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HAJLÉKODBA, URAM!
„Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát!” (Neh 10,40) – akár mottója is lehet-

ne ez az igevers Nehémiás könyvének. A nép kollektív bűnbánatát követően az átok
és pecsét alatt vállalt Istenhez fordulás utolsó mozzanata ez a fogadkozás. Elsősor-
ban arra vonatkozott, hogy megadják a tizedet, földjük első termését, állataik első-
szülöttjeinek legjavát beviszik a templomba, hogy folyhassanak az áldozatok.

J
ézus Krisztus keresztáldozata az ilyen típusú áldozatbemutatást megszüntette,
feleslegessé tette; az új szövetség népétől mást vár el Isten. Ám sokszor van
olyan érzésem, mintha a küldetés realizálása gellert kapna. A templommal mint

épülettel való törődés lesz a hitélet mércéjévé – és ha restauráljuk a templomot (meg-
újulnak parókiáink, karbantartjuk ingatlanainkat), úgy tűnik, minden rendben van.

Félreértés ne essék: az egyházi épületekkel való törődés rendkívül fontos és dicsé-
retes dolog! Mert dőlt már le elferdült templomtornyunk. Egy lelkész akkor úgy fo-
galmazott: miattunk dőlt le. Tökéletesen igaza volt, mert – a közösségre ráfogott
kollektív bűnösséggel ellentétben – teológiailag teljességgel megáll az önmagunkra
kimondott kollektív bűnösség eleme (erre példa a fenti
bűnbánat). Mert épült be templomtégla újonnan épült
Isten házába; és láttam nem egy templomunkat, mely-
nek belsejéből a fák épp csak az égig nem nőttek. Mert
dőlt le villámcsapás következtében is templomtor-
nyunk… Valaki akkor azt mondta: azt a templomot
már sohase fogják felújítani. S lám, ha az Úr háza iránt
féltő szeretet emészti a híveket (Zsolt 69,10), még ha
maroknyi közösségről van is szó, megtörténik a csoda:
az Isten háza megújul!

Ám mindezeken túl rendkívül áldásos lehet tudato-
sítani, hogy az Isten háza nem elhanyagolása nem csu-
pán a vele való fizikai törődést, karbantartását, csino-
sítását jelenti. Itt a nem elhanyagolás az egyházi élet minden területére kiterjedő po-
zitív viszonyt fejez ki. Ne feledjük: a legszebb templom a megtelt (vagy az adottsá-
gokhoz mérten minél jobban megtelt) templom, ékességét az Urat lelkesen dicsérő
hívek jelentik. És ha ők megvannak, akkor a templom (az egyház egésze) bizonyá-
ra nem hanyagolódik el.

E
gyházunk népegyházi jellege az elmúlt évtizedekben megkopott, előbbre
jutni valószínűleg a hitvallói jelleg megerősödésével/megerősítésével lehet.
Ez csakis az Úr szíveket megdolgozó munkálkodása által történhet, ám ma-

gunkat is oda kell tennünk. Az egyháztörténet számtalan példát szolgáltat arra, hogy
időnként és helyenként nagy megújulások történtek. A mi népünknek is erre van a
legnagyobb szüksége. Ám a szükség felismerése nem elég, ha egyházunk jövője
fontos számunkra: elengedhetetlen a kollektív bűnfelismerés és bűnbánat, amihez
viszont a személyes megszólítás, az ébresztgetés, a lélektől lélekig elv alkalmazása
vezethet el.

A. Kis Béla

Kiszedem belőled
A csendeshétről hazafelé tartva

vidám beszélgetés folyt az eltelt na-
pok élményeiről. A fiatalember, aki al-
kalmilag csatlakozott a csoporthoz,
alig szólalt meg; a hit útját kereső
ember volt. A lelkes beszélgetést egy
váratlan kérdés törte meg: Te milyen
dezodort használsz? A hangulat hir-
telen megdermedt, a megszólított fia-
talember pedig – nagyon kínosan é-
rezve magát – fejét lehajtva hallga-
tott. A kérdező azonban nem adta fel:
Nem akarod megmondani? Nem baj,
úgyis kiszedem belőled.

Ám nem szedte ki belőle, mert a
fiatalember az út további részében
már nem szólalt meg, és a csoport
tagjai sem tudták felvenni a váratlan
kérdés által megtört lelkes beszéd fo-
nalát. Mit vihetett magával haza ez a
fiatalember a csendeshétről? Taní-
tást? Bizonyságtételek emlékét? Le-
het, hogy máskor jobban meggondol-
ja, hogy részt vesz-e ilyen alkalmon.

Milyen sokszor okoz botránkozást
vagy képez akadályt a helytelen (vagy
helytelenül kimondott) szó! Beszé-
dünkkel ajtókat nyithatunk, de be is
zárhatjuk őket. Csak Isten tudja, hogy
hányan hordoznak sebeket a bántó,
botránkoztató, megalázó szavak mi-
att. Mennyire Isten bocsánatára szo-
rulunk kimondott szavaink miatt! Mi-
lyen jó lenne, ha szóban és cseleke-
detben történő bizonyságtételünkben
szem előtt tartanánk: „Nem hatalom-
mal és nem erőszakkal, hanem az én
lelkemmel! – mondja a Seregek Ura”
(Zak 4,6b). Mert az emberi indulat Is-
ten országát nem építi, ám: „Mint az
aranyalma ezüsttányéron, olyan a he-
lyén mondott ige” (Péld 25,11).

Szabó András



Egy tollforgató, művelt, kiadót mű-
ködtető egyén írását olvastam minap
egyetlen magyar nyelvű napilapunk-
ban. Ahogy az elején lefesti a bérmá-
lása kínjait (nagyon plasztikus leírást
kapunk a szenvedéséről), az már előre-
vetíti az írás további hangnemét (cél-
keresztjében olyan országok politikai
irányultsága, amelyekkel a politikai-
katonai szövetségen túl ezernyi szál
köt össze, de erre most nem akarok ki-
térni).

Mástól is hallottam már, hogy élete
meghatározó, megrázó (többnyire gye-
rekkori) élményei közt tartja számon
egy-egy pap külsejét, hogy mekkora
visszataszító erővel tudta egy életre
meghatározni a hitét. Igen, hitét, ugyan-
is ez az „élmény” elakasztotta a to-
vábbi figyelmet és kíváncsiságot. Bi-
zonyára komoly tényező a hitre vagy a
tagadásig jutásban az, hogy kitől hal-
lunk Istenről. De még nem találkoztam
olyan emberrel, aki például azért hagy-
ta volna abba a nyelvtanulást vagy a
járművezetői tanfolyamot, mert az ok-
tatójának piszok volt a körme alatt,
vagy hordónyi volt a hasa.

Érintsük újra a cikket. A lelkész, a
pap Isten méltatlan szolgája. Nem két-
lem, hogy nehezítő körülmény lehet,
ha az illető külseje kifogásolható (en-
gem is zavar, ha példának okáért az es-
kető pap szandált visel), de mégis: nem
túl könnyelmű dolog itt leállni? Mert

amint leragad valaki a pigmentfoltok-
nál és eluralkodik rajta az ellenszenv,
máris rááll egy olyan vágányra, ami u-
gyan visz valahova, ugyanakkor távo-
lít. A gondolkodását meghatározó in-
gerek olyan valamiből táplálkoznak, a-
mit ő a szabadság erőinek gondol, mi-
közben a keresztyéni gondolkodás et-
től kezdve számára az „európai és a nem-
zeti modernitás (szabadság) ellenerői-
vel” ér fel.

Közéletünk eme meghatározó sze-
mélyiségének legfőbb félelme ugyanis
a „keresztényesítés”. Minden rosszat,
ami csak jöhet és fenyegetheti az „eu-
rópai szabadságjogok rendszerét”, azt

a nemzeti-keresztyén politikai törekvé-
sekben látja. Sorolja végtelenül elítélő
és lenéző egyházkritikai megjegyzése-
it, és miközben arról győzködi az ol-
vasót és önmagát, hogy nincs egyetlen
igazság, az én Jézus Krisztusba vetett
hitem igazságát lenézi, megkérdőjele-
zi, leköpi – mert azt gondolja, igaza
van. Neki lehet…

Kis Lucia

Az ÚR színe előtt
Istenünk és Urunk, lelkünk a világ

pusztaságából a Te örök gazdagsá-
godhoz fordul. Hozzád emelkedik e
világi szorultságából, hogy boldog és
szabad lehessen. Amikor keres, en-
gedd őt találni; gazdagítsd meg böl-
csességeddel és igazságoddal, hogy
ne vágyjon olyan javak után, melyek
nem elégíthetik meg, kincsek után,
melyeket nem tarthat meg. Add érez-
nünk, hogy aki szorosan Temelletted
van, sosem szűkölködik vigaszban,
hanem mindig megtalálja, amivel
megörvendeztetheti magát és máso-
kat. Ezt a gazdagságot Jézus Krisz-
tusban nyújtottad nekünk, a mi Urunk-
ban. Add nekünk ezt a gazdagságot
egyre nagyobb mértékben, és őrizd
meg szívünk mélyén, ahova nem ér-
het el semmiféle hatalom, hogy meg-
fosszon tőle. Ámen.

Jakob Peter Mynster

2 Kálvinista Szemle 2013. szeptember

G
O

N
D

O
LA

TO
K

 –
 D

O
K

U
M

EN
TU

M

Erdélyi József

ŐSZI  ÚT,  HAZAFELÉ
– részletek –

Megritkul már a nyárfák levele,
dúsan terül a réti fű vele,
hosszan, amint ragadja el a szél,
mint egy királyi, arany szemfedél.

...Már alkonyodni kezd.
Az útfélen feltűnik a kereszt,
rajta csüng búsan az Ember fia,
lehajtott fején töviskorona...

Csak hulljatok, ti nyárfalevelek!
Repülj idő! – Én pajzst emelek,
arany pajzst, mely mint a Nap ragyog
s az van ráírva, hogy feltámadok!

KINEK  AZ  IGAZSÁGA? A Magyar Református
Egyház Zsinatának
zárónyilatkozata
Mi, magyar reformátusok, Istennel és

egymással kötött szövetségünket mege-
rősítve zsinati közösségünkben adunk
hálát hitvallásunkért, a 450 esztendős Hei-
delbergi kátéért. Így fogadjuk el a káté
szövegének átdolgozott, új magyar fordí-
tását is. A heidelbergi káté olyan hitval-
lás, amely az emberi kifejezőképesség tö-
redékes eszközeivel fogalmazza meg Is-
tenbe vetett hitünket és ad számot a ke-
resztyén életről. Olyan formában, amely
számos eltérő kultúrában váltott ki azo-
nos hatást: összegyűjtött és megtartott.

Tudjuk, hogy Krisztuséi vagyunk, aki
vigasztalja, vezeti, megtartja népét. En-
nek a boldog bizonyosságnak és szilárd
hitnek ma is érvényes és világos kifeje-
zése A heidelbergi káté, amely ugyanak-
kor jelzi, hogy a magyar reformátusok el-
választhatatlanul kapcsolódnak egy hatá-
rokon és kontinenseken átívelő értékkö-
zösséghez. Nincs olyan nyelvi, kulturá-
lis, történelmi határ, ami megoszthatná
keresztyén testvériségünket, amely eb-
ben a hitvallásban jut kifejezésre. A hei-
delbergi káté minden nyelven és minden
korban ugyanazt hirdeti: Krisztus váltsá-
gát és valóságát az ember életében, meg-
szentelő jelenlétét az egyházban. A Kár-
pát-medencei népek nyelvén kiadott Hei-
delbergi káté pedig üzenet: a népek meg-
békélésében az üdvözítő Istenhez tartoz-
va vagyunk egymás testvérei.

Soli Deo gloria!
Debrecen, 2013. június 28.



Ebben az évben ünnepeljük A hei-
delbergi káté kiadásának 450. évfor-
dulóját. Az új fordítás is elkészült: a
Magyar Református Egyház – példaa-
dó módon – egy kötetben adta ki
magyar, szlovák, román, német és
angol nyelven. A szakemberek tudo-
mányos konferenciákon, lelkészto-
vábbképzőn foglalkoznak a káté
mának szóló üzenetével. Református
önazonosságunk alapköve ez a káté.

Sokan felteszik a kérdést, hogy egy
450 éves alkotás miért olyan fontos szá-
munkra. Nem kellene-e inkább a nyugat-
európaiak útját járnunk, akik szinte már
elfeledték ezt a könyvet? Nem bátorko-
dom arra, hogy minden kérdésre válaszol-
jak, de szeretnék a mai hitéletünk vonat-
kozásában néhány gondolatot megfogal-
mazni A heidelbergi káté segítségével.

A mai ember szeretne hinni. Különféle
vallási irányzatok tűnnek fel, sok esetben
nem is pontos tartalommal: keverednek a
keresztyénség, az ősi mítoszok, a keleti
vallások jegyei. A tudatosan vállalt ateiz-
mus szinte alig van jelen a világunkban,
a vallási keveredés viszont igen: sokan
keresztyénnek határozzák meg magukat,
de közben a lélekvándorlásban is hisz-
nek. Összemosódnak a kontúrok, Krisz-
tus és Buddha megkülönböztetése ma-
napság nem divat. Sokakat a tévesen ér-
telmezett keresztény-keresztyén párbe-
széd is abban a tévhitben ringat, hogy
mindegy, milyen vallás vagy felekezet a
hit kerete, a lényeg, hogy higgyen az em-
ber. Egyre kevésbé tud választ adni az
ember arra a kérdésre, hogy tulajdonkép-
pen mi is a hitének a tartalma.

A heidelbergi káté szellemi szempont-
ból egy teljesen más világban keletke-
zett, mint a mai. A reformáció korában
Európa keresztyén volt, a keresztyén ér-
tékrendhez mérte önmagát, bár nagyon
messze került a tiszta forrástól. A káté a
megújulásért kiáltó ember számára muta-
tott utat. Mérföldköveket rakott le, és azt
olyan sikeresen tette, hogy ma is – egy tel-
jesen más jellegű valóságban – ugyanazt
az üzenetet hordozza. Megtanít, hogy ne
csak általánosságban higgyünk, hanem a
hitünk tartalmi részét fejti ki. Mert általá-
nosságban mindenre igent mondva az
ember nem hitet épít, hanem hiedelmet.

A káté már a legelején ad egy menet-
rendet: pontosan meghatározza, hogy
milyen úton vezeti az olvasót és hova jut-
tat el. Egy képzeletbeli menetrendet ad
kézbe, melyben meg vannak jelenítve az
állomások; alapját egy bibliai vers jelen-
ti: „Hívj segítségül engem a nyomorúság
idején! Én megszabadítlak, és te dicsőí-
tesz engem” (Zsolt 50,15).

Az első nagy fejezet az emberi bűnnel
és nyomorúsággal foglalkozik. Azonnal
egy nagyon aktuális kérdés: a ma embe-
re nem akarja elfogadni, hogy bűnös. A
bűn inkább jogi kategória lett, nem er-
kölcsi. Bűnös az, aki bűntettet követett
el, ami nyilvánosságra került és akit a bí-
róság elítélt. Keresztyén hitünk egyik a-
laptétele (emberi mivoltunkban bűnösök
vagyunk, kegyelemre szorulunk) a mai
ember gondolkodásában egyre kevésbé
van jelen. Ennek ellenére ezt a hitigazsá-
got nem adhatjuk fel! Ha kevesen valljuk
is, attól ez még igazság marad.

A bibliai alap meghatározása különbö-
zik a legtöbb kátétól. Klasszikus módon
Luther kátéja is a Tízparancsolatot veszi
alapul arra nézve, hogy bizonyítsa, meny-
nyire nem tud az ember megfelelni Isten
akaratának. A heidelbergi káté viszont a
két nagy parancsolatot, a szeretet kettős
parancsolatát veszi alapul. Mert valójá-
ban az Isten és az emberek iránti szeretet
hiánya a legnagyobb deficit az életben.
Ez nagy tanulság a mai misszióban is! Bű-
nösségünknek az eleve kegyelemre szo-
rult lét mellett egyik legnagyobb jele a
szeretet, a teljes odaadás nélküli lét.

A menetrend szerinti második állomás,
hogy mi módon szabadít meg Isten a nyo-
morúságból. A káténak ez a legterjedel-

mesebb része: az összes (129) kérdésből
72 kapcsolódik ide. A témát – a reformá-
tus hitvilággal és Kálvinnal összhangban
– nem az ember felől, hanem az Isten irá-
nyából közelíti meg. Felmutatja a Megvál-
tót, Jézus Krisztust, aki egyedül alkalmas
a megváltás művének megvalósítására.
Isten lépett, az emberen van a sor, hogy
válaszoljon. Kegyelemben azok része-
sülnek, akik az Isten kinyújtott kezét el-
fogadják. Ezen felismerés után történik
az igaz hit tartalmának részletes bemuta-
tása Az apostoli hitvallás magyarázata ál-
tal. Nagy bizonyságtétele a káténak, hogy

miközben „hitoktató” könyv kíván lenni,
vallja az igazságot: a hit elsősoron az élő
Istennel való találkozás, mely tudást ke-
res. Nem a hit tartalma felől lehet hitre
jutni, hanem a hitre jutás utáni felismerés
és igazságkeresés az üdvös. A reformáció
két nagy ágának a lelkületi hangsúlykü-
lönbségét is érzékelteti a káté. Míg a lut-
heri reformáció a kegyelemből hit által
elvnél inkább a hitet, a református a ke-
gyelmet emeli ki.

A harmadik állomás, hogy milyen há-
lával tartozik az ember Istennek a szaba-
dításáért. Az Úri imádság hálaadásba fog-
lalása természetes jegye szinte minden
káténak. A heidelbergi káté egyedisége,
hogy a Tízparancsolatot is a hálaadás fe-
jezeténél tárgyalja. Mindez nem véletlen.
Azt sugallja számunkra, hogy az Isten
parancsát az embernek hálából kell meg-
tartania. Hasonló a helyzet, mint a szülő-
gyerek viszonyban. Mennyivel másabb a
helyzet ott, ahol a gyermek a szülő szavát
nem azért tartja meg, mert fél a büntetés-
től, hanem azért, mert szereti azt, aki ne-
ki jót akar. És hogy még jobban érzékel-
tessük a káté előremutatását ezen a téren,
látnunk kell, hogy abban a korban (és u-
tána évszázadokon keresztül) az oktatás-
ban is a fegyelmezésen volt a hangsúly.

A heidelbergi káténak építő a lelkülete.
Nem keresi a konfliktust, nem mások hi-
tének ellenében akarja megfogalmazni
hitünk igazságait. Pedig ha a történelmi
hátterét szemléljük, igazán lett volna ok a
konfliktusra. A római egyház hatalmi sú-
lyának teljes erejével törekedett a refor-
máció legyőzésére. A reformáció egyes
szélsőséges irányzatai is sok gondot je-
lentettek. A káté hangneme mégsem konf-
rontatív. Mondhatjuk, hogy csendesen,
de határozott tudatossággal keresi és ta-
lálja meg a tiszta forrást, és abból merít.
Manapság sem a másként hívők vagy ke-
resők, vagy éppen hitetlenek bírálgatása
a megfelelő eszköz. Rajtunk áll, hogy re-
formátus hitünk kincseit megéljük és
gazdagítsuk. Ez lehet a missziós célunk,
és ebben a káté nagy segítségünkre van.

Teljes mértékben egyet kell értenünk
az újra kiadott káté előszavában írottak-
kal: „A káté évszázadokon át segített ab-
ban, hogy az egymást váltó nemzedékek
és egymástól földrajzilag távol élő gyüle-
kezetek egységes fogalmakkal, egyező
szavakkal fejezzék ki a református keresz-
tyén egyház hitének igazságait.” A kegyel-
mi időben élő reformátusokként ragasz-
kodjunk hitünk igazságaihoz!

Géresi Róbert
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A heidelbergi káté üzenete a mában
Ragaszkodjunk önismeretünk alapkövéhez!
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JÚ Egyházzenei osztályunk már évek

óta Alistálon szervezi meg az országos
kántorképző tanfolyamot, idén június
28-a és július 14-e közt folyt a képzés.
Ott és ekkor bírtuk szóra a tanfolyam
vezetőjét, Süll Kinga egyházzenészt.

– Kiknek szervezik a képzést?
– Mindenki jöhet, akinek van egy kis

vágy a szívében, hogy kántor szeretne
lenni. Nem feltétel sem a hangszertudás,
sem a tökéletes hang. Valakinek nem
tiszta az intonációja, de ügyes billentyűs.
Másvalakivel teljesen az alapoktól kezd-
jük: kottaolvasással, hangszeroktatással.
Egyénre szabottan folyik a képzés, sze-
mélyre szabott órarenddel.

– Ha valaki már részesült zenei kép-
zésben, mi újat tanulhat még a tan-
folyamon?

– Vannak specifikus dolgok, amiket
csak a kántorképzőn tud megtanulni.
Eleve más játszani zongorán, mint orgo-
nán. A zongorán az ember szólóban ját-
szik, viszont a kántornak az a feladata,
hogy vezesse az éneklést. Egészen más
hangszeren vagy akár énekkel is vezetni,
éneklést tanítani. Valaki esetleg magától
is rájön, hogyan kell csinálni; ám ha bi-
zonyos módszereket elsajátít, lehet még
jobb, amit csinál.

– Mi zajlik a képzés alatt, milyen
órák vannak?

– Az egyháziének-órán a hallgatók az
Énekeskönyvünk énekeit sajátítják el, va-
lamint segítséget kapnak tanításukhoz. Ta-
nulnak orgona- és harmóniumjátékot, va-
lamint orgona- és énekelőjátékokat, ki-
sebb improvizációkat és klasszikus mű-
veket is. A kar- és kórusvezetés óráin el-
mondjuk, hogy a karvezető hogyan állít-
son össze egy repertoárt, hogyan tudja
kitisztítani az egyes szólamok éneklését.
A zenetörténet-órákon hallhatnak az is-
mertebb egyházzenészekről, a zeneelmé-
leten pedig ritmusgyakorlatokat, dallam-
írást, hallásképzést végzünk. Foglalko-
zunk a református liturgiával is, a himno-
lógián az énekeink keletkezésével ismer-
kednek meg a résztvevők. Van még orgo-
naismeret is, ahol elmondjuk és megmu-
tatjuk, hogy hogyan épül fel egy orgona.
Szerettem volna behozni a dicsőítés bi-
zonyos formáját is – nem azért, hogy gyön-
gítsem a fő vonalat, hanem inkább erősí-
teni szeretnék egy másikat is –, de egye-
lőre ez a szándékom elakadt. Pedig a hit-
oktató számára a legkézenfekvőbbnek a
gitározás tűnik (adott esetben a kántor is
gitárral taníthatja be legegyszerűbben a
karácsonyi műsort). Tehát idővel mégis
jó lenne egy kicsit bővíteni a képzést.

– Feltételezem, hogy ha Ön bemegy
egy gyülekezeti alkalomra, az éneklés

hallatán messzemenő következtetése-
ket is le tud vonni az ott folyó munká-
ról, gyülekezeti életről…

– Igen, így van. Azt vallom, hogy olyan
az egyház, ahogy énekel. Ezért rendkívül
fontos a kántorok képzése, illetve tovább-
képzése: a gyülekezetek éneklése nagy-
ban függ az énekvezetőtől – akár kántor,
akár lelkész az illető. Sokféle helyzet van,
és még ott sem egyszerű a munka, ahol
képzett kántor végzi a szolgálatot! Példá-
ul nagyon fontos, hogy tisztában legyen a
gyülekezet adottságaival: mit várhat el és
mit nem a tagoktól; akárcsak az, hogy tud-
jon kommunikálni, kapcsolatot létesíteni
az emberekkel.

– Mit tudnak ennek érdekében tenni
a kántorképzőn? Tudnak lelki beszél-
getéseket is folytatni, vagy erre nincs
idő?

– A lelki vezetés is egy vonala a kán-
torképzőnek: közösséggé próbálunk vál-
ni a két és fél hét alatt. Ám tény, hogy
nem mindenkiből lesz kántor, aki részt

vesz a képzésen. Végül is a presbitérium
dönti el, hogy alkalmas-e az illető a szol-
gálatra vagy sem. Lényeges, hogy lelki-
leg is érett legyen a munkára. A képzést
legkorábban 12-13 évesen ajánlott elkez-
deni, mert mire végez az illető (17-18 é-
ves korára), beérhet egy gyülekezet ve-
zetésére; ám jobb, ha előbb csak mint se-
gédkántor ül oda a hangszerhez. Felső
korhatár azonban nincs a jelentkezők szá-
mára megszabva.

– Függ-e a kántorok képzése a küldő
gyülekezet nagyságától? Másképp kell-e
oktatni azt, aki mondjuk Komáromból
vagy például egy kis gömöri gyüleke-
zetből jön?

– Lehet, hogy a kisebb gyülekezetbe
még képzettebb emberre lenne szükség,
mert az ő lehetőségei korlátozottak. Fel

kell találnia magát: az egyik gyülekezet-
ben lehet egy jó hangszer, míg egy má-
sikban nincs; ott viszont énekkel kell ve-
zetni. Azt tudjuk figyelembe venni a tan-
folyam ideje alatt, hogy otthon milyen
hangszere van, és annak megfelelő reper-
toárt próbálunk neki megtanítani. Vagy
ha van otthon gyülekezeti kórus vagy é-
neklőcsoport, akkor ellátjuk anyaggal.

– Milyen érvek szólnak amellett,
hogy a gyülekezetek ragaszkodjanak
hozzá, esetleg még anyagi áldozatot is
hozzanak, hogy képzett kántoruk le-
gyen?

– Rengeteg olyan gyülekezet van, ahol
nincs kántor vagy nincs utánpótlás.
Többszólamú kórusok viszont szinte ki-
zárólag ott vannak, ahol képzett a kántor.
Ott ne is igyekezzenek kórust felállítani,
ahol nincs képzett vezető! Nagyon gya-
kori hiba, hogy például a 60-70 éves né-
nikből álló éneklőcsoporttal a lelkész –
lelkesedésből – dicsőítő éneket énekeltet,
holott ez a korosztály nem tudja énekelni
ezeket a dalokat: felborul a ritmus. Ha ér-
ti a dolgát a kántor, akkor tudja, hogy min-
dig a csoportnak megfelelő anyagot kell
betanítania. Jó, ha meg tudja fogalmazni
az éneklők közössége, hogy mi a felada-
tuk! Mert hiába szeretne többszólamú
éneket betanítani valaki, ha sem a cso-
port nem képes rá, sem pedig a tanítónak
nincsenek meg a képességei hozzá. Ezek-
nek az éneklőcsoportoknak tulajdonkép-
pen inkább az lenne a feladatuk, hogy a
gyülekezeti alkalmakon, például temeté-
seken egy szólamban vezessék az éneket.
És egyáltalán nem mondom, hogy ahol
van kórus, ott ne lenne szükség éneklő-
csoportra! Ráadásul egy szólamban sok-
szor nehezebb énekelni…

– Sok gyülekezetben egyre nagyobb
gondot jelent, hogy a temetéseken el-
fogynak az éneklő emberek a lelkész
mögül. Nem tudnának esetleg ezen is
segíteni a kántorok?

– Annak megállapítása, hogy feladata-
e vagy sem a kántornak a temetéseken az
éneklés vezetése, a presbitérium dolga.
Talán azt tanácsolnám, hogy jó lenne, ha
a kántor motiválni tudna egy kis éneklő-
csoportot, hogy énekeljen a temetéseken.

– Úgy tudom, az egyházzenei osztály
gazdagodott egy orgonával…

– Ahhoz, hogy folyamatosan órákra
mehessenek és gyakorolhassanak a hall-
gatók, szükség volt egy kisebb méretű or-
gonára, amit Németországból sikerült be-
szerezni.

Kis Lucia

AHOGY  ÉNEKEL  AZ  EGYHÁZ…
SÜLL  KINGA egyházzenei igazgató a kántorképzésről

Süll Kinga. (Kis Lukács felvétele)



Református gyülekezeteink szellemi
műhelyeiben sok érték születik, ame-
lyeket közkinccsé tenni állandó és
nemes feladat. A közelmúltban Pándy
Bertalan nyugalmazott esperes-lelki-
pásztornak két könyve is elérhetővé
vált a Magyar Elektronikus Könyvtár
honlapján (Egy pásztor, egy nyáj –
http://mek.oszk.hu/11700/11708/, Mi
pedig a Krisztust prédikáljuk –
http://mek.oszk.hu/11700/11707/),
illetve nyomtatva is napvilágot láttak
egy nyíregyházai nyomdában.

Az Egy pásztor, egy nyáj című
könyvhöz (igehirdetéseket, tanulmá-
nyokat és cikkeket tartalmaz) néhai He-
gedűs Loránt püspök írt előszót, a ha-

lála előtt néhány héttel. Hadd idéz-
zünk belőle néhány gondolatot:

„Pándy Bertalan Istentől kapott Lé-
lek-lángja, hűséges elmélyülő tudós

szolgálatával... világítja meg prédiká-
ciói textusainak igei mélységet, bibliai
kijelentéstörténeti roppant változatait
a teremtéstől az örök életig. A kétezer
éves keresztyén egyháztörténetnek e
világossággal tárgyalja őskeresztyén,
középkori, reformációs, modern öku-
menikus vonatkozásait. […] Vállalja
az optimum eltökélt minimumát áldo-
zatos életében. Hatalmi árulás kizár-
va. Talpalatnyi hely marad az életre.
Abban az optimum minimumából
nem enged! Élő ige és ima! Ápolt lel-
kigondozás. Letiltják az énekkart? Az
ünnep végén egyetlent és kivonulás
alatt mindent énekeljenek el! (Ez a
Pándy-életrajz locus classicusa). A püs-
pöki szolgálat betelt, a gyülekezet ö-
rült, a titkosrendőr megelégedett, az
énekkar dicsőn zengett. Az isteni földi
minimum az optimum égi maximu-
mává változik.”

(K. n., h. n., 2013)

*
A Mi pedig a Krisztust prédikáljuk

című, főként igehirdetéseket (illetve
egy kicsi énekgyűjteményt, egy tanul-
mányt és a Nagykaposi Református
Egyházközség történetét) tartalmazó
könyvhöz Csémy Lajos teológiai pro-
fesszor írt előszót, aki összegezve meg-
állapítja, hogy: „Pándy Bertalan ige-
hirdetésében a krisztocentrikus teoló-
giai gondolkodás érvényesül, amely-
ben az ún. »szövetség-teológia«, az
ígéret és a beteljesedés összefüggései,
az Isten országáról (királyi uralmáról)
szóló evangéliumi örömüzenet a leg-

főbb rendező elvek. Beszédeinek igei
mélysége és tartalmi gazdagsága az

olvasó számára lelki épülést és szelle-
mi gazdagodást jelentenek.”

Legyen áldás a könyvek olvasásán!
–pá–

(K. n., h. n., 2013)
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Feladvány
Hol van megírva, hogy „lesz

egy nyáj, egy pásztor”?

Kérjük, hogy megfejtésüket leg-
később október 15-ig nyílt levele-
zőlapon, képeslapon vagy e-mai-
len juttassák el a Kálvinista Szem-
le szerkesztőségének címére (930
10 Dolný Štál 386). A helyes vá-
laszt beküldők közt ajándék köny-
veket sorsolunk ki.

A júniusi számban feltett kér-
désre azok válaszoltak helyesen,
akik szerint Boáz és Ruth fiát Óbéd-
nak hívták.

Azon kedves olvasóink közül,
akik helyes megfejtést küldtek be,
hárman részesülnek – a Zsinati
Elnökség jóvoltából – könyvjuta-
lomban, mégpedig Lukács Sza-
bolcs (Szepsi), Rigó Katalin (Ö-
rös) és özv. Slávik Györgyné (Ne-
gyed).

Mindhárman Szathmáry Sándor
Élő víznek folyamai című prédiká-
cióskötetét kapják ajándékba. Nye-
reményükhöz gratulálunk, postán
küldjük el.

A szerkesztőség 

Egy pásztor, egy nyáj
Mi pedig a Krisztust prédikáljuk

101 olyan filozófiai kulcsfogalmat
magyaráz a Kelly James Clark–Ri-
chards Lints–James K. A. Smith szer-
zőhármas, amelyek kapcsolódnak a teo-
lógia tudományához. Mivel erős szelek-
tálásra kényszerültek, elsősorban a teoló-
giára jelentős hatást gyakorolt filozófiai
fogalmak és személyek ismertetésére szá-
mítson az, aki kézbe veszi a kislexikont.
Olyan fogalmakat világítanak meg (bol-
dogság, halhatatlanság, nihilizmus, pokol,
szabad akarat, teodícea stb.), amelyekkel
a keresztyén tanrendszer mélységeit az
átlagosnál jobban megismerni vágyó sze-
mély óhatatlanul találkozik. Az eredeti mű
2004-ben Louisville-ben (USA) jelent
meg, a fordítás Balla Ibolya munkája.

–akb–
(Kálvin Kiadó, Budapest 2013)

Filozófiai-teológiai kislexikon
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N A közel negyvenezer lakosú Ér-
sekújváron a legutóbbi népszámlá-
lási adatok szerint 8863 magyar él.
Reformátusnak 880-an vallották
magukat. Az egyházközség élén
mintegy harminc éve Nátek Sándor
lelkipásztor áll.

Érsekújvár egyfajta kuriózumnak
számít – magyarázza a lelkipásztor –,
mert nem egyénenként, hanem csalá-
donként járulnak hozzá az egyház-
község fenntartásához a hívek. 160 csa-
lád fizeti az egyházi adót, és ha ezt a
számot megszorozzuk 3-4-gyel, akkor
megkapjuk a református közösség szá-
mát, ami 500-600 főt tesz ki.

A gyülekezet alkalmairól való be-
szélgetéskor kiderül, hogy az egyházi
ünnepeken kívül a magyarsághoz kötő-
dő történelmi eseményekről is megem-
lékeznek, melyekre igyekeznek szín-
vonalas műsort készíteni a gyermekek
közreműködésével. Az istentiszteletek
látogatottsága itt is hasonló, mint a
többi gyülekezetben. Gyermekek, fia-
talok, középkorúak és idősek egyaránt
jelen vannak. A lelkipásztor elmondja,
hogy nem megszokásból járó istentisz-
teleti közösség van Érsekújvárott, ha-
nem állandóan megújuló, ami azt je-
lenti, hogy háromhetente újabb és ú-
jabb hívek jelennek meg, hogy ismét
hallgassák Isten igéjét.

A gyülekezethez tartozó gyerme-
kekkel a lelkipásztor foglalkozik: ő ké-
szíti fel őket a hittanon, a konfirmáció-
ra. Amikor pedig műsort készítenek
valamelyik ünnepre, munkájába bese-
gít a lánya, Emese is, aki egyben a gyü-
lekezet kántoraként vezeti a gyermek-
és a felnőttkórust is, sőt a szavalatok
tanítására is odafigyel. Annak ellenére,
hogy sok a gyermek, vasárnapi iskolát
vagy külön foglalkozást mégsem tar-
tanak a számukra, de adventben és hús-
vét előtt szerveznek számukra ünnep-
váró foglalkozásokat.

Bibliaóra hetente két alkalommal
van. Az egyiket felnőttek látogatják (szá-
muk 10-15 között mozog), s eljárnak rá
a presbiterek és az énekkarosok is. A
másik a fiatalok számára van, alkal-
manként 8-10-en jönnek össze a kilen-
cedikesektől egészen az érettségiző
korosztályig. A témát saját maguk vá-
lasztják meg, érdeklődésük szerint. A
családias, jó hangulat is többnyire en-
nek köszönhető – mondja a lelkész.

Nátek Sándor nagyon összetartó, jó
közösségnek tartja az érsekújváriakat.

Mint mondja, újvári szolgálatának kö-
zel harminc éve alatt nagyon összeszo-
kott a gyülekezettel. A gyülekezet gond-
nokát idézi: nagyon jó csapat vagyunk,
valamennyien Krisztuséi.

A jövőbeli tervekkel kapcsolatban a
lelkipásztor inkább az elmúlt évek fel-
újítási munkálatait sorolja. Elmondja,
hogy uniós előírás szerinti új villany-
hálózatot helyeztek el a templomban a
régi, elavult helyett. Megújult a fűtés, a
padokra párnák kerültek, és új szőnye-
get is vettek a régi helyébe. A torony és
templom tetőszerkezete is új lett, a bel-
ső teret pedig kifestették. A munkála-

tokkal járó költségeket teljes mérték-
ben a gyülekezet állta. Nem pályáztak
sehova, de mindig tudták, hogy mikor
kell valamihez hozzáfogni. Volt, hogy
csak akkor vágtak bele a felújításba, ha

már megvolt rá a megfelelő
pénzösszeg; de előfordult,
hogy akkor is elkezdték, a-
mikor alig pár korona állt a
rendelkezésükre, mert meg-
győződéssel hittek abban,
hogy a szükséges összeg a
megfelelő időpontban meg-
lesz. Köszönhető ez a gyü-
lekezeti tagok adakozókész-
ségének.

A gyülekezetnek most
nincsenek nagyobb tervei,
hiszen az utóbbi évek mun-
kájának eredményeként min-
dent rendbe tettünk – mond-
ja a lelkipásztor, aki hozzá-
teszi: a városban egy külö-
nös oázisnak tartják a temp-
lom, a parókia és a gyüleke-
zeti terem együttesét. Szép
virágos parkjával, udvarával
kiemelkedő helyet foglal el a
városban.

A jövőbeli
tervekkel kap-
csolatban a lel-
kipásztor csak
annyit mond,
hogy nagyon
szeret dolgoz-
ni és szolgálni
a gyülekezet-
ben.

Szeretné, ha
a gyülekezet
nem fogyna,
hanem növe-
kedne, ezért is
kéri az Úris-
tent és Szent-
lelkét, mun-

kálkodjék a hívek között. Sajnos a ke-
vés munkalehetőség miatt sokan (főleg
a fiatalok) inkább külföldön keresik a
boldogulásukat, így elfogynak azok, a-
kikre a jövőt építeni lehetne. De remé-
li, hogy a gyülekezet Isten segítségé-
vel még sokáig megmarad.

Iski Ibolya

AHOL  MÁR  MINDEN  MEGÚJULT
Érsekújvárott nagyon összetartó a közösség

A templom kifestett belső tere

A érsekújvári református templom



A Selye János Egyetem Református
Teológiai Kara június 23-án megtar-
tott diplomaosztó ünnepségén öt teo-
lógiai doktort is avattak (l. a tudósítást
a 13. oldalon). Az alább bemutatandó
Fazekas Szilvia, Fritz-Beke Éva és
Kisné Búcsi Jolán 2012. augusztus 27-
én, míg Pálvölgyi Ferenc 2013. febru-
ár 28-án védte meg disszertációját és
vált jogosulttá a teológiai tudomá-
nyok doktora (PhD) akadémiai cím
viselésére. Rácz Jolán 2013. június 11-
én tett rigorózus doktori vizsgát és
szerezte meg a teológia doktora
(ThDr.) akadémiai titulust. (A szer-
kesztőség)

FAZEKAS  SZILVIA

1985. május 11-én született Örösben,
egy református család második gyerme-
keként. Az alapiskola első négy évét
Nagygéresben végezte, majd a királyhel-
meci nyolcéves gimnáziumban érettsé-
gizett 2003-ban. Az alapiskolás évekkel
párhuzamosan a Királyhelmeci Művé-
szeti Alapiskola diákja is volt. Teológusi
diplomáját 2008-ban szerezte meg a ko-
máromi Selye János Egyetem Reformá-
tus Teológiai Karán.

Ugyanebben az évben bocsátották ki
segédlelkészi szolgálatba a Garamveze-
kényi Református Egyházközségbe, ahol
két évig szolgált. Doktori programja
2009-ben kezdődött Molnár János dékán
buzdítására és segítségével, doktori mun-
kájának címe: A Református Keresztyén
Egyház a Csehszlovák Köztársaságban
(1918–1938). Ennek a történelmi idő-
szaknak az eseményei (a trianoni béke-
szerződés, az I. világháború, az I. bécsi
döntés, a Csehszlovák Köztársaság létre-
jötte) döntően meghatározták az egyház
sorsát.

Munkája nyolc nagyobb fejezetből áll.
A Csehszlovák Köztársaság rövid tör-
téneti vázlata után az egyház történelmé-

nek ismertetése következik. Ezekben a
fejezetekben feltárta az egyház viszonyát
az államhoz, jellemezte az elsőként meg-
választott püspököket, főgondnokokat;
bemutatta az egyházkerületek létreho-
zásának fontosságát, a lévai és pozsonyi
zsinatok jelentőségét és nem utolsósor-
ban az egyházi intézmények (a losonci
Teológiai Szeminárium, a komáromi Re-
formátus Tanítóképző, az árvaházak stb.)
megalapításának szükségességét.

Kutatómunkájának az volt a célja,
hogy átfogóan és érthetően ismertesse a
református egyház eme történelmi kor-
szakát – bízva abban, hogy maradandó
munka születik a felvidéki magyarság szá-
mára.

FRITZ-BEKE  ÉVA

1958-ban született. A komáromi Béke
utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola di-
ákjaként 1973-ban konfirmált a komáro-
mi református templomban, és jelenleg is
a komáromi gyülekezet tagja.

1978-ban a Komáromi Magyar Tan-
nyelvű Gimnáziumban érettségizett. Si-
kertelen egyetemi felvételit követően a
komáromi kórház fennhatósága alá tarto-
zó Hajós utcai bölcsődében helyezkedett
el mint segédgondozó. 1980–82 között a
Nyitrai Egészségügyi Szakközépiskola
levelező diákja volt, és 1982-ben gyer-
meknővéri szakon szerzett szakképesí-
tést. Első házassága 1982-től 1996-ig tar-
tott, melyből két fiúgyermek (Péter és
Gábor) született. A bölcsődék felszámo-
lása után 1991-től 2009-ig a komáromi
akupunktúrás rendelőintézet assziszten-
seként dolgozott. 2009-ben újra házassá-
got kötött. Jelenleg adminisztratív mun-
kakörben dolgozik.

Teológiai tanulmányait levelező hall-
gatóként a Calvin J. Teológiai Akadémia
vallástanár szakán kezdte el (2001 és

2004 közt), majd a Selye János Egyetem
Református Teológiai Karán folytatta,
ahol 2009-ben teológusi oklevelet ka-
pott, és felvételt nyert a doktori képzésre
(2009–2012). A János evangéliumának
szerkezete a legújabb kutatások fényében
című doktori értekezését Bándy György
vezetésével írta.

Kiindulási pontja Rudolf Bultmann né-
zete volt, miszerint a János evangéliuma
valamikor egységes mű volt, de szá-
munkra ismeretlen okból kifolyólag az
eredeti szerkezet megromlott és kaoti-
kussá vált. A dolgozatban Bultmann és
napjaink teológusai nézeteinek összeha-
sonlítása után a János evangéliuma sajá-
tosságainak (jelek, „én vagyok”-igék, szer-
kesztői összekötő szövegek, kulcsfogal-
mak, a görög dráma szerkezetével való
kapcsolat, a prológus-epilógus viszonya
egymáshoz és az evangélium egészéhez)
vizsgálata következik. A kutatást össze-
gezve elmondható, hogy a János evangé-
liuma egységes, szándékos szerkesztői
munka eredménye, és kimutatható az ösz-
szefüggés a prológus és az evangélium,
az evangélium és az epilógus, valamint a
prológus és az epilógus között.

KISNÉ  BÚCSI  JOLÁN

1961. május 15-én született Párkány-
ban. Az Érsekújvári Magyar Tannyelvű
Gimnáziumban 1980-ban érettségizett, a
Brünni Műszaki Egyetemen 1986-ban
gépész-közgazdász oklevelet szerzett.
Ezt követően a budapesti Károli Gáspár
Református Egyetem Teológiai Karán ta-
nult, ahol 1994-ben kapott lelkészi okle-
velet. Ugyanezen év szeptemberétől lel-
kész-levéltárosként a Szlovákiai Refor-

mátus Keresztyén Egyház alkalmazásá-
ban áll. Isten iránti hálával tekint vissza
arra a két gyülekezetre, amelyekben lel-

(Folytatás a 8. oldalon)
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(Befejezés a 7. oldalról)

kipásztori munkát végezhetett (1994–95-
ben Kamocsán adminisztrátorként szol-
gált, majd 2001 és 2006 között szülőfa-
luja, Kisújfalu megválasztott lelkésze
volt).

Amint arra disszertációja címéből is
következtetni lehet – Az ószövetségi eskü
tematikus vizsgálata –, érdeklődésének
középpontjában az eskü kérdése áll.
Meglátása szerint az eskü a keresztyén
hit azon tisztázásra váró kérdéseinek e-
gyike, melyet korunk kihívásai egyre
sürgetőbben tárnak elénk. Az esetek
többségében ugyanis ma az esküt „csak”
egy ünnepélyes, hangulatos, különösebb
következmények nélkül járó szimbolikus
eseményként tartják számon. Hogy ez
mennyire nem helyes magatartás, sőt,
Isten kijelentésével ellentétes felfogás –
erre szeretné felhívni a figyelmet a dol-
gozat.

Az esküt illetően maga Isten a kezde-
ményező. Ő az, aki leereszkedett egy nép
történelmi egzisztenciájához azáltal, hogy
ígéreteket adott neki és azokat esküvel
erősítette meg. Kisné Búcsi Jolán kutató-
munkája ennek kapcsán annak felderíté-
sére irányult, hogy a választott nép a ma-
ga részéről hogyan válaszolta meg ezt a
gesztust. Az elemző munka eredménye-
ként tényként leszögezhető: az ószövet-
ségi kor népe életében az eskünek speci-
fikus értelme és értéke volt, mivel ezt
Istentől jövő lehetőségként, sőt ajánlás-
ként ismerték fel és fogadták el. Az eskü-
tételre olyan eszközként tekintettek, a-
mely segítségével az emberi együttélés
rendje és az emberi kapcsolatok méltósá-
ga – Isten bevonásával – elérhető és meg-
tartható volt. Figyelemre méltó továbbá,
hogy az ószövetségi eskütételek túlnyo-
mó többségének végkimenetele, sőt kö-
vetkezménye is nyomon követhető. Így
megállapítható: az esküszegés nem évül
el, a hiábavaló eskü nem váltható meg.

PÁLVÖLGYI  FERENC

1954-ben született Budapesten, kato-
likus családban. Az érettségi után egy-
házzenei tanulmányokat folytatott, majd
karvezetői oklevelet szerzett. Nős, két fi-
úgyermek apja. Egyházi szolgálatát kán-
torként kezdte, majd 1987-től karnagy-
orgonistaként folytatta. 1996-ban a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Teológiai
Karán hittanári diplomát, majd 2001-ben
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán pedagógia
szakos bölcsészdiplomát kapott.

A neveléstudományi doktori iskolát az
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán

végezte, majd 2009-ben ugyanitt tett pe-
dagógiai doktori szigorlatot. A keresz-
tyén értékekre épülő disszertációját a-
zonban az ELTE szabadelvű professzorai
nem támogatták, liberális szellemű átdol-
gozását javasolták. Erre azonban nem
volt hajlandó, így 2012-ben a Selye Já-
nos Egyetemen nyújtotta be A vallás- és
erkölcspedagógia új perspektívái című
doktori értekezését, amit 2013. február
28-án meg is védhetett.

Elsősorban keresztyén pedagógusnak
tartja magát, aki az elmúlt húsz év alatt
az iskolarendszer minden szintjén szer-
zett oktatási és nevelési tapasztalatokat.
2001 óta a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem és a Sapientia Szerzetesi Hittudomá-
nyi Főiskola oktatója, ahol a pedagógia-
történet, az oktatáselmélet és az erkölcsi
nevelés mellett még liturgikus éneket is
tanít.

RÁCZ  JOLÁN

1955. szeptember 19-én született Mar-
celházán. Istenfélő, hitvalló családban
nevelkedett négy testvérével együtt, ami

egész életére meghatározó befolyással
bírt. Szülőfalujában konfirmált, már fiat-
alon vasárnapi iskolás csoportot vezetett.
1974-ben Dunaszerdahelyen az egész-
ségügyi szakközépiskolában érettségi-
zett. Lelkészi oklevelet Budapesten a Ká-
roli Gáspár Református Egyetemen szer-
zett.

Rácz Elemér lelkipásztorral kötött há-
zasságából négy gyermekük született
(Dávid, Gedeon, Kinga és Abigél). A csa-
lád tizenöt évet élt a férj szolgálati he-
lyén, Kisújfalun, ahonnan Rácz Jolán be-
szolgált Párkányba. 1993 óta Marcelháza
gyülekezete ad otthont és munkát a lel-
kész házaspárnak, miközben Rácz Jolán
2001 és 2006 között a komáromi egyház-
megye diakóniai lelkésze volt, illetve é-
vek óta tagja egyházunk szeretetszolgá-
latának (jelenleg a kuratórium elnöke).

Tájékozódását a terapeutikus pasztorá-
ció területén a budapesti gyógypedagó-
giai karon a Buda Béla által tartott spe-
ciális hitoktatói tréningek, valamint az
USA-beli Ligonierben a Bethlen Otthon-
ban eltöltött tanulmányi út segítették.

Rigorózus képzésre 2010-ben jelent-
kezett, témavezetője Kocsev Miklós, a
gyakorlati teológiai tanszék vezetője
volt. Értekezésének címe: Az egészségé-
ben akadályozott ember hitéletének és
lelkigondozásának specifikumai, különös
tekintettel az értelmi akadályozottságra.
Doktori dolgozata egy interdiszciplináris
munka, az ember egészére (szomatikus,
pszichikus, intellektuális, spirituális ösz-
szetevőire, szükségleteire) fókuszál. Fő
tézise, hogy a pszichopatológiai válto-
zások jeleit is mutató értelmi akadályo-
zottak hitéleti lehetőségeit ugyancsak a
minden emberben meglevő vallásosél-
mény-készség alapozza meg.

A hitéletnek nem feltétele az intellek-
tuális képesség. Az ősvalónk, személyi-
ségünk legcentrálisabb integrációs része
az Isten-kapcsolat letéteményese. Mind-
emellett a hitélet – mint az Isten és ember
közti viszony kifejezője – a legmélyebb
emberi élmény, és csak azon a ponton
vizsgálható tudományosan, ahol az a val-
lásos élményben objektiválódik, illetve
szubjektiválódik, mindenesetre realizáló-
dik.

Ezt az értelmi akadályozottak számá-
ra is egyértelmű realizációs lehetőséget
és tényt volt hivatott a munka bizonyí-
tani. A kutatás lényeges következtetése,
hogy az értelmi akadályozottság kisebb
hátrány a hitéletben, mint a társadalom
egyéb területein.
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Egyházunk és a Tiszáninneni
Református Egyházkerület közös
szervezésében június 14-e és 16-a
között Kassán került sor az északkele-
ti reformátusok találkozójára (két éve
Tokajban volt hasonló rendezvény).

A Kassai Magyar Református Egyház-
község több alkalommal adott már helyet
kiemelt rendezvénynek. 2000-ben és
2006-ban a Magyar Reformátusok Világ-
találkozója egy-egy alkalmát tartották
Kassán, és gyülekezetünk számára ezek
az alkalmak is emlékezetesek maradtak.
A Kassa-ÉRT viszont más volt, mert fesz-
tivál jellege volt. Péntek estétől vasárnap
délig különböző helyszíneken különböző
jellegű rendezvények hívták az érdeklő-
dőket elcsendesedésre, feltöltődésre, ün-
neplésre. Az északkeleti reformátusok,
de mondhatjuk, hogy a Magyar Refor-
mátus Egyház találkozott Kassán. Öröm-
mel töltött el mindannyiunkat, hogy a
helyszíneken több mint 2000 ember, míg
mások az Európa Rádiót hallgatva vettek
részt a különböző alkalmakon.

Legyen áldott az Isten, a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus Atyja, hogy összegyűjtött
minket az egész Kárpát-medencéből Kas-
sára – mondta köszöntésképpen a nyitó
istentiszteleten Csomós József tiszánin-
neni püspök. A 90. zsoltár eléneklését
követően Steinbach József dunántúli
püspök Kálvin János imádságával hívta
közös elcsendesedésre a gyülekezetet.
Az igehirdetési szolgálatot Kató Béla, az
Erdélyi Református Egyházkerület püs-
pöke tartotta, aki a Lk 14,15–24 alapján a
nagy vacsora példázatáról szólt. Kiemel-
te a ház gazdájának szeretetét, amellyel
mindenkit meg akar ajándékozni; szólt a
szolgákról, akik a meghívást örömmel
továbbíthatják, és a meghívottakról, a-
kiknek az életét ma is nagyon sok min-
den kitölti, ami akadályozza a meghívás
elfogadását. Az igehirdetést követően Hé-
der János kárpátaljai lelkészi főjegyző
imádságban kérte Istentől az egész ren-
dezvény megáldását.

A köszöntéseket Fazekas László, egy-
házunk püspöke kezdte, aki közös örven-
dezésre hívott mindenkit. Majd Répás
Zsuzsanna, a nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkár, Kucsera Tamás
Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia
főtitkára és Orémus Zoltán, a házigazda
gyülekezet lelkésze köszöntötte a megje-
lenteket. Végül Bölcskei Gusztáv, a Ma-
gyarországi Református Egyház Zsinatá-
nak lelkészi elnöke kért áldást minden
résztvevőre. Az istentiszteleten a Debre-
ceni Református Kollégium Kántusa és a
helybeli gyülekezet Laudate Dominum
kórusa is szolgált. Az est Gryllus Dániel

koncertjével folytatódott (a neves mű-
vész és együttese Pál apostol leveleit ad-
ta elő), majd Ferenczi György és a Rac-
kajam koncertjével fejeződött be.

Másnap Kassai Gyula lévai lelkipász-
tor a Jer 32,36–41 alapján hirdette Isten
igéjét. Kiemelte, hogy Isten megítéli az ő
népét, de utána megkegyelmez neki. Ezt
követően a parókián egyszerre két kiállí-
tást lehetett megtekinteni. A Sárospataki
Református Kollégium Tudományos Gyűj-
teményeinek Nagykönyvtára Biblia-kiál-
lítása még a Biblia évében készült, Cso-
mós József nyitotta meg. Haris László
fotóművészt Géresi Róbert püspökhe-
lyettes mutatta be, majd a művész maga
szólt A Vizsolyi Biblia címmel kiállított
képeiről. Ezután a templomban a Kántus
koncertjét követően Kiss Zoltán orgona-
művész játékát hallgathattuk. Ezzel pár-
huzamosan a kassai gyülekezet gyermek-
munkásai, a kistárkányi Matula bábcso-
port és a kisgéresi Mustármag bábcso-
port színvonalas gyermekprogramokkal
várták a legkisebbeket (a gyermekek
hangja és aktív részvétele külön színfolt-
ja volt az egész rendezvénynek).

A déli órákban a Rodostó-kertben a
kárpátaljai Hajnalcsillag és az apácasza-
kállasi Cédrus zenekar adott koncertet.
Ezzel egy időben a Márai Stúdióban el-
kezdődött az a fórumbeszélgetés, mely-
nek témája az identitás és a hit volt: Po-
zsony Ferenc kolozsvári néprajzkutatót,
Tőkéczki László történészt, dunamelléki
főgondnokot és B. Kovács István muze-
ológust Géresi Róbert püspökhelyettes
kérdezte. Délután folytatódott a koncert-
sorozat a templomban a Tabulatúra régi-

zene-együttes és a Lux Aeterna kamara-
kórus koncertjével. Aki viszont a zene
helyett a prózát választotta, a Márai Stú-
dióban ismét bekapcsolódhatott egy fó-
rumbeszélgetésbe, ahol a Vizsolyi Bibli-
áról Enghy Sándor sárospataki teológiai
tanár, Tóth-Máthé Miklós író és Szabó
András irodalomtörténész beszélgettek.
Tőkéczki László történész szavai talán

jól összegzik a fórumbeszélgetéseken el-
hangzottak lényegét: A nemzeti közössé-
gek Isten teremtő otthonai, ezek adnak
lelki otthont, ahonnan kivirágozhat az
irodalom, a kultúra és az élet. A beszél-
getést követően a Thália Színházban ke-
rült bemutatásra Tóth-Máté Miklós Én,
Károli Gáspár című monodrámája, me-
lyet Kóti Árpád színművész adott elő.

A következő rendezvény a fiatalokat
(ám nem csak őket) hívogatta: a Rodos-
tó-kertben megtartott ifjúsági istentiszte-
leten fiatalos lendülettel, felhangosított
hangszerkísérettel hangoztak a dicsőítő
énekek, majd ifj. Csomós József tolmá-
csolta Isten üzenetét. Utána a templom-
ban a Jerikó református fúvósegyüttes
előadásában elhangzott zsoltárok és di-
cséretek közös éneklésre is buzdítottak.
(A templomi koncerteket kivétel nélkül
nagy érdeklődés kísérte, sok esetben tel-
jesen megtelt a templom.) A Rodostó-
kertben két koncerttel fejeződött be a
nap: a népdalénekes Herczku Ágnesé-
vel, és az Ismerős Arcok nemzetirock-e-
gyüttesével.

Vasárnap a záró istentiszteleten Szűcs
Endre tiszáninneni lelkészi főjegyző ol-
vasta a lekciót a Jn 2,1–11 igeszakaszból,
majd imádságban kérte Isten vezetését,
majd Fazekas László püspök a Fil 4,4 a-
lapján hirdette az igét: „Örüljetek az Úr-
ban mindenkor! Ismét mondom: örülje-
tek.” Hangsúlyozta, hogy az öröm Isten
ajándéka, melyet a keresztyén ember el-
fogadhat és megélhet, bármilyen körül-
mények között éljen is. Az istentisztele-
ten a Lux Aeterna kamarakórus és a Lau-
date Dominum énekkar szolgált.

Az igehirdetést köve-
tően Géresi Róbert püs-
pökhelyettes, a Kassa-
ÉRT megbízott főszerve-
zője értékelte a háromna-
pos rendezvénysorozatot.
A nyelvhez és a hithez va-
ló hűségre hívta fel a fi-
gyelmet, majd hálát adott
Istennek az elmúlt na-
pok minden alkalmáért,
hisz jó volt megélni az
összetartozás örömét a

közös szolgálatban is. Végül kiemelte,
hogy a nagy érdeklődéssel kísért rendez-
vény azt a reményt is táplálja bennünk,
hogy Istennek van terve az itt élő magyar
reformátusokkal.

„Legyen áldott az Úr neve most és
mindörökké! Napkelettől napnyugatig di-
csérjétek az Úr nevét!” (Zsolt 113,2–3).

Orémus Zoltán

KASSÁN  TALÁLKOZTAK  AZ  ÉSZAKKELETIEK
Nagy érdeklődés kísérte a fesztivál jellegű alkalmat

Könyvek nélkül mit érne egy fesztivál?



A nagy népszerűségnek ör-
vendő KOEN-programnak az a
célja, hogy a nyári napközis tá-
borok, vakációs bibliahetek
alkalmával játékos formában
lehessen a gyermekeknek átad-
ni az evangéliumot. Ebben az
esztendőben egyházunk fiatal
lelkészei (Blanár Gabriella, Czin-
ke Tímea, Kiss Miklós, Molnár
Éva, Szénási Lilla, Tarr Ivett) ál-
lították össze a programot, ami
köré számos gyülekezetünkben
megszervezték a bibliahetet.
Alább egy résztvevő szemével
láttatjuk azokat a bibliai történe-
teket, amelyek az öt nap alapjául
szolgáltak. (A szerkesztőség)

Egy időgép segítségével Petra, a
rakoncátlan kislány naponta visz-
szautazott a bibliai korba, és hozta
onnan a mára szóló üzeneteket. A
történet segítségével titkok és iz-
galmas események szem- és fülta-
núivá válhattunk.

Első nap Jónás próféta korába ér-
keztünk. A jól ismert történet meg-
unhatatlan példa arra, hogy milyen
következményekkel jár, ha nem en-
gedelmeskedünk Isten akaratának.
A cethal gyomrában töltött fogság
jobb belátásra bírta ezt a nyakas visz-
szakozót. Fiataljaink szívére helyez-
tük, hogy Jónás példájából okulva

megtanulják: ahova őket Isten ren-
deli, ott a jövőben bizony elvégzen-
dő feladatuk van.

Másnap utazásunk Jézus korába
folytatódott, amikor is a kicsi és
rossz hírű vámszedő, Zákeus tett
bizonyságot hatalmas hitéről. El-
szántsága révén a kis ember – mit
sem törődve a csúfolódó tömeggel
– fára mászik. Példájából megta-
nulhattuk, hogy lehetünk bármily
„aprók”, az emberek szemében
megvetett bűnösök, Jézus minde-
zek ellenére is értékes barátként
tekint ránk, akihez szívesen betér
vacsorázni.

A hét közepén az időgép segítsé-
gével Petra megtanulhatta, mit je-
lent hetvenszer hétszer is megbo-
csátani. Simon Péter részletesen el-
mesélte nekünk Jézusnak a go-
nosz szolgáról szóló példázatát. A
gyermekek itt arra lettek vezetve,

hogy fogadják el Jézus bocsánatát
és ők is akarjanak megbocsátani.
Akár hetvenszer hétszer is: vagyis
mindig. (Persze a megbocsátás ki-
terjed a vétek elfeledésére is.)

Csütörtökön az időgép egy szo-
morú, de mégis örömteli esemény
közepébe repített bennünket: a
magdalai Mária kétségbeesetten
futott Jézus sírjától a tanítványok-
hoz, mert a sírt üresen találta. Si-
mon Péter és János tétlenül álltak
az üres sírnál. Ám nem sokkal ezu-
tán Mária csodálatos események
szemtanújává lesz, hiszen találko-
zik a feltámadt Jézus Krisztussal,
akitől még egy feladatot is kap: ad-
ja hírül a látottakat. Mária példája
ezt állítja elénk: beszéljünk mi is a
feltámadás csodájáról. Nincs alkal-
matlan ember és nincs alkalmatlan
helyszín.

A tábor utolsó napján a gyerme-
kek elsajátították, hogy Jézus – mi-
után feltámadt és felment a meny-
nyek országába – helyet készít ott
minden embernek, aki befogadja
Őt. Bár a téma nehezen emészthe-
tő volt mindegyik korosztály szá-
mára, a lelkiismeretes vezetőknek
(és a program készítőinek, akik na-
gyon látványos árnyjátékot készí-
tettek a szemléltetésre) köszönhe-
tően, szívükbe véshették: Jézus ál-
tal mindannyiunk előtt nyitva áll a
mennyek országának kapuja, ahol
a mi mennyei Atyánk olyan helyet
készít nekünk, amihez foghatót
még nem láthattunk, nem tapasz-
talhattunk.

Balázs Júlia
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Isten kegyelméből immár nyolcadik
alkalommal rendeztük meg Nagytoro-
nyán a nyári gyülekezeti napközi tá-
bort, ami július 29-e és augusztus 2-a
között zajlott.

Témája József története volt, így a
közös játék és sok ügyességi verseny
során József történetének ismeretében
is előbbre juthattak a gyerekek. Nagy
örömünkre szolgál, hogy nem csupán
református, de más felekezetű (római
és görög katolikus) gyermekek is el-
jönnek a táborunkba. Azt, hogy jól ér-
zik magukat a gyerekek, mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy már most töb-
ben kérték, jövőre legalább két hetet
töltsünk együtt. (Sajnos ezt egyáltalán
nem tudjuk megígérni, mivel a tábor
vezetői közül többen nyáron is dolgoz-
nak, idénymunkát vállalnak és a sza-

bad idejüket áldozzák a tábor megszer-
vezésére és levezetésére, így egy hétért
is – mindenható Urunk után – köszönet
illeti őket.)

Kicsiny gyülekezetünk asszonytag-
jai is évről évre kiveszik részüket a
munkálatokból, hiszen ingyen készítik
az ebédet a gyermekeknek a kultúrott-
honban, amit a mindenkori önkor-
mányzat ingyen bocsát a rendelkezé-
sünkre.

Táborzáró alkalmunkon a zempléni
egyházmegye fiatal zenészcsapata di-
csőítette énekkel Urunkat Kiss Miklós
örösi és Kendi Csaba bacskai lelki-
pásztorok vezetésével. Utóbbi az ige-
hirdetés szolgálatát is végezte, amely-
ben hangsúlyozta, hogy az Úr Józseffel
volt, és a tábor elmúltával velünk is
akar maradni.

Az alkalom végén kis szeretetven-
dégség várta a résztvevőket. Istenben
bízva reméljük, hogy segítségével és
vezetésével jövőre is folytathatjuk
szolgálatunkat a gyermekek közt – se-
gítséget nyújtva ezzel a szülőknek is,
(akiknek gondot jelent a szünidő alatt
állandó felügyeletet biztosítani a gyer-
meküknek), miközben a gyermekek is
megélik, hogy egyek lehetünk minden
különbözőségünk ellenére is. Minde-
zért egyedül Istené a dicsőség!

Pusztai Zoltán

Nyári közös napok Nagytoronyán

JÓL  SIKERÜLT  A  NAPKÖZI  TÁBOR



A heidelbergi káté első kiadása
450. évfordulója szolgáltatta az okot,
hogy az idei lelkésztovábbképzés fő
témájává legyen. A tanfolyamnak,
amelyen eddig sosem látott létszám-
ban vettek részt egyházunk lelkipász-
torai, június 3-a és 5-e között a
berekfürdői Megbékélés Háza adott
otthont.

Márkus Mihály nyugalmazott püs-
pök hitvallási iratunkat egyháztörténeti
szempontból vizsgálta, s rámutatott: ele-
ink csak 1646-ban fogadták el, a szat-
márnémeti zsinat kötelezte a lelkészeket
vasárnaponkénti templomi magyaráza-
tára. Sokat időzött keletkezése körülmé-
nyeinél (a tridenti zsinatra való reagálás
volt), illetve a kisded gyermekek tanítá-
sára készült szöveg felhasználhatóságá-
val a konfirmációi előkészületben. (Az ak-
tust olyan hídnak nevezte, aminek nincs
pillére; útnak a levegőben, aminek az
íve nem vezet sehonnan sehova!)

Szűcs Ferenc professzor az irat nehe-
zen magyarázható helyeivel foglalko-
zott, miközben rámutatott: nincs egyete-
mes hitvallási tekintélye (főleg a hollan-
dok ismerik el). Igaz, ilyen irat egyálta-

lán nem létezik, nincs egységes reformá-
tus hitvallás. Ám nagy előnye, hogy se-
gít kérdéseket feltenni, a törvényt is e-
vangéliumként értelmezi, s a Bibliával
együtt adtuk a nép kezébe.

Görözdi Zsolt gyakorlati teológiai ta-
nár A heidelbergi káté oktatása a konfir-
mációra való felkészítésben című elő-
adásában azt hangsúlyozta, hogy az em-
ber lelki szegénysége felismertetésében
van nagy szerepe. Dogmatikai alapul szol-
gál (a bűn – megváltás – hála koncepci-
óját nem szabad feladni!), ám a konfir-
málónak bizonyos hitbeli érettségre el
kellene jutnia, hogy megvallhassa.

Bernhard Kaiser rendszeres teoló-
giai tanár (magyarul felolvasott előadá-

sában) a káté teológiáját vette górcső
alá. Meglátása szerint minidogmatika és
minietika egyaránt megtalálható benne.
Kiemelte, hogy a modern teológiában
mozgó lelkipásztornak nem Krisztus üd-
vözítő tettét kell dogmatikusan hirdet-
nie, hanem példákat kell adnia a keresz-
tyén életvitelre. Bár kevésbé ismeri,
hogy reformátori-e az egyházunk, de ész-
leli, hogy biblikusan gondolkodó, „orto-
dox” református lelkipásztorok vannak
itt – mondta.

Fekete Károly debreceni rektor a káté
alapján való prédikálás lehetőségeit
vizsgálta, aminek írásszerűnek, hitvallá-
sosnak, textus- és gyülekezetszerűnek
kellene lennie. A káté szerinte jól tagolt,
személyes hang és szent haszonelvűség
van benne, józan alaphangja a lelki ö-
röm. Nincs benne önmagáért való vitat-
kozás, lelkigondozói és szociális jellege
is van, miközben a legfontosabbra, a sze-
mélyes hitre koncentrál. Az előadó rá-
mutatott: gyönyörű szép hitünk van, ami
éppen A heidelbergi kátéból bomlik ki.

Az említett öt fő előadást szépen kie-
gészítették az ifjúsággal kapcsolatos mű-
helymunkák (Süll Tamás, Bölcsföldi
András, Fodorné Ablonczy Margit, Ja-

roslav Széles és Fekete Károly lelké-
szek vezetésével), a presbiterekről szóló
pódiumbeszélgetés (vezette Géresi Ró-
bert püspökhelyettes), a különböző mun-
kacsoportok megbeszélései, a Nyéky Mik-
lós által adott orgonakoncert. És kellő
keretet a három napnak Fazekas László
püspök nyitó áhítata (a Jn 4,31–38 alap-
ján, előző számunkban közöltük), a reg-
geli és esti áhítatok, illetve a záró úrva-
csorás istentisztelet adtak.

–kis–
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Lelkésztovábbképzést tartottunk Berekfürdőn

HITÜNK  A  KÁTÉBÓL  BOMLIK KI

2013. június 9-én gyülekezeti nappal
egybekötött testvérgyülekezeti találkozó-
ra került sor az Ipolysági Református
Egyházközségben. Megtapasztalhattuk
az ige szavainak valóságát: „Nagy az
ereje az igaz ember buzgó könyörgésé-
nek” (Jk 5,16b). A hosszú ideje tartó e-
sős időjárás után vasárnap egész napos
napsütéssel ajándékozott meg bennünket
az Úr, amire szükség is volt, hisz az al-
kalmat Vödrös Attila testvérünk honti
kertjében terveztük megtartani. (Hétfőn
már megint szakadt az eső…)

A házigazda köszöntő szavai után a
perőcsényi testvérgyülekezetünk lelké-
sze, Czuni Kenyeres József a Mt 11,28–
30 alapján hirdette Isten igéjét. Rámuta-
tott: nem az az élet értelme, hogy futunk,
hanem hogy megtaláljuk Istent. Ekkor
kerül helyére az ember élete. De ahhoz,
hogy rendbe jöjjön az életünk, időt kell
tölteni Jézussal. Sokan csak az áldást
akarják, Jézust nem; pedig azoké az Isten
országa, akik mernek hozzá menni.

Az igehirdetés után Trevalecz László
elszavalta az alkalomra írt versét, majd

az igei táplálék után jöhetett a finom
ebéd, majd ifj. Marton Imre jóvoltából
játékok következtek. Hálás szívvel kö-
szönjük meg Urunknak, hogy áldottá tet-
te ezt az együttlétet, s közelebb vont ma-
gához is, meg egymáshoz is.

Izsmán Jónás

Közelebb az Úrhoz és egymáshoz
Ipolyságiak gyülekezeti napja Honton

Bernhard Kaiser, az SJE RTK tanára



Június 8-án a dunaszerdahelyi
református templomban Egy lépés
címmel konferenciára került sor, még-
pedig a betegek, haldoklók, gyászolók,
egyedül maradottak lelkigondozásá-
val kapcsolatban. Nem titkolt szándé-
kunk az volt, hogy a megszerzett
ismeretek nyomán valamilyen döntés-
re jussunk és tettekre induljunk.

Előadóink a Magyar Hospice-Palliatív
Egyesület tagjai, egyben a Semmelweis
Egyetem Magatartástudományi Intézeté-
nek munkatársai, mentálhigiénes szak-
emberek (Hegedűs Katalin, Zana Ág-
nes, Pilling János), valamint a Majos-
házai Református Egyházközség lelki-
pásztora (Borsi Attila) és a Református
Dunamenti Kistérségi Diakónia elnöke
(Kontha Benőné) voltak. A konferencia
során olyan kérdésekre kerestük a vá-
laszt, hogy hogyan váljunk támaszává az
örök lét kapujában állónak, hogyan vi-
gasztaljuk a sírót, aki egyedül maradt;
hogyan tudjuk megmutatni, mennyi sze-
retet van bennünk – hisz mindannyian ta-
lálkozunk ezzel az élethelyzettel, min-
denkit érint valamilyen formában a
gyász, a gyászolókkal való foglalkozás.

Az előadás-sorozat több területet fog-
lalt magába, ezért akár lelkészként, akár
diakónusként, egészségügyi dolgozóként
vagy gyülekezeti tagként ki-ki gazdagon

épülhetett az elhangzottakból. Az előadá-
sok során mélyebben elgondolkodhat-
tunk az élet és a halál kérdéseiről. Konk-
rét példákon keresztül megláthattuk
gyakran elkövetett hibáinkat, amiket a
gyászolókkal szemben elkövetünk. A
semmitmondó frázisok helyett (Idővel
majd könnyebb lesz!, Az élet megy to-
vább!) az együttérző és türelmes odafi-
gyelés, elfogadás az, ami eredményre
vezethet.

Tisztában kell lennünk azzal is, hogy
mindenki egyénileg gyászol, így nincs
két egyforma gyász. Nem szabad türel-
metlennek lennünk (önmagunkkal szem-

ben sem), hiszen a gyász folyamata leg-
alább egy teljes évet vesz igénybe.

Egy másik nagyon gyakori probléma
az, hogy a haldoklás időszakát sok eset-
ben mély csend övezi. Bár mindenki tud-
ja, hogy már nincs sok ideje a betegnek,
mégsem beszélnek róla: a családtagok
némaságba burkolóznak, és a tagadás fa-
lát építik ki maguk körül. Ezt később
megbánás követi, ugyanis ezzel az őszin-
te elbúcsúzás lehetőségétől is megfoszt-
ják magukat.

A halál kérdését természetesen az Ige
szemszögéből is megvizsgálhattuk. A ha-
lál mint a bűn zsoldja elveszti erejét Jé-

zus feltámadásában. Eb-
ben a reménységben néz-
hetünk a jövőnk felé, hi-
szen Isten az ő gyerme-
kei számára az örök élet
ajándékát készítette el.
Egyéni életünkre nézve
is gazdagodhattunk ezen
az alkalmon, de arra is
impulzusokat kaptunk,
hogy felvállaljuk ezen a
területen azt a szolgála-
tot, amit Isten ránk bíz.

Csicsay Katalin
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Konferencia volt Dunaszerdahelyen

A Rozsnyói Református Egyházi
Alapiskola 7., 8. és 9. osztályos tanulói
június 17-én osztálykirándulás kereté-
ben megnézték Rimaszombatban a
Kontrasztkiállítást, majd ellátogattak
Hanvára is.

A dunaszerdahelyi Femit polgári társu-
lás és egyházunk együttműködésének
köszönhetően a Református Tudomá-
nyos Gyűjtemények kiállítótermeiben ka-
pott helyet a kiállítás, melynek témái (a

családon belüli erőszak, drogfogyasztás,
káros szenvedélyek, korai szexualitás,
identitás, abortusz stb.) bibliai üzenetek-
kel is alá vannak támasztva, hogy a fiata-
lok érzékeljék: Isten az élet Ura, azért al-
kotott meg minket, hogy rátalálva új élet-
re leljünk. Ezeket a témákat a tanulókkal
(akiknek a zöme idén konfirmált) az őket

kísérő Nyéky Anna pedagógus, Buza
Zsolt és Buza-Bodnár Aranka lelki-
pásztorok a csendszobában alaposabban
meg is beszélték.

A rimaszombati református templom-
ban Buza Zsolt mondta el a gyülekezet
történetét, aki a gályarabokról is említést
tett. Délután az iskola tanulói megálltak
még Hanván is, meghallgattak egy rövid
történetet az egykor ott szolgált lelki-
pásztorról, a költőként is ismert Tompa
Mihályról, valamint megnézték a temp-
lom még megmaradt és őrzött értékeit.

Szalócról egy tízfős, 14–18 év közötti
fiatalokból álló csapat csatlakozott a rozs-
nyóiakhoz. A kontraszt szó értelme (e-
rősen kifejeződő ellentét, szembetűnő
különbség) a szalóci fiatalok előtt nem
ismeretlen, az ő életüknek is része, a-
hogy többé-kevésbé mindannyiunké. A
kiállítás megtekintése után megállapít-
hattuk: jó látni a rosszat és a jót is. A
rossz durvasága – reményeink szerint –
elgondolkodtatja és a jóhoz menekíti a
látogatót.

–bba,nym–

A rimaszombati Kontrasztkiállításon voltunk
ROZSNYÓIAK  ÉS  SZALÓCIAK  KÖZÖSEN



„Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez
ott született!” (Zsolt 87,6).

Június 16-án a pozbai gyülekezet tag-
jai Nagyigmánd felé vették útjukat, u-
gyanis meghívást kaptunk testvérgyüle-
kezetünktől.  Első utunk a templomba
vezetett, ahol Sugár Tamás lelkipásztor
köszöntött bennünket. Egy rövid áhítat
után röviden bemutatta a Pozbán szüle-
tett egykori lelkészük, Szentkúti Kiss
Károly életútját, akinek a sírhelyét ven-
déglátóink – Isten segítségével – felújí-
tották.

Dukon András pozbai lelkész az áldo-
zatos munkát elsősorban Istennek, majd
a nagyigmándi gyülekezetnek köszönte.
Ezt követően utunk a temetőkertbe veze-
tett, ahol együtt emlékeztünk az egykori
lelkészre, és felújított sírhelyére elhe-
lyeztük a kegyelet koszorúját. Baják
Margit pozbai gondnok a két gyülekezet
életére és további testvéri kapcsolatára az
Úr Jézus szeretetét és áldását kérte, majd

a temetőben közösen elültettük a De-
mény Zoltán pozbai presbiter által ado-
mányozott platánfát. (A fácska párja a

pozbai parókia kertjébe került, ezzel is
kifejezve testvérkapcsolatunkat.)

–bm–
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KÖZÖSEN  EMLÉKEZTÜNK
Pozbán született az egykori nagyigmándi lelkész

Június 23-án a komáromi reformá-
tus templomban volt a Selye János
Egyetem Református Teológiai Kara
ünnepélyes diplomaosztó és doktora-
vató közgyűlése, amelyen részt vett
Fazekas László püspök is. A 2004 óta
fennálló intézménynek ez volt a 9.
diplomaosztó ünnepsége.

Az igehirdetés szolgálatát Molnár Já-
nos dékánhelyettes (a kar korábbi dékán-
ja) végezte a Zsolt 118,29 és a Fil 4,13 a-
lapján. Utána a missziológia, diakónia és
szociális munkás szakon végzett Pogáň
Róbert, Škrovan Boglárka, Tuloki At-
tila és Vargáné Balázs Lívia átvették
baccalaureátusi, valamint Csobolyó Esz-
ter, Egyeg Kamilla, Öllős Erzsébet,
Szilágyi Dénes István és Varga Sándor
teológusok a magiszteri diplomájukat. Az
avatási szertartást Lévai Attila dékán és
Tóth János rektor végezték. Az esküté-
tel után a dékán minden végzőst bemuta-
tott a rektornak, aki ezek után engedé-
lyezte a kar dékánhelyettesének az okle-
velek átadását.

A dékán jelentette a rektornak, hogy
Rácz Jolán 2013. június 11-én sikeres
szigorlatot tett, s megvédte Az egészségé-
ben akadályozott ember hitéletének és
lelkigondozásának specifikumai, különös
tekintettel az értelmi akadályozottságra
című disszertációját és jogosult lett a teo-
lógia doktora (ThDr.) címre. A rektori
engedély után a végzős a gyülekezet szí-
ne előtt elmondta az eskü szövegét, majd
a tanárok ünnepélyesen doktorrá fogad-
ták Rácz Jolánt.

2012. augusztus 27-én és 2013. febru-
ár 28-án az RTK doktoranduszai (Faze-

kas Szilvia, Fritz-Beke Éva, Kis Jolán
és Pálvölgyi Ferenc) sikeres doktori vizs-
gát tettek és megvédték doktori értekezé-
seiket. A nevezettek eleget tettek tanul-
mányi kötelezettségeiknek, ezáltal jogo-
sultak lettek a teológiai tudományok dok-
tora (PhD) címre. A rektor engedélyezte
az oklevelek átadását, és felkérte a dé-
kánt a latin nyelvű doktori avatási szer-
tartás elvégzésére. Az eskü szövegének
elmondása után megtörtént a diplomák
átadása, közben a professzorok az „In
doctorem recipio” elmondása után ünne-
pélyesen doktorrá fogadták őket.

Az ünnepi alkalom megható pillanata-
it a Török Ágnes által vezetett Canticum
Novum kamarakórus szolgálata tette még
emlékezetesebbé. Az énekkar szolgálata
után sor került a rektori díjak átadására.
Az idén Öllős Erzsébet kapott rektori dí-

jat azért, hogy magiszteri tanulmányai fo-
lyamán ő érte el a legjobb tanulmányi
előmenetelt. A legjobb diplomamunkáért
járó díjat Egyeg Kamilla vehette át.

A rektor és a dékán beszéde után E-
gyeg Kamilla és Kis Jolán mondtak kö-
szönetet a Selye J. Egyetem Református
Teológiai Karán eltöltött évekért. 

Nemzeti imádságunk eléneklése után a
gyülekezet átvonult az egykori Calvin J.
Teológiai Akadémia épületéhez, ahol a
diplomaosztó méltó befejezéseként Pó-
lya Katalin emlékezett a néhai tanárokra
és az egykori alma materre. Az emléke-
zés koszorúit Molnár János, Lévai Attila,
Pólya Katalin és Balázs Lilla helyezték
el.

Az alkalomért, az együtt töltött fele-
melő pillanatokért Istené a dicsőség!

Öllős Erzsébet

Már a kilencedik diplomaosztó volt az SJE RTK-n 

TEOLÓGIAI  DOKTOROKAT  IS  AVATTAK

A tanári kar és az egyetem vezetése a most végzett teológusokkal



Július 8-a és 11-e között rendeztük
meg Nagyölveden a Szentjánosbogár el-
nevezésű gyermektábort. Mivel nagyon
kevés a református hittanos gyermek, e-
zért Antala Éva református lelkész és
Sárai Attila római katolikus plébános
úgy döntöttek, hogy együtt táboroztatják
a hittanos gyermekeket a KOEN nagyon
jól kidolgozott programja alapján.

A tábornyitáskor a közel hatvan alapis-
kolás gyermek hat csoportba lett osztva,
s minden csoport élére két-három lelki
vezető került. A közös énektanulás után
minden csoport a maga előre kijelölt he-
lyén az engedelmességről beszélgetett, a-
mihez kapcsolódóan Jónás történetét
idézték fel a csoportok. Az ebédet köve-
tően a csoportokat egy sportverseny vár-
ta, ahol szellemi és fizikai feladatokat
teljesítve gyűjthettek pontokat.

A keddi napon a becsületesség volt a
fő téma, mégpedig Zákeus története a-
lapján. A természetben tett séta során
pedig a táborozók vadvirágokat gyűjtöt-
tek, melyekből az egyik állomáson ko-
szorút kellett készíteniük. Kora este lehe-
tőség nyílt tábortűz melletti sütögetésre,
s ekkor kerültek kiértékelésre a két nap
versenyei is.

A harmadik nap a bűn és a megbocsá-
tás kapcsán a táborozók megtanulhatták,
hogy mindannyian követünk el bűnöket,

illetve ellenünk is követnek bűnöket.
Fontos, hogy meg tudjunk bocsátani, hi-
szen csak ily módon nyerhetünk mi is
megbocsátást. A délután kézműves-fog-
lalkozással telt, majd filmvetítés volt.

Csütörtökön két autóbusszal kirándul-
ni indultunk: az első úti cél az érsekújvá-
ri református templom volt, ahol Nátek

Sándor lelkipásztor fogadta a táborozó-
kat (tizenkét évig Nagyölveden szolgált),
aki mesélt az újvári gyülekezetről, a
templomról. A táborozás végére a szo-
molányi várkastély és a sasvári bazilika
megtekintése tett pontot.

Varga László
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Bár a vakációs bibliahét július 8-a és
12-e közt zajlott, az előkészületek már
hetekkel korábban megkezdődtek. Segít-
ségben nem volt hiány, mivel a nagyka-
posi ifjúsági bibliaóra résztvevőin kívül
számos gyülekezeti tag is kivette részét a
tábor szervezéséből, és akadtak még
olyanok is, akik a szomszédos falvak
gyülekezeteiből érkeztek közénk. Volt is
szükség ennyi segítőre, hisz a konyhában
sürgölődő asszonyoknak nem egy alka-
lommal 110 éhes gyomrot kellett jólla-
katniuk.

A hét elején a gyermekek korosztály
szerint három csoportba lettek szétoszt-
va. Míg az egyik csoport bibliaórán, ad-
dig a másik kettő kézműves-foglalkozá-
son vett részt, valamint tánctanuláson
volt. A bibliaórákat lelkészek vezették, a
kézművesműhelynek Egri Erzsébet, a
tánctanításnak Ádám Emília volt a veze-
tője. A hétfői és keddi napon Egri Gergő
vezette a bibliaórát. Jónás és Zákeus tör-
ténetét vidám színjáték, valamint videó-
film vitte közelebb a gyermekekhez.
Ebéd után átsétáltunk a sportpályára,
hogy megmozgassuk magunkat. A keddi
napon a délutánt egy vadász szabadtéri

előadása tette színesebbé a természetked-
velő gyermekeknek. Az előadás után
bárki kipróbálhatta a gólyalábat.

A gonosz szolga és Jézus feltámadása
történetek elmélyítését Böszörményi Ta-
más vezette. A könnyebb megértés érde-
kében a bibliaóra színjátszással és zenés
árnyjátékkal volt gazdagítva.  A szerdai na-
pot már a hagyományossá vált tábori o-
limpiával zártuk: logikai feladatok, aka-
dálypályák, valamint zeneismereti felad-

ványok leküzdésével szerezhettek ponto-
kat a versenyzők. Csütörtök délután a
tornateremben kaptak ügyességi felada-
tokat a gyerekek.

A pénteki nap felelőse Tirpák István
volt, aki a bibliaórán A jelenések köny-
vében leírt mennyek országával ismertet-
te meg az odaérkező csoportokat. A délu-
tán rendhagyó módon nem sporttal feje-
ződött be, hanem családi délutánnal, ahol
a gyermekek megismertették szüleiket a
táborban vett bibliai történetekkel és éne-
kekkel, továbbá a közös tánc bemutatá-
sával zárult a műsor.

–bj–

Világító kis bogarak Nagyölveden
A napközi tábor az ökumené jegyében zajlott le

Az időutazó Nagykaposon is megvalósult
Gazdag program várta a gyermekeket
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A leleszi gyülekezet presbitériuma
még 2008-ban elhatározta, hogy az
1883–1887 között épült templomát fo-
kozatosan megújítja. A munkálatok
2009-ben elkezdődtek, bár a gyüleke-
zet pénzkészlete akkor mindössze
2700 eurót tett ki. Először a templom
külső homlokzata újult meg, majd a
csatornarendszer, végül a torony is át
lett festve. A következő évben a belső
térben folytatódtak a munkálatok a vil-
lanyhálózat rekonstrukciójával, az ab-
lakok cseréjével és a padok újralakko-
zásával. A négy évig tartó munkálatok
összköltsége több mint 20 500 eurót
tett ki. A kiadásokhoz a hívek (157-en
vannak) adományán kívül a katolikus
hívek is hozzájárultak, de jelentős ösz-
szeggel (több mint hatezer euróval) tá-
mogatta a felújítást Lelesz község ön-
kormányzata is, az egyház Segélyalap-
jától pedig 3100 euró hozzájárulás ér-
kezett.

Július 14-én került sor az ünnepélyes
templomszentelésre, ami Fazekas Lász-
ló püspök és Kendi Csaba helybeli
lelkipásztor köszöntő szavaival és há-
laadó imájával vette kezdetét a temp-
lom előtti téren, majd a megújult épü-

letben istentisztelettel folytatódott az
alkalom, melyre teljesen megteltek a
padsorok. Molnár Elemér zempléni
esperes igeolvasása és imádsága után
Fazekas László püspök a „Ne félj, ki-
csiny nyáj, mert úgy látta jónak Atyá-
tok, hogy nektek adja az országot!” (Lk
12, 31–32) ige alapján arról a kitartás-
ról szólt, amely jellemezte az eltelt négy
év alatt a gyülekezetet. Utalt arra is,
hogy a világ profitorientált lett, minden-

ki a krízisre hivatkozik, holott a legna-
gyobb válság az emberi szívben van:
az emberi élet fő hangsúlya nem Isten
országára helyeződik, hanem a földire.

Egyházunk főgondnoka, Fekete Vin-
ce köszöntő szavai után Kendi Csaba
lelkipásztor számolt be a négy év alatt

elvégzett munkálatokról
és a pénzügyi források-
ról. A hálaadó ünnepi is-
tentisztelet nemzeti imád-
ságunkkal, illetve Faze-
kas László püspök áldá-
sával zárult.

–ii–
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Nagy gondjuk van Isten hajlékára
Templomszentelési ünnepség Leleszen

A padány-bögellői társegyházközség
idén első alkalommal szervezett nyári
napközis gyermektábort: augusztus 5-e
és 11-e között a református templom ud-
varán került rá sor. A táborban ötven gyer-
mek vett részt (óvodáskortól tízéves ko-
rig).

Minden napot áhítattal kezdtünk, a-
mely alkalmon más-más vezető szólt a
gyermekekhez. Többek közt az elhívás-
ról, a hálaadásról, Isten gondviseléséről
és a megbocsátásról. Áhítat után éneket
tanultunk, majd három csoportra osztot-
tuk a gyermekeket. A csoportos foglalko-
zások során hallhattunk egy-egy történe-
tet a Bibliából: József történetén keresz-
tül szólt hozzánk az Úr.

A történetekből megtanulhattuk, hogy
az Úr ma, a mi életünkben is megengedi
a próbákat, a nehézségeket. Sokszor nem
értjük, miért; mi csak azt látjuk, ami a
szemünk előtt van. Az Úr Jézus Krisztus
azonban tudja, hogy mi lesz a jövőben, Ő
tudja, hogy mi a terve velünk. Valami jót
készít számunkra, reményteljes jövőt a-
kar adni. Ha az emberek elfordulnak is
tőlünk olykor, az Úr soha nem hagy el!
„Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten
terve jóra fordította azt, hogy úgy csele-

kedjék, ahogyan az ma van, és sok nép
életét megtartsa” (1Móz 50,20). Mindig
közel van és hallja könyörgésünket.
Szeret mindnyájunkat, olyannyira, hogy
az életét adta értünk, hogy megmentsen
az eljövendő ítélettől és üdvösséget nyer-
jünk az ő vére által.

Délutánonként különféle érdekes prog-
ramok voltak: kézműveskedés, sportolás,

cukorkakészítés, túrázás, valamint kicsik
és nagyok egyaránt kipróbálhatták a fal-
mászást is. A tábor szervezői Szencziné
Varga Csilla helybeli és Varga László
lakszakállasi lelkipásztor voltak. Vasár-
nap táborzáró istentiszteletre került sor,
amely alkalmon Varga László hirdette Is-
ten igéjét.

Hálás a szívünk, mert Isten nagy ke-
gyelméből valósult meg a tábor és hang-
zott az örömhír. Mindezért Őt illeti a
dicsőség és a hála mindörökké!

Skarba Adrianna

Először volt nyári gyermektábor Padányban

JÓZSEFFEL  ISMERKEDTEK



Generális Konvent. Június 27-én a
szervezet elnökségének ülésén Fekete
Vince főgondnok és Fazekas László püs-
pök képviselték egyházunkat. Másnap a
debreceni Nagytemplomban ülésezett a
Magyar Református Egyház Zsinata,
ahol egyházunk részéről a Zsinati Tanács
magyar ajkú képviselői és a magyar egy-
házmegyék esperesei és gondnokai vol-
tak jelen. Bölcskei Gusztáv tiszántúli
püspök szolgált igehirdetéssel, majd Fe-
kete Károly, a Debreceni Református Hit-
tudományi Egyetem rektora tartott elő-
adást A heidelbergi kátéról, amelynek el-
ső megjelenése 450. évfordulója kapcsán
elkészült az új magyar fordítása (a Zsinat
szavazással elfogadta az átdolgozott szö-
veget), illetve egy ötnyelvű (magyar,
szlovák, román, német, angol) díszkiadá-
sa is. Az ülésen csatlakozott az MRE-hez
a Horvátországi Református Keresztyén
Kálvini Egyház, és a részegyházak kép-
viselői elfogadták az alkotmány módosí-
tását, ami főként a korábbi szöveg pon-
tatlanságainak kiküszöbölésére irányult.
A tanácskozást, amely zárónyilatkozat el-
fogadásával ért véget, köszöntötte Gerd

Heetderks, a Református Egyházak Vi-
lágközössége európai vezetője. A Gene-
rális Konvent elnöksége következő ülé-
sére szeptember 27-én és 28-án ugyan-
csak Debrecenben kerül sor.

Európai Egyházak Konferenciája. Jú-
lius 3-a és 8-a között Budapesten került
sor az Európai Egyházak Konferenciájá-
nak 14. Nagygyűlésére, melynek fő té-
mája az alkotmány módosítása volt. A
legnagyobb vitát az a kérdés váltotta ki,
hogy az egyes európai és világszintű
egyházi szervezetek, valamint az egyes
felekezetek milyen súllyal vegyenek
részt az EEK munkájában. A végül mó-
dosított alkotmány biztosítja, hogy az eu-
rópai egyházak a mai kor kihívásait fi-
gyelembe véve, ökumenikus közösség-
ben tudják kifejezni elkötelezettségüket a
teremtettségért és a Krisztusban való egy-
ségért.

Evangélikus egyházkerületi nap. Jú-
lius 5-én Fekete Vince főgondnok, Faze-
kas László püspök, Ján Marcinčák fő-
gondnokhelyettes és Marián Hamari püs-
pökhelyettes képviselték egyházunkat a
Szlovákiai Evangélikus Egyház Nyugati
Egyházkerülete napján, amely egyben meg-
emlékezés volt Cirill és Metód hittérítők
területünkre érkezésének 1150. évfordu-
lójára.  A berencsi várnál megtartott is-
tentiszteleten egyházunk nevében rövid
igei bizonyságtétellel Fazekas László
püspök köszöntötte a jelenlevőket. Az
ünnepség délután a berezói evangélikus
templomban egy hosszabb lélegzetvételű
zenés áhítattal folytatódott, amelyen Ivan
Gašparovič köztársasági elnök is jelen
volt.

Kórustalálkozók. 2013. szeptember
21-én, szombaton 14.00 órai kezdettel –
a Kassa-ÉRT utórendezvényeként – kó-
rustalálkozó lesz a kassai református temp-
lomban. A gömöri egyházmegye idei kó-
rustalálkozójára szeptember 28-án, szom-
baton 14.00 órai kezdettel a hanvai refor-
mátus templomban kerül sor.

Egyházmegyei bál. A Zsigárdi Refor-
mátus Egyházközség, a Zsigárdi Közsé-
gi Hivatal, a Komáromi Református
Egyházmegye szeretetszolgálata és az
SZRKE Diakóniai Központja közös szer-
vezésében 2013. október 11-én egyház-
megyei jótékonysági bál lesz a zsigárdi
kultúrházban. Belépődíj 10 euró (aperiti-
fet, vacsorát és egy kávét tartalmaz). A
befolyt összeg a gyermekeiket egyedül
nevelő rászoruló református családok tá-
mogatását szolgálja. A részvételi szándé-
kot szeptember 30-ig Kalocsai Alexand-
ra egyházmegyei diakóniai lelkipásztor-
nál kell jelezni a következő telefonszá-
mon: 0917/715 938.

KÖZLEMÉNYEK H Í R E K ESEMÉNYEK

A Pátria rádió
református műsorai:

Szeptember 15-én 8.05-kor a Vilá-
gosság című egyházi műsor reformá-
tus adásában Nyéky Miklós szalóci lel-
kipásztor a magától növekedő vetés
példázatáról szól a hallgatókhoz.

Szeptember 29-én 8.05-kor a Vilá-
gosságban Váradyné Sipos Klára jab-
loncai lelkipásztor a mustármag példá-
zatát hozza közelebb a hallgatókhoz.

Október 13-án 8.05-kor a Világosság-
ban Erdélyi-Flegel Tímea ógyallai lelki-
pásztor arról szól igehirdetésében, hogy
Jézusnak hatalma van a tengert is le-
csendesíteni.

A Világosság másnapi (hétfői) ismét-
lésének kezdési időpontja: 11.05.

(A műsor a közvetítést követő naptól
meghallgatható a Sola rádió honlapján
is: http://refradio.eu/radio/sola/)
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Kitüntették Koncsol Lászlót
Augusztus 20-án A Külhoni Magyar-

ságért Díjat vehette át egyházunk tiszte-
letbeli főgondnoka, Koncsol László Bu-
dapesten, a Magyarság Házában. (Rajta
kívül még kilenc szervezet, illetve sze-
mély részesült a kormányfő által odaítélt,
1995-ben alapított díjban, amit Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes és Répás
Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes ál-
lamtitkár adtak át.) A felvidéki irodalmi
élet és a csallóközi helytörténet meghatá-
rozó alakja mint szerkesztő, író, költő,
műfordító, helytörténész került az idei dí-
jazottak közé.

Pályázat
A Madari Református Egyházközség a

Szlovákiai Református Keresztyén Egy-
ház 3/2012-es számú, a lelkészek válasz-
tásáról szóló törvénye 6. § (2) bekezdésé-
vel összhangban pályázatot hirdet a meg-
üresedett lelkészi állás betöltésére.

A gyülekezet – melynek a liturgiában
használt nyelve a magyar – a lelkésznek
biztosítja a teljes gyülekezeti fenntartású
lakhatást, az egyéb juttatásokat pedig díj-
levélben határozza meg. A gyülekezet el-
várja a gyülekezeti lelkészi szolgálattal
járó általános szolgálatok teljes körű és
önálló ellátását, az egyéb szolgálatokat pe-
dig szintén a díjlevélben határozza meg.

Pályázhatnak mindazon lelkészek, a-
kik teljesítik a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház általános érvényű
belső jogszabályai idevonatkozó rendel-
kezéseit. Benyújtandó dokumentum: rész-
letes önéletrajz a lelkészi szolgálatban el-
töltött évek feltüntetésével.

Pályázati határidő: 2013. október 31.
A meghívással megbízott személyek

neve és elérhetősége: Szabó Zoltán gond-
nok (0908/187 891), Fišer Angéla gond-
nok (0907/861 422). Bővebb információt
a megbízott személyektől lehet kérni.

A pályázatokat magyar nyelven az
alábbi két címre kell beküldeni: A Ko-
máromi Református Egyházmegye Espe-
resi Hivatala, Kostolná 51, 946 37 Moča,
illetve Református Lelkészi Hivatal, 946
33 Modrany 361.


