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    Hitvallásaink mindig szükségbıl és céllal íródtak. 
Szükségbıl, mert a hitre jutott ember számára fontos, 
hogy megvallja: kiben hisz, s legyen mibıl erıt merítsen, 
amikor hite miatt támadások érik. Céllal, mert a hitben 
élı egyén és közösség szeretné, hogy a hit által kapott 
áldás és boldogság másokhoz is eljusson. 
    Hitvallásaink a Szentírásban gyökereznek, a Szent-
írás tanítására épülnek és mintegy el is igazítanak, tér-
kép gyanánt szolgálnak a Szentírás csodálatos világá-
ban. 
    Hitvallásaink arról is tanúskodnak, hogy a hit nem 
magánügy, még akkor is, ha személyesen valljuk meg. 
A hit drága és személyes kincs, amirıl vallást teszünk, 
hogy Isten áldott Szentlelke sokakat megajándékozzon 
vele. 
    A Bibliában gyakran találkozunk azzal, hogy emberek 
megvallják hitüket, s hitvallástételük nyomán mások is 
hitre jutnak. A szerecsen komornyik hitre jutása, a cso-
dálatos isteni gondviselés eredménye, melyben minden 
– a történetben szereplı – embernek megvan a szerepe 
és feladata. Nem tudjuk, hogy a szerecsen komornyik 
hol és kitıl hallott elıször Istenrıl, viszont azt tudjuk, 
hogy azért járt Jeruzsálemben, hogy Istent imádja. Isten 
pedig munkálkodik benne, Ézsaiás prófétát olvassa, s 
Filep apostol azt a feladatot kapja, hogy az Úr Jézus 
Krisztusról beszéljen neki. 
    Filep igehirdetése bizonyságtétel, hitvallástétel volt. 
Úgy hirdette Jézust, mint aki személyesen ismerte és 
személyes kapcsolata van Vele, mert az igazi, képmuta-
tás nélküli hitvallás mindig arról szól, hogy: „…Isten Fia 
a világ kezdetétıl fogva a világ végezetéig az egész em-
beri nemzetségbıl Szentlelke és Igéje által magának az  
igaz hitben megegyezı, örök életre elválasztott sereget 
győjt, azt oltalmazza és megtartja: és hiszem, hogy en-
nek a seregnek én is élı tagja vagyok, és mindörökké 
az maradok.” (HK 54) 
    Amennyiben a fentiek igazak reánk nézve, akkor két-
féleképpen vallhatjuk meg hitünket, tehetünk bizonysá-
got arról, hogy „Jézus Krisztus tulajdona vagyok”. Val-
lást tehetünk a beszédünkkel és a cselekedeteinkkel, 
arra vigyázva, hogy a kettı összhangban legyen egy-
mással. 
    Ahol ıszintén, szívbıl beszélnek Jézusról, mint Uruk-
ról és Megváltójukról, ott élı hitre jutnak azok, akik 
ugyanúgy ıszintén hallgatják.  

    Filep ıszintén hirdeti Jézust, a szerecsen komornyik 
vágyakozó és nyitott szívvel hallgatja, és megtörténik a 
csoda: hitvallásból hitvallás fakad.   
    A mai, anyagiakra és testiekre összpontosító világ-
ban, sajnos, a hit megvallása, nagyrészt a templomok, 
imaházak falai közé szorult és egy-egy ünnepi alkalom-
hoz kötıdik. Pedig a hitvallástétel a mindennapi élet ré-
sze kellene legyen. Azt is tapasztaljuk manapság, hogy 
egy bizonyos szégyenérzet társul ahhoz, amikor Isten-
rıl, a hitrıl kellene beszélni. Mindez annak az eredmé-
nye, amit Karl Barth így fogalmaz meg: „A keresztyén 
embert ostromolja a világ… A világ támadása esetleg a 
bizonyságtétel, mint olyan ellen irányulhat.”  
    A mai világban, és benne az egyházban, szükség van 
arra, hogy ıszinte szívvel beszéljünk Jézusról, mint sze-
mélyes Megváltónkról, aki az egész világ Megváltója, 
hogy újra és újra megismétlıdjön a csoda, amikor hitval-
lásból hitvallás fakad. 
    A szerecsen komornyik megfogalmazza a saját, egy-
szerő hitvallását – „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Is-
ten Fia” –  és boldogan folytja útját. Ezt mondhatjuk 
Fileprıl is, aki örült, hogy a komornyikot az Úrhoz vezet-
hette. Az etiópiai pénzügyminiszter megtalálta a legfon-
tosabbat: a mennyei kincset. Ez boldogsággal töltötte el, 
ellentétben a gazdag ifjúval, aki szomorúan távozott Jé-
zustól (Mt. 19, 22). A komornyik annak ellenére, hogy 
Filep elragadtatott, mégsem egyedül ment tovább, mert 
az igazi Tanító a szívében vele maradt. (I. Jn. 2, 27)  
    A szívbıl jövı hitvallás örömöt hordoz, hiszen a hit-
valló embernek mindennél nagyobb örömöt jelent az a 
bizonyosság, hogy nem önmagáé, hanem Megváltójá-
nak a tulajdona. 
    Életünk útján tovább mehetünk hittel, vallást téve ar-
ról, hogy olyan Urunk van, aki ezt az egész világminden-
séget fenntartja és igazgatja. Tovább mehetünk öröm-
mel tudva azt, hogy noha a mi Megváltónk a mennyben 
van, Igéje és Szentlelke által soha sincs távol tılünk. 
    A Heidelbergi Káté 450. évfordulóján, imádkozzunk 
azért, hogy írott hitvallásaink megelevenedjenek a gon-
dolatainkban, szavainkban és cselekedeteinkben, hogy 
hitvallásból hitvallás fakadjon családjainkban, gyüleke-
zeteinkben és egyházunkban. 
          
              Szép Eduárd 

Hitvallásból fakadó hitvallás  
 

Filep pedig monda: Ha teljes szívbıl hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda:  
Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia. (ApCsel. 8, 37.) 

Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? 
Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűsé-
ges Uramnak és Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével min-
den bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a Sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy 
megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül mégcsak egy hajszál sem eshetik le a fejemről; 
sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia; azért engem Szentlelkével biztosít az 
örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezután őneki éljek. 

(Heidelbergi Káté, 1.) 
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    Egyszer Jézus közvélemény-
kutatást tartott. Megkérdezte tanít-
ványait: kinek mondanak engem az 
emberek? Aztán ıket, személyesen 
is megkérdezte: hát, ti kinek mon-
dotok engem? A válasz éppen úgy 
megkerülhetetlen, mint ahogy nem 
lehet elbújni a másik kérdés elıl 
sem, amit Jézus az ı tanítványainak 
feltesz: szerettek-e engem?  

    Jézus elsı kérdésére Péter 
nagyon röviden felelt: Te vagy a 
Krisztus, az élı Isten Fia. Jézus 
követıinek elsı, egyik legısibb, leg-
rövidebb hitvallása volt ez. Ám ennél 
rövidebb hitvallás is létezik: Jézus 
Krisztus. Ebben a szókapcsolatban 
csak az elsı név, a másik méltóság-
jelzı. Magyarul: Jézus Messiás. Jé-
zus a Felkent. Ami azt jelenti: Jézus 
a megígért Megváltó. Jézus Sza-
badító. Aki ezt a nevet kimondta, 
már vallást tett Jézusba vetett hi-
térıl: ı megígért Messiás, akiben 
beteljesedtek Isten ígéretei. 

    Ebbıl az ısi, rövid hitvallásból, 
mint egy kis magból, két-három 
évszázad alatt a Szentlélek ihletése 
nyomán összeállt az a hitvallás, amit 
Apostoli Hitvallás néven ismerünk. 
Valahányszor tévtanok veszélyeztet-
ték az eredeti, tiszta hitet, Jézus 
tanítványai szükségét érezték an-
nak, hogy az emberi véleményekkel 
szemben kimondják, mit hisznek az 
Atyáról, a Fiúról, a Szentlélekrıl. Az 
Apostoli Hitvallás mind a mai napig 
az a hitvallás, ami annyi vészt, vi-
hart, szakadást kibírt, és amely a 
mai napig is valamiképpen kifejezi a 
keresztyénség egységét. Így az 
Apostoli Hitvallás válasz Jézus 
másik kérdésére is. Ezzel a hit-
vallással a Benne hívık azt is meg-
vallották, hogy bár tele vannak gyar-
lósággal, mégis szeretik ıt. 

    Jézus kérdése akkor is szólt, 
amikor az évszázadok múlásával a 
keresztyén hit már nagyon megrom-
lott, és a hit megvallása csupán a 
liturgia részeként, gépiesen elmon-
dott szöveggé alacsonyult.  

    Az 1500-as évek elejétıl egyre 
több ember lelkiismeretében szólal-
tak meg a Jézus által feltett 
kérdések. Németországban Luther 
Márton, Franciaországban Kálvin 
János, Svájcban Bullinger Henrik és 
Zwingli Ulrich, Németalföldön (a mai 
Hollandia és Belgium területén) 
Guido de Brés, Skóciában John 
Knox hallotta meg ezt a kérdést és 
érezte hivatásának, hogy válaszol-
jon rá. Megszólalásuk felébresztette 
honfitársaik lelkiismeretét is.  

Uralkodók és polgárok döbbentek 
rá, hogy Jézus minden embert és 
minden nemzetet megkérdez, és 
hogy a válaszadást nem lehet meg-
spórolni. Egymás után születtek 
meg azok a hitvallások, amelyek 
egy-egy királyság, fejedelemség, 
vagy éppen egy egész nemzet hit-
vallását fogalmazták meg. Németor-
szágban Luther Márton, tudós tár-
saival, az Ágostai Hitvallásban 
(1530), Bullinger Henrik Svájcban, 
az I. majd a II. Helvét Hitvallásban 

(1535 illetve 1562), Kálvin János a 
Francia Hitvallásban (1559), John 
Knox öt másik társával a Skót Hit-
vallásban (1560), Guido de Brés a 
Belga Hitvallásban (1561), az 
Egyesült Királyság presbiteriánusai 
a Westminsteri Hitvallásban (1647) 
vallották meg azt a hitet, amely nem 
ellentétes a Szentírás tanításával, 
hanem összefoglalása annak, amit 
Jézus ránk hagyott. Olykor súlyos 
üldözések közepette fogalmazódtak 
meg ezek a hitvallások, és azt 
bizonyították, hogy akik ebben a 
formában vallják meg hitüket, azok 
törvénytisztelı polgárok, akik a 
Szentírás valódi tanítását vallják és 
követik.  

    A reformáció korában keletkezett 
nemzeti hitvallások némelyike, túl-
lépve helyi jellegén több nemzet 
hitvallása lett. Ilyen a mi Heidelbergi 
Káténk (1563) is, amely a mai Né-
metország területén, német nyelven 
íródott, de amint latin nyelvő 
fordítása is megjelent, elérhetıvé 
vált más nemzetek számára is. A 
holland reformátusok 1619-ben, a 
magyarok, az 1577-ben lefordított 
Kátét, 1646-ban fogadták el. 

    Így, mi magyar  reformátusok 
együtt valljuk meg az ısi hitet a 
többi felekezettel, amikor az Apostoli 
Hitvallást mondjuk. Sajátos hit-
vallásainkkal, a II. Helvét Hitvallás-
sal és Heidelbergi Kátéval a világ 
reformátusságához való tartozá-
sunkat fejezzük ki. Isten csodálatos 
kegyelmébıl évszázadok óta anya-
nyelvünkön mondhatjuk és vallhatjuk 
meg hitünket.  

    De sosem kerülhetı meg az sem, 
hogy egyénileg is válaszoljunk Jé-
zus kérdéseire: Te kinek mondasz 
engem? Szeretsz-e engem? 

    Kérjük Isten Szentlelkét, hogy 
adjon nekünk és népünknek is élı 
hitet, amellyel ezekre a kérdésekre 
tisztán csengı, másokat is vallásté-
telre buzdító választ tudunk adni.  

        Veress László 

A személyes bizonyságtételtől  
a nemzeti hitvallásokig 

 A Heidelbergi Káté elsı  
kiadásának címlapja 
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    Egy átlagos erdélyi ma-
gyar református család vallá-
sos olvasmányai között, álta-
lában elsı helyen a követke-
zı négy-öt könyv található: 
Biblia, énekeskönyv, imádsá-
goskönyv, kalendárium és a 
Heidelbergi Káté. A sorrend 
nem mindig ugyanez. A törté-
nelem során nem véletlenül 

neveztek minket zsoltáros 
népnek, mert kedveltük a 
zsoltárokat és szívesen éne-

keltük hitvalló énekeinket. A Magyar Reformátusok II. 
Világtalálkozója himnuszának második versszaka így 
kezdıdik: „Bibliás ısök sírja fölött állva” (Kádár Ferenc), 
ami utal arra is, hogy magyar református elıdeink Bibliát 
olvasó emberek voltak. Ezeknek az emlékeknek forgata-
gában elmerengtem: voltunk-e mi valaha hitvallásos 
nép? 
    A Heidelbergi Káté megjelenésének négyszázötvene-
dik évében magától értetıdıen tevıdik fel ez a kérdés. 
Ötödfélszáz év alatt annyiféle hatalom és izmus, eszme 
és tanítás tőnt fel mifelénk, és tőnt el a történelem ke-
gyetlen süllyesztıjében, de ez a 129 kérdés-feleletbıl 
álló református hitvallás átélte a muzulmán török, a ró-
mai katolikus osztrák, az ortodox román és az egyházel-
lenes kommunista hatalmakat, és segített nekünk meg-
maradni. Mégiscsak van valami titka mindennek. 
    A hitvallás egyszerre elválaszt és összetart, elkülönít 
a másféle hitet követıktıl, és egybetart azonos hitvallást 
elfogadókkal. Mindezek igazolásához két történetet me-
sélek el. 
    Erdélyben közel négyszázötven éve együtt élnek a 
Székelyföldön reformátusok és unitáriusok, gyakran 
ugyanabban a helységben. A két felekezet temploma 
alig különböztethetı meg egymástól, ugyanabból a Bibli-
ából olvassák fel a prédikáció alapigéjét mindkét temp-
lomban, sıt az énekek között is sok a közös. Meg is kér-
dezzük: mi határozza akkor meg, hogy valaki unitárius 
vagy református Erdélyben? A válasz – a hitvallás. 
    1997-ben Debrecenben, a Református Világszövet-
ség nagygyőlésén több afrikai keresztyén küldöttel talál-
koztam, bemutatkozásukkor alig egy páran nevezték 
magukat reformátusoknak. Meg is kérdeztem: miért hív-
ták meg ıket a reformátusok debreceni nagygyőlésére? 
A válasz ugyanaz volt: mert egyforma a hitvallásunk, 
tehát összetartozunk. 
    Négyszázötven éves hitvallásunk, a Heidelbergi Káté 
erdélyi református egyházunk erıs világítótornya volt a 
százötven éves fejedelemség idején, az utána beren-
dezkedı katolikus hittérítés korában, s leginkább a ma-
terialista eszmék erıszakos terjesztésének évtizedei-
ben. Itt nálunk még a Heidelbergi Kátéról is elmondható, 

hogy apáról fiúra szállt, hi-
szen édesapám is ezt ta-
nulta konfirmálása idején, 
és a fiaim is ebbıl készül-
tek a konfirmációra. 
    Az ötödfélszáz éves re-
formátus hitvallás, a 
Heidelbergi Káté erdélyi 
befogadásának legszebb 
bizonyítékai azok a tudatos 
vagy tudatalatti idézések, 
amikor idıs falusi presbiter 
így válaszol a járdán páro-
sával sétáló, és ıt leszólító nyakkendıs fiatalemberek-
nek:  Jézus Krisztuson kívül „üdvösséget másnál sem 
keresni nem kell, sem kapni nem lehet” (HK 29). Engem, 
teológiát végzett lelkipásztort is számtalanszor kisegített 
ez a négyszázötven éves, ma is idıszerő, élı vallásté-
tel. Elég, ha csak a 21-ik kérdésre utalok, amely olyan 
szépen és tömören, tisztán és idıtállóan fogalmazza 
meg: a hit szívbéli bizalom és biztos ismeret. Bizony, 
négyszázötven év alatt aligha tudtak ennél jobbat és 
igazabbat mondani életünk egyik legnagyobb kincsérıl – 
a hitrıl. Ezért is olyan fontos ez a hitvallás.  
    S ha ennyire alaptanítása a mi hitünknek, akkor kelet-
kezésének 450-ik évfordulóján illik pár szót szólni róla. 
    E magyarrá vált szó – káté – a maga görög-latin ere-
detében a vallás legfıbb tanításának összefoglalását 
jelenti, méghozzá kérdés-felelet formájában. A kérdés-
felelet módszert azért találták ki, mert így könnyebbnek 
tőnt a hit és vallás tömör tanainak elsajátítása. Már az 
elsı nagy reformátorok: Luther Márton és Kálvin János 
is írtak kátét, amelyben összefoglalták a Szentírás taní-
tását. De nemcsak ık írtak kátét, hanem magyarok is, 
például Nagy Péter erdélyi református püspök (1860-
ban). Erdélyben sokáig használták is a Nagy Péter-féle 
kátét. 
    E négyszázötven éves református hitvallás címének 
elsı szava pedig keletkezésének helyére utal. 
Heidelberg egy ma is létezı, virágzó, szép német város, 
ahol 1563-ban két református teológus – Ursinus Zakari-
ás és Olevianus Gáspár – állította össze a Kátét. 
    Az 1563-ban készült Heidelbergi Káté már a követke-
zı évben eljutott Kolozsvárra. Magyar nyelven elıször 
1577-ben adta ki Huszár Dávid, majd többen is lefordí-
tották, köztük a zsoltárfordító Szenczi Molnár Albert is. 
Az 1750-es években a katolikus egyház nyomására a 
Helytartótanács betiltotta használatát, közel egy fél év-
századig. A mi nemzedékünk dr. Tavaszy Sándor 
püspökhelyettes fordításában (Kolozsvár, 1930) hasz-
nálta, de a 450-ik évfordulóra megjelenik egy újabb, mo-
dernebb magyar nyelvő fordítás is.     
               
             Ötvös József 

Ursinus Zakariás 
(1534-1583) 

Olevianus Gáspár 
(1536-1587) 

Ötödfél évszázados útjelző tábla  
a toleráns Erdélyben 
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A hit igazsága inkább a lélek,  
 mint az ész tudománya 

 
Dr. Köllı Gábor nyárádremetei római katolikus plé-
bános, aki korábban a kolozsvári református teo-
lógián szerzett doktori címet, ezért esett rá a vá-
lasztás, hogy megtudjuk – milyennek látszik „kí-
vülrıl” a Heidelbergi Káté. 
 
    – Ami nekem a Heidelbergi Kátéban tetszik az az, 
hogy nagyon biblikus, minden ágazat benne szentírási 
alapokon nyugszik, tömör „Szentírás”. Bár kissé ne-
héz szöveg, de akinek van egy kis bibliai mőveltsége, 
az jól megérti. 
    – A lelkészek megmagyarázzák a konfirmandusok-
nak a kérdéseket és feleleteket... Mennyire nehéz 
megérteni ezt egy fiatalnak?   
    – A hitünk titkát a szívünkkel gondoljuk végig, nem 
az eszünkkel. Az értelmünkkel a lelkünkben rendet 
nem tudunk tenni. Elıször érezni kell, s utána értelmi-
leg is fel tudjuk fogni majd. Értelmi vizsgát mindenhol 
lehet tenni, de az agytréning és a hit élményvilága 
között nagy különbség van. Egzegetikai szempontok 
szerint a Szentírásról beszélni, az egy tudomány, de a 
Szentírás lelkét, szívét jól megérezni, az a lélek tudo-
mánya, ami igazi bölcsességhez vezet. 
    – A református konfirmációt és a katolikus bérmá-
lást tekinthetjük úgy is, mint a fiatalok nagykorúvá vá-
lását a gyülekezetben. E tekintetben mennyire hason-
ló a két egyház „nagykorúsítási eljárása”? 
    – A 14 év körüli kor, az ugyanaz. Hogy ki mikor vá-
lik felnıtté a hitben, az nagyon érdekes dolog. A gyer-
mek szabadon belekúszik Isten szeretetébe, a felnıtt 
ember pedig az Isten szeretetét értelemmel akarja 
megragadni, s ezért elveszít sok mindent belıle. Ha a 
történelmi egyházak így döntöttek, hogy ez a küszöb, 
elfogadom. De a lelki felnıtté válás, az lépésrıl lépés-
re történik. 
    – Mennyire mennek el a konfirmandusok, vagy akár 
a katolikus bérmálkozó ifjak ezek mellett a lehetısé-
gek mellett? 
    –Végül is minden embernek a bérmálás, vagy a 
konfirmáció a lelke mélyén valamit elindít, aztán, hogy 
ebbıl a késıbbiekben a személyes vagy közösségi 
életében mi lesz, azt igazán ı tudná megfogalmazni. 
A lényeg az, hogy a lelkipásztor segítse hozzá ezeket 
a fiatalokat, ne csak a „vizsgához”, hanem ennek az 
élményzónának a megtapasztalásához is. A lelkipász-
tornak, vagy a  hitoktatónak nem tudást kell tulajdon-
képpen átadnia, hanem a hit belsı fényét. 
    – Az élményen túl, a késıbbiekben gyakorlati hasz-
na is van annak, amit az ember egykor a hitvallásból 
megtanult. Az életben felmerülı kérdésekre a hitvallás 
igazságai sokszor jó válaszul szolgálnak.  
    – Hát, ezek jórészt megmaradnak. A szívünkben 
nagy mélységeket hordozunk. 

                                                                                                                                
Korondi Kinga 

Szeretem a Kátét,  
mesterműnek tartom 

 
Lırincz István nem is tagadhatná, – és nem is akar-
ja tagadni – közel áll hozzá a Heidelbergi Káté. 
Nemrégiben kis füzetet is szerkesztett, amelyet a 
Marosvásárhely III. Alsóvárosi Református Egy-
házközség adott ki, a Káté megjelenésének 450. 
évfordulójára. Ennek kapcsán beszélgettünk vele. 
 

    – Fiatalkoromban 8 évig a kalotaszegi Türében 
szolgáltam. Nagyon megható volt, hogy a gyülekezet 
minden tagja tudta kívülrıl a Kátét. Ma a helyzet meg-
változott, nyilván a Káté szövege kieshet a gyerekek-
nek az életébıl, de a szívükbıl talán nem. Mindenki-
ben maradnak foszlányok, amelyek útbaigazítást ad-
hatnak sok mindenben. Például, aki a Heidelbergi Ká-
té elsı kérdését hittel és szívbıl tudja mondani, nin-
csen annál boldogabb ember ezen a világon.  
    Másfelıl maga a konfirmáció nemcsak a konfir-
mandusoknak fontos, hanem a gyülekezetnek, szülık-
nek, presbitériumnak is, akiknek ez egy nagyszerő 
alkalom, hogy újrahallgathatják a kérdéseket. Éppen 
ezért a készülı fiatalok családját mindig végiglátogat-
juk. Ráadásként, minden évben táborokat szervezünk 
a konfirmandusoknak, mert akárhogy tudja, akár kívül-
rıl is fújhatja, ha kimarad, ha úgymond kikonfirmál az 
egyházból, az szomorú.  
    Ilyen szempontból jó, hogy a Káté nem csak választ 
ad a legfontosabb kérdésekre, ki vagyok, honnan jö-
vök, hanem nagyon személyes is, nem azt mondja, 
hogy mi, hanem mindig engem személy szerint szólít 
meg. 
    Én a Kátét szeretem, mestermőnek tartom, az ige-
hirdetésben, temetésekkor, mindig idézem a Kátét. 
Bennem él a Káté és hiszem, hogy a hívekben is él és 
élni fog. A Káté nyilván nem önmagában él, nem pó-
tolja a Szentírást, de egy kiváló eligazítás. A Káté 
olyan, mint egy idegenvezetı: elmész egy nagy világ-
városba és látsz szépséget idegenvezetı nélkül is, de 
lehet, hogy a legfontosabb dolgokat nem látod meg. 
Ha valaki csak úgy hozzáfog olvasni a Bibliát, lehet, 
hogy csak régi történeteket olvas, de a Káté nagysze-
rően összefoglalja, ráirányítja a figyelmet az igékre.               
    Végül hadd meséljem el egy megrázó élményemet: 
egy kedves idıs asszonyhoz hívott a család, aki hetek 
óta kómában volt és csak ritkán ébredt öntudatra. 
Amikor megérkeztem próbálták felébreszteni, hogy 
néhány szót váltson velem, de nem sikerült. Amint 
azonban imára készültem, elkezdett beszélni suttog-
va, elhaló hangon. Elıször nem is értettük, de késıbb 
világossá vált, hogy a Heidelbergi Káté elsı feleletét 
mondta. Leánya, veje és én könnyes szemmel mond-
tuk aztán vele végig a Káté szavait. Íme, így tud ez a 
drága hitvallás életben és halálban vigasztalás lenni. 

                                                                                                                              
Korondi Kinga 



6. Mária és Márta magazin 

    Még egy hajszál sem eshetik le a fejemrıl, az İ aka-
rata nélkül – a Heidelbergi Káté elsı kérdésének és vá-
laszának ez a mondata nagyon sokszor eszembe jutott 
nehéz lelki, szellemi megpróbáltatások idején, betegség-
ben, szüléskor, szüleim halálos ágyánál, s ilyenkor min-
dig emlékeztettem magamat, hogy testem és lelkem az 
Úré, İ ismer a legjobban, életem a Kezében van, İ 
szeretı Atyaként vigyázz rám, megengedi, hogy eles-
sek, de segít felemelkedni, és elküldi Szentlelkét, aki 
felemeli tekintetemet a földrıl.   
    A proMissio-sátorral több éven keresztül részt vettünk 
a marosvásárhelyi Félsziget Fesztiválon, ahol különbözı 
programokat szerveztünk a fiataloknak. Többek között 
minden nap meghirdettük a bibliai kvízt, amelynek során 
Isten Igéjével kapcsolatos, egyszerő kérdéseket tettünk 
fel. Aki három helyes választ tudott, az kis ajándékot 
kapott. Sokszor tetovált, győrőkkel, láncokkal 
„feldíszített”, piros vagy zöld színő hajat viselı fiatalok 
jöttek, s meglepıdtünk azon, hogy minden kérdésre tud-
ták a választ, mert valamikor jártak vallásórára, hittanra, 
konfirmáltak. Sokan ki akarták próbálni, hogy mire emlé-
keznek, s egy kicsit bizonyítani, talán saját maguknak is, 
hogy mégsem hagyja teljesen hidegen ıket Isten és a 
Biblia tanítása. Volt olyan, aki szégyenkezve mondta, ha 
nagymamája hallaná, hogy egy egyszerő kérdésre nem 
tudta a választ, jól megszidná.  

    Valamikor a nagymama, az édesanya, a lelkész elve-
tette szívükbe, lelkükbe a hit magvát, a Biblia legfıbb 
tanításait, s azt ık, talán akaratuk ellenére is, megıriz-
ték. S a legérdekesebb helyszínen, egy könnyőzene 
fesztiválon, egy egyszerő játék során lehetıségük nyílt 
feleleveníteni mindazt, amit valamikor tanultak.  
    Amikor tavaly készítettem egy összeállítást azokkal, 
akikkel 21 évvel ezelıtt, a Gecse utcai Kistemplomban 
együtt konfirmáltam, a Félszigeten tapasztaltakhoz ha-
sonló élményeim voltak. Bár mindenki emlékezett a 
megtanult Káté kérdések nagy részére, sokan voltak, 
akiknek azóta egyáltalán nincs köze Istenhez, az egy-
házhoz, többen voltak, akik csak ünnepekkor járnak 
templomba, de hála Istennek, olyanok is akadtak, akik 
azóta is a gyülekezetek élı tagjai. Sokan restelkedve 
meséltek, s volt, aki megfogalmazta, hogy nem tetszik, 
amit a feltett kérdéseim türkében felfedezett önmagáról.  
    Hiszem, hogy a konfirmáció során elhintett drága is-
meretek magvai ott maradnak szívünkben és a legvárat-
lanabb helyzetekben megfogannak, kicsíráznak és gyü-
mölcsöt teremnek. Hiszem, hogy mi magunk is magve-
tık vagyunk, akiknek a kisközösségekben, a munkahe-
lyen, otthon nem a pletyka és a harag, hanem a szere-
tet, megbocsátás és az örök életbe vetett hit magvait 
kell elvetnünk. 
                   Simon Virág 

 

 

 La vita è bella  
    

    A közelmúltban egy nemzetközi cég, reklámkampányában, azt találta ki, hogy egy festınek le kel-
lett rajzolnia embereket, úgy, hogy azokat sohasem látta. Mindenkirıl két rajzot készített, egyet úgy, 
hogy paraván mögül maga az alany mondta el, hogy milyennek látja önmagát, mit szeret, mi fontos 
számára, a másikat meg úgy, hogy egy olyan ember mesélt róluk, aki nemrégiben ismerte meg ıket. 
A rajzok önmagukért beszéltek. Szinte kivétel nélkül elmondható, hogy míg saját magukat borúsan, a 
hibákat kiemelve festették le a fıszereplık, addig az újdonsült ismerısök minden olyat megemlítettek, 
ami szép, szerethetı vagy valamiért megfogja az embert. A szépség és a boldogság pedig a papírraj-
zokon is visszaköszön, hiszen minden esetben ugyanarról a személyrıl van szó, de a rajzokat látva 
mégis úgy tőnhet, mintha két külön emberrıl beszélnénk. Mert szem, de fıleg szív kell ahhoz, hogy 
meglássuk a szépséget és erı ahhoz, hogy túllépjünk saját borúlátásunkon és elfogadjuk önmagun-
kat. Mert az élet szép.                                    k2 

 

Szívünkbe elvetett magvak 
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A református ember vallásos éle-
tének egyik fontos állomása a 
konfirmáció. Generációk tanulták 
meg a református identitás alapel-
veit a Heidelbergi Káté segítségé-
vel. Farczádi Margit néni, leánya 
György-Fazakas Margit és unokája 
Noémi más-más korban, eltérı 
módszerekkel, de ugyanott: a ma-
rosvásárhelyi Kistemplomban 
konfirmáltak, és ugyanazt a hitval-
lást tanulták. Mit jelentett számuk-
ra, mi maradt meg belıle – errıl 
beszélgetünk.  
 
    Margit néni – 1953-ban konfirmál-
tam húgommal, barátnı immel 
együtt. Hozzávetıleg százötvenen 
voltunk, mert több generáció konfir-
mált, fiúk, lányok vegyesen. Nekem 
elég nehéz volt, mert már dolgoz-
tam, 16 évesen munkába álltam, 
csak vasárnaponként járhattunk a 
felkészítıkre, amin a Heidelbergi 
Kátét tanultuk. Aztán eljött a várva 
várt alkalom, nem volt rendkívüli 
nagy ünnep, csak egy szép isten-
tisztelet. Kátét és énekeket mond-
tunk fel. Fehér blúzt és fekete szok-
nyát viseltünk, amit mi magunk varr-
tunk. Itthon pedig a szokásos vasár-
napi ebédet fogyasztottuk el. Most is 
a fülemben cseng, ahogy a lelkész 
ütötte a taktust, amikor énekeltük a 
Kövesd a Jézust. Egy életre megje-
gyeztem: mi életemben és halálom-
ban az egyetlen vigasztalásom… 
Noéminak is én tanítottam meg.   
    Margit – Én 1984-ben száz fiú és 
száz leánytársammal konfirmáltam 
együtt. Két évet tartott a felkészítı, 
elsı évben az elıkészítı kérdése-
ket, második évben a Heidelbergi 
Kátét tanultuk, Csiha Kálmán és 
Nagy József Levente lelkészek taní-
tottak. Minden kérdést aprólékosan 
elmagyaráztak nekünk. Volt egy ba-
rátnım, akivel hőségesen jártunk. 
Az ünnepi istentiszteleten rengete-
gen voltak, a szüleim, nagyszüleim, 
keresztszüleim mind eljöttek. Aján-

dékokat kaptam 
tılük. A felmon-
dott kérdést már 
nem tudom szó 
szerint, de a 
törvény ó- és 
újszövetségbeli 
értelmezésérıl 
szólt.   
    Noémi – 2011-ben konfirmáltam, 
mi már csak huszonötön voltunk. 
Igaz ugyan, hogy a Heidelbergi Káté 
alapján készültünk a konfirmációra, 
de a tanítás és a szemléltetés mo-
dern eszközökkel történt. Én ezeket 
nagyon élveztem. Délelıtti csoport-
ba jártam, az órákon sokat vetítet-
tek, néha filmet is néztünk, s bár ott 
volt a kezünkben a Káté, és voltak 
kérdések, amiket szóról-szóra meg-
tanultunk, a lényeg az volt, hogy mi 
magunk fogalmazzuk meg a vála-
szainkat, megértve a hitvallás lénye-
gét. A kikérdezés sem volt hagyo-
mányos, az is vetítéssel volt egybe-
kötve, kérdeztek és aki tudta jelent-
kezett, aztán saját szavaival mondta 
el a választ. Aki nem jelentkezett azt 
a lelkész utólag kérdezte. Emlékeim 
szerint, öt kérdésre válaszoltam, 
ezek közül kettı a sákramentumok-
kal, az úrvacsorával és keresztelés-
sel volt kapcsolatos. Megértettem a 
hitvallás lényegét, hiszek Istenben 
kicsi koromtól, nagymamámtól tanul-
tam az imádságokat. Mindig azt kér-
tem, hogy mondjuk azt a hosszút, ez 
az Apostoli Hitvallás volt.  
     – Élmény volt-e a konfirmálás?  
    Noémi – Manapság sokan nem is 
Istenre figyelnek a konfirmálás alkal-
mával, hanem az a fontos, hogy ki 
kap több pénzt, ajándékot. Ez ne-
kem nem nagyon számított, nem 
ezért konfirmáltam. Üknagyapám és 
dédnagyapám is lelkész volt 
Mezısámsondon, ez is motivált. 
Igaz, elıször nehezen indultam neki, 
úgy gondoltam hosszú a felkészítı. 
    Margit – A saját konfirmálásom 
nem hatott meg nagyon… Viszont, a 

barátnımmel, azután is rendszere-
sen jártunk a templomba.  De a lá-
nyom konfirmálása életem legszebb 
élménye volt, mert akkor értettem 
meg – felnıtt fejjel –, hogy mirıl is 
szól igazán. Végig követtem, ami 
történt, együtt jártunk mindig igehir-
detésekre. Nagyon szép volt az ün-
nepi istentisztelet is, a lányok egy-
szerő székelyruhában vették az úr-
vacsorát, s mi velük együtt. 
    – Visszatekintve, milyen útravalót 
adott a konfirmáció? 
    Margit – Én megtanultam bízni 
Istenben, sosem csalódtam Benne. 
Ezért bíztatom a lányomat is, hogy 
bízzon Istenben, mert İ róla, rólunk 
soha meg nem feledkezik. A temp-
lomba is rendszeresen járok azóta, 
támogatom a gyülekezetemet, 
igyekszem erısíteni a közösséget.  
    Noémi –  Miután hiszem, hogy 
létezik Isten, imádkozom is Hozzá 
és úgy érzem, hogy kapcsolatban 
vagyok vele, İ pedig jelen van az 
életemben. Szeretem Jézust, aki 
sokat szenvedett a bőn miatt, és 
életét adta értem is. Másrészt olyan 
embereket ismertem meg, akikkel 
továbbra is tartom a barátságot, jár-
tam ifjúsági bibliaórára, táborokba.  
    Margit néni – Református ember-
nek konfirmálni kell, ezért szorgal-
maztam a lányom és unokám konfir-
málását is. A sok kérdés mellett 
megtanultuk a tízparancsolatot, ami 
mindig útjelzı tábla volt az életem-
ben.  
                               B. M. 

Három nemzedék –  
egy hitvallás 

Mi az igaz hit? 
Az igaz hit nemcsak oly biztos ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő Igé-
jében nekünk kijelentett, hanem azon felül még az a szívbéli bizodalom is, melyet Szentlélek az 
evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, 
örök igazságot és üdvösséget ajándékoz az ő ingyen kegyelméből, egyedül a Krisztus érdeméért. 

(Heidelbergi Káté, 21.) 
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    Szőköltek Jézus tanítványai, s hallották, hogy künn a 
vásáros nép hahotázik. Egy Tháresz nevő bolondos, 
zsidózó görög tartotta szóval a népet: 
    – Látjátok, azok a balgák ott benn: akarnak titeket 
boldogítani. Nekik Jézus föltámadt, és esküdöznek, 
hogy a minapig velük volt. Látták, mikor nyerget vetett 
egy felhıre, s elnyargalt. 
    Kacagott Tháresz beszédén a gyülevész, vásáros 
tömeg, de hirtelen orkán támadt. Egy fehér galamb 
röpült a házra, melyben Krisztus vert csapata várako-
zott. Egyszerre tüzes nyelveket vert föl a piac porából a 
szél. A nép megdöbbent, s menekülésre gondolt. 
    A házból pedig kilépett Jézus egyik tanítványa. Szent 
glória fénye övezte fejét, s szíve tele volt bátorsággal. 
Beszélt, és csodálatos, új igazságokat mondott: 
     – Ó, tömeg, temiattad szerencsétlen a Föld minden 
emberlakója. Megfeszíted az apostolaidat, a messiásai-
dat, s csak azokat emeled föl, kik balgaságodnak 
nyelvén tudnak szólani. És nem csupán a jókat teszed 
így boldogtalanokká, tömeg, de boldogtalanná teszed 
önmagad. Hirdetem nektek: Krisztus akarja, hogy őzes-
sék el már végre a boldogtalanság a Földrıl. 
    Az emberek a piacon nézegettek egymásra, s nem 
értették a tanítvány beszédét. A galamb fölreppent a 
magasba, eltőnt, s jött a második tanítvány: 
     – Szabadságot hirdetek nektek: ne tőrjétek a szolga-
ságot, melyben századok óta senyvedtek. Ti különbek 
vagytok leigázó uraitoknál. Mindnyájan egy atyának fiai 
vagyunk. Hazugok a ti álprófétáitok, a mézes beszédjük 
méreg. Csak azért szólnak barátsággal, hogy ti szolgák 

maradjatok. Hazugok a papok, az írástudók, 
a farizeusok, a prokonzulok, a római kato-
nák, a görög bölcsek, a vámszedık. Egy 
igazság van: az Élet, s hogy nem szabad 
nyomorgó embernek élni a földön. 

    Erre már a koldusok is röhögtek a nép sorában. Egy-
két római rabszolga a hasát fogta nevettében. És az 
egész nép vidáman morajlott. Hogy milyen bolondok is 
ezek a zavart Jézus-fiak. 
    Jöttek, egymás után, Krisztus fölbátorított csapatából. 
Gyönyörő, új szent igék hagyták el ihletett szájuk sövé-
nyét. Volt közöttük, ki új zsoltárokat is mondott. 
    A tömeg hallgatta ıket, mint a bolond Tháreszt szok-
ta. 
    Azonban volt a tömegben néhány farizeus s gazdag 
libertinus, kiknek értelme befogadta a tanokat. Ezeket 
kegyetlen karmú rémület fogta meg. 
    Hát csakugyan eljött volna a Szentlélek? Éppen Ja-
kab apostol beszélt arról, mint fosztják ki a gazdagok a 
népet. 
    Egy farizeus emelvényt állíttatott nyomban. Fölugrott, 
és rikácsolva szónokolt: 
    – Ó, nép, fölséges, imádott nép, szólok hozzád. Csak-
ugyan eljött ama Szentlélek, kirıl ez eszelısök beszél-
tek. De mink teltünk meg az ı kegyelmével, s nem ık. 
Ezek bolondok, kik veszedelembe vinnének titeket. İsi 
vallásaitokat, szent erkölcseiteket, hazáitokat gyalázzák 
e hazátlan bolondok. Ti tudjátok, hogy mi jó uraitok va-
gyunk. Íme, kihirdetem nektek, hogy kertemben sok 
tömlıben nemes borok várnak. Kannáját is megtöltheti 
belıle mindenki. Gyertek, a vásár bajai, az orkán s a sok 
bolondság után vigadjatok. 
    E beszédet megértette a legidegenebb országból való 
vásáros is, és pillanatok múlva üres piac ásított Jézus 
örök átkú gárdájára. 

Ady Endre 
 

Hiteles történet pünkösdről 

Szalay Lajos grafikája 
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 II. Róbert francia király 
 

     Himnusz  
a Szentlélekhez 
 
Jőjj Szentlélek-Isten, jőjj, 
s áraszd ki a mennyekből 
   fényességed sugarát! 
Jőjj, ki árvák atyja vagy, 
jőjj, ki szívek lángja vagy, 
   ajándékos jóbarát! 
 

Jőjj áldott vigasztalás, 
drága vendég, lelkitárs, 
   legédesebb enyhülés: 
fáradságra nyugalom, 
hőség ellen oltalom, 
   zokogásban könnyülés! 
 

Jőjj és töltsd be híveid 
legtitkosabb szíveit, 
   boldogító égi tűz! 
Semmi, semmi nélküled 
az emberben nem lehet,  
   semmi tiszta, semmi szűz. 
 

Mosd, amit a szenny belep, 
öntözd, ami eleped, 
   seb fájását csillapítsd; 
ami dermedt, élesztgesd, 
ami fagyos, melengesd, 
   ami hibás, igazítsd! 
 

Benned minden bizalom! 
Osszad, osszad pazaron 
   hét szent ajándékodat: 
adj érdemre jobbulást, 
üdvösséges kimulást; 
   s örök vigasságot adj! 
 
  (Babits Mihály fordítása) 

  Nyírő József 
 

 Pünkösd  

 
    A küzdı és szenvedı, lélekben és bizalomban meggyöngült, a 
kétségbeesés szélén álló milliók fenséges ünnepe, a megerısítı 
Léleknek alászállása puha szárnyakon a sár fölé. Szimbólumoknak 
is a legszebb, valóságnak pedig meghálálhatatlan isteni adomány. 
Minden nagynak, minden szépnek erıforrása, az emberi élet leg-
gyönyörőbb perspektíváira mutató hatalmas adomány. 
    Sohasem volt talán az embernek és az emberiségnek nagyobb 
szüksége erre a galamberıre, mely a legnagyobb minden erık kö-
zött. 
    Ha a bibliai történet egyszerő, de halhatatlan szavai alapján visz-
szaképzeljük magunkat a szentlélekváró apostolok – gyenge, kál-
vária rémségeitıl megrázott, de feltámadástól új életre és világ-
szemléletre feleszmélt egyszerő emberek közé –, úgy érezzük, 
hogy ott várjuk a lelki fölemelkedésnek malasztját és a tüzes nyel-
vek adományát, mindannyian, mi szerencsétlen emberek, kiket ter-
mészetfölötti hatalomnak kell fölemelnie, hogy az egész világot el-
borító halálos légkörben még néhány lélegzetet venni tudjunk. 
    Az éhezıkbıl, nyomorultakból, jövıtlenekbıl így lesznek a meg-
gyızıdés és a jobb világok apostolai, kiknek nemcsak a lelke, ha-
nem a rongyai is fénylenek. Az új hit és az új ige-születés mennyei 
pillanatai így cserélnek át minden egyes embert és változtatják meg 
a világ színét. Hinni és hirdetni tudjuk most már, hogy a szeretet, a 
békés és alkotó munka, a lelki alapokon épülı, mindenkinek jót 
akaró kultúra természetfölötti méreteket öltve vallássá kell hogy 
legyen az egész világon, poklok fenekére taszítva mindazt a pusz-
títást, aljasságot és nyomort, amelyet démonoktól megszállott politi-
kák loptak be évszázadokon keresztül Isten kertjébe. A tüzes nyel-
vek pedig, melyekrıl írva vagyon, hogy mindenki megértette, a mai 
értelmezésben azt jelentik, hogy az érték, a jóság és igazság min-
den nyelven egy és ugyanazt jelenti, embereket nyelvi és faji kü-
lönbségek nem választhatnák el, mert az igazság és az ezen alapu-
ló meggyızıdés halhatatlan. Megalázni kisebbségi és másféle jel-
zıkkel, népek hivatásait másodrangúvá degradálni nem lehet. A 
hatalmasok és elnyomottak egyaránt át kell hogy lényegüljenek a 
pünkösdi galambszárnyak melegében. 
    A pünkösd ma minden embernek és minden népnek azt jelenti, 
hogy csak egy erı és egy hatalom van ezen a földön és föld fölött. 
A ma közénk szálló szép fehér galamb ereje és végtelen szeretete. 

(Keleti Újság, 1930. június 9.) 
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    Egy marosvásárhelyi csendes 
utcácskában lakik özv. Ady 
Józsefné Demeter Jolán tiszteletes 
asszony. Életérıl, egykori nehéz-
ségeikrıl felszabadultan mesél. 
 
    – Rosszkor kerültünk a jeddi paró-
kiára, forrott a világ. A második vi-
lágháború a vége felé járt. A faluban 
orosz katonák állomásoztak, hajku-
rászták az asszonyokat. Nagyon 
féltünk. Felmentünk az asszonyok-
kal az istálló padlására, a férfiak kint 
álltak az utcán és vigyáztak reánk. 
Aztán jött a kommunizmus és még 
jobban kellett félni. Azzal félemlítet-
ték meg a lakosokat, hogy egy férfit, 
akinek cséplıgépe volt, elhurcolták, 
s fenyegetıztek, hogy következik a 
pap. A néptanács elvette a legna-
gyobb szobánkat és iskolát alakított 
ki benne. Ha valamelyik aktivistának 
megtetszett egy bútordarabunk, oda 
kellett adnunk neki. Nyomorúságos 
idık voltak. Abban az idıben a lelké-
szeknek nemigen volt fizetése, a 
kepét sem tudták, vagy nem akarták 
megadni az emberek. Elvették az 
egyház földjeit, gazdálkodni sem volt 
mibıl. A szüleim akkor már Maros-
vásárhelyen éltek, jegyre kapták a 
kenyeret, mi semmit sem kaptunk. 
Édesanyám mindig eljött hozzánk és 
megosztotta velünk az adagjukat. 
Volt egy nagyon jóindulatú harango-
zónk, aki azt mondta: „Tiszteletes úr, 
maga esket, keresztel, temet, nem 
lehet elnézni, hogy senki se fizes-
sen”. Végül az esperes tartott egy 
győlést, amikor elhatározták, hogy 
mindenki fizessen kepét. Így kap-
tunk aztán gabonát, amit megıröl-
tünk. Megtanultam kenyeret dagasz-
tani, sütni. Késıbb visszakaptunk az 
egyházi földbıl valamennyit, azt 
megdolgoztuk. Mindenféle állatot 
tartottunk. A férjem városi fiú volt, de 
megtanult kaszálni, kapálni, vetni, 
aratni.  Mikor a búzát begyőjtöttük, 

elvittük a cséplıgéphez, a kommu-
nisták mind elvették, mert kellett a 
pártnak.  Bár késıbb enyhült az el-
nyomás, de a nehézségek azok 
csak maradtak. Gyermekeink is so-
kat szenvedtek szármázásuk miatt. 
A nagyobbik fiamat a mővészeti is-
kolába nem vették fel, csak a végén 
írták be, miután az évet végigjárta. A 

képzımővészeti egyetemre is na-
gyon nehezen került be. Munkahe-
lyet sosem kapott a szakmai tudása 
és végzettsége szerint, a kolozsvári 
román operában, mint egyszerő 
díszletfestı munkás dolgozott. A 
lányomat az orvosiról tanácsolták el, 
és csak nagy közbenjárásra sikerült 
az asszisztensképzıbe beiratkoznia, 
s elvégeznie. A kisebbik fiam teoló-
giát végzett, ı most Magyarfülpösön 
lelkész.  
    – Milyen volt a gyermekkora? 
    – Marosugrán születtem 1922-
ben. Egyke voltam. A szüleim na-
gyon féltettek és nem engedtek se-
hova. Ezért magányos voltam. Tisz-
ta csoda, hogy bejöhettem Marosvá-
sárhelyre, a Református Leánygim-
náziumba tanulni. Bentlakó voltam a 

Bethlen Katában (a kollégium leány-
bentlakása). Amikor 1940. szeptem-
ber 11-én egyik nagybátyám beho-
zott a városba megnézni Horthy Mik-
lós bevonulását, Nyárádtınél lezár-
ták a határt, hazamenni már nem 
tudtam. A szüleim még egy ideig 
Marosugrán maradtak, végül ık is 
átjöttek, s beköltöztek a városba. 
Négy évig igazi magyar világ volt, 
mindent belénk csepegtettek, ami a 
magyarságot és reformátusságot 
jelentette. Az emberek, sajnos, csak 
a kormányzót éltették és dicsıítet-
ték, nem Istennek adtak hálát, ami-
nek aztán meglett a következménye.  
    – Hogyan emlékszik vissza a kon-
firmációjára? 
    – A kátéoktatás része volt a gim-
náziumi tananyagnak. Bibliaismeret 
mellett hitvallást is tanultunk négy 
éven keresztül. Elsı óra elıtt és 
utolsó óra után mindig imádkoztunk. 
Az oktatás és a konfirmációi felké-
szítés külön zajlott a fiúknak és kü-
lön a lányoknak. A fiúk a Kistemp-
lomban, mi pedig a Vártemplomban 
konfirmáltunk. Felmondtuk a Heidel-
bergi Kátét és énekeskönyvbeli éne-
keket. Még most is emlékszem az 
elsı kérdés válaszára. Szép dísz-
magyar ruhába öltöztünk. Egy meg-
hitt, egyszerő esemény volt. Az is-
tentiszteleten jelen voltak a szüleim, 
keresztszüleim. Nem volt szokás az 
ajándékozás… A szüleimmel egy 
fényképet készítettünk csupán, Kör-
tesi fotográfusnál.  
    Az iskola elvégzése után megta-
nultam a gép- és gyorsírást. Maros-
vásárhelyen, a Kisjókai Elek és Tár-
sa konzervgyárában dolgoztam, iro-
dán. Innen mentem férjhez. A férjem 
marosvásárhelyi születéső volt, se-
gédlelkész volt a Gecse utcai temp-
lomban, aztán a református kollégi-
um lelkipásztora lett. Innen költöz-
tünk ki Jeddre. Ez volt az egyetlen 
gyülekezetünk, negyven évet szol-
gáltunk itt. Szolgálati éveinknek a 
végén javultak a körülmények, ak-
korra kihaltak, szétszéledtek az öreg 
kommunisták. Ezután fellendült a 

Nem vagyok egyedül 

Mit használ nekünk Isten teremtő munkájának és gondviselésének ismerete? 
Hogy a kedvünk ellenére való dolgokban türelmesek, a boldogságban háládatosak, jövendő dolga-
inkra nézve pedig a mi hűséges Istenünkben és Atyánkban jó reménységünk legyen afelől,  
hogy semmi sem szakaszthat el minket az ő szerelmétől, mivel minden teremtmény annyira az ő 
kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, sőt meg sem mozdulhat. 

(Heidelbergi Káté, 28.) 
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gyülekezeti élet is. Jártak az embe-
rek istentiszteletre, bibliaórákra. A 
vallásórákat nyáron tartottuk, akkor 
volt a konfirmációi felkészítı is. Isko-
la ideje alatt nem lehetett tartani 
ezeket, csak amikor már megpuhult 
a világ.  
     A férjem 1983-ban, 70 éves korá-
ban jött nyugdíjba. A gyenge papi 
fizetés mellett saját lakást nem tud-
tunk vásárolni, szüleim házába köl-
töztünk be.   
    – A sok nehézség egész életét 
végigkísérte, van-e valami örömteli 
élménye Jolán néninek? 
    – Néha bezárt ajtóval is retteg-
tünk, de imádkoztunk. Az jó volt, 
hogy a férjem jó társam volt, mindig 

összetartottunk. Most eszembe jut 
egy kis történet. Megmalacozott a 
kocánk, a malacokat eladtuk, és a 
pénzt betettük a takarékpénztárba. 
Egyszer két idegen ember keresett 
minket, férjem éppen temetési szol-
gálatra készült a leányegyházba. 
Nagy csodálkozásunkra a takarék-
könyvet kérték, mert nyertünk egy 
autót. Váratlan öröm volt ez! A fér-
jem 60 évesen jogosítványt szerzett, 
és használhattuk az autót.  
    – Már több mint tíz éve egyedül… 
    – Nem vagyok egyedül, a jó Isten 
velem van, és nem hagy el! Naponta 
megköszönöm ezt Neki. Férjem 87 
éves volt, amikor meghalt. Nagyob-
bik fiam is meghalt 1991-ben, 41 

évesen. Két jó gyermekem van – 
lányom és a kisebbik fiam –, két 
unokám és egy dédunokám. Segíte-
nek, amikor kell. Magukhoz venné-
nek, de amíg lehet, maradok a la-
kásban. Eddig még a kertben is dol-
gozgattam. Templomba minden al-
kalommal elmegyek, a Szabadság 
utcai gyülekezethez tartozom. Mi-
lyen dolog lenne, hogy ne járjak 
templomba? Olvasom az egyházi 
újságokat, a bibliaolvasó kalauz sze-
rint a Bibliát. Az életem nagy részét 
félelemben és rettegésben éltem le, 
de Isten megszabadított ettıl, most 
már nem félek. Olyan jó ez nekem. 
                                                                                                                            
      Borsos Melinda 

Miért szükséges a hitvallás? 
 
    Eligazít a Biblia világában: térkép és iránytő a bibliaolvasó számára. Szükségünk van tehát a Biblia-
értelmezésben és természetesen a dogmatikában is az egyház hitvallásaiban rögzített eligazításra. Egyébként is, az 
egyházi élet minden mozzanatában rászorulunk a hitvallásokra. A vallásoktatásnak, kivált mint konfirmációi elıké-
szítésnek, a sákramentomokkal való élésnek, a gyülekezet elıtt és a világ elıtt való bizonyságtételnek, a tévtanok 
elhárításának stb. múlhatatlan elıfeltétele a keresztyén mondanivaló tömör és világos megfogalmazása.  
    Minden hitvallás lényege szerint elhatároló jellegő, polemikus. Kizárólagos értelemben vall Jézus Krisztusról: İ és 
nem más az Isten kijelentése, s abban a kijelentésben ez meg ez áll, nem pedig valami más. Deklaratív és normatív 
jellegő; egyszerőbben szólva: a hitvallás fék és ösztöke, nemcsak általában a bibliaolvasó számára, hanem a dog-
matikus számára is. Késztet a kijelentés elfogadására, az atyák hitéhez való felzárkózásra, de fékez is bennünket, 
ha képzeletünk vagy hajlamunk téves irányba ragadtatna. 
                                                                                                                                       
                           Török István 
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Márták és Máriák (46.) 
 

    A Szászrégen-Beszterce útvonal feleútján elterülı 
Tekét, mint egykori magyar nemesi birtokot, a XII-XIII. 
században  idetelepített szászok kapták meg. Az azóta 
eltelt idı és  számos változás ellenére, szász jellegét 
mindmáig megırizte a település. 
    A magyarság csupán a XVIII. században kezd szer-
vezkedni Tekében. Elıbb a református egyház jelenik 
meg, mint Nagyidához, késıbb mint Szászpéntekhez 
tartozó szórvány, és 1791-tıl válik önálló gyülekezetté. 
Késıbb, a – kezdetekben még szász jellegő, de igen 
hamar elmagyarosodó – római katolikus egyház. 
    Kezdetben – a családi házaknál tartott istentiszteletek 
után – imaterme, majd zsindelytetıs fatemploma volt a 
reformátusságnak. A jelenlegi templomot 1843-ban épí-
tették.     

    A rossz helyválasztás és az építkezéskor elkövetett 
hibák miatt a templom szinte megépítése óta szüntelen 
javításokra szorult. Erre próbált megoldást találni az 
egyházközség az elmúlt tíz esztendıben jelentıs szer-
kezeti megerısítés és külsı-belsı teljes felújítás által. 
    1998 ıszére elkészül az  imatermet, konyhát és ven-
dégszobákat magába foglaló gyülekezeti ház, amely 
mára elengedhetetlen részét képezi a gyülekezet életé-
nek. 
    Létszámát tekintve, története során a tekei reformá-
tusság  a második világháború alatt volt a legnépesebb: 
640-650 lélek. 2013-ra ez a létszám 260 lélekre csök-
kent, egyre fogyó és elöregedı gyülekezet képét vetítve 
elénk. Egyháziasságában inkább a marosmenti gyüleke-
zetekhez hasonlítható, számos szász hatást viselve ma-
gán. Egyházáért szívesen áldozó, rendet és újításokat is 
elfogadó közösség. 
    Már a múlt század elején szervezett – külön pecséttel 
is  rendelkezı – nıszövetségi munka folyt Tekében.  Az 
1990-es években itt is újraszervezıdött a  nıszövetség. 
A szervezettség, pontos tagság és önálló vezetés azon-
ban nem bizonyult egyértelmően könnyen  járható útnak 
a gyülekezetben.  
    Ami viszont bevált, az az alkalomszerő és szükség 
szerinti segítségnyújtás, a gyülekezet nıtagjainak ön-
kéntes részvételével.  A faluban van jól mőködı Vörös-
keresztes szolgálat, nem egyházi támogatással mőködı 
szegénykonyha, állandó orvosi ügyelet és szociális 
öregotthon.  Így a nıszövetség tevékenysége a konfe-
renciákon, találkozásokon való részvételen túl az idısek 
meglátogatásában, a szeretetvendégségek szervezésé-
ben, a templom és templom körüli tér szépítgetésében, 
illetve diakóniai célokra történı adakozásokban nyilvá-
nul meg, teljesedik ki. 
                                                                Székely Botond 
 

* Április 30-án a marosvásárhelyi Tulipán utcai gyülekezet nıszövetségének 
mintegy 30 tagja együtt nézte meg Farkas Ibolya – Fedák Sári életérıl összeállí-
tott – Börtönnapló címő elıadását a színházban. Május 6-án pedig, a nıi biblia-
órán, vendégül látták a mővésznıt, akivel az elıadásról, színészi pályájáról, az 
élet és lélek dolgairól beszélgettek. 
 

* A tavasz folyamán elemi- és általános iskolásoknak hirdetett rajz- és fogalma-
zásversenyt a Vallástanárok Köre. Maros megye-szerte népszerősített program-
ra több mint 120 rajz és 30 fogalmazás érkezett. A résztvevık emléklapot kap-
tak, a díjazottak pedig oklevélben és könyvjutalomba részesültek. A díjkiosztó 
ünnepélyre május 10-én került sor a marosvásárhelyi Kistemplomban. A rendezvény támogatója a proMissio Egye-
sület, szervezıi Simon Imola-Zsuzsánna, Fekete Aida, és Zalányi Erzsébet vallástanárok voltak. 
     

* Május 25-én a 70 egyháztagot számláló Sajószentandrás-i gyülekezet volt házigazdája a Dési Református Egy-
házmegye nıszövetségi konferenciájának. Tatár Anna szolokmai lelkész, egyházkerületi nıszövetségi titkár igehir-
detése után Csurkáné Molnár Helén köszöntötte a vendégeket, a gyülekezet ifjai pedig zenés mősort mutattak be. 
Borsos Melinda, az egyházkerület nıszövetségének elnöke, elıadást tartott Lídia missziójáról és ismertette a 
bonyhai kastéllyal kapcsolatos terveket. A kastély felújítására 519 lej adomány győlt a mintegy 120 résztvevıtıl. 
 

* Június 1-2-án a Gyímesekbe és Háromszékre szervezett kétnapos kirándulást a proMissio Egyesület a Maradj 
aktív programban résztvevı idıseknek. 
  

* Június 8-án Tordán a Tordai Református Egyházmegye nıszövetsége, Maroscsúcson pedig a Nagyenyedi Refor-
mátus Egyházmegye nıszövetsége tartotta évi konferenciáját. 
  

* Június 9-én a marosszentgyörgyi nıszövetség vendégei voltak a szomszédos csejdi, székesi, és székelykáli gyü-
lekezetek asszonyai. A jó hangulatú találkozó célja a nıszövetségi teendık, tapasztalatok megbeszélése, a tagság 
lelkesítése volt.  

   HÍREK  
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 Az idők folyama 
kiszáradt köröttem, 
szélvészek rohama 

megtorpant mögöttem. 
Kinek képét hordtam, 

tekintse, mi voltam 
s íme mivé lettem. 

 

Lám, szikkadt az ajkam, 
mint az ó-kút nyáron, 

lepel fekszik rajtam, 
mint hó a határon, 

évek fordulását, 
szerencse hullását 
többé sose várom. 

 

Ó de balga voltam, 
kincs után futottam, 
mennyit robotoltam, 

míg idejutottam: 
más hazába térek 
és a földi fénynek 
nincs vására ottan. 

 

Kővé vált szemeim 
többé nem mozognak, 

szűntelen könnyeim 
lelkemből buzognak: 

te irgalmas Isten, 
érdemed segítsen 

a vészbe-jutottnak. 
 

        Az idők folyama 
      kiszáradt köröttem, 
              szélvészek rohama 

            megtorpant mögöttem. 
               Kristály-fény az égen, 

                 társaid körében 
világíts fölöttem. 
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A kegyelem csillagjegyében 
 

    “Az igék, amelyeket a mai napon parancsolok neked, legyenek 
a te szívedben.” (V. Mózes 6, 6.) De amit kaptunk, befogadtunk, 
arról bizonyságot is kell tennünk. “Mert nem tehetjük, hogy 
amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.” (Apostolok Cse-
lekedetei 4, 20.) 
    A következı negyedévben, arra a hónapra, amelyikben szület-
tél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, tudva, hogy “a teremtett 
világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését”.  
 

Január 
Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos 
szívővel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és mege-
levenítsem a megtörtek szívét. (Ézsaiás 57, 15) 

Február 
Aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. (Máté 24, 13) 

Március 
Ímé az Úrnak félelme: az a bölcseség, és az értelem: a gonosztól való 
eltávozás. (Jób 28, 28) 

Április 
Eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, 
kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el 
téged magamnak, és megismered az Urat. (Hóseás 2, 18-19) 

Május 
Annakokáért míg idınk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kivált-
képpen pedig a mi hitünknek cselédeivel. (Galata 6, 10) 

Június 
Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ı jó életébıl az ı 
cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. (Jakab 3, 13) 

Július 
Én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet.  
(Zsoltárok 73, 23) 

Augusztus 
Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg 
engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem! 
(Jeremiás 17, 14) 

Szeptember 
Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek. (Apostolok 
Cselekedetei 5, 29) 

Október 
Aki gyız, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam 
lesz nékem. (Jelenések 21, 7) 

November 
Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.  
(III. Mózes 19, 2) 

December 
A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a törvény-
nek betöltése a szeretet. (Róma 13, 10) 

Az idők 
folyama 

Weöres Sándor 

Bibliai vetélkedő a Görgényi Egyházmegyében 
     

    Május 25-én Körtvélyfáján Pókakeresztúr, Marosvécs, Marossár-
patak, Magyaró, Magyarrégen, Körtvélyfája, Kisfülpös, Beresztelke, 
Sáromberke, Abafája és Alsóbölkény asszonyai bibliai vetélkedı 
keretében „mérték össze” tudásukat, bibliaismeretüket a Jakab apos-
tol levele alapján. Szép Ildikó beresztelki lelkésznı igehirdetése után 
Szász Attila esperes, mint házigazda, köszöntötte az egybegyülteket. 
A vetélkedıt Takács Malvin egyházmegyei nıszövetségi elnöknı 
vezette. Volt tombola is, amelyen evangéliumi könyveket, imád-
ságoskönyvet, énekeskönyvet és Bibliát lehetett nyerni. A közös fény-
kép elkészülte után, finom ebéddel várták a körtvélyfáji asszonyok a 
vendégeket.  
    Jó volt találkozni, beszélgetni egymással, hallani egymásról, 
meghallgatni egymást, tanulni egymástól, figyelni egymásra, és Isten 
dicsısségét hirdetni ebben a rohanó világban. 
                                   Takács Malvin  
 



        Mária és Márta magazin 14. 

Péter Jézusról tanít  
 
   Emlékszel még arra, hogy mennyire félt Péter, 
amikor az Úr Jézust elfogták? Nem akarta vállalni, 
hogy ı Jézushoz tartozik. Háromszor mondta, 
hogy még csak nem is ismeri Jézust. Féltél-e már valaha is attól, hogy kinevetnek az emberek, ha megmondod, 
hogy te hiszel Istenben?  
    Az Úr Jézust mindig megszomorítja az, ha az emberek ıt megtagadják. Akkor is nagyon szomorú volt, amikor 
Péter megtagadta. Péter ezt nagyon megbánta, és az Úr tudta ezt. Ezért volt kész megbocsátani neki. Az Úr Jézus 
nagyon szerette Pétert! 
    Téged is szeret, és ha letagadtad, vagy elhallgattad, hogy benne hiszel, vagy valami olyat tettél, ami megszomorí-
totta ıt, az Úr Jézus neked is megbocsát, ha ıszintén megbánod és megvallod amit tettél. 
   İ valóban szeretne neked is megbocsátani! Jézus tudta, hogy az emberek azért tagadják meg ıt, mert erıtlenek 
és gyakran félnek. Ezért ígérte meg a tanítványainak, hogy elküldi Szentlelkét, aki által erıt és hatalmat nyernek. 
Erre azért volt szükségük és van szükségünk, mert az Úr Jézus egy különleges feladattal bízta meg ıket és minket: 
beszéljünk Isten Fiáról mindenkinek ezen a világon. Péter megtapasztalta a Szentlélek hatalmát. Pünkösdkor és sok 
más alkalommal bátran tett bizonyságot Jézusról.  

 

 

    Mi ugyanazt a feladatot kaptuk, mint ı. Most is sok ember van, aki nem ismeri az Úr 
Jézust. Körülöttünk is élnek olyanok, akik még nem hallottak róla, és a mi feladatunk, 
hogy elmondjuk nekik, mit tett Jézus értük. A magunk erejébıl nem tudjuk ezt megtenni. 
Mint a tanítványoknak, nekünk is szükségünk van a Szentlélek erejére. Isten neked is 
adja Szentlelkét, ha kéred. A Szentlélek segít és vezet téged abban, hogy azt a feladatot, 
amit Isten rád bízott, el tudd végezni. 
    Minden évben megünnepeljük pünkösd ünnepét, amikor arra emlékezünk, hogy Isten 
elküldte Szentlelkét, hogy minket képessé tegyen akarata teljesítésére. 

Vágd ki a bevonalkázott 
részt a Pétert ábrázoló 

képbıl, és vágd ki a kört 
is! Egy kapocs segítségé-
vel erısítsd a kört a másik 
lap mögé! Ha körbeforga-

tod, megláthatod, mirıl 
beszélt Péter pünkösd 

napján.  

Vesztek erıt, minekutána a Szent Lélek eljı reátok: és lesz-
tek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeá-

ban és Samariában és a földnek mind végsı határáig.  
(Apostolok Cselekedetei 1,8) 



Mária és Márta magazin 15. 

Meggyes krémes 
 
Hozzávalók: fél kg leveles tészta, a meggyes krémhez: 1 üveg 
meggybefıtt, 8 evıkanál búzadara, 3 evıkanál cukor, a 
vaníliás krémhez: 2 csomag vaníliás puding, 8 dl tej, 3 
evıkanál cukor, 25 dkg Rama margarin, a habhoz: fél l tejszín. 
Elkészítés: Ha a tészta kiengedett ketté vágjuk. Kinyújtjuk az 
egyik tésztát egy 25x35 cm-es téglalapra, majd egy tepsi 
hátán, 180 fokon, pár perc alatt, szép pirosra sütjük. A másikat 
is kinyújtjuk, de ezt kockákra vágjuk, majd így sütjük meg. 
A meggyes krémhez a meggy levét felfogjuk, elkeverjük benne 
a búzadarát és a cukrot, majd állandó keverés mellett 
besőrősítjük. A meggyet apró darabokra vágjuk, és 
belekeverjük a krémbe. Ezt a krémet még langyosan az alsó 
lapra simítjuk. A vaníliás krémhez tejben felfızzük a 
pudingporokat a cukorral, s ha langyosra hőlt hozzáadjuk a 
kihabosított Rama margarint. Ezt a krémet a meggyes krémre  

 
simítjuk. A tejszínt keményre felverjük, majd rásimítjuk 
óvatosan a vaníliás krémre. A tetejét kirakjuk a kockákra vágott 
lappal, és porcukorral megszórjuk. 
 
Tőzoltó szelet  
 
Hozzávalók: 1 kg magozott meggy, 1 l víz, 16 evıkanál cukor 
(befıtt esetén fele is elég), 16 evıkanál búzadara. A krémhez: 
1 l tej, 9 evıkanál cukor, 3 csomag vaníliás pudingpor, 0,5 l 
tejszín. 
Elkészítés: 1 l vízbıl (beleértve a meggylevét is befıtt esetén) 
a cukorral és a búzadarával sőrő masszát fızünk és még 
melegen tepsibe vagy üvegtálba kenjük. Rászórjuk a meggyet. 
A pudingot megfızzük, ha kihőlt a meggyes masszára tesszük. 
A tejszínt felverjük és a tetejére kenjük. Kakaóval megszórjuk, 
hőtıben 1-2 órát pihentetjük. 

A jó gazdasszony holtig tanulA jó gazdasszony holtig tanulA jó gazdasszony holtig tanul   

Rejtvényünkben a Timóteushoz írott 
második levél egyik drága intelmét 
rejtettük el. Megoldás a vízszintes 1, 
függöleges 15, 21, 23 és 25-ben talál-
ható. 
 
Vízszintes: 1. Az igevers kezdete, 12. 
Barnás színő galamb, 13. Nagyapa régies 
megnevezése, 14. A keresztyén élet egyik 
legfontosabb cselekménye, 15. Nagyon 
régi, 16. Testünk fontos része, 18. Bántó, 
21. Erıs egynemő hangzói, 22. Ingaszerő-
en mozgat, 24. Kötıszó, 25. Kánaáni vá-
ros, elfoglalásáról Józsué könyvében olva-
sunk, 26. A szép iránti érzék, 28. Szentpé-
tervár folyója, 30. Tolnai egynemő hangzói, 
31. Mővészet melynek az egyházi életben 
is helye van, 32. Félénk, 33. Szabálytalan tánc! 34. „A don-
gó” egynemő hangzói, 35. Az okoszene veleje! 36. Egyes 
motorokban ilyen nyomású pumpa található, 37. Máté 
evangéliumának rövidítése, 38. Piaci érték, 39. Többes 
számú személyes névmás, 40. Növényekkel benıtt mo-
csaras terep, 41. Ilyen égés is van, 42. Ligeti ... 1891-1945 
között élt tragikus sorsú jeles erdélyi író, 44. Bírói eljárás, 
45. Árvíztıl véd, 47. Gólyához hasonló gázló madár, 49. 
Nikodémus e növénybıl készült kenettel kenette meg Jé-
zus testét (János 19), 51. Összetett sportág. 
Függıleges: 1. Az akarat határai! 2. Keskeny nyílás, 3. 
Becézett Ágnes, 4. Rómában: ötszázötven, 5. Bábmő-
vész, 6. Vissza: Bısbıl származó, 7. Lóna egynemő 
hangzói, 8. Kevert táp! 9. Erdélyi város, ahol a XVI. szá-
zadban, elsınek a világon törvénybe iktatták a vallás-
szabadságot (é.f.), 10. Folyó spanyolul, 11. Ellentétek 
kifejezésére is használt határozószó, 15. Az igevers 
folytatása, 17. Rátekintı, 19. Személyes névmás, 21. 
Az igevers következı szava, 22. Írországi folyó Cork 
grófságban, 23. Az igevers újabb szava, 25. Az ige-
vers befelyezı szava, 27. „A lengı” egynemő hangzói, 
29. A lány férje, 30. A szoros ellentéte, 32. 
Távirdászatban: utánküldendı, 33. Csillag és idıegység 

megnevezése, 35. Jebuzeus férfi, akinek szérőjét Dávid 
király megvásárolta, (I. Krón. 21), 36. Mária és Lázár test-
vére, 38. A hektár század része, 40. Állatot levág, 42. Mu-
tató névmás, 43. Vissza: kovácsszerszám, 44. Egyiptom-
ban József egyik rabtársának ez volt a foglalkozása, 45. 
Hiányos gumó! 46. Kártyajátékban a legnagyobb értékő 
lap, 48. Félig éber! 50. Ókori egyiptomi város a Nílus deltá-
jában, a napkultusz központja (I. Mózes 41), 52. Egykori 
ifjúsági könyvsorozat kezdıbetői.  
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KERESZTREJTVÉNY 
Készítette: Zöld György 

 



Négyszáz év óta szól, ihlet, vezérel 
e szent konfesszió. 
Ebben mutatkozott be a világnak  
a reformáció. 
Pápa, császár, polgár, vagy a szegény pór, 
akárki! – hadd vegye! 
E hitvallás a református lélek  
fenséges névjegye. 
A teljes Igét úgy fogja magába,  
mint a folyót a part, 
s aki magát bátran sodrára bízza, 
az biztos célba tart. 
Úgy tükrözi az élı kijelentést, 
mint harmat az eget, 
s a bőnös ebbıl megértheti tisztán: 
az Isten: szeretet. 
 
Ez válaszolt, ha Róma átka dörgött, 
s ha dúlt a sok csapás: 
elég nékünk, miénk már az egyetlen, 
erıs vigasztalás; 
hogy mindenestül, életben, halálban 
a Krisztusé vagyunk, 
és bármi essék, veszteségünk nem lesz 
belıle, csak javunk. 
A mi Urunk: Úr mennyen és földön, 
s az lesz örökkön át, 
és hő kezébıl soha ki nem ejti 
népét, tulajdonát, 
mert drága vérén vette meg, – s pokolra 
ördög se vetheti, 
de ember se, ki magát buta gıggel 
Istennek képzeli. 
 
Test, vér, bálvány, ember dicsıségét 
szolgálja bárki más, 
a mi életünk oltáron elégı 
boldog hálaadás. 
 
 
 

Erınk e hitvallás volt, s az Igével 
együtt az is maradt.  

Ez óvott Róma, Bécs csábjától, német  
s pogány iga alatt. 

Mammon, rangkórság ellen orvosságunk,  
a jobbágy vigasza, 

s ha szabadságért, jogért emelt zászlót,  
ez lett a támasza. 

Ez volt a pajzsunk, s így maradtunk mindig 
hívek és magyarok. 

Nem kábított el bigottság, ígéret 
se tévelygı tanok. 

Ebbıl született szép, igaz kegyesség,  
tisztes családi kör,  

hő, áldozatos munka, mely jutalmat  
sosem várt senkitıl, 

hasznos tudomány, mit egy cél hevített:  
a nép, a köz java,  

s e hitvallás emlıjén nıtt közösség 
így lett a föld sava. 

 
Neveljen ez ma is. Benn dönthetetlen  

tiszta lényeg ragyog,  
s megbízható, akár a nap az égen,  

s az állócsillagok. 
Hadd igazodjunk hozzá, mint az ısök  

nagy nemzedékei,  
s a nép, az élet, a lélek javáért  

úgy tudjunk küzdeni. 
 

Egy új világ van most is épülıben,  
de jaj, ha nélkülünk!  

Úgy lesz igazabb, ha hittel és tettel  
mind beleépülünk. 

Merjünk álmodni szép jövıt, mirıl még  
a nyelv most csak dadog,  

hadd áldják Istent alkotó hitünkért  
jövendı századok! 

 
(1963) 

Bódás János  
A lényeg benn ragyog 

(A 400 éves Heidelbergi Káté ünnepére) 


