kapjuk a 18 év alatt felgyűlt csalá-
di pótlékot és megyünk. Én akkor 42.000 
forintot kaptam. Hogy biztos legyen, kifi-
zettem belőle az Avason egy évre az albér-
letet, és vettem néhány ruhát. Rögtön dol-
gozni is kezdtem, legelőször egy varrodá-
ban. Nagyon igyekeztem, hogy legyen elég 
pénzem, és hogy bebizonyítsam, meg tu-
dok állni a lábamon. Ez azonban nem volt 
elég. Valahogy aki felírta, mennyit varrtam, 
sosem annyit írt, mint amennyit valójában 
elkészítettem. Ezt meguntam, mert el kel-
lett látnom magam. Ott dolgozott a var-
rodában Mónika, akinek volt egy ismerő-
se a vasgyári pékségben. Oda átmentem, 
és tizenhárom évig ott is dolgoztam. Há-
rom műszak volt, legtöbbször éjszakás vol-
tam. Nagyon szerettem. Jó érzés a kenyér 
anyagát kézbe venni. Akkoriban egy félig 
vak idős néninél laktam, akinél nem kel-
lett fizetnem, de gondoskodtam róla. Ha-
zajöttem az éjszakás műszakból, megcsi-
náltam neki az ebédet, uzsonnát, vacsorát. 
Ezeket mind különböző élénk színekkel je-
löltem, hogy lássa, mikor melyik követke-
zik. A pékségben ismerkedtem meg Szandi 
édesapjával. Azt megbántam… de azt so-
sem fogom megbánni, hogy megszületett. 
Szinkronban vagyunk: négy hónapos volt 
a kislányom, amikor az édesapja lelépett. 
Elment Pestre dolgozni, azóta sem láttuk, 
mint akit elnyelt a föld. 

– Hogyan kerültek Miskolcról Ongára?
– Nem Ongára jöttünk, Ócsanáloson lak-

tunk. Szandra tíz hónapos volt, amikor oda 
költöztünk. Volt egy barátnőm, Emese, 
aki segített abban, hogy fedél legyen a fe-
jünk felett. Először az ő édesanyjánál lak-
tunk albérletben, majd több helyen. Hét-
éves volt Szandra, amikor egy idős bá-
csi „lakrészébe” kerültünk. Azóta ott lak-
tunk, ott neveltem a lányomat. (Ez a lak-
rész egy melléképületből lakhatásra átala-
kított 10 m2-t jelöl, mint később megtud-
tam). Közben átkerültem az ongai pékség-
be dolgozni. Öt évet dolgoztam ott. Ekkor 
fölépült egy nagy Coop bolt, és Kata kollé-
ganőmet kereste meg a mostani főnökasz-
szonyom, hogy megkérdezze, milyen va-
gyok. Kata ajánlott engem, azt mondta be-
csületes vagyok, odateszem magam a mun-

kához. Évike bejött a pékségbe, megkere-
sett, azt sem tudtam, hogy ki ő. De meg-
látott ő is bennem valamit, megbízott ben-
nem, és áthívott a boltba dolgozni. Emlék-
szem arra a pillanatra, amikor hazamentem 
a műszak után a pékségből, és mondtam 
Szandrának, hogy megváltozik az életünk: 
anya nem megy többet vasárnap és éjsza-
ka dolgozni. Olyan boldogok voltunk, alig 
tudtunk elaludni az örömtől. 

– És ekkor jött a történetnek egy szomorúbb 
része.

– Két-három évig tartott ez a jó időszak, 
aztán idén június elején jött az árvíz, és jú-
nius végén kiderült, hogy daganatom van. 
Azt hittem, csak felfáztam az árvíznél. De-
rékig ért a víz az udvarunkon, a házban 
pedig fél combig. Mindenünk odaveszett. 
Csónakkal mentünk megnézni, mi maradt. 
Kata kolléganőmnél laktam akkor egy hé-
tig, Szandra pedig egy osztálytársáéknál 
aludt. Nem sokkal később történt, hogy 
már nem bírtam felállni a csemegepult mö-
gött. Még végigcsináltam a napot, de más-
nap elmentem a MÁV rendelőbe, ott már 
a szemembe mondták, hogy daganatom 
van. Ez be is bizonyosodott a Megyei Kór-
házban. Nagyon rossz volt. Ekkor Szand-
ra árvizes táborban volt, én pedig igye-
keztem kivizsgáltatni magam. Amikor ha-
zajött, elmondtam neki, hogy mi van ve-
lem, mert mi addig is mindent megbeszél-
tünk. Minden apró részletet, legyen az jó 
vagy rossz. Mindig tudnunk kell egymásról. 
Ő nagyon sok táborban részt vehetett vol-
na, mert többet is szerveztek az árvízkáro-
sult gyerekeknek, de feladta a nyarát, hogy 
itthon maradjon velem, elkísérhessen min-
den vizsgálatra.

– A kivizsgálások közben, ebben az időszak-
ban már nem lakhattak a vízzel elöntött lakrész-
ben.

– Nem. De van Ócsanáloson egy néni, 
Lídi mama és a férje János bácsi, ők már 
korábban is támogattak bennünket, ők hív-
tak, hogy aludjunk fent náluk, mert nem 
mehetünk vissza arra a pokoli helyre. Nem 
maradtunk magunkra ebben a bajban. És 
egyre többen jöttek, hogy segítsenek. Az 
Ökumenikus Segélyszervezet, a Katolikus 
Karitász. Segítettek takarítani, kaptunk bú-
tort, a tiszaújvárosi református gyüleke-
zet által gáztűzhelyt, mosógépet is kaptam. 
Szandra mosott, főzött, mert én nem bír-
tam. Ez már a műtét után volt. 
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Az ifjú Kálvin
„Genfben maradtam Farel Vilmosnak 

nem annyira tanácsára vagy intésére, mint 
rettenetes kényszerítésére, mely olyan 

volt, mintha csak az Isten az égből a maga 
rettenetes karjával, erővel ragadott 

volna meg engemet.”

– Megoperálták tehát.
– Igen. Megvolt a végső ered-

mény, hogy rosszindulatú a daga-
nat. Sokára kaptam időpontot, an-
nak ellenére, hogy egyre rosszab-
bul voltam, egyre nagyobb fájdal-
maim voltak. De nagyon kedves 
volt az orvos. Bementünk Mari-
kával, az orvos pedig elmondta, 
hogy nagyon nagy műtétre szá-
míthatok, és soron kívül operál-
nak meg. Elmondta, hogy többen 
fognak operálni, mert a daganattól 
elhalt bennem sok minden, azokat 
csonkolni kell… Mikor felébred-
tem, akkor mondta az orvos, hogy 
sikerült mindent megoldania, és 
mégsem kellett annyi mindenhez 
hozzányúlni. Marika volt akkor 
is ott velem, együtt sírtunk örö-
münkben. Szandra nem volt ott, 
mert nem tudtam, hogy fog vég-
ződni, és nem akartam, hogy bor-
zalmakat lásson. Ő addig itt volt 
a parókián Marikával, Laci bácsi-
val, a családjukkal. Én is ide jöt-
tem haza legelőször. 

– Ezek után jött az öröm, az „ott-
honteremtés”.

– Erről én sokáig nem is tudtam. Ne-
kem nem volt saját házam, tulajdonom, 
így én nem is kaphattam semmilyen kárté-
rítést, mert ugye akinek semmije nem ve-
szett el, az nem is kaphat semmit. Végül az 

Ökumenikus Segélyszervezet mondta azt, 
hogy nem lehet, hogy fedél nélkül marad-
jak. Vettek is egy házat Ongán. Ehhez jött 
a Viasat tévécsatorna, aminek az Álomépí-
tők műsora felújította ezt a házat. De mi 
erről nem tudtunk. Mi csak arról, hogy ok-
tóberben jelentkeztek egy szerdai napon, 
hogy menjünk el nyaralni. Szandra rendkí-
vüli szünetet kapott az iskola igazgatójától. 
Három hetet. Azt mondták, hogy egyéb-
ként is szorgalmas és jó tanuló, és be fog-
ja pótolni. Nagyon rendesek voltak. Így el-
mentünk nyaralni. Voltunk Miskolc-Ta-
polcán és Balatonalmádiban, szuper pan-
zióban és szállodában, el sem lehet kép-
zelni. Közben azt sem tudtuk, hogy hol 
épül a ház, mert csak azt mondták, hogy 
Csanáloshoz közel, ahol nem veszélyezteti 
a víz. Csanálosra már nem adtak volna épí-
tési engedélyt. 

– Három hét múlva megérkeztek tehát az ott-
honhoz.

– Igen, csodálatos volt az átadás. Megér-
keztünk este, bekötött szemmel, azt sem 
tudtuk, hogy hol va-gyunk. Sötét volt, ki 
volt világítva a ház. Mentünk ketten kézen 
fogva a sok ember között. És ami a legna-
gyobb meglepetés volt, hogy ott volt a kó-
rus, az ongai református kórus, és olyan 

dalt énekeltek… (A 127. zsol-
tár feldolgozását, melynek szöve-
ge tanulságos: ha az Úr nem épí-
ti a házat, hiába fáradoznak an-
nak építői… Szerelmesének álmá-
ban ad eleget). Csak néztem őket, 
és mindenki szipogott, én még 
jobban rázendítettem. Alig bír-
tuk ki, olyan jó volt. És nem volt 
vége. Mert mielőtt még bemen-
tünk, kezembe adtak egy boríté-
kot, egy hivatalos levelet. Nem is 
tudtam elolvasni, csak a vastag fe-
kete betűs részt a szövegből, hogy 
„határozatlan idejűvé változta-
tom a munkaviszonyát”. Ez már 
a csoda. Mert így nem csak kap-
tunk egy otthont, de meg is tud-
junk tartani, fenn is tudjuk tartani. 
Olyan nagy a munkanélküliség er-
refelé, nekem pedig lesz munkám, 
és nagyon szeretem is, amit csiná-
lok. És mondhatom Szandrának, 
hogy nem kell félnünk, mert hol-
nap is meglesz a betevő falat. 

- Milyen lesz ezek után a karácsony? 
Hogyan készülnek? 

- Gyönyörű. Csodálatos. Még élő 
fenyőfánk is lesz idén, ebben a szép új ház-
ban. De fontos az is, hogy az ember vissza-
nézzen, és meglássa, hogy mennyi minde-
nen túl van már. Hogy meglássa a dolgok 
jó oldalát is, mert mindennek van rossz ol-
dala is, és jó oldala is. Nekem nagy dolog, 
hogyha készíthetek egy adventi koszorút a 
gyülekezetnek. Szeretnék én is tenni máso-
kért. Nyár óta már én is kórustag vagyok, 
és templomba is eljárok, része vagyok tehát 
a közösségnek.

Egy védőnő, egy nevelő, egy tornatanár, igazgató, 
munkatársak, barátok, szobát adó emberek, fő-
nökasszony, családsegítő, lelkészcsalád, adni kész 
gyülekezetek, segélyszervezet, médiaszakemberek, 
kórustagok… Mindenki a maga helyén és idejé-
ben érkezett, hogy hozzátegyen valamit egy élethez. 
Két élethez. Mindenki számára adott a lehetőség, 
hogy előre vigyük egy-más életét. Ünneppé tegyünk 
ünnepet és hétköznapot. Mert Isten csodái csodála-
tos módon általunk mehetnek végbe…

Barnóczki Anita

127. Zsoltár 
Sík Sándor fordítása
Hogyha az Úr nem építi a házat, 

Hasztalan fárad, ki építi azt.
Hogyha az Úr nem őrzi meg a várost,

Aki azt őrzi, hasztalan virraszt.
Hasztalan néktek hajnal előtt kelni,

Fönn fáradozni késő éjszakáig
És verejtékkel enni kenyeret,
És verejtékkel enni kenyeret;

Pihentében is megad minden áldást
Annak az Úr, akit szeret.
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Konfliktus és száműzetés

1537 elején a lelkészek benyújtottak a tanács elé egy 
tervezetet az egyházi élet szabályozásáról. Elgondo-
lásuk szerint az úrvacsorát minden vasárnap ki kelle-
ne osztani, de a „nép alkalmatlanságára” való tekintet-
tel mégis csak havonta ajánlják a kiszolgáltatását en-
nek a szentségnek. Azt nem volna szabad részesíteni 
benne, aki megbotránkoztató életet él, azaz be kell ve-
zetni a kiközösítés gyakorlatát. Már ebben a tervezet-
ben körvonalazódott a presbiteri tisztség kialakításá-
nak igénye. Igaz, hogy a lelkészek a választás jogát erre 
a tisztre átengedték a világi hatóságnak, viszont az így 
létrejött testület műkö-
dését attól elválasztva, 
függetlenül képzelték 
el. A szabályzat aján-
lotta a zsoltárok ének-
lését az istentiszteleten, 
valamint a gyermekek 
oktatását a hit alapvető 
kérdéseire, s azt, hogy 
az ebben való jártassá-
gukról nyilvános vizs-
gán tegyenek majd bi-
zonyságot (a konfirmá-
ció ősformája). Szere-
pelt még a házasságkö-
tés bizonyos feltételei-
nek a szabályozása is a 
cikkelyekben. A lelké-
szek azt kívánták, hogy 
minden polgár kötelez-
ze el magát a szabály-
zat betartására bizo-
nyos hűségnyilatkozat 
formájában.

A tanács elfogadta a tervezetet, és határozatot hozott 
annak bevezetéséről, ide értve az eskü formájában le-
tett hűségnyilatkozatot is. A polgárság egy része azon-
ban nem engedelmeskedett. Miután a vezető lelkészek 
nem voltak jogokkal felruházott polgárok, mindösz-
sze megtűrt menekültek, a tervezet ellen tiltakozók ki-
használták a polgárság jelentős részének ellenérzéseit a 
„franciákkal” szemben. Hangoztatták, hogy az idegen 
menekültek ne tegyenek súlyos igát a szabad genfi pol-
gárok nyakába. A város vezetése engedett a nyomás-
nak, és nem engedélyezte az úrvacsorától való eltiltást, 
a kiközösítést, hanem az úrvacsorához járulás lehető-
ségét korlátozás nélkül a személyes jogok közé sorol-
ta. Meghatározta, hogy ezt a sákramentumot – ahogy 
Bernben is gyakorolják – évente csak négyszer szabad 
kiosztani. Ezzel egyértelművé tette, hogy az egyház 
belső ügyeiben is magának igényli a döntéshozatal gya-
korlását. A feszültséget tovább növelte, hogy a válasz-

tások során a Kálvinék ellen agitáló ellenzék többség-
be került a város vezetésében. Hamarosan érvényt kí-
vántak szerezni annak a törvénynek, hogy a lelkészek-
re büntetés vár, ha beleavatkoznak a politikai ügyek-
be. Ha tehát a szertartások kérdése a politikai vezetés 
hatáskörébe tartozik, akkor politikai ügyként kezelen-
dő, következésképp a lelkészeknek egyetlen lehetősé-
gük marad: engedelmeskednek.

Ezek az események meglehetősen nehéz helyzetbe 
hozták a lelkipásztorokat. Súlyosbította a problémát, 
hogy Bern városa politikai függőségbe akarta vonni 

Genfet, s első lépésként 
az egyházi élet terüle-
tén kívánta meg a berni 
rendtartás bevezetését, 
(így azután a szertar-
tások kérdése valóban 
politikai ügy lett). Kál-
vin kinyilvánította, hogy 
„külső, lényegtelen dol-
gokról” (adiaforon) lé-
vén szó, nem látja aka-
dályát a szertartási vál-
toztatásoknak, de azt 
kérte, hogy a tanács en-
gedje át a döntést az 
egyháznak, s várja meg 
a hamarosan ülésező zü-
richi zsinat határozatát. 
A „Bern-barát” politikai 
vezetés azonban nem 
vette figyelembe Kálvin 
felvetését, hanem 1538 
márciusában megsza-
vazta a keresztelőkutak 

használatát, a kovásztalan kenyeret az úrvacsorában, 
a húsvét, az áldozócsütörtök, a pünkösd, a karácsony 
és egy Mária-ünnep megtartását (Genfben addig csak 
a vasárnapot ünnepelték). Az ellentmondó lelkésze-
ket eltiltották a prédikálástól. Caraud, a vak prédikátor 
nem engedelmeskedett, ezért bebörtönözték. Kálvin 
és Farel tiltakoztak, de nem értek el semmilyen ered-
ményt. Ezért 1538 húsvét ünnepén (április 21.) mind-
ketten megtagadták az úrvacsora kiosztását, mert „az 
oly szent misztérium profanizálása lenne”, ha ilyen kö-
rülmények között kiszolgáltatnák a szentséget. Két 
nappal később a város vezetőtestületei azt a döntést 
hozták, hogy a három lelkipásztor – Caraud, Farel és 
Kálvin – három napon belül hagyják el Genfet. 

Dienes Dénes
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Schmitt Pál látogatása a New York-i magyar reformátusoknál

z ENSZ közgyűlés őszi ülésszak-
ára érkező magyar köztársasági el-
nök rendkívül sűrű programja so-
rán felkereste az amerikai magyar 
reformátusság egyik New York-i 
gyülekezetét. A világváros szívé-

ben lévő 69. utcai magyar református templomban 
az elnököt, a magyar konzulátus vezetőit köszön-
tötték az amerikai magyar reformátusok képvise-
lői, élükön Poznan Béla püspökkel. Schmitt Pál el-
mondta, hogy útja során szeretne találkozni a kint 
élő magyar vallási közösségek képviselőivel, ezáltal 
is szorosabbra vonva a kapcsolatot a Magyarország-
tól elszakadtakkal. Elmondta, hogy nem lehet sem-
milyen akadálya az óhaza és az Amerikában élő ma-
gyarság kölcsönös együttműködésének. Különös-
képpen is fontosnak vélte az egyházak szerepét a 
lelki közösségépítés, valamint a nyelvi és a kulturá-
lis identitás elmélyítése és megőrzése terén. A terve-
zettnél hosszabb időre nyúló találkozón a magyar ál-
lamelnök kedvesen elbeszélgetett a New York-i ma-
gyar református gyülekezet tagjaival.

Beiktatták az új amerikai magyar református püspököt
zeptember végén Connecticut államban 
a fairfieldi magyar református templom-
ban iktatták be tisztébe Poznan Béla püs-
pököt. A Krisztus Egyesült Egyházához 
tartozó Kálvin Egyházkerület új püspö-
két titkos szavazással választották meg, 

az egyházkerület lelkészei és gyülekezeti képvise-
lői még májusban a Pennsylvaniában megtartott vá-
lasztói közgyűlésen. Az egykori szlovákiai magyar 
lelkipásztor hosszú időn keresztül New Yorkban 
volt lelkész. A 69. utcai magyar gyülekezetből in-
dult szolgálati helyének új állomására Fairfieldbe, 
ahol közel két évtizede szolgál.

A püspökszentelő istentiszteletre benépesült a 
fairfieldi templom. A jeles eseményre nemcsak a ke-
rülethez tartozó lelkipásztorok és gyülekezeti kép-
viselők jöttek, hanem a másik magyar református 
egyháztest, a Független Magyar Református Egy-
ház vezetői és lelkipásztorai is megjelentek. A Ma-
gyarországi Református Egyházat dr. Kádár Zsolt 
esperes, a Doktorok Kollégiuma főtitkára képvisel-
te e jeles alkalmon.

A kétnyelvű püspökszentelési istentiszteleten az 
angol nyelvű ünnepi igehirdető Geoffrey Black 
Krisztus Egyesült Egyháza elnöke volt, míg a ma-
gyar nyelvű liturgiát a Kálvin Zsinat korábbi püspö-

kei, Ludwig Kálmán és Medgyesi Lajos vezették. A 
magyar nyelvű igehirdető dr. Kocsis Attila esperes 
volt, s ugyancsak magyar nyelven vette ki a püspö-
ki esküt új szolgatársától Szabó Sándor, az amerikai 
Független Magyar Református Egyház püspöke.

Az istentisztelet során 25 lelkipásztor kért egy-
egy Igével áldást az amerikai magyar reformátu-
sok újonnan megválasztott vezetőjére. Részt vett 
az alkalmon Trombitás Zsófia Magyarország New 
York-i konzulja.

S

Schmitt Pál és Kádár Zsolt esperes a New York-i 69. 
utcai magyar református templomban

A
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Zsindelyné Tüdős Klára-díjas Tiszáninnenről

udapesten a Zsinat tanács-
termében tartotta a Refor-
mátus Nőszövetség szep-
tember 4-én országos kon-
ferenciáját. Ezen több gyü-
lekezetből részt vettek 

Tiszáninnenről is. A küldöttek meghall-
gathatták dr. Bagdy Emőke és Földesiné 
Kántor Mária előadását. Különlegessége 
volt az együttlétnek, hogy első ízben ke-
rült átadásra a Zsindelyné Tüdős Klára 
díj. A díjat a Nőszövetség alapította, hogy 
elismerje azokat, akik jelentősen előmoz-
dítják az újjáalakult szolgálatot. 

Ebben az esztendőben összesen öten 
kapták ezt a megtisztelő elismerést, egy-
házkerületünkből korábbi elnökünk dr. 
Horváth Barnabásné.

Dr. Horváth Barnabásné Perjéssy Már-
ta az újraszerveződő Nőszövetség egyik 
meghatározó személyisége a Tiszáninneni 
Egyházkerületben. Talán kevesek előtt is-
mert közöttünk, hogy nemcsak akkori 
szolgálati helyén, Sajószentpéteren szer-
vezte meg a Nőszövetséget, hanem az ő 
érdeme az, hogy 1992. október 6-án né-
hány gyülekezet asszonyainak részvételé-
vel megkezdődött Tiszáninnen is a nőszö-
vetségi munka. Ezt követően 2003-ig tit-

kárként vett részt a kerületi rendezvénye-
ken és azok szervezésében.

A kerület 2005-ben választotta elnök-
ké. Megválasztásakor talán ő sem gon-
dolta, hogy Isten két jelentős dolgot – ta-

lán azt mondta volna rá, hogy erő felet-
ti dolgot – készít feladatul elnöksége ide-
jére. 2006-ban a Magyar Reformátusok V. 
Világtalálkozóján belül került sor Miskol-
con a Nőszövetségi Világtalálkozóra. En-
nek szervezésében és lebonyolításában 
jelentős részt vállalt. Talán az volt a leg-
nagyobb jutalma, hogy zsúfolásig meg-
telt Miskolc legnagyobb temploma a Kár-
pát-medence minden részéből összegyűl-
tekkel. A másik talán nem ilyen látványos 
volt, de hitünk szerint talán még fonto-
sabb, hogy 2008-ban az ő vezetésével ké-
szült el a Kárpát-medencei imafüzet. Ál-
dott volt az ezt előkészítő testvéri találko-
zó Miskolcon, de talán Istenünk előtt még 
kedvesebb volt, hogy nemcsak képet ad-
tunk Tiszáninnenről, hanem együtt szállt 
imánk a Mindenség Urához. 

Az előttünk jó példával járt megbecsülé-
sének tartjuk, amikor a Zsindelyné Tüdős 
Klára díjban részesült.

Isten áldását kérjük életére, közöttünk 
végzett fáradozására.

Földesiné Kántor Mária titkár

B
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„Meredek sziklák között…”
záz éve, 1910. szeptember 28-án halt meg 
Kun Bertalan (1817-1910), a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület püspöke.

Kun Bertalan életművének tanulmányozá-
sa egy olyan kornak a történéseibe vezet el, 
amikor a nemzeti, társadalmi, egyházi kér-

dések sokasága megoldásra vártak. Ő mint lelkész, egy-
házkormányzó, lelkes „hazafi” - reformátor elődeihez 
híven - mindezeket a kérdéseket hittel, bölcsességgel 
felvállalta.

Nagy példányszámban, nyomtatásban megjelent mű-
vei: szépirodalmi, főleg tudományos, gyakorlati teoló-
giai jellegű dolgozatai, könyvei betekintést adnak ko-
rának változatos, küzdelmes, egyházi és világi esemé-
nyeibe.

Papi szolgálatának 70, ebből 44 évig tartó püspöki 
tisztének áldásai, küzdelmei: egyháza, protestáns isko-
lák, nemzete iránt elkötelezettsége bontakozik ki az ol-
vasók előtt. Arra törekedett Istentől rendelt hosszú éle-
tének minden idejében: Széchenyi, Kossuth, Deák Fe-
renc, császárok, királyok jelenlétében…, hogy elérkez-
hessen nemzetének, egyházának tisztább korszakához, 
tanítványi szerénységgel.

Mint püspöknek megadatott az, ami a jövőt látó em-
bereknek csak nagy ritkán, hogy jóslatai, sőt tudomá-

nyos igénnyel meg-
fogalmazott elgon-
dolásai a szeme lát-
tára értek valósággá. 
Tudta, hogy a nemes 
harcnak, szabálysze-
rű küzdelemnek ak-
kor is van értelme, 
ha sok esetben nem 
kíséri világi értelem-
ben siker, elismerés, 
hála… még az is le-
het, hogy leginkább 
ekkor van értelme. 
A biblikus megfon-
tolások valóságában 
soha nem fogta el a reménytelenség.

A Szentírás felől közelíti meg az egyház, benne a ke-
resztyén ember és világának kérdéseit. Tudományá-
val nem kérkedik, mert hite által vallja: „minden Isten 
ajándéka”. Szelíd természetű egyházkormányzó volt, 
de nem tért ki a helyes elgondolások megvalósításában 
a kemény vitatkozások elől. Munkatársait nem illette el-
marasztalással, a felsőbbséget mint Isten döntését elfo-
gadta, így érthetjük meg, hogy még a királyt is „áldott-

S

„Istentisztelet a MÜPA-ban? 
Lehet, hogy újra magára talál a 
kultúra? 

Nem csupán nagyszerű zenei él-
ményben volt részem a minap a 
Művészetek Palotájában, de csodá-
latos testvéri találkozásnak is lehet-
tem ennek nyomán részese. Meg-
hívást kaptam ugyanis a Reformá-
tus Énekek XI. találkozójára. Mint 
zeneszerető és keresztény testvére-
imet szerető ember hogyne men-
tem volna el. Koncertre, hangversenyre számítot-
tam, és azt láttam, hogy az államtitkár zsoltárokat ol-
vas, a közönség énekel, a roppant méretű kórus pedig 
a színpadon imádkozik. Szól az orgona, és azt sem 
tudom már, hol vagyok. Igen, Magyarországon va-
gyok, politikusok és egyszerű emberek között (meg-
szólítottak egy apró borsodi falucska lakosai is, kik-
kel az árvíz idején találkoztam) a kultúra egyik fel-
legvárában, a zenei igényesség emelkedett közegében, 
és mindez leplezetlen Isten-dicséret. Talán mégis van 
kiút e hazában, talán fordul újra a világ, talán a kul-
túra újra közeledni fog a kultuszhoz… - ilyen gondo-

latok forogtak a fejemben, miköz-
ben hallgattam az éneket, és magam 
sem vettem észre, hogy énekelem a 
hallgatótársaimmal együtt a refor-
mátus imádságokat, amelyeket ad-
dig ugyan nem ismertem, de itt nem 
maradhattam én sem néma. Való-
ban nem. Imádság indult a szívem-
ben, legfőképpen a hála szava, hogy 
él ez a bátorságos hitvallás hazánk-
ban, s hogy ezúttal én is részese le-
hettem. S talán nem voltam egyedül 

ezen elmerengő gondolatokkal, hiszen a végén köny-
nyes szemmel együtt adtunk hálát nemzeti imánkat, a 
Himnuszt énekelve. Új barátokra és új reményre talál-
tam ezen az estén. Igen, a MÜPA-ban.” 

Kocsis Fülöp görög katolikus püspök

Cikkszám: BGCD 210
Vonalkód: 5998272708531
Nagyker. ár: 1760.- Ft + ÁFA
A felvétel a VII. Református Zenei Fesztiválon készült a 
Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyter-
mében 2010. június 25-én.

Református énekek IX.
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Czövek Tamás (szerk.): Írd meg, 
amiket láttál. Hét lakótelepi gyüle-
kezet. ISBN 978 963 558 160 3; 192 
oldal; kartonált; 1200 Ft

A szigetszentmiklósi lakótelep református 
gyülekezete 10 éves történetére visszatekint-
ve konferenciát szervezett, ahol a panelmisz-
sziót végző lelkészek és gyülekezetek konzul-
tációjából, a közös útkeresésből született kö-
tetet is bemutatták egy kerekasztal-beszélge-
tés keretei között. Czövek Tamás szerkesztő 
ismertetőjét követően a Kálvin Kiadó mun-
katársa, Mucsi Zsófia vezetésével Harmathy 

András (Szigetszentmiklós-Újváros), Dandé 
András (Miskolc-Avas-Dél) és Lovas András 
(Budapest-Gazdagrét) vallottak arról, miért és 
hogyan végzik a hagyományostól sok szem-
pontból eltérő lelkészi munkájukat fiatal, la-
kótelepi református gyülekezeteikben. A be-
szélgetés a kötethez hasonlóan nem gyüleke-
zetépítési módszerekre tette a hangsúlyokat, 
hanem arra a történetre, amit Isten cselekszik 
ezekben a gyülekezetekben. 

A hét lakótelepi gyülekezet beszámolójának, 
bizonyságtételének nem titkolt szándéka az, 
hogy további munkára buzdítsa a református 
egyházat ezen a téren. A könyv kapható a Kál-
vin Kiadónál és könyvterjesztő partnereinél. 

Urunk, Istenünk! Te alászálltál a mélybe, hogy bennünket felemelj! Szegénnyé lettél érettünk, hogy gazdagok lehes-
sünk. Hozzánk jöttél, hogy Feléd indulhassunk. Olyanná lettél, mint mi, emberré, avégre, hogy felemelvén minket, része-
sülhessünk az örök életben. … Te nem csak ott fenn a mennyekben, de itt vagy a földön is, közöttünk, nem csak nagy 
és hatalmas Isten vagy, de hozzánk hasonlóvá lettél, megalázott por emberré, te nem csak uralkodni akarsz felettünk, de 
nekünk szolgálni, te nem akartál örökre a mennyben maradni, hanem Jézusban emberré lettél, alászálltál, közöttünk 
éltél, és érettünk meghaltál.

Emlékezünk korunk sok szenvedésére, a sötétségre, a tévedésekre és félreértésekre, az élet keménységére, melyből so-
kaknak úgy kijutott, és nincs, aki megvigasztalja őket. Látjuk a sok veszélyt, mely a világot fenyegeti, és tudjuk, hogy 
nincs, aki tanácsot adjon, hogy e veszélyben hogyan cselekedjünk. … Adj bölcsességet, türelmet és elszántságot azok-
nak, akik kormányon vannak, akik a közvéleményért felelősök, hogy e földön minden embernek joga lehessen, és joga-
ival élhessen.

Gondolunk a betegekre, az értelmi fogyatékosokra, a szegényekre, az üldözöttekre, az elnyomottakra, az igazságta-
lanságot szenvedőkre, az árva gyermekekre, és azokra a gyermekekre, akiknek bár vannak szüleik, de azok nem iga-
zi szülők. Azokra is gondolunk, akik hivatásukból adódóan is úgy segítenek, ahogy csak ember képes segíteni. Gondo-
lunk hazánk, más országok vezetőire, bíráira, hivatalnokaira, tanítóira, nevelőire, azokra, akik könyveket és újságo-
kat írnak, orvosokra és ápolókra a kórházakban, a különböző templomok és felekezetek igehirdetőire, közelben és tá-
volban. Rájuk gondolunk most, és arra kérünk, hogy a karácsony fénye nekik is és nekünk is tündöklőbb legyen, mind-
annyiunk boldogulására. Ezt kérjük a mi Üdvözítő Urunk nevében, akiért már sokszor meghallgattál, és meg is fogsz 
hallgatni minden időben. Ámen.

(Karl Barth)

nak” nevezi. Szolgálatának hosszú idejében 
- amely beérkezett a 20. századba - szor-
galom, pontosság, tudományos igény és a 
krisztusi szeretet nyilatkozik meg!

Írásainak fellelhető sokaságát, benne el 
nem évülő bibliai és tudományos meglátá-
sait igyekeztem mint szerző egyházunk mai 
életére és szolgálatára is vonatkoztatni. Te-
ológiai tudományát, gazdag, klasszikus mű-
veltségét kora ifjúságától fogva a sárospa-
taki kollégiumban szerezte meg és a kora-
beli német protestáns egyetemeken gyara-
pította. De nem használta abban a formá-

ban, hanem átértékelte a biblikus, magyar 
reformátori tételekre, tanításokra. Minden 
idők református nemzedékének útmuta-
tás ez: nem divatos, tetszetős utakon, új ta-
nokkal kísérletezni, hanem tovább menni a 
magyar reformátorok tanításainak sok ál-
dást teremtő útján.

Úgy állítottam össze a „Meredek sziklák 
között” című megemlékezést, hogy egyhá-
zi beszédek, jubileumi megemlékezések, te-
metési prédikációk, tanulmányok egy vagy 
több darabját ismertetve elvezethessem az 
olvasót a sokszínű, tartalmas, a kor értékeit 

és hiányosságait feltáró, tudományosan be-
mutató írások megértéséhez.

2010. október 24-én a felsőnyárádi gyü-
lekezet hálás megemlékezést tartott Kun 
Bertalan püspökre emlékezve. Halálának 
századik évfordulóján is érezzük át, hogy a 
tudós püspök elmúlt, de mégis létező életé-
vel „tiszti rokonságban” lehetünk, aki „re-
mekképül”, „tűzoszlopul” adatott mind-
nyájunknak, hogy Istentől rendelt küldeté-
sünkhöz méltók lehessünk.

Kocsis Attila

Imádság karácsonyra
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- olvasson friss egyházi híreket 
- nézze meg, milyen programok 
   lesznek kerületünkben
- épüljön napi igemagyarázataink által
- készítsen gyülekezetének saját honlapot
- kutasson a Sárospataki Református Lapok 
   archívumában

tiszáninneni reformátusok a világhálón

www.tirek.hu


