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Ott ül a tornyos, vén Basileában, 
fiatalon, a zord idők fokán. 

Helvét magasság ég a messzeségben 
s a kor viharsugára homlokán. 

 

Páris felől piros máglyák lobognak, 
jajgatva sír egy messzi, tompa kar. 
Ádám esendő, átkozott fajában 
lázad a bűn és zúg a zűrzavar. 

 

Vergődve látja lázmeleg szemével, 
igazság annyi hőse hogy zuhan. 
S kitör a jajszó nyugtalan szívéből: 

Meddig a próba, meddig még, Uram? 
 

A vörös Münster várja már Erasmust, 
az őszt, ki hullva is világtudás. 
De Pál apostol óriás alakja 
fölébe nő, mint égő látomás. 

 

S feleletül mögötte felmagaslik 
a vérestestű embernek-fia: 

fény hull sebéből és a fény zenéje: 
Egyedül Istené a glória. 

 

S két szót kiált a bibliás magasság, 
hogy megkondul belé a végtelen: 
Eleve-elrendeltetés az egyik, 

s megváltó arcú társa: kegyelem. 
 

S megered tolla lázas éjszakákon, 
és növekedve ír és írva nő. 

Amit leír, a századokba csendül, 
sors lesz belőle, szellem és erő. 

 

Acélos új rend, győzelmes tanítás, 
világformáló s mégis ősi szó. 

S teremtve hull a szomjazó szivekbe: 
Igaz tudomány. Institutio. 

 
 

Nagy József Levente grafikája 



   Mária és Márta magazin 2. 

     Amikor Isten szól hozzánk, nyilván-
valóan azzal a szándékkal teszi, hogy 
megértsük üzenetét, megismerjük re-
ánk vonatkozó tervét, akaratát. Ez a 
megértés és megismerés azonban 
nem az emberi értelem, hanem a hit 
függvénye.  
    Minden – kétségtelenül a hit is – ke-
gyelemből adatik: ajándék. De a hit út-
ján való járást tanulnunk kell. Vala-
mennyien, akik elindulunk ezen az 
úton, Isten iskolájába járunk. Krisztust 
tanuljuk (Ef. 4, 20), a Vele való közös-
ség megélését. Az Ő vonásainak kell 
kiábrázolódnia rajtunk, szeretetének 
kell uralomra jutnia bennünk. Így vá-
lunk Isten gyermekeivé. Keresztyénsé-
günk vagy élő hit általi Krisztus-köve-
tés, vagy képmutatás. Pál apostol le-
veleinek alaphangja, a reformáció rá-
döbbenő felismerése, Kálvin igehirde-
tői, gyülekezetépítő programja lett ez.  
    Ha az igehirdetés, mint bizonyságté-
tel a hit felgerjesztésének Istentől       
adott, mégis emberi eszköze, vajon 
milyennek kell lennie ahhoz, hogy ha-
tásosnak, „sikeresnek” bizonyuljon, az-
az célba jusson és célhoz vezessen?  
Nem kell-e külső formájában is tökéle-
tes, kifogástalan legyen? Pál apostol 
gondolatainak itt a Korinthusi levélben 
nem ez a súlypontja, ám megszólal 
ennek a vívódásnak a hangja is. Sze-
rinte a formánál – mint például ékes-
szólás, fölényes(kedő) bölcsesség – 
sokkal fontosabb az igehirdetés belső 
tartalma, vagyis hogy az a hit igazi lé-
nyegét tárja fel. Arra az alapra irányít-
sa figyelmünket, amin a hit úgymond 
nyugszik. Ahonnan kiindul, és ahova 
eljuttat. 
    Ezzel a tanítással kapcsolatban a 
hegyi beszédet záró hasonlat juthat 
eszünkbe az okos, tapasztalt építő-
mesterről, aki biztos helyre, kősziklára 
építi a házát. És ostoba társáról, aki 
nem sokat vesződik a szilárd talaj 
megkeresésével.  
Nem mindegy, mire alapozunk!        

Az „alap” választék széles: ügyesség, 
karrier, pénz, kapcsolatok, tehetség, 
tudás, erő. Ezek lehetnek többletek az 
életünkben, de nem tekinthetjük őket 
megbízható fundamentumnak. Házun-
kat sem építhetjük a szép kilátás, tiszta 
levegő, jó megközelíthetőség teljesülő 
feltételeire.  
    Mi az a biztos, változatlan valóság, 
érték, amire rátesszük életünket? Mert 
miként bármely ház, életünk sem lóg-
hat a levegőben… Érezzük, hogy nem 
mellékes a kérdés, és azt is tudjuk: 
igazi bölcsességre van szükségünk 
ahhoz, hogy válaszolhassunk rá.  
    A bölcsesség kivételes „tulajdon-
ság”. A bölcs ember nemcsak tud, ha-
nem ismer is. A valóban bölcs ember 
ismeri Istent és önmagát. Ez a kettős 
ismeret vezet el Krisztushoz, aki em-
berré lett – engedelmes lévén a ke-
reszt megaláztatásáig és szenvedésé-
ig – érettem, hogy isteni hatalmával és 
szeretetével megváltson, megmentsen 
engem. 
    Az Ajándékozótól elszakadó emberi 
bölcsesség félrevezethet minket. Akár 
odáig menően, hogy ostoba módon így 
okoskodunk: nincs Isten (Zsolt. 14, 1). 
Esetleg azt mondjuk: lehet, hogy léte-
zik Ő, de én nélküle szeretnék élni, 
boldogulásomról magam akarok gon-
doskodni. Az imigyen kalkuláló ember 
nem azért bolond, mert nincsen esze, 
hanem, mert azt hiszi: elég van ahhoz, 
hogy mindent megértsen, megmagya-
rázzon és kézben tartson. Aztán vala-
hol hiba csúszik számításaiba. Az 
atomenergiából atombomba lesz. A 
megtervezett béke-országból az erő-
szak és a gonoszság társadalma. Kál-
vin fennmaradt írásaiból, igemagyará-
zataiból kiderül: a nagy reformátor job-
ban hitt Isten szavának, mint akármi-
lyen más tanításnak, vagy akár tulaj-
don értelme tanácsának. A hit feltétele-
it nem mi szabjuk meg, ellenkezőleg, a 
hit szab feltételeket számunkra. Ezeket 
a feltételeket Isten Szentlelke érvénye-

síti bennünk. 
    Tehát nem emberek, filozófusok, 
tudósok, világi hatalmasságok bölcses-
ségén alapszik a mi hitünk – hogyha 
Isten „bolondsága” bölcsebb minden 
emberi okosságnál, mennyivel inkább 
az Ő bölcsessége, hiszen Krisztus 
nemcsak megváltássá/áldozattá, de 
bölcsességgé is lett számunkra (I. Kor. 
1, 30) –, hanem Isten erején. „Mi tehát 
ez oltalomhoz,/ Kősziklához/ Bátran 
támaszkodhatunk” –  énekeljük temp-
lomi dicséretünkben. 
    Nos, milyen Istennek ez az ereje, 
amely sokszor erőtlenségben, erőtlen-
ségként nyilvánul meg (I. Kor. 1, 25)?  
Mondhatjuk: megváltó erő. Mit ér a 
sziklákat repesztő vihar ereje a kisma-
dárnak, amelyik hálóba bonyolódott? 
Többet jelent számára egy kisgyermek 
hurkokat oldó, gyöngéden kiszabadító 
erőtlensége. Azt is mondhatjuk: sze-
mélyes erő. „Mert más alapot senki 
sem vethet a meglévőn kívül, amely a 
Jézus Krisztus.” (I. Kor. 3, 11) Nem 
költői kép ez, hanem Annak csodála-
tos, megtartó jelenléte életünkben, aki 
megígérte, hogy minden nap velünk 
van. (A gyermek valójában nem a szü-
lői ígéretben bízik, hanem az ígéretet 
tevő, szeretetét készségesen bizonyító 
szülőben.) 
Hitünk írásba foglalt szavaknál na-
gyobb igazságra épül: Arra, akiben az 
Ige testté lett, akiben Isten megszólí-
tott, megváltott minket.  
    Ezért ha valaki hitünk, igazi remény-
ségünk felől kér számon, nem beszél-
hetünk másról, csak a megfeszített – 
és feltámadott – Krisztusról és a Vele 
való közösségünkről.  
Mert – írja Kálvin – Isten önmagából 
indul ki, amikor minket kiválaszt, ne-
künk azonban az ő akarata szerint 
Krisztusból kell kiindulnunk, hogy meg-
érthessük: az ő szent tulajdonai va-
gyunk. 
                                       Domahidi Béla 
 

A hit – Isten bölcsességének győzelme 
 emberi okosságunk felett 

 
„Hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.” (I. Kor. 2, 5) 

Mikor az eget sötét felhők borítják el, s kitör a vad vihar, mivel szemünkre szomorú homály borul, fülünkbe har-
sog a mennydörgés és minden érzékünk eltompul a rémülettől, úgy látjuk, mintha minden összezavarodnék, pedig 
eközben az égen ugyanaz a nyugalom és derű honol. Így nekünk is azt kell tartanunk, hogy míg a világon a zűrza-
varos körülmények ítélőképességünktől megfosztanak minket, Isten az Ő igazságának és bölcsességének tiszta fé-

nyénél, magukat e változatos eseményeket megállapított rend szerint vezeti és irányozza a helyes cél felé. 
   Kálvin János 
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    Eltűnődöm ezen a kérdésen s le-
gyen szabad kálvinista őszinteséggel 
válaszolni rá. 
    Ha visszagondolok iskolai pályámra, 
sorra szedem az összes hittanárom-
nak jelenségét emlékezetemből. Olyan 
különös adományom van, hogy min-
denkit tisztán látok, aki valaha bele-
folyt az életembe. Valamennyiőjüknek 
meg tudnám rajzolni az alakját, a ké-
pét, az egyéniségét. Emlékszem az 
elemi iskolai tanítómra, aki naponta 
énekeltette velünk a zsoltárokat. Ma 
is szívemnek nagy gyönyörűsége, ha 
jól kiénekelhetem magamat idehaza 
vagy a templomban. Bár most már 
sokszor bajom van, mert ezeket az új 
énekeket nem tudom. S nem tudom 
elfogadni kálomista éneknek, amit 
nem Tóth Károly tanító úrtól tanultam 
Prügyön, 1886-ban. 
    Az elemi iskola után óriási nagy hiá-
tus van, egészen teológus koromig. 
    A gimnáziumban több vallástanárom 
volt. Mind kitűnő egészséges, jóízű pa-
pi ember volt, de hiába gyötröm maga-
mat, nem bírok visszaemlékezni 
egyetlen pillanatra sem, amikor vallá-
sos irányba mozdították volna a gon-
dolataimat. (…) 
    Nyolc év telt el azzal, hogy igen de-
rék, becsületes jó emberek felügyelete 
mellett csöndes pihenésben üldögél-
tünk a vallásórákon. 
    Ma már legtöbben az örök békesség 
honában vannak. Nem gondolok rájuk 
rossz érzéssel, de fáj, hogy soha sem 
tudtak nekem annyit adni, mint az 
édesanyám, aki még elemi iskolás ko-
romban, esténként nyári csillagos ég 
alatt felnézett velem az égre s a jó 
Istenről, a világ teremtéséről, s a min-
denség véghetetlenségéről beszélt. 
Minden szava a szívemig ért. S min-
den szava termékeny volt s a késő 
férfikorban hajtott kalászba. 
    Az édesanyám pap leánya volt s 
pap unokája. Apja a hatvanas évek 
dogmatikus, racionalista, konzerváló 
elméje lehetett, a nagyapja az 1825-
ös idők felszabadító, emberi papja, 
aki nemes ember létére s főúri leány 
férje létére, beleavatkozott az úrbéres 
ügyekbe s a nép pártjára állt. Ad 
audiendum verbum rendelték fel Bécs-
be, királyi megintést kapott s bün-
tetésből a vármegye legnagyobb köz-
ségéből el kellett mennie a megye leg-

kisebb falujába s ott késő öreg koráig 
mint egy sziklához láncolt Promethe-
us élt. Édesanyám sokat beszélt 
azokról a vitákról, amelyeket az ő apja 
s nagyapja folytattak Renanról, s e 
vitákban a nagyapa Renan pártján 
volt, az apa pedig a legridegebb el-
ítélést gyakorolta. 
    Ezeknek a vitáknak az emléke na-
gyon befolyásolta gyermekkorom gon-
dolatvilágának kialakulását. Én a 
nagyapa, vagyis dédapám pártján 
éreztem magamat. 
    Nagy vágya volt édesanyámnak, 
hogy én, az elsőszülött, pap legyek. A 
gimnázium után be is iratkoztam a 
debreceni teológiára. 
    Ez a korszak életemnek talán leg-
fontosabb s döntő szakasza volt. Az itt 
lefolyt lelki válságok jelentették ne-
kem a pusztában való megkísértést. 
Egész csodálatos, hogy teológiai ta-
nulmányaim Kanthoz vezettek s Scho-
penhauerhez és azzal végződtek, hogy 
kiléptem a teológiáról s a viharos re-
ménytelen és gyötrelmes útra indul-
tam: az írói pályára. 
    De ez az idő mégis azért volt annyi-
ra döntő fontosságú életszemléletem s 
filozófiai alapjaim megtalálásában, 
mert a teológia alapgondolataival ví-
vódtam s valósággal az Isten gondo-
latmunkája volt, ami bennem történt. 
    Ekkor találtam meg a magam szá-
mára a Bibliában azt az Istent, aki az-
óta egész életemben s minden mun-
kámban fölöttem van: (II. Móz. 3, 14) 

a Vagyok. Ez az én Istenem. 
    Ennél gyökeresebben soha emberi 
nyelven ki nem fejezték a Létezés 
végtelenségét, értékét és erejét: is-
tenségét. 
    Négy-öt év múlva már mint házas-
ember, még egyszer megkíséreltem, 
hogy pappá legyek. Beiratkoztam a 
pesti teológiára. Azonban már késő 
volt. Azon az úton voltam, hogy ha 
egyáltalán a teológia által jelentett 
gondolatokkal akarok foglalkozni, ne-
kem magamnak kell reformátorrá len-
nem. Ez alatt a rövid teológiai korszak 
alatt írtam egy tanulmányt a Bibliáról, 
amelyet Pauer Imre az Atheneum filo-
zófiai folyóirat szerkesztője a legna-
gyobb elismeréssel fogadott el köz-
lésre s ott meg is jelent. Később ezt 
a tanulmányt részben átvettem a 
Fáklya című regényembe. 
    Nem lett belőlem teológus, s nem 
lettem vallásreformátor, mert az Isten 
valami más rendeltetést bízott rám. 
Író lettem. 
    Írásaim között a Fáklya az a köny-
vem, amelyben leginkább összefoglal-
tam a magyar egyházi életről, igazán a 
kálvinista gondolkodásról való isme-
reteimet. (…) 
    Mi volt ez a könyv életemben? 
    Az én kálvinista emberségemnek 
volt kifejezője. 
    Éppen úgy, mint a többi könyvem. 
    Mert kálvinistaságomnak volt egye-
nes következménye, hogy mindenkor 
határtalan bátorsággal, őszinteséggel 

Móricz Zsigmond 

Mit köszönök kálvinistaságomnak? 
(részlet) 

Zalányi János grafikája 



   Mária és Márta magazin 4. 
(…) nyúltam hozzá mindenhez, amihez 
nyúltam. Úgy éreztem, nekem szabad, 
mert kálvinista vagyok. Úgy éreztem, 
hogy kötelességem, mert kálvinista 
vagyok. 
    Nekem a kálvinizmus a dolgok gyö-
keréig menő egyenességet, őszinte-
séget s a szabad szót jelentette. 
    Így a legnagyobb hálával vagyok 
eltelve azzal a közszellemmel szem-
ben, amit a magyar kálvinizmus adott 
nekem. 
    Végtelenül fáj, hogy soha nem ta-

lálkoztam nevelésemben pappal, aki 
csak legalább Kálvin Jánossal 
megismertetett volna. Soha nem fi-
gyelmeztettek rá, ki volt ő. Milyenek 
voltak akkor az állapotok s mit taní-
tott. 
    Különös: egyetlen dolgot dobtak 
be Kálvinról a lelkembe: azt, hogy 
Servet Mihályt megégette. (Ezt minden 
tanárom elmondta, pláne mentege-
tőzve.) Ezzel elvették kedvemet attól, 
hogy magával Kálvinnal foglalkoz-
zam. 

    Nem is tekintettem a magyar kálvi-
nizmust Kálvin János munkája követ-
kezményének, hanem a magyar faj 
egy különös lelki termékének. A ma-
gyar nemzet lelkének megnyilatkozá-
sát kerestem s találtam meg a ma-
gyar kálvinizmusban. 
    Számomra a magyar kálvinistaság 
azt jelentette: talpig ember lenni. 
    S ha ezt kimondom, kimondtam 
hálámat, köszönetemet s lelki emel-
kedettségemet a saját kálvinizmusom 
által s azzal szemben. 

    Sok református embernek az emlé-
kezetében úgy él, ahogy gyermekkorá-
ban először a lelkészi irodán láthatta: 
szakállas arc, olajbarna szempár, szi-
gorú, mégis meleg tekintet. Nevét elő-
ször lelkipásztorunktól hallhattuk, aki 
Kálvin Jánosnak nevezte, nagy tiszte-
lettel beszélt róla, és a magyarok refor-
mátorának hívta őt. Aztán egyszer 
meglepődve, talán csalódottan kellett 
tudomásul vennünk, hogy nagy refor-
mátorunkat édesanyja nem Jánoská-
nak, hanem Jean-nak szólította, hogy 
anyanyelve nem a magyar, hanem a 
francia volt, hogy nem magyar földön, 
hanem szó szerint az Óperencián túl, 
azaz az ausztriai Ober Enz-en túl, a 
távoli Svájcban élt és alkotott. Ismeret-
len ismerősünk ő, akiről, ha más vallá-
sú testvéreink megkérdeznek, talán 
kevés életrajzi adatot tudunk felsorolni, 
de akit mégis annyira a magunkénak 
érezünk, hogy nemcsak nevét magya-
rítjuk Jean Caulvin-ről Kálvin Jánosra, 
hanem őt magát is magyarrá avatjuk 
szívünkben.   
    Életével és munkásságával könyv-
tárnyi irodalom foglakozik, mely idén, 
születésének 500. évfordulóján nyilván 
még tovább fog bővülni. Ki volt tehát 
az az ember, akit nemcsak a 
református magyar, hanem a 
világ számos népe és nemzete 
ismer? Akinek a nevét a világon 
számos utca, köztér és intéz-
mény őrzi? Aki lelki bélyegét 
nemcsak Nyugat-Európára, ha-
nem az Újvilág egy részére is 
rányomta? Ki volt az a reformá-
tor, akinek a hatására világszer-
te jöttek létre az evangélium sze-
rint reformált egyházak? Akit a Katoli-
kus Enciklopédia a legnagyobb protes-
tánsnak, Augustinus (354-430) óta a 
legnagyobb hatású nyugati gondolko-
dónak tart? Ki volt az a humanista tu-
dós, aki alapjaiban változtatta meg a 
munkaszemléletet és a munkához való 
viszonyt az egész művelt Európában? 

Ki volt az a nagyhatású író, akinek 
meghatározó befolyása volt a francia 
irodalmi nyelv alakulására? Aki nél-
kül – Illyés Gyula szerint – a magyar-
ság még olyan sem lenne amilyen? 
    Amikor az 1509. július 10-én Noyon 
városában megszületik, nagy a ha-
nyatlás az egyházi és erkölcsi életben. 
De felébrednek a megújulásra törekvő 
erők is, és ezek csak erősödnek a Né-

metországból érkező reformátori 
(lutheri) tanok hatására.  
    A későbbi nagy reformátor még kis-
korú, amikor a reformáció tanításai is-
mertté válnak Franciaországban. Gyer-
meki lelkére előbb édesanyja vallásos-
sága van nagy hatással, amit azonban 
a korszellemnek megfelelően inkább a 

szentek és az ereklyék babonás tisz-
telete jellemez. Időbe telik, míg meg-
szabadul a hitnek ettől a már-már po-
gányságba forduló változatától. A te-
hetséges fiú 14 éves korától Párizs-
ban előbb dialektikát majd teológiát 
tanul. Itt előbb megbotránkoztatják, 
majd elgondolkodtatják, végül meggyő-
zik a reformáció tanai őt is. 1533-ban 
egy reformátori tanokat hirdető beszé-
de miatt menekülne kell a francia fővá-
rosból. A svájci Bázel városa fogadja 
be. Három évvel később 1536-ban itt 
jelenik meg fő műve az Institutio 
Religionis Christianae (A keresztyén 
vallás rendszere), melyet a francia ki-
rálynak is elküldött a protestáns tanok 
igazolásaképpen. Ezt a művét – anél-
kül hogy álláspontját megváltoztatta 
volna – az évek folyamán többször is 
átdolgozta. Ebben foglalja össze taní-
tását a Bibliáról, Istenről és a keresz-
tyén ember szerepéről a világban. Ta-
nításának középpontjában a teremtő, 
megváltó és eleve elrendelő Isten di-
csősége áll. A vallás nem egyéb, mint 
a bűnös, de kegyelmet nyert ember 
bizodalma és engedelmessége Isten 
iránt.  
    Bár Bázelben az alkotáshoz minden 

feltétel adott volt, szeretett 
volna visszatérni hazájába: 
Strasbourgban kívánt letele-
pedni. Útban Strasbourg felé 
megállt Genfben, és az itteni 
polgárok kérésére itt is ma-
radt. A Szent Péter-
templomban teológiai előadá-
sokat és szentírás-magyará-
zatokat tart. 1537-ben genfi 

lelkésszé választják. Egyre 
nagyobb tisztelet és megbecsülés öve-
zi. 21 cikkelyből álló hitvallást készít, 
melyre fel kellett esküdnie minden gen-
fi polgárnak. Aki nem tette, annak el 
kellett hagynia a várost. Egyházfegyel-
mi szabályzatot dolgoz ki, melyben sú-
lyosabb bűn esetén eltiltják a bűnöst 
az úrvacsorától. Betiltotta a városban a 

 

A genfi  
reformátor 

A genfi katedrális 
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szerencsejátékot, a táncot, a kihívó 
viselkedést. Szigorú erkölcsi rendjével 
azonban magára haragította a törzs-
gyökeres genfieket, akik 1538-ban el-
űzték a városból. Strasbourgban tele-
pedett le. Megnősült, felesége Idelette 
de Bure.  
    1541-ben a genfi tanács kérésére 
visszatért Genfbe. Ekkorra a reformá-
ció lutheri és svájci (helvét) iránya vég-
legesen elkülönült egymástól. Miköz-
ben a két irányzat egyesítésére irányu-
ló törekvések meghiúsultak, Genfben 
Kálvin megszüntette a városban dúló 
ellentéteket. Szerepe van abban is, 
hogy sikerül egységben tartani a svájci 
reformáció irányzatait. Javaslatára 
Genfben felállították a konzisztóriumot 
(egyháztanács) felerészben egyházi, 
felerészben világi tagokból. Ez ma is 
alapja a református egyházak zsinat-
presbiteri elvének. Felújítja Kálvin a 
bibliai presbitériumi tisztet is.  
    A Jelenések könyvének kivételével 
magyarázatot ír a Szentírás minden 
könyvéhez. Magyarázatai a gyakorlati 
keresztyén élethez adnak útmutatást. 
Így eszméi gyökeresen megváltoztat-
ják az egész társadalmi és gazdasági 
életet is. Genfben kötelező lesz a mun-
ka, a munkakerülést szigorúan bünte-
tik. Fellendül a posztó- és a bársony-

szövő ipar, megerősödik az óragyártás 
és az aranyművesség. Kálvin tanítása-
inak hatására megváltozik a paraszti 
és a kereskedői munkához való viszo-
nyulás is. Korábban az egyiket lebe-
csülte a másikat elítélte a középkori 
egyház. A törvényes és méltányos ka-
matról szóló igemagyarázata forduló-
pontot jelent a svájci bankrendszer ki-
alakulásban is. Mindezek hatására a 
korábbi léha és nyomorgó Genf virág-
zó városállammá alakul, amiről elisme-
rően szólnak Kálvin kortársai is. Első 
magyar tanítványa Belényesi Gergely 
volt, akit aztán magyar tanítványok 
hosszú sora követett. Ők hozták haza 
az Evangélium újra megtalált lángját, 
mely meghökkentő gyorsasággal kez-
dett terjedni a magyarlakta vidékeken 
is.   
    A Kálvin által megkövetelt szigorú 
erkölcsi rend nincs mindeniknek ínyé-
re. Még életében sok támadás éri, s 
gúnyolódás céltáblája még ma is. Leg-
inkább a szentháromság-tagadó spa-
nyol orvos, Szervét Mihály máglyaha-
lálában való szerepe miatt ítélik el mai 
kritikusai. Vita tárgya, hogy valóban ő 
tehető-e egyedül felelőssé a kortárs 
tudós kivégzéséért. Tény, hogy az ál-
tala létrehozott egyházi tanácsnak va-
lóban volt befolyása a város világi 

igazgatására is, ám a városi tanács 
magának tartotta fenn mind a testi, 
mind pedig a pénzbeli büntetések el-
rendelésének és végrehajtásának jo-
gát. Tény az is, hogy akkoriban a kato-
likus, a lutheránus, és az anglikán egy-
ház is egyaránt halálra ítélte a maga 
Szervét Mihályait. Mai szemmel ítél-
kezni egy évszázadokkal korábbi tár-
sadalmi rendről nem túl bölcs dolog. 
De mintha mindezek a tények melléke-
sek lennének, gyilkos iróniával ír róla a 
nemrég elhunyt magyar költőfejede-
lem, s egyik – szintén a közelmúltban 
elhunyt – nagy írónk pedig ugyancsak 
őt szemelte ki, hogy kifejezze egy kor-
társ diktátor iránti gyűlöletét. Nem a 
valódi Kálvint ábrázolják ezek az iro-
dalmi alkotások. A valódi Kálvin az, aki 
visszavezetett bennünket, magyarokat 
is, az Evangélium tiszta forrásához. 
Aki nélkül a magyarság még olyan 
sem lenne, amilyen. 
    1564-ben barátai és tisztelői köré-
ben halt meg Genfben. Sírhelye – mert 
ő így rendelte – mai napig ismeretlen. 
Nem akarta, hogy sírja zarándokhely 
legyen. Ezzel is azt jelezte: sosem em-
beré, hanem Istené a dicsőség.    
                                    
                                       Veress László 

    1526. augusztus 29-e a magyar 
nemzet történetében, sorsában és 
életében igen jelentős fordulópont. A 
Mohácsnál elszenvedett vereség nem 
csupán egy a vesztett csaták sorában, 
mert hatásában korszakot zárt le: vele a 
középkori Magyarország államegysége 
és függetlensége bukott el, a menekülő 
király halála pedig trónválsághoz 
vezetett, az ország előbb két, majd 
három részre szakadt, s megkezdődött 
a másfél százados török és négy 
évszázados Habsburg-uralom, elnyo-
más. A történelem Ura a rosszból is 
tudott jót kihozni, a halálból is tisztább, 
igazabb, emberibb, istenszerintibb 
életet, életlehetőséget adott a magyar 
nép számára: amint már említettük, az 
abszolút létbizonytalanságban a refor-
máció, a tiszta ige, az ige tiszta tolmá-
csolása abszolút üdvbizonyosságot 
hirdetett. A reformáció azt a rettenetes 
csapást, amely a mohácsi csatavesztés 
következményeivel érte az országot, 
teológiai és erkölcsi szempontból 
értékelte és magyarázta. Rámutatott a 
nemzet romlásának erkölcsi okaira és a 
szabadulás útjára egyaránt. Rámutatott 
arra, hogy Isten a magyarságot az 
egyház, az állam, a nemesség és a nép 
bűneiért bünteti: az egyházat a „bál-
ványimádásért” (elhagyták az egyedül 
igaz Istent), az urakat hatalmas-

kodásaikért, önzésükért, erkölcstelen 
életükért, és a népet is hasonlóképpen 
engedetlenségükért stb. Rámutatott a 
szabadulás útjára is, az pedig az, hogy 
bűnbánattal vissza kell térni az egy, 
igaz, kegyelmes Istenhez, neki 
engedelmeskedni, benne bízni, az ő 
útját kell járni, s akkor Isten leveszi a 
nép nyakáról a „pogány igát”. Nem 
kétséges, hogy egyedül ez a szemlélet 
volt képes a történelmi eseményeket, 
az ország, a nép tényleges helyzetét 
úgy feldolgozni, olyan összefüg-
gésekbe átlátni, úgy magyarázní, hogy 
az a magyarázat a belső lelki és 
erkölcsi tartalékok felszabadításával, a 
keresztyén hit belső erejének szabad 
kibontakozásával-kibontakoztatásával 
a széles rétegek, egyszerű emberek 
öntudatos és önkéntes felelősség-
vállalásával volt egyenértékű. Ezen 
biblikus szemlélet sok párhuzamot tárt 
fel Izrael népe és a magyar nép sorsa 
között. Ezen a biblikus alapon 
továbbhaladva ismerte meg mélyeb-
ben, ismerte fel és fogadta el népünk 
nagy része a reformáció helvét 
(svájci, „református”) irányát, és nyert 
abból új erőt, kitartást, megtartatást. 
                              
                                 Ladányi Sándor 
 Az Insitutio 1559-es genfi kiadásának címlapja 
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Kálvin János levele  
a párizsi nőkhöz 

  
    Olykor a férfiak is törékenyek, és könnyen megza-
varodnak, a nők gyengesége pedig, a természet rendjénél 
fogva, még nagyobb. Ámde Isten, aki a törékeny edénynek 
gondját viseli, erejét ki tudja mutatni övéinek gyönge-
ségében. Azért, Asszonyaim minden bizalmukkal az Úrhoz 
kell menekülniük, állhatatosan kell imádkozniuk, hogy ama 
romolhatatlan vetés, amelyet Ő vetett szívünkbe, s amely 
által Önök az Ő gyermekei közé vétettek fel, gyümölcsöt 
hozzon. 
    Minél gyengébb az a porsátor, amely által az Úr mun-
kálkodik, annál világosabban ragyog fel előttünk az Isten 
ereje, amelynek ellenállni nem tudunk. 
    Miután az Úrnak, Önöket asszonyokat éppen úgy tetszett 
elhívni az üdvösségre, mint a férfiakat, (mert Ő nem tesz 
válogatást férfi és nő között) – helyén való dolog, hogy a 
nők is tegyék meg kötelességüket, dicsőítsék az Istent a 
nékik adott kegyelemnek mértéke szerint; dicsőítsék éppen 
úgy, mint a legnagyobbak, a magas tudományokban a 
legkitűnőbbek. 
    Jézus Krisztus Önökért meghalt, benne és általa 
reménylik a nők az üdvösségüket. Nem szabad tehát a 
nőknek sem tunyáknak lenniük, az Úr Jézus iránti tiszteletük 
kimutatásában. 
    Amennyiben mindnyájunknak üdvössége Ő benne van, 
az Ő ügyét közös érzéssel védelmezzék meg a férfiak és a 
nők egyaránt. Ha gyöngeségünkre hivatkozva elhagyjuk, 
megtagadjuk Krisztusunkat, ezzel csak a hűtlenségünket 
pecsételjük meg. 
    Nézzenek azokra az asszonyokra, akik a Krisztus ke-
resztje alatt állottak! Íme, elhagyták akkor az Üdvözítőt, még 
az apostolok is. Ámde az asszonyok csodálatos állhata-

tossággal ott maradtak! Vegyék eszükbe, Asszonyaim, azt 
is, hogy asszony volt, aki a feltámadásnak hírét az 
apostoloknak tudtul adta, amit az utóbbiak sem elhinni, sem 
megérteni nem tudtak. 
    Ha az Úr akkor ilyen tiszteletben részesítette az 
asszonyt, azt hiszik, hogy azóta megváltozott? 
    Hány ezer és ezer asszony áldozott vért és életet 
Krisztus Országának terjesztéséért? Nem találkozott-e az ő 
hitük, valamint vértanúságuk, a világ elismerésével? 
Anélkül, hogy a múltba visszamennénk, nem látjuk-e napról-
napra saját szemeinkkel, hogy az Úr együtt munkálkodik 
velük s általuk, s bizonyságtételükkel megszégyeníti az 
ellenséget? Valóban, nincs olyan hatalmas prédikáció, 
amely az ő hitvallásuknak erőteljesebb példaadásával 
felérne! 
    Ezeket az új és régi példákat állítsák szemeik elé, 
gyöngeségük erősítésére, hogy megtanuljanak bízni Abban, 
aki a törékeny edények által, olyan nagy dolgokat vitt 
véghez. Ismerjék fel a dicsőséget, amelyben Önöket 
részesíti, hogy az Ő vezetésére bízhassák magukat! 
    Tudják Önök nagyon jól, Asszonyaim, hogyha az Úrnak 
életükkel valami célja van, – Ő elég erős annak 
megoltalmazására, ha pedig ezt a múló életet jobbal akarja 
felcserélni, bizony boldogok, akik a rövid élet fejében, Vele, 
az örök dicsőségben élhetnek. Hiszen azért vagyunk a 
világon, hogy a kegyelem által megvilágosíttatva, életünkkel 
és halálunkkal Őt dicsőítsük, azután pedig teljesen Vele 
egyesüljünk. 
    Az Isten adjon Önöknek kegyelmet, hogy e szavak felett 
elgondolkozzanak, hogy ezeket szívükbe vésvén, minden-
kor az Ő akaratához szabják magukat. Úgy legyen! 
     
    Genf, 1557. szeptember 

Muraközy Gyula 
  

Kálvin 
  

Két arca van: az egyik rám mered,  
Mint büszke kőszirt nyüzsgő völgy felett,  

Lelkünkbe néző lelkiismeret.  
 

Dacos kemény arc. Gránitból faragták.  
Tekintete a végtelen szabadság.  

Belécsonkulnak gyilkos, balga szablyák.  
 

Századok fölött virraszt egyedül,  
Magános, büszke csönd veszi körül,  

Lelkén az óriások gondja ül.  
 

A másik arca szenvedő, szelíd...  
Hordozza titkon mások könnyeit;  

S magányok mély völgyében rejtezik.  
 

Alázatos arc… Remegő gyerek...  
Amazt mi látjuk, földi emberek,  
Ezt csak az Úr, a csillagok felett.  

 

Kálvin genfi szobra 
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Márták és Máriák (31.) 
 
    A sűrűn lakott Alsó-Nyárádmente középtáján találjuk 
Luka-Ilencfalvát. A hagyomány szerint az előbbit egy régi 
kápolna Lukács védőszentjéről nevezték el, az utóbbit ki-
lenc vitéz alapította. A templom előtti régi szakállszárító ba-
rátságosan hívja az idejövő embereket egy kis istentisztelet 
utáni beszélgetésre. Orbán Balázs dicséri az itt lakók tiszta-
ságát, jómódját, s a falu érdekességeként említi a székely 

kapu itteni változatát: a nagykapu két oldalán két kiskapu 
nyílott, egyik az emberek, másik az állatok számára. A 714 
lelkes református gyülekezet nőszövetsége feltehetően a 
két világháború között alakult, mint a szomszédos falvak-
ban, de semmi erre vonatkozó feljegyzést nem találunk. 
1990-ben 40 taggal szervezték újjá. Az asszonyok nagy 
buzgalommal perselypénzükből szőnyeget vásároltak a 
templomba, a padokra terítőt varrtak, főzőedényeket, ét-
készletet vettek közös használatra. A gyakori szeretetven-
dégségek után megmaradt élelmet, zöldséget a Lydia árva-
háznak, a kolozsvári kollégiumnak és a kőhalmi szórványis-
kolának viszik, a református öregotthon számára laskát ké-
szítenek, az állami öregotthont évente látogatják. Bibliaórái-
kat keddenként tartják, nagyon szeretik a cserelátogatáso-
kat, amikor kimozdulnak a mindennapok szürkeségéből. 
Konferenciákra is járnak, gyakran egy-egy autóbusznyi asz-
szony utazik az ilyen alkalmakra. Névnapot, születésnapot 
együtt ünnepelnek, húshagyókedden mulatságot szervez-
nek tombolával, farsangi jelmezekkel, mókával, nevetéssel. 
Előadásokat hallgattak a daganatos betegségekről, lakbe-
rendezésről, egészséges táplálkozásról, külső-belső szép-
ségről, gyermeknevelésről. Most éppen a falubeli gyerekek 
vakációs táborára készülnek, ahol az anyukák főzik az ebé-
det-vacsorát, a tanítónők, óvónők foglalkoznak a kicsikkel.  
A luka-ilencfalvi nőszövetség talán legfontosabb tevékeny-
sége a baba-mama klub volt. Szerették volna, hogy a fiatal 
anyukák kimozduljanak a mindennapi élet egyhangúságá-
ból, bekapcsolódjanak az egyházi életbe gyermekeikkel, 
családjukkal együtt. A nőszövetség tagjai inkább a fiatal és 
a középnemzedékhez tartoznak. A Mária és Márta Magazin-
nak nincsenek előfizetői, ha szeretnének egy-egy cikket 
vagy verset elolvasni, szabadeladásban szerzik be. 

  
    Káposztásszentmiklós-Csiba a másik alsó-nyárádmenti 
kettős település. Nevét a falu védőszentjéről kaphatta, első 
említése 1332-ből való. A 1567-es névjegyzékben Zent-
Miklóst 11, Chybafalvát 2 kapuval találjuk. A templom, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Nyárád völgyére, feltehe-
tően XIII. századi, a sok átépítés miatt régi jellege elveszett, 
a freskók megsemmisültek.  
Az egyházközség életében mindig fontos szerepet játszott a 
nőszövetség, mert a templomban az orgona karzatán két 
feliratot is olvashatunk: 1938, 1994 Nő Szöv. A kommunista 
rendszer kényszerszünete után 1994-ben alakult újjá 44 
taggal. Indulásukkor a holland testvérgyülekezettől kaptak 
anyagi támogatást. A bibliaórájukat csütörtökön este tartot-
ták, ez később áttették a vasárnapi istentisztelet utánra.  
Perzsaszőnyeget ajándékoztak a nyárádkarácsoni egyház-
nak, adakoztak a csucsai templom és a saját templomuk 
javítására, kalácsot sütöttek a marosvásárhelyi árvaház 
gyermekeinek, az öregotthonnak, részt vettek a paplak ab-
lakinak festésénél, női világimanap házigazdái voltak, a 
templomszentelés és a falutalálkozó után szeretetvendég-
ségre hívták a résztvevőket. Szívesen vesznek részt ének-
kari próbán és fellépésen, az evangelizációs hetek mindig a 
nőszövetség szeretetvendégségével végződnek. Minden 
hónap első vasárnapján vecsernye után közösen megláto-
gatják az időseket, betegeket: Igét olvasnak, énekelnek, 
imádkoznak együtt. A templomi padokra fehér írásos kézi-
munkát, az énekeskönyvekre borítót, a ravatalra terítőt, 
gyászzászlókat, a gyülekezeti terembe függönyüket készí-
tettek. Szívesen járnak találkozókra, konferenciákra, az ott 

hallottakat tanulságosnak, szépnek találják, ezáltal erősöd-
nek hitükben. 
Az Útmutató alapján olvassák az Igét, a bibliaórán beszél-
getnek róla, új énekeket tanulnak, de az egyházi folyóirato-
kat nem nagyon ismerik. Fontosnak tartják a hitélet mélyíté-
sét, a gyülekezet lelki ébredését. Idősek, fiatalok együtt 
vesznek részt ebben a szolgálatban és együtt örülnek az 
áldásoknak is. 
                                                                                                                              
                                                                                        T. I.  
 

A Luka-Ilencfalvi nőszövetség 

Káposztásszentmiklósi nőszövetség 
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Ilencfalván barátságos, virágos ház-
ban lakik özv. Szabó Józsefné Sós 
Rózsika. Innen indult életének útja, s 
ide kanyarodott vissza, a szülőfa-
luba. Most már egyedül kapálgat a 
kertben, s ha nincs vendége, csak 
magának terít asztalt. Fiatalos, 
vidám, tettre- és beszélgetésre kész. 
 
   – Milyen útravalóval tarisznyált fel 
téged a család és Ilencfalva? 
   – Nagyon szép gyermekkorom volt, a 
szüleim templomjáró emberek voltak, 
engem is úgy neveltek. A tiszteletes úr, 
Farkas Károly nagyon szeretett, sok jó 
tanácsot kaptam tőle. Gyermekkorom 
faluja (1935-ben születtem) összetartó, 
egymást segítő közösség volt, ahol az 
emberek majdnem mind rokonok vol-
tak. 
   – Hol léptél ki a falu világából? 
   – Édesapám a Magyar Népi Szövet-
ség pénztárosa volt, s valamelyik váro-
si tisztségviselő mikor nálunk járt, azt 
mondta, hogy ilyen bizonyítvánnyal 
taníttatni kell a kislányt. Én nem akar-
tam menni, mert a szomszédasszony 
azzal biztatott, hogy varrónőnek tanít, 
s azt nagyon szerettem volna. A 
szüleimhez is nagyon ragaszkodtam, 
egyetlen gyermek voltam. Végül 
rábeszéltek, Maros megyéből 13-an a 
nagyváradi kereskedelmi iskolába 
mentünk, de csak egyedül én végez-
tem. Váradra kerülve egy hét után ír-
tam, hogy én itt nem maradok, jöjjenek 
utánam. Mire édesanyámnak ideje lett 
elutazni, én már megszoktam, meg-
szerettem, nem mentem haza. 
   – Milyen emlékeket őrzöl az 
iskolából? 
   – Nagyon sok szeretetet kaptam a 
tanároktól, akik tudták, hogy messziről 
való vagyok, sokszor vasárnap ebédre 
is meghívtak, hogy ne érezzem 
egyedül magam. Az iskola után Maros-
vásárhelyre kerültem, mint könyvelő, 
18 évig dolgoztam. Az első házas-
ságom nem sikerült, hamar elváltunk, 
a kislányom velem maradt. 
   – Hogy ismerkedtél meg Jóskával? 
   – A tiszteletes úr, Farkas Károly 
ajánlotta, hogy milyen jó ember, éppen 
hozzám való lenne, aki a gyermekemet 
is nagyon szeretné, s akiben nem 
fogok csalódni. Mondta, hogy nagy a 
korkülönbség, de az nem számít. Én 
nem akartam férjhez menni, amíg a 
kislányomat nem rendezem el. Jóska 
akkor már 3 éve özvegyen élt, a gyer-
mekei felnőttek, s én elgondoltam, 
hogy milyen rossz lehet neki, ha otthon 

nem várja senki, s Beresztelkéről 
Szászrégenbe kell bejárjon ebédelni. 
Hiába nem kívántam a házasságot, de 
valahogy az Isten úgy rendezte, hogy 
amikor megismertem, s láttam, hogy 
milyen jó ember, meghoztam a dön-
tést.  A kislányom úgy jelentette be a 
szüleimnek, hogy „édesanyámmal fér-
jhez megyünk”. 
   – Nem bántad meg ezt a lépésedet? 

   – Soha, sőt inkább úgy éreztem, 
hogy ő volt az Istentől nekem rendelt 
társ. Mikor hozzáköltöztünk Beresz-
telkére, a kislányom V. elemista volt, s 
ő vitte el kézen fogva az iskolába 
beíratni. A férjemnek négy, majdnem 
velem egykorú gyermeke volt, akik 
testvérként fogadtak, ma is tartjuk a 
kapcsolatot az unokákkal, dédunokák-
kal. 
   – Hogy fogadott a gyülekezet? 
   – Nagy szeretettel, én is mindenkit 
megismertem, tudtam a gondjukat-
bajukat. Konfirmáláskor minden 
családot meglátogattunk. Végtelenül 
jók voltak hozzám az emberek, ha 
találkozunk, most is szívesen el-
beszélgetünk. Másik fontos kötő-
désem, ami nem engedi, hogy elfeled-
jem Beresztelkét az, hogy a lányom ott 
talált magának társat. Kimentek Ausz-
triába, két aranyos gyerekük van, de 
ha tehetik, minden évben hazajönnek, 
én 1-2 hónapot szoktam náluk tölteni. 
   – Milyen volt papnénak lenni? 
   – Sok munka volt a házban, kertben, 
gyakran jártak Kolozsvárról haza a 
gyermekek, unokák. Én szívesen dol-
goztam, nem éreztem tehernek. A 
lelkészi munkát a férjem végezte, nem 
kellett segíteni vallásórákon, bib-

liaórán, nőszövetség nem volt. Nyug-
díjazása után a férjem Fickón helyet-
tesített 4 évet, oda költöztünk. 
   – Nem esett nehezedre az új kör-
nyezettel megbarátkozni? 
   – Eleinte féltem, nehéz volt az odau-
tazás, sokat kellett gyalogolni, az 
irodában laktunk. Később ott is meg-
szerettem, az emberek jók voltak, ren-
geteg gyümölcsfa, szép vidék. Sose 
felejtem el, hogy amikor nagyhét volt, 
az emberek jöttek a mezőről haza, 
letették a kapájukat, kasszájukat, s be-
mentek a templomba. Nem sok helyen 
volt ilyen templomlátogatás. Nem volt 
papilak, de minket kárpótolt az em-
berek kedvessége. Itt is mindenkit is-
mertem, minden házban jártam. 
   – Hogy alakult tovább az életetek? 
   – Eldöntöttük, hogy hazaköltözünk 
Ilencfalvára, még éltek a szüleim, a 
falu is úgy fogadott, mint aki hazatért. 
Egy bácsi, akit gyermekkoromtól is-
mertem, úgy szólított, hogy „tiszteletes 
asszony”. Mondtam, én mindenkinek 
csak Buba vagyok, mint amíg itthon 
laktam. A szüleimmel együtt laktunk 
1990-ig, akkor meghalt a férjem, utána 
rendre a szüleim. Jóska mikor már be-
teg volt, azt kérdezte, hogy megnyu-
godhatik-e majd ő is az ilencfalvi teme-
tőben? Azóta a teste a nagyszüleim 
sírjában pihen, de lélekben mindig 
velem van.  
   –  Mit érzel a legnagyobb Istentől ka-
pott ajándéknak az életedben? 
   – Szeretetből mindig nagyon sokat 
kaptam, s ha szomorú, elkeseredett 
voltam, kaptam erőt, amire nagyon 
szükségem volt a súlyos műtétem alatt 
és utána, amikor egyedül kellett el-
viselnem a terhet. A műtét után 26 
napig a lelkészcsalád majdnem min-
den nap behozott Marosvásárhelyre, 
sugárkezelésre minden ellenszolgál-
tatás nélkül. Ez a segítség és az Isten-
től kapott lelkierő segített túlélni. 
   – Hogy élsz most? 
   – Csendben, békességben, a fa-
luban mindenki Buba nénije vagyok, 
bárkinek segítek, ha szükség van rá. 
Hetente kétszer árulok az egyházi 
turkálóban, részt veszek a nőszö-
vetség életében, s hálás vagyok Isten-
nek minden jótéteményéért. 
   – Van-e olyan szakasza az életed-
nek, amit szívesen újraélnél? 
   – Az egész életemet válogatás né-
lkül. Isten a tenyerén hordozott, min-
den nap üzent, ma például azt, hogy:  
„zörgessetek és megnyittatik.”   
                                                                                                                                        
                                      Tatár Mihályné 

 
 

Számomra minden segítség felülről jött 
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    Félve fogtam e rövid cikk megírásá-
hoz, mert a téma félreérthető. Először 
is: mit értünk jellemen? Etikai fogalom-
ról van szó, amit életvitelnek, életstí-
lusnak nevezhetnénk. Gyakran hal-
lunk, beszélünk jellemtelen emberek-
ről; nos, a jellemes nyilván ennek pozi-
tív ellentéte. Mindenki szeretne jelle-
mes ember lenni. Kálvinista jellem: 
még nehezebbé teszi feladatunkat. Ah-
hoz hogy megértsük a tartalmát, külön 
könyvet kellene írnunk. Ne tegyük, 
megtette már régen Emil Doumergue 
francia teológiaprofesszor, Kálvin jelle-
me címen írt nagy munkájában. Mi jel-
lemzi a kálvinista embert? Talán erre a 
kérdésre könnyebben feleletet talá-
lunk. 
    De itt is egyszerűbb lenne a fonákjá-
ról nézni a dolgot. Könnyebb lenne 
ugyanis arról írni, hogy mi nem nevez-
hető kálvinista jellemnek? Mert a köz-
tudatban a kálvinistaság valamiféle ku-
ruckodást, vastagnyakú csakazértis 
kevélységet tételez fel, holott ez csak 
részigazság. Annyiban igaz, hogy Kál-

vin hajlíthatatlan volt mindig, amikor 
Isten Igéjének feltétlen tekintélyéről 
volt szó. Annyira, hogy egyesek sze-
rint, minden emberi tekintélyelvet taga-
dott. Ha itt ülne mellettem, bizonyára 
lefogná a kezem, s nem engedné, 
hogy „kálvinista emberről” írjak. Mert ő 
sohase gondolt arra, hogy a saját ne-
véről nevezett követőket toborozzon 
magának, még kevésbé arra, hogy  
„kálvinista egyházat” alapítson. Mi se 
nevezzük hát magunkat kálvinistáknak, 
maradjunk meg christianusoknak, az-
az: Krisztus követőinek, ahogyan Kál-
vin János is egyszerűen annak vallotta 
magát. Milyen legyen a Kálvin evangé-
liumi tanítása szerinti Krisztust követő 
ma, a XXI. században? Nos, erről már 
könnyebben lehet írni. 
    Soli Deo gloria. Mindenki tudja, e 
három rövid szó tekinthető Kálvin jel-
mondatának. Egyedül Istené a dicső-
ség. Kálvin élete, tanítása, lelkipásztori 
és reformátori munkássága mind en-
nek a célkitűzésnek a jegyében állott. 
Mit jelent ez részleteiben? 
    Már előbb érintettem, hogy Kálvin 
számára egyetlen tekintély: Isten Igéje. 
Ez határozza meg mindennapjait, 
egyéni és családi életét, súlyos dönté-
seit, beszédét, levelezését, egyszóval: 
élete minden vonatkozását. Mi hatá-
rozza meg a mai református (kálvi-
nista) ember életvitelét, életstílusát? 
Attól függ, ki kormányoz bennünket. 
    Vannak ugyanis öntörvényű embe-
rek. Gondolkozásuknak és cselekvé-
süknek senki és semmi nem szab gá-
tat. Amit elgondolnak, azt, ha tehetik, 
véghez is viszik. Nincs erkölcsi normá-
juk, jelszavuk: jó az, ami nekem jó, 
hasznos, ami nekem szolgál. Önma-
guk állnak a középpontban. Isten 

mentsen mindenkit az ilyen életektől! 
    Aztán vannak manipulált emberek. 
Oldalról, vagy hátulról kormányozott 
emberek. Nekik az éppen előttük álló 
divat, „trend”, ideológia, politikai irány-
zat a meghatározó. Ha holnap valami 
előnyösebbnek látszik, ahhoz pártol-
nak; ingatagok, mint a teknőben levő 
víz, hol ide, hol oda loccsan. Őket le-
het leginkább kihasználni, és vannak, 
akik ezt meg is teszik. Bizonyára ebbe 
a kategóriába tartozik az emberek leg-
nagyobb része. 
    Kálvin Jánostól egy lényeges dolgot 
kellene megtanulnunk, s életgyakorlat-
tá tennünk: minket nem lehet sem be-
lülről (ösztöneink felől), sem kívülről 
(változó emberi divatok, áramlatok irá-
nyából), hanem csak felülről kormá-
nyozni. A Szentírást naponként tanul-
mányozó, Isten szavára figyelő, Vele 
naponként az imában beszélgető ke-
resztyén ember Isten Igéjének feltétlen 
tekintélye alatt áll. Ha van valami, ami 
másoktól bennünket, „kálvinistákat” 
megkülönböztet, úgy ez az. 
    Akik többé-kevésbé ismerik Kálvin 
életrajzát, szívesen beszélnek puritán 
jellemről. A fogalom ugyan talál Kálvin 
egyszerű, minden külső pompát, fény-
űzést kerülő, tiszta evangéliumi élet-
módjára, – noha tudjuk, a puritánizmus 
mozgalma mintegy fél évszázaddal 
Kálvin halála után indult el. De ettől 
eltekintve, jó lenne, ha minket, refor-
mátus keresztyéneket is puritán jelle-
mű emberekként ismerne a társada-
lom, a világ. Kérjük Isten Szentlelkét, 
hogy mindenkor felülről irányított hívők 
lehessünk, s a mi jelszavunkká is le-
gyen a kálvini jelige: Egyedül Istené a 
dicsőség! 

dr. Bustya Dezső 

A kálvinista ember jelleme 

Juhász Géza 
 

       Predesztináció 
 

Szerettem volna elrejtőzni 
mélyebbre, mint a gyökerek, 

mint az óceán szörnyei, 
s a föld gyomrában az erek. 

 
De süllyedjek akárhova, 

értem nyúl egy titokzatos 
tapogató fény makacs ujja, 
megragad, napvilágra hoz. 

 
Hiába gázolok gyehennán, 
kudarcon és kárhozaton: 

valami földöntúli kéz 
fölemeli ábrázatom. 

 
Halálos förtelemben élek, 

s nem foghatom fel az okát: 
táncol előttem egy sugár, 

s egy néma szózat megbocsát. 
 

Átlüktet a lázas világon, 
mint életosztó szívverés, 
a kimeríthetetlen irgalom: 

az eleve elrendelés. 
 

A kálvini tanok, a református vallás nemcsak a magyar 
művelődést formálta, hanem a politikai magatartást, a 
nemzeti jellemet is alakította. Múltunkat nem érthetjük 
meg enélkül és nem érthetjük meg a magyar nemzeti 
jellem történeti alakulását sem, ha nem vesszük figye-
lembe a kálvini egyház mentalitást formáló hatását. A 
kálvinizmus és magyar nemzeti érdek történelmünk fo-
lyamán soha nem került egymással szembe. 
                                                                          Benda Kálmán 
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   Június 29-én, hétfőn délben érkez-
tem a jódratosnyai lelkészi hivatal ud-
varára. Életemben először járok itt. Kö-
zeledve a település felé éreztem: nin-
csenek véletlenek, nekem most itt a 
helyem. 
   Meleg fogadtatásban volt részem. 
Mivel az elsők között itt voltam, tanúja 
lehettem a többiek érkezésének. Volt 
aki gyalog jött a vasútállomásról, kipi-
rulva cipelte a csomagját, s volt aki au-
tóval. Először kíváncsian és érdeklő-
déssel figyeltünk, még nem volt bátor-
ságunk megszólítani egymást. A gyö-
nyörű kilátást, az erdős hegyoldalt, a 
virágos udvart csodáltuk, s a köves er-
dei út mentén a Marosba siető patak 
csobogását hallgattuk. 
   A proMissio Egyesület nőszövetségi 
munkatársképző tanfolyamának veze-
tői köszöntöttek minket. Mosolyuk, fi-
gyelmességük, udvariasságuk, ked-
vességük elárulta: itt unatkozni és szo-
morkodni nem fogunk. Igyekeztek az 
ugyanazon helyről érkezetteket szétvá-
lasztani, hogy egymást jobban megis-
merjük.    
   Mindannyian sok-sok elvárással, a 
közösségi szolgálat új módszereinek 
megismerése iránti kíváncsisággal jöt-
tünk ide. És úgy gondolom, hogy ezek-
ben a napokban mindenki abban erő-
södött meg, amiben gyengének érezte 
magát, azt kapta meg, amire szüksége 
volt: feltöltődést, szeretetet, lelki békét, 
megértést, önbizalmat, beszédkészsé-
get, egymásra való odafigyelés fontos-
ságát, erőt a kereszthordozáshoz, 
együttérzést, tisztább értékrendet, cso-
port- és vezetőszellemet, sok-sok 
megoldást, barátokat, jó ötleteket és új 
lehetőségeket, játékos tanulást, az 
éneklés és együttlét örömét, és még 
megannyi áldást, amit felsorolni sem 
lehet. 
   Minden napnak megvolt a maga 
ajándéka. A témák érdekesek voltak: 

kik vagyunk, kit képviselünk, közös-
ségépítés, idősek foglalkoztatása, a 
csoportvezetés etikája, lelkigondozás, 
konfliktuskezelés, Árva Bethlen Kata 
élete (Tatár Irén előadása), agyagfor-
mázás (Demeter Irén vezetésével). A 
résztvevők igazi érdeklődést tanúsítot-
tak, az előadók pedig rendkívüli oda-
adással tanítottak.  
   Az első nap ajándéka maga az Ige 
volt, amelyet a Filippi 2, 15 alapján 
Czirmay Levente lelkipásztor hirdetett, 
s amelynek üzenete áthatotta az itt töl-
tött időt. Az élet egyéni, családi és kö-
zösségi küzdelmeiben jelen van Isten, 
aki szeret minket, és akinek hatalma 
van megoldani problémáinkat és meg-
válaszolni kérdéseinket.  
   A második nap ajándéka vezetett rá 
arra, hogy „az Úr csodásan működik 
és biztos kézzel hozza föl” mindazt, 
amire szükségünk van a gyümölcster-
mő élethez. Közösségeink sokféle ne-
hézségeire mindig van megoldás, s 
ehhez a lelkigondozás elengedhetetlen 
egyéni, családi és gyülekezeti életünk-
ben, csupán fel kell térképezni a ne-
hézségek okát és a megoldási lehető-
ségeket, amelyek már adva vannak 
Istentől. Meg kell látni és fontosnak, 
értékesnek tartani az embert, legyen 
az nő vagy férfi, fiatal vagy idős, beteg 
vagy egészséges, egyedül élő vagy 
nagycsaládban, munkás vagy munka-
nélküli, szegény vagy gazdag. 
   A harmadik nap ajándéka a közös-
ségépítés hatalmas munkaterületére 
vezetett el, látni azt, hogy mindig meg-
oldásokban kell gondolkodni. Ezen a 
napon volt a „zarándoklat”-kirándulás: 
felismerni a teremtett világ szépségét 
és megérteni, hogy az embertől függ 
ennek tisztán tartása, mert a négy élet-
elem (víz, levegő, föld, tűz) nélkülözhe-
tetlen életünkhöz. 
Az esti kézműves-foglalkozáson előjött 
belőlünk a „gyerek”. Az alkotás láza, a 

színek csodálatos világa, a szépség, a 
vidámság, a játszás és az ajándékozás 
öröme elvarázsolt mindannyiunkat.  
   A negyedik nap ajándéka a képzés 
vezérigéjében csúcsosodott ki: „sze-
retetben szolgáljatok...” (Galata 5, 13), 
s ebben benne van a türelem, odafi-
gyelés, egymás meghallgatása, öröm 
és szomorúság, megalázkodás és fel-
emelkedés. Különös érzés azonosulni 
egy közösségen belül megoldást 
igénylő élethelyzetekkel, és minden 
erőnkkel arra igyekeznünk, hogy le-
győzzük a szolgálaban felmerülő aka-
dályokat. Külön élmény volt az idősek 
között végzett szolgálat lehetőségeiről 
hallani. A program jelmondata is talá-
ló: „Sosem késő!”. Öröm és hála van a 
szívemben, hogy felfedezhettem egy 
újabb szolgálati területet.  
Árva Bethlen Kata életének példáján 
elgondolkodhattunk, hogy képesek va-
gyunk sok mindenre és sokat kibírunk 
a Krisztusba vetett hittel.  
Az agyag formázása pedig az Alkotó-
hoz emelte szívünket. Hallottuk, nincs 
két egyforma edény, minthogy nincs 
két egyforma ember sincs, csupán az 
anyag egyforma, amit kézbe vesz a 
fazekas. Hasonlatosak vagyunk a cse-
répedényekhez: különböző formájú, 
tartalmú, töredezettek vagy épek, zo-
máncozottak, díszesek vagy zománc-
nélküliek, mélyek vagy laposabbak, 
egyesek keményebbek, mások töréke-
nyebbek. Ilyennek alkotott a Mester, és 
az a jó, hogy nem vagyunk egyformák, 
mert így jobban tudunk egymásért és 
egymásnak szolgálni. 
   Az utolsó nap ajándéka az összeforrt 
közösség, az együtt töltött idő öröme, 
a felhalmozott, összegyűjtött értékek  
„csomagolása” volt. Próbáltunk nem 
sírni a búcsúzáskor, s esélytelenül 
győzködtük egymást. Hálát adtunk Is-
tennek az együtt töltött idő áldásaiért, 
és köszönjük azoknak, akik az öt cso-
dálatos napot szervezték nekünk: Bor-
sos Melindának, Lőrincz Hajnalnak, 
Demeter Imola Zsuzsának, Czirmay 
Izabellának, Bakai Andreának. Kö-
szönjük a helybéli lelkészcsalád ven-
déglátását, a konyhán tevékenykedő 
asszonytestvéreink munkáját.  
   Gyülekezeteinknek fényt hoztunk, 
piciny kis gyertyafényeket, melyeket 
vasárnap este újragyújtottunk az ott 
töltött napok emlékére.  
   Hálás vagyok Istennek, megérte! 

                     
Takács-Kővári Malvin 

Szeretettel szolgáljatok egymásnak 

* Feltöltődést, szellemi-lelki gazdagodást, tartalmas kikapcsolódást, új barátságok 
szövődését, kérdésekre kapott válaszokat, útmutatást és sok áldást jelentett az a hét, 
amelyet július 20-24 között, lelkészfeleségek számára tartottak Cserefalván. Soós Noémi 
lelkésznő, a R.K.N.Ö.F. elnöke által, a HEKS anyagi támogatásával szervezett program-
ban szó volt a gyülekezetépítésről, a stresszről, a depresszióról, az okkultizmusról, a ple-
tykáról. A résztvevők beszélgettek a „papné” szerepeiről, személyiségéről, lelkigondozói 
lehetőségeiről. 
  

* Kreatív Isten – kreatív ember volt a proMissio-sátor mottója idén a Félsziget Fesz-
tiválon. Az áhítatokon és fórumbeszélgetéseken a fiatalok arra keresték a választ, hogy 
miként látja és tükrözi vissza Isten alkotását az ember, s közben a barkács- és kézműves- 
foglalkozások során a résztvevők belekóstolhattak az alkotás örömébe és izgalmaiba. A 
sátor programjaiba –  melyeket Fekete Márton mezőméhesi lelkész irányításával 6 maros-
vásárhelyi fiatal vezetett –  sokan bekapcsolódtak.  
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   – Kik és kiknek szervezték ezt a kép-
zés? 
   Kristóf Andrea: – A Lydia Project  
skóciai szervezet alapítói betekintést 
nyerve a kelet-európai országok szoci-
ális problémáiba, felismerték, hogy 
sürgősen tenni kell valamit. Ha egy or-
szág szociálpolitikája nem nyújt ered-
ményes megoldást adott problémákra, 
vagy esetleg nem is kezel probléma-
ként bizonyos helyzeteket, akkor a civil 
társadalom, a jószándékú, tenni vágyó 
emberek beavatkozására van szükség. 
Ebből kifolyólag szólították meg a nő-
ket, akik alaptermészetükből fakadóan 
érzékenyek a szociális problémákra és 
kitartóan tudnak harcolni egy adott cé-
lért. A szervezet szándéka és célja se-
gíteni azoknak a nőknek, akik valami-
lyen közösségben vezetői, kezdemé-
nyezői szerepet töltenek be. Én elő-
ször vettem részt ezen a képzésen. 
   Bakai Andrea: – 2002-ben vettem 
részt először a Lydia Project képzé-
sén. Mivel a képzés nyelve angol, ak-
kor azért küldtek engem, mert beszél-
tem a nyelvet. Azóta ez a negyedik al-
kalom, hogy jelen lehettem, most már 
mint „forrás-ember”, aki beszámolt ar-
ról, miként kapcsolódott be közösségi 
tevékenységekbe a Lydiában tanultak 
nyomán. 
   Borsos Melinda: – A proMissio 
Egyesület szervezésében, a Lydia Pro-
ject támogatásával tavaly megvalósult 
a „Sosem késő” program, melynek öt-

lete 2006-ban született egy lengyelor-
szági képzésen. Mint a program ötlet-
gazdája, pályázatírója, megtervezője, 
és megszervezője arról kellett beszél-
nem, hogyan lesz egy ötletből valósá-
gos program.  
   – Miért éppen Litvánia volt a házi-
gazda? 
   Bakai Andrea: –  Ez a skót szerve-
zet 1995-ben kezdte el a képzéseket. 
Azóta minden évben más-más kelet-
európai ország ad helyet a tanfolyam-
nak. A mostani része volt annak a pro-
jektnek, amit litván, lett és bolgár részt-
vevők dolgoztak ki a már említett len-
gyelországi képzésen. Így lett házigaz-
dánk Gelgaudiskis, egy litvániai kis te-
lepülés. 
   Borsos Melinda: – A település és 
környék életében nagy eseménynek 
számított ez a nemzetközi tanfolyam, 
erről biztosítottak a polgármesterek, 
önkormányzatok, civil szervezetek 
képviselői, akik nagy szeretettel fogad-
tak bennünket albán, román, erdélyi, 
moldáviai, ukrán, grúz, örmény, orosz, 
lett, skót és hawaii résztvevőket. 
   – Milyen volt a képzés programja? 
   Kristóf Andrea: – Nagyon tartalmas 
programot kínált, mely a nap minden 
percét lefoglalta. A kis- és nagycsopor-
tos tevékenységeken keresztül megis-
merkedtünk a projektírás minden lépé-
sével, apró részletekre bonthattunk 
minden fázist, mely által nemcsak tu-
dásunk, hanem látókörünk is tágult. 

   
  Bakai Andrea: – A képzésnek része 
volt helyi, már működő szervezetek, 
programok meglátogatása. Ilyenkor a 
programfelelősök ismertették tevé-
kenységüket, azokat a körülményeket, 
lehetőségeket, akadályokat, amelyek-
kel szembesülnek, s főleg arról beszél-
tek, hogyan szólítanak meg, szervez-
nek be önkénteseket a munkájuk tá-
mogatásához.   
   – Hasznos volt-e amit tapasztalta-
tok? 
   Kristóf Andrea: – Számomra hasz-
nosnak bizonyult a nagycsoport szí-
nessége, hiszen mindenki más orszá-
got képviselt, ahol mások a problémák 
és ugyancsak mások a megoldási me-
chanizmusok. Egymás ismeretei és 
tapasztalatai által egy új világ nyílt meg 
előttünk. Egymást támogatva és báto-
rítva erőt kaptunk ötleteink kivitelezé-
sére, tudván azt, hogy munkánk so-
rán – a jövőre nézve – nem vagyunk 
egyedül, hanem egy nagy csoport áll 
mögöttünk, mely tagjai nehéz döntése-
inkben, akadályainkban további lendü-
letet és pozitív megerősítést biztosíta-
nak. 
   Borsos Melinda: – Minden alkalom-
mal újabb ötleteket kapok a mások ta-
pasztalatából, módszereket tanulhatok, 
melyeket majd hasznosíthatok a saját 
munkámban. Ezek az alkalmak arra is 
ösztönöznek, szinte köteleznek, hogy 
a közösségek számára újabb, hasznos 
programokat találjak ki, a feltárt problé-
mákra megoldásokon gondolkozzam, 
és dolgozzak a megvalósításukon. 
   – Milyen élményekkel tértetek haza? 
   Bakai Andrea: – Mindig jó találkozni 
régi ismerősökkel, és megismerni új 
embereket.  
   Borsos Melinda: – A találkozásokon 
és programon túl, számomra a legna-
gyobb élményt a litván levegő, erdők, 
tavak, utcák, terek tisztasága, erdők 
közötti temetők, parkok pompája jelen-
tette.  
   Kristóf Andrea: –  Az élmény sok-
színű. Élmény a kihívásnak való meg-
felelés, élmény egy kérdésre megtalált 
válasz, egy akadály áthidalására fel-
épített út, de ugyanakkor élmény az 
ismeretlennel való találkozás, a más-
ság és a sokféleség tolerálása, élmény 
az új baráti kapcsolatok megkötése, a 
kommunikációs gátak leküzdése az 
együttműködésre való hajlam és törek-
vés, és végül egy csodás élmény volt 
Litvánia, ez a távoli és számunkra is-
meretlen ország, a maga gyönyörű, 
egészséges és szinte érintetlen kör-
nyezetével. Örülök, hogy ott lehettem. 
                                                                                            
                                                     MMM 

Közös ernyő alatt 
Kelet-európai programvezetőknek tartottak nyári tanfolyamot 2009. július 25 – au-
gusztus 5. között Litvániában. Erdélyt Borsos Melinda, Bakai Andrea és Kristóf And-
rea a proMissio Egyesület munkatársai képviselték. 
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   – Hogyan is alakult a “Hit és Fény” 
mozgalom? 
   – 1971 húsvétjában Jean Vanier és 
Marie Helen Mathiol Lourdes-i zarán-
doklatot szerveztek. 120 ezer résztve-
vő, akik közül 4 ezer sérült volt, talál-
kozott a Massablie-i barlangnál. A napi 
közös ima, ének, és ünneplés, amit 
nem korlátozott a nyelvi, értelmi, kor-
beli különbség, alkalmat adott a fogya-
tékos emberek lelki gazdagságának a 
megismerésére. A zarándoklatról ha-
zatérve, az azonos helységekben élők 
találkozgatni kezdtek és közösséggé 
formálódtak. Így alakultak meg az el-
ső „Hit és Fény” csoportok. Bár a moz-
galom katolikus közegben született, a 
különböző felekezetű tagok bevonásá-
val ökumenikus jelleget nyert. Ma már 
75 országban, több mint 1500 csoport-
ban működő nemzetközi mozgalom. 
Erdélyben 9 román és 13 magyar cso-
port van. A mozgalom lelkületére jel-
lemző, hogy képesek elfogadni a sé-
rült, fogyatékos ember különleges ado-
mányait és megosztani velük a sajátju-
kat. Ahhoz, hogy képesek legyünk a 
fogyatékos emberrel hiteles, felszaba-
dító barátságra lépni „kőszívünket hús-
szívre kell cserélnünk”. Mi erre nem 
vagyunk képesek, csak Jézus és 
Szentlélek által. 
   – Mikor alakultak az első erdélyi cso-
portok? 
   – Az első csoportok 1990-ben Sepsi-
szentgyörgyön és Kolozsváron alakul-
tak. A marosvásárhely-marosszent-
györgyi csoport 1991. október 6-án jött 
létre. Nincs székhelye, de azóta sok 
gyülekezet – református, katolikus, uni-
tárius – befogadott és támogat ben-
nünket. Hálásak vagyunk azoknak a 
lelkipásztoroknak, mint Baricz Lajos 

plébános, Kántor Attila, Papp Béni 
Zsombor, Szász Zoltán Orbán Dezső, 
Szabó László lelkészek, Pál atya, akik 
találkozóinkon szeretettel vállalják a 
szolgálatot. A mozgalom tagjai 1996-
ban létrehozták az Ügyes Kezek Ala-
pítványt, mint támogató intézményt. 
Ennek a székhelye Ojtuz utca 13 szám 
alatt van, ottani telefonszám 0625-
260501. 
   – Mi a célja a mozgalomnak? 
   – A mozgalom fő alapítója, Jean 
Vanier így fogalmazta meg: „Az a fon-
tos, hogy egymásra találjunk, meghall-

gassuk fogyaté-
kos embertársainkat, 
hogy valóságos kap-
csolatok szülessenek. 
Senkit sem hagyunk 
magára, s arra törek-
szünk, hogy egymás 
terhét hordozzuk és 
biztassuk a hala-
dásra.” A találko-
zók célja szemé-
lyes kapcsolatok 
kialakítása a sé-
rült emberrel és 
családjával, ki-
szabadítani őket a bezártságból, elszi-
geteltségből, érzékennyé tenni ember-
társainkat a fogyatékkal élők iránt, és 
elfogadtatni a társadalommal ezeket 
az embereket. 
Modern, én-központú, teljesítmény-
orientált világunkban a jézusi szeretet 
lehet forrása az odaadásnak, a szegé-
nyek, öregek, társadalom perifériájára 
szorult emberek között végzett szolgá-
latnak. A keresztyén ember számára 
fontos feladat tanúbizonyságot tenni 
arról, hogy az öröm és szenvedés 
együtt létezhet, nem zárják ki egymást. 
Jellemző ránk, hogy zavarba jövünk, 
ha szenvedő vagy sérült emberrel ta-
lálkozunk, nem tudunk, miként reagál-
ni, tele vagyunk szánakozással, de 
nem tudunk mit tenni. Pedig csak a fo-
gyatékos mellé kell állni, hagyni, hogy 
tanítson saját nyelvére, értékeinek, 
szükségleteinek a felismerésére.   

    – Kik a tagok? 
    – A „Hit és Fény” egy lelkiségi moz-
galom, amelynek tagjai értelmileg hal-
mozottan fogyatékos és mozgássérült 
gyermekek, fiatalok, felnőttek, azok 
családjai, valamint az őket támogató 
embertársak. Egy-egy közösségnek 
20-30 tagja van, a találkozókat a koor-
dinátor csoport tagjai szervezik.   
    – Milyen tevékenységeket szervez-
nek? 
   – Havonta tartunk találkozókat, ame-
lyeknek része a rajzok, énekek segít-
ségével megjelenített igemagyarázat, 
elmélkedés. Ezek a találkozók szere-
tetvendégséggel zárulnak. A köztes 
időben látogatjuk egymást, közös mo-
zi-, színházlátogatást, kirándulást szer-
vezünk. Évente egyszer az erdélyi cso-
portok közös zarándoklatot és közös 
táborozást tartanak. Programjainkat 
gyógypedagógus, szociális munkás 

szervezi meg, önkéntesek is bese-
gítenek a tevékenységünkbe.  

   – Kik a támogatóik? 
   – Az alapítvány és 

mozgalom tagsági 
díjakból, külföldi 
és belföldi támo-
gatók adomá-
nyaiból, a pol-
gármesteri hi-
vatal támoga-
tásából tartja 
fenn magát. 

É v e n t e 

részt veszünk 
bazárokban, ahol a 
sérültek által készített kerámiát, képes-
lapokat, kézműves tárgyakat eladjuk. 
Bedolgozói szerződésünk van a 
Richter gyógyszergyárral, borítékokat 
készítünk nekik.   
Megtapasztaltuk, hogy az évek során 
változott a társadalom szemlélete is, 
most már nyugodtan járhatunk szín-
házba, nyilvános alkalmakra, nyitottab-
bak lettek az emberek. A szülők szá-
mára szervezett lelkigondozói csopor-
tok eredménye, hogy már nem féltik 
túlzottan fogyatékos gyermekeiket, al-
kalmakra járhatnak és ez mind pozití-
van hat úgy rájuk, mint a közösségre. 
Nekünk, szervezőknek, vezetőknek, az 
a feladatunk, hogy tegyük meg, amit 
megtehetünk, s azokat, akik még min-
dig bizonytalanok és félnek, segítsük 
át ezen a helyzeten. 
                                    Borsos Melinda 
 

Hit és Fény 
Jean Vanier szerint „Krisztusban semmilyen szenvedés el nem vész, hanem 
szeretetté alakul át.” Dr. Pethő Mária orvossal, a „Hit és Fény” mozgalom 
egyik alapítójával arról beszélgetünk, miként valósul meg ez a gyakorlatban.   
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* Szeptember 5-én immár har-
madszorra találkoztak a Közép-Erdélyi 
régió nőszövetségek asszonyai, ez 
alkalommal a marosvásárhelyi Sza-
badság utcai gyülekezet vendé-
geiként. A konferencián, melyre a Ma-
rosi, Maros-Mezőségi, Görgényi és 
Küküllöi egyházmegyékből jelentek 
meg szép számban, előadás hangzott 
el Árva Bethlen Kata életéről és Kálvin 
feleségéről. 
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Kálvin János 

Isten gondviseléséről 
 
   Mihelyt az isteni gondviselésnek fénye a kegyes emberre 
ráragyogott, nemcsak az a roppant aggodalom és félelem 
nem gyötri többé, mely azelőtt gyötörte, hanem minden 
gondtól teljesen megszabadul. Mert amily méltán retteg a 
sorstól, éppoly nyugodtan meri reábízni magát Istenre. 
Mondom, az a vigasztalása, hogy belátja, hogy az égi Atya 
akképpen tart fönn mindent hatalmával, akképpen igazgat 
parancsával s intésével, aképpen kormányoz bölcses-
ségével, hogy rendelése nélkül semmi sem történik. 
Továbbá, hogy Isten gondozásába ő is be van véve, az 
angyalok gondjára van bízva, úgy hogy sem víz, sem tűz, 
sem fegyver nem árthat neki, csak amennyire a kormányzó 
Istennek tetszik. Mert így énekel a zsoltáríró (Zsolt. 91, 3 
stb.): „Ő szabadít meg téged a madarásznak tőriből és a 
veszedelmes dögtől. Az Ő szárnyaival fedez be téged és az 
Ő szárnyai alatt lészen oltalmad; dárda és paizs az Ő igaz 
ígérete. Ne félj az éjjeli rettegéstől és a nappal repülő 
nyíltól, az éjszaka kegyetlenkedő dögtől és a délben 
pusztító döghaláltól.” Innét támad a szentekben dicsekvő 
bizakodás is: „Az Úr énvelem vagyon, nem félek: hogy 
árthatna nékem az ember? Ha szinte én körültem tábort 
járnának is, nem fél az én szívem és hogyha had támad 
ellenem, mégis Ő benne bízom. Ha a halál árnyékában 
járok is, nem szűnöm meg jót reményleni" (Zsolt. 118, 6; 27, 
3 és 56, 5 és egyebütt). Honnan van bennük, kérdem, ez a 
nagy bizalom, hogy nyugalmuk meg nem szűnik, mint 
abból, hogy bár a világ látszólag kitűzött cél nélkül kering, 
mégis tudják, hogy Isten munkálkodik mindenütt s bíznak 
abban, hogy az Ő munkája rájuk nézve üdvös lesz? Ha akár 
az ördög, akár istentelen emberek támadják meg üdvös-
ségüket, azonnal le kellene roskadniok, ha a gondviselésre 
való emlékezés és az afelett való elmélkedés meg nem 
erősítené őket. De midőn emlékezetükbe idézik, hogy az 
ördögöt, s az istentelenek egész táborát Isten keze minden 
tekintetben mintegy zabolával, úgy féken tartja, hogy 
ellenünk semmi merényletet se ki nem eszelhetnek, se 
kieszelt tervüket meg nem kísérelhetik, sem gonosztettük 
végrehajtására, bármint próbálják, egy ujjukat sem képesek 
mozdítani, csak amennyiben Isten megengedi, sőt csak 
amennyiben rájuk bízta, s nemcsak bilincsekbe vannak 
verve, hanem zablája által kényszeríttetnek engedel-

mességet tanúsítani: ha mind-
ezt – mondom – felidézik em-
lékezetükben: van, ahonnan 
bőven vigasztalhatják ma-
gukat.  
   Végül, hogy e tárgynál 
huzamosabban ne időzzem, 
ha megfigyeled a dolgot, 
könnyen beláthatod, hogy 
minden nyomorúságok között 
legnagyobb az isteni gondvi-
selés nem ismerése, s viszont 
a legnagyobb boldogság an-
nak ismerésében áll. 
 (Institutio, I. 17, 11.) 

 

A kegyelem csillagjegyében 
 
    Kálvin írja: „Az embernél nem volna szánandóbb lény, ha alá 
volna vetve az ég, levegő, föld, vizek minden hatásának. Isten 
megtiltja, hogy az Ő fiai a csillagoktól, az égi jegyektől úgy 
féljenek, mint a hitetlenek szoktak. A hitetlenek a világ 
kormányzását Istentől elveszik és a csillagokra ruházzák, azt 
képzelik, hogy boldogságuk vagy boldogtalanságuk a csillagok 
rendeléseitől és jóslataitól, nem pedig Isten akaratától függ. Aki 
e hitetlenségtól óvakodni akar, mindig tartsa emlékezetben, hogy 
semmi sem történik, csak az mit Isten tudva, s akarva határozott 
el.” 
    Arra a hónapra, amelyikben születtél, horoszkóp helyett egy 
Igét kínálunk, mert „felette közel van hozzád ez Ige; a te 
szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.” (5Móz 30, 14) 
 

Január 
Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert Ő szaggatott meg és 
Ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket! 
(Hóseás 6, 1) 
Február 
És monda nékik: Kövessetek engem, és azt művelem, 
hogy embereket halásszatok. (Máté 4, 19) 
Március 
Megjelentette néked, ó ember, mi légyen jó, és mit kíván 
az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szer-
essed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Is-
teneddel. (Mikeás 6, 8) 
Április 
Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha 
hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét? (Jn 11, 40) 
Május 
Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, a kik az 
Ő ítélete szerint cselekesztek; keressétek az igazságot, 
keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az 
Úr haragjának napján! (Sofóniás 2, 3) 
Június 
Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem 
erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.  
(II. Timótheus 1, 7) 
Július 
Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztes-
ségre gondotok legyen minden ember előtt. (Róma 12, 17) 
Augusztus 
És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy tér-
jetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és 
irgalmas Ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és 
bánkódik a gonosz miatt. (Jóel 2, 13) 
Szeptember 
Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert mine-
kutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit 
az Úr ígért az Őt szeretőknek. (Jakab 1, 12) 
Október 
Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. 
Eredj el békével, és gyógyúlj meg a te bajodból.  
(Márk 5, 34) 
November 
Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a 
Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.  
(II. Korinthus 3, 16-17) 
December 
De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az Őt 
félőkön, és az Ő igazsága a fiaknak fiain, azokon, akik 
megtartják az Ő szövetségét és megemlékeznek az Ő pa-
rancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.  
(Zsoltár 103, 17-18) 
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Kedves gyermekek! 
Jöjjetek velünk egy képzeletbeli bibliai túrára, 
amelynek során „megmászunk” néhány olyan he-
gyet, ahol nagyon fontos dolgok történtek. 
Nevüket nem árultuk el, de ha a kirándulásra ma-
gatokkal hozzátok Bibliátokat, akkor könnyű dol-
gotok lesz, és biztos, hogy nem fogtok eltévedni. 
Végül az egyes hegyek nevét írjátok be a 
megfelelő ábrákba. 

Ezen a hegyen mondta Illés próféta: „Meddig 
sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek 
őt, ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek” (1Kir 

18,21). 

180 km hosszú hegylánc, 1Móz 14,5-6 szerint 
eredetileg a horeusok lakták. Később Ézsau és 
fiai foglalták el (1Móz 36,8), akik megalapítot-
ták az Edomita ki- rályságot. 

800 méter magas hegylánc Jeruzsálemtől keletre. 
Jézus gyakran gyűlt itt össze tanítványaival (Mk 

14,26). 

Az első, név szerint említett hegy a Bibliában. Ez 
az a hely, ahol elhangzott Isten következő kijelen-
tése: „Szövetségre lépek veletek, és semmi sem 

pusztul el többé özönvíz miatt” (1Móz 
9,11). 

A törvényadás színhelye (2Móz 19). A jeruzsálemi városfalakon kívül, a Templom-
hegytől kb. 500 méterre fekvő magaslat, Jézus 
Krisztus keresztre- feszítésének a helye 

(Mk 15,22). 
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    Az erdélyi református falinaptár négy sarkát évtizedek óta 
az evangélisták szimbólumai díszítik. 
   A négy evangélista szimbóluma a középkortól ismert a 
művészettörténetben, de kialakulásuk az őskeresztyén kor-
ba vezet vissza. Létrejöttükben nagy szerepe van Ezékiel 
könyve 1. részének és a Jelenések könyve 4. részének. 
Ezékiel próféta látomásában megjelenik négy „lelkes állat”, 
amelyek ember vagy angyal, bika, oroszlán és sas kinézetű-
ek voltak. János apostol pedig látja Isten trónját és a körül 
szintén négy „lelkes állatot”: „az első lelkes állat hasonló 
vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a 
borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arca vala, mint 
egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a re-
pülő sashoz.” (Jel 4, 7) 
   Irenaeus (130-202) egyházatya volt az első, aki megpró-
bálta megfejteni a négy lelkes állat titkát. Szerinte az ember-
arcú lény Mátét, a sas Márkot, a 
bika Lukácsot és az oroszlán 
Jánost ábrázolja. 
   Augustinus (354-429) viszont 
a négy élőlényt úgy értelmezte, 
hogy Máté az oroszlán, Márk az 
ember, Lukács a bika és János 
a sas. 
   Ambrosius (340-357) püspök 
magyarázata tovább bonyolítot-
ta a négy szimbólum értelmezé-
sét, mert szerinte a négy lelkes 
állat Jézus Krisztus különböző 
megjelenési formáira vonatko-
zik. Az ember az Ő közénk való 
eljövetelére utal, az oroszlán 
Jézus erejét, rangját, királyi 
méltóságát jelzi, a bika (mint 
áldozati állat) áldozati és papi 
méltóságát fejezi ki, a sas pedig 
az egyházra leszálló kegyelmét, 
feltámadását és mennybemene-
telét ábrázolja. 
   Volt olyan elgondolás is, hogy 
a négy lelkes állat Istennek Ádámmal, Noéval, Mózessel és 
Jézus Krisztussal kötött szövetségére utal. 
   A XII. században a négy emberi erényt azonosították 
ezekkel a jelképekkel: a bika az igazságot, a sas a mérték-
letességet, az oroszlán az erőt, az ember az okosságot 
szimbolizálta. 
   Nagy Szent Gergely (540-604) római pápa tett pontot az 
egyházatyák vitájára, amikor meghatározta: az ember vagy 
angyal Máté, az oroszlán Márk, a bika Lukács és a sas Já-
nos szimbóluma. Azóta ez így jelenik meg a római katolikus, 
református, evangélikus, anglikán és ortodox egyházművé-
szetben, bár e sorok írója sincs meggyőződve arról, hogy a 
bibliai négy lelkes állatnak bármilyen köze lenne az evangé-
listákhoz. 
 
   Máté: az ember vagy angyal 
   Hieronymus (331-420) szerint is az emberarcú angyali 
lény Mátét ábrázolja. Feltevését azzal indokolja, hogy Máté 
evangéliuma Jézus családfájának felsorolásával, emberi 

származásának leírásával, emberré válásának történetével 
kezdődik. 
   A református egyházművészetben Mátét csak, mint em-
berarcú angyalt ábrázolják, de a római katolikus ábrázoláso-
kon feltűnik irattekerccsel, írószerszámokkal, adógarassal, 
pénzes zacskóval (mert korábban vámszedő volt), karddal 
és bárddal (mert a hagyomány szerint lefejezték). 
 
   Márk: az oroszlán 
   A keresztyén egyházművészet Márk szimbólumaként al-
kalmazza az oroszlánt. A magyarázat az, hogy Márk evan-
géliuma Keresztelő János történetével indul, akinek a meg-
térésre hívó és Krisztus eljövetelét hirdető hangja hasonló 
volt az oroszlánéhoz. 
   A Bibliában az oroszlán alakja negatív jelentést is hordoz, 
mint ilyen a Sátán szimbóluma:  „józanok legyetek, vigyáz-

zatok, mert a ti ellenségetek, az 
ördög, mint ordító oroszlán szer-
tejár, keresvén kit elnyeljen.”  
(I. Pét 5, 8) 
   A Márk oroszlánját szárnyak-
kal ábrázolják. Az oroszlán a 
mesékben, mint az állatok kirá-
lya szerepel. Alakja gyakran elő-
fordul különböző államok címe-
rében, nemzetek jelvényein, régi 
nemesi okleveleken. Márk Ve-
lence védőszentje, a szárnyas 
oroszlán pedig a város címerál-
lata. 
 
   Lukács: a bika 
   Lukács evangéliuma Zakariás 
papi szolgálatának leírásával 
kezdődik, aki az ószövetségi 
rendtartás szerint áldozatot mu-
tatott be Istennek a jeruzsálemi 
templomban. A mózesi törvé-
nyekben a bika (tulok, hizlalt 
ökör) mint áldozati állat szere-

pel. A bika (tulok), mint áldozati állat Jézus Krisztus egyet-
len és megismételhetetlen engesztelő áldozatára mutat, 
amellyel minden bűnünkért tökéletesen eleget tett. Lukács 
Jézus Krisztus főpapi áldozatát hangsúlyozza. Így lett Lu-
kács jelképe a szárnyas bika (tulok). 
 
   János: a sas 
   János evangélistát sasként ábrázolják. A sas a napba te-
kint, magasban repül, hogy messzire lásson. János is így 
tárja fel az emberek előtt evangéliumának üzenetét. 
   A sas az oroszlánhoz hasonlóan királyi állat, a madarak 
királya. A római birodalomban az államhatalom jelképe volt. 
A keresztyén kultúrában gazdag jelentéstartalom kapcsoló-
dik a sashoz: lehet a keresztség, az emberi lélek, a feltáma-
dás, a mennybemenetel jelképe. Kígyóval harcolva Krisztus 
győzelmét jelképezi a sötétség, a bűn felett. A karmai között 
halat tartó sas Krisztus jelképe, aki a hívő keresztyént ki-
menti a bűn tengeréből. 
                                                                                      njl 

Az evangélisták szimbólumai 



Rejtvényünkben ismét, az ötszáz éve született refor-
mátorra, Kálvin Jánosra emlékezünk. 
 
Vízszintes: 1. Kálvin híres jelmondata. A nagy refor-
mátor egész szellemiségét, lelkületét híven fejezi ki 
e három latin szó, 12. Ilyen a csendes eső, 13. Becé-
zett Ágnes, 14. Nagyon régi, 15. Jákob első felesége, 
16. A fej része, 18. Kálvin teológiájában különös 
hangsúlyt kap a Léleknek ez az ajándéka, 20. Meg-
kurtított deka! 21. Indítékait, 23. Bizony, 24. … bejöttünk 
nagy örömmel – közismert énekünk kezdő szava, 25. A 
Bibliában gyakran emlegetett súlyos fertőző betegség, 
27. Szláv uralkodót, 29. Mutatószó, 30. Védelmi célt 
szolgál, 31. Gyermekem keresztapja, 32. Gőgösen visel-
kedik, 33. Büntet, 34. Legismertebb gyümölcsünk, 35. 
Megcsonkítva: marad-e? 36. Tojás németül, 37. Kettős 
mássalhangzó, 38. Vidám történet, 40. Mosoly töredék! 
41. Fokoz, 43. Időmérő (é. f.), 44. Bő, 45. Hazai pénz-
nem, 47. Áradástól véd, 49. Kártyalap, 51. Cselekvést 
kifejező szó. 
 
Függőleges: 1. „Izrael … és lovagjai” – kiált fel Elizeus a 
2Kir. 2, 12-ben, 2. Csonka nóta! 3. Skálahang, 4. Görög szi-
get, 5. Női név, 6. Boáz egynemű hangzói, 7. Vissza: na-
gyon öreg, 8. Hamis magaslat, 9. Barnás-vöröses, 10. Kötő-
szó, 11. Rendetlen Ali! 12. Hamisítvány, 17. Ízléstelen cifra-
ság, 19. Mutatószó, 20. Két hangsúlyos, markáns bibliai 
fogalom Kálvin teológiájában (kötőszóval), 21. Borda kö-
zepe! 22. Csatár, 24. Kálvin hitéletének kiemelt mozzana-
ta volt az … . 26. Alföldi per, 28. Egyiptomi napisten, 29. 
Teher, 31. Kis László, 32. Értéke, 34. A nagy reformátor 
mindent ennek mértéke alá állított, 35. Nem az enyém, 
nem a tiéd, 37. Kettős mássalhangzó, 39. Hatvan percet, 
41. Vágány, 42. Edény, 44. Majdnem a tiéd! 46. Azonos 
magánhangzók, 48. Török Tünde, 50. A zsák fele!       

Beküldendő: vízszintes 1, 18, függőleges 20, 24, 34. 

Piperade – Lecsó francia módra 
Hozzávalók:  4 tojás, 1 zöldpaprika, 1 pirosra színeződött 
paprika, 4 nagy paradicsom, 1 fej vöröshagyma, 4 evőkanál 
olaj, 2 gerezd fokhagyma, kakukkfű, majoránna, só, törött 
bors ízlés szerint. 
Elkészítés: A megmelegített olajban 5 percig pároljuk a fel-
szeletelt paprikát, vöröshagymát és a zúzott fokhagymát. 
Ezután hozzáadjuk a meghámozott és szeletekre vágott pa-
radicsomot, a kakukkfüvet, majoránnát, megsózzuk, meg-
borsozzuk, és még 15 percig pároljuk. Közben a tojások 
sárgáját elkeverjük 1 evőkanál langyos vízzel, majd óvato-
san hozzáadjuk a tojások fehérjéből készült kemény habot. 
Ráöntjük a paprikás paradicsomra, és 5 perc múlva tálaljuk. 
 
Olaszos lecsó 
Hozzávalók: 1 doboz egész paradicsomkonzerv, 5 db para-
dicsom, 5 db paprika, 5 db, ízes kolbász, 1-2 gerezd fok-
hagyma, olívabogyó, olaj, só, bors, oregano. 
Elkészítés: A 2 gerezd fokhagymát lereszelve kis olajon 
megpirítjuk, hozzáadjuk a felkarikázott paprikát, paradicso-
mot és egész paradicsomkonzervet. Amikor már kezd pu-
hulni a paprika, beletesszük a felkarikázott füstölt kolbászt, 

a kimagozott és felkarikázott olívabogyókat, megsózzuk, 
megborsozzuk, és oreganóval ízesítjük. Lehet tésztával 
vagy friss kenyérrel fogyasztani. 
 
Lecsós csirketokány juhtúrós puliszkával 
Hozzávalók: 60 dkg csirkemell-filé, 10 dkg füstölt szalonna, 
1 nagyobb vöröshagyma, 30-30 dkg paprika és paradicsom 
(vagy üveges lecsó), só, pirospaprika. A puliszkához: 30 
dkg kukoricadara, 15 dkg juhtúró, 2 dl tejföl. 
Elkészítés: A szalonnát apróra vagdossuk, egy nagyobb 
edényben zsírjára sütjük. Beledobjuk a felkockázott húst, 
kevergetjük, míg kifehéredik. Ekkor rászórjuk a finomra aprí-
tott vöröshagymát, ha üvegesre sült, megsózzuk, pirospap-
rikát hintünk rá. Belevegyítjük a paradicsom- és paprikacik-
keket, majd lefedve puhára pároljuk. A puliszkához felforra-
lunk egy liter vizet. Megsózzuk, és szüntelenül kevergetve, 
lassan beleszórjuk a kukoricadarát. Néhány percig főzzük, 
aztán duzzadni hagyjuk. A kész puliszkát egy kivajazott tűz-
álló tálba simítjuk. Rámorzsoljuk a juhtúrót, meglocsoljuk a 
tejföl felével. A lecsós csirketokánnyal beborítjuk, ráöntjük a 
maradék tejfölt, és előmelegített sütőben, 200 fokon, 20-25 
perc alatt átforrósítjuk. 
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KERESZTREJTVÉNY 

Készítette: Zöld György 

Gratulálunk az előző lapszámban megjelent rejtvény helyes 
megfejtőinek! A sorsoláson Jakab Ildikó csekelaki olvasónk 
könyvjutalmat nyert. 


