István király ünnepéről

Tanulságos igék
a példázatokról
Krisztus azt mondja nekünk: te az én drágagyöngyöm vagy. Önmagadban kárhozatra
méltó bűnös, de azáltal, hogy én megkerestelek, megvásároltalak, te rendkívüli értékű
igazgyönggyé lettél. Ha ezt megértenénk,
másképp tudnánk egymásra tekinteni.
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Gondoskodó
Istenünk van

(Mk 8,1–9)

H

Fotó: Kiss Gábor

armadik napja van együtt a sokezres tanítványsereg Jézus lábainál. Hosszúra nyúlt
a tanítás, és már következne a búcsú pillanata.
Elfogyott azonban az élelem, és sokakra még
hosszú út vár. Nem a lázongó, élelmet kérő, követelő emberek révén értesülünk a szükségről,
hanem magától az Úrtól. A kezdeményező Isten szerető és gondviselő pásztorként látja, és
nem hagyja szó nélkül a gondot. A tanítványok
azonban nem Jézusra mutatnak, hanem az üres
tarisznyára. Szemben áll Jézussal Péter, János,
Jakab és a többiek, és azt mondják, hogy nincs.
Ők is megfeledkeznek arról, amiről sokszor mi
is: Krisztus jelenléte maga a lehetőség. Maga az
emberfeletti, az isteni beavatkozás alkalma a földhözragadt állapotba.
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Megújul a Bethlen-kastély A magyar-keresztyén
Kilencvenéves az erdélyi nőszövetség megmaradás lehetősége
Beszélgetés Kovács Lőrinc
ausztráliai lelkipásztorral

A

I

smét családi napot szervezett Bonyhán az idén
90 éves erdélyi nőszövetség. A bonyhai kastély
parkjában az istentisztelet után minden korosztály
megtalálta a neki szóló programot.
4.

külföldre vándorolt magyaroknak nincsenek
templomaik. Általában a helyi más felekezetű
templomokat (vagy más épületeket) bérlik. Ausztráliában négy református gyülekezet működik, csupán a melbourne-i reformátusoknak van templomuk. A nemzeti összetartozás napján Brisbane-ben
a helyi magyar közösség egy templom alapkövét
helyezte el Kovács Lőrinc lelkipásztor vezetésével.
Ebből az alkalomból beszélgettünk az Erdélyből kitelepült lelkipásztorral.
5.

2

( Mannás kosár )

Tanulságos igék a példázatokról
Az igazgyöngy

M

indnyájan hallottunk a gyöngyhalászokról. Nehéz foglalkozás ez, a gyöngyhalász
jó úszó, aki lemegy a tengerfenékre, ott gyorsan
megkeresi a gyöngyöket, majd kiúszik azokkal
a partra. Ezt nem lehet sokáig bírni, csak fiatal
korban, később ezek a gyöngyhalászok már csak
kereskednek a gyöngyökkel. És valóban megtörténik az, amit a példázat elmond: kerül egy
olyan értékes gyöngy, amit a kereskedő csak úgy
tud kifizetni, ha eladja házát vagy más értékeit.
Talán érdekes megjegyezni: a görög nyelvben a gyöngy szót a „margarita” jelzi, amiből a
mi Margit nevünk is származik. Az eredeti szövegben ez áll: egy kereskedő szép margaritákat
keresett. A margarita szó magyarra lefordítva
azt jelenti: a tenger szeme. A név onnan ered,
hogy a sötét tengerfenéken a gyöngy úgy ragyog
fel, mint egy szempár. A gyöngy csak meleg
vizű tengerekben található, mint a Vörös-tenger vagy az Indiai-óceán. Úgy keletkezik, hogy
a kagylóba bekerül egy homokszemcse, ez beágyazódik a kagyló puha testébe, és az áramló
víz hatására különböző ásványi sók rakódnak le
rá. Kialakulása legalább tíz évet vesz igénybe,
de akár száz évig is eltarthat. E gyöngyöket a
korallzátonyokon kell keresni. A keresés nem
könnyű munka. A gyöngyhalászok közül sokan
megsebesülnek, vagy meg is halnak munka
közben.

Bibliaolvasó
kalauz
SZEPTEMBER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V

Lk 15,8–10
Lk 15,11–32
Lk 16,1–12
Lk 16,13–18
Lk 16,19–31
Lk 17,1–3a
Lk 17,3b–4
Lk 17,5–6
Lk 17,7–10
Lk 17,11–19
Lk 17,20–37
Lk 18,1–8
Lk 18,9–14
Lk 18,15–17
Lk 18,18–27
Lk 18,28–30
Lk 18,31–34
Lk 18,35–43
Lk 19,1–10
Lk 19,11–27
Lk 19,28–40
Lk 19,41–44
Lk 19,45–48
Lk 20,1–8
Lk 20,9–19
Lk 20,20–26
Lk 20,27–40
Lk 20,41–44
Lk 20,45–47
Lk 21,1–4

Ám 8
Ám 9
Abd 1–16
Abd 17–21
Mik 1
Mik 2
Mik 3
Mik 4
Mik 5
Mik 6
Mik 7,1–6
Mik 7,7–20
Hab 1
Hab 2
Hab 3
Zak 1
Zak 2
Zak 3
Zak 4
Zak 5
Zak 6
Zak 7
Zak 8
Zak 9
Zak 10
Zak 11
Zak 12
Zak 13
Zak 14
4Móz 1

7.

Mi az üzenete e példázatnak? Egyesek szerint ugyanaz, mint az előzőnek, a szántóföldben talált kincsnek. Hiszen ott is arról volt
szó, hogy az a bizonyos ember megtalálta az
elrejtett kincset, eladta mindenét, és megvette
a szántóföldet. De mi értelme lenne, hogy Jézus kétszer egymás után ugyanazt az üzenetet
mondja el?
Van itt egy lényeges különbség. Az előző példázatban az a bizonyos ember véletlenül bukkant rá a kincsre, itt pedig intenzív keresés után
talált a gyöngyre. Ez azt mutatja, Isten országának olyan sok titka van, hogy több példázatot is
el kell mondani róla.
Isten országa tehát hasonló a kereskedőhöz,
aki keres. Nem arról van szó, hogy itt valaki keresi azt, hanem arról, hogy Isten országa keres
valakit. Ez a hallatlanul új e példázatban.
Hármas kegyelmet látunk ebben. Nagy kegyelem az, ha Isten Szentlelke valakit keresővé
tesz, ha egy ember elkezdi keresni Istent, ha valakit érdekelni kezdenek Isten dolgai. De ennél
még nagyobb kegyelem, ha valaki úgy találja
meg Istent, hogy nem is keresi. A legnagyobb kegyelem pedig az, hogy maga Isten keres minket.
Keresi az elveszett embert, hogy megtalálja őt.
E példázatban épp erről van szó. Az ő országa hasonlatos a kereskedőhöz, aki keres.
Jézus maga a kereskedő, aki keres. És akkor ki
a gyöngy? Nem más, mint a bűnös, az elveszett
ember. A bűnös ember az igazgyöngy. Nem tudom, hogy amikor ezt olvassuk, érezzük-e a
rendkívülit, hogy a bűnös ember Isten számára
igazgyöngy.
A kereskedő mindent megtett, hogy az igazgyöngyöt megvásárolja. Az Atya Krisztusban
mindent megtett értünk. Krisztus elhagyta a
menny dicsőségét. Miért? Hogy minket megkeressen és megtaláljon. És a keresés nem volt hiábavaló. Kit talált meg Krisztus? Például Mária
Magdalénát, Lévit és Zákeust, a vámszedőket,
megtalálta Pétert és Jánost és a többi tanítványt,
megtalálta Pált a damaszkuszi úton.
Olyanokat keresett, akiket abban a korban
mindenki megvetett: a parázna nőket, a vámszedőket, az írástudatlan halászokat. De számára ezek igazgyöngyök voltak. A samáriai
asszony is drágagyöngy, de a jobb kéz felől
megfeszített lator is, és Saulus is, aki üldözi a
keresztyéneket. Hát nem csodálatos, hogy Jézus
keresi azokat, akik elrontották az életüket, akiket mindenki megvetett?

Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz,
aki igazgyöngyöket keres.
Amikor egy nagy értékű
gyöngyre talált, elment,
mindenét eladta, és megvásárolta azt.
(Mt 13,45–46)
Miért drágagyöngy az ember élete? Azért,
mert Krisztus a legdrágábbat, az életét adta
érte. Őket drága véren váltotta meg. Mert a kereskedő nemcsak megkereste, hanem meg is vásárolta a drágagyöngyöt. Minket Jézus nemcsak
megkeresett, hanem vérén meg is vásárolt. Pál
apostol is ezt értette meg, amikor azt írja a korinthusiaknak: áron vétettetek meg.
Krisztus most azt mondja nekünk: te az én
drágagyöngyöm vagy. Önmagadban kárhozatra
méltó bűnös, de azáltal, hogy én megkerestelek,
megvásároltalak, te rendkívüli értékű igazgyöngygyé lettél. Ha ezt megértenénk, mennyire másképp tudnánk egymásra tekinteni. Megértenénk,
hogy az az ember, akit mi talán megvetünk, lenézünk, az a Krisztus drágagyöngye. Tudjuk, hogy
amikor a gyöngyöt a halász megtalálja, akkor meg
kell tisztítania, mert sok piszok, szenny rakódott
rá. És ez így van emberi viszonylatban is. Le kell
pucolnunk egymásról a szennyet a szeretetünkkel, a megértésünkkel, a türelmünkkel.
És itt van e példázat utolsó üzenete is. Ha
Krisztus minket már megtalált, akkor induljunk el mi is az elveszettek megkeresésére,
induljunk el igazgyöngyöket keresni. Ha ezt
megtesszük, akkor bennünk már jelen van valami Isten országából. Aki megértette, hogy őt
Krisztus megkereste és megvásárolta, az elveszetteket kereső, drágagyöngyöket kereső lélekké válik. Bárcsak el lehetne rólunk is mondani:
hasonlatos a mennyek országa, és itt helyettesítsük be a saját nevünket, a kereskedőhöz, aki
elmenvén drágagyöngyöket keresett és talált is.
Mert ez lenne a mi életünk igazi kincse. Minden más csak mulandó. De ha Isten minket is
felhasználhat abban, hogy elveszett bűnösöket
keressünk, Krisztushoz vezessünk, hogy az ő
vére által megtisztulva ők is drágagyöngyök
lehessenek, akkor ennél nincs nagyobb boldogság a földön. Bárcsak tudnánk mi is embereket
Istenhez vezetni, hogy az ő életük Krisztus által
igazgyönggyé váljon.

| LŐRINCZ ISTVÁN |

Fogadjuk be Jézust…
E

gy festőművész befejezte hosszú időn keresztül készített festményét. A Jel 3,20-at festette
meg: „ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az
ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem.”
A festő tanítványa meglátva az alkotást ezt mondta:
– Egy dolgot nem jól festettél, kedves mester. Kívül az ajtóra nem került kilincs, ezért az Úr
Jézus nem tud bemenni.
– Csak abban az esetben megy be Jézus – magyarázta tanítványának a festőművész –, ha
belülről azt az ajtót kinyitják, és őt behívják. Ezért hagytam el a külső kilincset.
Jegyzet: Jézus feltámadása után a zárt ajtók mögött imádkozó tanítványoknak is megjelent:
„mikor azért este vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, ahol
egybegyűltek a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, és
monda nékik: Békesség néktek!” Nyissuk hát ki az ajtót, és fogadjuk be Jézust családi hajlékainkba, életünkbe, szívünkbe!

| BÁNYAI LÁSZLÓ |

Üzenet

Gondoskodó Istenünk van
Sokszor komoly és hosszú vívódás vezet
addig, amíg végre rá tudom bízni Istenre
életem kevesét. Amíg végre odajárulok vele hozzá. Sokszor éppen a kenyérgond a legnehezebb
hitbeli próba.
Krisztus mellett álló embereket látunk, de
hiába az Úr közelsége, ha az ember nem látja
meg általa a lehetőséget, hanem lankadatlanul
a maga nyomorúságára koncentrál. A tanítványok a lemondást testesítik meg. Azt mondják:
„nincs eszközünk, nincs lehetőségünk segíteni
ennyi emberen.” Mentegetik magukat, igyekeznek távol kerülni a felmerült gondtól. Sőt magát
a Megváltót is arra biztatják, lássa be, nincs mit

tenni. Pedig egy előző nagy csoda, az ötezrek
megvendégelése után vagyunk. De Krisztus
még mindig a hitetlenség, az emberi racionalizmus és szűklátókörűség takarásában van.
A tanítványok szavai a mi szavaink is. Életünk hiányaiban mi is csak kenyerünket és kevéske halunkat látjuk. Mintha nagyobb urunk
lenne a kicsinyhitűség és a kétségbeesés, mint
Krisztus, az Életnek kenyere. Sok-sok élethelyzetünkben, megoldásra váró gondok közepette
azt kérdezgetjük egymást túlharsogva: honnan
és ki által van a mi megtartatásunk? Urunk szeretné felfrissíteni az emlékezetünket. Ez a válasza: általam és minden nap van megtartatásod.

Fotó: Kiss Gábor
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Emlékeztet, hogy az ő szánakozása nem marad
meg a szavak szintjén, hanem cselekvő gondoskodása betölti az életemet.
Újkenyér ünnepén Isten aprólékos és a mindennapokban jelen lévő gondoskodása tárul a
szemünk elé. Talán szegényes sokszor az étel,
ami az asztalunkra jut, de ott van mögötte az el
nem apadó, minden napra jutó isteni gondoskodás. Jézus kezébe veszi a keveset, a „nincsent”,
életem hét kenyerét és kevéske halát, és napról
napra elém adja, megsokasítja, méghozzá úgy,
hogy jut belőle másnak is. Ez az, ami napjaink
üressé vált emberi szavaiból hiányzik. Hogy
szavainkkal és azok kíséretében kezeinkkel is
adni tudjunk. Hogy a szó több legyen, mint üres
ígéret, hitel nélküli propaganda.
Krisztus közelében a tanítványok a hitetlenség eszközeiből a csoda eszközeivé válnak. Olyannyira, hogy azok, akik előbb még legyintettek
a kevésre, most Isten szeretetszolgálatában segédkeznek. Csodálatos az Úr humora. A tanítványok kezébe adja a kenyeret és a halat, amiről
korábban még azt mondták, nem elég. Négyezer
ember étele megy keresztül a kezükön. Az elvégzett szolgálat által tanítja őket, és tanít bennünket is, hogy mindenkinek jut bőven.
Még egy fontos momentum: Jézus a tanítványok kenyerét és halát osztja szét. Azt, amire
ők azt mondták, semmi, azt Jézus elegendővé
teszi négyezer ember számára. Amit én kicsinyhitűen kevésnek tartok az életemben, azt
Isten sokká teheti, kovászként használhatja.
Úgy mutatja hatalmát és dicsőségét, hogy éppen azt sokasítja meg, amiből szinte semmim
sincs. Amire magam is legyintek, hogy csak
hét kenyér és egy kevéske hal. Ami a gyenge
pontom, amit rejtegetek, amiből, úgy tartom,
kevesebb jutott számomra. Talán éppen ezt
használja az Úr kovásznak. Hogy ne én adjak,
hanem ő. Áldott legyen szent neve mindennapi
gondoskodásáért!

| FÁBIÁN TIBOR |

István király ünnepéről
A

református egyház nem ismeri el emberek
szentté nyilvánítását, akiket vallásos tiszteletben kellene részesíteni, és ez vonatkozik első
királyunkra is, akit a református, sőt általánosan a protestáns kiadványok szövegei véletlenül
sem neveztek Szent Istvánnak, hanem következetesen I. Istvánnak, és sokszor a protestáns iskolákban is így tanították. Ez a hagyomány valójában ma is időszerű, hiszen az a hitelv, amin ez
alapszik, nem változott egyházunkban, de első
királyunk ünneplését sajátunknak ismertük el,
természetesen bizonyos módosítással.
Szent István ünneplése 1849 után nemzeti
tiltakozássá nőtte ki magát, ezért az abszolutista
bécsi kormány tiltotta annak nagy pompával történő megülését, az ereklyeként őrzött Szent Jobb
körmenetét. A kiegyezés után augusztus 20-a ünneplése elől elhárult az akadály. István király és
a Szent Jobb tisztelete egyre nőtt, hazafias jellege
annyira előtérbe került, hogy 1891-ben a kormány
nemzeti ünneppé nyilvánította augusztus 20-át.
Az évente ilyenkor megrendezett ünnepségek, beleértve a Szent Jobb körmenetét, az ország legfőbb
vezetőinek és a széles néptömegeknek részvételével zajlottak. A protestáns egyházak azonban
igyekeztek távolságot tartani, nem a nagy király
emlékétől, hanem a római katolikus felekezet ünnepétől, amiből a katolikus többség és a főpapság
befolyásának köszönhetően lett nemzeti ünnep.

Augusztus 20-án munkaszünetet kellett tartani,
amit a protestánsok nem ismertek el magukra
nézve kötelezőnek, és különösen mezőgazdasági
településeken ezen a napon tiltakozásul valamilyen látványos munkát végeztek.

Trianon után a nemzeti egység kimutatásaként az országnagyok Horthy Miklós kormányzó
vezetésével vettek részt az ünnepségen. A körmeneten a kormányzó közvetlenül a Szent Jobb
után haladt, díszőrséget a testőrség adott festői
egyenruhájában és fegyverzetével. Ez ellen tiltakoztak egyes református egyházi újságok cikkeikben, hiszen a kormányzó református volt,
aki gyakorolta is nyilvánosan hitét, de úgy ítélte meg, államfőként ott a helye a nemzeti ünnepen, még ha az eredetileg egy másik keresztyén
felekezet ünnepe is egyúttal.
Rákosi Mátyás 1949-ben aztán „átkeresztelte” augusztus 20-át az alkotmány és az új kenyér

ünnepére, ezzel nemzeti ünnep minősítését megőrizte, de nem csupán római katolikus egyházi jellegétől, hanem István király ünneplésétől is megfosztotta. Elvégre egy királyt – különösen, ha az a
katolikus egyház szentje – a szocializmust építő
és a kommunizmus utópiája felé tartó ateista népi
demokratikus ország nem ünnepelhet. Az egyházi körmenetet és egyáltalán a templomon kívüli
Szent István-napi szertartást „pártunk és kormányunk” megtiltotta, helyette díszes kommunista
felvonulást, erődemonstrációt rendezett.
Augusztus 20-a az alkotmány ünnepe lett,
amihez azt fűzhetnénk hozzá, hogy István királyhoz az ünnepnek mégiscsak maradt köze, hiszen az ezeréves alkotmány alapjait ő rakta le. Ez
azonban nincs így, mert az 1949-ben elfogadott
alkotmánynak az égvilágon semmi köze sem
volt a történelmi magyar alkotmányhoz, mert a
sztálini szovjet alkotmányt másolta. Egészen a
közelmúltig ennek az alkotmánynak a toldozottfoltozott formája volt érvényben, amikor megszületett, és 2012. január 1-jén hatályba lépett a
történelmi alapokra helyezett Alaptörvény.
A rendszerváltozás után a Szent István-napot visszaállították nemzeti ünneppé, amelyen
a katolikus egyház hitelvei szerint a földi és
mennyei kenyér ünneplése is történik, de azon
részt vesznek az ország közjogi méltóságai, az
állami és civil szervek, a hazafias érzésű állampolgárok valláskülönbség nélkül, határokon
átnyúlóan, nemzettestvéreinkkel közösen. Így
augusztus 20-a végre nemzeti ünneppé vált.

| DR. CSOHÁNY JÁNOS |
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Megújul a bonyhai Bethlen-kastély
Hagyományosan, a 15 erdélyi egyházmegye nőszövetségének zászlóival vonultak
be a kastély területére a nőszövetségi elnökök
és szolgálattevők. A verőfényes napsütés elől a
tömeg a hatalmas fák árnyékába húzódott, öszszecsukható székeken, kiterített pokrócokon,
padokon várták, hogy az istentisztelet megkezdődjön. Szegedi László egyházkerületi missziói
előadó igehirdetésében anya és gyermek kapcsolatáról beszélt a Mózes története alapján.
Isten egy gyermek születésével kezdte el Izráel
népének megszabadítását. Hasonlóan, Jézus
Krisztus születésével kezdődött meg a bűntől
való szabadulásunk is. Az Istennel való kapcsolatunkból származik az igazi szabadság, és az
élet egyetlen ura Isten.

1.|

Kettős ünnep
a kastély udvarán
Megújulás előtt. A Bethlenek bonyhai ingatlana az erdélyi kastélyhagyaték egyik reprezentatív épülete

A délután folyamán több helyszínen folytak
a tevékenységek. A fák árnyékában a több éve
nagy sikernek örvendő zsoltáréneklés zajlott,
míg a kastély szomszédságában lévő sátorban
a gyerekfoglalkozásokon vehettek részt a kisebbek. Az ifjúsági sátorban dicsőítő dalokat énekelt a kicsi, de annál lelkesebb csapat, miközben a színpad melletti sátorban dr. Lengyelné
Püsök Sarolta és dr. Kiss Jenő a családról, a házasság ápolásáról, a házastársak közötti egészséges viszonyról tartottak előadást.

Funkcionális épületegyüttes
lesz a kastélyból
A bonyhai Bethlen-kastély az erdélyi kastélyhagyaték reprezentatív épülete, a többihez
képest egészen jó állapotban maradt meg, ezért
is szükséges a mielőbbi felújítása. Ballai Zoltán
gazdasági tanácsos szerint elsőként a felméréseket kell elvégezni, fel kell tárni az udvart,
dendrológiai vizsgálatot végezni, hogy a ma álló

Fotók: Kiss Gábor

Igehirdetés után Borsos Melinda kerületi nőszövetségi elnök köszöntőbeszédében elmondta:
kettős ünnepet ülnek, 450 évvel ezelőtt Tordán
vallástoleranciát hirdettek a négy felekezet képviselői, ugyanakkor az erdélyi nőszövetség 90
éve alakult az elkeseredettség, a reményvesztettség korában. Az akkori vezetők felismerték:
olyan szövetségre van szükség, amely fel tudja
rázni a népet. A nőszövetség 1948-ig végezhette
a szolgálatát, akkor az államhatalom betiltotta,
de a nők utána is végezték a gyülekezetekben
a rájuk bízott feladatot. Az egyház meghatározó
belmissziós szervezete 1992-ben alakult újra.
Borsos Melinda arról is beszámolt, hogy – bár
sokat fáradozott a nőszövetség is azon, hogy a
bonyhai Bethlen-kastély felújításához szükséges pénzösszeget előteremtse – a magyar kormány jóvoltából a kastély megújulhat, a munkálatoknak már idén neki akarnak kezdeni.
Csép Andrea parlamenti képviselő, az
RMDSZ Nőszervezetének képviselője szerint a
magyar közösség és a magyar családok megmaradását csakis együttműködésben, közös eredményekkel tudják elérni, ezért is tartja a szövetség fontosnak az egyházak nőszövetségeivel
való együttműködést.

A kastélyudvaron tartott ünnepi istentiszteleten úrvacsorát is osztottak

fák közül minél több megmaradjon. A tanácsos
szerint a kastély udvarán valamikor négyszögű
bástyás fal volt, amelyekből ma már mindössze
egyetlen bástya áll. Fel kell tehát tárni a régi
falak alapjait is, konzerválni kell őket.

A kastély kisebb rendezvények helyszínéül szolgálna, itt lesz az adományozó családnak szentelt
emlékkiállítás is.
A felújítási tervek szerint az egyik sarokbástyát félig visszaépítenék, hogy minél többet
meg lehessen mutatni a kastély múltjából. Ezen
a bástyán keresztül lehet majd a kastély mellé
épülő új épületbe is bejutni, kapocs lesz tehát
a régi és az új között. Mivel a műemlékvédelem
kizárólag az épület állagmegőrzését teszi lehetővé, és nem engedte meg, hogy az épület tetőszerkezetét átépítsék – és így használhassák
ki minél jobban az épület adottságait –, ezért
olyan épületrészt kell a kastély mellé építeni,
amelyben legalább 150 ember elfér, ugyanakkor étkező- és konferenciaterem is áll az ideérkezők rendelkezésére. A régi és új épületet a
már említett sarokbástyán keresztül egy üvegfolyosó fogja összekötni.
A kastély, miután sikerült eredeti állapotára visszaállítani, főként kisebb rendezvények
helyszínéül szolgálna, de itt kapna helyet az
adományozó családnak, Bethlen Katának és
Bethlen Fruzsina grófnőnek szentelt emlékkiállítás is. Fontos azonban kiemelni, a kastély
nem múzeum lesz, az épület egyik része funkcionális lesz, hiszen élő nőszövetségi központnak
képzelték el, amely védőházként is működhet,
a nőszövetség bántalmazott asszonyokat fogadhat be ide. A kastély felújításával ugyanakkor
a Nyárádmente turizmusát is szeretnék fellendíteni. A környéken a szászok már mutattak jó
példát, magyar vonatkozású épületek azonban
nincsenek felújítva.

| KISS GÁBOR |
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A magyar-keresztyén megmaradás lehetősége
1.|

– Mekkora a környék református közössége?
– A rendszeres egyházfenntartást fizetők száma
60-70, az istentiszteletre járók, alkalmi látogatók száma kb. 250-re tehető. Az istentisztelet
és egyéb szolgálatok nyelve a magyar és alkalmanként angol.
– Mekkora területet lehet lefedni?
– A Gold Coast-i és brisbane-i missziós terület nagyságára utalva elmondható, hogy
Queensland állam (a királynő földje) keleti partvidéke mentén található 150-200 négyzetkilométeres területről beszélünk. Legutóbb mintegy
10 ezren vallották magukat magyarnak, és a református egyház ennek az elszórtan élő magyar
közösségnek a sokoldalú vallási, szociális, kulturális igényeit próbálja kielégíteni.
– Jelenleg hol tartasz istentiszteleteket?
– A szolgálat ellátása több területre kiterjed. A
nagy távolságok miatt három közösséget szerveztünk, Észak-Brisbane-ben, Gold Coaston és
Marsdenben, ami egy gyülekezetet jelent közös
presbitériummal. A gyülekezet összetétele vegyes, a reformátusok mellett vannak evangélikusok, baptisták, katolikusok és unitáriusok
is. A hitélet mellett fontos a nemzeti élet és a
magyar igehirdetés hangja. Az istentiszteletek
utáni közös ebéd pedig a vallási jellegű találkozás mellett kulturális-társadalmi életet jelent.
Az istentiszteleteket a létező magyar klub
nagytermében kezdtük tartani heti rendszerességgel, valamint minden negyedik vasárnap
délután Brisbane központjában, és minden első
és harmadik vasárnap pedig a délen fekvő Gold
Coast-i gazdag nyaralóváros bérelt templomaiban.
– Honnan származik a templomépítés ötlete?
– A templomépítést a gyülekezeti élet fellendülése indította. Ehhez hozzájárult a színtársulatunk alapítása, a szabadidős programok, kirándulások, szalonnasütések és nagymértékben
a bográcsos alkalmak. Az egyházépítés során
elérkeztünk ahhoz az állomáshoz, amikor a
jövő számára az igei és minden egyéb szolgálat
mellett az építkezés munkáját is beterveztük.
Isten közösségformáló hatalma erre is példát
szolgáltatott számunkra, hiszen eljutottunk a
templomépítés gondolatáig, és egyházközségünk vezetősége elhatározta: a keresztyén nevelést, a nemzeti kultúrát egyházi központ létrehozásával segíti elő. Ugyanis az egyházi élet
fellendülése nyomán közösségünk fiatalokkal
gyarapodott, ami felelőssé tesz, hogy az újabb
generációk számára megteremtsük a magyarkeresztyén megmaradás lehetőségét. Ez a gondolat és elhatározás pedig továbbfejlődött azáltal, hogy az építkezéshez szükséges pénzösszeg
nagy része összegyűlt. Ez év áprilisában elkezdődött a marsdeni Magyar Kulturális Központ
udvarán az Összetartozás Templomának építése, amelyet Isten segítségével folyó év végén
vagy a jövő év elején felszentelhetünk.
– Hogyan alakult ki a Gold-Coast-i gyülekezet?
– A gyülekezeti élet Gold Coast egyik kertvárosi negyedében hamar kibontakozott. A tagok
egy kisebb, családias hangulatú templomban
bibliaolvasás, imádság, szavalat vagy valami
egyéb kérdést érintő előadás következtében
nagyszámban csatlakoztak az alkalmakhoz. A
kezdet nem volt zökkenőmentes, hiszen öt-hat

Kovács Lőrinc ausztráliai lelkipásztor szerint a templomépítés azért fontos, mert hitvallást jelent a világ felé

személy alkotta a közösséget. De ennek ellenére
a maroknyi együtt érző, hívő gyülekezet munkája révén a közösség fejlődni kezdett. Napjainkra a gyülekezet 60–70 személyre duzzadt.
A gyülekezetek összetétele homogén, a felekezeti különbözőségek ellenére a magyar jelleg és
identitás tartja össze.
– Mi történt a brisbane-i gyülekezettel?
– Brisbane-ben a református-lutheránus gyülekezet 1951-ben tartotta első istentiszteletét.
Összejöveteleinket az impozáns, 150 éves katedrálisban tartottuk. Az ünnepélyes hangulatot a hatalmas orgona hangja csak fokozta. Ám
idővel a fiatalabb generáció nem tudta pótolni a
közösséget fenntartó idősek megfogyatkozását.
Végül a 65 éves múltra visszatekintő belvárosi
gyülekezetet 2014-ben megszüntettük. Ehhez
az is hozzájárult, hogy az elmúlt évtizedekben
a város összetétele megváltozott. A felhőkarcolók emelkedése, a forgalom, a parkolás nehézsége kiszorította a belvárosban élő idősöket, a
fiatalok számára pedig az emelkedő belvárosi
árak szinte lehetetlenné tették a lakásvásárlást.
Napjaink újonnan érkezői is a külvárosokban
telepednek meg. Ez az új helyzet késztetett arra,
hogy a belvárosi alkalmakat olyan külvárosi
területre vigyük, ahol több magyar él. A Gold
Coast-i összejövetelek mintájára Észak-Brisbane
új lakótelepeinek gyülekezeti életét kis, családias bérelt templom köré szerveztük újra.
– A templom mégis máshol fog felépülni. Miért?
– A gyülekezeti élet harmadik pillére a marsdeni
Magyar Ház körül alakult ki. Itt heti rendszerességgel a magyar klub báltermében tartjuk
istentiszteleteinket. A Magyar Ház Brisbane és
Gold Coast között található. Gyülekezetünk tagjai főleg délvidéki katolikusok, akik a környék
városrészeiben telepedtek le. A sokszínűségre
való tekintettel istentiszteleteinken mellőzünk
mindenféle vallási megkülönböztetést, és ebből
az ökumenikus hozzáállásunkból adódó szabadság egészséges közösségformáló erővel bír.
– Hogyan viszonyulnak az innen kitelepedők
az egyházhoz?

– A hatalmas földrajzi kiterjedés és a jelentős
szétszórtság igen nagy feladatot határoz meg
a református egyház számára. Ezrével vannak
magyar háborús vagy forradalmi menekültek,
gazdasági kivándorlók, akiknek még az angol
nyelvet sem sikerült megfelelően elsajátítaniuk, de ettől függetlenül a magyar közösségi
vagy egyházi élettől távol maradnak, elzárkóznak. Ennek ellenére a hit is megjelenik valahol
a tudat mélyén, de, sajnos, nem meghatározó tényezőként. Az egyén önmeghatározása rendjén
mintha csak a pénz, a szabadság, az érvényesülés és a személyes érdek bírna jelentőséggel.
Ezt az egyéniségromboló anyagi kiszolgáltatottságot és érdekorientált helyzetképet kell az egyháznak megváltoztatnia az egyéni és a magyar
közösségi megmaradás érdekében.
Beszélhetünk viszont egy kisebb, hívő közösségről is, amely az otthonról hozott példaként itt is egyházunk oszlopos, terheket hordozó magja.
– Ausztráliába több hullámban érkeztek magyarok. Még ma is jelentős a kivándorlás?
– Az országba a második világháború, majd az
1956-os forradalom indított magyarokat. Az
1970-es években Délvidékről falvak telepedtek
ki, míg a 80-as években Erdélyből menekültek
a kontinensre. Ma főleg olyan vendégmunkások
érkeznek, akik gyors meggazdagodást remélnek.
– Jobban összekovácsolhatja-e a helyi magyarokat az építkezés? Várható-e majd a templomlátogatottság növekedése?
– Az építésnek közösségformáló ereje van. Ez
különösen igaz a diaszpórában akkor, amikor a
modern világszemlélet, a keresztyénellenesség
templomok bezárásához, lerombolásához vezet.
Mi viszont úgy érezzük, fontos az építkezés. Ez
hitvallás is a világ felé, hogy a Föld legtávolabbi magyar diaszpórájában is élnek magyarok,
akik ragaszkodnak hitükhöz, magyarságukhoz.
Példánk bizonyítja: a kitartó munka, a hit, a
szeretetteljes szolgálat meghozza gyümölcsét.
Összefogott egy maroknyi nép, és elért valamit.
Erről szól a templomépítésünk, ezt kellene mindenkinek üzennie.

| SOMOGYI BOTOND |
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Kereszt(yén)rejtvény

| A rejtvényt CSATLÓS JÁNOS készítette |

Gasztrosarok

Anekdota

Zöldséges
darálthússal
töltött gombafejek

Vers és barack
A

A

töltött gombát sokféleképpen lehet elkészíteni: különböző töltelékekkel, süthetjük
sütőben, vagy készíthetjük rántott formában.
Én egy egészségesebb változatot szerettem volna készíteni, ezért a darálthúst párolt zöldségekkel is összekevertem, valamint olívaolajat
használtam.

Hozzávalók:
Kb. 1 kg champignon gomba (csiperke),
24 közepes és nagyobb gombák, 500 g
darálthús (csirke-, disznó- vagy marhahúsból), 1 közepes fej hagyma, 1 nagyobb paradicsom, 1 közepes zöldpaprika, 1 tojás,
só, bors, pirospaprika, olívaolaj.

Elkészítés:
A gombákat megpucoljuk, a szárukat nem
dobjuk ki, hanem apróra vágjuk, és félreteszszük. Egy kiskanállal a gombafejeket kissé
kikapargatjuk, főleg a lemezeket, hogy több
töltelék férjen beléjük. Ha megvagyunk, akkor a gombafejeket átmossuk vízzel, majd pa-

pírtörlőre vagy egy tiszta kendőre kiborítjuk
száradni. A hagymát apróra vágjuk, olívaolajon elkezdjük párolni, majd miután üvegesedni
kezd, hozzáadjuk a szintén apróra vágott zöldpaprikát, a gombalemezeket és felaprított szárakat. Az egészet megszórjuk kevés pirospaprikával, sózzuk, borsozzuk, majd néhány percig
pirítjuk, és végül a szintén apróra vágott paradicsomot is hozzáadjuk (jó, ha előtte lehúzzuk a
héját). Mindent puhára, szaftosra párolunk. Ha
kész lett a zöldségalap, akkor levesszük a tűzről,
hagyjuk kihűlni langyosra, majd beletesszük a
darálthúst és egy tojást. Kavarjuk össze alaposan, kóstoljuk meg, hogy kell-e még fűszerezni.
Egy nagyobb tepsit kibélelünk sütőpapírral, megkenjük olívaolajjal, ráhelyezzük a
gombafejeket, majd mindegyiket megtöltjük a
darálthúsos masszával. Előmelegített sütőbe
toljuk, majd kb. 35-45 percig sütjük. Függ a sütőtől is, lefedhetjük fóliával, hogy néhány percig
az alatt párolódjanak. Amint megpirult a tetejük, kivehetjük. Készíthetünk mellé változatos
köreteket: krumplit, rizset, salátákat.

| SZABÓ ANITA |

z 1940. évi bécsi döntés után az Erdélyi
Református Egyházkerület dél-erdélyi
részén újra megalakult a Bethlen Gábor Teológiai Akadémia. A délceg termetéről, rokonszenves modoráról Mackó bácsinak becézett Nagy Ferenc tövisi lelkipásztor-esperes
püspökhelyettesi minőségben kormányozta
ezt a menekülés miatt lélekszámában erősen
megcsappant egyháztestet.
Horváth Jenőt is meghívták tanárnak.
Ebben az időben Most szedtem a fáról címen
kis verseskötetet jelentetett meg. A kollegialitás szép jeleként minden egyes tanártársának dedikált egy példányt belőle, és kinekkinek az íróasztalára helyezte azt.
Így Musnai Lászlónak, a híres Hasze bácsinak, a kiváló biblikusnak is, aki másnap
reggel egy tál válogatott, hamvas kajszibarackot tett a Horváth Jenő asztalára, s a mellékelt cédulácskára ezt írta: „Kedves Jenő, én
is most szedtem a fáról, de ez jobb!”
(Nagy László: ...és vidámítsd meg az én szívemet. Kolozsvár 1996.)
Horváth Jenőben hatalmas fizikai erők feszültek, melyek egyfelől végtelenül dinamikussá,
másfelől végtelenül nyugtalanná tették. Ez a
kettő vezette a misszióról vallott felfogásában
és gyakorlatában. Határtalan szolgálatkészség élt benne, a csoportkeresztyénség volt az
ideálja. 1949-ben a teológiai intézet profeszszora lett.
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Üzenet

Kedves gyermekek! A

búza és minden más gabonafajta Isten ajándéka az ember számára.
Minden egyes alkalommal, amikor kenyér kerül az asztalunkra, hálásak
lehetünk.
Ősszel, amikor a búzát vetik, már láthatóak a tél közeledtének jelei. Télen a friss vetés zord időnek (fagynak és hónak) van kitéve, tavasszal pedig
fürdik az olvadó hó levében. Nyáron nagy forróságban és szárazságban van
része, amíg beérik, és elérkezik az aratás ideje.

Gondoljunk csak bele, hogy a kis búzaszem mennyi próbatételt bír ki,
amíg azzá lesz, aminek a mi gondviselő Atyánk szánta: áldás és eledel. Isten
e kis búzaszemeknél többre méltatott minket: az ő gyermekeivé fogadott. Mi
sem kerülhetjük ki az élet nehézségeit és próbatételeit, de tudnunk kell azt,
hogy Isten életünk minden napján velünk van. Ahogyan a kis búzaszemet a
földművelő gondozza, ugyanúgy Isten is gondoskodik rólunk.
A búza gyökere a teljes érés előtt elszakad a földtől. Így lesz alkalmas
arra, amire teremtette a mindenható Isten. Mi sem kötődhetünk végleg e
Földhöz. Küldetésünk van, átutazóban vagyunk itt. Imádságainkban kérnünk kell Istent, hogy e földi élet áldásos előkészület lehessen a Mennyre,
ahol örök élet vár ránk!

Az Újkenyér ünnepe

▶ Jézus mondja: Én vagyok az élet kenyere:

Hálaadó ünnep – hálaadás az aratásért, a teremtő Isten tettéért, aki ételt
és italt ad, gondot visel az emberre, mert „amíg csak föld lesz, nem szűnik
meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az
éjszaka.” (1Móz 8,22)
Az erdélyi református gyülekezetek minden év augusztus utolsó vasárnapján (ebben az évben 26-án) adnak hálát Isten gondviseléséért.

aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik
meg soha. (Jn 6,35)

▶ Nevek
Názáreti, Messiás, Megváltó, Szabadító, Király, Emberﬁa, Fiú, Isten
Fia, Jézus, Krisztus, Üdvözítő.

Egy kis történelem...
180 éve, 1838. augusztus 24-én hunyt el Kölcsey Ferenc, a nemzeti himnusz költője.
1790. augusztus 8-án született Sződemeteren, Szatmár megyében.
Nemesi családból származott. Tanulmányait a Debreceni Református
Kollégiumban és a pesti egyetemen végezte.
Legnagyobb hatású verse a Himnusz (1823), melyet Erkel Ferenc zenésített meg (1844). A Himnusz szövegének születésnapja: január 22.,
ami egyben a magyar kultúra napja is.
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Keressétek ki a betűhálóból Jézus neveit!
A megmaradt két betű összeolvasva –
így is szólíthatjuk Őt!
| Az oldalt szerkesztette KÖNCZEY KATINKA |
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( Hírek, események )

A zene öröme Kalotaszeg szívében
N

egyedik alkalommal szervezték meg a
nagy népszerűségnek örvendő zenetábort
Magyarbikalon. Az első találkozó 32 fővel indult, idén pedig már nyolcvanra nőtt a jelentkező gyerekek száma. A táborban intenzív zeneoktatás folyik, hiszen a napot teljesen lefedik
az énekórák, hangszerórák, zenekari próbák és
a zeneelmélet, de a napi áhítat, kikapcsolódás,
ismerkedés sem marad el. A tábor az együtt zenélés örömét nyújtja a gyerekeknek, de minden
ének egyben imádság is.
Szabó Mihály lelkipásztor 2011 őszén kezdte el különböző hangszerekre, zenére tanítani a
magyarbikali gyerekeket. Elmondta, az első hónapban csak a helyi gyerekek vettek részt az oktatásban, később pedig a szomszédos települések
fiataljai is bekapcsolódtak a tevékenységekbe.
„Az elmúlt hét év alatt nyolc kalotaszegi településről több mint 110 gyermek járt a zeneórákra. A
heti három zeneórát jelenleg is 50 gyermek látogatja hat településről” – számolt be a lelkipásztor. A zenetábort 2015 óta szervezi meg nyaranta,
2016-ban pedig a Transylmania zenekar tagjai is
csatlakoztak a zeneoktatáshoz, azóta minden évben lelkes résztvevői a találkozónak.
A tábort lezáró úrvacsorás istentiszteleten
megteltek a helyi református templom padjai,
az igét Szegedi László generális direktor hirdette a 2Móz 3,1–14 alapján. Prédikációjában
az esperes rámutatott: a jelenlegi társadalom
nagy veszélye, hogy beleburkolózunk a saját világunkba, a hitre jutott, tehetséges emberek is

visszavonulnak, nem érdekli őket környezetük,
viszont az ige rámutat: az Istentől kapott tehetség arra való, hogy másokra is nézzen az, aki
megkapja, hogy elkészítse az áldás útját embertársa felé. „Ma megkapjátok ezt a küldő parancsot, még a legkisebbek is. Ha Isten tehetséget
ad, áldást is ad hozzá” – hangsúlyozta a lelkipásztor. Elmondta: „amikor rájövök, hogy mást
is szolgálhatok tehetségemmel, akkor kerül a
legközelebb hozzám Isten. A ma embere nagyon

szeretne önálló lenni, Istent egyre inkább kizárná a világból, de nélküle semmi vagyok, és ha ő
mellém áll, akkor leszek valaki.”
Az istentisztelet úrvacsoraosztással folytatódott, Szabó Mihály helyi lelkipásztor felelevenítette a tábor áhítatain érintett igéket,
tanulságokat. Ezután a csapat a művelődési otthonba vonult, ahol a résztvevő gyerekeknek a
Transylmania együttessel közösen tartott koncertje zárta a zenetábort.

| BEREKMÉRI GABRIELLA |

Arany-, gyémántés rubindiplomások
N

yugdíjas lelkipásztori életünk legszebb esztendeje az idei, hiszen idén
vehettük át teológiai intézetünk aranydiplomáját. A szervezés már az év
kezdetén elindult, amelyet Bibza István évfolyamtársunk vállalt. 1960-tól
1970-ig a hatóság nem engedélyezte a baráti emlékek elkészítését, és ezt utólag, ötven év után készítette el nagy leleményességgel és munkával Makay
Lehel kollégánk, évfolyamtársunk, amelyért e helyen is illesse köszönet.
A teológiára való jelentkezésünk különös történelmi helyzetben indult. Azon a nyáron (1964) szabadultak közkegyelemmel a hosszú évekre
bebörtönzött teológiai hallgatók és fiatal lelkipásztorok. Szüleinknek volt
elég hitük, hogy e nemes és szent szolgálatra biztassanak, ha a történelmi
helyzet nem is volt kedvező. Akkor tizenkilencen kezdhettük el teológiai

tanulmányainkat. A másik különlegesség évfolyamunk életében az volt,
hogy lelkipásztori szolgálatunk első része a legkeményebb diktatúra idején zajlott, a többi a változások után.
Idén nyáron megrendült lélekkel közeledtünk teológiai épületünk
felé. Úgy, ahogy először 54 évvel ezelőtt. Meghatódottsággal léptünk be
az immár teljesen megújult épületbe. Csodálatosan szép környezet, az
udvaron pedig Szász Domokos püspök, teológiánk építőjének szobra fogadott. Az évzárót követően Kállay Dezső rektor bejelentette az arany-,
gyémánt- és rubindiplomák kiosztását. Nevünk hallatán kimentünk a
szószék előtti emelvényre, ahova mindnyájunkat majdnem napra pontosan ötven esztendővel ezelőtt szólított teológiánk akkori rektora, Dávid Gyula. Akkor indult lelkipásztori szolgálatunk Erdély és a Partium
különböző gyülekezeteiben, amelyet több mint negyven éven keresztül
igyekeztünk anyaszentegyházunk javára betölteni. Ezt követően a hatvan
és hetven évvel ezelőtt végzett hallgatók gyémánt- és rubindiplomájának
kiosztása következett. A kitüntetettek nevében Páll Károly 60 éve végzett
szolgatársunk mondott köszönetet teológiai intézetünknek, hogy ilyen
megtiszteltetésben részesített minket. „A teológia immár 122 esztendeje
tölti be küldetését a református lelkipásztorok sokaságának nevelésében,
jó reménységgel lehetünk, hogy ezután is e nemes küldetésének, hivatásának fog eleget tenni” – mondta Páll Károly.
Az intézmény lépcsőin lefele haladva azok a gondolatok jutottak
eszembe, amelyet Jézus mondott az ő tanítványainak: ne ezen örvendjetek, hanem azon, hogy a ti neveitek a mennyekben is fel vannak írva.
A mi nevünk is ott szerepel a teológiai diplománkon, amit 50 évvel ezelőtt vettünk át, és immár ott van a friss aranydiplomákon is, valamint a
teológia folyosóján a tablón, amelyet ötven év késéssel tudtunk elhelyezni.
De reménységünk van, hogy a mennyekben is feliratnak neveink. A bibliai
kor felső határa felé haladva bízunk és hiszünk Jézus ígéretében, aki így
szólt hozzánk: azt akarom, ahol én vagyok, ti is ott legyetek.

| RÁKOSSY KÁROLY |
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