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XV. évf. 8. szám

“Irgalmasságot akarok, nem áldozatot,...”
(Mt 12,7)

Jézus szombaton gabonaföldeken ment keresztül tanít-
ványaival, akik megéhezve kalászokat szedtek. Ezt látván, a
farizeusok odamentek Jézushoz figyelmeztetvén, hogy
tanítványai helytelen dolgot cselekszenek. Ő azonban arra
a történetre utal, amikor Dávid és kísérete megéhezett, és
az Isten házában levő szent kenyerekkel enyhítették
éhségüket. A törvény is kimondja, hogy a papok szombaton
a templomban megszegik a szombatot, és mégsem
vétkeznek. Itt, pedig még a temp-
lomtól is nagyobb van. Az Ember-
fia Ura a szombatnak is.
  A szombatnapi kalásztépés
története nem csupán a Máté 12, 1-
8. verseiben olvasható, hanem
Márk és Lukács evangéliumában is.
Jézus tanítványai megéheznek, és
kalászt eszegetnek, mire a farizeu-
sok felhívják Jézus figyelmét, hogy
miért tesznek olyat, amit nem sza-
bad? Máté evangéliumában kijelen-
tésként hangzik el a felhívás, míg
Márk és Lukács evangéliumában
kérdő módban közlik meglátásukat,
sőt, Lukács evangéliuma szerint
Jézust is beleértik a helytelenül
cselekvők közé. A három igehelyen
(Mt 12, 3; Mk 2, 25; Lk 6, 3), Jézus
válasza kissé eltérő erre a kérdésre.
Máté evangéliumában Jézus kérdé-
se szelíd érdeklődésnek tűnik:
„Nem olvastátok, hogy mit tett Dá-
vid, amikor kíséretével együtt meg-
éhezett?”. Márk evangéliumában már egy bizonyos
rácsodálkozás és felelősségre vonás érezhető: „Sohasem
olvastátok…?”, majd Lukács evangéliumában Jézus
érdeklődése szinte „cinikussá” válik: „Vajon azt sem
olvastátok…?”. Jézus itt az 1Sám 21, 4-7. verseiben olvasható
történetre utal, ami nem volt szentségtörés, sem törvény-
telen, hiszen az étel fogyasztói megfeleltek a „követelmé-
nyeknek”. Mindemellett a törvényben is meg van írva, hogy
a papok szombaton az Isten házában szegik meg a szombatot,
mégsem vétkeznek. János evangéliumában felvetődik a kér-
dés (7, 22-23), hogy ha a Mózes törvénye szerinti körülme-
télkedést végre tudják hajtani szombaton, akkor Jézusra mi-
ért haragszanak, hogy gyógyított? Itt pedig, ahogy a tanít-
ványok „Feje” elmondja, még a templomnál is nagyobb van.
     Igerészünk következő mondata teljes mértékben kifejezi,

hogy a farizeusok nem értik Jézust és üzenetét: „Irgalmassá-
got akarok, nem áldozatot.” Ha csupán ezt a mondatot meg-
értenék, nem ítélnék el az ártatlanokat. Jézusnak ez a kijelen-
tése kulcsmondatként szolgálhat. Miért? A farizeusok észre-
vesznek valamit, és még mielőtt átgondolnák a dolgokat,
szemrehányást tesznek Jézusnak, hogy nem vigyáz eléggé
nyájára, sőt, hagyja, hogy törvényt sértsenek. Ítélnek, s mint
minden ítéletnek, ennek is lehetnének áldozatai. Milyen

könnyű is azonnal vádaskodni,
olyan jót tesz lelkivilágunknak,
hogy végre mi is visszavághatunk,
most már ki van egyenlítve a
számla. Na, most aztán rajtakap-
tunk, tessék, hibáztál, végre. Ez talán
a hívő lelkület? Jézus szerint nem.
Ő nem ilyen lelkületet kíván, Ő azt
akarja, hogy irgalmasak legyenek
követői. Ez a súlypontja lelki épülé-
sünknek!
    A lelki épülés nincs lelki táplálék
nélkül. Igeszakaszunkban a kalász-
tépés alkalma ad teret a párbeszéd
kialakulásának, s az abból származó
lelki tápláltatásnak. A minap szülő-
falum határában épp egy munkagép
tárcsázta a földet és egy csodálatos
látványban volt részem: a frissen
forgatott kéthektárnyi szántóföldön
megszámlálhatatlan gólya (lega-
lább 300-an lehettek) csipegetett.
Nem elírás, 300. Ennyi díszes szár-
nyast egy helyen elképzelni sem

mertem volna. A gép zúgása sem zavarta őket, mintha az
utolsó idők előtt minden akadályozó tényezőt kizárva
gyűjtögetnének, s mintha ez lenne az egyetlen táplálkozó
helye Kelet-Szlovákia gólyáinak.
     Ők is táplálkoznak, az Úr az ő számunkra is készít helyet,
még a rohanó, minden földi kincset egymás orra elől meg-
kaparintani vágyók között is. Hiszen az Emberfia Ura a
szombatnak is. Csupán annyit kér, hogy legyünk irgalmasak,
ne keressük másokban a hibát, míg a saját lelkivilágunkban
és környezetünkben rendet nem tettünk. Mennyire könnyű
másokra mutogatni. Vagy mindez tudat alatt tör ki belőlünk,
mert befelé nézni nem merünk? Miért? Talán túl sok lenne
a munkánk? Pedig ehhez a „rendrakáshoz” nem kell bemenni
a munkahelyre, nem kell porszívót ragadni, csupán el kelle-
ne csendesedni. És mégis mennyi embernek esik ez nehe-
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Olvasandó: Jeremiás próféta könyve 20-21. része

zére, nincs rá ideje. Pedig igazán
odafigyelhetne magára ennyire, ha már
más hiú tulajdonságainak eleget tud
tenni. Elcsendesedni, esetleg másokkal
közösségben elbeszélgetni, irgalmas-
ságot gyakorolni. Mihez is kezdenének
ugyan a gólyák, ha nekik is emberi
törvények szerint kellene táplálkoz-
niuk? Talán nem kapnának semmit,
hiszen nem is vetnek, nem is aratnak,
és még eszegetnek. Jó, hogy van nekünk
egy irgalmas Atyánk, Aki nem áldo-
zatot akar, hiszen Egyszeri Tökéletes
Áldozata által nincs rá szüksége.
Bűneink halmozott halmai között is tud
szelíd szóval közeledni, és nem

felhánytorgatni, hanem kérni,
buzdítani, jó irányba terelni. Próbál-
junk mi is szelíden és alázatosan kö-
zeledni Hozzá, s majd Ő megsegít ben-
nünket további lépéseinkben.
     El kell hinnünk, hogy az Emberfia
Ura a szombatnak is, és hogy a mun-
kánknak van eredménye, ha lelkiisme-
retesen végezzük. Azonban, ha csak a
munka tölti ki mindennapjainkat, és
nem tudunk arra időt szentelni, Akitől
mindezt kaptuk, nem tudunk hálát ad-
ni, nem tudunk türelemmel és alázattal
lenni Urunk, mások és magunk felé,
semmit sem ér a „pedig én mindent
megtettem” jelszóval illetett ered-

ményhajhász élet.
     Mérlegelnünk kell, hiszen lelki táp-
láltatás nélkül a tanítványok kalász-
tépése is bűn lett volna. Amint az ószö-
vetségi törvényben meg van írva, ah-
hoz, hogy a Dávidot kísérők ehessenek
a kenyérből, meg kellett magukat
tartóztatni a nőktől. A kiváltság bizo-
nyos áldozatokkal is jár, azonban, ha
képesek vagyunk irgalmasságot, szere-
tetet gyakorolni, a lélek gyümölcseivel
is táplálkozni, mi is azok közé tarto-
zunk, akiknek az Úr helyet készít, akiket
védett életként óv és oltalmaz. Próbál-
juk hittel kérni, hogy el tudjuk fogadni
az Ő döntéseit.

Csoma Annamária

A 14-től 18-ig leírtak korábbi idő-
ben hangzottak el, mint a fentebb olva-
sott versek. Ide csak a ,,szerkesztői ön-
kény” miatt kerültek be. Viszont logi-
kailag nem hibáztatható a szerkesztés,
mert a kétségbeesés legtragikusabb
mélypontját jellemzik a sorok - az élet-
től való undorodást. Ettől lejjebb csak
az léphet, aki el is dobja magától az
életet. Ha ezt megtette volna a próféta,
már ezt a részt sem olvashattuk volna,
a továbbiakról nem is beszélve. S meg-
halt volna a nélkül, hogy bizonysága
lett volna arról, Isten beteljesítette a rá-
bízott próféciát. Panaszából kiolvashat-
juk az elkeseredett ember gondolkodá-
sának zavarosságát, hiszen a születése
napját és a hírvivőt átkozza, de ne feled-
jük, ezt azért teszi, mert az V. paran-
csolat ellen nem akar véteni. Az életét
pedig a VI. parancsolat miatt nem dob-
hatja el! Két kicsi jel arra, hogy Isten
parancsolatainak jelentőségéről gon-
dolkodjunk, amelyek segítő irány jel-
zők még akkor is, amikor saját gondo-
lataink zavarttá, kaotikusakká válnak.
,,A 14-18. versekből áradó vigasztalan-
ságot csak akkor értjük meg teljes mély-
ségében, ha meggondoljuk, hogy a
kijelentésnek azon a fokán nem volt
könnyű belső támaszt találni olyan
próbatétel idején, amilyenen Jeremiás
átment. A feltámadásba vetett hitet,
ami a keresztyén embernek erőt ád a
szenvedés elhordozására (1Kor 15:32)

Jeremiás még nem ismerte.” (Jub.k.)
Könnyű lenne, és szinte sikertörté-

netként lehetne a folytatást magya-
rázni, ha az azonos idejű eseményeket
írna le, mint amiről az előző fejezetben
olvastunk. De nincs így! ,,A 21-24. fe-
jezetekben királyok és próféták elleni
ítéletes igék vannak összegyűjtve. Ezek
a próféciák különböző időkből szár-
maznak. Többségük Jójákim és Sedé-
kiás uralkodása alatt hangzott el. A
gyűjteményt bevezető két első prófé-
ciát (1-7,8-10) Jeruzsálem 588. évi
ostroma kezdetekor mondhatta el Jere-
miás, az egyiket a királyhoz, a másikat
a néphez intézte.” (Jub.k.) Éppen ezért
ne gondoljuk, hogy az ÚR rögtön orvo-
solta szolgája sérelmeit. De az eszünkbe
juthat, amire talán a próféta is gondol-
hatott, hogy sérelmét számon tartotta,
s most és így ad elégtételt az ÚR prófé-
tájának a vele megesett méltatlanságért.
Az egyik Pashúr megverette, a másikkal
a király megkérette. De menjünk sor-
ban és körültekintőbben.

Kr. e. 588-ban a babilóniai Nabu-
kadneccar seregei körül zárták, ostrom
alá vették Jeruzsálemet. Nem először
fennállása óta. 701-ben az asszírok pró-
bálták bevenni (2Kir. 19.r.). Ekkor ol-
vassuk, hogy küldöttséget meneszt a
király Ézsaiás prófétához, hogy kérjen
Istentől útmutatást. Pogány népeknél
is szokás volt, hogy a jósok véleményét
kikérje a király egy-egy hadi vállalko-

zás felől, különösen, ha az erőviszo-
nyok miatt bizonytalan volt a csata
vagy hadjárat kimenetele. A választott
nép pedig már Mózes példájából láthat-
ta, hogy Isten megkérdezése, útmuta-
tása nem lehetőség volt Mózes számára,
hanem elsődleges kötelesség. Az Isten-
től való elfordulás abban is megmutat-
kozott (Bírák kora, Királyok kora),
hogy Isten tanácsát nem kérték népének
vezetői. Vagy magukban bíztak, vagy
olyan prófétákra, jósokra hallgattak,
akik számukra kedvező próféciával ke-
csegtették őket.

Volt Jeremiás idejében még egy os-
troma Jeruzsálemnek. Kr. e. 598-ban,
Jójákin uralkodása alatt. (Első fogságba
vitel). Akkor is Nabukadneccar seregei
zárták körül a várost. Jójákin akkor nem
kérdeztette meg Jeremiást. Kapitulált,
így megmaradt a város, de jelentős ha-
disarcot vetett ki ezért a babiloni király,
ahogyan azt a Királyok II. könyve 24:10
-17-ben olvashatjuk. Bizonyára ez ala-
pozza meg Jeremiás tekintélyét is.

Sedékiás király tehát követséget
küld a prófétához, magas rangú politikai
és vallási tisztségviselőket Kérdésük-
ből: ,,ha cselekszik-e az Úr velünk min-
den ő csodái szerint?” nyilvánvaló,
hogy Isten hatalmának, tekintélynek is
növekednie kellett, nemcsak Jeremi-
ásénak. Sajnos, hogy nem akkor jöttek
erre rá, amikor az ÚR kívánta. Pedig az
asszír ostrom idején megmutatta, hogy

- folytatás az előző számból -
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a kilátástalannak tűnő helyzetben is
tud segítséget adni, mert előtte semmi
sem lehetetlen A kérdezők talán abban
reménykednek, hogy most is segítséget
kapnak az ÚR-tól, hiszen kedves pró-
fétáján keresztül kérdeztetik. Az sem
jut eszükbe, hogy az előző tíz év alatt
semmi sem változott vallási és politi-
kai életükben, s már akkor sem segített
rajtuk az ÚR. Istennek nem arra volt
igénye, hogy prófétáján keresztül kér-
dést intézzenek Hozzá, hanem hogy
bűnbánattal könyörögjenek előtte ők
maguk, a rájuk bízott néppel egye-
temben. A válasz, amit Jeremiáson
keresztül az Úr ad kemény, de sokszo-
rosan kiérdemelt: ,,Én visszafordítok
minden fegyvert a kezetekben, amivel
... harcoltok”. Nem óvja meg őket Isten,
hanem még azt is meg fogja akadá-
lyozni, hogy megvédjék magukat. Sőt
felfedi válaszában, hogy most Ő maga
harcol engedetlen népe ellen, az el-
lenség csak eszköz hatalmas kezei kö-
zött. A fegyverek pusztításához hozzá
kapcsolja az éhínséget és a dögvészt is,
hogy a próféciákban előre jelzett pusz-
tulás rettenetes, irgalmatlan legyen.

A népnek is üzen Isten e veszede-
lem kezdetén. De ezt nem a követeknek
mondja Jeremiás, hanem más időben
és valószínűen a templom területén hir-
deti ki. A Mózes idejében elhangzott

felhívással (V. Móz. 11:26-28) rokon
üzenetben az a különleges, hogy az élet
a falakon kívül vár azokra, akik kimen-
nek. (Vannak, akik éppen ezért babiloni
besúgónak, kémnek vélik Jeremiást.
Nem veszik azonban figyelembe, hogy
ezzel az állítással magát a cselekvő
Istent zárják ki abból az eseményből,
amelyet nem Jeremiás eszelt ki, s már
akkor eltervezte az ÚR, amikor Nabu-
kadneccar meg sem született. Ugyan-
csak gyenge próbálkozás ez arra, hogy
a kettős királyság korszakának minden
bűnét Jeremiás nyakába varrják ahe-
lyett, hogy elgondolkodnának azon,
mennyi bűn lehet ott a falakon belül,
ha a pogányok közt, a falakon kívül biz-
tosabban megtartható az élet. De csak
az élet, vagyon és hatalom nélküli
puszta lét az, amiről Isten üzenete
szól).

Mint ahogyan bevehetetlennek
tartották Jeruzsálemet, és elpusztítha-
tatlannak gondolták az ÚR templomát,
megszakíthatatlannak vélték Dávid
házának uralmát is. Jeremiás igyekszik
e rövid próféciával megingatni mind-
három tévhitet. Hiszen az Isten iránt
engedetlenné vált életet nem védheti
meg ítéletétől, csak a töredelmes bűn-
bánat, az általa mutatott úton való hű-
séges haladás, és végül pedig Krisztus
bűnökért bemutatott tökéletes áldo-

zata. Másra gondolni ma is önámítás.

Ima:
Mennynek, földnek Ura, mindenható,
szent Isten, akit Jézus Krisztus által
mennyei Atyámnak szólíthatok. Kö-
szönöm, hogy áldott Igéd tanítása ré-
vén most is közelebb engedtél Magad-
hoz, mintsem érdemelném gyarló, bű-
nös természetem miatt. Add, hogy ne
zúgolódva fogadjam döntéseidet, ha-
nem gyermekei bizalommal, s mond-
jam magamnak és másoknak is, a Te
Krisztusban megmutatott kegyelmes
szereteted örökkévaló. Nem próbálsz
erőm felett, s csak azért nehéz a próba
terhe sokszor, mert elfeledem közben,
hogy Krisztus által Velem van erőd,
Szentlelked, hogy Igéd mécsese kész
lábam előtt világítva mutatni a jó utat.
Nyisd meg szemeimet, hogy meglás-
sam és megtegyem azt, a mi akaratod
szerint rám bízatott. Segíts, hogy ne
én döntsem el, mi, mikor és meddig jó
nekem, hanem szent Fiaddal mondjam
mindig: ,,Atyám, legyen meg a Te aka-
ratod”. Oltalmazz velem együtt máso-
kat is attól, hogy a kísértő kiszolgálóivá
legyünk, s az élet helyett a halált, a kár-
hozatot válasszuk! Krisztus érdeméért
hallgass meg és őrizz meg kegyelmed-
ben választottaiddal egyetemben.
Ámen.

- id. f.-

Kálvin év 2009
- Tanulmányi kirándulás

Svájcba
A Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület, a

Református Tanulmányi Központ és a Magyar Református
Lelkészegyesületek Választmánya a Kálvin János szüle-
tésének 500. évfordulója alkalmából tanulmányi kirándu-
lást szervez 2009. március 20.-27-én. Utunk során felkeres-
sük a svájci reformáció fontos városait, Genf, Lausanne,
Bern, Zürich. Szállás a Thun tó melletti Gwatt református
konferenciaközpontban (www.gwatt-zentrum.ch) .

Részvételi díj 13.500,- Sk, amely tartalmazza az útikölt-
séget, 7 éjszakai szállást, valamint félpanziós ellátást. Utazás
45 személyes légkondicionált autóbusszal.

Jelentkezni a Református Újság telefonszámán és e-mail
címén lehet 2008. augusztus 30-ig.

A Szeretetnaptár 2009 szerkesztése megkezdő-
dött, s szeretettel kérjük Nt.Esperes, Lelkipásztor
testvéreinket, hogy gyülekezeti alkalmaikról, konfir-
mációkról készült írásaikat, fényképeiket

2008. szeptember 30-ig juttassák el
szerkesztőségünk e-mail címére

csoma@copusnet.net. Várjuk az esperesi jelentése-
ket, iskoláink, intézményeink, szervezeteink

munkájáról írt beszámolókat. Mivel tisztújítás van
folyamatban egyházunkban külön kérjük az

újonnan megválasztott gondnokok nevét, hogy
címtárunkat is felújíthassuk.

Köszönettel a Szeretetnaptár szerkesztői.

SzereSzereSzereSzereSzerettttteeeeetttttnaptnaptnaptnaptnaptárárárárár
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SzereSzereSzereSzereSzerettttteeeeetttttnaptnaptnaptnaptnaptárárárárár
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Potsdami református fiatalok a zsoltáréneklés öröméről Potsdami református fiatalok a zsoltáréneklés öröméről Potsdami református fiatalok a zsoltáréneklés öröméről Potsdami református fiatalok a zsoltáréneklés öröméről Potsdami református fiatalok a zsoltáréneklés öröméről (2008-06-08)(2008-06-08)(2008-06-08)(2008-06-08)(2008-06-08)

(Potsdam) - A neves német kisváros, Potsdam francia református gyülekezetében fiatalok nagy örömmel éneklik a
zsoltárokat. Amióta együtt énekelnek, a fiatalok létszáma az istentiszteleten 25-ről a duplájára emelkedett. Inkább a
középgeneráció tagjai és a fiatalok jönnek az alkalmakra – tájékoztatta a sajtót Hildegard Rugenstein református-hugenotta
lelkésznő. Az istentiszteleteken és bibliaórákon tematikusan foglalkoznak a zsoltárok keletkezésének történetével, üzenetével,
aktuális mondanivalójával.                                                               (reformiert-info.de, 2008-06-08 – békefy-röhrig klaudia)

FFFFFelfelfelfelfelfedezték a világ legredezték a világ legredezték a világ legredezték a világ legredezték a világ legrégebbi kégebbi kégebbi kégebbi kégebbi kerererereresztesztesztesztesztyén tyén tyén tyén tyén temememememplomát?plomát?plomát?plomát?plomát? (2008-06-09) (2008-06-09) (2008-06-09) (2008-06-09) (2008-06-09)

(Amman) – Régészek azt állítják, hogy Jordániában felfedezték a világ legrégebbi keresztyén templomát. A barlangjáratban,
ami Rihab helység Szent György temploma alatt található, már a 3. században állt a rejtekhely. 70 keresztyén élt ott, akik
titokban gyakorolták új vallásukat. Ezek a keresztyének nagy valószínűséggel Jeruzsálemből menekültek. A Jordan Times
c. újságban megjelent cikk szerint bizonyítékok vannak arra, hogy ez a templom a keresztyének rejtekhelye volt. Ezt a helyi
régészeti hivatal vezetője, Abdul Kader Hussan nyilatkozta a sajtónak. Vannak arra utaló jelek, hogy a barlangban 33-70
között már folyt istentiszteleti élet. A kutatók feltárták a barlangtemplom apszisát, s olyan ülőhelyeket, melyeket a
homokkőbe vájtak. A szakrális teret a lakótértől fal választotta el. Egy alagúton keresztül jutottak a keresztyének ahhoz a
forráshoz, melynek vizét rejtőzködésükben használták. Rihab helység Mafrak város mellett fekszik, Jordánia északi részén.
Az elmúlt években több keresztyén templomot is feltártak a környéken, melyek az első 7 évszázadból származtak.

(glaubeaktuell.de, 2008-06-09 – békefy-röhrig klaudia)

AAAAAusztrusztrusztrusztrusztráliai magyáliai magyáliai magyáliai magyáliai magyar rar rar rar rar refefefefefororororormátus gyülekmátus gyülekmátus gyülekmátus gyülekmátus gyülekezezezezezeeeeetttttek tek tek tek tek találkalálkalálkalálkalálkozója Sydneozója Sydneozója Sydneozója Sydneozója Sydneybenybenybenybenyben (2008-06-1 (2008-06-1 (2008-06-1 (2008-06-1 (2008-06-13)3)3)3)3)

Boldog, aki látja, érti és éli is!
A Krisztusban hívő magyar egyházak közös szándéka szerint 2008

a Biblia éve. A Biblia évében, június 7-8-án, Az Ausztráliai Magyar
Református Egyház négy egyházkerülete, Sydneyben tartotta a
református gyülekezetek találkozóját. Adealideből nyolcan, Brisbane-
ből négyen, Melbourneből 14-en csatlakoztak a Sydney és vonzás-
körében élő gyülekezeti tagokhoz.  Szombaton délelőtt áhítattal nyi-
totta a találkozót Péterffy Kund sydneyi lelkipásztor, melyet egy
három részre osztott gondolatébresztő előadás követett A Biblia teg-
nap és ma címmel.

A gondolatébresztés szóban és képben elevenítette meg és bírta
szóra, a találkozó mintegy 60 résztvevőjét, melyet a lelkipásztorok

vezetésével csoportos beszélgetések követtek. Szombat délután Sydney nevezetességeivel ismerkedett a vendégsereg.
Vasárnap délelőtt a Sydney strathfieldi gyülekezetben az imádkozás szolgálatát Szabó Attila adelaidei lelkipásztor

végezte, majd Dézsi Csaba Melbourne fitzroyi gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét a 2Tim 3,16-17 alapján: “A teljes
írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen
az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” Mivel Isten kegyelmének az eszközei: Az Ige, a sákramentumok és az
egyház, az igehirdetés után az úrvacsora sákramentumában részesült a népes ünnepi gyülekezet. Az úrvacsorai liturgiát
Kovács Lőrinc a brisbanei gyülekezetek lelkipásztora végezte. Az ünnepi istentiszteleten Csutoros Csaba Melbourne
fitzroyi gyülekezet főgondnoka Tollas Tibor: Végvár a templom című versével bátorított.

Vasárnap délután a sydneyi Magyar Központban, a VI. Ausztráliai Identitás Konferencia keretében tanácskoztunk
tovább. Gyülekezeteink a mérlegen, illetve Gyülekezeteink körképe címmel számoltunk be a négy egyházkerület életéről,
egymást követve és kiegesítve szólt mind a négy lelkész a konferencia résztvevőihez.

Egységesen szóltunk arról, hogy Isten, aki az Ő országába kegyelméből befogadott minket, meg is ajándékozott
úgynevezett kegyelmi eszközökkel is, amelyek egyfelől üdvösségünket munkálják, másfelől pedig alkalmassá tesznek a
küldetésünk betöltésére. Ezért felszólítottuk a jelenlevő magyar véreink fiait és leányait, hogy vessenek újra számot
magukban, és bűnbánattal értékeljék újra kapcsolatukat az egyházzal, annak Urán keresztül. Rámutattunk arra, hogy Isten
kegyelméből Adelaide, Brisbane, Melbourne és Sydney református egyházkerületei egy egységes közösségben él és éltet.
Szóltunk arról, hogy az Ausztráliai Magyar Református Egyház szoros kapcsolatban van a Kárpát-medence mindegyik
református egyházkerületével.
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Kértük a konferencián jelen levő magyarországi intézmények és hivatalok képviselőit, hogy ha valóban segíteni akarnak

az ausztráliai magyarok megmaradásában, akkor tartsanak szorosabb kapcsolatot az egyházzal és segítség a segítő szerepet
rendszeren betöltő szolgálatunkat. Ugyanakkor kértük az Ausztrália különböző részéből jelenlevőket is arra, hogy ha
valóban életben akarunk maradni, ha nem csak a magyar szellemiséget akarjuk átmenteni az úgynevezett unoka
nemzedéknek, akkor hűségesebben legyünk részesei a magyar gyülekezetek élő és éltetni kívánó közösségének.
Emlékeztettük mindenkit arra, hogy minden valószínűség szerint, az ausztráliai különböző egyesületek, szervezetek és
mozgalmak között az egyház az, aki majd utolsóként “becsukja” az ajtót. Éppen ezért felhívást intéztünk a jelenlévőkön
keresztül minden Ausztráliában élő magyar felé, hogy vegyék komolyabban az egyház ajtónyitogató munkáját, mert az
egyház szolgálatában állók nem csak az utolsó percben kívánjuk elmondani, hogy “Mert én tudom, hogy az én megváltóm
él és utoljára az én porom felett megáll.”, hanem az utolsó perc előtt is mondják!
Boldog, aki látja, érti és éli is! BOLDOG, AKI OLVASSA!

Péterffy Kund   Ref. lelkész - Sydney
© www.reformatus.hu

A Jelenések könyve 21,8 és 22,15 szerint a hazugok
nem juthatnak a mennyországba, hanem „a tűzzel és kén-
nel égő tóban” lesz osztályrészük, ami a „második halál”.
Ilyen szörnyű véget ér az, aki csak hazudott? Nem túl ke-
mény ítélet ez?

Jézus mondja:” Én vagyok az út, az igazság és az élet!”
(János 14,6). Amikor Jézus önmagát az igazság bizony-
ságtevőjeként mutatja be Pilátus előtt, az azt kérdezi: „Mi
az igazság?” (János 18,38). Az igazság a hazugság ellentéte.
A hazugság szó héber megfelelője a Scheker, amelynek
szó szerinti fordítása azt jelenti: tagadni az igazságot.  Mi-
vel Jézus az igazság maga, a hazugság nem csupán azt je-
lenti, hogy nem mondunk igazat, hanem hogy megtagadjuk
Krisztust. Ő ezért figyelmeztet: „ aki pedig megtagad engem
az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei
Atyám előtt.” (Máté 10,33)  Pál apostol a 2 Timóteus 2,12-
ben így ír: „ Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket.”

Sajnos sokak számára Jézus kijelentése „Én vagyok az
igazság!”, csak egy megszokott szófordulat. Ha azonban
igazat mondunk, akkor Krisztus testének tagjai vagyunk,
ha viszont hazudunk, akkor a hazugság atyjának, a Sátánnak
részévé válunk. Mivel az igazság nem egy elvont fogalom,
hanem valóságos személy (Jézus), minden hazugsággal őt
tagadjuk meg. Egy valódi keresztyén pedig nem tagadhat-
ja meg Krisztust, még ha mártírhalált kellene is szenved-
nie. Ezért a hazugság nem pusztán egy igazság megtaga-
dását jelenti, hanem az Igazság megtagadását, aki nem más,
mint Krisztus.

Tegyük fel a kérdést: Miért olyan közkedvelt a hazug-
ság? Egy közmondás szerint: „Egy hazugság háromszor
körülfutja a földet, amíg az igazság felhúzza a cipőjét.” A
zsoltáríró felpanaszolja, hogy az emberek jobban szeretik
a hazugságot, mint az igazságot (4,3), amit Pál apostol így
erősít meg: „Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást
nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek
maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól
elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak.” (2
Timóteus 4,3-4) Az ember képes Krisztust megvallani és
egyidejűleg megtagadni, ha az igazságot nem veszi ko-
molyan. A hazugság azonban nem visz jóra, amit az ember
hazugsággal elért annak nincs örök értéke. Igaz, szinte min-
den hazugságban találhat az ember egy grammnyi igaz-
ságot. A hazugság azonban olyan, mint egy hógolyó, minél
tovább görgeti az ember, annál nagyobb lesz. Például is-

Aki hazudik, megtagadja Krisztust
merünk eseményekről szóló beszámolókat, amelyeket szí-
vesen hallgatnak az emberek. Gyakran előfordul azonban,
hogy az elbeszélő a történtekhez minden alkalommal újabb
és újabb valótlanságokat talál ki, hogy önmagát és mon-
danivalóját érdekesebbé tegye. Így lesz a hógolyóból lavi-
na! Így válhat Krisztus prédikátorából, Krisztus tagadója,
mivel túlzásaival, amelyekkel önmagát igyekezett emelni,
átlépte az igazság küszöbét, s ezzel Krisztust tagadta meg.
Azok az életrajzok például, amelyekben nincs valótlanság
szörnyen unalmasak. Ezért a szerzők igyekeznek az átélte-
ket érdekesebbé tenni, a valós történéseket mesékkel meg-
toldani. Egy arab közmondás szerint: „Egy eredményes-
séget jelentő hazugság jobb, mint az igazság, amely hát-
rányt jelenthet számunkra.” Így könnyen válhat valaki ha-
zuggá anélkül, hogy hamisan esküdne. Isten azonban az
embert egyenes útra irányította. Jézus ez „az út és az igaz-
ság”. Minden egyes elkanyarodás az egyenes úttól, egyben
Krisztustól való elszakadást is jelent. Ebből a meghatáro-
zásból világossá válik, hogy a hazugság nem csak a kilence-
dik parancsolat megszegése, vagy csak egy lovagias füllen-
tés, hanem a hazugsággal Krisztust tagadjuk meg. Ezért
van a hazugságnak ilyen szörnyű következménye, mint a
„tűz tava” a „második halál”. Ha átgondoljuk, hogy minden
hazugság Krisztus-tagadást jelent megértjük, hogy az Úr
miért mondja: „Aki megtagad engem, azt én is megtaga-
dom.”

Ez főleg az igehirdetőket emlékezteti arra, hogy ma-
radjanak meg a teljes igazság mellett és ne az emberek
jóindulatát keressék, a hógolyóból lavinát csinálva, amely
végül magukat is a halálba taszítja. Emlékeztet, hogy az
elbeszéléseknél milyen könnyen hagyja el az ember az
igazság keskeny útját és lép a hazugság széles útjára, amely
az örök halálba vezet. Korunkban a Sátán, a hazugság atyja
minden eszközzel igyekszik az embereket hazugságra bír-
ni, hogy a hazugokat kiszakítsa Isten országából. A hazug-
ság minden formája eszköz a Gonosz kezében, az igazság
megtagadására és ezzel Krisztus megtagadására. Egy ha-
zugsággal vitte tévelygésbe az első emberpárt, akik emiatt
kiűzettek a paradicsomból. Ugyanezt próbálja most meg-
tenni Jézus választottaival, az Istenhez ragaszkodó hívő
közösséggel is. A Sátán hazuggá kíván tenni bennünket,
hogy kitaszíttassunk az Istennek eljövendő közösségéből.

Ludwig Schneider, Israel Heute 2008 június
(ford.Csoma L.)
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Nõszövetségi alkalom
GYÜLEKEZETEINK  életéből
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Az abarai gyülekezet az
édesanyák vasárnapján adott hálát
azokért a testvérekért is, akik 50 és
egynéhány éve konfirmáltak.
Az örömünnepről csak azok
maradtak távol, akiket magához
szólított már az Úr. Az igehirdetést
követően a hittanos gyermekek
versekkel köszöntötték az
emlékezőket, majd pedig az
ünnepeltek átvehették a helyi
Nőszövestség ajándékát, egy
konfirmációs lapot és egy-egy csokor
virágot. Ezúton is kérjük
a fogadalomtevők életére Isten
kegyelmét és áldását!

Hranyó Mihályné,
Abara

KöszöntõKöszöntõKöszöntõKöszöntõKöszöntõ

Az őrösi gyülekezetben július 20-án a
templom szép alkalomnak adott

otthont: a gyülekezetben szolgálatba
lépő Nt. Kiss Miklós segédlelkészt
köszöntötték, ünnepélyes keretek

között. Az istentisztelet után a
nagykaposi- és a helybeli gyülekezet

kórusai énekkel, a gyülekezet részéről
pedig verssel fejezték ki hálájukat

Istennek. Ezután a gondnok,
feleségével együtt virágcsokorral
köszöntötte az őrösi református

közösség új pásztorát és hitvesét,
Isten jóra vezérlő erejét és

bölcsességét kívánva a szolgálat
betöltéséhez, hogy mind

magánéletében, mind hivatásában
áldottan élhessen, Isten dicsőségére.

-gysz-

ÖRÖSÖRÖSÖRÖSÖRÖSÖRÖS
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– új l– új l– új l– új l– új lelkipásztelkipásztelkipásztelkipásztelkipásztorororororok köszöntok köszöntok köszöntok köszöntok köszöntéseéseéseéseése

Ez év június 8-ára örömmel emlékeznek a bacskai, leleszi
és bélyi gyülekezet hívei, amikor is az istentisztelet keretén
belül mindhárom gyülekezetben egy-egy virágcsokorral
köszöntötték a szolgálatba lépő lelkészházaspárt, Nt. Kendi
Csabát és feleségét, Nt. Kendi Henriettát. A gyülekezetek
Isten áldását kérték, hogy az Úr kegyelemben és szeretetben
kísérje a szolgálattevők életét és munkáját, hogy együtt
építhessék eredményesen a Krisztus testét. Mindezért legyen
Istené a dicsőség!

-gysz-

BACSKABACSKABACSKABACSKABACSKA

Ez éven is szép alkalma volt a ladmóci gyülekezetnek a
hittanvizsga ez év június 22-én, amely vasárnapi istentisz-
telet keretén belül történt – igaz, nem a templomban, hiszen
belső felújítás miatt június eleje óta a község kultúrházában
zajlanak az istentiszteleti alkalmak. Ezen az véen két csoport

tett tanúbizonyságot hitéről, a kiscsoport az ünnepek-, a
nagycsoport pedig Jézus életének ismeretéből vizsgázott. A
vizsgázóknak a helyi Nőszövetség készített szerény aján-
dékot, majd az áldott együttlét után a szülők szeretetven-
dégséget készítettek a gyermekek részére.

Mindnyájunk számára örömteljes alkalom volt ez a nap,
mert e maroknyi gyülekezet ismét azt bizonyította, hogyha
kevesen is, de az Úrnak szolgálnak ebben a világban.

-sp-

LADMÓCLADMÓCLADMÓCLADMÓCLADMÓC
VVVVVendendendendendégek a perbenyiki gyülégek a perbenyiki gyülégek a perbenyiki gyülégek a perbenyiki gyülégek a perbenyiki gyülekekekekekezeezeezeezeezetbentbentbentbentben

Rendkívüli alkalom volt gyülekezetünk életében ez év
június 8-a, amikor kedves vendégekként fogadhattuk a mak-
koshotykai lelkészházaspárt, Nt. Pocsai Ferencet és feleségét,
Nt. Pocsainé Eperjesi Eszter lelkésznőt, muzeológust, vala-
mint a Beiczi Mária Református Nőszövetség vezetőségét,
tagjait, és a gyülekezet gondnokát.

Istentisztelet keretén belül Nt. Szabóné Kozár Éva szere-
tettel üdvözölte a kedves vendégeket. A makkoshotykai
Nőszövetség tagjai megható műsorral, verssel és énekekkel
köszöntötték a perbenyiki gyülekezetet. A déli órákban kö-
zös szeretetvendégségen vettünk részt, a helyi Nőszövet-
séggel és a presbitereinkkel egyetemben. Rövid beszélgetés,
ismerkedés után vendégeink megtekinthették a Falumú-
zeumot és a Zsinagógát, így a kora délutáni órák hamar
elteltek. Ez a vasárnap áldott alkalom volt mindkét gyüle-
kezet számára, amelyért Istennek adunk hálát.

Vaski Klára,
katechéta

TTTTTanévzáranévzáranévzáranévzáranévzáró vizsga és gyó vizsga és gyó vizsga és gyó vizsga és gyó vizsga és gyererererermekdmekdmekdmekdmekdélélélélélutututututánánánánán

2008. június 22-én az istentiszteletre hívó harang ezúttal
a gyermekek számára kicsit másként szólt, mert ez alka-
lommal nemcsak hallgatói voltak Isten Igéjének. A tanévzáró
vizsga számukra egy örömteljes megmérettetés és bizonyság-
tétel, a szülőket és a gyülekezet tagjait az a boldog érzés
töltötte el, hogy Nt.Szabóné Kozár Éva lelkipásztor és Vaski
Klára katechéta hitoktatói munkája nyomán további isme-
retekkel bővült a gyermekek tudástára az Úrban. A sikeres
vizsga után gyermekeink szeretetvendégségen vettek részt,
s ennek a gyermeknapi délutánnak gyülekezetünkben már
hagyománya van. Nemcsak az evés-ivás, de a közös játékok,
s nem utolsó sorban az apró meglepetések teszik felejthetet-
lenné számukra ezt a délutánt.

A tanulás után ők is megérdemlik a jutalmat, s reméljük,
hogy a nyári szünidő nem jelenti majd a templomlátogatás
szünetelését. Isten házában nincs szünidő, az Ő ajtaja mindig
nyitva várja a gyermekeket is, ezért legyen örökké Övé a
dicsőség.

Kótka Magdolna

PERBENYIKPERBENYIKPERBENYIKPERBENYIKPERBENYIK

A JÓ PÁSZTOR HÁZA adakozás

Bankszámla számunk:

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

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

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

célunk eléréséhez.

PittsburPittsburPittsburPittsburPittsburgh-i gyülekgh-i gyülekgh-i gyülekgh-i gyülekgh-i gyülekezezezezezeeeeet 230,- t 230,- t 230,- t 230,- t 230,- $
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Preambulum

A magyar reformátusság a reformáció korától kezdő-
dően mindig több ország területén és több állam  szervezeti
keretei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-me-
dencében élő, a reformációhoz csatlakozott nemzeti-
ségekkel.

A XVI. században a történelmi Magyarország két, majd
három részre szakadását követően a nyugati országrész az
ausztriai Habsburg birodalom uralma alá került. A keleti
részen az Erdélyi Fejedelemség teremtett független államot.
A kettő között a török uralom alatt élő hódoltság alakult ki,
változó határokkal. A török kiűzését követően Erdély
megőrizte önállóságát.

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő mun-
kával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református
Egyház teljes szervezeti egysége.

A trianoni békediktátum kiadásáig a Kárpát-medence
reformátussága egy államszervezet területén élt, de a nyu-
gati illetve keleti kivándorlások következtében már létrejött
a „Tengerentúli Egyházmegye” az Amerikai Egyesült Álla-
mok területén illetve az „Óromániai Egyházmegye” a
Román Királyság területén.

Az első világháborút követően a visszamaradt magyar-
országi területeken kívül Ausztriában, a Csehszlovák Köz-
társaság, Románia és Jugoszlávia területén éltek magyar
reformátusok.

Az átmeneti visszacsatolásokat követően a helyzet
1989/90-ig változatlan maradt. A változásokat követően a
Kárpát-medencei reformátusság Szlovákiában, Ukrajnában,
Romániában, Szerbiában, Horvátországban és Szlové-
niában él. Nyugat-Európában az Amerikai Egyesült
Államok és Kanada területén részben önálló, részben az
adott ország református egyházi szervezetébe tagoltan élnek
magyar reformátusok. További több tucatnyi országban
vagy önálló gyülekezetben vagy szorosabb-lazább egyházi
szervezetben élnek, szolgálnak magyar reformátusok.

A XXI. század elejének további történelmi változásai
következtében a Kárpát-medence magyar reformátussága
– Kárpátalja, Szerbia és Horvátország kivételével – egy
államszövetség, az Európai Unió területén él.

Az egykor erőszakkal szétszakított Magyar Református
Egyház szervezeti egysége fokozatosan ismét helyreállít-
ható. Az egység helyreállítás annál inkább megvalósítható,
mivel a magyar reformátusság Isten igéje, óegyházi hitval-
lások, a Heidelbergi káté, a II. Helvét hitvallás alapján folya-
matosan megőrizte hitbeli és teológiai egységét. Őrizte
istentiszteleti rendjének közös alapelveit, a sákramentumok
– a keresztség és úrvacsora – kiszolgáltatásában egységét
soha fel nem adta. A református keresztyén nevelés, a pász-
tori szolgálat, a misszió, a keresztyén szolgáló szeretet, a
paritáson alapuló zsinat-presbiteri kormányzat és az egy-
házfegyelem gyakorlásának alapelvei az egységet és az

összetartozást soha nem vonták kétségbe, mint ahogy a nem
magyar  anyanyelvű reformátusokkal való egységet sem.

A szervezeti egység helyreállítása érdekében a csat-
lakozó egyházak közös alkotmányukat az alábbiak szerint
fogadják el.

1. fejezet
Hitéleti alapok, közös hitvallásaink

1.§ (1) A Magyar Református Egyház Jézus Krisztus egyet-
len egyetemes, keresztyén egyházának része, amely Krisz-
tus testéhez tartozik. Egyedüli fejének az Úr Jézus Krisztust
vallja, s a teljes Szentírás alapján hite kifejezőjéül az Apostoli
Hitvallást, a II. Helvét Hitvallást (1566) és a Heidelbergi
Kátét (1563) fogadja el.
(2) A Magyar Református Egyház részegyházai a hitvallás,
a tanítás, és a hagyományok azonosságánál fogva zsinati
egységben élnek. Minden magyar nyelvű református egy-
házzal, hitbeli, lelki és szeretetközösséget alkotnak, és az
egész világ református egyházaival testvéri kapcsolatot tar-
tanak fenn. Az egyetemes keresztyén anyaszentegyház kö-
zösségében minden keresztyén egyházzal ökumenikus kap-
csolatok kialakítására és fenntartására törekednek.

2. fejezet
A közös alkotmány hatálya

2.§ A Kárpát-medencei református egyházak a közös al-
kotmány elfogadásával fejezik ki egységüket. 

3.§ Az alkotmány hatálya a ratifikáció által csatlakozó egy-
házakra terjed ki.

4.§ A csatlakozását csak olyan egyház kérheti, amely saját
működési területén államilag elismert.

5.§ A Magyar Református Egyházhoz csatlakozhatnak a
ratifikáló egyházak valamely választott egyházkerülete, en-
nek hiányában országos egyház útján a Kárpát-medencén
kívüli magyar református egyházak, illetve szervezett
református egyház hiányában gyülekezetek is.

3. fejezet
Az egyháztagság

6.§ A Magyar Református Egyház tagjai mindazok, akik a
keresztség sákramentumában részesültek, és – a történelmi
jogfolytonosság alapján - magukat a magyar református egy-
házhoz tartozónak vallják, éljenek ők bárhol a világban, és
legyenek magyar vagy más anyanyelvűek.

7.§ Teljes jogú egyháztag az, aki a református egyház rendje
szerint konfirmációs fogadalmat tett, aki a református egy-
ház hitvallásai és törvényei szerint él, az egyház anyagi
terheinek hordozásában részt vállal, és aki valamelyik egy-
házközségnek nyilvántartott választójoggal rendelkező

AZ ÚJRA EGAZ ÚJRA EGAZ ÚJRA EGAZ ÚJRA EGAZ ÚJRA EGYESÜLŐ MAYESÜLŐ MAYESÜLŐ MAYESÜLŐ MAYESÜLŐ MAGGGGGYYYYYAR REFAR REFAR REFAR REFAR REFORMÁORMÁORMÁORMÁORMÁTUS EGTUS EGTUS EGTUS EGTUS EGYHÁZYHÁZYHÁZYHÁZYHÁZ
ALKALKALKALKALKOOOOOTMÁNYTMÁNYTMÁNYTMÁNYTMÁNYTERTERTERTERTERVEZETEVEZETEVEZETEVEZETEVEZETE
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tagja.    

8.§ A választójog és választhatóság kérdésében az egyes
részegyházak belső jogszabályai az irányadóak.

4. fejezet
Istentiszteleti és ügyviteli nyelv

9.§ A Magyar Református Egyház közös istentiszteleti és
ügyviteli nyelve a magyar.

10.§ Azon részegyházak, amelyek területén más liturgiai
nyelv és ügyviteli nyelv is hivatalos, azt a belső jogrendjük
szerint változatlanul használják.

5. fejezet
Az egyházigazgatás alapelvei

11.§ A Magyar Református Egyház részegyházai a Szentírás
és hitvallásai alapján, az egyetemes papság elve, és a zsinat-
presbiteri kormányzati elvek szerint igazgatják magukat.

12.§ Az Egyház a jelen törvény 6. fejezetében meghatározott
szervezeti egységei egyházi törvény által szabályozott
önkormányzati joggal rendelkeznek.

6. fejezet
Szervezeti egységek

Az egyházközség
13.§ Az egyház szolgálata a gyülekezetben valósul meg, ahol
annak tagjai Isten Szentlelkének segedelme által meghall-
gatják és befogadják az evangéliumot, és annak enge-
delmeskednek.
Az egyházközség az egyház tagjainak egy meghatározott
területen, az istentisztelet, a szeretetszolgálat, misszió és a
keresztyén élet hitvallásainknak megfelelő folytatására
alakult szervezete.

14.§ Az egyházközség legkisebb illetve legnagyobb létszá-
mára, formájára, egyházszervezeti jogaira és kötelezett-
ségeire a részegyházak belső rendelkezései az irányadóak.

Az egyházmegye
15.§ Az egyházmegye egy adott területen működő egyház-
községeknek a közös hitéleti, missziói, oktatási, diakóniai
feladatok megvalósítására szervezett közössége. Feladata az
egyházi kormányzás, felügyelet, közigazgatás és fegyel-
mezés.

Az egyházkerület
16.§ Az egyházkerület egy adott területen működő egyház-
megyék közös hitéleti, missziói, oktatási, diakóniai feladatok
megvalósítására szervezett közössége. Feladata a lelkész-
képzés, lelkész-szentelés, az egyházi kormányzás, felügyelet,
közigazgatás és fegyelmezés.

17.§ Amennyiben valamely részegyházban az egyházkor-
mányzat szervezése nem teszi szükségessé valamely szer-
vezeti egység létrehozását, úgy e tekintetben. az egyház
belső szabályai irányadók.

Az országos egyház
18.§ Az országos egyház a Magyar Református Egyháznak
a működés helye szerint állami nyilvántartásba vett
részegyháza. 

7. fejezet
A Magyar Református Egyház Zsinata

19.§ (1)  A Magyar Református Egyház a csatlakozó rész-
egyházak zsinati közössége
(2)  A Magyar Református Egyház alkotmányozó és törvény-
hozó testülete a Közös Zsinat.
(3) Hatáskörébe tartozik a közös alkotmány elfogadása,
ennek módosítása. Törvényt alkot mindazokban a közös
kérdésekben, amelyekre a részegyházak legmagasabb szintű
testületei felhatalmazzák.
(4) A Közös Zsinatot a Generális Konvent hívja össze,
szükség szerint. 
(5) Tisztségüknél fogva tagjai a részegyházak hivatalban
lévő püspökei és főgondnokai. További képviselőit – e
törvény függelékében meghatározottak szerinti számban -
a részegyházak zsinatai választják és delegálják, felerészt
lelkészek, felerészt presbiterek közül.

8. fejezet
A Generális Konvent

20.§ (1)  A Generális Konvent a Kárpát-medencei Refor-
mátus Egyházak közös képviseleti testülete.
(2) Feladata a közös alkotmány és közös törvények elő-
készítése, a közös ügyek koordinálása, az egység munkálása.
(3)  A Generális Konvent alkotó tagja minden Kárpát-
medencei református egyházmegye tisztségben lévő espe-
rese és gondnoka, valamint az egyházkerületek tisztségben
lévő püspöke és főgondnoka.
(4) A Generális Konvent évente egyszer ülésezik, de szükség
szerint bármikor összehívható. Összehívásáról az Elnökség
gondoskodik, meghatározva annak helyét és napirendjét.
(5) A Generális Konvent ügyvivő testülete az Elnökség. Tag-
jai a hivatalban lévő püspökök és főgondnokok. Feladata a
közös ügyek intézése.  A testület szükség szerint, de évente
legalább háromszor ülésezik.  Az ülések helyét és levezető
elnökségét esetenként – tagjai közül – maga jelöli ki. 
(6) A Generális Konvent a közös feladatatok megoldása
érdekében, bizottságokat hozhat létre.

9. fejezet
Egyházi szolgák

21.§A Magyar Református Egyház tevékenységét a lelkészek,
a presbiterek, a diakónusok, a tanítók, kántorok, és más tiszt-
ségviselők szolgálata útján végzi.

A lelkészek
22.§ (1) A Magyar Református Egyház lelkésze az az egyházi
szolga, aki – az egymás által elismert – felsőfokú oktatási
intézményben diplomát szerzett és az egységes lelkészké-
pesítő vizsgának eleget tett, felszentelték, valamint a saját
szolgálati helyre vonatkozó szabályok szerint megválasz-
tották, kirendelték, kinevezték, megbízták, és aki szolgálatát
a Szentírás és hitvallásaink szellemében életvitelszerűen
teljes odaadással végzi.
(2) Aki szolgálati viszonyban nem áll, az csak akkor ismer-
hető el lelkészként, ha az illetékes egyházmegye, illetve
egyházkerület lelkészi jellegét hatályban tartotta.
(3) Nyugdíjba vonult lelkész lelkészi jellegét – egyháza
szabálya szerint – megőrzi.  
(4) Akinek lelkészi jellege megszűnt, más részegyházban
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sem állítható szolgálatba, lelkészként nem járhat el, ilyen
minőségében nem nyilatkozhat.  
Presbiterek
23.§ (1)A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javai-
nak sáfárai, akiket az egyházközség életének felelős irányí-
tására az egyházközségi választók névjegyzékébe felvett
egyháztagok közül kell választani.

(2) Választásukra vonatkozó szabályokat a részegyházak
belső jogrendje határozza meg.

10. fejezet
Egyházfegyelmezés

24.§ (1) Az egyházi bíráskodásáról és bíráskodási eljárásról,
minden részegyházban külön belső jogszabály rendelkezik.
(2) A fegyelmi határozatokat az illetékes egyházi hatóság
hajtja végre, de azok hatályát minden részegyház elfogadja.
(3) A jogerős határozatokról a részegyházak vállalják egy-
más tájékoztatását.

11. fejezet
A Magyar Református Egyház egységéről és

részegyházainak önállóságáról

25.§ Az egység kiterjed mindazon kérdésekre, amelyet az
alkotmány, vagy az országos egyházak felhatalmazása közös
szabályozás alá von.

26.§ A részegyházak megtartják önállóságukat és független-
ségüket belső szervezeti rendszerük kialakításában. Kivételt
képeznek ez alól azon kérdések, amelyek a közös alkotmány-
ba vagy közös szabályzásra tartoznak.

27.§ A részegyházak önállóak választási rendszerükben, egy-
házkormányzati tevékenységükben, a szolgálai ágak belső sza-
bályozásában, az egyházfegyelmezésben, a gazdálkodásban.

28. § A részegyházak együttműködnek a jogalkotásban, a
közös képviselet területén, az ökumenikus és más külső kap-
csolatok kialakításában és szervezésében, a szeretetszolgá-
latban, a misszió, sajtó, a kommunikáció, az oktatás, az ifjú-
sági munka, az informatika területén, valamint a nyugdíj-
ügyek intézésben.

29.§ A közös feladatellátás és együttműködés megvalósítása
érdekében közös bizottságok és intézmények hozhatók létre.

12. fejezet
Értelmező és hatályba léptető rendelkezések

30.§ E törvény alkalmazásában részegyház a saját országá-
ban önálló jogi személyiséggel elismert és a közös alkot-
mányt ratifikáló egyház. Jelen törvény alkalmazásában szi-
nonim fogalomként használjuk még az „egyháztest” vagy
„országos egyház” kifejezést.

31.§ Lelkészképesítés: a Kárpát-medencei egyháztestek terü-
letén működő, egymás által elismert felsőfokú oktatási intéz-
ményben teológus-lelkész szakon szerzett diploma és ezt
követően teljesített lelkészképesítő vizsga. A teljes jogú lel-
készi szolgálatba állításhoz ezen kívül szükséges a lelkész
felszentelése. A csatlakozó egyházrészek egységes lelkész-
képesítési követelményekre törekednek és ennek érdekében
egységes Lelkészképesítő Bizottságot hoznak létre. 

32.§ (1) E törvényt a Magyar Református Egyház Közös

Zsinata 2009 …-án fogadta el.
(2) A részegyházak vállalják, hogy a közös alkotmányt or-
szágos jogrendjükbe beiktatják, ezért az e törvény mellék-
letét képező ratifikációs nyilatkozatot teszik.

13. fejezet
Függelék

Jelkép és bélyegző
A Magyar Református Egyház szimbóluma a fiókáit vérével
tápláló pelikán. Körpecsétjében is ez jelenik meg.  
A Közös Zsinat képviseleti számarányának megállapítása
A Közös Zsinat tagjainak száma 120 – a csatlakozó részegy-
házaktól feltételezetten. A nem csatlakozó részegyházak kép-
viseletei helyei betöltetlenek maradnak.

A képviselői helyek száma a következők szerint kerül fel-
osztásra:
Magyarországi Református Egyház 60 tag
- Dunamelléki Református Egyházkerület 14 tag
- Dunántúli Református Egyházkerület 10 tag
- Tiszáninneni Református Egyházkerület 10 tag
- Tiszántúli Református Egyházkerület 18 tag

Elnökség 8 tag

Romániai Református Egyház 32 tag
- Erdélyi Református Egyházkerület 18 tag
- Királyhágómelléki Református Egyházkerület 10 tag

Elnökség 4 tag

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 10 tag
Képviselő 8 tag
Elnökség 2 tag

Kárpátaljai Református Egyház 8 tag
Képviselő 6 tag
Elnökség 2 tag

Szerbiai Református Keresztyén Egyház 6 tag
Képviselő 4 tag
Elnökség 2 tag

Horvátországi Református Egyház 2 tag*
Szlovéniai Református Keresztyén Egyház 2 tag
*A Horvátországi Református Egyház csatlakozásáig ezek a
helyek a Dunamelléki Református Egyházkerületet illetik meg.

Ratifikációs nyilatkozat
A Magyarországi Református Egyház, a Romániai Refor-
mátus Egyház, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház,
a Kárpátaljai Református Egyház, a Szerbiai Református
Keresztyén Egyház, a Horvátországi Református Egyház

A Szlovéniai Református Keresztyén Egyház mint a törté-
nelmi Magyarország területén a reformáció idején megszü-
letett és a további évszázadok során megerősödött Magyar
Református Egyház mai egyik utóda, emlékezve a mai és
jövőbeni magyar reformátusok nemzetük iránti köteles-
ségére, törekedve arra, hogy ezt a feladatot a legeredmé-
nyesebben tehessük, meggyőződve a közös cselekvés idejé-
nek eljöttéről, elhatározzuk, hogy országos egyházunk al-
kotmányát (alaptörvényét)  a közös testület – a Magyar Re-
formátus Egyház Zsinata - által elfogadott  alaptörvénnyel
szerves egységbe vonjuk. Minderre tekintettel elfogadjuk a
közös alkotmányt, és azt országos egyházi jogrendünkbe
illesztjük.
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A Kárpát−medence Reformátussága
Pici Ház MarosvásárhelyenPici Ház MarosvásárhelyenPici Ház MarosvásárhelyenPici Ház MarosvásárhelyenPici Ház Marosvásárhelyen
– olt– olt– olt– olt– oltalom a nehéz soralom a nehéz soralom a nehéz soralom a nehéz soralom a nehéz sorsú gysú gysú gysú gysú gyererererermekmekmekmekmekeknek eknek eknek eknek eknek (2008-05-22)(2008-05-22)(2008-05-22)(2008-05-22)(2008-05-22)

Romániában az 1989-es rendszerváltást követően jelentek meg a kéregető gyerekek. Az útkereszteződésekben álldogáló
kiskorúak legtöbbjét a szüleik küldik az utcára, ezzel biztosítva a gyakran 8-10 gyermekes család megélhetését. Az így
szerzett pénzből azonban csak ritkán jut kenyérre, általában szeszesitalt és cigarettát vásárolnak a szülők. A hatóságoknak
nincsenek pontos adataik a kolduló gyerekekről, egyes felmérések szerint számuk ma is negyvenezerre tehető.

A nehéz anyagi körülmények között élő gyerekeket iskola után a marosvásárhelyi Pici Házba várja két tanító néni, akik
délután 5-ig foglalkoznak velük. Szabolcs 3 éves korától minden nap itt van, ő a Pici Ház első vendégei közé tartozik,
Renáta néhány évvel később érkezett. A 15 éves lány most már egyre ritkábban jön, mivel otthon segítenie kell a
háztartásban, és hat testvére felügyelete is ráhárul. Kevéske szabadidejét viszont itt tölti.

Legtöbbjüknek otthon erre nincs lehetősége. Szüleik alkoholisták, írástudatlanok, többnyire alacsony iskolázottságúak,
akik alkalmi munkából, vagy éppenséggel kukázásból tartják el a családot. Attól sem riadnak vissza, hogy koldulni küldjék
gyerekeiket. A Pici Házban viszont biztosított a napi egy meleg étel, a tisztálkodási és tanulási lehetőség.

Papolczi Erzsébet, nyugdíjas tanítónő elmondta, hogy a gyerekeknek lassúbb a munkaritmusuk, hiszen kevés dolog
segíti őket otthon. A Pici Házban mégiscsak vannak könyvek, és tudás is ahhoz, hogy egyénileg is foglalkozzanak a
gyerekekkel.

Külön kis beszélgetésekre, egyéni foglalkozásokra is óriási szükségük van. Legtöbbjüket - fizikailag vagy verbálisan -
bántalmazzák otthon, nevelésüket elhanyagolják, nem kapnak sem szeretet, sem kedvességet. Gyakran a szüleik nem
engedik őket iskolába, mondván, hogy az a koldulás rovására megy. A Pici Házban folyó tevékenységüket pedig haszon-
talannak, fölöslegesnek vélik.

A lelki problémák tükröződnek a gyerekek személyiségén: csúnyán beszélnek, agresszívek, nem érdekli őket, nem köti
le őket semmi, nagyon nehéz emiatt bármit is véghezvinni velük. - említette meg Gáll Éva Andrea, gyógypedagógus.

A Pici Házat 16 évvel ezelőtt hozta létre a marosvásárhelyi Vártemplomi református egyházkerület. Holland alapítványi
támogatásból vásárolták meg ezt a magánlakást, felújították, és átalakították, hogy megfelelő legyen az utcán csellengő
kiskorúak befogadására. Eleinte a városban kolduló gyerekeket hívták be, majd ők egymásnak adták tovább a Pici Ház
hírét. Ma átlagban 20-30 gyerek tér be az otthonosan berendezett lakásba.

“Minden útkereszteződésnél, lámpánál, benzinkútnál ott álltak a gyerekek, kéregettek. Arra gondoltunk, hogy valahogy
meg kellene oldani azt, hogy ezekből a gyerekekből ne kéregetésre, később rablásra szorult emberkéje legyen a
társadalmunknak” - emlékezett Fülöp G. Dénesné Suba Ilona, a ház alapítója.

Az így megszerzett szellemi és erkölcsi útravaló azonban kevés. Az itt eltöltött pár óra után a gyerekek visszatérnek
saját környezetükbe, ahonnan nagyon nehéz kiemelkedni. Társadalmi összefogásra, átgondolt és széleskörű szociális
rendszerre, nagyobb állami segítségre lenne szükség ahhoz, hogy a nyomorúságos körülmények közé született gyerekek
ne jussanak szüleik sorsára

(forrás: DunaTV/erdely.ma)

Regionális nőszövetségi konferencia és bibliakiállítás Regionális nőszövetségi konferencia és bibliakiállítás Regionális nőszövetségi konferencia és bibliakiállítás Regionális nőszövetségi konferencia és bibliakiállítás Regionális nőszövetségi konferencia és bibliakiállítás (2008-05-20)(2008-05-20)(2008-05-20)(2008-05-20)(2008-05-20)

Az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége idén ünnepli megalakulásának 80. évfordulóját.

Az ünnepségsorozat része a Székelyföldi Régió vándorkonferenciája, amelyet idén Székely-
udvarhelyen, a belvárosi református templomban tartanak május 17-én. A találkozó és szakmai nap
mottója: “Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják
azt, ami meg van írva bennük” (Jel. 1, 3). A 11 órakor kezdődő istentiszteleten Beke Boróka lelkipásztor
hirdeti Isten igéjét. Énektanulás után Tatár Anikó lelkésznő Vedd és olvasd! címmel tart előadást. Az
ebédszünetet követően csoportbeszélgetéssel folytatják a konferencia munkálatait, majd összegzik
az elhangzottakat. Gede Ildikó egyházkerületi nőszövetségi elnök asszony lapunknak elmondta:
évenkénti konferenciájuk célja, hogy tagjaik a szolgálat egy-egy területén fejlődjenek. Mostani témavá-
lasztásuk a Biblia Évéhez kötődik. A Sepsi, Kézdi-Orbai, Erdővidéki és Székelyudvarhelyi Egyház-
megye több mint 400 képviselőjét bibliakiállítással is várják.

(forrás: reformatus.ro)

Korszerű öregotthont avattak Farnason Korszerű öregotthont avattak Farnason Korszerű öregotthont avattak Farnason Korszerű öregotthont avattak Farnason Korszerű öregotthont avattak Farnason (2008-05-30)(2008-05-30)(2008-05-30)(2008-05-30)(2008-05-30)

Korszerű, minden igényt kielégítő idősek otthonát adtak át nemrég Farnason. A Siloam idősek otthonának megnyitó
ünnepségén igét hirdetett Gyenge János előadó-tanácsos a püspökség részéről, de jelen volt Kovács István a diakóniai
ügyosztály vezetője, Seres Dénes parlamenti képviselő, Ferencz László a kalotaszegi Református Egyházmegye esperese,
valamint részt vettek a támogató hollandiai gyülekezetek képviselői is.
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A megnyitó jelentős pillanat az öregotthon “történelmében”, hiszen tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a régi és a
nemrég felépült épületet használhatóvá tegyék. - Az öregotthont már 1998-ban elkezdték tervezni - tudtuk meg Modi
Attila helyi református lelkésztől. - Először a régi kúriát újították fel, amelyben étkezdét, konyhát, könyvtárat, a bálteremből
pedig nagy nappalit alakították ki. A több mint 600 négyzetméteres korszerűsített régi épület kétszintes: lakószobák és az
orvosi részleg található benne. Mindkét szinten 12 kétszemélyes 18-28 négyzetméteres szobát alakítottak ki, mindegyiket
fürdőszobával. Az öregotthon működőképes, néhány
hónapja négy lakója is van - részletezte a lelkész.

Egyelőre egy szakácsnőből, egy takarítónőből és
három gondozónőből áll a személyzet, de igyekeznek
az igényeknek megfelelően bővíteni. Az állandó
egészségügyi ellátást képzett asszisztensnők végzik
egyelőre önkéntes alapon. A lelkész elmondta: szol-
gálati lakrészeket is alakítottak ki, ha esetleg olyan
személyzet is lesz, aki nem helybeli, és el kell majd
szállásolni. Az orvosi felügyelet kérdése egyelőre
még nincs megoldva, ebben az ügyben a lelkész sze-
rint a bánffyhunyadi kórházhoz fordulnak majd. -
Nem szükséges az állandó orvosi felügyelet, csak heti
egy-két nap kellene a lakók egészségügyi állapotát
ellenőrizni, hiszen az ápolónők biztosítják az állandó felügyeletet - magyarázta. A nemrég elkészült, új épületben gyülekezeti
termet és teakonyhát alakítottak ki, amelyet a személyzet és a bentlakó idősek is használhatnak. A gyülekezeti terem fölé
tornatermet terveznek, két szobát használnának ilyen célra, de egyelőre még hiányzik a felszerelés. Az egykori Szent-
Iványi kúria istállójában működik a mosoda és szárítót is kialakítottak. Ezenkívül az épületekhez tartozik még öt hektár
kert, park, amelyben gyümölcsfák, hársfák, diófák találhatók. A megvalósításra váró tervek közé tartozik a tulajdonképpeni
parkosítás, és egy kisebb kert kialakítása, ahol zöldséget termesztenének saját használatra. Ezután igyekeznek a parkosításhoz
szükséges pénzalapot pályázati úton beszerezni.

A néhány hónapja működő intézményt, a lelkész reményei szerint, legkésőbb ősszel akkreditálják. A szükséges működési
engedélyek és különböző hivatalos okmányok mellett, akkor már fel tudják mutatni a féléves munka eredményét. Ha az
öregotthont akkreditálják, állami támogatást is igényelhetnek az otthon működtetéséhez, a lakók gondozásához.

(Szabadság - Dézsi Ildikó)

Erdélyi körút- avagy egyenesen a gudun át
Csütörtök: Sepsiszentgyörgy. Mond-
ják csak ki hangosan! Talán a fáradság-
tól is, na meg az itteni Szepsi beideg-
ződéstől, nekem bizony tanulnom kel-
lett. A rövid városnézés egy szoborcso-
porthoz vezet, amely Mihály vajda it-
ten „tartózkodásának állít emléket”. A

tünk egy cigány férfi és fia beszéltek
valakihez, miközben a közelben senki

leség és anya hallgatta a hazai híreket,
s válaszolt családjának. És már mentünk
is Máréfalvára, ahol több mint 90 fa-
ragott, festett székely kapu díszíti a fa-
lut, a legrégebbi 1858- ból. A nagy be-
vásárlás előtt megálltunk Farkasla-
kán, Tamási Áron szülőházánál, ahol

lovon ülő vajda körül magyar ruhás
polgárok. Az egyik kérdő arckifejezése,
a helyiek szerint azért ilyen, mert azt
kérdezi a román vajdától: Mit keresel
te itt?   Csíkszeredai Mikó- várat csak
kívülről néztük meg, s a főtér 19. száza-
di nagyszerű épületei vonták magukra
figyelmünket, és még valami. Mellet-

nem volt. A kisfiú még egy tánclépést
is bemutatott. Csak később vettük észre,
hogy az igazságügy palota mögött van
a női börtön, amelynek ablakából a fe-

az író unokaöccse kalauzolt bennünket.
Ha vásár, akkor mi más lehet, ha nem
Korond, a fazekas mestereiről messze
földön híres község. Nem kevés mázas
cserép, s hiteles szalmakalap, de még
52 fokos som-lé is elindul a Felvidék
felé vezető úton. A Holt- tengerről
mindenki hallott, de a Medve- tó már
nem annyira ismert. Pedig ez nincs is

Sepsziszentgyörgy főterén

Igazságügyi palota Csíkszeredán

Mikó vár Csíkszeredán

Tamási Áron szülőházában

- folytatás az előző számból -
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annyira messze, és a magas sótartalma
miatt azon is lehet lebegni!

ingyen koncert, székely ima tanulás.
Mert az is ritkaság, hogy a kedves ven-
dégeknek a főpincér tanítja az étkezés
előtti helyi imát! Egyre jobban össze-
kovácsolódott csoportunk!
Péntek: Vissza Farkaslakára. Tamási
Áron sírját a katolikus templom mögött

vasdorongjával akkorát ütött a sziklára,
hogy az legurult a völgybe, és elzárta
azt. A természetes gát mögött össze-
gyűlt a víz, így jött létre a Gyilkos- tó.
A tóból kiálló facsonkok azt bizo-
nyítják, hogy valaha fenyőerdő volt a
völgyben. Ezután a Kárpátok egyik
legismertebb szurdokvölgyén men-
tünk végig. A Békás- szoros 5 km
hosszú, és három részre osztható. A
Pokol kapuja, a Pokol tornáca, és a

Székelyudvarhelyet mindannyian a
szabad időnkben jártuk be. Szóval este.

Azért, hogy senki el ne tévedjen, végig-
jártuk busszal kétszer is, na meg azért,
mert a sok egyirányú útja miatt nehezen

találtuk meg a szállásunkhoz vezető
utat. A szép kis székely városban alig
találtunk román feliratot, románul be-
szélő emberrel eggyel sem találkoz-
tunk! De volt cigánygyerek, aki betéve
tudta a történelmet (székely, magyar)
évszámokkal, nevekkel, éjszakai dáridó
- ballagás, majd a választások miatt,

egy kopjafa jelzi. Elsőként ott álltunk
meg péntek reggel, majd Parajdon. Az
ottani sóbányába autóbuszok szállítják
az érdeklődőket. Óriási termekben

misék vannak. Időnként megtornáz-
tatják az embereket, ha nem lenne elég
az a sok lépcső, amit az autóbuszból
kiszállva még meg kell tenni. A Gyil-
kos-tó kialakulásához egy érdekes
monda fűződik. E szerint egy forrás
mellől rabolta el a hegyi zsivány a szép-
séges Fazakas Esztert, majd a Cohárd
tetejére vitte. A lány a hegyek szelle-
méhez fohászkodott, aki kivezette őt a
sziklarengetegből. A felbőszült zsivány

Pokol torka. Ezen 1,5 km-es szakaszon
a mészkőfalak 250-300 m magasak.
Szombat: Szejke, Orbán Balázs, a „leg-

Korond vásárló utcája

Szaniszlóék a Medve-tónál

Székelyudvarhely főtere

Udvarhely a magasból

Tamási Áron szülőházának udvarán

A sóbánya méretei

játszótér (a homokozóban só), kiállítás
(képek a környék nevezetességeiről),
ökumenikus kis templom, melyben
júniustól augusztusig istentiszteletek,

A sóbánya kápolnájában

A Gyilkos-tó

A Békás szorosban

Békás szoros - Az Oltár kő előtt



14
nagyobb székely”. Sírját kettős kopjafa
jelzi, a hozzá vezető úton 13 székely
kapu sorakozik. Miért nevezik őt a leg-
nagyobb székelynek? A történész, nép-
rajzos, földrajzos, publicista, közéleti
személyiség kitűnően írt, fényképezett,

és Székelyföld leírása című hatkötetes
művében, több mint 500 települést
mutat be nagy részletességgel. Ha Se-

gesvárt említjük, akkor elsőként már
nem az jut eszünkbe, hogy itt válasz-
tották meg Erdély fejedelmévé I. Rákó-
czi Györgyöt, még nem is az a bizonyos

ütközet, melyben Petőfi Sándor is el-
tűnt, hanem a nagy hírverésnek köszön-
hetően Vlad Tepes, közismert nevén
Drakula gróf. Apja lakott itt néhány
évig. Az otthont adó házat ma is Vlad
Drakul- háznak (Ördögi Vlád) nevezik.
Marosvásárhely. A református
vártemplom lelkésze, Ötvös József
esperes úr mutatta be röviden a várost,
templomot. El tudjuk képzelni, hogy a

városban lévő 20 templomból 10 refor-
mátus? A vártemplom érdekessége az,

hogy az egyik oldalán  nyolc, a másikon
pedig egyetlen ablak sincs. Ugyanígy a
külső tartólábak. Eredetileg hozzá lehe-
tett építve egy kolostorhoz, azért van
ez így. A gótikus templom többször
megrongálódott. II. Rákóczi György
ellen támadó törökök támadásakor a
templomhajó mennyezete beomlott, az
ablakok üvegfestményei és az orgona
is elpusztult. A templom éveken keresz-
tül fedetlenül állt, míg Teleki Mihály
adományából 1685-1693 között rész-
ben helyreállították, fa mennyezetet
kapott. Később barokk stílusban hozták
rendbe az egyhajós templomot. És ha
már Marosvásárhely, akkor Kultúrpa-
lota. Már messziről látni a vörös és fe-
hér cseréppel fedett tetőt, amely a híres
Zsolnay gyár készített. Lépcsőházának
üvegfestményei Jókait, Petőfit, Kos-
suthot, Munkácsit, Liszt Ferencet, és
Erkel Ferencet ábrázolják. A Tükör-
termet 12 üvegablak díszíti, melyen
székely népballadák jelenetei vannak.
A színházterméről nem tudok mit
mondani - látni kell!
Vasárnap: Kolozsvár, istentisztelet, a
változatosság kedvéért egy teljesen új,
modern templomban. Igét hirdetett
Kállay Csaba, majd a gyerekek köszön-
tötték az édesanyákat. Érdekes volt,
hogy az istentisztelet megkezdése előtt
szépen begyakoroltatták az énekeket,
majd bevonult a presbitérium és a lelki-
pásztor. Saját liturgiájuk van, amihez
nagyon ragaszkodnak! A gyülekezetet
mindannyiunk nevében Csoma László
köszöntötte. A szeretetvendégség (ká-
vé, sütemény) elfogyasztása után in-
dultunk is hazafelé. Még a határ előtt
betévedtünk Érmindszentre, Ady
Endre szülőfalujába is. Itt már nagyon
is érezhető volt a határ közelsége. Na

itt nem pozitív dologra kell gondolni,
éppen ellenkezőleg. Munkanélküliség,
szegénység. Az utolsó közös estebé-
dünket már Vásárosnaményben
fogyasztottuk el.

Bár azt ígértem az elején, hogy rö-

vid leszek, de higgyék el ettől rövideb-
ben nem lehetett. Így is annyi mindent
kihagytam, olyan sok mindenről nem
esett szó. Hogy is lehetne leírni mind-
azt, amit láthattunk, átéltünk? Hosszú
út van mögöttünk, kellemesen fárasztó,
élményekkel teli út. Köszönöm az úti-
társaknak a kellemesen eltöltött hetet,
az önfeledt nevetést, a szervezőnek a
pontosan megtervezett, és jól átgondolt
útirányt. Érdekes volt az ottani közle-
kedést megfigyelni. Nálunk tömegba-
lesetek sorozata lenne, ott pedig, a szá-
munkra nagy káosznak tűnő valami-
ben, figyelnek egymásra az emberek,
autósok. A gyalogos nem gondolkodik
sokat, lépjen-e, vagy ne lépjen az úttest-
re. Megy és kész. Az autósok, pedig
engedik. Adjunk hálát az Úrnak azért
is, mert egy defekten kívül semmi rossz
nem történt velünk. Vezetett, és meg-
tartott hosszú utunkon.

Székely ima- étkezés előtt:
Atyám tudod mennyin vagyunk,
azt is tudod mit akarunk. Ámen.

Szótár:
Gudu- gödör
Interszekció- kereszteződés
Csorba- leves
Okolire- elkerülő
Gară- pályaudvar (vonat)
drum bun- szerencsés utat
La levedere- viszont látásra

Segesvár

A Marosvásárhelyi templomban

Ady Endre szülőháza

Fülöp Angéla
fotók: Csoma L.

A szíremlékhez vezető 13 székelykapu

Orbán Balász síremléke előtt
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1. „Hogyha … áldozatot áldoztok az Úrnak, úgy …, hogy kedvesen fogadtassatok.” (3 Móz. 19,…)
2. „Mikor pedig mind e jelek … rajtad, tedd meg … mind azt, a mi csak kezed ügyébe esik, mert az Isten veled van.”

(1 Sám. 10,…)
3. „Azért oda … hozzánk, hol a … szavát hallándjátok, a mi Istenünk hadakozik érettünk!” (Nehem. 4,…)
4. „Megismertem, hogy nem … jobbat, mint hogy … kiki, és hogy a maga javát cselekedje az ő életében.” (Préd. 3,…)
5. „… meg az én nyomorúságomról és …, az ürömről és a méregről!” (Siral. 3,…)
6. „Jó az Úr, erősség a … idején, és ő ismeri a … bízókat.” (Náh. 1,…)
7. „Mind ezek a … belőlről jőnek ki, és … az embert.” (Márk. 7,…)
8. „Ha … Istentől van, ti fel nem … azt; nehogy esetleg Isten ellen … is találtassatok.” (ApCsel. 5,…)
9. „Hogy … mindazok, a kik nem hittek az …, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.” (2 Thess. 2,…)
10. „Inkább … az Isten népével való együttnyomorgást, mint a … ideig-óráig való gyönyörűségét;” (Zsid. 11,…)

A megfejtéseket 2008. szeptember 20-ig lehet beküldeni a Szerkesztőségünk címére:
Református Újság Szerkesztősége, Hlavná 216., 076 74 Drahňov-Deregnyő

A Károli Gáspár-fordítású Szent Biblia alapján összeállította: Györky Szilvia, Alsómihalyi

1. Szloboda Anna, Réte
2. Szabó Ildikó, Réte
3. Szalay Mónika, Réte
4. Családi Irén, Nagymegyer
5. özv. Varga Béláné, Bátorkeszi
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Kedves Olvasóink! Ismét itt van a szünidő, és ez azt jelenti,
hogy egy kicsivel több a szabadidőnk, a szabadságunk. Né-
hány hétnyi pihenés áll előttünk, amikor is kipihenhetjük
az elmúlt tanév fáradalmait, és amelyben elegendő erőt
gyűjthetünk a következő tanévhez. De még ezekben a napok-
ban, még a legnagyobb pihenés kö-
zepette sem szabad elfeledkeznünk
az Istenről. Erre mindenképpen oda
kell figyelnünk, mert nagyon köny-
nyű elfelejteni az istentiszteletet, a
templomba járást, az imádságot.

Az Isten adott a népének egy tör-
vényt, melyet mi Tízparancsolat-
ként ismerünk. Ebben a Tízparan-
csolatban van egy rész, mely így
szól: „Én az Úr vagyok, a te Istened,
aki kihoztalak téged Egyiptom föld-
jéről, a szolgaság házából. Ne legye-
nek néked idegen isteneid én előttem!” Ebben a parancso-
latban azt kéri az Isten Izráeltől, hogy soha ne tiszteljen más
isteneket. Abban az időben, amikor az Isten a Tízparancso-
latot adta, sok istent tiszteltek az emberek. Egy-egy nemzet-
nek több istene is volt. De erről biztosan tanultatok már. Az
Isten azonban nem akarta, hogy az Ő népe más isteneket is
imádjon. Olyan isteneket, amelyek nem is voltak istenek,
csak ember által készített szobrok, képek. Ezért mondta az
Isten azt az Ő népének, hogy ne legyenek neki idegen istenei
ő előtte.

Izráel azonban nagyon sokszor elfeledkezett erről, és
imádta azokat a bálványokat, melyeket idegen népektől ka-
pott. Ezért pedig az Isten gyakran meg is büntette őket. Az
egyik legsúlyosabb büntetés az volt, amikor hatalmas sere-
get hozott rájuk, és elvitette az egész népet fogságba, Babi-
lonba.

Azt gondolhatják most sokan közületek, hogy mi közünk
van nekünk ehhez? Hiszen ma már nincs szó sok istenről.

„Ne legyenek néked idegen isteneid én elõttem…”
Ma már a körülöttünk élő emberek túlnyomó többsége csak
egy Istent ismer, még akkor is, ha nem hisz benne. Mi már
nem szoktunk bálványokat imádni, mi már nem szoktunk
idegen istenek előtt leborulni. És ez igaz is.

De én mégis azt mondom, hogy igenis vigyáznunk kell
arra, hogy ne imádjunk más „iste-
neket”. Ugyanis minket is fenyeget
ez a veszély. A mai idegen isteneket
úgy nevezzük, hogy televízió, szá-
mítógép, play station, mobiltelefon,
és még sorolhatnám azokat a dolgo-
kat, melyek jelen vannak az életünk-
ben.

Hányan vannak úgy, hogy in-
kább ülnek a televízió előtt, mint
hogy elmenjenek az istentiszteletre?
Hányan ülnek inkább a számítógép-
hez, mint hogy kimenjenek játszani

a barátokkal a természetbe? És ha már el is mennek sokan
az istentiszteletre, a mobiltelefon ott lapul a zsebekben.

Ha bármi fontosabbá válik az életünkben az Istennél,
azzal megszegjük az Isten parancsát. A szünidő pedig külö-
nösen is veszélyes időszak ilyen tekintetben. Sok az időnk,
nem kell korán kelni, csábít az, hogy sokáig legyünk ébren,
hogy sokáig tévézzünk, vagy sokáig játszunk a számítógépen.
És előbb utóbb elfelejtjük az istentiszteletet, elfelejtjük az
Istent. Ez pedig nagyon rossz dolog.

De azért elmondom azt is, hogy a tévézéssel, a számító-
géppel nincs semmi baj. Lehet nézni, lehet játszani (persze
nem erőszakos játékokat), csak arra kell vigyázni, hogy az
Istennél ne váljanak fontosabbá.

Vigyázzatok tehát hogy a szünidő idejében se felejtsétek
el az Istent. Még ilyenkor se felejtsetek el játszani a barátai-
tokkal, és még ilyenkor se felejtsetek el engedelmeskedni a
szüleiteknek. Így kívánunk nektek boldog, pihentető szü-
nidőt.                          - Kraus V. -
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