A magvető példázata
Jézus először olyanokról beszél, akik nem
értik, utána pedig olyanokról, akik értik
az igét. Mindenki hallja, de nem mindenki
érti. A Mester e példázatban a hallgatót teszi
felelőssé abban, hogy érti-e az igét, hogy milyen talajhoz fog hasonlítani az élete,
illetve abban, hogy fog-e gyümölcsöt
teremni az élete.

2.

Imanap a tengerentúl.
És itthon?

Örömmondó

A szervezők kifejezik reményüket, hogy ez az
imanap egyéneket, egyházakat, lelki vezetőket, minden vallás híveit arra indít, hogy
teljes odaadással vegyenek részt Istennek e
következő, nagy nemzetmozgató, nemzetegységesítő alkalmán.
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Céltudatos
szakmatanulás

Fotó: Nagy Tibor

A Kolozsvári Református Kollégiumhoz tartozó szakiskolában
való tanulás egyre több diák számára jelent kihívást és később
biztos megélhetést. Az oktatási
intézmény diákjai idén szakmai
versenyeken is megállták a helyüket. Riportban számolunk be
az ott tapasztaltakról.
Szakma Sztár Fesztivál 2018. A magyarországi versenyre kolozsvári szakiskolások is eljutottak

J

ó napot kívánok! Békesség Istentől! – köszönnek a diákok, amint lépegetek fel a Kolozsvári Református Kollégiumhoz tartozó Szász
Domokos-épületben működő szakiskola lépcsőin. Amint megállok az igazgatói szoba előtt, valaki illedelmesen megkérdezi, miben segíthet.
Látszik, nem akármilyen iskolába érkezem.
Ugyanis máshol állítólag a diákok „leseperik”
az idegeneket a folyosón, néha még a tanárokat is. Persze nem minden diák az udvariasság
mintapéldánya, de a tiszteletadás mindenkit
jellemez.

Közben megérkezik Nagy Tibor Sándor iskolavezető is, akitől a közelmúltban megszervezett
diákversenyek eredményeiről szeretnék többet
megtudni. Természetesen a beszélgetés során
a 2014-ben református ernyő alatt és kerületi
támogatással beindult szakoktatásról is ejtünk
néhány szót. Eredetileg két osztályt akartak
indítani, de már első évben olyan sokan jelentkeztek, hogy végül három osztály lett belőle. A
fodrászok (idetartozik a borbély, manikűr és pedikűr szakma is) mellett szakácsok, víz- és gáz-

szerelők, valamint elektronikai műszerészek
kezdték el a tanulást. Egy évvel később a piac
kérésére beindult az asztalos és a villanyszerelő
szak is. „Lett volna igény autószerelő-képzés elindítására is, ám Kolozsváron már létezik ilyen
magyar osztály – amúgy ez az egyetlen a városban a kollégiumon kívül –, így nem akartunk
konkurenciát teremteni” – magyarázza Nagy Tibor iskolavezető, aki „civilben” négygyermekes
apukaként a kidei gyülekezet református lelkipásztora is egyben.

Istennel sosem vagyok
egyedül

Az egyháznak a Jézus
a fundamentuma

A véneknek ékessége az unokák – olvasható a
Példabeszédekben. A legtöbb unoka pedig meg is
érzi e ragaszkodó szeretetet. Így történt velem is,
de huszonévesen is kisunokává válok, ha hazaérkezem. Lehet, szakmaiatlan részemről a saját családtagomról írni, de olyan lelket, Istennek olyan
földi arcát osztom meg a kedves olvasóval,
akitől bármely keresztyén tanulhat.
4.

Háromszázötven év emlékére
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V

ámosgálfalván 1668-ban a gyülekezet akkori lelkipásztora, Vajdaszentiványi János megalapította az első erdélyi református presbitériumot. A közelmúltban, 350 évvel később az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége, Vámosgálfalva jelenlegi lelkipásztora,
valamint presbitériuma segítségével emlékünnepre hívta egyházkerületünk presbitereit.
E kétnapos rendezvényre a 15 egyházmegye presbiterein kívül meghívást kaptak egyházkerületünk vezetői és a Kárpát-medencei társszövetségek képviselői is.
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( Mannás kosár )

Tanulságos igék a példázatokról
A magvető példázata

A

magvető példázata mindenki számára ismert. Talán sok házban kép, festmény ábrázolja ezt. A magvető ott áll a földje közepén, és
szórja a magot. Abban az időben ezt a legkisebb
gyermek is értette.
Nem véletlen, hogy ez az első a példázatok sorában. Hiszen ez a többi megértésének a
kulcsa. A Márk evangéliumában is megvan, ott
Jézus így fogalmaz: ha ezt nem értitek, hogyan
érthetnétek a többit?
Isten országát nem lehet elképzelni magvetés nélkül. Ha feltesszük a kérdést, ki a magvető, akkor erre csak egyetlen válasz lehetséges:
maga az Úr. Hogy Jézus a megvetés munkájában
embereket is felhasznál, az szintén igaz, de ez
semmit nem von le abból, hogy elsősorban az
Úr a magvető. Mert végül is minden bizonyságtétel, minden igehirdetés Krisztus munkája. Aztán jön a következő kérdés: mi a mag? Hitünk
szerint azt valljuk: a mag nem más, mint Isten
országának hirdetése, a cél a gyümölcstermés,
majd pedig az üdvösség.

Jézus e példázattal a
teljes felelősséget ránk
hárítja, és azt mondja, ő
a maga idejében, a maga
helyén jó magot vetett.
A mag jó volt, mert az nem
más, mint Isten országának az evangéliuma.
Sok ember Istent vádolja azért, hogy életében nincs gyümölcstermés. Ilyeneket mondanak: Isten az én életem földjét még nem dolgozta meg, és én ezen semmit sem tudok segíteni.
Másik azt mondja: életem körülményei úgy alakultak, hogy elveszítettem a hitemet. Ilyet is
hallunk: nem volt jó a mag, ami szívembe hullt.
Nem kaptam jó nevelést, az én lelkipásztorom
nem prédikált jól.
Jézus e példázattal a teljes felelősséget ránk
hárítja, és azt mondja, ő a maga idejében, a maga
helyén jó magot vetett. A mag jó volt, mert az nem
más, mint Isten országának az evangéliuma.
E példázat valóban könnyűnek tűnik, és mégis
van benne valami, amivel az írásmagyarázóknak komolyan meg kell küzdeniük. A nehézség
a szóhasználatban van. A mag először valóban
Isten országának az evangéliuma, de utána már
emberekről beszél, hisz így szól: ezek pedig azok.
A példázat első része különböző talajokról
szól, a második része pedig már emberekről.
A példázatoknak az volt a hátterében, hogy kezdetben sokan követték Jézust, de a legtöbben
később mégis otthagyták. S nemcsak a farizeusok és írástudók, hanem a sokaság nagy része.
Ameddig követték, nem beszélt példázatokban,
de ahogy tömegek kezdték elhagyni, már példázatokban szólt, és világos különbséget tett azok
között, akik elhagyták őt és a kevesek között,
akik mellette maradtak. Jézus hangsúlyozza:
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bár sokan hallgatják az evangéliumot, de azok,
akik cselekszik is, már sokkal kevesebben vannak, és ezért az ember a felelős.
A magvető egyfajta magot használ, de a
mag négyféle talajba jut. Azt, hogy e területek
nagyság szerint hogyan oszlanak meg, nem
mondja el a példázat. Jézus először olyanokról
beszél, akik nem értik, utána pedig olyanokról, akik értik az igét. Mindenki hallja, de nem
mindenki érti. A Mester e példázatban a hallgatót teszi felelőssé abban, hogy érti-e az igét,
hogy milyen talajhoz fog hasonlítani az élete,
illetve abban, hogy fog-e gyümölcsöt teremni
az élete.
Amikor hirdette az igét, sokan nem akarták érteni. Kezdetben még megmozdult bennük valami, követték őt, de később már nem
akarták. Jézus fel is sorol pár dolgot, miért
nem lett semmi a kezdeti lelkesedésből. Az első: az emberek nem akartak megtérni. Aztán
többször halljuk a „gonosz” szót, mégpedig
megszemélyesített formában: a gonosz eljő,
és elkapkodja az igét. Tudjuk, a gonosz rendkívüli módon aktivizálódik ott, ahol Isten igéjét hirdetik. De mégsem ő az oka a meg nem
értésnek, hanem az ember, az igehallgató.
A legnagyobb baj az, hogy a hallgató nem akarja
érteni az igét. Ebben a pillanatban ott terem az
ördög, és kikapja azt a szívéből. Akik nem akarják érteni az igét, azoknak szívéből elkapkodja
úgy, hogy nem is fognak gyümölcsöt teremni.
Könyörüljön az Úr rajtunk, hogy ne legyünk
olyan igehallgatók, akik nem akarják érteni az
igét, mert akkor az ördög ki fogja azt kapkodni a
szívünkből, még mielőtt gyümölcsöt termhetne.
A második ok az volt, hogy az evangélium
befogadása üldöztetést hozott magával. Ez is
minden időben így lesz. Persze az üldözés formája és erőssége különbözött az idők folyamán,
de mindenkor érvényes, hogy az ige befogadása
valamiképpen mindig üldöztetéssel jár. Néha
börtönt vagy mártírhalált jelent, máskor azt,
hogy megmosolyognak, kicsúfolnak, de ez a lényegen nem változtat: mindig üldöztetést kell
szenvedni az evangéliumért.
A harmadik ok a jólét, a gazdagság. Ezek egy
adott ponton fontosabbak lesznek az ember életében, mint az ige és az annak való engedelmesség. A jólét és gazdagság ma is komoly akadályt
jelent Krisztus követésében.
Mindezeket hallva elcsüggedhetünk és feltesszük a kérdést: ha ennyi akadály van, ki fog
megtérni, gyümölcsöt teremni? Olyan jó, hogy
Jézus maga mondja: van jó talaj, vannak olyanok, akik nemcsak hallják, hanem meg is értik
az igét, és az ige nyomán cselekedetek születnek, lesz áldott gyümölcstermés is életükben.
Nem minden mag vész el, ez biztatás az igehirdetők számára is. A gyümölcstermés nem egyforma, ebben is sokszínűség van, de a lényeg az,
hogy van gyümölcs, és lesz üdvösség.
A példázat a felelősségünket hangsúlyozza,
hogy miként viszonyulunk az igéhez. Kedves
testvérem! Akarod-e érteni az igét, akarsz-e jó
gyümölcsöt teremni, akarsz-e üdvözülni? A mag
jó, a magvetőben sincs kifogás, most már csak
egy dolog kell: te akarj dönteni, te akarj érteni,
cselekedni, gyümölcsöt teremni, üdvözülni.
Könyörüljön rajtunk az Úr, hogy tudjunk
úgy hallgatni Isten országának evangéliumára, hogy az bennünk is jó gyümölcsöt teremhessen.

| LŐRINCZ ISTVÁN |

„Ímé, a magvető kiment
vetni. Ti most azért halljátok meg a magvető példázatát.”
(Mt 13,3.18)
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Nyertes rejtvényfejtők
Kalendárium 2018

A

2018-as református kalendáriumban
megjelent keresztrejtvények megfejtései: 1. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. 2. Harcold
meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök
életet. 3. Ti magatok is mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá – Antiókhiában. 4. S szörnyű bűnöket. Nem elég az agy / Szíved kell
legyen, hogy ember maradj!
Mindazok között, akik időben beküldték
a helyes megfejtéseket, könyvet sorsoltunk
ki, amelyet a szerkesztőség postán fog eljuttatni. Íme a nyertesek névsora: Boros János
(Székelyudvarhely), Májai Erzsébet (Jobbágyfalva), Kovács Irén (Székelyszáldobos),
Szász Ilona (Csíkszereda), Szatmári Gizella (Csíkszereda), Kraftsik Katalin (Mócs),
Szombati Attila (Marosvásárhely), Benedek
Ilona (Csíkszereda). Gratulálunk a nyerteseknek!
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Üzenet

Imanap a tengerentúl. És itthon?
1952-t írtak. Az USA küszködött a koreai háborúval, amikor Billy Graham, a nemzet evangélistája felismerte, kezd a nemzet egysége oldott kéveként szétesni. Ekkor fogalmazta meg a nemzeti imanap gondolatát. Ezért 1952. április 17-én Harry S. Truman elnök aláírta azt a rendeletet, amelyben meghagyja
minden utána következő elnöknek, hogy az általa választott napon évente egyszer tartsa meg a nemzeti imanapot. Hagyománnyá 1988 óta vált, ez a nap minden év májusának első csütörtökén van.

I

dén a központi téma: egység. Az egységért
mondott imamilliók központi vezérigéje az Ef
4,3-ban olvasható: „igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével”. Az imanap
hivatalos honlapján olvasható a központi téma és
ez az ige. Az oldalon egyebek mellett ilyen mondatokat is találunk: az imádság összehozza az embereket. Hidakat épít a szemben állók, politikai pártok között. Az ima emlékeztet: mindnyájan Isten
képére teremtettünk, s ezt a képmást hordozzuk,
bármerre járunk is. Az ima egységet formál. Ezért
választották idén az efézusi levél versét.
A szervezők kifejezik azt a reményüket,
hogy ez az imanap egyéneket, egyházakat, lelki vezetőket, minden vallás híveit arra indítja,
hogy teljes odaadással vegyenek részt Istennek
e következő, nagy nemzetmozgató, nemzetegységesítő alkalmán. Látható egység alakulhat ki
akkor, ha milliók, százmilliók együtt tudnak
imádkozni. Az ima nagy mozgásokat ösztönző
ereje azt is elérheti, hogy ezt a napot az evangélium még erőteljesebb nemzeti és nemzetközi
terjedése fogja követni. „Istennek minden nagy
és jelentős eseménye, tette ezen a Földön az ő
híveinek odaadó imádságával kezdődött!” – olvashatjuk Ronnie Floyd prédikátor gondolatát
az imanapi online oldalon. A honlap számos
gyakorlati tanáccsal is szolgál: hogyan imádkozzunk hazánkért? Hogyan készüljünk fel az
imanapra? Milyen előzménye, története van e
napnak? Videók, sok hasznos cikk segíti a felkészülést. Valóban: minden hatékony tettnek az
első lépése az imádság – s ez már maga tett!

amelyet örökségül választott” (Zsolt 33,12). Itt
a nemzet iránti irgalmasság elkérése a hangsúlyos, hogy Isten irgalmasan áldja meg Amerikát lelkileg, hogy új és friss formában tudjanak őhozzá fordulni. Adjon jó vezetőket minden
szinten, maradjon áldása a nemzeten gazdaságilag, és a nemzet biztonságát segítse megőrizni
minden cselszövéssel szemben. Külön megemlíti a tématervezet, hogy Észak-Korea ügyében
legyenek eredményesek a fáradozások.
2. Imádság Amerika, a nemzet egységéért
A vezérige az Ef 4,3-ból való: „Igyekezzetek
megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével”. A jelenlegi lelki krízist csak az imával és
megbékéltető tettekkel lehet előmozdítani és elérni. Egyedül Isten az, aki egységet, harmóniát
és közmegegyezést tud teremteni az országban.
Ezért mindenkit felszólítanak, imádkozzanak
és törekedjenek az egységre az élet minden területén, és ne csak az imanapon, hanem utána
is folyamatosan.
3. Imádság a közéletet irányító, befolyásoló
erőkért Amerikában
Az irányadó az 1Tim 2,1–2-ben olvasható:
„mindenekelőtt tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden
emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért,
hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes
istenfélelemben és tisztességben”. Imádságot kérAz imanap tervezőbizottsága a négy fő tematikai
nek a végrehajtó és a törvényhozó hatalomért, a
hangsúlyt négy bibliai ige köré csoportosította.
1. Lelki, anyagi, személyi, biztonsági áldások bíróságokért, a hadseregért, vezetőikért, személyzetéért, oltalmazza őket Isten. Az amerikai sajtó
Mindenki könyörögjön Istenhez, hogy áldja
minden tagjáért, hogy az igazság elkötelezettjei
meg Amerikát. Az ehhez választott ige: „Boldog
az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, maradjanak, továbbá az üzleti élet vezetőiért és

Négy imaprioritás,
négy fő bibliai ige

minden részeséért, hogy segítsék a gazdasági
áldások fenntartását, és a közösséget szolgálják.
Imádságot kérnek az oktatás minden szintjén
dolgozókért, az egyházakért, hogy evangéliumot
hirdessenek, és a Lélek által megteremthető egységet segítsék elő. És imádkozásra hívnak a családokért, hogy a bibliai családszemlélet legyen általános. A megbékélés és a szeretet lelkülete töltse
be a társadalom legkisebb, meghatározó egységét.
4. Imádság azért, hogy az imanap egész
Amerika számára megtisztító nap, esemény legyen és maradjon.
E célkitűzés motiváló fő igéje az ApCsel 1,14ben található: „valamennyien egy szívvel és egy
lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban.
Itt imamondatok találhatók a nap Amerika-szerte történő gyümölcsöző megtartásáért, a szolgálattevőkért és az önkéntesek százezreiért.

Imádkozzunk,
mozgósítsunk ﬁatalosan
Az imanap szervezéséhez az is hozzátartozik,
hogy a fiatalok számára közkedvelt eszközökkel
vigyék közelebb az ifjabb generációk tagjaihoz
a nap lényegét és üzeneteit. Ennek érdekében
imanapi karkötők, videók, poszterek, imafüzetek, szórólapok milliói kerültek forgalomba.
De válltáskák, kulcstartók, jegyzetfüzetek, sőt
még lufik is, amelyeknek nem az üzlet, hanem
a nap lényegére történő figyelemfelhívás a céljuk. Azokat pedig, akik még többet szeretnének
megtudni az imanap történetéről, igen sokrétű
információkészlet várja az imanapi honlapon.

Erdélyben már 400 éves
kezdeményezés
Az amerikai nemzeti imanap nem áll példa nélkül a történelemben. Svájcban augusztus elején,
Dániában, Angliában, Skóciában több évszázados
hagyományokkal rendelkezik. Van, ahol önállóan tartják, van, ahol a hálaadás napjához kapcsolódik. Roppant érdekes, hogy a gyulafehérvári
országgyűlés nemes urai és karai már 1619-ben
arra kérték Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet,
tartson saját magáért és népéért s népével együtt
bűnbánati, országos orációcskát, imádságot.
Mint annyi minden, ami értékes, jó kezdeményezés volt a Kárpátok alatt, ez is az évszázadok
küzdelmeinek homályába merült. De nem kell
ott maradnia! Jó tudni és tudatosítani, hogy a keresztyén, hívő magyar lélek ebben is 150 évvel
megelőzte Amerikát, miként az egész világot a
tordai országgyűlés korabeli türelmi rendeletével is. Úgy gondolom, van mire építkeznünk, van
mit átemelni a modern időkbe. Becsüljük meg
így is eleinket és önmagunkat. Legyen végre nálunk is nemzeti imanap! Nagyon ránk férne…

| dr. BÉKEFY LAJOS |
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Istennel sosem vagyok egyedül
Berekméri Magda 1940-ben született, az erdélyi Gernyeszeg az otthona,
itt élte le az életét, itt dolgozott 34 éven át az
államosított Teleki-kastélyban működő tbcpreventóriumban és gyermekotthonban. Majd
13 évig a helyi református templom harangozójaként, gondozójaként tevékenykedett – ez
magában foglalta az idegenvezetést, kertészkedést, szervezést, vendégfogadást és rengeteg
egyéb tennivalót. Nincs olyan vasárnap, hogy
hiányozna a templomból. Minden alkalmon,
istentiszteleten jelen van, a bibliaórák és közösségi alkalmak kitartó látogatója, mindemellett
igazi mintanagymama. Története Jóbot juttatja
eszembe, hiszen alázattal viselte mindazt, ami
vele történt, és minden csapás után csak közelebb húzódott Istenhez, mindig nála kereste és
találta meg a választ.
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sürgésben is kerül idő. „Ez tart meg, kincsem.
Ennek élek” – mondja teljes természetességgel.
„A nehézségek idején, a keresztek hordozásában
is ez adott erőt” – vallja meggyőződéssel, hozzátéve, hogy az emberektől kapott vigasz is számít, de a nehézségeket lelkileg feldolgozni csak
az igével lehet. Kérdésemre, hogy miért nem hiányzik soha a templomból, egyértelműen feleli:
„Nekem ez a mindenem. Az élet Krisztus, a meghalás nyereség, így van írva, és ehhez tartom
magam. Erős hitem van. Az tart engem, abban
van minden reményem és boldogságom. Nem is
tudom, mi lenne velem nélküle.”
Gyermekkoromban sokszor vitt magával
istentiszteletekre, második unokáját is mindig
biztatja, hogy ne hagyja ki a bibliaórákat. Meggyőződése, hogy a hitet nem megtanulni, hanem érezni kell, mert bennünk van, és csak utat

Elmondta, főleg az Újszövetség könyvei, Pál
levelei nyújtanak megerősítést számára, azok
a kedvencei. „Ma például a Filippiekhez írt levélhez nyitottam ki, és újra elolvastam, hogy
mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem
megsegít. Ő vigasztal.”

...valahányszor kétségeim támadtak, és válaszokat kerestem, kinyitottam a Bibliát,
és megkaptam a feleletet. Olyan igék kerülnek
a kezembe, amelyek
biztosítanak arról, hogy
Isten válaszol.

Fotó: Kiss Gábor

Állandó szolgálat
Isten közelségében

Mutasd a Bibliád,
és megmondom, ki vagy
Sokszor hallottuk ezt a keresztyén ember ismertetőjegyeként. Mama mintegy harmincéves
Bibliája két újraköttetésen van túl, naponta
többször is a kezébe kerül. Jegyzetek, aláhúzások, beékelt lapocskák jelzik a rendszeres használatát, a napi igék követésére pedig az állandó

Az élet Krisztus, a meghalás nyereség, így van
írva, és ehhez tartom
magam. Erős hitem van.
Az tart engem, abban
van minden reményem
és boldogságom. Nem is
tudom, mi lenne velem
nélküle.

kell engedni neki, hogy kialakuljon. „Ez olyan
belső, lelki adottság, amit átélni kell, nem tanulni.”

Mindenre van erőm
a Krisztusban
Bizonyára a kedves olvasó is élt már át nehéz
pillanatokat, tudja, mi a veszteség. Magda néni
– ahogy az ismerősök hívják – először a szüleit
veszítette el, majd a testvérét és egy éveken át
tartó, nehéz betegség után a férjét is. Ezt követően érkezett a legnagyobb kereszt: 2005-ben
az elsőszülött fiát temette el. „A miérteket megkérdeztem mindig Istentől. Életemben csak a
jót tettem, mindenkin segítettem, soha nem
gondoltam volna arra, hogy egyszer a gyermekemtől kell elbúcsúznom. Ezt nem egyszerű
túlélni. De valahányszor kétségeim támadtak,
és válaszokat kerestem, kinyitottam a Bibliát,
és megkaptam a feleletet. Olyan igék kerülnek
a kezembe, amelyek biztosítanak arról, hogy
Isten válaszol. Olyankor elcsendesedek, és
végzem tovább a dolgom” – osztja meg szomorkásan.

Berekméri Magda egész életében aktív volt, a
munkát mindig szerette. Ma, 77 évesen is az állandó tevés-vevés, a legfinomabb falatok készítése, a ház körüli, kerti teendők teszik ki mindennapjainak nagy részét. 34 évig foglalkozott
gyerekekkel, 59 évesen vált a templom gondozójává, ahol 13 évig dolgozott, így csak 72 évesen vonult nyugdíjba. „Szeretettel dolgoztam,
inkább szolgálat volt, mint munka. Lelkileg és
fizikailag is eleget tettem a feladatoknak” – idézi fel az egyháznál töltött éveket, ahol sokszor
akadtak nehezebb feladatok is, hiszen nagy a
templom és az azt körülölelő udvar, ezért sok
törődést igényel, de kora ellenére is Magda néni
megbirkózott velük.
Mama életének fő célkitűzése meg is látszik tettein: úgy él, hogy csak jót tesz embertársaival. „Ha jót tehetek, miért tegyek roszszat?” – kérdi, mintha fel sem merülne más
lehetőség. „Rosszat nem is tudom, hogyan
kéne tenni” – teszi hozzá szemöldökét ráncolva. Úgy véli, az a fontos, hogy mi, kisemberek
ebben a válságokkal tele világban „legalább
összetartók legyünk, és közös imáink legyenek. Azt csak a templomban, imaházban, az
együtt töltött alkalmainkon, közösségben
kapjuk meg.”
Reformátusnak született és nevelkedett, ebben a hitben élte le az életét, de mindig tisztelettel hallgatja és értékeli a más felekezetektől
kapott tanításokat is. Úgy gondolja, a közösségnek, a valahova tartozás érzésének nagy ereje
van. „Ez tart meg. Ha nem így éltem volna, a
hitemre és a közösségre támaszkodva, szerintem depressziós lettem volna. De nem hagytam
magam. A lelkészünk is sokat segített a nehéz
időkben” – foglalja össze sóhajtva, majd igazi
nagymama módjára kávéval, süteménnyel, finom ebéddel kínál. Az apró örömöket, a családi
együttléteket, a közös pillanatokat, az udvarára
költözött fecskéket, a legkisebb szál virágot is
értékelve éli mindennapjait a láthatatlanba vetett, hallásból való hittel. Akár csak a kertben
leülve is elbeszélget Istennel. Mint mondja, „érzem, hogy állandóan velem van valaki, sosem
vagyok egyedül”.

| BEREKMÉRI GABRIELLA |

Üzenet ( Riport )
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Céltudatos szakmatanulás
Egyházkerületünk támogatásával egyre több ﬁatal válik megbízható munkaerővé
Amúgy ha igény is lenne arra, hogy más
szakok induljanak, egyelőre megoldhatatlan feladat, hiszen az asztalosműhelyt legutóbb a tornaterembe kellett elhelyezni. A három évfolyamon és immár hat szakon különben
217 diák tanul, amelynek mintegy 40 százaléka bentlakó, 34 százaléka ingázik a környező
településekről, 26 százaléka pedig kolozsvári.
„A vidéki gyerekeknek ez óriási lehetőség. Egy
részük ugyanis nem tanult volna tovább, másik
részük pedig román iskolában folytatta volna
tanulmányait. Ezeket onnan tudjuk, hogy a vezetőség többnyire kapcsolatban áll a szülőkkel,
ráadásul felvételit is tartunk, ahol a családtagok elmondják a gondjaikat, illetve elképzeléseiket” – mondja az iskolavezető.
A fiúkat az iskola emeletén a bentlakásban
szállásolják el, mintegy 65-öt, a lányok a diakóniai központban kaptak bentlakást a református kollégium középiskolás lányaival együtt.
Arról is érdeklődöm, miért választják a diákok
ezt a továbbtanulási lehetőséget: azért, mert
máshova nem jutnának be, azért, mert küldik
a szülők, vagy tudatosan szeretnének szakmát
megismerni?
„A kezdetekkor nagyon alapos meggyőző
munkára volt szükség. Hálás vagyok Istennek
azért, mert dr. Székely Árpád igazgató mindenben támogatta Kovács Tibor akkori lelkipásztorvezetőt, aki ezt a tevékenységet is lelkiismeretesen végezte. Embereket, cégeket, tanárokat,
szülőket győzött meg arról, hogy igenis van
értelme beindítani a szakoktatást. Diákjaink 80
százaléka céltudatosan érkezik ide. Ez a felvételi alkalmával megejtett beszélgetésekből derül
ki” – magyarázza Nagy Tibor. Sokszor éppen a
beszélgetések alkalmával jön elő, hogy a szülő és a gyermek óhaja nem egyezik. Ilyenkor a
vezetőség igyekszik a diák képességeit is figyelembe véve a megfelelő szakma felé irányítani
a gyermeket.
Az iskolában különben egyre több szakon
vezetik be a duális képzést. Ez Nyugaton három
pilléren alapul: iskola, gazdasági partner (a gyakorlatot biztosító cég), valamint kereskedelmi
kamara. Ez utóbbi az előbbi kettőt hivatott egybehangolni, irányítani. Nálunk a kamara nem vál-
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A budapesti Hungexpo területén az anyaországi diákok 43 szakmában mérték össze tudásukat

Fotók: Nagy Tibor

lal fel ilyen szerepet, ezért ezt is az iskolának kell
megoldania. A duális rendszer megengedi, hogy
a szakmai oktatás akár 30 százaléka is a gyakorlatot biztosító cég vezetésével történjen. „Tehát a
cégvezetőkkel közösen alakítjuk ki a tantervet.
Ráadásul a gyermek anyagi motivációja is más,
mert nemcsak a 200 lejes, állam által biztosított
ösztöndíjat kapja, hanem még legalább ennyit a
cégtől. Bizonyos esetekben ez utóbbi annak érdekében, hogy a diák tanulmányai befejeztével ne
menjen el máshova dolgozni, még több ösztöndíjat ajánl fel, vagy akár munkahelyet is biztosít fizetéssel együtt” – mondja meglepődésemre Nagy
Tibor, akitől megtudom, olyan tanulójuk is van,
aki 2500 lejes fizetésért már dolgozik is. „Több
ügyes tizedikes, tizenegyedikes diákunk van,
aki hivatalosan, munkakönyvvel dolgozik már.
Sőt olyan tanulónk is van, akinek az előbbinél
nagyobb bérezést ajánlottak” – árulta el az iskola vezetője.
Ami a keresett szakmákat illeti, Nagy Tibor
elmondja, a diákok a fodrászat iránt érdeklődnek a leginkább, és sokan lennének szakácsok
is. A városban állítólag nagy hiány van szaká-

A Szakma Sztár versenyére Magyarországról mintegy hétezer diák nevezett be. A döntőben 200-an vettek részt

csokban, őket alkalmazzák a cégek a leginkább,
de az összes többi szakmában is viszonylag
könnyen lehet elhelyezkedni. Talán a legkevésbé a fodrászok, mert a sok szépségszalon a padból kikerülő fiatalokat konkurenciának tartja.
„A legügyesebbek azonban ebben a versenyhelyzetben is megállják a helyüket” – hangzik
a tanár biztatása.

A végzettek több mint
60 százaléka elhelyezkedett, nagy részük
azoknál a vállalatoknál,
amelyeknél a tanulmányaik ideje alatt gyakorlatoztak.
A beszélgetés során azt is megtudom, hogy
az iskola vezetősége a végzett diákok kezét nem
engedi el. Kapcsolatban vannak velük, nemrég felmérést készítettek arról, mi történik a
fiatalokkal azt követően, hogy kikerülnek az
intézményből. Egyesek elhelyezkednek különböző vállalatoknál, 20 százalékuk azonban továbbtanul. Egy részük a református kollégium
11. osztályába iratkozott be, hogy két év múlva
érettségi diplomát kapjon. „A tanárok azt mondták, motivált, céltudatos diákok érkeztek hozzájuk a szakiskolából, az első tanulók közé kerültek.” Van köztük olyan, akinek még mindig van
ösztöndíja. Elsősorban a Bosch cég az, amelyik
támogatja azokat a tanulókat, akik a cégnél
gyakorlatoztak. A Bosch vezérigazgatója egy korábbi beszélgetés során ugyanis kijelentette: ők
nem elsősorban a technológiába, hanem az emberekbe szeretnek befektetni. Ha pedig egy volt
diákjuk szeretne egyetemet is végezni, akkor ők
azt is támogatják.
„A végzettek több mint 60 százaléka
pedig már elhelyezkedett, nagy részük ép-
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pen azoknál a vállalatoknál, amelyeknél
a tanulmányaik ideje alatt gyakorlatoztak” – részletezi a tavaly végzettekről nemrég
készült felmérést Nagy Tibor.
A szülők sokszor el sem tudják képzelni,
milyen lehetőségek várják gyerekeiket. Az említett ösztöndíjak mellett a diákoknak egyes cégek munkaruhát vagy éppen ételt biztosítanak,
vállalják a szállítást a cég és az iskola között,
esetleg fizetést is biztosítanak. Ez nagy lehetőség a cégeknek: nemcsak azért, mert a diákok
a gyakorlatozás alatt bekapcsolódnak a termelésbe, hanem azért is, mert a vállalatok saját
maguknak képezik ki a későbbi munkaerőt
– nagyrészt állami pénzen, egyházkerületünk
támogatásával.
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Czakó Artúr díjnyertes munkája

Fotó: Nagy Tibor

A szakiskola vezetősége próbál változtatni
az emberek mentalitásán. „Tíz éven keresztül
nem létezett ez a réteges szakoktatás. Sokaknak kétségük van afelől, hogy erre egyáltalán
szükség van-e. Sok szülő ugyanis most is tart
attól, hogy gyerekét szakiskolába küldje. Ám hiszünk abban, hogy mindenki része kíván lenni
egy sikertörténetnek” – vallja a lelkipásztor. Az
iskola ugyanis az utóbbi időben már eredményeket is fel tud mutatni. Megjelenik különböző rendezvényeken. A TIFF (erdélyi nemzetközi
filmfesztivál) magyar napján a Szász Domokos
diákjai főztek mintegy négyszáz szervezőnek a
Bánff y-palota udvarán.
A diákok részt vesznek szakmai versenyeken is. A Kolozs megyei szakaszon idén a legjobb

ötből négy a Szász Domokos padjaiból került ki.
A fodrászoknál azonban ennél is jobb eredmény
született. Az egyik végzős az országos szakaszra
is eljutott, amelyet Jászvásárban tartottak meg.
Ezt már maga az érintett, Fábián-Friczi Csongor
mondja, aki a megmérettetésen dicséretet és külön kreativitásdíjat kapott. Közben behív a modern eszközökkel felszerelt fodrászszalonba, és
megmutatja a próbababán a nyertes hajkreációt,
amelyet készített. „Az öt napból hármat egy Donát negyedi szépségszalonban gyakorlatozom.
Számomra azonban ez csak hobbi, mint ahogy a
ruhatervezés is. Ugyanis szeretném elvégezni a
Romulus Vuia-iskolában a ruhatervezői szakot,
később pedig egyetemet is, magyar pszichológus szeretnék lenni” – osztja meg gondolatait
a 11. osztályos tanuló, akivel úgy beszélgetek,
mintha már felnőtt lenne.
Kérdésemre Sonkodi Noémi tanárnő – aki a
fodrászszalonban közben minden diáknak kiadja a munkát, és meghatározza a munkaidőt
is – elmondja, hogy a tananyag, amiből tanítaniuk kell, 1973-ból való. „A három tanév alatt
kialakul, kiből mi lesz. Egyesek, akik az egzaktabb dolgokat szeretik, borbélyok lesznek, akik
kreatívabbak, azok a fodrászat iránt vonzódnak
inkább” – magyarázza a tanárnő. És hogy nem
csak a kötelező tananyagot adja le a tanulóknak, látszik abból a Facebook-bejegyzésből is,
amit egyik tanítványa osztott meg: „Tanárnő,
köszönök mindent, a sok segítséget, azt, hogy
mindig mellettem volt, a szeretetét és a türelmét, azt, hogy ennyit törődött velünk. Hálás
vagyok azért, amit öntől tanulhattam. Mindent
köszönök. Hiányozni fog.”
Az iskola idén egy magyarországi megmérettetésen is jelen volt. A Szakma Sztár az
anyaországi szaksulik számára 43 szakmában
rendezett versenyt. A résztvevőket a versenyhelyszínekhez közel fekvő 12 emeletes szállodában helyezték el, a rendezvényt Orbán Viktor
miniszterelnök nyitotta meg. A kolozsvári iskolából az erdélyi előválogató írásbelit követően
egy asztalos és négy villanyszerelő jutott ki, ők
nem a magyarországiakkal, hanem a határon
túliak számára rendezett versenyen vettek részt.
Ezen a legjobb eredményt a végzős magyarlónai
Czakó Artúr érte el. „Írásbeli után a versenyzők
hatoldalas leírást kaptak, ennek alapján kellett elkészíteniük a vizsgamunkát. A zsűriben
pedig nem tanárok osztályoztak, hanem a Ma-

Hajkreáció Fábián-Friczi Csongortól

gyar Ipar- és Kereskedelmi Kamara mérnökei”
– mondja büszkén Menyhárt Ibolya, a kollégium
elektrotechnikus szakoktatója. Ugyanis tanítványa, Artúr saját kategóriájában első lett. Ráadásul úgy, hogy az eltervezett szerelést csupán
neki sikerült megépítenie időre. „Miután elolvastuk és megértettük, mit kell elkészítenünk,
hat óra állt rendelkezésünkre. Három villamos
kemence (párhuzamos és soros kapcsolás stb.)
működését és vezérlését kellett összeállítanunk
a rendelkezésünkre bocsátott hozzávalókból
és a megadott paraméterek alapján” – mondja
Artúr, akivel már a villanyszerelők osztályában beszélgetek Menyhárt Ibolya tanárnővel
és az igazgatóval. Közben Artúr mutatja, hogy
a munkalapon a bonyolult áramkörök hogyan
működnek, én pedig udvariasan csak nézem a
megszerkesztett masinát, mert fogalmam sincs
arról, amit látok.
„Magyarországon tudatosan szervezik újjá
a szakoktatást. Két-három évig megfigyelőként
vehettünk részt a Szakma Sztáron, most már
élesben próbálhattuk ki magunkat. A versenyre hétezer anyaországi nevezett be, ebből mintegy kétszázan jutottak be a döntőbe. A szervezők 200 busszal mintegy 10 ezer nyolcadikost
szállítottak Budapestre azért, hogy segítsenek
számukra szakmát választani” – meséli élményeit Nagy Tibor, aki szerint az itthoni szakmai oktatás legalább egy évtizednyire van lemaradva a magyarországitól. Van tehát hova
fejlődni.
A kollégium szakosztályai különben már
nemcsak a gyerekek körében kezdenek népszerűek lenni. Induláskor hosszú meggyőző munkára volt szükség ahhoz, hogy tanárokat találjanak, mára vannak olyan oktatók, akik más
iskolából kérik áthelyezésüket a szakiskolába,
mert látják, hogy modern a felszerelés, komoly
a szándék és az egyházkerület támogatásával
tudatos munka folyik. „Az iskolában az elméleti tantárgyakat ugyanazok oktatják, mint a
református kollégiumban, igyekszünk ugyanolyan lelkületet meghonosítani mindkét intézményben. És ez meg is látszik, hiszen a cégek
képviselői folyamatosan mondják, hogy a mi
diákjaink mások, mint a többi iskolából érkező
gyakornokok: komolyak, pontosak és megbízhatók” – mondja bizakodóan Nagy Tibor szakiskolai vezető.

| SOMOGYI BOTOND |
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Egy kis történelem...

A

pásztor gondoskodik a nyájról. Vigyáz arra, hogy juhai el ne tévedjenek.
A pásztor a gondoskodó, óvó, biztonságot adó Isten jelképe: „Az Úr az én
pásztorom...” (Zsolt 23)
Jézus is a pásztorjelképpel magyarázza tanítványainak az ő küldetését.
(Jn 10,1–21)

425 éve született – 370 éve hunyt el
I. Rákóczi György
(Szerencs, 1593. június 8. – Gyulafehérvár,
1648. október 11.)
Erdély fejedelme volt 1630-tól haláláig. Az uralkodást küldetésnek, Isten
szolgálatának tekintette. Buzgó református hite és a Bibliában való tájékozottsága miatt nevezték a „bibliás őrálló
fejedelemnek”. Sokat
fáradozott feleségével,
Lorántﬀ y Zsuzsannával
a református egyház
és az iskoláztatás érdekében.
Építkezett,
nyomdát állított, nagy
könyvtárat gyűjtött öszsze. Mátyás király híres
Corvináit is megkísérelte visszaszerezni a szultántól, de sikertelenül. Támogatta az erdélyi ifjak külföldi tanulmányait.

Ő a mi Pásztorunk!
Engedjük, hogy terelgesse utunkat:
Az Úr a Pásztorom, jó Pásztor Ő.
Nyájával arra jár, amerre várva vár
A forrás hűs vize, a zöld mező.

Szólabirintus

Ha Ő a Pásztorom, semmi sem árt.
Törődik énvelem, vigyáz rám szüntelen,
Követem lábnyomát mindenen át.
(MRÉ: 497. ének)

Vajon melyik szó hiányzik az alábbi igeversből?
„Taníts ................... utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak,
és teljes szívvel féljem nevedet.” (Zsolt 86,11)

Kövessétek a vonalakat!

Betűháló
Keressétek meg az alábbi ószövetségi próféták
neveit:
ABDIÁS, ÁMÓSZ, DÁNIEL, ELIZEUS, EZÉKIEL, ÉZSAIÁS, HABAKUK,
HAGGEUS, HÓSEÁS, ILLÉS, JEREMIÁS, JÓEL, JÓNÁS, MALAKIÁS, MIKEÁS,
MÓZES, NÁHUM, SÁMUEL, ZAKARIÁS.
A megmaradt 29 betű a 134. zsoltár utolsó versének második fele:
„Áldjon meg téged a Sionról ...........................................................................!”

I

N

S

Á

F

Z

S

H

E

L

G M

E

H

L

Á

E

M D

A

Á

Ó

Z

E

A

I

É

A -

L

H

Z

Ó

L

T

N

S

É

Ó

S

K

S

G

S

É

U

Ó

S

Ö

L

Ó

E

K

J

Á

E

K

G

Á

S

M M

Z

E -

J

Á

I

L

I

Á

U

E

I

E

L

Z

E

U

S

S

E

E

R

S

K

U

K

S

Á M U

E

L

A

K

L

I

A

E

A

S

A

I

A

- R

S

Á

I

A

S

Z

É

N

K

T

B

K

L

A

B

D

I

Á

S

Ú

I

Z

Á

A

A

A

O

A

S

Á

I

M

E

R

E

J

A

D

Z

T

H

T

M
| Az oldalt szerkesztette KÖNCZEY KATINKA |

8

( Hírek, események )

Az egyháznak a Jézus a fundamentuma
Az anyaországból, Pápáról érkezett Tóth
András esperes is, aki Pályi József, szövetségünk elnökének a meghívására jött közénk. A meghívás tavaly Pápán hangzott el.
Akkor szövetségünk képviselői együtt ünnepelhettek magyarországi testvéreinkkel emlékezve arra, hogy 400 évvel korábban Pápán
alapították meg az első magyarországi presbitériumot.
A vámosgálfalvi templom hívogató harangja
után Kató Béla püspök köszöntötte a közösséget, és tolmácsolta Isten üzenetét mintegy párhuzamot vonva Mózes elhívása és a presbiterek
között. Csodálatos, ugyanakkor lélekmelengető
volt, amikor több száz férfitorokból felhangzott
szövetségünk himnusza, bizonyságtétele: az
egyháznak a Jézus a fundamentuma.

A nyitó istentisztelet után Pályi József
PSZ-elnök köszöntötte az egybegyűlteket, a
magyarországi Presbiteri Szövetség képviselőit, dr. Viczián Miklós elnököt és feleségét,
dr. Tóth János missziói és diakóniai elnököt,
Váczi Gábor titkárt, valamint Tóth Andrást, a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület PSZ-elnökét. A vendégek köszöntőbeszéde
után a templom mellett emlékül állított kopjafa leleplezése következett. Szünet után Gellért Gyula királyhágói nyugalmazott esperes
Bocskai Istvánról szóló előadását hallgattuk A
vallásszabadság diadalmas fejedelme címmel.
A napot a házigazdák gyermekkórusa tette
színessé és hangulatossá. Jó volt látni, hogy a
vámosgálfalvi gyülekezetnek, presbitériumnak
nemcsak múltja, hanem jövője is van.

Fotó: Kiss Gábor

1.|

Másnap áhítattal kezdtük a napot. A házigazda lelkipásztor, Szabó István János a Mt
5,16 alapján arról beszélt, hogy presbitereknek
és gyülekezeti tagoknak úgy kell élniük keresztyén életüket, hogy azt látva környezetükben mindenki dicsőítse a mennyei Atyát. A reggeli áhítat után két könyvbemutatót tartottak.
Először Visky Béla teológiai tanár mutatta be
a Megtartó ismeret című könyvét. A kiadvány
időszerű témákat boncolgat, és a presbiteri
kiskátét hivatott pótolni, kiegészíteni. A másik könyv Veres Árpád presbitertársunk kis
verseskötete volt, amelynek a címe Egyedül az
Istené a dicsőség. Ezen a napon sem maradt el
a kóruséneklés. Ezúttal nem a gyermekek, hanem a vendéglátók felnőttkórusa énekelt.
Szegedi László egyházkerületi missziói előadó
lelkesítő előadása koronázta meg a konferenciát.
Az Apostoli Hitvallás mentén szóló előadás arra
buzdított minden szolgatársat, hogy időről időre
meg kell fogalmaznunk hitünket. Most, amikor
rengeteg támadás éri a keresztyénséget, a meggyőződésünket, a Biblia valóságát és Istent, hitvallást kell tennünk Istenről, Jézus Krisztusról
és a Szentlélekről. Sok helyen a nagyvilágban a
keresztyéneket kegyetlenül lemészárolják a hitükért, és ennek ellenére az ott élő testvéreink hitvallást tesznek. Minket még nem fenyeget hasonló veszély. Merjük hát megvallani a mi hitünket!
Nem lett volna teljes a találkozó, ha nem
zártuk volna áhítattal. Biró István küküllői esperes elsősorban arra buzdított, hogy imádkozzunk azokért, akik szenvednek Isten igéjéért,
és imádkozzunk egymásért. Az ige hirdetője
azzal a tudattal bocsátott utunkra, hogy mint
élő kövek alkotóelemei vagyunk annak a lelki
háznak, az Anyaszentegyháznak, amelynek az
alapja és a záróköve Jézus.
Jó volt a testvérekkel együtt lenni. Az együvé tartozást jelképezték az ajándékok is, amelyeket a vendégek, előadók, szervezők kaptak.
Ezek a fent említett kopjafa kicsinyített másai, és ugyanabból a rönkből voltak kifaragva,
amelyből a nagy. Ugyanakkor több száz torokból zengett az ének: nevelj minket egyességre,
mint Atyáddal egy te vagy.

A presbiterek mint élő kövek, alkotóelemei annak a lelki háznak, amelynek alapja és záróköve Jézus

| FERENCI ISTVÁN |

Énekkari találkozó
Szászbereken

A

küküllőszéplaki Pálffy Ágnes-asszonykórus a testvértelepülés meghívására nemrég a magyarországi Szászberekre látogatott,
ahol énekkari találkozón vett részt. A kis csapat
tagjai közül volt, aki először lépte át a jelenlegi
határt Erdély és az anyaország között. A JászNagykun-Szolnok megyében, Szolnoktól 17 kmre található testvértelepülésen a közösségi ház
udvarán muzsikaszóval és nagy szeretettel várt
bennünket Alapi József helyi polgármester, valamint Szakács Béla, Küküllőszéplak község polgármestere.

Ünnepségünket az önkormányzat épületében kezdtük, ahová a szászbereki asszonyok
hívtak meg „csigázni”, azaz az alföldi húsleves csigatészta készítésének rejtelmeibe avattak be. A közös munka öröme előcsalogatta
a Kis-Küküllő menti népdalokat, amelyeket
átadtunk vendéglátóinknak is. A szabadtéri
színpadon operettáriákat hallgattunk Tóth Éva
és Leblanc Győző előadásában, és a helyi kisiskolások is bemutatták tudásukat. Ezt követően
a szépen kialakított tér a kórusunk egyházi
és Kis-Küküllő menti dalaitól csengett. Vendéglátóink Bársonyvirág kórusa alföldi dalokkal készült a találkozóra, majd a Maros menti
fenyveserdő dallamai és közös imaként a Nem-

zeti dal, valamint a székely himnusz csendült
fel ajkunkról.
A helyi katolikus templomban tartott istentisztelet után megcsodáltuk Szolnok nevezetességeit. Tiszta szívből mondunk köszönetet
a szászbereki önkormányzatnak, valamint a
küküllőszéplaki polgármesteri hivatalnak a támogatásért, kedves vendéglátóinknak az önzetlen fogadtatásért, hiszen mindannyian átérezhettük a szeretet megtartó erejét, amely képes
ledönteni a fizikai és lelki határokat.

A KÜKÜLLŐSZÉPLAKI
PÁLFFY ÁGNES ASSZONYKÓRUS
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