
 

 

„...ne igazodjatok e „...ne igazodjatok e 

világhoz, hanem világhoz, hanem 

változzatok meg változzatok meg 

értelmetek értelmetek 

megújulásával, hogy megújulásával, hogy 

megítélhessétek: mi az megítélhessétek: mi az 

Isten akarata, mi az, ami Isten akarata, mi az, ami 

jó, ami neki tetsző és jó, ami neki tetsző és 

tökéletes.” (Róma 12:2)tökéletes.” (Róma 12:2)  

megmagyarázzuk, hogy ne 

következtessünk magunkra. 

Mert nem tudjuk, és nem 

akarjuk elhinni, hogy milyen 

rosszak is vagyunk.  

 Az ókori görögöknél 

kialakult egy filozófia arról, 

hogy minden, ami a világon 

van, egy másik, egy tökéletes 

világ utánzata. Nekünk is van ilyen példaképünk. Azt 

már nem tudjuk, hogy milyenek voltunk a teremtés 

hajnalán. Csak azt tudjuk, hogy a kereszten függő 

Jézus Krisztushoz kell hasonlóvá lennünk. És ha 

meglátjuk Istent, egyszeriből észrevesszük magunkat, 

aminek meglátására nem voltunk képesek addig. 

Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál jobban látjuk 

magunkat. Pál apostol ezért kiáltott fel a 

megszentelődés mélységében is, hogy a „bűnösök 

közt első vagyok én”. Mert közelebb volt Istenhez, 

mint mi. Az Istenhez való közelség fokmérője a 

bűnbánat. Azért nem látom magamat, vagy azért 

látom jónak magamat, mert távol vagyok Istentől. 

 Mit kívánhatnánk mást, mint hogy találkozzunk 

Azzal, akivel Pál apostol is találkozott a damaszkuszi 

úton. Mert a többit már elvégzi Isten jelenléte. 

Pázmány Attila lp., Tamáshida 

 A reformáció újraalakítást jelent. Történelmi 

értelemben az egyház visszaalakítását az 

őskeresztyénség állapotára. Nem csak az egyház 

életében van szükség erre, hanem minden ember 

életében. Torzképpel születtünk, nem olyanok 

vagyunk, mint amilyennek teremtettünk Isten 

képére és hasonlatosságára. A cél az, hogy újra 

olyanok legyünk, amilyenek voltunk a bűneset 

előtt. „Amíg kiábrázolódik rajtunk a Krisztus”. 

 Ezt a visszaalakítást az eredetire másképpen 

megszentelődésnek hívjuk. A megszentelődés 

kezdetét pedig megtérésnek. A 

visszaalakíttatásunk a megtérésben nem lesz 

tökéletes, de lakozást vesz bennünk a 

Tökéletesség. A Tökéletesség eluralkodása pedig 

mind tökéletesebbé tesz. Visszaalakít. Reformál. 

A visszaalakíttatásunkban lehet előre haladás, 

vagy visszaesés, csak egy valami nem lehet: célba 

érés. Mert az - ezen a földön - nem érhető el.  

 Maga Pál apostol is, aki csodálatosan 

előrehaladt a reformációban, úgy számol be erről, 

hogy „Nem mondom, hogy már elértem, vagy 

hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, 

hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a 

Krisztus Jézus”. A baj csak az, hogy vakok 

vagyunk meglátni a torzszülöttségünket. 

Magunkat nem látjuk, a cselekedeteinket pedig 
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„Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, 
hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. (Fil 3:12) 

Sepsiszentgyörgyi CE Szövetségi és Sepsiszentgyörgyi CE Szövetségi és 

közösségi élményekközösségi élmények 

2011  szeptember 30 - október 2 
A meghívót alaposabban 
megnézve döbbentem rá, 
hogy: íme, az idén volt a 
HUSZADIK CE Konferencia. 
Bár jubileumot ülhettünk 
volna, mégis az évforduló 
puszta említése is elmaradt. 
Húsz év után azonban 

mérlegre tehetjük Szövetségünket annak 
függvényében, hogy mennyire közösség még 
illetve a húsz év alatt hányan találtak közösségre 
itt a frissen megtértek közül?  E z e k r e  a 
kérdésekre úgy gondolom, minden helyi 
közösség maga adhatja csak meg a választ. 
Amúgy a nyilvántartások szerint országos szinten 
423 CE tag van és az átlag életkor 58 év, ahogy 
ezt a közgyűlésen hallhattuk. Persze nem a 
tagsági létszám a mérvadó, de elgondolkoztat, 
hogy Németországban 4O.OOO ezer tag van és 
mind 3O év alatti. Ezen adatokból rögtön látható 
legalábbis az, hogy a szolgálat hangsúlya milyen 
rétegre esik. Nálunk új célkitűzés lett pont ezért 
az ifjak elérése az evangéliummal és így vált még 
fontosabbá a konferencia tematikája is: Fedezd 
fel (újra) a közösséget!    

Miért fontos tehát a közösség?  Először is, 
mert a közösség a befogadás helye. Ma az utolsó 

napok jeleiként látható, hogy elmagányosodunk 
mi keresztyének is, kevés közösségi élményünk 
van, még ha járunk is bibliaórákra. Pedig valaha 
biztosan örömmel tettünk bizonyságot 
mindnyájan arról, hogy a közösségben 
tapasztaltuk kézzel foghatóan a Krisztus minket 
is befogadó kegyelmét és szeretetét minden 
múltbeli nyomorúságunk ellenére. Így a 
konferencia ezen első előadásán arról 
hallhattunk R Szabó István által, hogy a közösség 
a befogadás helye. 

 De a közösség a gyógyulás helye is! A 
befogadás után kezdődik egy folyamat, a 
gyógyulásé, a megépülésé. Berei Csongor 
szolgálatában hangsúlyossá lett, hogy Isten adja 
ugyan a megoldást életünk kérdéseire, de 
emberek által szól és emberekhez vezet. Persze 
ez csak akkor valósul meg, ha egyrészt a 
közösség maga is tudja, hogy rászorul Krisztus 
vérére illetve, ha magam tudom, hogy frissen 
szabadult vagyok a Krisztus kegyelméből és így 
nem lehetnek asztalveregetős elvárásaim 
felebarátaim felé.  Akkor mi a garancia arra, hogy 
működhet a közösség a gyógyulás helyeként? Az, 
hogy Krisztus Urunk megígérte, hogy „ahol 
ketten vagy hárman az Ő nevében együtt 
vannak” ott van Ő is. Ha ezt nem hiszem, akkor 
lehet egyszemélyes szektám, ahol nekem van 
mindig igazam és nincs senkim, aki megértsen.    

(folytatás a 4. oldalon) 
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r ö p C E 2. 

Luther Márton 95 tételeLuther Márton 95 tétele, 

amely 1517. okt. 31-én 
kifüggesztetett a wittembergi 
templom kapujára 

 
1. Mikor 
Urunk és 
Mesterünk 
a z t 
m o n d t a : 
" T é r j e t e k 
meg!" - azt 
a k a r t a , 
hogy a 
hívek egész 
é l e t e 
bűnbánatra 
t é r é s 
legyen (Mt 
4,17). 

2.  Ezt az igét n em 
vonatkoztathatjuk a bűnbánat 
szentségi gyakorlására, azaz a 
bűnvallásra és a jóvátételre, ami a 
p ap ok  k özr eműk ödés év el 
történik. 
3. De nem is vonatkoztathatjuk 
kizárólag csak a belső 
bűnbánatra, mert a szív 
töredelme mit sem ér, ha nem 
hozza magával külsőleg a bűnös 
mivoltunk elleni sokoldalú halálos 
küzdelmet. 
4. Ez a gyötrődő küzdelem tehát 
mindaddig tart, míg az ember 
gyűlöli vétkes önmagát (ez az 
igazi belső bűnbánat), vagyis a 
mennyek országába való 
bemenetelig. 
5. A pápa nem akar senkit 
mentesíteni és nem is mentesít a 
jóvátevő bűnhődéstől, hanem 
csak attól,  amit  saját 
illetékességében vagy az egyházi 
jogszabályok szerint maga rótt ki. 
6. A pápa nem bocsáthat meg 
másként egyetlen vétket sem, 
csak azáltal, hogy azt Istentől 
megbocsátottnak jelenti ki és 
fogadja el. Viszont kétség kívül 
megbocsáthatja az ő számára 
fenntartott eseteket: ezek 
semmibevétele esetén a 
vétk e s sé g k ét sé g k ív ül 
megmarad. 
7. Isten senkinek nem bocsátja 
meg vétkét anélkül, hogy 
egyszersmind alá ne vetné a 
megalázkodót mindenben a 
helyette eljáró papnak. 
8 .  A  b ű n b á n a t i 
egyházjogszabályok csak az 
élőkre érvényesek, és azok szerint 
haldoklókra semmit sem szabad 
kiróni. 
9. Ennélfogva jót tesz velünk a 
Szentlélek a pápa által, mikor (a 
pápa) a rendelkezéseiben mindig 
kivétellé teszi a halál óráját és a 
szükséghelyzetet. 
10. Képzetlenül és hibásan járnak 
el azok a papok, akik a 
haldoklóktól egyházjogszabály 
szerinti bűnbánati teljesítményt 
követelnek a purgatóriumban. 
11. Bizonyosnak tűnik, hogy azt a 
konkolyt, hogy az egyházjog 
szerinti jóvátevő bűnhődést át 
lehet változatni purgatóriumbeli 
bűnhődésre, akkor hintették el, 
mikor a püspökök aludtak. 
12. Régente az egyház által 
meghatározott büntetéseket nem 
a feloldozás után, hanem a 
feloldozást megelőzően szabták 
ki, hogy ezzel próbára tegyék a 
töredelem őszinte voltát. 
13. A haldoklók halálukért 
mindennel megfizetnek, és az 
egyházjogi szabályok számára 
már halottak, joggal illeti meg 
őket az azoktól való feloldás. 

14. A haldoklóban lelki épségének 
és szeretetének tökéletlensége 
szükségképpen nagy félelmet 
támaszt, annál nagyobbat, minél 
tökéletlenebb volt. 
15. Ez a félelem és borzadás 
magában is elég (hogy mást ne 
mondjak) a purgatóriumi 
szenvedést előidézni, mivel a 
reménytelenség borzalmával 
határos. 
16. Láthatjuk, hogy a pokol, a 
purgatórium és menny úgy 
különbözik egymástól, mint 
reményvesztés, a kétséggel 
küzdés és a biztonság. 
17. Látható, hogy a lelkeknek a 
purgatóriumban arra van 
szükségük, hogy mind félelmük 
fogyjon, mind szeretetük 
szaporodjék. 
18. Nem látszik bizonyítottnak 
sem érvekkel sem szentírási 
h e l y e k k e l ,  h o g y  ( a 
purgatóriumban lévő lelkek) kívül 
lennének a szeretetet kiérdemlő 
vagy azt fokozó állapoton (Isten 
irgalmán). 
19. De az sem látszik 
bizonyítottnak, hogy legalábbis 
mindnyájan biztosak és 
b i z t o n s á g b a n  v a n n a k 
boldogságra jutásuk felől, jóllehet 
mi ebben teljesen bizonyosak 
vagyunk. 
20. Tehát a pápa a minden 
bűnhődés teljes elengedésén nem 
egyszerűen minden bűnhődés 
elengedését érti, hanem csak az 
általa kiróttét. 
21. Tehát tévednek azok a 
búcsúhirdetők, akik azt mondják, 
hogy a pápa bűnhődés 
elengedése ez embert minden 
bűnhődéstől feloldja és 
megmenti. 
22. Éppenséggel semmit nem 
enged el a purgatóriumban levő 
lelkeknek, amit ebben az életben 
kellett volna az egyházi 
jogszabályok szerint teljesíteniük. 
23. Ha valaki egyáltalán 
megkaphatja minden bűnhődése 
valamilyen elengedését, akkor 
biztos, hogy ezt csak a 
legtökéletesebbek kaphatják 
meg, tehát igen kevesen. 
24. Természetesen az emberek 
legnagyobb részét becsapják, 
amikor nagy hanggal, minden 
megkülönböztetés nélkül ígérik 
meg nekik a bűnhődés feloldását. 
25. Amilyen hatalma van a 
pápának a purgatórium felett, 
ugyanolyan hatalma van bármely 
püspöknek vagy lelkésznek a 
maga püspökségében, illetve 
gyülekezetében. 
26. Nagyon jól teszi a pápa, hogy 
a (purgatóriumban lévő) 
lelkeknek nem a kulcsok 
hatalmával ad elengedést, (amivel 
(ott) nem rendelkezik), hanem 
közbenjáró könyörgés által. 
27. Emberi balgaságot hirdetnek, 
amikor azt mondják, hogy mihelyt 
a ládába dobott pénz 
megcsörren, a lélek azonnal a 
mennybe száll. 
28. Csak annyi bizonyos, hogy a 
ládában megcsörrenő pénz által 
nagyra nőhet a haszonlesés és a 
kapzsiság. Az egyház közbenjáró 
szolgálatának eredményessége 
azon b an  eg y ed ül  I st en 
jótetszésétől függ. 
29. Ki tudja, hogy vágyódik-e 
minden purgatóriumban lévő 
lélek arra, hogy őt onnan 
kiváltsák? A legenda szerint sem 
Szeverinusz, sem Paszkálisz 
(pápák) nem igényelték ezt. 
30. Senki sem biztos a maga 
töredelmének valódisága felöl, 

még kevésbé a következmény: a 
teljes elengedés felől. 
31. Amilyen ritka az igazán 
bűnbánó ember, épp olyan ritka 
az igazán elengedést nyerő, 
vagyis nagyon ritka. 
32. Örök büntetést kapnak 
tanítóikkal együtt, akik a 
búcsúcédulákkal biztonságban 
hiszik magukat az üdvösségük 
dolgában. 
33. Nagyon kell óvakodnunk 
azoktól, akik azt mondják, hogy a 
pápának azok az elengedései 
(azaz búcsúi) Istennek ama 
fölbecsülhetetlen ajándék, amely 
által rendbe jön az ember dolga 
Istennel. 
34. Ugyanis a búcsúnak ez a 
kegyelme csak a bűnbánat 
szentségével (és) ember által 
kiszabott jóvátevő bűnhődésre 
vonatkozik. 
35. Nem keresztyénséget 
prédikálnak, akik azt tanítják, 
hogy aki lelkeket akar kiváltani 
vagy gyónási kiváltságot 
vásárolni, annak nincs szüksége 
töredelemre. 
36. Minden igazán szívén talált 
k e r e s z t y é n  r é s z e s ü l  a 
bűnhődésnek és a vétkességnek 
teljes elengedésében búcsúcédula 
nélkül is. 
37. Aki csak igazi keresztyén, akár 
élő, akár halott, az részese 
Krisztus és az anyaszentegyház 
minden kincsének, s ezt Isten adta 
néki, búcsúcédula nélkül is. 
38. A (bűnhődés) pápai 
elengedését és a (kegyelemben) 
részesítést mégsem szabad 
semmiképpen sem megvetni, 
mert az (mint mondtam) az isteni 
elengedés kinyilvánítása. 
39. A legképzettebb teológusnak 
is igen nehéz egyszerre 
megtapasztalnia a nép előtt a 
bőséges búcsút és az igaz 
töredelmet. 
40. Az igazi töredelem keresi és 
szereti a bűnhődést, viszont a 
búcsú bősége elkényelmesít és a 
bűnhődést gyűlöletessé teszi, 
legalábbis esetenként. 
41. Óvatosan kell az apostoli (azaz 
pápai) búcsút prédikálni, nehogy 
a nép félreértse és elébe helyezze 
azt a szeretet jócselekedeteinek. 
42. Arra kell tanítani a 
keresztyéneket, hogy a pápa 
v é l e m é n y e  s z e r i n t  a 
b úc sú vá sár lá s  s em m i ly en 
tekintetben nem állítható egy 
s o r b a  a z  i r g a l m a s s á g 
cselekedeteivel. 
43. Arra kell tanítani a 
keresztényeket, hogy jobb dolgot 
tesz, aki a szegénynek ad, vagy a 
rászorulónak kölcsönöz, mint 
hogyha búcsút vásárol. 
44. Ugyanis a szeretet 
cselekedete által nő a szeretet és 
javul az ember, de a búcsú által 
nem lesz jobb, csak a bűnhődéstől 
mentesebb. 
45. Arra kell tanítani a 
keresztyéneket, hogy aki látja a 
rászorulót és azt elhanyagolva 
búcsúra költ, az nem a pápa 
elengedését szerzi meg, hanem 
Isten rosszallását. 
46. Arra kell tanítani a 
keresztyéneket, hogy - hacsak 
nem dúskálnak a fölöslegben - 
min dazt ,  ami  az  é let 
fönntartásához szükséges, 
t a r t s á k  k ö t e l e s s é g ü k n e k 
házuknépe javára fordítani és 
semmiképp se pazarolják 
búcsúkra. 
47. Arra kell tanítani a 
keresztyéneket,  hogy  a 
búcsúvásárlás nem parancsolat, 

hanem szabad döntés dolga. 
48. Arra kell tanítani a 
keresztyéneket, hogy a pápa a 
búcsúban való részesítéssel 
inkább az őérte való áhítatos 
imádkozást akarja elérni sem mint 
a készpénzt, mert az előbbire 
nagyobb szüksége van. 
49. Arra kell tanítani a 
keresztyéneket, hogy a pápa 
búcsúi akkor hasznosak, ha nem 
beléjük vetjük bizalmunkat. 
Viszont nagyon ártalmasak, ha 
általuk elvész az istenfélelmünk. 
50. Arra kell tanítani a 
keresztyéneket, hogy ha a pápa 
t u dn a  a  b ú c súh ir d ető k 
zsarolásairól, azt akarná, hogy 
inkább égjen porig Szent Péter 
bazilikája, mint azt, hogy juhainak 
bőréből, húsából és csontjából 
épüljön fel. 
51. Arra kell tanítani a 
keresztyéneket, hogy a pápa, ha 
szükséges volna, kész lenne 
(ahogy illik) még Szent Péter 
bazilikájának eladása árán is saját 
pénzéből segíteni azokat, akiknek 
l e g t ö b b j é t ő l  n é m e l y 
búcsúhirdetők kicsalják a 
pénzüket. 
52. Hiábavaló a búcsúcédulák 
alapján bízni az üdvösségben, 
még ha a búcsúmegbízott, sőt 
akár a pápa a saját lelkével 
kezeskednék is érte. 
53. Krisztus és a pápa ellenségei 
azok, akik a búcsú hirdetése miatt 
Isten igéjét más templomokban 
teljesen elnémítják. 
54. Jogsérelem éri Isten igéjét, ha 
ugyanabban a prédikációban 
ugyanannyi vagy több időt 
szentelünk a búcsúnak, mint Isten 
igéje hirdetésének. 
55. A pápa gondolata 
szükségképpen az, hogy ha a 
csekély értékű búcsút egy 
haranggal, egy díszfelvonulással 
és egy szertartással ünneplik, 
akkor az evangéliumot, ami a 
legnagyobb dolog, száz 
haranggal, száz díszfelvonulással, 
száz szertartással kell hirdetni. 
56. Az egyház kincse, amelyből a 
pápa a búcsú nincs eléggé 
megnevezve, és Krisztus nép is 
ismeri azt. 
57. Nyilvánvaló, hogy itt nem 
mulandó javakról van szó, mert 
azokat sok egyházi szónok nem 
egykönnyen osztogatja, hanem 
inkább gyűjti. 
58. De nem is Krisztus és a 
szentek érdemeiről van szó, 
hiszen azok mindenkor, a pápa 
közreműködése nélkül is, 
munkálják a belső ember számára 
a kegyelmet, a külső ember 
számára pedig a keresztet, a 
halált és a poklot. 
59. Szent Lőrinc ugyan azt 
mondta, hogy az egyház kincse a 
szegények, de ő korának szokásos 
kifejezésével élt. 
60. Nem vakmerőség kimondani, 
hogy az egyház kincse: az egyház 
kulcsai (melyeket Krisztus 
érdeméért kapott). 
61. Világos ugyanis, hogy a 
bűnhődés elengedésére és a 
(meghatározott) esetek re 
(vonatkozóan) elegendő a 
pápának a saját hatalma. 
62. Az egyház kincse valójában 
I s t e n  d i c s ő s é g é n e k  é s 
kegyelmének szent evangéliuma 
(örömhíre). De ezt méltán igen 
gyűlölik, mert elsőkből utolsókká 
tesz. 
63. De ezt méltán igen gyűlölik, 
mert elsőkből utolsókká tesz.  

 
(folyt. a 3. oldalon) 



 

 

r ö p C E 3.  
64. A búcsúk kincsét viszont igen 
kedvelik, mert utolsókból elsőkké 
tesz. 
65. Az evangélium kincse olyan 
háló, amellyel egykor az anyagi 
javak embereit halászták. 
66. A búcsú kincse pedig olyan 
háló, amellyel ma az emberek 
anyagi javait halásszák. 
67. A búcsú, amiről a 
búcsúhirdetők azt hirdetik, hogy a 
legnagyobb áldás, - valóban az, de 
a kereset szempontjából. 
68. Valójában azonban a búcsú az 
Isten kegyelméhez és a kereszt 
j ó s á g á h o z  m é r t e n  a 
legeslegkisebb dolog. 
69. A püspökök és a lelkipásztorok 
(jogilag) kötelesek az apostoli 
búcsú hirdetőit teljes tisztelettel 
fogadni, 
70. arra, hogy ezek ne a maguk 
álmait hirdessék a pápa 
megbízása helyett. 
71. Aki az apostoli búcsú igazsága 
ellen szól, kiátkozást és gyalázatot 
érdemel, 
72. de áldott, aki gondosan eljár a 
búcsúhirdető szavainak önkénye 
és önfejűsége ellen. 
73. Ahogy a pápa is joggal sújt le 
villámával azokra, akik a búcsú 
ügyben bármi módon csalást 
követnek el, 
74. de sokkal inkább készül 
villámával lesújtani azokra, akik a 
búcsúk ürügyén a szent szeretet 
és a való igazság kijátszásán 
mesterkednek. 
75. Őrültség azt vélni, hogy a 
pápai búcsúk akkorák, hogy 
feloldozhatják az embert, még ha 
valaki képtelenséget mondva - az 
Istenszülő (Máriát) erőszakolta 

volna is meg. 
76. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy 
a pápai búcsúk a vétkesség 
tekintetében a búcsú alá eső 
legkisebb bűnöket sem vehetik el. 
77. Az a szóbeszéd, hogy maga 
Szent Péter sem adhatna nagyobb 
kegyelmet, ha ő volna most a 
pápa - káromlás Szent Péter és a 
pápa ellen. 
78. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy 
neki is és bármelyik pápának is 
nagyobb erői vannak, tudniillik az 
evangélium, a gyógyítások 
kegyelmi ajándékai stb. 1Korinthus 
12,9-10. szerint. 
79. Káromlást szól, aki azt állítja, 
hogy a pápai címerrel ellátva 
felállított kereszt felér Krisztus 
keresztjével. 
80. Számot fognak adni azok a 
p üsp ök ök ,  le lk ész ek  és 
teológusok, akik tűrik, hogy 
ilyesmiket prédikáljanak a népnek. 
81. A búcsúról való ilyen önkényes 
prédikálás azt eredményezi, hogy 
a tudós férfiaknak sem könnyű a 
pápa tekintélyét megvédeni a 
rágalmaktól, vagy éppen az 
egyszerű hívek fortélyos 
kérdéseitől. 
82. Például: Miért nem üríti ki a 
pápa a purgatóriumot szentséges 
szeretetből és a lelkek oly nagy 
szüksége miatt, ami minden 
indíték közt a legigazságosabb - 
ha számtalan lelket kivált a (Szent 
Péter) bazilika építésére adott 
szennyes pénzért, ami igen 
jelentéktelen indíték erre? 
83. Továbbá: Miért vannak még 
mindig halotti misék és évforduló 
ünnepek a lelkekért, és miért nem 
adják vissza, vagy miért nem 

engedik visszavenni a halottakért 
tett adományokat, ha a 
kiváltottakért való imádság immár 
a búcsúcédula révén feleslegessé 
és jogtalanná vált? 
84. Továbbá: Miféle újfajta 
kegyelme Istennek és a pápának 
az, hogy megengedik, hogy egy 
istentelen és gonosz ember 
pénzért kiváltson egy kegyes és 
istenszerető lelket, viszont azt a 
kegyes és kedves lelket nem 
váltják ki ingyen szeretetből, saját 
rászorultsága miatt? 
85. Továbbá: A bűnhődésre 
vonatkozó egyházjogi előírások 
ténylegesen és mint régóta nem 
alk a lmazottak ,  maguk ban 
érvénytelenek és halottak. Miért 
történik a tőlük való mentesítés 
p é n z z e l ,  b ú c s ú k 
en gedélyezésével,  min tha 
érvényesek és hatályosak 
volnának? 
86. Továbbá: Miért nem építi föl a 
pápa - akinek vagyona ma 
felülmúlja a dúsgazdag (ókori) 
Crassusok kincsét is - Szent 
Péternek legalább azt az egy 
bazilikát inkább a maga pénzéből, 
mint szegény híveiéből? 
87. Továbbá: Mit enged el vagy 
mit nyújt a pápa azoknak, akik a 
tökéletes töredelem által 
jogosultak a teljes elengedésre és 
(kegyelemben) részesítésre? 
88. Továbbá: Miből lenne nagyobb 
haszna az egy háznak, mint abból, 
ha a pápa - amit most csak egyszer 
tesz meg - naponta százszor 
o s z t a n a  e l e n g e d é s t  é s 
(kegyelemben) részesítést a hívek 
bármelyikének? 
89. Mivel a pápa a lelkek üdvét 

inkább a búcsúk által keresi, mint 
a pénz által, miért szünteti meg a 
már régebben engedélyezett 
búcsúcédulákat és búcsúkat, 
mikor azok ugyanolyan hatásosak? 
90. Ha az egyszerű híveknek 
a g g á l y o s  é r v e i t  p u s zt a 
hatalommal elnyomjuk és nem 
értelmes megválaszolással oldjuk 
fel, azzal az egyházat és a pápát 
ellenségeik előtt nevetségessé, a 
k e r e s z t y é n e k e t  p e d i g 
szerencsétlenné tesszük. 
91. Ha tehát a búcsúkat a pápa 
lelkületének és gondolatának 
megfelelően hirdetnék, könnyű 
volna felelni mindezekre (a 
kérdésekre), sőt fel sem 
merülnének. 
92. Távozzanak tehát azok a 
próféták, akik azt mondják 
Krisztus népének: "Béke, béke." - 
de nincs béke! (Ezékiel 13,10.16). 
93. Tegyék jól a dolgukat azok a 
próféták, akik azt mondják 
Krisztus népének: "Kereszt, 
kereszt!" - de nincs kereszt! 
94. Buzdítsuk azért  a 
keresztyéneket, hogy fejüket: 
Krisztust, bűnhődésen, halálon és 
poklon át is követni igyekezzenek, 
95. és abban bízzanak, hogy 
inkább sok szorongattatáson át, 
mintsem a béke biztonságán át 
jutnak be a mennybe (ApCsel 
17,22). 
Mert más fundamentomot senki 
nem vethet azon kívül, a mely 
vettetett, mely a Jézus Krisztus. (1 
Kor. 3:11.)  
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 1947-ben minket is meghívtak a CE Szövetség Marosvásárhelyen 
tartandó ifjúsági konferenciájára, Felsősófalváról és Parajdról többen, ifjak 
– diákok és nem diákok, lányok és fiúk,- örömmel jöttünk a konferenciára. 
Egy lovas szekér húzta a 15-20 fiatalnak a csomagját, mi meg gyalog jöttünk 
a szekér után Sófalvától Vásárhelyig. Végig énekeltünk Hallelujah énekeket 
ezen az úton. Nem is tűnt az út hosszúnak, fárasztónak (kb. 60 km). 
Sófalváról meg Parajdról kik voltak már csak pár névre emlékszem: Parajdi 
Károly, Szőke Illyés, Molnár Róza, meg a sorok írója, meg még mások is. 
Parajdról: Boczoni Zoli, Kénesi Bandi, Farkas Zsuzsa, Szitás Ferenc, és 
mások.  
 Már égtek a villanyok mire Ernye felől a városba érkeztünk. Végig 
döcögtünk a szekér után a Vadász utcáig, ahol Nagy Jenő testvérünknél 
hagytuk a lovat, szekeret. Mi pedig a Vártemplom melletti épületben 
tudtuk meg, hogy kihez vagyunk elszállásolva. Én Níagy Gábor bácsiékhoz 
kerültem, ahol nagyon sokan kaptunk helyet, s ahol az öreg házaspár nagy-
nagy szeretettel vett körül bennünket.  
 A konferencia a Vártemplomban volt. Az Ige, ami nagyon komolyan 
szólt hozzám: „jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok...” Nagy  

 
László (akkor utazótitkár volt) – szolgálatára, Nagy Jenő szolgálatára, meg 
Tőkés Ilonka (Visky Lászlóné) drága szolgálatára emlékszem. Ezen a 
konferencián fogadtam Jézus Krisztust a szívembe. Tőkés Ilonka meg Csiki 
Rózsika (Szőke Lászlóné) voltak a lelkigondozóim.  
 Az 1947-48-as iskolaévben volt egy bibliakörös csoportunk az 
udvarhelyi ref. tanítóképzőben és a ref. kollégiumban. Köztünk volt Oláh 
Lúcia is (Szabó Gergelyné), Fejér Kati, Gagyi Juci (Molnár Gáborné). 
 1948 tavaszán a CE Szövetség Parajdon szervezett konferenciát. Kénesi 
Bandi, mint a Kollégiumi bibliakör tagja, e sorok írója, a Képzőbe levő 
bibliakör tagja megbeszéltük Sipos Géza vallástanárunkkal, hogy az iskola 
engedélyével vigyen el bennünket erre a konferenciára.  
 A szolgáló testvérek Marosvásárhelyről jöttek: Árus József, Halmen B-
né Ágnes néni, Nagy Jenő. A helyi lelkész tiszteletes Bene volt, akinek az 
özvegye Parajdon él, és ott szokott lenni jelenleg is a mi együttléteinken. 
Bene tiszteletest az udvarhelyi diákok egy része kitámadta, hogy miért 
adott helyett laikus emberek szolgálatának? Miért engedi meg a 
parajdiaknak is a bibliaórákat? A lelkész azt mondta: ezek hívő emberek, 
egyházunk leghűségesebb tagjai, akikre lehet mindig számítani. Sipos Géza 
tanár úr pedig úgy csendesítette le a lázongókat, hogy „most láthattok 
olyan embereket, akik megélik azt, amit mondanak, mert eddig azt 
mondtátok, hogy a lelkész mondja az igét, de azt megélni nem lehet. Most 
látjátok ezeket, akik nemcsak mondják, hanem aszerint is élnek” 
 A konferenciáról visszatérve az iskolába megerősödött a bibliakörünk, 
de jött a nagy változás, 1948. június 11, amikor államosították az iskolát és 
vége szakadt mindennek. Az új igazgatónő még a magját is kiirtotta az 
Igének az iskolából. Sokak büntetésben részsültek, Oláh Lúciát ki is dobták 
az iskolából. Én ezt már nem értem ott, mert minket, akik utolsó évesek 
voltunk a képzőbe már 1948. június 9.-én kicsengettek. Ünnepélyünk a 
templomban volt. A „Munkára fel” című Hallelujah énekkel vonultunk végig 
az udvaron be a templomba. Két napra rá azonban megtörtént az 
államosítás. A következő évben már nagyon nagy KISZ munka folyt ott. 
1948 öszén falura neveztek ki tanítónőnek. Levél által tartottam fenn a 
kapcsolatot a testvérekkel három évig. Három év után Isten útja 
házasságon keresztül vezetett Marosvásárhelyre, ahol ma is élek Isten 
nagy-nagy kegyelméből. 

Édesanyám már kisgyermekkoromban 
Bibliakörös asszony volt. A 30-as évek elején 
Fekete János bácsi, mint szülőfalum lelkésze 
összefogta a falu asszonyait, bibliaórákra, 
dalárdába és evangéliumi színdarabok 
előadására. 
 Az évek múltak, a lelkészek változtak, így a 
bibliaórákra és egyéb előbb felsorolt 
tevékenységek is. 1946-ban már középiskolás 
diák voltam, amikor édesanyámmal eljártam 
azokra a házaknál tartott Bibliaórákra, amelyet a 
Parajdon lakó Kacsó Manci néni és Gergely 
Béláné – Halmen Erzsike néni – tartottak. Ez volt 
az első találkozásom a CE szövetségesekkel. 
Később Vásárhelyről is jöttek testvérek 
szolgálni. 

http://www.csipetnyiso.hu/


 

 

HOGYAN ÜNNEPELÜNK? HOGYAN ÜNNEPELÜNK?   
 

Reformáció hónapja? 
Reformáció napja? 
Reformáció éve? Nem 
értem! Honnan ez az 
igénytelenség? Nem azt 
kellene mondjuk: A 
reformáció egyháza?! 
 De mi köze van a mai 
reformátusoknak a 
Reformációhoz? Nem sok, 

az biztos. Miért mondom ezt? Mert 
Református Egyházunk tagjai mit sem tudnak 
a Reformációról. Egyesek ismerik Kálvin János 
és Luther Márton nevét, de hogy ezek az 
emberek hogyan tértek meg halott 
vallásosságukból az élő Istenhez, azt nem 
tudják. Mert nem csak az akkori egyház volt 
elveszett állapotban, hanem ők is. Nekik is újjá 
kellett születni. Vagy hogy mennyi 
háborúságot és üldöztetést kellett 
elszenvedjenek saját egyházuktól, az akkori 
egyházi vezetőktől, és milyen nehézségeken, 
harcokon keresztül vitték végig a megújulást, 
nagyon kevesen tudják.  
 Jó dolog, hogy Reformáció emlékünnepet 
tartunk, mert legalább nem feledkezünk el, 
hogy valamikor élet volt mindaz, amiről ma 
csak beszélünk. A probléma az, hogy 
évtizedek óta rosszul ünnepelünk. Beszélünk 
Genfről, Svájcról, Lutherről, Kálvinról, a 
wittenbergi vártemplomról, a 95 tételről, de 
nem beszélünk a megtérésről és 
újjászületésről, pedig ezek nélkül nem lett 
volna és ma sem lesz reformáció. 
Emlékezhetünk akárhogy és akármennyit, 
egyénileg és közösségileg, papok, püspökök, 
gyülekezeti tagok, rangos vendégek, de még 
mindig az élő halott állapotban vagyunk. 
Jelenések 3:1  “Tudom a te dolgaidat, hogy az a 
neved, hogy élsz, és halott vagy.” 
 Református gyülekezeti tagjainknak több 
mint 90% -a nem tudja megmondani miért 
református, mi Egyházunk tanításának a 

lényege. Nem ismerik Református 
Egyházunknak a gyülekezeti tagokra 
vonatkozó jogokat és kötelességeket. A 
Szentírás a legtöbb reformátusnak ma már 
csak egy szép családi örökség, vagy könyv a 
polcon, de nem tekintély, nem az élet könyve, 
nem Isten Igéje. Szinte mindenki azt tesz amit 
akar. Nincs számonkérés, elmarad az Ige 
befogadása, megtartása, megélése. Nem 
reformációban élünk, hanem inkább a bírák 
korára jellemző időket éljük, melyben 
mindenki azt tesz, amit akar, amit saját maga 
jónak lát és nem azt, amit Isten elvár tőle. 
Ezért is van annyi gonoszság, annyi bűn 
életünkben, gyülekezeteinkben, 
egyházunkban.   
 Mit fogunk ünnepelni? Megtérés és 
újjászületés nélkül csak önmagunkat. És 
minden marad a régi: paráznaság, részegség, 
káromkodás, vasárnapi munka, 
templomkerülés, harangozás és délutáni 
istentisztelet idején pletykálkodás a falvak 
kispadjain, gépies keresztelések és 
konfirmálások, válások sokasága, 
szeretetlenség, irigység, gyűlölet és azok 
kicsúfolása, akik ma még templomba járnak és 
hisznek vagy hinni szeretnének.  
 És mit ünnepelnénk megtért és megújult 
szívvel? Istennek bűn feletti győzelmét ebben 
a világban és életünkben. Isten nekünk adott 
Szent Fiát, Jézus Krisztust. Azt, hogy nem kell 
többé a sötétségben élni, hogy bűneink 
rabláncait leoldozta, hogy szabad, örömteljes 
életet élhetünk, hogy míg a világ retteg a világ 
végének eljövetelétől, mi örömmel, 
hálaadással, teljes megnyugvással tekintünk 
és gondolunk arra, hiszen Isten megterített 
asztallal vár bennünket országában. A 
menyegző öröme vár ránk. Ezért imádkozunk 
szüntelen:”jöjjön el a Te országod!”(Mt.6,10)  
 Mire várunk? Mikor leszünk végre Isten 
Igéjének hiteles képviselői, az élő és az élet 
Igéjének átadói? Október 22 –én lesz 75 éve 
annak, hogy elkeseredettségében Reményik 
Sándor  az „Elkéstetek” című verset intézte a 

protestáns teológusokhoz. Íme egy részlet 
belőle: 

„Elkéstetek, elkéstetek vele, 
Az Igével, ki élet kenyere, 
Ki Evangélium és semmi más, 
Nem tudás, művészet, magyarkodás, 
Nem kultúra és nem pedagógia, 
Nem eszköz többé, hanem cél maga, 
Ki szabadelvű emberség helyett 
Istennek állít magas trónhelyet, 
Kinek választóvize Jézus vére 
A kárhozatra vagy az üdvösségre,  
Ki minden ember-eszményt kevesel 
S az ifjakat magához vonja fel.”  

 Annyira elkéstünk, hogy református 
lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezeti tagok 
nagy része már a Biblia és az egyház rendje 
ellen protestálnak.  
 A kérdés nem az, hogy lesz-e Reformáció 
ünnepe, hanem hogy leszünk-e újra a 
Reformáció Egyháza? „Megélednek-e a 
tetemek?” (Ezékiel 37,3)- kérdezte Isten 
Ezékielt. Bennünket is kérdez Isten: Újraéled 
még ez a Református Egyház, a mai 
reformátusság? Válaszunk lehet győzedelmes 
IGEN! De ahhoz prófétálni kell! Az IGÉT, az ÉLŐ 
Igét, Jézus Krisztust vállalni és hirdetni kell! 
Nem azt kell hirdetni, amit mi elfogadhatónak 
gondolunk, vagy amit az emberek hallani 
akarnak, hanem azt, amit Isten mondott. 
Akkor közénk jön Isten Szentlelke és kiárad 
közösségeinkben, személyes életünket átjárja, 
birtokába vesz, hogy lehessünk a Szentlélek 
temploma. (1Kor.3,17) „Mert az Istennek 
temploma szent, ezek vagytok ti.” Átadott és 
Istennek teljesen odaszánt életekre van 
szükség! Melyben nem az érdekek határozzák 
meg szolgálatunkat (jó parókia, falusi vagy 
városi gyülekezet, presbiteri, gondnoki, 
esperesi vagy püspöki tisztség, érvényesülési 
vágy, a hatalom megszerzése), hanem csak az, 
hogy küldetésünket híven betöltsük.  
 Kívánok mindenkinek boldog megújulást, 
reformálódást.  

Nagy József, feketegyarmati lp.  
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(Sepsiszentgyörgyi … élmények, 
folyt. az 1. oldalról) 

Az én felelősségem 
tehát, hogy kit keresek a 
közösségben, a közösségé pedig, 
hogy miként szól. Ha az ész szólal 
meg az csak az eszemet érinti, de 
ha a szív szólal meg akkor a Szó a 
szívembe juthat és gyógyít. 

Ha csak ennyiről 
hallottunk volna, akkor könnyebb 
lehetne a lelkiismeretünk. Ám a 
közösség a szolgálat helye is. 
Szász Zoltán által szembesülnünk 
lehetett a következő kérdésekkel: 
miért, kinek és hogyan szolgálok? 
Lehet bért várunk, bármily 
jutalmat a szolgálatért vagy pedig 
hálából szolgálunk. Ez utóbbi 
abból következik, hogy átéltem 
mit jelent, hogy Jézus Krisztus 
személyesen értem is eljött, hogy 
kimosson a nyomorúságomból. 

Sőt Ő az, aki a jócselekedeteket is 
előre elkészítette. Ide kapcsolódik 
szorosan az, hogy kinek 
szolgálok, azaz a másik embert 
látva vagy a másikért teszek 
valamit vagy pedig bármit végzek 
az Úrért és Vele teszem.   

A szolgálat hogyanjával 
van talán a legtöbb gond. 
Némelykor svájci bicskaként úgy 
véljük mindenhez értünk és 
túlbuzgóként mindenben benne 
vagyunk, még ha ez a család vagy 
közösség rovására is megy 
egészen a kiégésig juttatva 
minket. De létezik ennek az 
ellentéte is, amikor cumiztatásra 
várunk, azaz etessenek a 
közösségben, hordozzanak, 
lépjen a másik egyszer felém, 
mert hiszen elvárható, hogy 
nekem is szolgáljanak. Van aztán 
az örök elégedetlenkedő szolgáló, 
a kifogásokkal elvégzett 
szolgálat, amikor legszívesebben 

semmit sem tennénk, csak a 
kötelesség mozgat és nincs 
gyümölcs, nincs fogás.  
Mindezekkel az a baj, hogy nem 
kifele szolgálunk, hanem egymást 
evangelizáljuk és elfelejtjük, hogy 
meglehet inkább kis dolgokat 
kéne cselekedni nagy-nagy 
szeretettel. A helyes szolgálat ott 
kezdődik, ha a felebarátomat 
Krisztus ikonjának tartom.   

Vasárnap együtt 
ünnepelhettünk az 
istentiszteleteken a helyi 4 
gyülekezetben. A konferencia 
befejező előadását Nagy József 
tartotta a „Közösség, mint az 
ünneplés helye” címmel, ezzel is 
buzdítva minket arra, hogy Jézus 
Krisztusban van remény mindig a 
megújulásra. 

Az előadások kapcsán 
kiscsoportokban beszélhettünk 
arról, hogy konkrétan nekünk mi a 

látásunk a közösségről, ahova 
tartozunk. Hangzottak el pozitív 
és negatív jelzők, de minden 
beszélgetés után jó volt 
kéréseinket és hálánkat is a mi 
Urunk elé vinni közösen. 
Számomra külön ajándék volt, 
hogy nem ült senki sem passzívan 
a csoportban, mindenki őszintén 
beszélt és együtt kiáltottunk a 
közösség megújulásáért valamint 
megerősödéséért. 

A  r e f o r m á c i ó 
emlékünnepének hetén remélem, 
h o g y  a  k ö z ö s s é g e i n k 
megreformálódása otthon is 
szívügyünk maradt, amihez a 
fentiek csak emlékeztetőül és 
megerősítésül foglaltattak össze. 
Adja a mi Urunk kegyelemből, 
hogy ne fáradjunk meg a 
közösségeinkért imádkozni és így 
Lélekben egymással továbbra is 
közösségben maradni!            
      Grosz Imola, Marosvásárhely  


