




Az 1989 utáni egyháztörténeti írásoknak egy része a különböző ifjúsági egyesületek történetével foglalkozik. Szinte

minden egyetemi és főiskolai kara őriz olyan dolgozatokat, melyek a két világháború közötti magyar reformátusság

ifjúsági mozgalmainak a történetét mutatja be. A két világháború között nagyon markáns ellentétek és kegyességi

törések húzódtak az egyesületek között. Ilyen szervezetek voltak: Bethlen Gábor Kör, Soli Deo Gloria Református

Diákszövetség (SDG), Magyar Evangéliumi Diákszövetség (MEKDSZ), Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE),

a Bethánia CE. A 19. század második felében megerősödő kegyességi csoportok és mozgalmak hatására egyre

nagyobb mértékben fordultak a lelkészek, a Szentírás-tanulmányozás metodikai nehézségei legyőzésének kérdése felé.

Így készültek el az újabb Biblia-fordítások. A fordítások és revíziók egyaránt szolgálták a Szentírás nyelvezetének

frissítését, és a különböző kegyességi mozgalmak által támasztott minél hitelesebb fordítási munkát. Az a tény, hogy

lényegében kétféle ember található az egyházban, önmagában még természetesnek is tekinthető, a probléma és az

egyház legkomolyabb feszültsége az, amikor a még élő-hitre nem jutott egyháztagok, lelkészek, egyházi vezetők olyan

túlsúlyba kerülnek, hogy ezzel ők határozzák meg az egyházi életet. Ezért van azután rendetlenség a belső ügyekben,

ezért erőtlen a misszió, súlytalan az egyházi sajtó és média.







Teher alatt nő a pálma. Körülbelül így lehetne jellemezni a Bethánia tevékenységét. Kétségtelenül

nehéz lehetett abban a korszakban az egyházi vezetőknek dönteni, és az Ige fényében cselekedni. A

vitákból, ellentétekből, összetűzésekből kitűnik, hogy Isten népe milyen sokszínű látásmóddal

rendelkezik. Nehéz a különböző szituációkban megítélni, hogy mi a jó, mi az Istennek tetsző és

szüntelen leküzdenünk óemberünket. Talán ez a keresztyén ember mindig aktuális problémája, harca.

Komoly odaszánás és Isten akaratának szüntelen kutatása szükséges. Volt ébredés, Isten felhasználta

a Bethániát eszközéül, Ő görgette el az akadályokat is. 1950-re megszűntetik a Bethániát. Mint

szervezet feloszlott, de a tagok hite nem párolgott el. A Bethánia áldott volt és áldás származott a

keze munkájából is. Kétségtelen, mivel emberek által alkotott egyesület, léteztek hibák, viszályok,

emberi okoskodások. Ugyanez elmondható a hivatalos Református Egyházra is, mely tehát nem

egyenlő az Igaz Egyházzal. Az emberek ótermészete kiütközött mindkét szervezeten. A C. E.

egyházon kívüli egyesület volt. Ma is nehéz kérdés, hogy az ilyen szervezetek az egyházon kívül

vagy a Református Egyház égisze alatt munkálkodjanak. Mindkettő áldott lehet, kizárólag a

vezetőktől függ, hogy kire figyelnek, ki nekik a királyuk. Ha egyházi szervezet a missziót, Isten

országának a gyarapítását tűzi ki céljául, Isten megújíthatja lelkileg a Református Egyházat is.

Szükség van az egyháznak belső megreformálásra, ami csak a tagok által lehetséges. A történelmi

egyház óriási veszélye a hagyományokban való élés. A hagyományok szépek, de hasznosak csak

akkor lesznek, ha élet van bennük. Isten csodákra képes egy ilyen sokszor hűtlen népegyházzal

szemben is. Ninivét, a bűnös várost sem pusztította el, mert őszintén megbánták bűneiket. Az

egyháznak is egy ilyen őszinte bűnbánatra és alázatra van szüksége.



Egyszerű magyar református fiatalok. Diákok, vagy a diáksorból nem régen kinőtek, akiknek fáj, hogy ezer és

ezer magyar református diák- és embertestvérünk vakon, nyomorultan botorkál mindennapjaiban és Isten

nélkül élve, - önző hatalma vágyában, vagy végtelen árvaságában egyaránt magára hagyatottan - idő előtt

elhull, vagy céltalanul hullámzik jó és balszerencse közt. Nekünk fáj, hogy a legmagyarabb egyház, református

Anyaszentegyházunk külső és belső nehézségek folytán sokszor nem jelenti azt a súlyt, amellyel nem csak

önmaga, hanem az egyetemes magyar élet érdekében is bírnia kellene. Hisszük, hogy ez tulajdonképpen az

egyetlen, de ugyanakkor a leghatásosabb út, melyen keresztül már fiatalabb éveinkben készülhetünk nemzeti,

egyházi hivatásunk betöltésére, családi, társadalmi életünkre. Tagadjuk az öncélú diákmunka értelmét és

létjogosultságát. Az értelmiség a népesség elenyésző rétege, a közösség érdekében tehát eszközzé kell lennie

az egyszerűbb tömegek segítésére, gondozására. Magyarságunk számára végzetessé válhat az a különbség,

amely az értelmiségi és nemértelmiségi népesség között támadt. A diákság - úgy is, mint a jövendő értelmiség

- a maga szellemi lehetőségeinél fogva, szellemiekben idősebb testvére kell, hogy legyen a falu, az ipar, a

kereskedelem magyar ifjúságának. Meg vagyunk győződve, ha a diákságot megnyerhetjük Isten ügye számára,

rajta keresztül a nemdiák ifjúság is fokozottabban megnyerhető, s a magyar református jövendő boldog

körvonalai bontakoznak ki. Ezért vagyunk testvéri munkaközösségben a Református Keresztyén Ifjúsági

Egyesülettel. Felekezeti torzsalkodástól mentes, hívő, egységes magyar frontot. Számunkra a hitvallásos,

református alap nem jelent támadást senki ellen, hanem csupán legbelsőbb lelki, szellemi adottságaink fokozott

kifejlesztését, kiélését éppen egyetemes nemzeti, emberi érdekekből.











„A Jézus Krisztus egy egyetemes egyházának minden részéből, keletről és nyugatról, északról és délről egy

idő óta híradások érkeznek a Szentlélek erőinek megáradásáról, a Lélek tavaszi szelének megújító, frissítő,

életadó sodrásáról, a Szentlélek kegyelmi ajándékainak, a karizmáknak a megjelenéséről az egyházak életében

és szolgálatában.

A különböző híradásoknak egybecsengő bizonyságtétele szerint, a Szentlélek ajándékai jelentős mértékben

mozdították elő a gyülekezetek életének megelevenedését, az egyháznak, mint Krisztus Testének hasznát,

épülését, Krisztus követelésében való megújulását. Röviden: a mi nemzedékünk számára a Szentlélek

eseménnyé lett”!

„A magyarországi Református Egyház Zsinata is a Szentháromság Isten iránti mélységes alázattal és szíve

mélyéről feltörő hálaadással tesz bizonyságot Isten kegyelmének csodájáról: Isten Lelkének tavaszi szele

egyházunkat sem kerülte el. Sok bűnünk és mulasztásunk, az Isten és emberszeretetben való ellankadásunk,

azaz a Lélek sokszori megszomorításának ellenére is: Isten Szentlelke egyházunkra újra kiáradt – ezen az úton

egyházunk jelentős szakaszhoz érkezett. Isten Lelke készen van közölni velünk is, akárcsak a világ számos

más keresztyén egyházával az Ő sajátos kegyelmi ajándékait: a karizmákat.”



Dicsőíthetjük Istent: a hálaadó, reményteljes életfelfogással, mely a Felé táplált bizalomból fakad, a

nyitottságunkkal az ő munkájára az életünk területein, a Neki engedelmes döntéseinkkel minden körülmény

között, a nehézségek, megpróbáltatások elfogadásával, kitartásunkkal, a Neki adott hálaáldozattal és

ajándékainak elfogadásával, a hitben történő növekedéssel és megszentelődéssel, a bűnnel való megalkuvás

elutasításával, és bűnbánattartással, a harcok között is a Vele megélhető mély kapcsolatra való törekvéssel,

a hétköznapi feladataink, munkánk lelkiismeretes elvégzésével, a családtagjaink felé való figyelmességgel,

áldozathozatallal, szeretettel, az általa elrendelt pihenéssel, kikapcsolódással. A közvetlen dicsőítésnek

nagyobb közösségben, már az ószövetségi időktől fogva gyakorolt formája a zenével és énekkel történő

közös dicsőítés. Az énekes-zenés dicsőítő alkalmakon a dicsőítéshez tartozik Isten dicsérete az énekben,

imádságban, bizonyságtételekben, Igék megvallásában, és akár dicsőítő táncban. Hisszük, hogy Istennek

kedves ezekkel együtt az ő magasztalásának énekes-zenés formája, és jelenlétének különleges ajándékát

tapasztaljuk meg benne, mellyel szuverén módon ajándékoz meg időről időre személyeket és közösségeket.

Fontosnak tarjuk leszögezni azonban, hogy az énekes-zenés dicsőítés más, mint a keresztyén koncert.

Valljuk, hogy a dicsőítő alkalmak tartalmi szempontból való tisztasága és szentsége alapkövetelmény.

Ennek legfontosabb szempontjai a következők: a tiszta, igei alaphoz való ragaszkodás minden tekintetben,

a teljes Szentháromság Isten imádata torzulás nélkül, Krisztus-központúság a dicsőítésben.












