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szál  ne  maRadjon  elvaRRatlan!
„Ti is legyetek készen…” (Lk 12,4).
Már vártam, hogy vége legyen októbernek. Ez az egész

hónap nem szólt másról, mint szabadságharcokról. 

S
okszor már terhes volt számomra az emlékezés,
vagy az, hogy minden a szabadságról szólt. Itt volt
először is október 3-a. A német nemzet számára az

újraegyesítés dátuma, a magyar nemzet számára egy népsza-
vazás. Egyik ismerősöm hívta fel a figyelmemet arra, hogy
ez a voksolás az önrendelkezésünkről is szólt. Az volt a kér-
dés, hogy szabadon és magunk döntünk-e nemzetünk sorsá-
ról, vagy mások diktálnak nekünk. Ismert az eredmény. 

Majd következett október 6-a, emlékezés a szabadsághar-
cunk meggyalázására. Még egy utolsó rúgást kaptunk a győz-
testől. Ezt követően október 23-án az ´56-os forradalom és
szabadságharc hatvanadik évfordulóját ünnepeltük. Emlékez-
tünk pár nap szabadságra. Felmerült bennem a kérdés: vajon
méltóképpen emléke-
zett az utókor? Nem
nagyon értettem, hogy
miért volt szükség az
ünnep átpolitizálásá-
ra. Kész, az október
elmúlt! 

A november eleji
mindenszentek és ha-
lottak napja mindig
megadja az alaphang-
ját a hónapnak. Igaz,
hogy ez a két esemény
sokszor rohanással te-
lik. Szaladunk egyik
temetőből a másikba.
Koszorúinkkal loho-
lunk a sírok között. De rohanásaink közepette azért elmond-
hatjuk, hogy ezek a temetői megemlékezések sokkal inkább
fordítják figyelmünket saját magunkra. 

Persze először is elhunyt szeretteinkre gondolunk, majd
egy szempillantás alatt átfut a gondolat a fejünkben: ma mi
emlékezünk, holnap talán majd rólunk fognak megemlé-
kezni. 

A „Ti is legyetek készen…” jézusi figyelmeztetés aktuális.
Ez a készenlét nem kell, hogy görcsös legyen. Nem kell,
hogy lekösse minden pillanatunkat. Inkább jelentse azt ne-
künk, hogy ha indulnunk kell, ne maradjon elvarratlan szál
az életünkben. Természetes, hogy vannak be nem fejezett
dolgaink. Gondoljunk csak bele, ha most nem tudnánk foly-
tatni például egy ház építését, tudnák-e folytatni az itt mara-
dók? Világos és jól kommunikált-e előttük a cél? Ha igen, ak-
kor készen állunk. 

Ezek csak apró dolgok, de mi újság a nagyobb kérdések-
kel? Gondolok itt családi és személyes vitákra. Jó, ha lezá-
ratlanul maradnak? Nem hiszem! A személyes témák mellé
felsorakoztathatjuk az Isten és közted levő lezáratlan kérdé-
seket is. Jó, ha lezáratlanul maradnak? Nem hiszem! Készen
lenni nem halogatást jelent, hanem aktivitást. A novemberi
hónap kitűnő időszak arra, hogy a „készenléti listáidat” ren-

dezgesd. Pont úgy,
mint egy nagyobb
utazás előtt szoktuk:
listánk van a fontos
teendőkről és a bepa-
kolni szükséges dol-
gokról.

A „Ti is legyetek
készen…” felszólítás
aktualitása advent
időszakában is meg-
marad. Hiszen ad-
vent nemcsak kará-
csony és a kis Jézus
várása, hanem a fel-
támadott Jézus dicső-
séges visszajövetelé-

nek a várása is. Nem hagy bennünket nyugton ez a készen-
léti kérdés. 

D
e ez így is van rendjén. Hiszen ezt nem lehet csak
úgy letudni. Ezt mindig naprakészen kell tartani.
Várva a találkozást. „Boldogok azok a szolgák,

akiket az úr, amikor megérkezik virrasztva talál” (Lk
12,37a). Bihari Richárd



Önök miképp élik meg az adventet? Ne
feltétlenül a karácsony előtti rohanásra, a
munkaszüneti napokra gondoljanak, vagy
az aggodalomra, hogy győztük-e kará-
csony előtt…

Advent legyen az öröm ideje – hisz Is-
ten Fiának a születésére emlékezünk. Nem
tudom, Önök hogy vannak ezzel, de beval-
lom, engem sokszor – ennek az örömnek

ellenére – időről időre, előbb vagy utóbb,
de egy pillanatra elfog a szomorúság. Örü-
lök, hogy szenteste sokakkal találkozom
a templomban, kedvesek vagyunk egymás-
hoz, jót kívánunk egymásnak – ezek na-
gyok szép pillanatok. Templomaink ilyen-
kor jobban tele vannak, mint egyébként.
Azok is eljönnek, akik máskor nem jár-
nak templomba. Örülök, hogy ott vannak,
de egy vagy két hét múlva szomorú va-
gyok, hogy már nincsenek ott. Miért van
ez így? Miért történik ez?

Évente egyszer be tudjuk hozni az em-
bereket a templomba. De mit kellene ten-
ni, hogy ők nap mint nap, hétről hétre jár-
janak Istenhez? Bármennyit is gondolko-
dom a válaszon, mindig Jézus szavaihoz
jutok, Aki azt mondta tanítványainak:
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá
minden népet, megkeresztelve őket az Atyá-
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,

tanítva őket, hogy megtartsák mindazt,
amit én parancsoltam nektek; és íme, én
veletek vagyok minden napon a világ vége-
zetéig” (Mt 28,18–19). Mert az ilyen egy-
házban, az ilyen gyülekezetben a Szentlé-
lek lesz az, Aki bevezeti a megfelelő idő-
ben ezeket az embereket, és Aki úgy hat,
hogy azok az emberek ott is maradnak.
Ezt egyszer én is átéltem. A három temp-
lom történetének hívom az esetet.

Abban az időben történet, amikor a hi-
vatásom miatt egy időre Németországba

kellett költöznünk. A munkámmal kap-
csolatos feladatok, a hivatali és lakhatási
dolgaink intézése mellett természetesen
egy számunkra nagyon fontos dolgot is
rendeznünk kellett: hova fogunk temp-
lomba járni?

Először az eszünk szerint választottunk:
a lakásunktól háromszáz méterre volt egy
evangélikus gyülekezet, így logikus volt,
hogy az első vasárnapon odamenjünk.
Nem volt ott rossz, de mégis… nem va-
gyunk az evangélikus liturgiához szokva.
Megegyeztünk, hogy nem ez lesz a mi gyü-
lekezetünk.

Ezek után a szokás, a tradíció szerint
próbáltunk dönteni – elmentünk egy re-
formátus gyülekezetbe, a város központ-
jába. A református templom a jelentőség-
teljes Hugenották téren állt. Nagy, ősi
épület egy nagy tér közepén. November
vége volt, a mostanihoz hasonló idő lehe-
tett. Istentisztelet előtt érkeztünk, bemen-
tünk a templomba és… tényleg úgy érez-
tük magunkat mintha itthon lettünk volna
valamelyik templomunkban. De ezt most
nem jó értelemben gondolom. Az igaz-
ság az, hogy a feleségemmel és a két kis-
fiunkkal mi voltunk talán az egyedüli fia-
talok. Hogy lett volna ott a korosztályunk-
ból még valaki – nem is emlékszem. Az
istentisztelet után mindkettőnk számára 

(Folytatás a 3. oldalon)

az ÚR színe előtt
Szerető Istenem, későn kezdtelek

szeretni! Bennem voltál, én meg kívül
kerestelek, s torz mivoltommal belero-
hantam ékes teremtett világodba. Ve-
lem voltál, s én nem voltam Veled. Az-
után felharsant hívó szózatod, megtör-
ted lelkem siket csendjét, kigyulladt
sötétségemben ragyogó világosságod,
s elűzted belőlem a vakoskodó ho-
mályt. Illatod kiáradt, beszívtam, s most
utánad lelkendezem. Ízleltelek, éhez-
lek, szomjúhozlak; megérintettél, s íme,
áttüzesedtem a vágyakozástól békéd
után! Feléd vonzódom, Igazság és Ár-
tatlanság, a Te tiszta fénnyel ragyogó
és örökké kívánatos teljességed hibát-
lan szépségéhez. Te vagy a mi teljes
megnyugvásunk és zavartalan életünk.
Aki Hozzád eljut, belép Ura örökébe,
nem kell félnie, és jó sora lesz a leg-
jobbnak birtokában. Eltávolodtam mel-
lőled, én Istenem, igen messze elbo-
lyongtam ifjúságomban a Te erőssé-
gedtől, s ínséges pusztasággá lettem
önmagamban. Óh, Istenem, fölséges
a Te magasságod, s igen mély titkaid
mélysége! Mindenhol vagy, mégis, jaj,
de nehezen botorkálunk vissza Tehoz-
zád! augustinus aurelius 
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„Bizony hamar eljövök,
Ámen. Bizony jövel

Uram Jézus!” 
Jelenések 22,20 

Füle Lajos
Úr Jézus, jövel!

Hányszor másra várunk, 
S fáj, hogy nem jön el.
Nőttön nő hiányunk…

Úr Jézus, jövel!

Hol az élet gondja,
Hol felhő föd el,

S lelkünk félve mondja:
Úr Jézus, jövel!

Szánd meg árva néped
Távol és közel,

Lásson újra Téged!
Úr Jézus, jövel!

Szánd meg, aki kérdi:
Ó, mikor jön el

Országod, az égi?
Úr Jézus, jövel!

Mié r t
van ez így
történik ez?

A három templom története 
egy presbiter életében



(Befejezés a 2. oldalról)

nyilvánvaló volt, hogy itt sem fogjuk jól
érezni magunkat.

Nem segített sem az ész sem a szokás,
végezetül mindezt megoldotta a Szentlé-
lek. Karácsony előtt egy baptista gyüle-
kezetnek kis sátra volt a város főutcáján,
hogy a forgatagban hirdessék az evangé-
liumot. Emlékszem, hogy amikor belép-
tünk a gyülekezetbe, mindketten tudtuk:
nem kell tovább keresnünk. 

Az ajtóban egy ember állt, aki minden-
kit üdvözölt, aki érkezett. A gyülekezeti ta-
gokat úgy, mint régi, az újakat pedig mint
jövendőbeli barátokat. Jó napot kívánok!
Robertnek hívnak és szívélyesen üdvözlöm
Önöket nálunk. Bevezetett minket, min-
dent megmutatott. Az istentisztelet előtt a
lelkipásztorral is találkoztunk, aki rögtön
azt mondta, milyen szívesen meghívna
minket ebédre, de pont a kislányuk szüle-
tésnapját ünneplik, úgyhogy vendégeik
vannak. (Hányszor volt Önnek már alkal-
ma egy asztalnál ülni a lelkészével?)

Érdeklődött, honnan érkeztünk, honnan
szereztünk róluk tudomást, most hol la-
kunk és miben lehetnek a segítségünkre.
Ahogy tapasztalták, hogy a némettudá-
sunkkal még probléma van, azonnal sze-
reztek valakit, aki fordította számunkra an-
golra az igehirdetést. 

Az istentiszteletek énekekkel kezdődtek.
Nem volt orgona, hanem egy klasszikus
zongora. Kívánnám Önöknek, hogy meg-
hallják, ahogy azok az emberek énekeltek!
Nem voltak sokan, lehet, hogy mint a mi
gyülekezeteinkben (hatvanan-hetvenen),
de mostanáig emlékszem azokra a dicső-
ítésekre. Nem számított rendkívüli do-
lognak, amikor két szólamban énekeltek –
ahogyan az az énekeskönyvükben is szere-
pelt. És mindeközben minden a kotta sze-
rint! Megkérdeztem egy idősebb kínai
hölgytől, hogy rendelkezik-e zenei kép-
zettséggel. Nemlegesen ingatta a fejét.

A gyülekezetnek volt egy rendszere,
mely szerint minden korosztályról gondos-
kodtak. A fiatalabb hölgyek elmentek a
gyerekekkel gyermek-istentiszteletre, me-
lyet két-három korcsoport szerint tartottak.
Egy idősebb, nyugdíjas hölgy feladata volt
ezeknek a fiatalabb asszonyoknak a „felü-
gyelete”, ő törődött velük. Az idősebb fia-
talok gondoskodtak az ifisekről, akikkel
kirándultak, táboroztak. A lelkész és a pres-
biterek pedig ezekről a fiatalokra viseltek
gondot, akikkel közösen jártak szolgálni. 

Ez volt, ami a gyülekezetet önmagát je-
lentette, de nem feledkeztek el a környező
világról sem. Minden karácsony előtt volt
sátruk a főutcán, ahol az evangéliumot hir-
dették és hívták az embereket templomba.
A gyülekezetnek volt kettő vagy három
misszionárius házaspárja, akik a világ kü-

lönböző pontjain szolgáltak. Őket a gyü-
lekezet támogatta és örültek a híreknek,
amiket kaptak tőlük, természetesen az ima-
hátteret is biztosították a számukra.

Az első, presbiterek számára rendezett
konferencián, amelyen részt vettem, pár év-
vel ezelőtt volt Petőszinyén. Azért emlék-
szem rá, mert ott váratlanul tolmácsolnom
kellett egy holland presbiternek, aki egy-
házának tapasztalatairól beszélt. Mind a
mai napig emlékszem az első szavaira. Ki-
állt az emberek elé, és ezt mondta: Látom,
hogy elhozták az Énekeskönyvüket. Ez kitű-
nő! De mi Hollandiában a Bibliánkat visz-
szük a templomba. Ez volt a fő oka annak,
hogy miért maradtunk abban a gyüleke-
zetben, ahová a Szentlélek behívott. Mert
az igemagyarázatok kitűnőek voltak ott!
És tudják, mi az érdekes? A gyülekezetnek
két lelkésze volt (az egyik már nyugdíjas),
de még így is fele időben a gyülekezet
presbiterei prédikáltak. A gyülekezet pres-
bitereinek ez a valódi feladatuk – legye-
nek lelki vezetők! 

Teljességében értették az igét, hogy
mindannyian tanítványok, nem csak azok,
akiknek papírjuk van erről. „Menjetek el
tehát, tegyetek tanítvánnyá minden né-
pet...”. Továbbá azt is értették, hogy néha
a prédikátornak is szüksége van arra, hogy
leüljön és a hallott igemagyarázatból erőt
merítsen. 

Nem csupán egyszerű prédikációk vol-
tak azok, hanem tényleg Isten szavának
magyarázata volt. Nem elmélkedés valami
témáról, de Bibliamagyarázat úgy, ahogy
kell. Az emberek éberen, feltöltődve, gyak-
ran a problémáikra kapott biblikus meg-
oldásokkal mentek ki a templomból. 

Hogy miért említem mindezeket? Mert
advent van, heteken belül megtelnek a
templomaink, lesznek az emberek közt

olyanok is, akik nem keresztyének, nem is-
merik Krisztust. Sokan eljönnek, sokféle
gondolattal, otthoni problémákkal, amik-
kel nem tudnak mit kezdeni. Számunkra ez
egy csodálatos lehetőség, ha megközelít-
hetjük őket és – a mi Urunk szava szerint
– vethetjük az Igét, a magot, mely, ha jó
földbe hull, teremni fog. 

Elkezdődik az ajándékok utáni futkosás,
lehet, Öntől is megkérdezik: mit szeretnél
kapni karácsonyra?

Én csak egyet szeretnék. A Szentírásból
ismerjük Simeon történetét, aki azt a kije-
lentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal
meg addig, míg nem látja meg az Úr Krisz-
tust. Milyen lehetett az ő adventje? Hiszen
annak vége az ő halálát jelentette: ha meg-
látja az Urat, akkor az ő élete befejeződik...
Jézus születése utáni nyolcadik napon a
Lélek elhívta a templomba. Mit érezhetett
Simeon? És mégis: Simeon a karjába vet-
te a kis Jézust és áldotta az Istent: „Most
bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded sze-
rint békességgel, mert meglátták szemeim

üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden
nép szeme láttára, hogy megjelenjék vilá-
gosságul a pogányoknak, és dicsőségül né-
pednek, Izráelnek.”

Arra vágyom, hogy egy olyan ember tör-
ténetét halljam, aki adventkor elment a
templomba, és ott üdvösséget talált. Vá-
gyom arra, hogy templomainkban olyan
szavak hangozzanak, amilyeneket Pál írt
le a galatákhoz szóló levelében: „nem kívá-
nok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jé-
zus Krisztus keresztjével”. Továbbá még ar-
ra vágyom, hogy rajtunk mindannyiunkon
látható legyen a megváltás, mely számunk-
ra adatott – a legnagyobb ajándék, melyet
ingyen kapunk – kicsiknek és nagyoknak,
fiataloknak és időseknek.

Pavol Gurbaľ
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„Menjetek el tehát, tegyetek 

tanítvánnyá minden népet…”
(Mt 28,20a).

A három templom története 
egy presbiter életében
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Gazdag irodalma, egyházi és világi
jegyzőkönyvi anyaga van a XvIII.
századi két dunai (dunántúli és felső-
dunamelléki) egyházkerületnek. a ki-
rályi parancs ellen semmit sem tehető
kényszerhelyzet hozta létre ennek a
két egyházkerületnek az egyesítését,
amelyeknek pedig a XvI. századtól
fogva külön püspökeik voltak.

A külső pusztulás, a folytonos üldözés
miatt gyülekezeteiben megfogyatkozott
mind a két egyházkerület. A Győrtől nyu-
gatra fekvő egész területen az üldözése-
ket követően református egyházaink meg-
szűntek, harangjaink elnémultak. A lakosok
nagyobb része kiköltözött biztonságosabb
helyekre. Püspöke sem volt a tulajdonkép-
peni dunántúli egyházkerületnek, mert szu-
perintendensét, Hodosi Sámuelt még 1710-
ben kiűzték Veszprémből. Az esperesek, s
helyetteseik tiszte volt, hogy felügyeljenek
a jó rendre, s a felmerülő egyházi ügyeket
a törvény szerint elintézzék. 

Rom és pusztulás
III. Károly vallásügyi rendelete egy

újabb üldöztetési hullámot indított el. (A
Pápai Református Levéltár erről az idő-
szakról kutatható, hiteles anyaggal ren-
delkezik.) 1732-ben a régi dunántúli egy-
házkerület anyaegyházainak a száma még
138 volt. Számtalan településről kiűzték a
prédikátort, s erőszakkal elvették a templo-
mot. Rom és pusztulás jelzi a régi dicső-
séget. Az őriszentpéteri anyakönyvben ezt
olvassuk: „Az 1732. esztendő siralmas
gyásszal borította be ezen szegény őrségi
tartományokat... Katonai karhatalommal
úgy vették el a mi ékes, református templo-
mainkat, mintha azok valami ellenséggel
megrakott, török várak lettek volna... Az év
november 18-án a kerczait, majd a hodo-
sit, a szentpéterit, a nagyrákosit ugyanak-
kor a hegyháti, és a kemenesaljai lutherá-
nus templomokat is – úgyhogy magában
Vas vármegyében 40-nél több templomot
vettek el... Lelkészeinket és tanítóinkat a
parókiális házakból kiverték és elhajtot-
ták.” Ugyanilyen szomorú látvány tárul
elénk, ha a felső-dunamelléki egyházkerü-
let 92 anyaegyházközségének jegyzékét
nézzük. Pedig itt még püspök is volt, Ko-
csi Major István, szőnyi lelkész regnált az
egyházmegyék felett. 

1732. szeptember 15-én egy vármegyei
rendelkezés nyomán egyes lévitákat (pl.
Neszmélyi Jánost Dunamocson, Vörös Mi-
hályt Búcson, Tállyai Jánost Bátorkeszin,
Jóba Istvánt Kisújfalun) eltiltottak a vasár-

napi prédikálástól, s a mindennapi könyör-
géstartástól. Pozsony vármegyében pedig
uralkodói okmányra hivatkozva az alistá-
li, a hodosi és a deáki református templo-
mot vették használatba a katolikusok. A
barsi egyházmegyében volt a legdráma-
ibb az 1733. esztendő. Az alábbi telepü-
lések protestáns gyülekezeteiből űzték el
a lelkészeket, a templomokat pedig bezár-
ták: Ágó, Kis-Salló, Málas, Szódó, Sáró,
Kis-Kálna, Várad, Nagyod, Szecse, Óvár,
Ladány, Lök, Mohi, Pél, Besse, Baracska,
Pozba, Bajka, Kis-Endréd. A vármegye tör-
vényhatósága megkereste ez ügyben a
Helytartótanácsot, részletes jelentést küld-
ve, s megoldást várva. 1733. június 15-én
megérkezik a királyi rendelkezés, mely
mindennemű katolikus akciót leállít. Az
egyházmegyei levéltár anyagából tudjuk,
hogy a lelkészek visszatérhettek szolgá-
lati helyeikre, a templomokban hirdetve
Isten Igéjét. 

Két egyházkerület egyesült
1710 óta a Dunántúli Református Egy-

házkerületnek nem volt püspöke, így 1733-
ban azt döntötték, hogy egyesülnek a Fel-
ső-Dunamelléki Református Egyházkerü-
lettel. Február 17-e és 18-a közt ez meg is
történt. Etén találkozott Kocsi Major Ist-
ván püspök, Deáki István, veszprémi espe-
res, valamint Hosszúfalusi Márton, mező-
földi tanácsbíró, s az összejövetelen az
egyesülésre vonatkozólag megállapodtak.
A sajátos szempontokat és elvárásokat fi-
gyelembe véve többek közt elfogadták,
hogy az egyházmegyék közül a veszpré-
mi legyen a régi, történelmi állapotába
visszaállítva, s legyen egy főesperese, aki,
ha a püspök a Vértesen felülről, a Komá-
romhoz tartozó egyházmegyékből kerül ki
(az utazással járó veszélyek miatt) legyen
helyettese. A pápai esperes is a veszprémi
püspökhöz, vagy helyetteséhez fordulha-
tott a szükség, vagy éppen az idő alkalmat-
lan volta miatt. Az új egyházkerület neve
Dunántúli Egyházkerület lett.

Az egyesüléssel kapcsolatos döntéseket
a Peremartonban tartott egyházkerületi
gyűlés 1736. június 29-én megerősítette.
(A korábbi két egyházkerület egyházme-
gyéinek vezetői, esperesek, helyetteseik,
protestáns nemesek, továbbá a helyi pré-
dikátor voltak jelen.) Egyhangúlag kije-
lentették, hogy Kocsi Major Istvánt a Du-
nántúli Református Egyházkerület püs-
pökének (tiszteletdíját évi 30 forintban
állapították meg), Kenessey Istvánt pedig
ezen egyháztest főgondnokának ismerik
el. 

Kenessey István hihetetlenül gazdag,
világi, alkotói pályát kapott Urától, mind-
eközben hűséggel kitartott a reformáció
genfi irányzata mellett is. Portréját nem en-
gedte elhalványulni a történelem. Születé-
sétől, életútja minden fontosabb állomá-
sáról, eseményéről tudunk. Aki Krisztus
keresztjéből kap világosságot, attól nem
lehet elvenni a fényt! Aki ismeri a kort, s
az 1740–1780 között uralkodó császárnőt,
III. Károly lányát, az rácsodálkozik Isten
logikátlan logikájára: Mária Terézia a Du-
nántúli Református Egyházkerület főgond-
nokát, Kenessey Istvánt királyi tanácsosi
címmel tüntette ki. 

73 éves korában halt meg, 1750. február
23-án. Temetése március 2-án volt Torkos
Jakab püspök igeszolgálatával. Az élet, és
a történelem Istene pedig új szolgát hívott
el a kerület élére...

nagy lajos

A református egyházkerületek egyesítése a XVIII. században
Kényszerhelyzet, amit eleink megoldottak

Kenessey István
Középnemesi családból származott,

élete végén a Dunántúl egyik legna-
gyobb földbirtokosának számított. Me-
zőlak község is tulajdona volt, Bada-
csonyban jelentős szőlőbirtokokkal,
többek között Pápán és Szentgálon is
házzal rendelkezett. Az 1711 utáni val-
lásügyi harcokban a dunántúli protes-
tánsok képviselőjeként részt vett azok

álláspontjának kidolgozásában. 1712
és 1729 között több alkalommal is Vesz-
prém megye követe volt az országgyű-
lésben, az 1715. évi országgyűlésen val-
lási ügyekben választmányi tag volt.
1734 után a Dunántúli Ref. Egyház fő-
gondnoka. 1743-ban feleségével, Szon-
dy Zsuzsannával koruk egyik legjelen-
tősebb alapítványával teremtették meg
a Pápai Ref. Kollégium alapításának
és működésének feltételeit. 1744-ben
királyi tanácsosi címet kapott. 



Különleges módját ajánlja ez a könyv
annak, hogy jobban megismerhesse a
szülő a gyermekét, esetleg a gyermek
önmagát. 

Egy ikerpár – Dani és Dorka – szüle-
tésnapjának ünneplésébe csöppenünk a
mese kapcsán. Rendkívüli élményben
és ajándékban részesülnek, hiszen egy
állatparkban, a barátaik és kedves állat-
kák közt zajlik a napjuk. Ráadásul az az
ígéret is beteljesedni látszik, hogy min-
denki egy-egy háziállattal megajándé-
kozva mehet majd este haza. Hogy ki
milyen állatot fog kapni? Hát pont egy
hozzáillőt. Mert az állatpark Geri bácsi-
jának volt egy bevált „Gazdi-pajti pá-
rosító játéka”. 

Mivel a bácsi tudta, hogy ahány em-
ber, annyi féle: más-más a szeretetnyel-
vük. A viselkedés, gondolkodás domi-
náns jelei megmutatják, hogy az öt sze-
retetnyelv közül ki melyiket „beszéli”.
Így tudta meg Dani, hogy övé a szíves-
ségek szeretetnyelve, Dorkának pedig
– mivel szívesen tölt időt azokkal, aki-

ket szeret –, a minőségi idő a szeretet-
nyelve.  

A könyv végén egy szeretetnyelvteszt
is található gyerekek számára, mely-

nek segítségével ki-ki kinyomozhatja,
gyermekének mi a domináns szeretet-
nyelve. 

Kis lucia
(Harmat, Budapest, 2016)

*
A Harmat Kiadó munkatársai Olvasó-

ink irányában a szívességek szeretet-
nyelvén szólnak. Abban a kiváltságban
lehet részünk ugyanis, hogy a recenze-
ált könyvük kapcsán feltett kérdés he-
lyes beküldői közül hárman megkaphat-
ják az ajánlott könyvet. Köszönjük Ne-
kik! 
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Feladvány
A szeretetnyelv hány fajtáját

alkotta meg Geri bácsi?

Kérjük, hogy megfejtésüket leg-
később december 15-ig nyílt leve-
lezőlapon, 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 szeptemberi számban feltett
kérdésre azok válaszoltak helye-
sen, akik azt írták, hogy Nehémiás
Súsan várában kapta a hírt, onnan
indult újjáépíteni Jeruzsálem várfa-
lait.

Azon kedves olvasóink közül, akik
helyes megfejtést küldtek be, hár-
man részesülnek – a Zsinati Elnök-
ség jóvoltából – könyvjutalomban,
mégpedig Baka Andrásné (Far-
nad), Fazekas Anna (Zselíz) és Pa-
lásti Aranka (Léva).

Mindhárman a Bibliai történetek
gyermekeinknek című könyvet kap-
ják ajándékba. 

Nyereményükhöz gratulálunk,
postán küldjük el.

a szerkesztőség 

Szokott Ön a Ne vásárolj semmit! Napon vásárolni?
Valószínű, hogy a globális felmelege-

dés miatt tűzték ki ezt a „Ne vásárolj sem-
mit!” Napot november utolsó péntekjére.
De kérdem én: Meg lehet-e ezt az önpusz-
tító veszélyes folyamatot állítani, amelyet
a felmelegedés okoz? Előidézhetjük-e mi
az északi sarkon azt a hideget, amely fenn-
tartja a jégtáblákat a jegesmedvék lába alatt?
Szerintem nem, esetleg lelassítani lennénk

képesek. Nemrég olvastuk és tanulmányoztuk a Róma 16,4-et a
Bibliaolvasó vezérfonal szerint, ennek alapján, azt gondolom: va-
laki minden pénteken böjtöl az Úrért, mások pedig az Úrért bár-
mi ehetőt elfogyasztanak az említett napon. Bárcsak mindenki az
Úrért tenne mindent, akkor el tudnánk fogadni az egyiknek és a
másiknak is a napját, étkezési és vásárlási szokásait. Ha szükség
lesz rá, én november utolsó péntekén is elmegyek az üzletbe vá-
sárolni – az Úr Jézus Krisztusért.

végső lászló, megyercsi lelkipásztor

Régen – az 1980-as és a korai 1990-es
években – teljesen természetes volt a szá-
munkra, hogy volt egy nap a héten (vasár-
nap), amikor zárva voltak az üzletek. „Rá-
kényszerültünk” arra, hogy azt a napot ne
a vásárlás gondja-öröme töltse ki. Ma, nap-
jaink szerves részét jelenti a vásárlás, csa-
ládi programnak is választják a közös plá-
za-ténfergést. Hozzánk is lassan, de bizto-

san elérkezett a karácsonyi őrület, melynek nem titkolt szándéka
a vásárlási kedv megnövelése. Elvész a tartalom, szóba sem ke-
rül, hogy az Ige testté lett, marad az üzlet, az ügyes marketing. Ha
csak egyetlen napra is (november utolsó péntekén), de sikerül
megállni, hogy ne ennek a nem túl okosan leplezett üzleti lépésnek
legyünk rabszolgái, az egy lépéssel már közelebb visz a tudatos
életvitelhez. 

Györky szilvia, 
alsómihályi lelkipásztor
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Tökéletes pajtás

A reformáció jubileumi évében is meg-
jelenik egyházunk saját készítésű kiad-
ványaként a Bibliaolvasó kalauz. 

Ez lesz a 11. évfolyama a napi igema-
gyarázatokat és fohászokat tartalmazó
könyvecskének. Igemagyarázattal Faze-
kas László püspök, komáromi lelkipász-
tor; Géresi Róbert püspökhelyettes, aba-
újszinai, perényi, migléci lelkipásztor;
Orémus Zoltán esperes, kassai, Tompa
Veronika diósförgepatonyi, Szénási Lil-
la martosi, Lévai Attila csicsói és kolozs-

némai, Sebők János madi, György And-
rás somorjai, Vámos Béla felsőpatonyi,
Czinke Zsolt bátorkeszi, Somogyi Al-
fréd esperes, apácaszakállasi és Pólya
Katalin párkányi lelkipásztorok szolgál-
nak. 

A 2017. évi Bibliaolvasó kalauz re-
ménység szerint decemberben már át-
vehető lesz a lelkészi hivatalokban. Az
ára változatlanul 2 euró. 

Isten áldása legyen az ige olvasóin és
megtartóin!

Bibliaolvasó kalauz 2017
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az ún. Pálóczi-féle Énekeskönyv
összeállításának és megjelenésének
körülményei hűen tükrözik egyhá-
zunk akkori állapotát: a lelkület és
lelkiség erejét, s az államhatalom
által gúzsba kötött, kiéheztetett egy-
ház nyomorúságát.

1923 júniusában, a lévai törvényhozó
zsinatunk határozta el, hogy szükség van
egy új református énekeskönyvre. De
miért is? A csehszlovák állam arra kö-
telezte egyházunkat, hogy minden kap-
csolatot szakítson meg Magyarország-
gal. Lehetetlenség volt az egyházi iro-
dalom – így az énekeskönyvek – beho-
zatala. Írja is Pálóczi Czinke István az
„új énekes” bevezetőjében, hogy „gon-
doskodnunk kellett nekünk is a lelkiszük-
séglet kielégítéséről, hogy istentisztele-
tünkben és vallástanításunkban zavar ne
álljon be”. Az irodalmi vénával megál-
dott püspök-lelkész egyfelől az igényes-
ség, másfelől a gyakorlati használható-
ság szempontjait vette figyelembe mun-
kája során. Az igényességben a tartalom-
ra, tantisztaságra és az énekelhetőségre
figyelt. Az ismert zsoltárszövegeket –
prozódiai szempontok alapján – átírta.
A gyakorlati használhatóságnál azt tar-
totta szem előtt, hogy ismert, énekelt
zsoltárokat és könnyen tanulható új di-
cséreteket írt, íratott és válogatott össze
25 szerzői ív terjedelemben. A dallamok
ismertsége is fontos volt számára. (Nem
kevés vita árán állt csak el pl. attól, hogy
az egyik új temetési éneknek ne az „Egy
rózsaszál szebben beszél” legyen a dal-
lama.) S a harmadik szempontról sem
feledkezhetünk meg: egyik munkatár-
sával való levélváltásából tudjuk – aki
nem volt híve az új dallamok bevezeté-
sének, mivel szerinte „vannak évszá-
zadok óta megszentelt egyházi dalla-
maink” –, hogy Pálóczi azért akart új
dallamokat is az Énekesbe, mivel a ré-
giek „hibája, hogy nem magyarok. Mi
pedig magyar énekest adunk ki”. 

E szempontok nyomán kerültek be
kortárs, akkor élő személyek dallamai
és versei is a Pálóczi-féle Énekeskönyv-
be. A dicséretek szerzői között találjuk
pl. dr. Kersék János ügyvédet, a barsi
egyházmegye akkori gondnokát, vagy
Szabolcska Mihály költő-lelkészt. Ma-
ga Pálóczi Czinke 30 énekszöveget je-
gyez. 

Kétévi intenzív munka után érkeztek
meg az első szerzői ívek a beregszászi
Kálvin Nyomdába. Ez azonban nem azt
jelenti, hogy Pálóczi csak ekkor kezdett
foglalkozni az egyházi énekekkel. 1925
nyarán írja Bertók Béla püspöktársá-
nak, hogy „a megbízás értelmében az
új magyar énekeskönyvet, valamint an-
nak az összes előmunkálatait és próba-
kiadásait, valamint az erdélyiek új éne-
keskönyvét is áttanulmányoztam, kije-
lölt bírálóim elfogadható és indokolt ész-
revételeit tekintetbe vettem s az egészet
a magam lelkén átszűrve adtam sajtó
alá. Tehát 40 évnyi előkészületet hasz-
náltam fel s így csak látszólagos, hogy
gyors munkát végeztem”. Ugyancsak Pá-
lóczi Czinke levelezéséből tudjuk, hogy
a nyomda- és pénzhiány miatt sok-sok
kompromisszumba bele kellett mennie.

Így például az, hogy az Énekes ismert
dallamainak kottaképeiben csak fél
hangjegyek vannak, kimondottan anya-
gi okokra vezethető vissza. Jóval ol-
csóbb volt így elkészíteni a nyomókli-
séket. Pálóczi elfogadta ezt, mondván,
hogy az ismert dallamokat úgyis ren-
desen fogják vezetni a kántorok, akik –
főleg faluhelyen – nem is biztos, hogy
tudják olvasni a kottát. Ki tudja, lehet,
hogy ennek (is) köszönhető a sok helyen
ma is tapasztalt ún. vontatott, „mázsás
félhangokkal” menő éneklésünk…? 

Az Énekes első ívei már könyvlapok-
ba voltak hajtogatva, amikor Pálóczi
még mindig küldte az új énekeket és a

javításokat a nyomdának. 1925 őszén
már készen volt a szerzői anyag, s a
nyomda nagyon kérte a püspököt, hogy
már ne küldjön több éneket és változta-
tást, mert éppen elérték a kívánt terje-
delmet. 

A püspök nemcsak szerkesztője és
társszerzője volt az énekeskönyvnek, ha-
nem „menedzsere” is. Számos körlevél
révén előfizetőket gyűjtött, hogy a
templom egerénél is szegényebb egy-
ház ki tudja fizetni a nyomdát. Annyira
nem volt pénze az egyháznak, hogy az
előlegre a Phönix Biztosítótól szeretett
volna kölcsönt felvenni a püspök, de a
biztosító ilyen célra nem adott 50 ezer
koronát. Lecsökkentették az eredetileg
tervezett példányszámot is 100 ezerről
50 ezerre, majd végül 20 ezerre. Három-
féle kivitelezésben készült az új Énekes.
A nagyobb méretű, 11x18 cm-es első
kiadásból 10 ezer példány készült vá-
szonkötésben. A kisebb méretűből, ami
9x11 cm-es volt 7 ezret vászonkötésben
és 3 ezer példányt aranymetszéssel, bőr-
kötésben adtak ki. Ez utóbbi miatt Bu-
dapestről ment egy szakember a nyom-
dába, hogy betanítsa a beregszásziakat
a bőrkötésre és az aranymetszésre. 1926
októberében 15 ember dolgozott 24 órás
műszakban az énekeskönyvek kötésén,
hogy minél hamarább teljesíthessék a
megrendeléseket. Az első vászonköté-
sű szállítmányt – 959 darab új Éne-
keskönyvet – a gömöri egyházmegyé-
be postázták, majd a barsi gyülekezetek
rendelése következett. Egy év alatt el is
fogyott a Pálóczi-féle Énekeskönyv el-
ső kiadása. 1927 decemberében már csak
a bőrkötésűből volt pár darab a nyom-
dában.

Az egész terjesztést az egyház végez-
te. Az új Énekesekhez kizárólag a lel-
készi hivatalok útján lehetett hozzájut-
ni. Pedig néhány könyvkereskedő (jó
üzletet sejtve), szerette volna forgalmaz-
ni a kiadványt, de Pálóczi Czinke István
határozott nemet mondott erre a lehető-
ségre.

Mára ezek az énekeskönyvek polcra
kerültek, parókiális könyvtárakban po-
rosodnak, kikoptak a mindennapi hasz-
nálatból. Elkészülése, s főleg tartalma,
ma már inkább magának Pálóczi Czinke
Istvánnak a lelkiségét, hatását és nagy-
ságát bizonyítja.

somogyi alfréd

„A magam lelkén átszűrve adtam”
90 éve jelent meg Pálóczi Czinke István énekeskönyve

Pálóczi Czinke István
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A kapcsolatrendszerek ajándék tarso-
lyában a közvetlen érintés a legextrémebb
és speciális nonverbális kommunikációs
forma. Szigorúan diszkrét, bizalmas és
ezért üzenet-töltete is magas érzelmi töl-
tetű. 

Amikor az ember éhes, kielégítetlen bi-
ológiai szükségletről beszélünk, amitől
frusztrált (kudarcérzetes) lesz az egyén.
Amikor hosszabb ideje van megfosztva a
tápláléktól, akkor már deprimált (lehan-
golt, levert) lesz. Mindezeket konstatálva
megállapíthatjuk, hogy a biológiai alap-
szükségletek kielégítetlenségén kívül,
idülten meg lehet a test, a lélek fosztva az
érintésektől. Végzetes hiányok és elhanya-
golt életek bizonyítják ezt a tényt. 

Azok az emberek, akiket baráti, házas-
társi kapcsolat fűz egybe, gyakran érintik
meg egymást. A maguknak élő, elszigetel-
ten, elefántcsonttoronyban élő, barátságta-
lan, érdektelen emberek mindettől meg-
fosztják magukat. Érett felnőttek is éhez-
hetnek és szomjúhozhatnak egy barátsá-
gos érintés, szeretetteljes simogatás, ölelés
után. Előfordulhat, hogy minél inkább hú-
zódoznak mindettől, annál nagyobb ben-
nük a vágy mindezek után.

A szembeszéd
A szavakon túl a tekintetünkkel is beszé-

lünk, üzenünk, mely egy különleges for-
mája a kommunikációnak. A tekintet irá-
nya, időtartama, a szemhéjak réstávolsága,
a pupilla mérete – mind-mind felbecsül-
hetetlen üzenettel bírnak. Lelki állapotjel-
ző a pupillák mérete, amikor a tekintet
valakire irányul, esetleg azok változása,

mikor a látómezőbe más valaki kerül. Ré-
gi és igaz mondás: „A szem a lélek tük-
re.”, az érzelmi zaklatottság, feszültség,
izgalom tágra nyílt pupillák által mani-
fesztálódik. Amikor haragos, dühös, mér-
ges az ember, a szemében szűkre húzód-
nak össze a pupillák. Mindez tudattalan és
őszinte névjegy, melyet akarattal nem tu-
dunk befolyásolni. Elárulják, kihez, milyen
szálak fűznek érzelmileg. Ki mit jelent a
számunkra, ki milyen érzéseket vált ki be-
lőlünk. 

Két ember közti kapcsolatnak egy ben-
sőséges formája a tekintettartás (szerelem
első látásra). Magas fokú érzelmi viszonyt

(bizalmat, ragaszkodást, vonzalmat rejte-
nek magukban) árul el két ember kapcso-
latáról. A szúrós tekintet negatív és barát-
ságtalan kapcsolatról árulkodik. Amikor
két ember tekintete egymásba akad és úgy
döf, mint a dühös nyilas nyílvesszői. Az
ilyen tekintetek élet-halál harcot közvetí-
tenek szavak, tettek nélkül. Megsemmisítő-
ek. Szikrát szórnak környezetükre a gyű-
lölettől és a haragtól. 

Mindebből láthatjuk és érezhetjük, hogy
milyen fontos érinteni, simogatni, ölelni,
szeretetteljesen tekinteni szembe azokkal,
akikkel az örökkévaló Úr megajándékoz
bennünket. drenkó zoltán

1. Hozd tudomására, hogy amennyiben
rajtad áll, tettei következményének teljes
mértékű elszenvedését nem fogja elke-
rülni. Az önpusztító életmód, az önérdek-
vezérelt, felelőtlen szexualitás, a gyöngéb-
bek kihasználása, a lopás, a hazudozás, a
kötelességek elmulasztása, az ígéretek be
nem tartása, a társadalmi szabályok fel-
rúgása, a tiszteletlenség fájdalmas követ-
kezményekkel járhat. Te pedig nem fogod
kihúzni a bajból és nem fogod a számára
enyhébbé tenni a következményeket. Ak-
kor sem, ha emiatt mindennek elmond, és
látszólag mélységesen elítél. 

Óriási szabadságot jelent, ha eléggé tu-
dod őt szeretni ahhoz, hogy nem félsz fe-
gyelmezni. Félelem nélkül megmondha-
tod neki, hogy a lusta és önző magatartás
kudarcra ítél minden kapcsolatot, amibe
belekezd. 

Meg fogja érteni, hogy azért nem ingat
meg a reakciója, mert most nem rólad van

szó. Jobban szereted őt, mint amennyire a
felháborodásától félsz.

2. Sose fegyelmezz indulatból! Tudom,
hogy ezt is könnyebb mondani, mint meg-
tenni, és én is jó párszor látványosan es-
tem hasra e téren. Mégis fontos, hogy ne
a haragod legyen a fegyelmezésed indíté-
ka. Haragodat csillapítsd azzal a gondo-
lattal, hogy a gyereked érezni fogja tettei
következményeit. Valóban éreznie kell tet-
te következményének teljes súlyát. Ha így
jársz el, nem te és a felháborodásod lesz
az esemény lényege, hanem a kamaszod,
és az, hogy mi a jó neki. A jövője érdeké-
ben kényszerülsz arra, hogy fegyelmezd...
nem azért, hogy kielégítsd a dühödet és
megtorold a sok frusztrációt, amit okoz.

3. Vésd az eszedbe, vésd a szívedbe:
SZOLGÁLAT, SZOLGÁLAT, SZOLGÁ-
LAT! A Bibliában mindennemű hatalom-
gyakorlás, akár egy ország vezetéséről,
akár a munkaadó magatartásáról, akár csa-

ládi kapcsolatokról (férj-feleség, szülő-
gyerek) van szó, a szolgálatról szól, nem
az uralkodásról. a jó vezető nem kihasz-
nálja, hanem vezetettjei érdekében hasz-
nálja a pozícióját. Aki tekintélyt kapott,
szolgálatra kötelezett.

A fegyelmezés minden életkorban csak
a meghitt, bizalmas szülő-gyerek kapcso-
lat közegében válik a gyerek javára! Ha
még nincs köztetek ilyen kapcsolat, ne a
fegyelmezéssel foglalkozz, hanem először
állítsd helyre a kapcsolatotokat! Az a kö-
vetkezetes fegyelmezés azonban, ami ben-
sőséges szeretetkapcsolat közegében zaj-
lik, akkor is kifogja a szelet gyereked in-
dulat-vitorlájából, ha korábban nem volt
hozzászokva.

Ha szolgáló lelkülettel fegyelmezed, ha
nem engeded, hogy a megtorlás, a fájda-
lom visszaadásának vágya vezéreljen, ak-
kor a fegyelmezés is tovább erősíti és mé-
lyíti a kapcsolatotokat.

Brouwer Pálhegyi Krisztina

(A szerző engedélyével: krisztamami.
wordpress.com)

K

Hogy érhetsz el változást egy kamasszal? (10.)
A fegyelmezés főbb alapelvei

A kommunikáció rejtelmei (3.)
Az érintések és a tekintetek birodalma
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0 a reformáció 500. évfordulójának

megünneplésére készülnek a protes-
táns egyházak. Bátor tettével 1517-
ben luther márton indította el a
tisztulást hozó változást, hisszük:
Isten akaratából. Rend bontó, de
nem rendbontó volt. 

A vitairatnak szánt 95 pont cáfolatá-
val nem jelent meg senki. Luther leve-
let írt a magdeburgi, majd pedig a bran-
denburgi püspököknek, és mellékelte a
95 tételét. Az előbbitől választ sem ka-
pott, az utóbbi pedig azt tanácsolta, a
saját érdekében hagyjon fel az üggyel.
„Hallgattak az összes püspökök, a tudó-
sok és senki sem akarta a macskára rá-
kötni a csengettyűt” – írja Luther. 

De a nép körében villámgyorsan elter-
jedt a latinból németre lefordított, a
búcsúcédulák ellen írt tételsor, „úgy-
szólván tizennégy nap alatt végigfutot-
ta egész Németországot”. Mert akkor-
ra már az emberek sokasága döbbent rá
(talán még nem bibliai alapon), hogy va-
lami nincs rendben Tetzel „munkamód-
szerével”, aki „szemérmetlenül kiáltoz-
ta: légy tekintettel édesanyádra, aki a
tisztítótűz lángjaiban gyötrődik! Miat-
tad kell neki ezt szenvednie. Miattad,
aki pedig már egyetlen garassal is se-
gíthetnél rajta. Óh, jaj
nektek a ti hálátlanság-
tokért, akik Isten kegyel-
mét megvetitek e csekély
ára miatt!”

Luther még ekkor sem
elindítója akart lenni
egy folyamatnak, ha-
nem, mint egy vészfé-
ket meghúzó utas, aki
látja, hogy nagy a baj –
megállítója. „Amikor ír-
ni kezdtem a búcsúcédu-
lák ellen, nem vakmerő-
ségből, se nem elbizako-
dottságból tettem, hanem
amint a búcsúcédulák
borzalmasságát láttam,
azt gondoltam: írok er-
ről a gonosz dologról. Majd jönnek
mások is, akik más tévelygésekről ír-
nak és jobban véghez tudják vinni a
dolgot.”

A pápa iránti tisztelete Luthernek ek-
kor még teljes és állandó volt. Ezért X.
Leó pápának is elküldte a 95 tételt, aki
1518. augusztus 7-én elrendelte, hogy
Luther hatvan napon belül jelenjen meg
Rómában. Nem sok jót ígért az idé-
zés…

Tisztul a látás
Luther Márton azáltal, hogy a Szent-

írás ismerője lett, egyházának más té-
vedését is észrevette. 

„Megtámadta az egyházi átkot. Az
egyházi átkot akkor alkalmazták, ami-
kor valaki megsértette az egyház érde-
keit. Pl. ha valaki megtagadta a tized
beszolgáltatását; avagy valamely város
tanácsa egyházi testületeknek bor és sör-
szállítmányai után vámot követelt s ezek-
nek a szeszes italoknak egyházi épüle-
tekben történő árusítására is adót ve-
tett ki, avagy egy gonosztetten rajtaka-
pott papot a világi bíróság elítélni me-
részelt stb. A kiátkozott ember nem
vehetett részt az egyházi és polgári élet-
ben, nem adhatott el, nem vásárolhatott,
az egyházi szolgálatokat vele szemben
megtagadták, az emberek előtt megve-
tendőnek tüntették fel, sőt a vele érint-
kezőkre is kiterjesztették az átkot, holta
után pedig túlvilági gonosz sorsának
jelképezésére, mint valami állatot, a te-
mető megszentelt területén kívül, ha-
rangszó és áldás nélkül földelték el. A
római katolikusságnak ezzel az intéz-

kedésével szemben Luther 1518. május
16-án tartott prédikációjában kijelen-
tette, hogy aki igaztalan átok alatt hal
meg, üdvözül, bárhogyan temessék is
el. Erről kémjei útján azonnal értesült
Kajetán bíbornok is, aki éppen az ágos-
tai gyűlésen a pápát képviselte. Erre a
hírre sürgették a pápát, hogy végre már
intézze el ezt az ügyet. Ekkor letartózta-
tási parancsot küldöttek Rómából Lu-
ther ellen s megbízták Kajetánt, hogy a

»gonoszság fiát« fogassa el” – olvas-
ható Virág Jenő könyvében.

Bölcs Frigyes választófejedelem is
komoly feladat részese lesz: „1518-ban
a császár birodalmi gyűlést hívott ösz-
sze Ágostába. Engem ugyan Rómába
idéztek, de Frigyes választófejedelem
elment Kajetán bíbornokhoz, aki mint
a pápa követe jelent meg és kieszközöl-
te, hogy Ágostában hallgasson ki en-
gem. Így is történt”. Bölcs Frigyesnek
tehát volt akkora befolyása, hogy kiesz-
közölte a korábbi döntés megváltoztatá-
sát: hogy Luther otthon, Szászország-
ban, Augsburgban állhasson kihallgatói
elé. Gyalogosan, egyetlen barát kísére-
tében és 20 aranyforinttal a zsebében
indult el Luther Márton. „Ágosta felé út-
közben ez volt a hangulatom: »Most
meg kell halnod«. Azt gondoltam, hogy
számomra a máglya már elkészítve áll
és többször mondottam magamban: »Mi-
csoda szégyent hozok szüleimre!« Így
ijesztgetett a testi emberem.”

Kajetán bíboros „nagylelkűen” csak
hat betűt vár, hogy leírjon, kimondjon
Luther: revoco, azaz visszavonom. Lu-

ther válasza: „Nem von-
hatok vissza semmit, ha
csak valami helyesebb-
re meg nem tanítanak,
mert a Szentírástól el
nem térhetek”. Írásban
is magyarázatát adta Ka-
jetánnak, hogy miért
tart ki a tételei mellett.
De hiába magyarázza,
a bíboros csak a rövid
szócskát fogadná el he-
lyes válasznak. Mene-
külnie kell Luthernek,
nehogy elfogják. Stau-
pitz segít: lovat küld a
számára. 

Elkezdődött egy olyan
folyamat Luther életé-

ben, ami évekig tartott: életveszélyben
volt.

Vissza Wittenbergbe 
Menedékül a wittenbergi egyetem

szolgált és Bölcs Frigyes személye,
akinek nevéhez méltó volt válasza,
amit adott, mindahányszor valaki azt
firtatta, miért tűri meg Luther Mártont:
„Semmi rosszat sem tudok róla, semmi 

(Folytatás a 9. oldalon)

Erős vár a mi Istenünk! (IV.)
A rend bontó Luther

luther márton Kajetán bíboros előtt.
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(Befejezés a 8. oldalról)
közöm nincs hozzá. Ha valamit helyte-
lenül tesz, vitatkozzatok és tárgyaljatok
vele Wittenbergben. Ott van az egyik
egyetemen. Ő maga válaszoljon. Olyan
sok tudósom van Wittenbergben, hogy
ha valami igaztalan dolgot cselekedne,
azok sem tűrnék meg.” 

Kajetán erőszakos igyekezete kudarc-
ba fulladt. Luther nem vonta vissza té-
teleit. Valami más megoldásra volt szük-

sége Rómának. 1518 decemberében ér-
kezik a következő ember, Karl Miltitz
kamarás, aki, míg elérkezett Lutherig,
megtapasztalhatta az országban a köz-
hangulatot. Rá kellett döbbennie, hogy
mennyire közkedvelt Luther az egy-
szerű nép körében. Így mire találkozás-
ra került a sor, Miltitz taktikát változta-
tott. „Sírt és hevesen vádolta Tetzelt,
mert ügyetlenségével okot adott a vitá-
ra”, Luthertől pedig nem kérte, hogy
vonja vissza tételeit. 

Ezzel a módszerrel elérte, hogy Lu-
ther hiszékenyen bevonult a csapdába:
„Károly úr (Miltitz) röviden le fogja
írni az ügyek állását a pápa szentatyá-
nak és kieszközli, hogy a pápa őszent-
sége esetleg egy tudós püspököt bízzon
meg az üggyel, aki megmutatja a téve-
désen alapuló tételeket, amelyeket visz-
sza kell vonnom. S ha akkor bebizonyít-
ják, hogy tévedtem, szívesen visszavo-
nom tételeimet és a római szentegyház
tekintélyét és hatalmát nem gyengítem.
Ezután barátságosan, sőt csókkal vál-
tunk el egymástól” – reménykedett Lu-
ther, aki tehát tulajdonképpen úgy dönt,
hogy a békességre fog törekedni, mert
a pápát tiszteli. 

Mindez egy évvel azután történik,
hogy tételeit kiszögezte. 

Szellemi termékek születnek
„Eközben a wittenbergi egyetem so-

ha nem álmodott fejlődésnek indult. Lu-
ther hihetetlen bőséggel és gyorsaság-

gal ontotta könyveit.
Időnként három nyom-
da sem győzte kézira-
tainak kinyomását.
Könyvei szertevitték
a Szentíráson alapu-
ló teológiát a szélró-
zsa minden irányába.
Egész Európa felfi-
gyelt munkásságá-
ra s a mindenünnen
Wittenbergbe sereglő
egyetemi ifjúság szá-
mára új egyetemi épü-
letet kellett emelni.
Fokozta az egyetem
vonzerejét a nagyhí-
rű, humanista művelt-
ségű tudós tanár:
Melanchton Fülöp”
(V. J.).

A Bibliát olvasók és ismerők száma
tehát gyarapszik. Wittenbergben Luther
körül egy teológuskör alakul, melynek
tagja volt Andreas Karlstadt is, aki –

amikor elhalni látszana a tételek okoz-
ta vihar – vitába száll Luther egyik leg-
nagyobb támadójával, az ingolstadti
Johann Eckkel, aki az egyházi hagyo-
mány védelmében érvel és támadja Lu-
ther tételeit. A két fél közti vitára Lip-
csében kerül sor 1519 júniusától több
héten át. Luther és Melanchton is ott

vannak. Az első napokban Eck és Karl-
stadt közt zajlott a hitvita a szabad aka-
ratról. „Végül az alattomos fickó min-
dent helyeselt, amit Karlstadt állított.
Jóllehet hevesen támadta őt, végül mé-
gis kijelentette, hogy teljesen egyetért
vele s ezen felül azzal kérkedett, hogy
Karlstadtot megnyerte saját álláspont-
jának” – jegyezte le Luther. A második
héten Luther vitázott Eckkel, de nem
lehetett a Biblia igéi alapján érvelni,
mert Eck tematizálta a vitát és azt igye-
kezett a hallgatóságnak bebizonyítani,
hogy Luther olyan nézeteket vall, mint
Husz János, akit száz éve máglyán meg-
égettek eretnek nézetei miatt. Ez volt a
fő iránya a támadónak: hogy Luther hu-
szita. 

Az emberek tudatában a husziták meg-
vetni való eretnekekként éltek, és Luther
nem mondhatta, hogy nem ért egyet
Husz nézeteivel. Tehát szinte úgy tűn-
hetett, hogy maga mondja ki maga fe-
lett az ítéletet: huszita, tehát eretnek ő
is. Ügyes fogás Eck részéről, meg kell
hagyni! 

Az, hogy Huszt megégették, erősen élt
az emberek tudatában. Luther, bizony
vesztésre állt, mert az embereket sike-
rült elbizonytalanítania Ecknek, akit Ró-
mában ezután kitüntetnek és Európa-
szerte elterjed a hír, hogy a lipcsei vitá-

ban Eck legyőzte Luthert. Ami igaz is,
hiszen amiről vitatkoztak, abban Eck-
nek igaza volt. 

Egy újabb olyan pillanat, amikor ham-
vában halhatott volna el a 95 tétel által
megindult ébredés. De Istennek más volt
a terve…

Kis lucia

andreas Karlstadt

a lipcsei vita.

Erős vár a mi Istenünk! (IV.)
A rend bontó Luther



Az ipolysági református gyülekezet
kezdeményezésére és a Firesz – Du-
na Mente szervezésében október 8-
án Szívesen szolgálnál a fiatalok felé?
– címmel zajlott a szolgálók napja. A
programot a Fiatal Reformátusok Szö-
vetségében már évek óta ténykedő
Gyurcsis Júlia, Fekete Vince, Zá-
horszky Zsuzsanna és az ipolysági
gyülekezetből Izsmán Adél biztosí-
tották. 

A szolgálni vágyók és szervezők kö-
zös álma, hogy a barsi egyházmegyé-
ben is kibővüljenek a szigorúan a Bib-
lia tanítására épülő, fiatalokat meg-
célzó rendszeres református ifjúsági
alkalmak. Fontosnak tartjuk, hogy a fia-
talok már ifjúságuk idejében megis-
merjék Istent és átadják neki életü-
ket.

A szolgálóknak szánt nap program-
ja az ifjúsági munka gyakorlati kérdé-
seit tárgyalta: Hogyan is lehet jól szol-
gálni? Mire kell figyelnünk? Milyen
szolgálatban lehetnék jó?

*
Isten az Alfa és az Omega, a kezdet

és a vég és ez a szolgálatban sincs
másképp: szolgálatra Isten hív, Ő adja
a talentumot hozzá, Ő készíti az alkal-
mat, Ő adja a szavakat a szánkba, Ő
az Úr, mi a szolgák és mindennek az
Ő dicsőségét kell szolgálnia – az ele-
jétől a végéig. Amit viszont emberileg
meg tudunk tenni azt meg kell tennünk,
képességeink felső határáig. Az aláb-
biakban röviden összefoglaljuk az ott
elhangzottakat, hogy mindazok számá-
ra segítségül szolgáljon, akik a cím-
ben feltett kérdésre igennel válaszol-
nak: 

Élj az Úrral és tanulmányozd az
Ő igéjét! – Jézus mondja: „Az én ju-
haim hallgatnak a hangomra, és én is-
merem őket, ők pedig követnek en-
gem” (Jn 10,27). Minden Istennek való
szolgálat alapja a személyes kapcso-
lat Istennel. E nélkül az élő kapcsolat
nélkül nem működhet a szolgálat. Isten
az, Aki utat mutat, figyelmeztet, helyre-
igazít, védelmez és ajtókat nyit a szol-
gálatban. Törekedni kell tehát erre a
szoros kapcsolatra Istennel.

Vizsgáld meg a szívedet! – „Min-
den útját helyesnek tartja az ember,
de az Úr vizsgálja meg a szíveket”
(Péld 21,2). Isten akar és tud segíte-
ni. Ha tekinteted az Úrra veted, nyilván-
valóvá teszi számodra gyarlóságaid. 

Összpontosíts az erős oldalaid-
ra! – Isten adottságokkal, tehetséggel,
lelki ajándékokkal látott el minket, ami
nagy kiváltság, de felelősséggel is tar-
tozunk értük. El kell velük számolni,
hogyan sáfárkodtunk velük – vigyáz-
ván, mert sem a napot, sem az órát
nem tudjuk, mikor lesz a számadás.

Olvass és hallgass segédanyago-
kat! – Rengeteg könyv, videó, előadás
áll rendelkezésre, melyekkel élni lehet
és kell.

Ismerd meg a magadról alkotott
hazugságokat, amiknek hiszel. – A
Sátán ott támad, ahol tud. A jó önis-
meret segít, hogy a gyenge oldalaidat
is védeni tudd. Kétségekkel küzdhetsz,
vagy túlzottan fejedbe szállhat a dicső-
ség. Óvakodjunk ezektől a szélsősé-
gektől!

Legyen támaszod! – „Mert ahol ket-
ten vagy hárman összegyűlnek az én
nevemben: ott vagyok közöttük” (Mt
18,20). A szolgatársak közössége imá-
ban és támaszban az egész szolgálat
alapja. Egymás terhét hordozzátok és
osztozzatok meg az örömökben, egy-
mást szeretetben intsétek, egység le-
gyen köztetek és Isten biztosan közte-
tek lesz.

Emlékeztesd magad az igazság-
ra! – „Emlékezzetek csodatetteire,
amelyeket véghezvitt, csodáira és dön-
téseire” (1Krón 16,12). Az ember haj-
lamos a felejtésre. Alakíts ki magad-
nak egy rendszert, amivel az Isten
igazságaira folyton emlékezteted ma-
gad – készíts aktuálisan vezető igék-
ből faliújságot és emlékeztesd magad
arra az útra is, amin Isten már végig-
vezetett – ehhez segítség lehet egy
imanapló. 

Istennek szolgálni nem könnyű fela-
dat, sok küzdelemmel és szenvedés-
sel is jár, mégis a legcsodálatosabb
dolog a földön és úgy van, ahogy az
ige is mondja: „hiszen az Isten ajándé-
kai és elhívása visszavonhatatlanok”
(Róma 11,29).

A kérdés tehát továbbra is ez: „Szí-
vesen szolgálnál a fiatalok felé?”
Ha igen, jelentkezhetsz szolgálatra a
Firesz – Duna Mente oldalán vagy az
ipolysági református gyülekezet e-ma-
il címén. Legyen szó éneklésről, ze-
nélésről, asztal körüli szolgálatról, cso-
portvezetésről, szervezésről... Várunk
Téged! Halászik emese
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K Szívesen szolgálnál a fiatalok felé?
Ipolyságon jártak a Duna mentések

Csodálatos dolognak tartom a növé-
nyek termesztésének folyamatát. Minden
a mag elvetésével kezdődik. Puha, gon-
dosan előkészített földbe elvetjük, aztán
belocsoljuk. Amíg ki nem kelt, figyelem-
mel kísérjük, hogy ki ne száradjon a földje.

Ha kikelt, az nem a termesz-
tés végét jelenti, hanem a kez-
detét. Utána a palántákat átül-
tetjük nagyobb poharakba, ame-
lyekben több a föld, így a nö-
vény gyökere szerte tud ágazni,
ami segítségével a palántánk
képes lesz a tápanyagot és fo-
lyadékot felvenni a talajból. De
ha ebben a szakaszban elhanya-
goljuk a locsolást, előfordulhat,
hogy a palántánk elszárad. Jobb
esetben még magához térhet, ha azonnal
vizet kap. 

Így van ez a hitünkkel is. Amikor meg-
születünk, már el van vetve szívünkben a
hit magja, amit ha nem locsolunk, nem táp-

láljuk Isten igéjével, nem fog kihajtani. Ha
már gyerekkorban hallunk Isten dolgairól,
az már felér az első belocsolással. Így a hit
magja is növekszik a szívünkben. Amíg

nem tudunk írni, olvasni, gondoskodni ön-
magunkról, addig ennek a magnak a locso-
lása a szüleinkre, lelkészeinkre, keresztszü-
leinkre hárul. Ezután következik a „palán-
takor”, amikor már külön „poharat” ka-

punk, egy magasabb szintre lépünk, mikor
már képesek vagyunk felvenni a táplálé-
kot saját magunk. Vagyis tudjuk olvasni a
Bibliát, eljárhatunk gyülekezetbe. 

Ha nem locsoljuk rendszeresen Isten táp-
lálékban gazdag vizével, igéjével hitünk
palántáját akkor meglankadhat, vagy elszá-
radhat. Ha azt tapasztalod, hogy hited pa-
lántája elszáradt, vagy meglankadt, még
mindig meglocsolhatod: amíg a gyökér ép,
még fel tudja venni a táplálékot, és ismét
kihajthat. Nincs más dolgod, mint odavin-
ni a palántádat az örök élet forrásához,
Krisztushoz. Ha belőle merítesz, hited biz-
tos, hogy újra kihajt, és egy idő múlva gyü-
mölcstermőre fordul. Locsoljuk meg te-
hát lelkünk palántáját rendszeresen! Ezek-
kel a sorokkal kívánom életedre az Úr bő-
séges áldását. 

Benkő sándor

Hitünk állandó locsolásra vár
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a szlovákiai Református
Keresztyén egyház zsinati tanácsa
IX. ülésszakának 15. ülésén, melyre
Komáromban, 2016. október 1-jén
került sor, az alábbi közérdekű
határozatokat hozta.

– A tárgysorozatot – a kiegészített
pontokkal együtt – egyhangúlag elfo-
gadta.  

– A Zsinati Tanács a 14. ülésén tár-
gyalt a lelkészjelölti jogállás megadá-
sáról azon teológiai hallgatók számára,
akik nem egyházunk tagjai. A szolnoki
Schwancer Pál részére megadja a lel-
készjelölti jogállást, mely jogállás a ké-
relmező teológiai tanulmányai befeje-
zéséig hatályos.

– A Kalvínske hlasy szerkesztőjévé ki-
nevezte Andrea Korečková segédlelkészt,
aki köteles gondoskodni a két szlovák
egyházmegyét érintő események meg-
felelő publikálásáról (cikkek, vezércik-
kek, tudósítások, beszámolók begyűjté-
se, szerkesztése, írása). Andrea Koreč-
ková segédlelkész munkaviszonya 2016.
október 15-től teljes munkakörre módo-
sul. Kis Lucia köteles elkészíteni And-
rea Korečková munkaköri leírását. 

– Megállapította, hogy a Szlovákiai
Református Keresztyén Egyháznak nincs
módjában lelkipásztorként alkalmazni
a magyarországi Szilágyi Dénes Ist-
vánt.

– Felhatalmazta az elnökséget, hogy
mint munkáltató, összhangban a mun-
katörvénykönyvvel, a VIII. és a IX. egy-
házmegye törvényt tudatosan sértő egy-
házközségeinek lelkészeit levélben fi-
gyelmeztesse, hogy a közalapi törvény
be nem tartásával súlyosan megsértet-
ték a munkarendet. A Zsinati Tanács fel-
szólítja az érintett lelkipásztorokat, hogy
2016. október 31-ig szüntessék meg a
törvénysértő magatartást és megbízta a

Zsinati Elnökséget, szálljon ki a két
érintett egyházmegye közgyűlésére, és
tájékoztassa a közgyűlést a törvénysér-
tés várható következményeiről. 

– Kijelenti, hogy az ingatlaneladás
végső jóváhagyásának szokásjoga to-
vábbra is saját hatáskörébe tartozik, és
visszautasítja, hogy ezen jogát alsóbb
egyházi testületek szintjéről megkérdő-
jelezze bárki is. A Zsinati Tanács meg-
állapítja, hogy a Bezői Református Egy-
házközség ingatlan eladási ügyében hi-
vatalból indított egyházfegyelmi eljárás
jogalapját az illetékes egyházmegyei
ügyész helytelenül ítélte meg. A IV.
szabályrendelet 29. § második bekezdé-
se értelmében az ügyész a vád képvise-
letétől csak az illetékes egyházi hatóság
utasítására léphet vissza. Így a Zsinati
Tanács határozatában elrendeli, hogy a
vádat képviselje az ügyben.  

– Kéri az Esperesi Hivatalokat, hogy
2016. október 31-ig jelentsék be a Refor-
máció 500 egyházmegyei rendezvényeit.
A Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház a Reformáció 500 központi ren-
dezvényeként 2017. november 17–re és
18-ra ünnepi Zsinatot hív össze. A Zsi-
nati Tanács indítványozza, hogy a Zsinat
hirdessen gyűjtést a Reformáció 500
rendezvényeire. A 2016. december 15-
től 2017. február 15-ig meghirdetett gyűj-
tés szolgálná ezt a célt. A Zsinati Tanács
kezdeményezi, hogy a reformációs jubi-
leum alkalmával minden egyházközség
újítsa fel, tegye rendbe a református lel-
készek, tanítók és gondnokok síremlé-
keit, továbbá kezdeményezi a Zsinatnál,
hogy a közalapi törvény módosításával
a 2017-es év befizetéseiből 30 000 euró
a Reformáció 500 alapra legyen elkü-
lönítve. A Zsinati Tanács pályázatot ír ki
a Reformáció 500 emlékjel elkészítésé-

re. A Reformáció 500 rendezvényeinek
előkészítésével Géresi Róbert püspök-
helyettest, Nagy Ákos Róbert esperest,
Kassai Gyula esperest, Furik Csaba zsi-
nati tanácstagot és Rákos Loránt zsina-
ti tanácsost bízza meg, valamint úgy ha-
tároz, hogy a Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház társszervezőként részt
vesz a Tompa Mihály emlékév méltó
megünneplésében.   

– A Zsinati Tanács a zsinat IX. ülés-
szakának 4. ülését 9.00 órai kezdettel
2016. november 4-re Rimaszombatba
hívja össze a következő tárgysorozati
pontokkal: A Zsinat IX. ülésszaka 3. ülé-
se jegyzőkönyvének elfogadása; az egy-
ház gazdálkodási rendjéről szóló tör-
vény; a Komáromi Református Egyház-
megye indítványa a közalapi befizetések
befagyasztására; A II. Helvét hitvallás
új fordításának elfogadása; Reformá-
ció 500.

– Tudomásul vette, hogy Milen Mar-
cell lelkipásztor nem fogadta el a Zsina-
ti Tanács szolgálatba történő kirendelé-
sét a Magyarbődi Református Egyház-
községbe.

– Hozzájárult Sasák Attila lelkész
megválasztásához az Érsekújvári Re-
formátus Egyházközségbe. 

– Hozzájárult Dobai Egyeg Kamilla
lelkész megválasztásához a Sókszelőcei
Református Egyházközségbe. 

– Tudomásul vette, hogy Kalocsai
Alexandra beosztott lelkészt Fazekas
László püspök az 1/2005-ös számú tör-
vénnyel összhangban áthelyezte beosz-
tott lelkésznek a Hetényi Református
Egyházközségbe.

– Jóváhagyólag tudomásul vette, hogy
Fazekas László püspök a titkári felada-
tok ellátására 2016. október 1-jei hatály-
lyal Sasák Attila lelkipásztort kérte fel.

A  ZSInATI  TAnáCS  15.  üLéSéRőL

A Kárpát-medence református egyházainak közös jubi-
leumi honlapja, a reformacio.ma. A reformációi emlékév so-
rán hírekkel, interjúkkal, riportokkal, Kárpát-medencei ese-
ménynaptárral, történelmi időkerékkel, kvízekkel és inter-
aktív térképpel várja a látogatókat. A reformacio.ma hon-
lap célja, hogy naprakészen hírt adjon a jubileumi időszak
történéseiről és bemutassa a reformáció ma is megnyilvánu-
ló példáit, hogy információval szolgáljon a  református kö-
zösségek jubileumi programjairól: a gyülekezeti események-
ről éppúgy, mint a regionális találkozókról, valamint a köz-
ponti református, ökumenikus és állami programokról.
Egyházunk gyülekezetei számára is jó lehetőség a honlap
böngészésre, tájékoztató- és híranyaggal való feltöltésre. 

reformacio.ma
Egyházunk vezetése a reformáció 500. évfordulója al-

kalmából 500 gondolatot tervez összegyűjteni és megosz-
tani a reformációval kapcsolatosan 2016. október 31-e és
2017. december 31-e közt a reformata.sk honlapon. 

A gondolatok egyházunk tagjaitól származnak, ugyanis
gyülekezeti tagok, presbiterek, gondnokok, lelkészek ad-
nak választ az alábbi kérdések valamelyikére: Miért vagyok
református? Mit jelent ma reformátusnak lenni? Mi az a leg-
fontosabb érték, amit a reformáció adott? Miben kell ma re-
formálódnia az egyháznak? Mi a reformátusság küldetése ma?

A honlap nyitó oldala az aktuális gondolattal naponta fris-
sül, melyek csokorba szedve, a jubileumi évben majd könyv-
formában is megjelennek.

reformata.sk
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2016. október 24-én a szlovákiai
evangélikus egyház pozsonyi szék-
házában került sor a szlovákiai
keresztyén egyházak soron követke-
ző találkozójára, melyen az alább
olvasható nyilatkozatot fogadták el:

Az emberek többsége számára a csa-
lád a legnagyobb érték. Mindenkinek
szüksége van egy olyan közösségre, ahol
feltétel nélkül és szeretetben elfogadják;
ahol jut idő a másikra. A családok szét-
hullásának egyik oka lehet, ha rosszak
a szociális és társadalmi feltételek. Az
egyik családtagnak messze kell utaznia
a munka után, a másik naponta késő es-
tig dolgozik. Sok szülő kénytelen meg-
állapítani, hogy a munkahelyi kötelessé-
gei nem teszik lehetővé, hogy több időt
töltsön gyermekeivel.

A munkanapok és a nyugalom napja
közti különbségek egyre jobban elmo-
sódnak, ami nagy kárt okoz a családok-
nak. Főleg a nők – édesanyák azok, akik
a vasárnapot kereskedelemi egységben
töltik. Az a társadalom, amely a csalá-

dot szeretné támogatni, meg kellene,
hogy őrizze a vasárnap nyugalmát. Az
alkalmazottaknak joguknak kellene len-
ni ahhoz, hogy a hétvégét a családjuknak,
a lelki értékeknek és a pihenésnek szen-
telhessék.

A vasárnap az Úr napja, melyen az Ő
teremtésének művét ünnepeljük. Jézus
Krisztus napja, a feltámadásának és a
Szentlélek kitöltetésének az ünnepe. Ar-
ra kérünk minden keresztyént, hogy tér-
jünk vissza a vasárnapnak ünnepnapként
való megéléséhez, ahogy arra bennünket
kötelez Isten parancsolata.

Hívunk minden keresztyént és jóaka-
ratú embert, hogy éljük meg a vasárna-
pot családi körben, szánjuk az időnket
Istennek és a munkával töltött hét utáni
pihenésnek.

Meg vagyunk győződve arról, hogy
megérett az idő arra, hogy többet beszél-
gessünk a vasárnapi nyitva tartás szigo-
rúbb szabályozásáról. Ebből az okból
fordulunk a nyilvánosság, a törvényho-
zók, a szakszervezetek, az önkormány-
zatok képviselői és a társadalmi szer-

vezetek felé, hogy közösen teremtsük
meg a feltételét annak, hogy javítsunk
a családok életén.

stanislav zvolenský,
pozsonyi metropolita-érsek, a Pozso-

nyi Főegyházmegye főpásztora, a Szlo-
vák Püspöki Konferencia elnöke, római
katolikus egyház

miloš Klátik,
a Szlovákiai Evangélikus Egyház püs-

pök-elnöke, a Szlovákiai Egyházak Öku-
menikus Tanácsának elnöke

ján Babjak,
eperjesi érsek-metropolita, a Főpapok

Tanácsának elnöke, görög katolikus egy-
ház

Rastislav,
eperjesi főérsek, cseh és szlovák orto-

dox egyház
Fazekas lászló,
püspök, szlovákiai református egyház,

a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Ta-
nácsának alelnöke

Pavel Procházka,
országos felügyelő, szlovák metodis-

ta egyház

A szlovákiai keresztyén egyházak képviselői a vasárnapnak 
ünnepnapként való megélését kérik a keresztyénektől

szeptember 11-én, már hagyomá-
nyosan a nagykaposi református
templomban zajlott a kórustalálko-
zó, hét kórus részvételével. a gyüle-
kezet lelkipásztora, Pándy árpád
kérte Isten áldását a megjelentekre.

A nagykövesdi gyülekezet énekkara
Gulyás Hajnalka szakavatott vezeté-
sével tett bizonyságot keresztyén köny-
nyűzenei művekkel. Majd a kárpátaljai
Eszenyből érkezett csupa fiatal lányból
álló Immanuel kórus kristálytiszta ének-
lésében gyönyörködhettünk. A 10 éves
nagykaposi Cantabile kórus a születés-
napját azzal ünnepelte, hogy az énekka-
ri tagok új ruhát kaptak. A válogatott
hangú kórus mindegyik tagja pedagó-
gus. Kvalitásaikat jelzi az is, hogy a 2011
májusában Galántán megrendezett Ko-
dály Napokon aranysávos minősítést
kaptak. 

A Baloghné domonkos malvin ve-
zetésével működő Erdélyi János Vegyes
kar által megérkeztek a férfiak is a kó-
rustalálkozóra. A Búzavirág népdalkört

ugyancsak Baloghné Domonkos Mal-
vin vezeti. Énekeiket a könnyedebb ke-
resztyén énekek közül választották. A

vendégként meghívott örösi reformá-
tus kórus Hornyák István vezetésével
a megszokott erővel szolgált. Bizony-
ságtételük örömteli, bátorító, lelkesítő
volt. 

Végül a hazai, nagykaposi gyülekezet
Apáti Miklós kórusa szolgált Barkó zsu-
zsa vezetésével, akik az utolsó, Küldd
Szentlelkedet című éneket a Fabotó ci-
terazenekarral tették különlegessé. 

Az egyházzenei osztály megbízásából
Kovács Palcsó edit értékelte és buzdí-

totta a résztvevőket. Az egyházmegye es-
peresének, Kraus viktornak zárszavát
követően a kórustalálkozó szeretetven-
dégséggel folytatódott.

–bn–

Zúgó harang, ének és orgonahang...
Az ungi egyházmegye VI. kórustalálkozója



a pozsonyi egyházmegye misz-
sziói napjára a különlegesen jó 
adottságokkal rendelkező 
alistálon került sor. Központi 
fekvése, jól felszerelt imaháza, 
nagy belső udvara szinte kínálja
magát: használjatok.

Szeptember 15-én, csodálatosan szép
idővel is megáldotta az Úr a résztvevő-
ket. somogyi alfréd esperes hívta a hall-
gatóságot a hitben járás útjára, hogy iga-
zakká legyünk, akiknek krisztusi látás
és isteni értékrend adatik. Prazsák lász-
ló és Csilla zenében folytatták a dicső-
ítést és a bizonyságtételt.

A délutáni evangelizációt szeverényi
jános, a Magyarországi Evangélikus

Egyház országos missziói lelkésze tar-
totta, aki a nap vezérigéjére a Zsolt 50,
15-re és a Lk 7,11–17-re fűzte fel mon-
dandóját. Amikor a mélységből, a halál-
ból hozza ki Jézus a naini ifjút. 

Az igemagyarázó – missziói útjainak
köszönhetően – mérhetetlenül változa-
tos közeg- és emberi sorsvariációkból
merítette az illusztrációt mondandója
alátámasztásául, bizonyítékául. A szószé-
ki statikus prédikációkhoz szokott fülek-
re és szívekre remélhetőleg felszabadí-
tó hatással volt a lelkész impulzív lénye
és mondandója. A nyomorúság megta-

pasztalását és az onnan való kimenekí-
tését mondta el egy majd harminc évet
börtönben ült, ma már szabad ember, a
magyarországi Boros lajos. Akit a bör-
tönben talált meg az Úr, ezért ott kellett
szolgálnia éveken keresztül, mint a bör-
tön bibliaóráinak a zenei vezetője. Két
lábon járó bizonyíték ő, hogy az Úrnak
semmi sem lehetetlen: „kutyából is lesz
szalonna”. 

Az alistáli gyülekezet Szela ifjúsági
zenekara szolgált még dicsőítéssel, majd
szeretetvendégség zárta a napot. 

–kdl–
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Egyházmegyei missziói nap
ALISTáLon SZéP IDőben

a Hallei Református
egyházkerület küldöttsége jutta
noetzl hallei lelkész-esperesnő veze-
tésével szeptember 15-e és 18-a
között tett hivatalos, egyházkerületi
látogatást egyházunkban, hogy
megismerkedjenek az itt folyó szol-
gálatokkal, a gyülekezetek életével
és az egyház cigánymissziójával. 

Személyesen győződhettek meg a he-
lyi viszonyokról és találkozhattak a szol-
gálattévőkkel. A csoport látogatásának
legnagyobb részét a gömöri gyülekeze-

tekben zajló cigánymissziós szolgálat
megtekintése tette ki. tóth zsuzsanna,
cigánymisszióval megbízott lévita és a
HEKS svájci segélyszervezet által támo-
gatott cigánymissziós program koordi-
nátorának vezetésével a németországi
csoportnak volt alkalma több helyszí-
nen is megtekinteni a helyi cigány kö-
zösségek életkörülményeit, egyházunk
cigánymissziós, evangelizációs tevé-
kenységét. A vendégek látogatást tettek
Darnyán, Simonyiban, Feled és Pálfala
érintésével érkeztek meg Szalócra, ahol
a református egyházközség gyülekeze-

ti napján vehettek részt, melyen német-
országi vendégeink nagyon jól érezték
magukat, ahol csaknem kétszáz résztve-
vővel zajlott az evangelizáció. 

A látogatók a gömörhorkai templom-
ban meghallgathatták szaszák malvin
lelkipásztor előadását a gyülekezet te-
vékenységéről, majd kirándulásképpen
meglátogatták a betléri Andrássy-kas-
télyt. A csoport lelkésztagjai a vasárna-

pi istentiszteleteken – a szállásadó gyüle-
kezetben – hirdették az igét: Jutta Noetzl
a hallei dóm gyülekezetének esperes-
lelkésze a komáromi, Peter eichfeld
ascherslebeni lelkész a vágfarkasdi, Hel-
ge Hoffmann magdeburgi lelkész a
tanyi, jürgen van Wieren burgi lelkész
az ógyallai és sabine Beck halberstad-
ti lelkész a hetényi gyülekezetben. 

Palcsó attila 

*
Szeptember 16-án Szalócon a HEKS

svájci segélyszervezet által támogatott

hároméves program keretében sport-,
családi, és evangelizációs délutánra ke-
rült sor – németországi lelkészekkel va-
ló találkozással egybekötve. 

Palcsó attila külügyi tanácsos és Tóth
Zsuzsanna cigánymissziós referens ve-
zetésével érkeztek a németországi ven-
dégek, akik tevékenységünket szerették
volna megtekinteni. 

Az alkalom a vidinszky István vezet-
te ifjúsági zenekar hívogatásával vette
kezdetét. Majd a helyi lelkipásztor (je-
len sorok írója) a Zak 8,8 versével kö-
szöntötte a jelenlevőket, kiemelve, hogy
a Tőle eltávolodott embert Isten újra a
népévé, gyermekévé hívja és szeretné
tenni, amiért drága árat fizetett Fia halá-
la által a golgotai kereszten. És aki ezt
a szeretetet, Őt magát befogadja, az az
Ő népévé lesz itt és egykor őnála is ott
lesz az örökkévalóságban, Jézus Krisz-
tus által.

Az áhítatot a focitorna követte, minek
történései alatt megérkeztek a németor-
szági lelkipásztorok is, akik ismerked-
tek a helyi viszonyokkal, gyülekezeti
tagokkal, emberekkel. A pálfalusi roma
dicsőítő csoport Isten szeretetét ének-
kel és bizonyságtétellel hirdette, az es-
tét és az egész napot a helyi fiatalok
éneklése, zenélése, valamint imádság
zárta. 

Isten végezze el munkáját ezen alka-
lom által is az emberi szívekben, hogy
üdvösségben lehessen részünk az Ő or-
szágában, kegyelméből, Jézusért! 

andré jános

németországból Szalócra
Cigánymisszió és tapasztalatcsere



2016. november14 Kálvinista Szemle

TU
D

Ó
Sí

TÁ
S szeptember 30-án szatmárnéme-

tiben tett látogatást a nagykaposi
református nőegyesület. a találko-
zás célja egy hosszú távú 
hagyományápoló, hitépítő baráti
kapcsolat kialakítása volt.

Az egész napos nyárutói meleg ke-
gyelmi ajándéknak számított. A fogadó
gyülekezet lelkipásztorai, Bogya Kiss
Ferenc és Bogya Kiss mária nagy sze-
retettel készítettek számunkra egy tartal-
mas és lelkiekben gazdag napot. 

A templomban, áhítattal kezdődött a
program, majd a helyi református gim-

náziumban – amelynek jelenleg 620
diákja van – Poti eduard történelem-
tanár bemutatta az iskola múltját, törté-
nelmét a jelen időkig. Utána a várost
mutatta be a tanár úr, majd szeretetven-
dégségre invitáltak a helyi nőszövetség
tagjai, ahol aztán közös beszélgetéssé
alakult a barátságkötés alkalma. Beszá-
moltunk egymásnak szolgálatainkról, di-
akóniai munkánkról, egyházi szintű se-
gítségeinkről.

A késő délutánig tartó kötetlen be-
szélgetés folyamán sor került hálaadó
imádságra, köszönetnyilvánításra, aján-
dékozásra, majd a nap végén a vendé-
gek részéről elhangzott a szeretetteljes
meghívás is, hogy mélyülhessen a nő-
szervezetek kapcsolata.  

Hála mindezért Istennek, a mi Urunk-
nak, aki egész napos elfoglaltságunk fe-
lett őrködött!

–fa–

Október 21-én Nagysallóban, a barsi
egyházmegye lelkészei és tanácstagjai
számára meghirdetett előadáson, sógor
Csaba, európai parlamenti képviselő
(RMDSZ, EPP), református lelkész Eu-
rópa jövője és a keresztyén ember fele-
lőssége címmel tartott előadást.

Mivel az EU tagjai vagyunk, természe-
tes, hogy aggódunk Európa jövőjéért. Fi-
gyelemmel kísérjük azokat a problémá-

kat, amelyek egész Európát érintik (már
amennyi ezekből eljut hozzánk), van,
hogy reménykedünk, van, hogy elkese-
redünk, néha pedig nem értünk egyet a
döntésekkel – kezdte bevezetőjét sógor
Csaba, akinek az előadásán Pásztori

attila lelkipásztornak köszönhetően ve-
hettünk részt.

Betekintést nyerhettünk az európai
parlamenti képviselők munkájába, őszin-
tén beszélt a nehézségekről és a sikerek-

(Folytatás a 15. oldalon)

nagykapos és Szatmárnémeti
Kezdete egy folyamatnak

október 1-jén istentisztelettel 
kezdődött a népdalcsoportok 
találkozója alsófaluban.

tóth lászló lelkipásztor a Zsolt 95,
1–3 alapján elmondott igehirdetésében
hirdette az örvendezés, a hálaadás fon-
tosságát. Elmondta, hogy az úgynevezett
realisták ezernyi érvet felhoznak azzal
kapcsolatban, van-e okunk egyáltalán
örvendezésre. És valóban: ha a világ, a
társadalom, a gömöri régió, vagy netán
kisebbségünk helyzetére tekintünk, ta-

lán mi magunk is elbizonytalanodunk.
Ám, ha Isten csodálatos dolgait vesszük
számba, ezer okunk lesz az örvendezés-
re. Erre indít a Szentírás naponkénti ol-
vasása – nem csak a reformáció hónap-
jában –, hanem egész esztendőben. Leg-
nagyobb örömünk forrása, örök hálaa-
dásra indító ok Jézus Krisztus bűnt eltör-
lő golgotai áldozata.

Az igehirdető nagyra értékelte a nép-
dalénekesek igyekezetét, hogy éltetik a
hagyományt, örömet öntenek a szívekbe,
mosolyt fakasztanak. Az istentiszteletet
ünnepi ebéd követte, majd színpadra lép-
tek a gömörújfalusi, a tornaljai és a vár-
hosszúréti hagyományőrző csoportok
énekesei.

tóth lászló

Sógor Csaba Nagysallóban járt
MI LeSZ VeLeD, euRóPA?

Újlóton megrendezésre került a
biblia az utakon című kiállítás, mely
felemelő és érdekes volt. 

Az ünnepélyes megnyitó október 4-én
volt és a Bibliák 19-ig voltak megtekint-
hetőek, majd továbbutaztak egy másik
községbe, egy másik kiállításra. Mint
megtudtuk, már fél éve vannak úton a
könyvek, s még másfél évig fognak utaz-
ni.

A több mint 220 Szentírás (kiegészít-
ve a helyi lelkésznő Bibliáival is) közt
akadt jó pár különlegesség is. Érdekes-
ségként említeném a Dalí-Bibliát, mely
limitált kiadásban Salvador Dalí kata-
lán festő képeivel illusztrálva jelent meg,
vagy azt, amelyiknek minden könyvét

más-más nyelven írták (értelemszerűen
tehát 66 nyelven íródott, s a világon
csak három darab van belőle. Az egyi-
ket a kiállításra Svájc adta kölcsön). Lát-
hattunk katonák részére gyártott vízál-
ló Bibliát is, ami a kiállítás során egy ak-
váriumba volt téve. 

Látható volt a Tóra is tekercsre írva; de
MP3-as lejátszón is hallgathattunk Bib-
liát, melyet Ausztráliában készítettek a
pápua új-guineai analfabéta őslakosok
részére, és még sorolhatnánk a különle-
gességeket. Elmondható, nagy élmény
volt mindezeket látni, forgatni!

A kiállítás megtekintése előtt meg-
hallgathattuk a Lóti Völgyek folklór
énekkar szolgálatát, valamint – felké-
résnek eleget téve – jelen sorok írója, a
gyülekezet lelkipásztora tett bizonysá-
got arról, hogy mit jelent számára a
Szentírás.

sándor veronika

Hagyományőrzők találkozója Alsófaluban
Istentisztelettel vette kezdetét

Újlóton volt egy vándorkiállítás
bibliák  a  világ  minden  tájáról



(Befejezés a 14. oldalról)
ről egyaránt: emberjogi, biztonságpoli-
tikai, határvédelemmel vagy éppen
munkaügyekkel kapcsolatos kérdések-
ről is. 

Elmondta, hogy az áldozatkészségre,
a szolidaritásra, a segítségnyújtásra ala-
pozott közös Európa 28 országából azon-
ban jószerével csak a mi területeinken
maradt meg, a régi társadalmi berendez-
kedésnek köszönhetően, a közösségi
szellem, a hit, az Isten, haza, család,
munka sorrendje. 

Felvázolta az EU nagy és aktuális
kérdéseit: klímaváltozás, élelmiszerbiz-
tonság, környezetvédelem, menekültügy.
Nemcsak azért, hogy tudjuk, mivel fog-

lalkoznak, hanem azért is, mert keresz-
tyén emberként, lelkészként mindegyi-
künknek állást kell foglalnunk ezekben
a kérdésekben és éppen itt kezdődik a
keresztyén ember felelőssége, mennyi-
re élünk környezettudatosan, nyitottan,
párbeszédre készen – mondta.

Bennünket természetesen leginkább a
menekültügy érdekelt. Táblázatok, térké-
pek segítségével magyarázta el nekünk,
mennyire összetett a téma. Mint mond-
ta, a háború elől, a túlnépesedés miatt,
a klímaváltozás okán menekülők (a két

utóbbi még nem is érte el Európát) ára-
datával állandóan számolnunk kell. Eb-
ben a kérdésben dönteni, törvényeket
hozni, többszörös felelősség: politikai,
jogi, és humanitárius, azaz keresztyén fe-
lelősség egyszerre.

Európa jövőjével kapcsolatban több-
féle elképzelést vázolt fel. Véleménye
szerint sok múlik majd az egyén, a kö-
zösségek és régiók felelős hozzáállásán.
Az előadást beszélgetés követte.

ambrus erika
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október 22-e és 31-e közt 11.
alkalommal rendezte meg a Bátor-
keszi Református egyházközség
presbitériuma a Bátorkeszi 
István napokat.

A község szülötte, Bátorkeszi István
gályarab-prédikátor emlékének adózva,
de a jelenkor népét „megcélozva” állít-
ják össze évről évre a többnapos ünne-
pi rendezvénysorozatot.

A nyitó alkalomra október 22-én ke-
rült sor a templomban, ahová vendége-
ket invitáltak a gyülekezet lelkészei:
Czinke zsolt és Czinke tímea. A ko-
máromi egyházmegye konfirmációra ké-
szülő fiataljai gyűlhettek össze, lelki-

pásztoraik kíséretében, hogy Isten és
egymás jelenlétében töltsék a szombat
délutánt. vámos Béla felsőpatonyi lel-
kipásztor hívő és ateista tudósok, gon-
dolkodók életpéldájának, gondolatainak
a bemutatásával próbálta árnyalni az ok-
tatás egyoldalúságát. (A lelkész a hét so-
rán még egyszer tartott előadást a köz-
ség diákságának). A délután az alistáli
gyülekezet fiataljaiból álló Szela zene-
kar dicsőítésével zajlott.  

Hadd említsek néhány további prog-
ramot is (a teljesség igénye nélkül) a gaz-
dag programból: a gyülekezet megem-
lékezett 1956-ról és megszervezte az
50 éve konfirmáltak találkozóját. A na-
pok során a helyi lelkészeken kívül nagy

Béla, a gyülekezet nyugdíjba vonult lel-
késze, Csiba zoltán madari, erdélyi
adél perbetei, tatár István kisújfalui
lelkipásztorok, szénási szilárd espe-
res és nátek sándor, Érsekújvár nyu-
galmazott lelkipásztora is magyarázta
a híveknek Isten igéjét. Czinke Tímea
rendhagyó hittanórákon gazdagította a
fiatalokat, a zsámbéki Keresztes nagy
árpád mesemondó, bábművész pedig
Mátyás királyról szóló mesével szóra-
koztatta a gyerekeket. 

A méltó megemlékezéshez a gyüle-
kezet az évek során Bátorkeszi István gá-
lyarab-prédikátor és Kálvin János em-

lékére domborművet, valamint a kitele-
pítettek emlékére kopjafát avatott. Az ün-
nepfolyam ezeknek az emlékjeleknek a
megkoszorúzásával lett teljes. 

–kl–

a Rozsnyói Református egy-
házközség a reformáció havában
köszöntötte nagy andrás gondno-
kot, aki 2016. október 6-án töltötte
be 60. életévét.

A gyülekezet október 9-én, az isten-
tisztelet keretében, a jubiláns családja
jelenlétében adott hálát Nagy András éle-

téért és szolgálatáért. Buza zsolt lelki-
pásztor a Róma 8,31–33 alapján üdvö-
zölte őt és elmondta, hogy olyan szolgá-
lattevőnek ismerte meg őt, aki fáradha-
tatlanul munkálkodik Isten ügyéért. A
rozsnyói közösség a 134. zsoltár harma-
dik versével adott hálát az Úr kimond-

hatatlan szeretetéért, hogy ilyen szolgá-
lattevőt adott számukra. 

Isten áldása kísérje az 1956-os vete-
ránt és adjon neki még számos évet a
saját és az Úr házában! Az Úr dicsősége
ragyogja be életünket, Ő legyen őriző
pásztorunk. Buza zsolt

TIZenegyeDSZeR  TíZ  nAPon  áT
Bátorkeszi István Napok Bátorkeszin

Megálló egy évforduló kapcsán

Sógor Csaba Nagysallóban járt
MI LeSZ VeLeD, euRóPA?

vámos Béla előadás közben. az 50 éve konfirmáltak csoportja.



KÖZLEMÉNYEK H í R E K ESEMÉNYEK
Cigánymisszió. Szeptember 30-a és

október 2-a között Berekfürdőn cigány-
missziós konferencia zajlott az MRE
Missziói Irodája szervezésében. A talál-
kozón a Kárpát-medence tagegyházai-
nak cigánymissziós munkatársai talál-
koztak, köztük voltak a szlovákiai refor-
mátus cigánymisszió munkatársai is.
Meghallgatták Valkó István lelkipásztor
előadását, aki a kultúra és a hit közötti
kapcsolatra kereste a választ. Este pedig
a Romano Glas együttes volt a vendég.

egyházmegyei közgyűlés. A pozso-
nyi egyházmegye őszi egyházmegyei
közgyűlése október 22-én Nemesócsán
zajlott. Elfogadták a közalapi segély-
kérelmek besorolását. Támogatásra ja-
vasolják: Alistál (templom), Kulcsod
(templom), Diósförgepatony (templom-
torony) kérelmét. Az egyházmegye jövő
évi Reformáció 500 teljes programját és
egy emlékjel felállítását is megszavaz-
ták. A központi rendezvény időpontját
2017. szeptember 3-ában, helyszínét a
somorjai Pomléban jelölték meg. Jóvá-
hagyta a testvér-egyházmegyei megál-

lapodást a Pozsonyi és a Veszprémi Re-
formátus Egyházmegye között. A meg-
üresedett zsinati lelkészi helyre jelölte-
ket állított Varga László lakszakállasi és
Édes Árpád alistáli lelkészek személyé-
ben; egyházmegyei lelkészi tanácstag-
nak megválasztotta Varga László Lak-
szakállas-szilasi lelkipásztort.

Hálaadó istentisztelet. A Zempléni
Református Egyházmegye 2016. novem-

ber 27-én, 14.00 órakor a királyhelmeci
református templomban ad hálát az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma által fo-
lyósított támogatásból megvalósult ti-
zenhárom beruházásért.

A Barsi Református Egyházmegye
2016. december 11-én, 14.00 órakor a
nagysallói református templomban ad
hálát az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által folyósított támogatásból meg-
valósult tizennyolc beruházásért.

A Pátria rádió
református műsorai:

November 27-én, advent első vasár-
napján 10.30 órai kezdettel a perbenyi-
ki gyülekezet istentiszteletének élő köz-
vetítésére kerül sor. Igét hirdet Szabóné
Kozár Éva. 

December 4-én, advent második va-
sárnapján a 7.05-kor kezdődő Világos-
ságban Kissné Tóth Ilona farnadi lelki-
pásztor adventi gondolatait osztja meg
a hallgatókkal.

December 18-án, advent negyedik va-
sárnapján a 7.05-kor kezdődő Világos-
ságban Varga László lakszakállasi lelki-
pásztor a Jel 3,19–20 alapján arról szól,
hogy Jézus az ajtó előtt áll és zörget.

A Világosság másnapi (hétfői) ismét-
lésének kezdési időpontja: 13.05.

(A műsor a közvetítést követő naptól
meghallgatható a Sola rádió honlapján
is: http://refradio.eu/radio/sola/)
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Pályázat
Az Ungi Református Egyházmegye

az 596/2003-as törvény 4. §-a és az
552/2003-as törvény 5. §-a alapján pá-
lyázatot ír ki a Vajáni Magyar Tanítási
Nyelvű Református Egyházi Alapiskola
igazgatói tisztének betöltésére. A pályá-
zatokat az esperesi hivatalba kell benyúj-
tani nyomtatott formában 2016. decem-
ber 9-ig postán, vagy személyesen. A je-
lentkezés feltételei: 

Másodfokú egyetemi végzettség a
437/2009 számú kormányrendelet alap-
ján; az első pedagógiai minősítő vizsga
sikeres abszolválása; legalább ötéves pe-
dagógiai gyakorlat; a magyar és a szlo-
vák nyelv alapos ismerete; az iskolaügyi
törvényekben való jártasság; erkölcsi és
személyiségi feltételek az 552/2003-as
számú törvény 3. § (3) és (4) bekezdése
alapján; vezetői képességek; aktív szá-
mítógépes ismeret (Word, Excel…); bün-
tetlen előélet; megfelelő egészségügyi
állapot és ennek igazolása; megbízható-
ság, felelősségtudat, rugalmasság.

Az aktív református gyülekezeti tag-
ság és a katechetikai képzettség előny le-
het, de nem feltétel.  

A szükséges igazolások és dokumen-
tumok: írásos kérelem; a jelentkező vég-
zettségét igazoló okiratok hitelesített má-
solata; a pedagógiai gyakorlatot igazo-
ló okirat; szakmai önéletrajz; az iskola
fejlesztésével kapcsolatos koncepció,
maximum 4 A4-es oldal terjedelemben;
a büntetlen előélet igazolása; orvosi iga-
zolások; becsületbeli nyilatkozat a fel-
tüntetett adatok hitelességét illetően; be-
csületbeli nyilatkozat, hogy – a törvény-
ben meghatározott indokok alapján –
nem volt korábban már igazgatói tiszt-
ségből felmentve; engedély a fenntartó
számára, hogy a pályázó adatait a pályá-
zat céljaira felhasználhassa. 

A pályázatokat az esperesi hivatalba
kell eljuttatni. Cím: Ungi Református
Egyházmegye Esperesi Hivatala – Se-
niorský úrad užského reformovaného se-
niorátu, Križany 102, 079 01 Krišovská
Liesková. A borítékra írják rá: Iskolai-
gazgatói pályázat – ne nyissák ki!

Előfizetőink figyelmébe
Lapunk zökkenőmentes megje-

lentetése és januári összpéldány-
száma pontos meghatározhatósá-
ga érdekében tisztelettel kérjük a
gyülekezetek lelkipásztorait, gond-
nokait és iratterjesztőit, akárcsak
egyéni előfizetőinket, hogy legké-
sőbb december 20-ig jelezzék a
szerkesztőségnek az impresszum-
ban megadott elérhetőségei  bár-
melyikén, amennyiben módosul a
jövő évre előfizetendő példányok
száma.

Az előfizetés egyébként folya-
matos – akinél nincs semmilyen
változás, nem kell megújítania.
Tehát akik a fenti időpontig nem
jeleznek változást, azt vállalják,
hogy a Kálvinista Szemlét 2017-
re ugyanannyi példányban fizetik
elő, mint idén. 

Lapunk éves előfizetési díja vál-
tozatlanul 4,20 euró. Kérjük, az
előfizetési díjat majd csak január-
ban azzal a pénzesutalvánnyal té-
rítsék meg, amit a januári szám-
mal együtt küldünk.

A Bibliaolvasó vezérfonal ára is
változatlanul 17 cent, az igényelt
példányszámban az esperesi hi-
vatalok útján kapják meg a gyüle-
kezetek.

a szerkesztőség


