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Gyülekezeti tájékoztató
   2008. február

XV. évf. 2. szám

Miénk, oh Uram, orczánk pirulása
(Dán. 9,8)

Egy különös kéréssel fordulnék az olvasóhoz. Ezt a cikket
csak akkor olvassa el ha kész a változásra, kész az ÚR Jézusba
helyezni életét, akaratát, reménységét. A hívő ember óhaja
az, hogy minél közelebb kerüljön megváltó Urához. Sze-
retnénk egyre jobban krisztusivá válni, ahogy egyik ifjúsági
ének nagyon jól kifejezi: „Szeretnék hasonló lenni, tehozzád,
hű Uram.” Ez a kérésünk, és ez a vágyunk. Ennek a kérésnek
azonban előfeltétele az, hogy komolyan vegyük Urunk
szavát, és megtartsuk azt a mindennapi életben.
Nagyon sokan vannak akik panaszkodnak, hogy fogynak a
gyülekezeteink. Sajnos nagyon sokszor azt tapasztaljuk,
hogy erőtlenek, és kísérthetők vagyunk. –És mégsem
fordulunk teljes szívünkből ahhoz, aki ma is uraknak Ura,
és királyok Királya. Akinél van minden hatalom és erő. Ő
nem változott. Ereje és hatalma nem fogyott el. Csak nem
akarjuk elhinni, hogy
Isten kegyelmi kincs-
táránál, csak arra várnak,
hogy kérjük ki az ál-
dásokat. Ehelyett emberi
megoldásokat keresünk
és egyre kesergünk, hogy
miért nem működnek a
dolgok.

A változásnak először
bennünk kell megtör-
ténnie. Sajnálatos ta-
pasztalat, hogy az em-
berek megelégszenek a
látszattal. Az a fontos,
hogy a lelkész lehetőleg
férfi legyen, akinek
mellesleg kellemesen
mély hangja betölti az egész templomot. Beszéljen a
múltról, a reformációról, mondja el a bibliai történeteket,
akár még politikát is belevihet egy kicsit, meg az aktuális
eseményeket, de ne szóljon bele az életünkbe.
Maradhassunk úgy, olyan állapotban, mint amilyenbe
jöttünk. Eszébe ne jusson kedvenc kedvtelésünkről azt
mondani, hogy bűn az, és hogy nem elég az igét hallgatni,
azt meg is kell tartani. Vagy ahogy Nt. Szabó Imrének mond-
ták (és jegyzőkönyvbe is vétetett  1958. máj. 18-án): „Az
evangelizáció alkalmával sokakat megsértettek, mert megtérést
prédikáltak. Minderre nincs szükség. K. J. egyenesen felszólítja
a lelkipásztort, hogy a térítést, az evangelizációt, a
csendesnapokat és idegen igehirdetők meghívását hagyja

abba.”
Ha nem is ilyen mértékben, de jelen van gyülekezeteink-

ben a keménység és a közömbösség. Kemény ragaszkodás a
hagyományok, gyülekezeti szokások felé, és közömbösség
Isten Igéjének a mindennapokban való megélése iránt. Ha
viszont ez a gyülekezet mércéje, akkor ne várjon ébredést,
ne várja Isten áldásait. Nekünk pedig szükségünk van az Ő
kegyelmére és áldásaira. Ez a jövőnk, és ez a megtartatásunk
záloga. Ami gyülekezetünkben jó és szép történt, azt kivétel
nélkül Isten kegyelmes jóságának köszönhetjük. Adta az
áldást, mert  Tőle kértük, bizalommal.

Hogyan lehetséges hát az ébredés, lelki megújulás?
Kálvin azt mondta: „Valahányszor valamely nagy dologért
kell Istenhez könyörögni, célszerű böjtöt tartani az imádság-
gal együtt.” A II Helvét Hitvallás XXIV-ik fejezetében többek

között ezt olvashatjuk:
„Minél súlyosabban elítéli
Krisztus egyháza a dob-
zódást, részegeskedést és
minden bujaságot és
mértéktelenséget, annál
buzgóbban ajánlja nekünk
a keresztyén böjtöt. A böjt
ugyanis semmi egyéb,
mint a kegyesek önmeg-
tartóztatása és mérték-
letessége, tehát testünknek
fegyelmezése, fékentartása
és megsanyargatása, amit
a felmerülő szükség szerint
vállaltunk magunkra;
ezáltal megalázzuk ma-
gunkat Isten színe előtt és

a testtől elvonjuk a táplálást, hogy annál könnyebben és
szívesebben engedelmeskedjék a léleknek.”

Látva életünket, sorsunkat, ha a megtartatást szeretnénk
választani őszinte bűnbánattal, és böjtöléssel kell Urunk elé
járulnunk. Ezt ismerte fel Ft. Bereczky Albert is, aki így ír
közvetlenül a II. világháború után: „Trianonban megítélt
bennünket az Isten, mert életünket nélküle rendeztük be; a
reánk bízott evangéliumot nem éltük és nem adtuk tovább
sem északnak, sem keletnek, sem délnek; még a hatalmunkba
adott “nemzetiségeknek” és a közénk szórt zsidóknak sem,
hanem inkább megbotránkoztattuk őket keresztyénietlen ma-
gatartásunkkal; tűrtük a szörnyű szociális igazságtalan-
ságokat, mígnem “a mezőnket learató munkások bére, melyet
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Olvasandó: Jeremiás próféta könyve 15. része
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mi lefogtunk, az égre kiáltott”; nem hirdettük a szegények-
nek az evangéliumot és a henye gazdagoknak az ítéletet;
prédikátoraink nagyrésze a földesurak, bankárok és
szolgabírák cimborája volt és nem a földtelen zsellérek és
jogfosztott munkások vigasztaló barátja. Isten végül reánk
unt és elvette tőlünk a nemzetiségeket -a földdel együtt.
Ami aztán Trianontól 1944-ig történt, egyetlen
nagyszabású lázadás volt Isten ellen. Evangéliumunk az
lett, hogy “Csonka-Magyarország nem ország, egész
Magyarország mennyország” és szószékeink ezerszeresen
visszhangozták ezt az istenkáromlást. (...) magunk-
baszállás és külső és belső dolgaink becsületes elrendezése
helyett magunk kerestük a második világháborút, melyet
egyházi vezérszónokok lelkendezve üdvözöltek.” Később így
folytatja: „Nem azt hozta reánk, amit vártunk és amit
megérdemlettünk, hanem nagy kegyelméből még le-
hetőséget adott a megtérésre, a másképpen csinálásra. (…)
rövidesen eljön a nap, amikor a hozzá nem térő nemzeteket
cselekedeteik szerint fogja megítélni a visszatérő Krisztus:
“éhes voltam és nem adtatok ennem, jövevény voltam és
nem fogadtatok be... amit a legkisebb atyámfiaival
cselekedtetek, azt velem cselekedtétek.”

Népünk nagy része, megint hátat fordított Istennek.
Ki az a bátor Testvér aki vállalja, hogy legalább a böjti
időszakban böjtölve és könyörögve odaáll a résre (v.ö.
Zsolt. 106,23)  Isten színe elé és esedezik egyházunkért,
népünkért, nemzetünkért? Isten kegyelmének kincstára
nyitva van. Rajtunk áll, hogy élünk-e a lehetőséggel, hogy
kikérjük az Ő csodálatos áldásait. Válasszuk az életet!

Izsmán Jónás

Elhangzik a kemény felelet, az ÚR
nem hajlandó népének megbocsátani.
Hogy mit érezhetett a próféta az eluta-
sító felelet hallatán, nem írhatjuk le,
mert Jézus Krisztus keresztje óta már
nem érezhetjük azt a reménytelenséget,
amelyet Jeremiás élt át. De sejthetjük a
később olvasható panaszokból, hogy
egész valójában megrendült, mert rá
kell döbbennie, hogy nem tud segíteni
a népen, az országon. Meg kell békülnie
azzal a sorssal, amelyet Isten szánt né-
pének és neki. A népnek a megbocsátá-
sát felfüggesztő ÚR haragjával kell
szembesülni, Jeremiásnak pedig azzal,
hogy csak elmondhatja Isten üzeneteit,
de maga nem befolyásolhatja azokat.
Némileg enyhíti - az üzenet megfogal-
mazásával - szolgája megkeseredését az
Úr, mert előre bocsátja, hogy ha Mózes,

vagy Sámuel próbálkozna Jeremiás
helyzetében könyörögni, nekik sem
mondana mást, csak amit Jeremiás
hall: Nem esik meg szívem ezen a né-
pen! De kimondani egy prófétának azt,
hogy semmi keresnivalója a népnek az
ÚR előtt, hogy menjenek el, - bizony
nem lehetett egyszerű feladat! Ha pedig
a tanácstalan kérdésre „hová” azt kell
válaszolni, „…halálba,…fegyver elé,…-
éhínségbe,…fogságba!”, lehet, hogy
megkövezik. De mégsem némulhat el,
ha Isten szava hangzik. S mondania
kell, hogy iszonyodnak majd sorsukon
a környező népek is. De Istent is ilyen
iszonyat töltötte el, amikor Manassé
király cselekedeteit kellet tűrnie Júdá-
ban. (2Királyok 21.r – amelyet magam
is újra elolvastam, hogy megérthessem,
miért ilyen keményen bünteti válasz-

tottjait az Úr. Bizony, nem Isten a
kegyetlen.)

A kérdés, amely elhangzik, inkább
Jeremiás csüggedtségét jellemzi, mint-
sem választ igényelne. Isten nem is erre
válaszol, hanem döntésének okait rész-
letezi, de a részletezés összegzése a tra-
gikus pusztulás várható bekövetkeztét
rajzolja meg. Isten „belefárad a szána-
kozásba”. Olyan kijelentés ez, amely
figyelmezteti a hívő embert, hogy ne
éljen vissza a megbocsátó szeretettel,
mert a türelem véges! Nincs igazán
alapja annak, hogy az ember erről elfe-
ledkezzen, még ha végtelennek mond-
juk is az Isten kegyelmét. A keresztyén
ember igenis törekedjen arra, hogy ne
kelljen minden szaváért, tettéért bocsá-
natot kérni. Mert másként belefáraszt-
hatjuk Istent a szánakozásba. De emlí-
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tést tehetünk arról is, ami vallásos em-
berek kérdéseként is elhangzik, amikor
olyan tragédiák esnek meg vétlennek
tűnő emberekkel, gyermekekkel, ame-
lyekre látszólag nincs magyarázat, s a
kérdés ez: „Hogyan, miért engedhette
meg ezt az Isten?” Bár a felelet sokszo-
rosan összetett lehet esetenként, a fel-
színes zúgolódás helyett inkább arra
kellene gondolni, hogy nem-e most telt
be Isten türelme, nem-e most „fáradt
bele a szánakozásba”… Ok nélkül nem
cselekszik Isten, csak okait nem érhet-
jük fel gyarló értelmünkkel..

A 10. verstől a próféta panaszát ol-
vashatjuk. Benne van azonban három
zavaró vers (12-14), amelyeknek más-
hol kellene szerepelniük, akár a 6-9
versek között is lehetnének. Ismét csak
az a lehetséges magyarázat, hogy a má-
solásnál történt figyelmetlen hiba.
(Talán a tanítványai sem vették már
komolyan szavait?) A panasz oka, mint
az előző részben is, hogy mindenki
ellene van, az egész ország úgy tekint
rá, mint uzsorásra, vagy mindenki adó-
sára szokás. Pedig csak azért perleked-
nek vele, mert az ÚR szavát hirdeti.
Úgy látszik, a próféta természete nem
tudja elviselni ezt az állandó feszültsé-
get. Akaratlanul is az ellenkező véglet-
be hajlik gondolata és beszéde. Most
nem a kegyelemért könyörög, hanem
azért, hogy Isten büntesse meg ellensé-
geit. Csakhogy saját magával kerül
ellentmondásba, hiszen ide azok is bele
tartoznak, akik számára már többször
is könyörületért imádkozott. A veszé-
lyeztetettség érzése annyira hatalmába
keríti, hogy Istent csalóka patakhoz ha-
sonlítja, amelyben nincs állandóan víz.
Ez pedig lázadás az ÚR ellen, sértés a
hasonlat, hiszen állhatatlannak bé-
lyegzi Istent. Az, ami előtte elhangzik,
hogy örült annak, amikor elhívta az ÚR,
hogy szívesen tolmácsolta szavát, hogy
neve is Istenhez köti, hogy megtartóz-
tatta magát a vigadozóktól, világi örö-
möktől, semmivé lesz, törlődik a ki-
mondott vád egyetlen szavával, Isten
„állhatatlan”. Mielőtt hatalmába kerí-
tene minket a próféta lelkiállapotára
hivatkozó megértő mentegetés, csak
egy mondatot idéznék Krisztus tanítá-
sából: „Én pedig azt mondom nektek:
Szeressétek ellenségeiteket, és imád-
kozzatok azokért, akik üldöznek tite-
ket” (Máté 5:44). Ez oldja a félelmet és
a stresszt. Nem az Istenben való kétel-
kedés. Ha mentegetni akarjuk Jeremi-
ást, az motivál, hogy az Isten elleni láza-

dást magunk is elkövethessük, ha még
meg nem tettük. Másrészt felsorolni,
felhánytorgatni azt, ami jó volt, hogy
aztán fizetségképpen követeljük, vedd
el Uram a rosszat, mert különben… Ezt
mindenki nevezheti, ahogy akarja, de
Isten hívő szolgájához én ezt méltatlan
magatartásnak mondom. S nem azért,
mert a következő versben az ÚR így
szól: „Ha megtérsz…”

Jeremiást a rettegésből fakadó lá-
zadás méltatlanná tette a további szol-
gálatra. De Isten nem úgy cselekszik,
mint a sértődött ember, hogy hátat
fordít annak, aki megbántja, hanem el-
mondja a feltételt, melyet, ha teljesít,
ismét elé állhat. Első a megtérés. Ennek
bizonyítéka pedig az, hogy rendezi
gondolatait, szavaiban nem értelmet-
len sejtések, hanem értelmes gondola-
tok hangzanak el. Prófétai küldetésének
is új irányt mutat, új feladatot szab. A
nép térjen hozzá, ne ő alkalmazkodjon
népéhez. Ha ezen az úton halad majd,
nem lesz erő, mely megtörné szolgála-
tát, elpusztíthatná életét. „Én veled le-
szek: megsegítlek és megmentelek – így
szól az ÚR”.

Jeremiásnak tehát döntenie kell.
Hogyan dönt, nekünk könnyű rá felel-
ni, hiszen nem ér véget könyve ezzel a
résszel. De van nehezebb kérdés is e
részben. A minket érintő, az életünket
mérő kérdés az, hogy milyen az Úrral
való kapcsolatunk. S ebből további
részletkérdések is felvethetők. Hogyan

viselkedünk megpróbáltatásaink ide-
jén? Hajlandóak vagyunk-e megtérni
akkor, ha az Úr feltételül adja ezt ne-
künk további közös utunk folytatása-
ként? Szívből, vagy színből követjük-e
Urunkat? De hogy ne csak szónoki
kérdések legyenek, tanácsolom, hogy
az önvizsgálathoz hívjuk segítségül
Isten Igéjének gazdag tárházát, a Szent-
írást! A Biblia évében buzgóbban for-
gatva, olvasva történeteit, bátorságot
nyerhetünk az Istennek tetsző bűnbá-
nathoz, megtéréshez, megájult hitben
való további szolgálathoz mindnyájan.

Ima: Kegyelmes és igazságos Isten,
aki utálod a bűnt, de Fiadért kész vagy
megbocsátani a bűnbánattal Hozzád
térőnek, köszönöm, hogy hosszútűrő
szeretetedben hordozod gyarló élete-
met. Segíts, hogy vétkeim megvallását
ne halogassam, intéseid ellen ne zúgo-
lódjak, megtérésem szívből jövő le-
gyen, életemet Krisztus példája és taní-
tása szerint éljem, hogy azzal a Te or-
szágod dicsőségét hirdessem minden
időben. Add, hogy másokat is meg-
nyerhessek szolgálatodra, hogy bőven
áradhasson áldásod életünkre. Óvj meg
attól, hogy érdemekre hivatkozva láza-
dozzak, taníts a Te szavad bölcsessé-
gének világossága szerint szólni, tenni,
szeretetedben megmaradni a rámbí-
zottakkal egyetemben mindhalálig.
Ámen.

 - id. f.-

Támogassa gyülekezetét adója 2%-val!
 A Lónyay Gábor Társulás közreműködésével a következő gyülekezetek kaptak
támogatást:

Bajánháza……. 9.070,-
Bés…………… 1.468,-
Ipolyság……….1.687,-
Iske……………1.316,-
Kisráska……….7.849,-

A Vajáni Református Egyházi Iskola 2007-ben 20.000,- Sk támogatásban
részesült a Lónyay Gábor Társuláson keresztül.

Ebben az évben is lehetőséget biztosítunk adójuk 2 %-nak összegyűjtésére.
A gyülekezetek támogatása mellett fő célunk 10 Kárpátalja-i fiatal nyári

táboroztatásának támogatása Felvidéken!
Mindazoknak akik adójuk 2%-át céljaink támogatására kívánják fordítani

megadjuk adatainkat:
Név: Záujmové  združenie Gábora Lónyayho
Székhely: 076 74 Drahňov 216
Jogi forma: Občianské združenie
IČO:  21256732

Kérésre postán, vagy E-mail-on elküldjük az adatainkkal kitöltött forma-
nyomtatványt is.

 Csoma László
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Hitről hívőknekHitről hívőknekHitről hívőknekHitről hívőknekHitről hívőknek
VILÁGOLDAL

Az amerikaiak többsége bibliás vezetőt akarAz amerikaiak többsége bibliás vezetőt akarAz amerikaiak többsége bibliás vezetőt akarAz amerikaiak többsége bibliás vezetőt akarAz amerikaiak többsége bibliás vezetőt akar (2008-02-02) (2008-02-02) (2008-02-02) (2008-02-02) (2008-02-02)
(New York) - A legújabb közvélemény-kutatási felmérések szerint az amerikaiak többsége bibliai értékrend szerinti
vezetőt akar. A felmérés szerint 10 amerikaiból 6 olyan személyre szavaz, aki az elnökjelöltek között nyilvánosan is
vállalja, hogy a Biblia csodálatos vezető személyiségei közül kit tart példaképének és aki a Bibliát iránymutató könyvnek
fogja fel a magánélet és a közéleti számára egyaránt. Ez mutatják az országos Zogby Poll felmérések. A megkérdezetteknek
78 %-a (a nők 86 %-a, a férfiak 68 %-a) kifejezetten pozitívan értékeli, ha az elnökjelölt idézi a Bibliát politikai pozíciójának
alátámasztására. A legtöbb amerikai a szolgáló vezető típusát preferálja, azokat, akik kiváltságnak tartják, hogy másoknak
szolgálhatnak Isten előtti felelősséggel. A 18-29 év közötti korosztálynak a 84 %-a szerint arra adja a szavazatát, aki a
leginkább megfelel a szolgáló vezető ideájának. Ez az arány az 50-64 éves korosztályban 62 %. (ChristianPost.usa, 2008-
02-02 - dr. békefy)

Egy svEgy svEgy svEgy svEgy svájci lelkész Lipcsájci lelkész Lipcsájci lelkész Lipcsájci lelkész Lipcsájci lelkész Lipcsébenébenébenébenében (2008-0 (2008-0 (2008-0 (2008-0 (2008-01-31-31-31-31-31)1)1)1)1)
(Lipcse) - 250 évvel ezelőtt kezdte meg református lelkészi szolgálatát Lipcsében Georg
Joachim Zollikofer svájci lelkész. Ebből az alkalomból idén a lipcsei református gyülekezet
megemlékezik arról, hogy azóta folyik németnyelvű istentisztelet a gyülekezetben. Különösen
is emlékezetes maradt a gyülekezet életében az a szokás, amit Zollikofer vezetett be, ez
pedig a lelki beszélgetős este volt. Februárban és márciusban felelevenítik ezt az egykori
szokást, s mindkét alkalommal a felvilágosodás hívő prédikátorára emlékeznek majd. Zolli-
kofert 1758-ban választották meg lipcsei református lelkésszé, s ott maradt szolgálatban
egészen haláláig, 1788-ig. Közel harminc éven át szolgálta a gyülekezetet. A svájci St.
Gallenben született prédikátor egyformán jól beszélt németül és franciául. A lipcsei refor-
mátusok viszont francia lelkészt alkalmaztak korábban, mivel jobbára hugenotta leszárma-
zottak voltak ott. Így esett választásuk Zollikoferre. Szolgálata kezdetétől kétnyelvűvé vált a
gyülekezet. Francia kollégájával együtt vonzották az istentiszteletekre az egyetemi ifjúságot.
Erre is emlékeznek a mostani évfordulón. (reformiert-info.de, 2008-01-30 - dr. békefy)

RRRRRefefefefefororororormátusok és a damátusok és a damátusok és a damátusok és a damátusok és a davvvvvosi fosi fosi fosi fosi forororororumumumumum (2008-0 (2008-0 (2008-0 (2008-0 (2008-01-21-21-21-21-27)7)7)7)7)
(Davos) - A svájci Davosban megrendezett világfórum szombaton fejeződött
be. Ebből az alkalomból a Svájci Protestáns Egyházszövetség és a Világgazda-
sági Fórum csütörtök óta közös sorozatot indított, melynek címe: A vallásosság
visszatérése - veszély a világi állam számára? Ennek keretében 400 küldött
vitatta meg az érdekes kérdést, köztük a korábbi iráni elnök, Mohammad
Khatami és a református egyházszövetség svájci elnöke, Thomas Wipf. Az
igazi problémát az extrémizmus jelenti, nem a vallásosság - mutatott rá az
egykori iráni elnök. Wipf számára a vallások hatalmas erőt képviselnek a bé-
ke(sség) előmozdítására. A vitába a közvéleményt is bekapcsolták, a világfórum
internetes oldalán tudtak az érdeklődők kérdéseket feltenni.
(RNA.ch, livenet.ch, 2008-01-2 - dr. békefy)

A 2009- évi Kálvin-év prA 2009- évi Kálvin-év prA 2009- évi Kálvin-év prA 2009- évi Kálvin-év prA 2009- évi Kálvin-év prooooojekt-kjekt-kjekt-kjekt-kjekt-központja Hannoözpontja Hannoözpontja Hannoözpontja Hannoözpontja Hannovvvvverererererben ben ben ben ben (2008-0(2008-0(2008-0(2008-0(2008-01-25)1-25)1-25)1-25)1-25)
(Hannover) - A Németországi Protestáns Egyház, az EKD projekt-központot hozott
létre a 2009. évben tartandó egész éves Kálvin-év alkalmából. Kálvin (1509-1564),
a genfi reformátor születésének 500. évfordulója alkalmából számos rendezvényt
tartanak majd. A projekt német központja Hannoverben van, összekapcsolva a
Református Szövetség központi irodájával. A Kálvin-projektet az EKD, több
tartományi egyház, a Protestáns Egyházszövetség közösen finanszírozza. A projekt-
központot Achim Detmers lelkész vezeti. Feladatkörét február 1-jén veszi át és
gyakorolja. Detmers a kelet-fríz Leerben született és Kálvin teológiája volt doktori
értekezésének témája. 2002 novembere óta güsteni lelkész, de az anhalti tarto-
mányi egyház új feladata eredményes ellátása érdekében mentesíti két évre
gyakorlati lelkészi szolgálatai alól. (EKD.de, 2008-01-25 - dr. békefy)
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GYÜLEKEZETEINK  életéből

Az első tAz első tAz első tAz első tAz első temememememplom kőpecsplom kőpecsplom kőpecsplom kőpecsplom kőpecsééééétjétjétjétjétjét tt tt tt tt találták meg alálták meg alálták meg alálták meg alálták meg  (2008-0 (2008-0 (2008-0 (2008-0 (2008-01-11-11-11-11-17)7)7)7)7)
(Jeruzsálem) - Az első templom kőpecsétjét, ami annak a családnak a nevét viseli,
amely az első templomban szolgált, majd visszatértek a babilóniai fogságból Jeru-
zsálembe, nemrég fedezték fel egy régészeti ásatás során Dávid városában. A felfedező
Dr. Eilat Mazar régésznő, aki sajtókonferencián kijelentette: a 2 500 éves fekete kő-
pecsétre rágravírozták a Temah nevet, amit a múlt héten fedezték fel. Nehémiás könyve
szerint a Temah-család az első templomban szolgált és fogságba vitték Kr. e. 586-ban
őket. A család később visszatért Jeruzsálembe. A pecsét mérete 2.1x1.8 cm elliptikus
alakban, amin két szolgálatos pap az áldozati oltár oldalán felemeli kezét imádságra. A
Hold, ami a babilóniai Sin istenség jelképe, az oltár felett, a pecsét felső szélén jelenik
meg. A jelenet alján, a pecsét szélén három héber betű vehető ki a Temah névvel, amit
Nehémiás 7,55-ben olvasunk. A régésznő szerint ez a pecsét a Temah-család családi
pecsétje volt.
(JerualemPost, ChristianHeadlines.usa, 2008-01-17 - dr. békefy-röhrig klaudia)

HŠlaadů alkalom ťs testvťri talŠlkozů
2008. január 5-én hálaadó istentiszteletre hívogattak

a Putnoki Református Templom harangjai, ahol az anya-
országi és felvidéki reformátusok együtt adtak hálát azért,
hogy a Trianoni Békediktátum által életre hívott határokat
megnyitották, nagyobb szabadságot és új lehetőséget adva
számunkra.

A hálaadó istentiszteleten, a helybeli lelkipásztor, Nt
Gere Gábor köszöntője után Ft Bölcskey Gusztáv, a Ma-
gyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke
hirdette Isten Igéjét, Máté 5: 13-16 alapján. Ezt követően Dr
Tőkéczky László történész, egyetemi tanár előadása
gazdagította a megjelent gyülekezet ismereteit.

A Putnoki Református Templomot megtöltő, ünneplő
gyülekezetet Tamás Barnabás, a város polgármestere is kö-
szöntötte, ezt követően pedig a hálaadó alkalom és testvéri
találkozó társszervezői, Nt Gazda István, a Borsod-Gömöri
Református Egyházmegye esperese és Nagy Ákos Róbert, a
Gömöri Református Egyházmegye esperese szólt az
ünneplő közösséghez.

Rendhagyó testvéri találkozónk a Bánréve és Sajószent-
király települések közötti határátkelőhelyen folytatódott,
ahol Ft Csomós József a Tiszáninneni Református Egy-
házkerület és Ft Erdélyi Géza a Szlovákiai Református
Egyház képviseletében leleplezték és megáldották azt a
mintegy 4méter magas kovácsoltvas életfát, melyet László
Ottó kovács-iparművész készített.

Ünnepi alkalmunk a Hanvai Diakóniai Otthonban foly-
tatódott, hol a helybéli református gyülekezet női kórusának
műsorát követően, Ekhardt Júlia fotóművésznek, Borsod
és Gömör református műemléktemplomairól készített
fotókiállítását, a két egyházmegye esperese nyitotta meg.

Közös rendezvényünk szeretetvendégséggel zárult, s a
gazdag  és változatos asztaltársaságban, egyházi tisztség-
viselőknek, lelkipásztoroknak, gyülekezeti tagoknak, par-

lamenti képviselőknek polgármestereknek, vendégeinknek
a határ két oldaláról, volt alkalmuk és lehetőségük egymás
jobb megismerésére.

Ez alkalom megszervezéséért köszönetet kell monda-
nunk a helybéli gyülekezeti tagoknak, az alkalmat támogató,
segítő vállalkozóknak, polgármestereknek, mindazoknak,
kik munkával, fáradtsággal és támogatásukkal hozzájárultak
ez ünnepi alkalom megrendezéséhez.

Nagy Ákos Róbert - esperes
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Az Újhelyi Leányegyházközség 2003 októberében
alakult meg az itt élő egyháztagok  kezdeményezésére 120
lélekkel. Az istentiszteletek megtartására elfogadtuk a köz-
séghivatal által felkínált  ravatalozót.

Három év elteltével a gyülekezet lelkiekben és anyagiak-
ban megerősödve képesnek érezte magát arra, hogy bele-
kezdjen a templom építésébe.

Amikor az önkormányzattól megvásárolt telek az egyház
tulajdonába került, és a szükséges dokumentumokkal elké-
szültünk, következhetett a munkának a látható része.

A gondnoknő szervezésével, a presbiterek készséges hoz-
záállásával, szorgos munkájával, valamint a polgármester
által biztosított sokrétű támogatással, Isten segítő kegyel-
mében bízva  2007 májusában megkezdhettük az alapozást.
    A falazási munkálatokhoz segítséget kaptunk amerikai

keresztyén testvérektől, akik egyik presbiter testvérünk
öccsének megszervezésével tíz munkanapon át példás helyt-
állással  dolgoztak abban a hitben és meggyőződésben,hogy
ezzel a cselekedetükkel  Isten dicsőségét szolgálják. Megér-
kezésüket követően vasárnapi istentiszteleten a szükséges
tolmácsolást biztosítva közösen  úrvacsoráztunk. A munka-
napokon az épülő falak között munkakezdéskor, ill. végzés-
kor a vacsoránál igés áhítatok, bizonyságtételek hangzottak
el.

Számukra  külön élménynek számított a színvonalas
megvendégelésen  felszolgált ízletes ételek fogyasztása, ami-
ért köszönetüket és elismerésüket nyilvánították  a vendéglő
tulajdonosának, aki mint gyülekezetünk presbitere emléktár-
gyakkal ajándékozta meg őket. Együtt lehettünk egy ökume-
nikus jellegű rendezvényen , ahol a  Szentlélek egyesítő ereje
mutatkozott meg abban is, hogy a  helybeli vegyes vallású
énekkar és a gyermekek által előadott hitvalló dicséreteket,
lelki énekeket együtt hallgathattuk és énekelhettük magyar,
szlovák és angol nyelven. .

Mostanáig az építkezést nemcsak a helybeli, de a szom-
szédos  falvak református és katolikus egyházközségeinek a
tagjai is hatékonyan segítették, amiért az építkező gyülekezet
Isten áldását kérve mond köszönetet mindazoknak, akik az
apostolt idézve: „tanúskodtak arról,hogy erejük szerint, sőt
erejükön felül is önként adakoztak” (2Kor,8.3 ).

Egyetemes Egyházunk Püspöki - Főgondnoki Alapjától
kellő időben érkezett  a hathatós pénzbeli  támogatás, s így
az épület a tél beállta előtt  tető alá kerülhetett.

Nem tudhatjuk, mikor szól majd hozzánk Isten az Ő di-
csőségére épülő hajlékában, de mindenképpen szeretnénk
az ige tanításához igazodni mely így hangzik:”…legyetek
szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az
Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem
hiábavaló az Úrban.”( 1Kor.15,58 )

Sallai Tibor

Templom épül Újhelyben

A JÓ PÁSZTOR HÁZA   adakozás

Mindazok életére Isten áldását kérjük, akik adományaikkal
eddig is hozzájárultak ahhoz, hogy minél közelebb

jussunk célunk eléréséhez.
Isten iránti hálával fogadjuk az adójuk 2%-nak felajánlását

a Jó Pásztor Házának megsegítésére.

Bankszámla számunk: 0552044933/0900,
SLSP, a.s.,pob.Král.Chlmec Címünk:

Dobrý Pastier n.o., Kostolná 216/3,076 51 Pribenik

Horváthné Beke Zsuzsanna - Torna - 1.000,- Sk
Erdélyi Zoltán - Léva - 1.500,- Sk
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Urunk végtelen kegyelméből 2007. de-
cember 7-8-9-én, immár a hatodik eszten-
deje örvendezhetett a Zselízi Református
gyülekezet az Adventi Evangélizációs Est-
jeinkre hívogató harangszónak. Ezek a ked-
ves, hitépítő alkalmak adventi várakozá-
sunk, elcsendesedésünk időszakának fele-
melő velejárói, s már hagyománnyá váltak
Egyházközségünkben, amióta Nt. Révész
Tibor és kedves hitvese, Nt. Révészné Bellai
Csilla gyülekezetünk lelkipásztorai. Míg a
korábbi években vendég igehirdetők szol-
gáltak körünkben, legutóbbi evangélizációs
alkalmainkon gyülekezetünk lelkipásztorai
hirdették a megtérésre hívó Igét. Mindhárom
napi Ige központi mondanivalója a Krisz-
tussal való találkozás létfontossága volt, ami
az evangélizáció tulajdonképpeni lényegét
képviseli.

Péntek délután a Lk 23, 32-43.alap-
ján szembesültünk a világtörténelem leg-
megrázóbb eseményével, a bűn nélküli Jé-
zus bűneinkért való keresztre feszítésének
tényével. A szombat délutáni alkalom Igéje
a Jn 20, 24-29 volt: Jézus feltámadás utáni
találkozása Tamással, a tanítványok között.
„Boldogok, akik nem látnak és hisznek”-
ez kivétel nélkül mindegyikünknek szól. Bo-
ruljunk le, s valljuk meg Tamással: „Én
Uram és én Istenem!”

A vasárnapi evangélizációs alkalmon
ismét elénekelhettük a pénteken megtanult,
gitárral kísért új énekünket, mely sokunkat
megszólított mély hitvallásával:
„Csak Istenben nyugoszik meg szívem.
Minden gondom csak Őhozzá viszem.
Ő az én kőszálam és menedékem, erősen
tart kezeiben.
Hogyha jönnek rettenetes napok,
oltalmat én csak Istentől kapok, 
Nem felejt el az én hű szabadítóm,
Őriz, ha bajba jutok.”

Ezt követően átélhettük az Ige segítsé-
gével Jézusnak Péterhez intézett, három-
szor megismételt kérdését: ”…Szeretsz-e en-

„Arcának fénye újból ránk ragyog…”
gem?” S ha őszinte az igenünk, akkor bizony
megbízást is kapunk: „Legeltesd, őrizd az
én juhaimat!” Igen: csak a Krisztussal való
találkozás, a Benne való hit és bizalom által,
a neki való engedelmességben kifejezett
szeretettel lehet Vele és benne való életünk.
Az evangélizációról való elmélkedésünk
csak úgy lehet teljes, ha beszámolunk a
szombati alkalmunk nagyrabecsült vendé-
ge, a Debreceni Kollégiumi Kántus felejt-
hetetlen énekszolgálatáról Berkesi Sándor
karnagy úr vezetésével. Ez a nagy múlttal
rendelkező református énekkar lenyűgöző
művészettel teszi dolgát, életre szóló él-
ményt nyújtva hallgatóságának. Később a
sikeres énektanítás-tanulás után gyüleke-
zetünk kedves gesztusként egy szimbolikus
meghívást kapott a „Kálvinista Rómába”,
azaz Debrecenbe. Mindezek után már csak

a szeretetvendégség következhetett, gyü-
lekezeti terem híján, a templomban felállí-
tott svédasztal körüli fogadással-beszélge-
téssel. Ezt igazán nagy szeretettel tettük.

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban,
mind a négy adventi vasárnapon játszóház-
zal kedveskedtünk gyermekeinknek. Nagy
örömmel jöttek kisebbek-nagyobbak egy-
aránt, és örömmel kell megállapítanunk,
hogy egyre többen – Istennek legyen hála
érte. Közben megérkezett a várva-várt Kará-
csony, melyre azzal is készülhettünk – im-
már 6 esztendeje – hogy idős testvéreink-

nek ajándékcsomaggal kedveskedhettünk.
Templomunk teljesen és szépen felújított
belső terét még inkább megújította az elké-
szült gyönyörű úrasztali terítő és szószék-
kárpit – gondnokasszonyunk nagylelkű
ajándékaként.

Ó, Istenem, kinek, mit jelentett ez a Ka-
rácsony? Hányan várták valóban Krisztust
és az Ő békességének eljövetelét szívükbe
és ezáltal egész életükbe? Hányan vártak
az Örök Világosságra? December 24-én, a
délutáni Családi Istentiszteleten gyermeke-
ink kedves meglepetéssel ajándékozták
meg a nagy számban összesereglett gyüle-
kezetet. „Az Örök Világosság” címmel ka-
rácsonyi színdarabot adtak elő a gyülekezet
lelkészeinek vezetésével. A kedves szülők
is kivették részüket a jelmezek összeállítá-
sából, köszönet illet Minden felkészítőt mun-

kájáért, türelméért, igyekezetéért. A hosz-
szabb lélegzetvételű, hegedűvel, furulyával
és gitárral kísért zenés, 33 szereplőt felvo-
nultató jelenet a kis Jézus születésének tör-
ténetét tárta elénk, Akiben Isten egyszülött
Fia és szeretete testesült meg és jött kö-
zénk. A gyülekezet nagy száma ellenére
bensőséges ünneplésünk végén gyerme-
keink ajándékokat kaptak a gyülekezettől,
s kaposvári testvérgyülekezetünk fiataljaitól
is, akik a cipősdoboz-akció keretében mint-
egy 70 ajándékot küldtek gyermekeinknek
és fiataljainknak. Hála és köszönet illeti
őket ezért… December 25-én az Úrvacso-
rás Istentiszteleten is teli templom fogadta
lelkészeinket. 26-án pedig a már hagyo-
mányos karácsonyi koncertjén a Zselízi
Franz Schubert Vegyeskar ajándékozott
meg bennünket csodálatos énekével.

Ennyi szép emlék Isten iránti hálára in-
dítja szívünket, s hisszük, hogy ő lesz velünk
az újesztendő gyülekezeti alkalmain is.
Köszönjük neki, hogy mindeddig velünk volt
és tudjuk, hogy velünk is marad.

BerBerBerBerBerénénénénényi Évyi Évyi Évyi Évyi Éva pra pra pra pra presbitesbitesbitesbitesbitererererer, , , , , Zselíz



8

2007. december 24-én -
SZENTESTE - közösen dicsértük
az Urat, ünnepeltük Jézusz
Krisztus születésének napját.

Szolgáltak: Nt André János,
lelkipásztor, Nyéki Miklós, legátus,
karácsonyi énekekkel a SZALÓKA
néptáncsoport tagjai, saját versét
elmondta Bokros Gyula, vígtelkei
gondnok.

2008. január 13-án a vasárnapi isten-
tisztelet után egyházközségi közgyű-
lésre került sor. Értékelve volt a 2007-
es év, statisztikai adatokkal alátámaszt-
va, majd ismertetve volt és jóváhagyva
a 2007-es év zárszámadása és a 2008-
as év költségvetése. A közgyűlés után a
2007. november 18-án választási köz-
gyűlésen megválasztott szalóci és víg-
telkei presbiterek és gondnokok letet-
ték a hivatalos esküt. Tisztségük betöl-
téséhez Isten áldását kérjük.

Borzy Bálint
szalóci gondnok

Ádvent harmadik
vasárnapján -

szokásunkhoz híven
– a Szentpéteri Nőegylet

újból megszervezte az
„idősek“ karácsonyát.

Az egybegyűlteket
köszöntötte Majtán

Vilma a nőegylet elnöke
s a lelkész, majd

a gyermekek s egypár
felnőtt testvér

kedveskedtek versel és
énekkel. Ezt követően

ez idős testvéreink
elvonultak a kis

Szalóc Szalóc Szalóc

Egy cipıdoboznyi ˆrˆmEgy cipıdoboznyi ˆrˆmEgy cipıdoboznyi ˆrˆmEgy cipıdoboznyi ˆrˆmEgy cipıdoboznyi ˆrˆm
A felvidéki Berzétei, Kőrösi, Rudnai és

Jólészi Egyházközségek küldöttsége decem-
ber második hetében érkezett Kárpátaljára,
hogy a Sámuel alapítvány által nevelőszü-
lőkhöz került gyermekeknek szerezzenek egy
cipődoboznyi örömöt.

Mint a gyülekezet lelkésze, Mudi Róbert
elmondta, már sok éve, hogy gyülekezetük
gyermekei részesülnek ilyen külföldi ajándé-
kokban és úgy érezték, ha ők kapnak, miért
ne adhatnának másoknak, inkább rászorul-
taknak. Ezzel a lendülettel hirdettek cipődo-
boz akciót és megmutatkozott a cselekvő hit
ereje. Az Ágoston Sándor Alapítvány segítsé-
gével döntöttek úgy, hogy gyűjtésük ered-
ményét Kárpátaljára a Sámuel Alapítványnak
adják át. A csomagokkal pedig ellátogattak a
családtípusú gyermekotthonok lakóihoz, akik
nagy örömmel fogadták a vendégek mellett
az ajándékokat is.

A gyülekezet vezetője és presbiterei úgy
döntöttek jönnek máskor is, a további kap-
csolatépítés elkezdődött.        Mudi Róbert

SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET....

gyülekezeti terembe,
ahol részt vettek az Úr

vacsorában, majd
folytattuk a szép és

meghitt alkalmat
szeretetvendégséggel,

kötetlen beszélgetéssel
és zsoltárok

éneklésével.....
Köszönetemet fejezem
ki mindazoknak, akik

ebben az Istennektetsző
alkelomban részt

vettek, áldja meg őket
az Isten.

Novák R.

RÛlunk Ìrt�k:RÛlunk Ìrt�k:RÛlunk Ìrt�k:RÛlunk Ìrt�k:RÛlunk Ìrt�k:
A Kárpátaljai Református Egyház
havilapjában, a  „Küldetés”-ben meg-
jelent írás
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A Kárpát−medence Reformátussága
VVVVVisszakisszakisszakisszakisszakapapapapapttttta a sa a sa a sa a sa a sporporporporportpályát a nagyvtpályát a nagyvtpályát a nagyvtpályát a nagyvtpályát a nagyváráráráráradi Loradi Loradi Loradi Loradi Lorántfántfántfántfántffy Zsuzsanna Rfy Zsuzsanna Rfy Zsuzsanna Rfy Zsuzsanna Rfy Zsuzsanna Refefefefefororororormátus Gimnáziummátus Gimnáziummátus Gimnáziummátus Gimnáziummátus Gimnázium
(2008-02-0(2008-02-0(2008-02-0(2008-02-0(2008-02-01)1)1)1)1)

Kedvező döntés született tegnap a nagyváradi városi tanács ülésén a
Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium számára a sokat vitatott
sportpályaügyben. Az elkövetkező 49 évben az iskola rendelkezik a
sportpálya fölött, melynek birtoklásáért a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület (KREK) a nagyváradi ortodox parókiával pereskedett. Az
önkormányzat előzőleg visszavonta 2004 májusában hozott határozatát,
amelyben a Szentháromság Ortodox parókiának adta, és ezáltal sportpálya
nélkül hagyta a református gimnázium diákjait. Erre a lépésre azután
kerülhetett sor, hogy az ortodox parókia hivatalosan lemondott a
területről.

A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium épületét 2003-ban
kapta vissza az egyház. Mivel az ingatlan melletti sportpálya jogilag soha nem volt az iskoláé, azt azzal a feltétellel kapta
meg, hogy helyette új pályát épít az ingatlanból kiköltözött Andrei Saguna Szakközépiskolának. Az építésre az iskola
haladékot kért. Utóbb azonban kiderült, hogy az önkormányzat a sportpályát 2004 májusában az ortodox parókiának
adta, amelynek lelkésze lelakatolta a területet. A KREK a közigazgatási bíróságon perelt a területért, majd vasárnaponként
imatüntetéseket szervezett. Csűry István, a KREK december óta megbízott püspöke korábban többoldalú tárgyalást
kezdeményezett a sportpálya ügyének rendezésére, többek között Sofronie váradi ortodox püspökkel is megbeszélést
folytatott. (forrás: transindex.ro/Krónika/kiralyhagomellek.ro)

FFFFFábrábrábrábrábry Jánosry Jánosry Jánosry Jánosry Jánosra emléka emléka emléka emléka emlékeztezteztezteztek Rimaszek Rimaszek Rimaszek Rimaszek Rimaszombatban (2008-0ombatban (2008-0ombatban (2008-0ombatban (2008-0ombatban (2008-01-11-11-11-11-19)9)9)9)9)
Fábry János (1830-1907) halálának 100. évfordulójára emlékeztek Rimaszombatban, a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület
és a Református Tudományos Gyűjtemények szervezésében. A rendezvény a múzeumban található emléktábla megko-
szorúzásával kezdődött, ahol Olga Bodorová múzeumigazgató és B. Kovács István, a szervező egyesület elnöke s egyben
gyűjteményi igazgató köszöntőjét követően koszorút helyeztek el a szervezők és a Magyarországon élő család szép
számmal megjelent képviselői nevében Fábry Botond.  A Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében tartott
emlékülésen Erdélyi Géza református püspök köszöntötte az egybegyűlt szépszámú hallgatóságot. Ezt követően Mikszáth
Kálmán emlékezése hangzott el kedvenc tanárára (a jeles író 6 évig volt gimnazista Rimaszombatban), majd előadások
mutatták be Fábry János sokoldalú szolgálatát. Személyében a Gömör-Kishonti Múzeum alapítóját, a hajdani Egyesült
Protestáns Gimnázium egyik alapítótanárárát-igazgatóját, valamint számos más intézmény és szervezet kezdeményezőjét,

illetve létrehozóját is tisztelhetjük. Fábry János kiemelkedő pedagógiai munkásságáról
Sebők Attila iskolaigazgató emlékezett meg. Emlékét utca is őrzi a felvidéki városban.
Az ünnepi közgyűlés záróalkalmán a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület által ala-
pított Fábry János-díj átadására került sor. A díjat olyan személyiségeknek adomá-
nyozza az alapító egyesület, akik - megítélése szerint - a legtöbbet tették Gömör kutatása,
művészi átlényegítése terén. Eleddig Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő, Paládi-Kovács
Attila néprajzkutató-akadémikus, Ujváry Zoltán folklorista, professzor emeritus, Karol
Wlachovský író, műfordító, Mács József Madách-díjas író, Takács András néptánc
koreográfus és Edita Kušnierová műemlékvédő részesült az elismerésben.

A centenáriumi évben a Fábry János-díjat a Fábry család kapta meg és azt a család
nevében Fábry Szabolcs, a Balaton-felvidéki Nagyvázsony község polgármestere vette
át. B. Kovács István laudációjában elmondta, hogy a család a díjat részben Fábry János

emléke miatt, részben pedig a leszármazottak Fábry János szellemiségéhez hű tevékenységéért adományozza. Külön
kiemelte, hogy a család egy mártírt is adott a magyarságnak Fábry Zoltán huszár őrnagy személyében. A díjat átvevő
Fábry-leszármazottak édesapja, nagyapja 1911-ben született Rimaszombatban, 1951-ben koncepciós perben kivégezték.
A rendszerváltást követően Fábry Zoltánt rehabilitálták, posztumusz huszárezredesnek léptették elő, kivégzett
mártírtársaival együtt a 298-as parcellában, a Nemzeti Pantheonban nyugszik. Fábry Szabolcs átvéve a díjat, megköszönte
Rimaszombat polgárságának, a gömöri magyarságnak a díjat, ill. Fábry János emlékének őrzését. Szavaiban kiemelte,
hogy Isten különös kegyelme, hogy a család ma itt lehet, amiért köszönet illeti a diktatúra idején özvegyen maradt Fábry
Zoltánné nagyszülőt és négy fiát a férjhez, illetve az apához való hűségükért. A polgármester számára a határok leomlása
nem elsősorban a Bécsbe való kiutazás lehetőségét jelenti, hanem, hogy úgy járhatnak szabadon haza Felvidékre, Őrvidékre,
remélhetőleg minél hamarább Székelyföldre, ahogy ezt tette a család a megosztó határok mellett is. A Fábry család a
Pontes Alapítvánnyal közösen táborozási lehetőséget és ösztöndíjat ajánlott fel a rimaszombati cserkészeknek, ill. a helyi
református gimnázium diákjainak.  (Fábry Szabolcs)
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Közgyűlés és lelkészszKözgyűlés és lelkészszKözgyűlés és lelkészszKözgyűlés és lelkészszKözgyűlés és lelkészszentententententelés a Kárelés a Kárelés a Kárelés a Kárelés a Kárpátpátpátpátpátalalalalaljai Rjai Rjai Rjai Rjai Refefefefefororororormátus Egyházban mátus Egyházban mátus Egyházban mátus Egyházban mátus Egyházban (2008-0(2008-0(2008-0(2008-0(2008-01-22)1-22)1-22)1-22)1-22)
“Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban” (Róm 6, 11)  A
Kárpátaljai Református Egyház, mint önálló egyháztest, 2008. január 19-én első alkalommal hívott össze közgyűlést, melyen a
református gyülekezetek lelkészei, gondnokai vettek részt. A zsinat múlt év novemberében határozatot fogadott el, melynek értelmében
létre kell hozni és évenként össze kell hívni a KRE közgyűlését, s ennek keretében kerülhet sor a lelkészszentelésekre is. Az erről szóló
határozatot Dávid Árpád jegyző ismertette:
A Kárpátaljai Református Egyházkerület törvénye az Egyházkerületi Közgyűlésről  Elfogadva 2007. november 29-én a KRE Zsinatának
58/2007. határozata alapján.
1. § Az egyházkerületi közgyűlés a Kárpátaljai Református Egyházkerület legfőbb tanácskozó és kormányzó szerve.
1.1 Az egyházkerületi közgyűlés elnökségét alkotják: a kerület püspöke és főgondnoka.
2.§ (1) Az egyházkerületi közgyűlést alkotják:

a) a püspök, egyházkerületi főgondnok, a lelkészi és világi főjegyző.
b) az egyházkerületi jogtanácsos
c) esperes és megyei gondnok, akik plusz szavazattal vehetnek részt a közgyűlésen
d) minden felszentelt, szolgálatot teljesítő lelkész
e) minden gyülekezet gondnoka vagy képviselője
f) az egyházkerület által fenntartott kerületi intézmények képviselői tanácskozási joggal.

(2) A segéd- és beosztott lelkészek tanácskozási joggal vesznek részt.
(3) A Zsinat és egyházmegyék e törvényszakaszban fel nem sorolt tisztségviselői az egyházkerületi közgyűlésnek szavazati jog nélküli
tanácskozó tagjai, akik kívánságra kötelesek felvilágosítást adni.
3. § (1) Egyházkerületi közgyűlést évenként legalább egyszer kell tartani. Szükség esetén az elnökség többször is összehívhatja a
közgyűlést. Az egyházkerületi közgyűlést szavazati joggal bíró tagjai 25%-ának írásos kérelmére 30 napon belül össze kell hívni. (2)
A közgyűlést a főbb tárgysorozati pontok közlésével és az indítványok beadási határidejének megjelölésével a határnap előtt legalább
15 nappal kell kiértesiteni.
4. § (1) Az egyházkerületi közgyűlés igehirdetéssel kezdődik, és imádkozással fejeződik be.  (2) A közgyűlés nyilvános, de tagjai
egyszerű többséggel hozott határozattal elrendelhetik a zárt ülést.  (3) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal bíró tagok több
mint fele jelen van.  (4) A közgyűlés határozatait a jelenlevők szavazatainak egyszerű többségével hozza, szavazategyenlőség esetén
a tárgyalást vezető elnök szavazata dönt. Személyi kérdésekben titkosan kell szavazni, szavazategyenlőség esetén sorshúzással kell
dönteni.
5. § (1) A közgyűlést mindig kettős elnökség vezeti. (2) A megjelenésében akadályozott püspököt vagy egyházkerületi főgondnokot
törvényes helyetteseik helyettesítik. (3) Az elnökség tagjai az elnöki feladatok végzése tekintetében egymás között megegyezhetnek.
6. § A közgyűlésről igazolatlanul elmaradt közgyűlési tagokkal szemben követendő eljárást szabályrendelet állapítja meg.
7. § Az egyházkerületi közgyűlés: (1) Intézkedik az egyházmegyék területének változtatása ügyében az érdekelt egyházközségek és
egyházmegyék meghallgatásával. (2) Intézkedik a lelkészek évenkénti felszenteléséről  (3)Intézkedik a püspök, főgondnok és a Zsinat
tagjainak beiktatásáról, hivatali esküjüket a megválasztott tisztségviselők a körgyűlés színe előtt teszik le (4)Javaslatokat terjeszt elő a
Zsinathoz  (5) Ha szükségesnek látja, felülbírálja a zsinati döntéseket, és a zsinati döntések ellen vétójoggal élhet 2/3 szavazati
aránnyal.  (6) Dönt minden egyéb olyan kérdésben, amit a törvények hatáskörébe utalnak.

A zsinat 57/2007. határozata alapján a KRE 2002. évi II. tc.
114. § /A Zsinat/ pontjának (14) bekezdésében a következő
módosításra kerül sor: (14) “intézkedik a lelkészek évenkénti
felszenteléséről” törlendő
A zsinat 57/2007. határozata alapján a KRE 2002. évi II. tc. 27 §
(4) bekezdése a következőképpen módosul: (4) Aki teljes lelkészi
képesítést szerzett, az Egyházkerület Közgyülés határozata alapján
köteles a legközelebbi lelkész-szentelésen megjelenni és az
Egyházkerületi Közgyűlés előtt lelkészi esküt tenni. Lelkészi állásra
az választható, akit felszenteltek.
A Törvény kihirdetése után emelkedik törvényerőre.
Beregszász, 2007. november 29.
A közgyűlést megnyitó igehirdetésében Zán Fábián Sándor püspök
arra intette az egybegyűlteket, hogy óvakodjanak a hamis prófétáktól,
legyenek igaz őrállók. Ragaszkodjanak minden körülmények között
Krisztus evangéliumához, a Bibliához, a hitvalláshoz, hogy igazán hirdethessék az igét.

A püspöki jelentésben is hangsúlyosan volt jelen az evangélium tiszta hirdetésének igénye és követelménye. Zán Fábián Sándor
püspök kiemelte: az elmúlt választásokat követően emellett az egység formálása vált igen fontos feladattá, illetve a bizottságok
munkájának megerősítése, működésük biztosítása. Ezen belül is kiemelt figyelmet fordítottak az egyházi tulajdonjogok kérdésének
tisztázására, az egyházi tulajdonok nyilvántartásba vételére, a jogi alapok megteremtésére, közösségformáló alkalmak szervezésére.
A püspök úr azt is hangsúlyozta, hogy a Kárpátaljai Református Egyháznak nem csupán az egyháznak, de az itteni magyarság
megmaradásának ügyét is szolgálnia kell. Ennek jegyében fogalmazták meg - a történelmi egyházak vezetőivel közösen - azt a
beadványt is, melyet a közelmúltban Kárpátalján tett látogatása alkalmából adtak át Sólyom Lászlónak a Magyar Köztársaság elnökének.
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elgondolkodtató
Sátán konferenciát tartott! Sátán

összehívta a démonokat a világ min-
den tájáról. A megnyitó beszédében
ezt mondta: “Nem tarthatjuk vissza
a keresztényeket attól, hogy eljárjanak
istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza
őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat
és hogy tudják az igazságot. Még csak
attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy
egy bensőséges kapcsolatot alakítsa-
nak ki a megváltójukkal. Ha egyszer
megszerezték ezt a kapcsolatot Jézus-
sal, megtört a hatalmunk felettük. Úgy-
hogy engedjétek, hogy elmenjenek
istentiszteleteikre, engedjétek, hogy
magukhoz vegyék az úrvacsorát, de
lopjátok el az idejüket annyira, hogy
ne legyen idejük arra, hogy igazi kap-
csolatot alakítsanak ki Jézus Krisztus-
sal. “ “Ezt akarom tenni”, mondta a Sá-
tán. “Eltéríteni őket attól, hogy megra-
gadják a kapcsolatot a Megváltójukkal
és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot
egész napon át!” “Hogyan tegyük ezt?”
- kiabálták a démonjai. “Kössétek le
őket az élet mellékes dolgaival és talál-
jatok ki számtalan cselt, amikkel le-
foglalhatjátok a gondolkodásukat”, -
válaszolta ő:

a. Kísértsétek őket arra, hogy költ-
senek, költsenek, költsenek és kérjenek
kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek
kölcsön.

b. Győzzétek meg a feleségeket,
hogy dolgozzanak hosszú órákat és a
férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot
egy héten, 10 12 órát egy nap, így meg-
engedhetik maguknak az üres élet-
formát.

c. Tartsátok vissza őket attól, hogy
időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a
családok darabokra hullanak, hama-

rosan, az otthonaik többé nem lesznek
biztonságos menedékek a munka nyo-
mása alól!

d. Stimuláljátok túl az agyukat,
hogy ne legyenek képesek meghallani
azt a ’halk, szelíd hangot.’

e. Csábítsátok őket arra, hogy kap-
csolják be a rádiót vagy a magnót, ami-
kor vezetnek... hogy hagyják bekap-
csolva a tévét, videót, cd lejátszót és a
számítógépet az otthonaikban folya-
matosan, és gondoskodjatok ar-
ról, hogy minden üzletben és étterem-
ben a világon nem biblikus zenét
játsszanak folyamatosan. Ez majd be-
zsúfolódik az agyukba és megtöri a
kapcsolatot Krisztussal.

f. Töltsétek fel a dohányzóaszta-
lokat magazinokkal és újságok-
kal. Nyomjátok bele az agyukba a híre-
ket 24 órán keresztül. Törjetek be a
vezetés perceibe hirdetőtáblákkal.
Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat
szeméttel, katalógusokkal, amikből
online lehet rendelni, sorsolásos játé-
kokkal és mindenféle hírlevéllel és pro-
móciós ingyenes ajánlatokkal, szolgál-
tatásokkal és hiú reménnyel.

g. Tetessetek sovány, gyönyörű mo-
delleket a magazinokba és a tévébe,
hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső
szépség a fontos és aztán elégedetle-
nekké váljanak a feleségükkel.

h. Tartsátok fáradtan a feleségeket
olyannyira, hogy ne tudják éjjel sze-
retni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást
is! Ha nem adják meg a férjüknek azt a
szeretetet, amire szüksége van, hama-
rosan máshol fogják azt keresni. Ez jó
hamar szétszakítja a családokat!

i. Adj nekik télapót, hogy eltérítsd
őket attól, nehogy megtanítsák a gye-

rekeiknek a karácsony igazi jelentését.
j. Adj nekik húsvéti nyuszit, így

nem fognak beszélni az Ő feltámadás-
ról és a bűn és a halál feletti hatal-
máról.

k. Még ha el is utaznak pihenni, te-
gyetek arról, hogy hajszolják ott is túl
magukat... hogy kimerülten térjenek
vissza. Tartsátok őket túl elfoglaltan
ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe,
és Isten teremtményeit csodálják.
Küldd el őket inkább vidámparkokba,
sporteseményekre, színdarabokra,
koncertekre és moziba.

l. Tartsátok őket elfoglaltan, elfog-
laltan, elfoglaltan! És amikor lelki ta-
lálkozóra mennek, nyugtalan lelkiis-
merettel fognak távozni.

m. Zsúfoljátok tele az életüket sok
jó kifogással, hogy ne legyen idejük ke-
resni Jézus hatalmát. Így egy idő után
a saját erejükből fognak dolgozni, fel
fogják áldozni az egészségüket és a csa-
ládjukat egy elég jó cél érdekében.
“Működni fog! Működni fog!” Mekkora
terv volt! A démonok buzgón indultak
teljesíteni a megbízatásukat, hogy a
keresztények minél kevesebb időt
hagyjanak Istenre és a családjaikra szer-
te a világon, hogy a Feltámadás  ünnepe
a nyúl és tojás ünnepe legyen, és hogy
minél kevesebb idejük maradjon arra,
hogy meséljenek másoknak arról, hogy
Jézus hatalma hogyan változtatta meg
az életüket. Azt hiszem, a kérdés az,
hogy sikeres volt Sátán ebben a
cselben? 
Döntsd el te magad! Az “elfoglalt” [an-
golul: busy] azt jelenti:
S-átán R-abigája A-latt L-enni?
[B-eing U-nder S-atan’s Y-oke]

Csomay Árpád

Olvasd el, még ha túl elfoglalt vagy is, különösen akkor, ha túl elfoglalt vagy

Zán Fábián Sándor beszámolójában hangsúlyozta: nem népszerű, hanem hiteles, igaz egyház megteremtése a cél.
A közgyűlésen beszámoló hangzott el az egyház keretén belül végzett gyűjtésekről (Cseresznye Albert, a Beregi Egyházmegye

diakóniai bizottságának elnöke), illetve a létrehozandó életmentési perselyről. Felhívás hangzott el többek között arról, hogy ezekben
a napokban a nagyberegi hathónapos Béres Krisztián életmentő műtétjére gyűjtenek a KRE gyülekezeteiben.

A közgyűlést követően lelkészszentelő ünnepi istentiszteletre került sor a beregszászi református templomban. Zán Fábián Sándor
püspök ezúttal a Rómabeliekhez írott levél 6. része alapján hirdette Istennek igéjét, arra figyelmeztetve mind a felszentelendő
lelkipásztorokat, mind a résztvevőket, hogy meg kell halnunk a bűnnek, hogy élhessünk az Istennek a Jézus Krisztusban. Hirdessétek
Istennek igéjét alkalmas és alkalmatlan időben, helyezte az újonnan felszentelt négy lelkipásztor szívére a püspök.

Az ünnepi istentiszteleten ezúttal Kótyuk Zsoltot, Páll Lászlóné Gál Irént, Sipos Józsefet és Taracközi Mariannát szentelték
lelkésszé, akik ünnepélyes fogadalmat tettek hűségükről, elkötelezettségükről. Az esküt Héder János, a KRE főjegyzője vette a fiatal
lelkészektől, akiket ez alkalomból a beregszászi református gyülekezet - Ladányi Katalin vezette - kamarakórusa énekkel köszöntött.

(KRE Kommunikációs Osztály - Kovács Erzsébet)
© www.reformatus.hu
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A felvidéki magyarok számára különös érzés a határok
átjárhatósága. Családommal havi rendszerességgel tesszük
meg a Deregnyő-Debrecen közti távolságot, s 2007. decem-
ber 21-től a távolság már nem 177 km, hanem160. Összesen
34 kilométerrel kevesebb, valamint legalább 30-35 perc idő-
nyereség. A határ már csak a térképeken látható, és egy táblán,
amely a határvonalon jelzi, itt a politika és a történelem jelen
idő szerint határvonalat húzott. Eddigi utazásaink alkalmával
azonban azt is látnom kellett, hogy ha nem lenne a nevezett
kis tábla, akkor is azonnal érzékelhető lenne a határ. Na nem
a feliratok magyar nyelvű egyöntetűsége miatt, hanem a ma-
gyarországi oldal falvainak szörnyű állapota miatt. Igaz, Szlo-
vákia keleti régiójában élő magyarságunk is „fokozottan hátrá-
nyos” helyzetben van, de aki áthaladt Lácsacséke, Semjén
falvakon, rádöbbenhet arra mit is jelentett a kádári gulyás-
kommunizmusban, de az elmúlt 19 év alatt is magyarnak lenni

Észak-kelet Magyarországon. Nem csoda, hogy a magyar la-
kosság nagy része elmenekült, s eladta családi örökségét a
romáknak, vagy éppen ezt a kilátástalannak tűnő sorsot is
vállalóknak.

Mindezt látva önkéntelenül is visszagondolok az 1938-as
évre. Ez évben lesz ugyanis 70 éve, hogy Felvidék magyarlak-
ta területeinek túlnyomó többsége visszakerült az akkori Ma-
gyarországhoz. A visszatekintést még elevenebbé teszi az a
könyv, amelyet 1974-ben, 18. születésnapomon kaptam aján-
dékba egy barátomtól, s amelynek a címe: Felvidékünk, hon-
védségünk. Ez a kötet gazdag fényképanyaggal illusztrálva
számol be a Felvidék magyar területeinek visszakerüléséről.
Amikor először végigolvastam szinte elsírtam magam. Igaz
akkorra már Kassa, Rozsnyó, Losonc, stb, nem voltak magyar
többségű városok, mégis nyilvánvaló volt, hogy az akkori határ
nagy pontossággal követte az etnikai településvonalat. Rosszul
azok a községek jártak, ahol a magyarság aránya már nem volt
50% fölött. Ott megszűnt a magyar iskola, jobbára csak az
istentiszteleteken és esetleg magyar szervezetek ülésein lehe-
tett használni az anyanyelvet. Ekkor gyorsult fel sok-sok falu
és város el-szlovákosodása. De akkor is voltak nekibuzdult
atyafiak, akik a „hongyarapítók” sorába akartak lépni, miként
történt ez Deregnyőn, ahol község férfilakosságának egy jó
része hazafias nekibuzdulásában és „spiritusztól” nyert „lel-

S c h e n g e n ,
avagy határok nélkül?!

Vasúti híd Borsi és Sátoraljaújhely között

Árpád fejedelem szobránál

Királyhelmec várja honvédeinket.

Megérkeztek.

Sátoraljaúlhely elszakított része visszakerült.
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kesültségében” elfoglalta a szomszéd, jobbára szlovák nyelvű
községet, Butkát. Igaz, néhány óra múlva vissza kellett szol-
gáltatni „jogos” tulajdonosának, de azért még a nyolcvanas
években is elmesélték a résztvevők a történteket, ha volt biza-
lom, no meg hát ismételten „spiritusz”.

A „Mindent vissza” lelkesültségem első kérdőjelével a Deb-
recen-i Református Kollégium könyvtárában találkoztam, ahol
egyházunk néhai püspökének, Varga Imrének 1939-ben, az
Országos Református Lelkészegyesület Cegléden tartott köz-
gyűlésén elmondott beszédét olvastam. A beszéd egy mondata
tűnt hirtelen ünneprontónak, de valójában prófétainak. Ez a
mondat így hangzott: Ha ugyanaz a Magyarország fogadott
minket vissza 1938-ban, amelyik 1918-ban elveszített, akkor ismét
el fog minket veszíteni. E prófétai látással és bátorsággal kimon-
dott mondat, öt év múlva beteljesedett. Pedig akkor egy lelkesült
ország fogadott vissza minket, egy ország, amely 20 éven
keresztül küzdött azért, hogy a környező országokba szakított
magyarság visszakerüljön az anyaországhoz.

Most, mintegy 70 évvel később, csakis Isten kegyelméből
úgy „légiesedett” a határ, először ismét a Felvidéki magyarság
számára, hogy az anyaország magyarságának többsége nem

hogy nem küzdött érte, hanem az uralkodó „bolsevik-örökös
elit” beintésére, 2004. december 4-én még meg is tagadta
elszakított nemzettársait. De mit lehet várni egy olyan „po-
litikai elit”-től, akiknek elődei külföldi eszmék és hatalmak
bérenceiként már 1919-ben, majd 1947-48-ban, majd 1956.
november 4-e után is rátelepedtek a nemzetre, elhazudva annak
igazi érdekeit, ellopva – bocsánat – államosítva, vagy épp
privatizálva értékeit, legyen szó hatalmas gyárról, vagy akár
az utolsó tehénről. Ez az „elit” az elmúlt 60 évben kétségbeejtő
nyomorúságba „fejlesztette” Magyarország gazdálkodó falvait,
ketrec-szerű tömbházakba „munkásította” iparosait és
értelmiségét, „bátran vállalt mássággá” sorvasztotta kultúráját,
ahol a „színvonalat” a vörös óriások és a fekete lyukak
csillagosztályával lehet csak mérni.

És mindezek ellenére Isten ismét kegyelmet gyakorolt
rajtunk! Schengennel számunkra határ „légies” lett, de kímé-
letlen fájdalmat okozva látszik! Most, talán rajtunk, a 2004-
ben megtagadottakon a sor, hogy látásunkkal, keresztyéni
felelőségünkkel szóljunk, s tegyünk azért, hogy népünk
mindenekelőtt Istenre, aztán magára, majd egymásra találjon.
Mert jaj nekünk, ha a kegyelemmel nem tudunk élni, s hagyjuk,
hogy Istentől kapott kegyelmi ajándékainkat lelketlenek,
kegyetlenül elorozzák tőlünk!

Csoma László
Kiss Endre József mond ünnepi beszédet

Magyarruhás kassai leányok és asszonyok a bevonulás ünnepén.

Kassa főterén.

Magyarország kormányzóját köszöntik a komáromi leányok.

Rimaszombat felszabadulási ünnepe.
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A Simonyi Református Gyülekezet a kis gö-
möri gyülekezetek egyike, ahol 1996-tól vagyok
lelkész. Előtte önálló pásztora 40 évig nem volt
a gyülekezetnek, ezért a parókia elhanyagolt,
lakhatóság szempontjából felkészületlen álla-
potban fogadott. Hirtelenjében az akkori gond-
nok, id. Boján Árpád vállalta magára, hogy egy-
két helyiséget rendbehozat a lelkészlakban.

A kezdeti nehézségeket leküzdve azóta is
igyekszik a gyülekezet parókiájáról gondoskod-
ni, hogy az elfogadható állapotba kerüljön. A bel-
ső javítások nagy része megtörtént, most a külső
munkálatokat végezzük folyamatosan (ahogy arról
a Szeretetnaptárból is értesülhettek a Testvérek).
Tavaly az egyik oldalát vakoltuk az épületnek, az
idén szeretnénk tovább folytatni a felújítást, első-
sorban a pléhtető lefestésével, ami sürgőssé vált,
hiszen immár 17 éve hogy nincs lekezelve. A
kémények javítása úgyszintén halaszthatatlan.
Mindez az anyaggal és a munkálatokkal együtt
40 ezer koronába kerül. Valamint a falak
vakolását is szeretnénk tovább folytatni, még ak-
kor is, ha egy évben csak egy oldalt tudunk
rendbehozni.

Ennek a kis anyaegyházközségnek nem
szegte kedvét a csökkenő létszám, mindig hű-
séggel és áldozatkészen adakozott és adakozik
Isten megsegítő kegyelmében bízva. Mégis,
erőnk véges és anyagi korlátaink a mai életszín-
vonalhoz kôpest igencsak alacsonyan húzódnak.
Ennek ellenére a fennmaradáshoz szükséges
teendőket, javításokat el kell végeznünk.

Ezért fordulunk most a Szlovákiai Református
Keresztyén egyház valamennyi Gyülekezetéhez
és azok tagjaihoz azzal a kéréssel, hogy lehető-
ségeikhez képest anyagi támogatásukkal se-
gítsenek minket a szükséges javitások elvég-
zésében. Minden segítséget köszönettel foga-
dunk és Isten gondviselő kezének kinyújtását
látjuk a jószívű adományokban.

Adományaikat a következő címre várjuk:
Reformovaný farský úrad, č. 129.,
980 03 Šimonovce,

vagy az alábbi bankszámlára:
381040937/0900 – Reformovaná cirkev
Šimonovce, Slovenská sporiteľňa, Jesenské

Előre is köszönjük segítségüket, bízva abban,
hogy általa sikerül megvalósítanunk terveinket,
amiről majd örömmel beszámolhatunk.

A simonyi gyülekezet nevében
köszönettel

 Milen Marcell lelkipásztor

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Az Ungi Református Keresztyén Egyházmegye 2008 február

11-től február 15-ig a deregnyői Református Tanulmányi Köz-
pontban evangélizációs hetet tart, melyre szeretettel hívjuk és
várjuk a lelkipásztorokat, gondnokokat, presbitereket,
pedagógusokat, katechétákat, és a gyülekezeteink tagjait.Az
evangélizációs istentiszteletek esténként 18 órakor kezdődnek.
Az evangélizációs szolgálatot Nt Ablonczy Zsolt
lelkipásztor /Budapest/ testvérünk végzi. Az evangélizációs
hét vezérgondolata: “Az Istennek tetsző dolgok“ Az
igehirdetések után ha a technika is segitségünkre lesz  DVD vagy
Video dokumentum film vetitését is tervbe vettünk. Zimányi
Józsefről, a Sárospataki Kollégium elvételéről, Csiha
Kálmánról és a református ifjúsági mozgalmak elfoly-
tásáról és újra éledéséről.

Az evangélizációs hét perselypénze a szolgálatot végző test-
vérünk utazási költségeit fogja szolgálni.

Áldást, békességet kívánva
Papp József, mérnök s.k  főgondnok

Mártha Géza  s.k lelkész-esperes

Te vezess Istenem

Kis szobámban ülök elmerengve,
Visszagondolok a régi idõkre.
Te tudod Istenem mit miért tettél,
S én elfogadom, ahogy Te döntöttél.

Te vezess Istenem a nap minden percében,
Ha bánatos vagyok, vagy éppen öröm ér.
Bánat, szomorúság is volt az életemben,
Te vezettél a rögös úton, és fogtad a kezem.

Már lassan elérem az öregkort,
Én Néked ezért hálával tartozom.
A jót elfogadjuk Tõled, együtt a bajjal,
Egyik kezeddel sújtasz, a másikkal áldasz.

Megtartottál erõben, egészségben,
Szeretõ gyermekeket adtál nékem.
Hogy fel tudtam õket nevelni hitben, szeretetben,
Mindezt Néked köszönöm Istenem.

Az élet alkonyán özvegyszobám minden zugát
A Te szent arcod fénye járja át.
Egyedüllétben is imára kulcsolom kezem,
Mert Istenem, Te vezeted az egész életem.

Özv. Katona Gézáné
2004.III.14. Nagysalló

m e g h í v ó

m e g h í v ó

 A  Simonyi Ref.
Gyülekezet kérése
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Szabad-e jót tenni?
Szabad-e jót tenni? (Mt 12:9-21)

Három kicsiny fa álldogált egy
magas hegy tetején, és a jövőről szőtt
álmaikról beszélgettek. Az első fácska
felpillantott a vakító égboltra, és így
szólt:
- Királyok és királynők kincseit akarom
hordozni. Gyönyörű akarok lenni. Azt
akarom, hogy a világ minden gazdag-
ságával halmozzanak el!
A második fácska a közelben csordo-
gáló kis patak tükrébe pillantott:
- Én hatalmas, erős hajó akarok lenni!

kaszába.
Az első fát, amely ekkor már káprá-

zatosan gyönyörű volt, kivágták.
- A legszebb kincsesládát készítik belő-
lem – gondolta. – Én őrzöm majd a világ
minden kincsét!
A második, hatalmas és sudár fát is
kivágták.
- Most végre nekivághatok a tomboló
óceánnak! – ujjongott a fa. – Minden
hajó között én leszek a legnagyszerűbb!
A harmadik fát, amely ágait a menny-

Kedves olvasóink! Egy olyan törté-
nettel fogunk ma egy kicsit foglalkozni,
mely rövid ugyan, de annál több min-
dent árul el nekünk. De hogy miről is?
Hát az igazi böjtről és az igazi keresz-
tyén életről. Arról, hogy nekünk, akik
szeretjük az Istent, akik hiszünk az
Istenben, hogyan kellene élnünk az
életünket.

Történt egyszer, hogy Jézus bement
egy zsinagógába, ahol találkozott egy
sorvadt kezű emberrel. Ennek az em-
bernek az egyik keze beteg, nyomorék
volt. Voltak a zsinagógában farizeusok,
akik csapdába akarták Jézus csalni, mert
megkérdezték tőle, hogy meg szabad-e
gyógyítani például ezt az embert szom-
baton. Azért kérdezték ezt, mert a zsi-
dók törvényei szerint szombaton nem
lehetett dolgozni, és mindez szomba-
ton történt.

Jézus azonban nem igennel, vagy
nemmel felelt nekik. Azt kérdezte a fa-
rizeusoktól, hogy ha valamelyiküknek
egy verembe esne a juha szombat na-
pon, vajon nem húznák-e ki a verem-
ből? Az ember pedig sokkal többet ér
a juhnál. Szabad tehát jót tenni szom-
baton!

Ez után azt mondta a beteg kezű
embernek, hogy nyújtsa ki a kezét. Az
kinyújtotta, és azonnal meggyógyult a
keze. A farizeusoknak természetesen
nem tetszett az, amit Jézus mondott és
tett, és el is határozták, hogy megölik
őt. Ez után Jézus meggyógyított min-
denkit, aki csak odament hozzá, és a
segítségét kérte.

Rövid ez a történet, ahogy az elején
is írtam, de annál több mindenre akar
minket megtanítani. Amikor két évvel
ez előtt, szintén böjti időszakban jelent
meg a Református Újság, az igazi böjt-

ről írtam benne. Elmondtam, hogy
milyen az igazi böjt, hogy akkor böjtö-
lünk igazán, amikor a saját magunk ké-
nyelméből adunk fel valamit. Amikor
nem az a fontos, hogy mit akarok én,
hanem az, hogy hogyan segíthetek má-
sokon. Most szintén valami ilyesmit ü-
zen nekünk Isten. Mégpedig azt, hogy
bármikor szabad jót tennünk. Sőt, köte-
lességünk jót tenni, amikor csak lehető-
ségünk van rá. Nincs olyan nap az év-
ben, nincs olyan órája a napnak, mely-
ben tilos lenne valakivel jót tenni.

Gondoljátok végig egy napotokat,
és azt nézzétek meg, hogy hányszor te-
hettetek volna jót? Mert ha egyszer is
elmulasztunk jót tenni, azzal bánatot
okozunk Istennek. Éljünk hát úgy, hogy
ne okozzunk neki bánatot, sőt, legyen
boldog, ha az életünkre néz. Segítsünk
mindenkinek, mert szabad jót tenni!

Mese a három fáról
Mese a három fáról

– mondta. – Vitorlázni akarok a hábor-
gó óceánokon, kóborolni hét tengeren,
és biztonságban eljuttatni céljukhoz
királyokat és királynőket!
A harmadik fácska szerette a hegytetőt.
- Én itt szeretnék maradni, és nagyra
nőni – sóhajtotta. – azt akarom, hogy
az erre járók felnézzenek rám, amint
az eget érintem, és Istenre gondoljanak.

Egy nap, sok-sok évvel később, há-
rom erős favágó jelent meg, hogy a há-
rom fát átsegítsék életük következő sza-
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ország felé nyújtotta, szintén ledön-
tötték, és a másik két fával együtt
levitték a csodálatos hegyoldalon.

Az első fa egy ács műhelyébe
került. A pompás fa csak úgy ragyogott
az izgalomtól. De nem kincsesláda lett.
Az ács ügyes kezei egyszerű
etetővályút készített belőle.

A második fát egy hajógyárba szál-
lították. Az erős fa büszkén ezt gon-
dolta: - Én leszek a legfürgébb hajó a
világon. E helyett azonban egyszerű
halászbárkát készítettek belőle.

A harmadik fát egy fatelepre vitték,
ahol gerendákat faragtak belőle, majd
félretették.
- Miért történt mindez? – gondolta a
harmadik fa. – Hiszen nem akartam
egyebet, csak megérinteni az eget.

Teltek múltak a hetek, és a fák álmai
kezdtek megfakulni. Egy varázslatos
éjszakán azonban az első fa álma valóra
vált: egy ifjú édesanya a vályúba fektet-
te újszülött gyermekét.
- Ez a jászol tökéletes lesz – mondta a
az anya a férjének. És az első fa tudta,
hogy a világ legnagyobb kincsét bízták

rá.
A halászbárkában egy éjjel egy fá-

radt utazó és a barátai hajóztak. Hamar
elaludtak, és a kicsiny hajó kisodródott
a tengerre. A tenger háborogni kezdett,
félelmetes vihar készülődött. Ez megi-
jesztette a második fát. Bárcsak hatal-
mas, erőteljes hajó volna, amely képes
ellenállni a vihar dühének! A nagy
égzengés felébresztette az utazót, aki
kinyújtotta a karját, és így kiáltott:
- Békélj meg!

A vihar azonnal elült, a tenger meg-
nyugodott. A második fa ekkor megér-
tette, hogy magát a Mindenható Királyt
vitte a fedélzetén.

Egy péntek reggel katonák jöttek a
harmadik fáért, és forrongó haragos
tömegen vitték keresztül. A fa reszketett
a félelemtől és az irtózattól, amint egy
férfi karjait szegezték hozzá. A rákö-
vetkező vasárnapon azonban felkelt a
nap, és a földet öröm töltötte el. A fa
megértette, hogy Isten szeretetének
köszönhetően minden megváltozott.

Az első fa gyönyörű lett.
A második fa erős.
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Aranymondás:
„Amit tehát szeretnétek, hogy
az emberek veletek cseleked-
jenek, ti is ugyanazt cseleked-
jétek velük, mert ez a törvény,
és ezt tanítják a próféták.”
(Máté 7:12)

Mindenható Isten! Add, hogy
olyan gyermekeid tudjunk
lenni, akik mindig tudnak jót
cselekedni. Add, hogy ne múl-
jon el egyetlen nap sem az éle-
tünkből segítségnyújtás, helyes
cselekedet nélkül. Ámen.

Imádság:

A harmadik láttán az emberek
Istenre gondolnak.

(köszönet a meséért
Horkay Lászlónak, Kisráskáról.)


