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Nagypéntek és húsvét üzenete

Gyülekezeti tájékoztató
   2012. április

XIX. évf. 4. szám

Kórógy református temploma (Horvátország)

A FELTÁMADÁS HITÉBEN MEGÉLT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN
MINDEN KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTÕSÉG

A télen alvó természet ébredésével együtt érkezik el hozzánk a
húsvét a halál feletti győzelem, az élet ünnepe. Ezt megelőzően a
fájdalom, gyász, a halál ünnepe a nagypéntek. Milyen nagy ellentétek,
mégis szorosan összetartoznak. E két nagy ünnepünk jelentőségét ezért
csak együttesen nézve lehet megérteni, átélni és áldásait megragadva
lehet méltóképpen megünnepelni.

A nagypéntek sokak számára csak a
húsvétra való különleges készülődésekben telik
el. Mély jelentősége így homályba vész.
Eseményei felületesen nézve csak veszteség-
nek, az ember határtalan gonoszságának és a
Sátán Jézus feletti, végső győzelmének
látszanak…Mintha a halál minden ember élete
végére is pontot tett volna…

„Ember által van a halál.” – az első ember
által. Aki s Sátán csábítására hallgatva, Isten
parancsát megszegte. Ezzel a gonosz és a bűn
rettenetes hatalmának uralma alá került,
melynek következménye, büntetése a halál.
Teremtőjével a zavartalan, boldog kapcsolata
azonnal megszakad, a szent Isten előtt lelki
halottá lett. Most az Isten nélküli élet már nem
igazi élet. Ez a nyomorúságos állapot
törvényszerű örökségként száll át Ádám
utódaira. Mindnyájan bűnnel terhelten jövünk
a világra. Ez borúban, keserűségben, vagy
könnyelműen, vidáman, de mindenképpen csak élő halottakként ván-
dorolunk a sír felé… Elveszettek vagyunk, a bűn hatalmából saját erőnkből
megszabadulni nem tudunk. Vallásos, szertartások külsőleges gyakorlásai
által, jócselekedetekkel, vezekléssel, önsanyargatással és semmi más
módon nem lehet elvesztett ártatlanságunkat visszaszerezni. Műveltség,
tudomány által sem lehet a bűnnel beszennyezett lelket megtisztítani.
„Egyszerűbb a plutónium összetételén változtatni, mint egy emberből a
gonosz lelket kiűzni.” (Albert Eistien)

A magát Isten prófétájának tartó Mohammed, a hindu vallások
nevezetes tanítói, és a sok más vallások alapító, hirdetői nem tudnak
végleges bizonyságra senkit sem elvezetni. Vakoknak vak vezetői ők.
Követőik tévelygések útvesztőiben bolyongva, csak az üdvösséget kereső
lelkek maradnak halálukig. A Kr. előtt kb. 560-480-ban élt Buddha
legalább bevallja: „Én Buddha egyetlen bűnt sem bocsáthatok meg. De
jön utánam valaki, akinek hatalma van arra, akinek kezét és lábát az
emberek átszegezik.”

Ebben a kilátástalan helyzetben vergődve, egyedül Isten ígérete ad
biztos reménységet. Már a bűnesetkor megígérte és ettől kezdve
évszázasokon át, több mint háromszáz Ószövetségi prófécia hirdeti a
Megváltó eljövetelét. És amikor a hosszú várakozás után Izráel népe
közé megérkezik, az övéi nem fogadták el Őt. Mert az Ő népe nem

bűnöktől megszabadítót, hanem egy nemzeti
hőst várt, aki legyőzi ellenségeiket. Vallási
vezetői fellépésétől kezdve gyűlölik, üldözik,
szüntelenül támadják. Csodálatos tetteit az
ördögök fejedelmétől kapott hatalmának
tulajdonítják. Mivel Isten Fiának vallja magát,
Istenkáromlónak tartják, amiért a törvény
szerint méltó a halálra. És nem nyugszanak,
amíg halálra, még pedig a halál legborzasztóbb
nemére, keresztfeszítésre ítélik. Jézus
szenvedéseinek, halálának a napja a
világtörténelem csúcspontja lett. Ezt bizonyítja
be az a legjobban, hogy tizenkilenc
Ószövetségi prófécia ámulatba ejtő pontos-
sággal teljesedett be ezen az egyetlen napon.
    Ott függ Jézus a keresztfán – az egyedüli
bűntelen ember, - két gonosztevő között,
megcsúfoltan, kibeszélhetetlen kínokban.
Szenvedéseit teljes mélységükben emberi
értelem nem képes felfogni. Leírásukra
szavakat nem lehet találni. Az egész

emberiségnek a bűnei terhét viselve, testi fájdalmainál sokkal
súlyosabbak lelkének gyötrelmei. Mégis csodálatosan viseli el mindvégig.
És ekkor előtör lelkéből és hangzik ajkáról a legjelentőségteljesebb szó,
amely elhangzott e világon: „Elvégeztetett!” Diadalmas kiáltás ez, győzel-
met aratott, bűn, halál és kárhozat felett. Megnyílt az út a halál völgyéből
az örökélet felé! A nagypéntek éjjeléből előtör a húsvét fénye…

Jézus keresztje előtt mély megrendüléssel álljunk meg. Mindnyájan
okozói voltunk bűneinkkel halálának. Véres sebei vádolnak, elítélnek,
döntés elé állítanak. Vétkeinket megbánva, Jézust megváltónknak
elfogadva kegyelmet kapunk. Őt eltaszítva elveszettek maradunk.
Választásunkon dől el örök sorsunk. Egy pogány ember amikor először
hallotta mindezeket, így kiáltott fel: - hogyan tudjátok ti ezt sírás nélkül
végighallgatni?!

Évszázadok folyamán a legnagyobb bűnözőktől kezdve, az erkölcsi
élet magas fokán állókig, milliók rakták le a Golgotai kereszt előtt
bűnterheiket és békességet üdvösséget nyertek. Elmondhatom én is

     „Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan
meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan feltámadnak.” I. Kor. 15:21,22.
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Haendellel, a híres zeneszerző vallomásával együtt érezve: „Milyen
nagyszerű, hogy a Jézusba vetett hit által biztos lehetek üdvösségem
felől.” Spurgeon, a prédikátorok fejedelme élete végén így szólt: „Nagyon
egyszerű lett az én teológiám, Krisztus meghalt értem.”

Jézus nem a saját bűneiért szenvedett, halt meg. Önként, irántunk
való végtelen szeretetéből áldozta fel életét. Bűntelen, szent teste nem
láthatott rothadást. A lepecsételt, katonákkal őriztetett sziklasír megnyílt
előtte, harmadnapon feltámadott. Így kapcsolódik egybe nagypéntek
és húsvét diadalmas üzenete. Krisztus feltámadásának ereje által
megnyílik majd minden sír. Nem csak a benne hívőknek, azoké is, akik
nem hittek a feltámadásban. A véges emberi gondolkodás, bölcselkedés
nem fejtheti meg a feltámadás csodáját. A világmindenséget szavának
teremtő hatalma, ereje által létrehozó Isten műve a feltámadás is.
Némuljunk el tehát és adjuk át a szót Jézusnak: „Ne csodálkozzatok
ezen, mert eljő az óra amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak,
meghallják az Ő szavát. És kijőnek akik a jót cselekedték az élet
feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására.”
(Ján.5:28,29)

Boldogok mindazok, akik a síron túl tudnak nézni és hittel vallhatják a
Krisztus előtt századokkal élt, nagy szenvedővel Jóbbal: „Tudom, hogy
az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób. 19:25)
Feltámadunk, mert „Ha csak ebben az életben reménykedünk a
Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” (I. Kor. 15:19).
Jézus Krisztus feltámadásának visszahatol a csodálatos ereje az
évezredekre, de áttör a túlvilágra is. Mert ezzel teljes győzelmet, diadalt
aratott a kárhozat és a pokol felett is. „Halál, hol a te fullánkod? Pokol!
Hol a te diadalmad?” (I.Kor.15:55)

Ezért az első húsvétra visszanéző hívők milliónyi sereggel boldogan
vallhatjuk. D.L. Moody evangélista szavaival: „Ha egyszer azt halljátok,
hogy meghaltam, ne higgyétek, mert akkor kezdem el az örökéletet.”
Dicsőítsük tehát Istent, akitől árad reánk Krisztus érdeméért a kegyelem
és az örök üdvösség. És énekeljük ujjongó örömmel:

„Örvendezzetek egek, Ti is földi seregek!
Mindnyájan örüljetek, Vígan énekeljetek,
Mert Urunk feltámadott, Nékünk életet adott.”       348. dicséret

Erdélyi Zoltán

A súahi Bildád első megszólalása alkalmat ad arra, hogy –amennyire
lehetséges- megismerkedjünk személyével. A szerző ugyan nem tartja
fontosnak részletesebben bemutatni, de néhány feltételes gondolat erejéig
talán nem lesz tanulság nélkül való a személye körüli vizsgálódás. A Súah
helységnevet keresve a Mózes első könyve 25. részében egy ilyen személy-
nevet találunk. A Jubileumi kommentárban e rész elejéhez a következő
magyarázat olvasható: „Ábrahám történetének a végén néhány összegező
leírást találunk. Ezek közé tartozik az, hogy feleségül vette Keturát is. Ez az
esemény nem feltétlenül Sára halála után következő „második házasság”. A
6. v. -ből láthatóan Ketura is ugyanolyan másodrangú asszony volt, mint
Hágár, lehetett tehát még Sárával egy időben Ábrahám asszonya. Ez a
megjegyzés az életkor problémájának a fölvetését teszi szükségtelenné.
Ehelyütt a „gyermekek” felsorolása sem individuális jelentőségű. Ketura fiai
arab törzseket képviselnek. Egy leszármazási mellékág található itt, amely
nem üdvtörténeti jelentőségű, csupán számon tartja a távolabbi néprokon-
ságot. Individuális vonásokkal csak az 5–6. v. ábrázolja az Izsákkal (Izráel
ősével) való rokonságot, hangsúlyozva azt is, hogy „ajándékot” ezek a
gyermekek is kaptak, de az igazi örökös Izsák maradt (áldást kapott Ézsau
is, de az már jóval kevesebbet tartalmazott, mint a Jákóbnak adott áldás,
27:27 skv. és 39. skv.). Üres kézzel senki sem távozott az atyai háztól,
jelképesen mondva, egy nép sem nélkülözte Isten gondviselését, az üdv-
történeti örökség azonban Izsáké és utódaié maradt. – Ezek a „gyermekek”
aztán eltávoztak a szülői háztól Kelet földjére, amely általános megnevezés,
jelentheti a délkeleti arab törzsek lakóhelyét csakúgy, mint az északkeleti
arám területeket (vö. 29:1)”.

De ezeken túl, a 25. rész második versében azt olvassuk, hogy Ketura
hatodik gyermekének a neve Súah. Lehet-e Jóbnak arab barátja? Nem zárható
ki. Viszont, hogy a súahi Bildád (aki akár arab is lehet) legalább olyan szinten
beszél Istenről, mint az előtte szóló barát, az már akár jele is lehet annak,
hogy az Ábrahámtól való származás kiváltságát nem feledték el, az Istenről
szóló tudomány nem vetették meg.

Ne lepjen meg minket, hogy Bildád „Méltatlankodva utasítja vissza Jób
állításait. Ami Jóbbal történt nem lehet igazságtalan, mert Istentől jött. Bildád
ugyan azt mondja: ha a te fiaid vétkeztek ellene, de szívében úgy érzi, hogy
nem ha, hanem „mivel”. Az ő igazsága is csak fél igazság. Az igaz, hogy
Isten igazságos. De az már nem igaz, hogy ő csak a visszafizetési dogma

alapján cselekszik az emberrel. Az 5. versben arra utal, amit Jób beszédének
végén mondott: „ha keresel engem, nem leszek”. Nem Istennek kell téged
keresnie, hanem neked kell Istent keresned. A sáhar ige szorgalmas, gondos
keresést jelent. Ha szenvedsz is, de még életben vagy, tehát még van
alkalmad Istenhez térni. Ő pedig felserken, azaz közbelép érted, helyre állítja
életedet  Bildád az előtte szóló nyomdokain haladva az isteni visszafizetési
elvet fejtegeti, de rövidebben, élesebben és kíméletlenebbül. Jób helyzetével
és érzéseivel semmit sem törődik, együttérzést kereső vágyakozását teljesen
figyelmen kívül hagyja. Szavait korholja és azokat a 7:17–21-ben foglaltakra
célozva sebes szélhez hasonlítja. Szónoki kérdés formájában szögezi le
tételét: Isten nem ferdíti el az igazságot és a jogot. Ő mindenkivel érdemei
szerint bánik. Jób gyermekei is saját bűneik büntetéseképpen pusztultak el,
csak azt kapták, amire rászolgáltak. De ha Jób valóban olyan tiszta és igaz,
amilyennek állítja magát, nem kell kétségbe esnie. Térjen meg és tetézve kap
vissza mindent, amit elvesztett.” (Jubileumi kommentár).

Mintha kárörömmel oktatná ki a szenvedő Jóbot, aki az igazi örökösök
vonalát követve összeomlóban van, míg ő, a mellékág helyre igazíthatja az
eltévelyedett barátot. S hogy ez a hagyomány mennyire fontos számára, azt
a könyv magyarázója is elmondja helyettem.

„Míg Elifáz a saját Istentől nyert kijelentésére építette fel érvelését,
Bildád a régmúlt nemzedékek kikristályosodott bölcsességére támaszkodik.
Álláspontja szerint, ami igaz, nem újkeletű s ami új, az nem is lehet igaz.
Jóbnak már csak azért sem lehet igaza, mert eddig sohasem hallott új
gondolatoknak ad hangot. A régiek bölcsességét persze az alázatosság
köntösébe öltöztetve adja elő. A hagyomány igazságát a növényvilágból vett
képpel világítja meg. Akik Istent elfelejtik, úgy semmisülnek meg hirtelen;
mint ahogy a nád mocsár nélkül és a sás víz nélkül elszárad. Másik hasonlatát
is a növények életéből veszi, éspedig úgy, hogy a kép és a jelölt dolog össze
vannak fonódva. Az Istentől elszakadt ember, mint a mindenre felfutó, mindent
keresztül-kasul folyó kúszónövény egy csapással hamar kiirtható, még
emlékezete is elvész s még csak nem is pótolhatatlan.

A gonoszoknak itt leírt bukása Jób sorsához hasonló. Bildád szeretné,
ha Jób magára ismerne. Viszont az ártatlan bízvást remélhet. Mert Isten nem
hagyja el az igazat, ha tehát Jób olyan igaz, ahogy azt állítja (és akkor ezt
még a barátok sem vonták egészen kétségbe), akkor bízhat a jövőben.
Bildád egyénisége impulzív, ideges, vakbuzgó, szűkkeblű. Felfogásának
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lényege az, hogy mindenki a saját üdvösségének kovácsa. A világosság
forrása számára nem az Istennel való közösség, hanem a hagyományon
alapuló orthodox dogma. Nincs tisztában azzal, hogy Jób merőben új helyzete
megköveteli a bevált formulák újból való átgondolását. Nem veszi észre,
hogy a jó és a rossz közti válaszvonal Jób esetében sem érvényesíthető,
mert ez a vonal minden ember saját szívén keresztül megy át”. (Jubileumi
kommentár)
Ima:    Örök Isten, mindenható Felség, Atyám a Jézus Krisztus által! Köszönjük,
hogy mulandó és gyarló emberi életünket el nem fogyó kegyelmed és

szereteted veszi körül. Igéddel közelítesz értelmünkhöz, Szentlelked által
erősíted hitünket, hogy Krisztusban bízva túl lássunk a ma gondjain, bajain.
Adj erőt, hogy Fiad példáját követve akaratodat keressük naponként. Segíts,
hogy ne a magunk bölcsességében bízzunk, hanem gyermeki alázattal
kérdezni tudjunk, s tanácsodat megcselekedni készek legyünk mindenkor.
Add, hogy minden dolgunkat szeretetben végezzük, mint akik tudják, hogy
Te is szeretetben hordozol mindeneket. Ha próbálsz, taníts türelmes kereszt-
hordozásra Krisztus példájával. Segíts, hogy élő hittel szolgáljunk elhívottaiddal
egyetemben. Krisztusért kérünk, hallgass meg - Ámen!

– id. f. -

A Kassai Magyar Református Gyülekezet és a Tiszacsernyői
Református Gyülekezet közös szervezésében  „HAZA JÁRÓ”

A REFORMÁTUS
TANULMÁMYI KÖZPONT

HONISMERTETŐ
PROGRAMJA

Sokan vannak akik Rozsnyó helyett
Rožňavá-t, Losonc helyett Lučenec-t,
Zólyom helyett Zvolen-t emlegetnek.
Mintha nem is a királyi Magyarország
történelmi városairól lenne szó, amelyek
nemzeti történelmünk számtalan emlé-
két hordozzák mai napig, csak a mai
magyarság tudatából törlődtek. Nem
csoda, hisz a magyarországi és még
inkább a felvidéki iskolák tananyagában
és napilapokban évtizedeken át csak a
szlovák neveket és személyek kapcso-
lódását olvashattuk.

Ismerjük hazánkat?  Bizonyára sok
pótolnivalónk van. Ebben kíván segíteni
a  „HAZA JÁRÓ” programunk.

A Felvidék középkori bányavárosait
és környéküket ismerjük meg ezen a
tanulmányúton 2012. július 5-8-án.

Útvonal: Deregnyő – Kassa – Rozs-
nyó – Rimaszombat – Losonc – Zólyom
– Selmecbánya.

Szállás és reggeli-vacsora  Selmec-
bányán a Kachelman panzióban.  Meg-
ismerkedünk Körmöcbánya(Kremnica),
Zólyom (Zvolen), Szentantal (Sv.
Anton), Besztercebánya (Banská
Bystrica), Úrvölgye (Spania Dolina),
Garamszeg (Hronsek), Pónik (Ponik)
történelmi és kulturális emlékeivel.

A négynapos út részvételi díja:
útiköltség + szállás + reggeli,vacsora
170 Euro

Jelentkezni lehet a 056-6282560,
0908 035 094 – as telefonszámon,
valamint a csoma@copusnet.net  e-mail
címen.

Csoma László

CSAK TE! (Családi Kórus Terény) és zenész barátaik

Draskóczy Lídia: „Örömömben, bánatomban…”
című lemezének bemutatására kerül sor.

Helyszínek:
Tiszacsernyő- Ökumenikus templom,
2012.április 28. (szombat) 17,00 óra

Kassa- Reformárus templom, 2012.április 29. (vasárnap) 10,30 óra

Minden kedves testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk.

“Dícsérjétek az Úrnak nevét, áldjátok Őt!”
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EURÓPÁNAK KOMPLEXUSA VAN JELKÉPEIVEL?
A LÉGITÁRSASÁG SEM MINDIG MENNYEI TÁRSASÁG – VAGY MIRŐL IS VAN SZÓ?

A lengyel légitársaságnál tiltakozások után elálltak attól, hogy a személyzetet lebeszéljék vallási jelképek nyílt viselésétől.
A LOT állami légitársaság február 10-én közölte, a vitatott  tilalmat az egyenruha viselet tekintetében március elejétől nem
fogja bevezetni. A légitársaság vezetése bocsánatot kért és kijelentette: „Megértjük a felháborodást és a csalódást”. Forrás:
pro-medienmagazin.de; ref.ch; KNA.de; fly-in-magazin.de; taz.de. Írta: Dr. Békefy Lajos.

Kompromisszum vagy valami más is?

LOT alkalmazottak és konzervatív politikusok, főként a Jog és Igazságosság
Pártból azzal támadták a légitársaságot, hogy a vallási jelképek viselésének
tilalma a személyes vallásszabadság korlátozását jelenti. Először a légitársaság
vezetése azt az érvet hozta fel, hogy a kereszt vagy krucifix viselése a személyzet
egyenruháin diszkriminatív a mind több nem-keresztyén utasra nézve. Más
vallások követőit a repülőgépen vagy a reptereken nem szerencsés „zavarni”
keresztyén jelképekkel. És azt is felhozták érvként, hogy ezzel a tilalommal
más külföldi társaságok döntését követik. Leszek Chorzewski vállalati szóvivő
azt hangsúlyozta, hogy ugyanakkor tekintetbe veszik a lengyelek hagyományait
és érzékenységét ebben a tekintetben. Valójában nem is akarták ezt eltiltani,
ha a kereszt viselője a szimbólumot az egyenruha alatt viseli.

A korábbi közlekedésügyi miniszter, Jerzy Polaczek botrányosnak nevezte a légitársaság döntését. A konzervatív ellenzék
képviselői azzal vádolták meg a LOT vezetését, hogy alkotmányellenes döntést hoztak.

A jobboldali konzervatív internetportál, a Fronda.pl a LOT bejelentésre válaszként közzétette honlapján a légitársaság
vezetőjének, Marcin Pirognak az e-mail elérhetőségét és a polgárokat tiltakozásra szólította fel. A honlap annak a véleménynek
ad hangot, hogy a légitársaság az ilyen döntéssel nem csak a keresztyénség ellenségévé teszi magát, hanem a zsidóknak, a
muszlimoknak és más vallások követői előtt is lejáratja magát.  A LOT ugyan nem vonta vissza a tervezetet, de átmenetileg
felfüggesztette. A társaság szóvivője így fogalmazott: „Senkinek sem akarjuk vallási érzéseit megsérteni”.

Európának komplexusa van saját jelképeivel

A LOT keresztviselés körüli huzavonája nem példa  nélküli Európában. A British Airways 2006-ban megtiltotta, hogy
munkatársai, akik az utasok „becsekkelésével” foglalkoznak, a check-in pultnál keresztet viseljenek nyakukban vagy más
módon láthatóan hordják ezt a jelképet. Ismeretes Nadia Eweida esete, aki ezért beperelte a légitársaságot vallási
diszkrimináció címén. Az esetet szokatlanul heves vita követte a hidegvérű britek között, aminek során valójában az a
kérdés fogalmazódott meg, mi a vallás szerepe a nyilvánosságban. Pedig a hitvalló keresztyén hölgy még csak nem is
korpuszos, azaz Jézus keresztre feszített testét kiábrázoló jelképet viselt a nyakában, hanem nagyon is puritán „protestáns
keresztet”.

Mindenesetre Európa meglehetősen konfúzus saját szimbólumaival, s ez igencsak kedvez azoknak, akik más vallásokban
saját jelképeiket nagyon komolyan veszik, védelmezik. S ez a hezitálás is sokszor okot ad nekik a vallási fölényérzetre, az

európai kultúra gúnyolására és elutasítására. Talán ezért is mondta ki a strassburgi
Európai Bíróság  a verdiktet múlt évben: „A kereszt elhelyezése nyilvános iskolai
termekben nem ütközik az emberi jogi konvenciókba”.

Érdekes viszont, hogy a hagyományosan ortodox többségű európai
országokban, mint Görögországban, Bulgáriában, Cipruson, Romániában és
persze Oroszországban ez a kérdés fel sem merült, merülhet. Emlékezzünk csak
rá, hogy Jézus utalt egyszer példázatában arra a félelmetes igazságra, miszerint
„ha egy ország meghasonlik önmagával, meg nem maradhat az az ország. És ha
egy ház meghasonlik önmagával, meg nem maradhat az a ház” (Márk 3,24-25).
A jézusi logikát, érvelést gondolhatjuk így is tovább:  ha egy kultúra meghasonlik

önmagával, saját kulturális európai tudatának fundamentumával, mi marad meg akkor
abból? Minden csak idő kérdése lenne?

Mi lesz veled, Európa?

Egyelőre éppen a katolikus többségű Lengyelországban a LOT kompromisszumot
kötött, de a British Airways perel „igazáért” és a tilalomért. Svájc ebben a kérdésben is
elegánsan „semleges”, de mire lesz ez neki elég?  Itália viszont eltökélten őrzi-védi bástyáit.
Márpedig ebben a vitában sokkal többről van szó, mint puszta viseletről. Ha a gyökerek
megrothadnak, nem lesznek képesek élő tápanyagot továbbítani az ágakhoz, a friss
hajtásokhoz. S akkor jogosan vetődik fel a kérdés: mi lesz veled, Európa?
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MegemlékMegemlékMegemlékMegemlékMegemlékezés Magyezés Magyezés Magyezés Magyezés Magyarararararbődönbődönbődönbődönbődön
Már több mint 20 éve Magyarbődön ünnepel a Kassa környéki magyarság

március idusán. Ez évben az Abaúj-tornai Református Egyházmegye és a
Csemadok kassai szervezete tartott ünnepi megemlékezést, amelyen Csomós
József a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke tartott igehirdetést,
majd Juraj Brecko, az Ondava-Hernádi Református Egyházmegye esperese szlovák

nyelven a krisztusi szabadság felül-
múlhatatlan valóságáról szólt. Hang-
súlyozta, hogy a szabadsággal lehet élni
és visszaélni, de a keresztyén embernek
a szabadságot Isten dicsőítésére kell
megélnie. Czimbalmosné Molnár Éva

Magyarország kassai főkonzulasszonya magyar és szlovák
nyelven tartott ünnepi beszédet. Ezt követően Géresi Róbert
püspökhelyettes szólt a népszámlálás és a választások
eredményei kapcsán a gyülekezethez. Elszomorítónak
nevezte, hogy a Felvidék magyarsága ismét csökkent, a
politikai megosztottságot árulásként értelmezve. (Kétségtelen,
hogy a felvidéki magyar politikusoknak komolyan kell venniük
azt, hogy az itt élő magyarság körében nagyon magas volt a
nem szavazók aránya. Ez annak is köszönhető, hogy a nagy
munkanélküliséggel küzdő gömöri, zempléni és ung-vidéki
magyarság az elmúlt 20 évben folyamatos gazdasági
gondokkal küzd, s politikusaitól ígéreteken kívül nem kapott
igazi odafigyelést. Szerk)

A templomi ünnepséget követően a résztvevők templom
mellet és temetőben megkoszorúzták az elesett hősök
kopjafáját és az őket eltemető lelkész síremlékét. Az ünnepi
megemlékezés után a gyülekezet szeretetvendégséggel
fogadta a résztvevőket.

Csoma L

Böjti esték Nagyráskán

Böjti esték néven szervezett evangelizációt a nagyráski
református gyülekezet. Három esti alkalommal Gecse Attila miskolci
református lelkész hirdette Isten igéjét. Az új kezdeményezésre a
szomszéd gyülekezetekből – Abara, Kisráska, Deregnyő, Bés, Iske
- is szép számmal érkeztek lelkészek és gyülekezeti tagok. Esténként
40-50-en jöttek el, hogy hitben erősödjenek. Legyen áldott az Úr
neve, hogy igéjével erősít és vezet a kegyelem útján.

CsL
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A Mátyóc-Vajkóc-i Gyülekezetben február 12-én az Istentisztelet befejezése után megem-
lékezést tartottunk megboldogult Vályi László 10 éve elhunyt kedves gondnokunkról. Emlékét
ma is fájó szívvel őrizzük szívünkben, úgy kedves családja, mint a Gyülekezet. Ahogyan Pál
apostol Timóteust tanította második levele 4:6-8 verseiben, néhai gondnokunk életében valóban
nemes harcot vívott, s példás életével, hitével, Isten iránti szeretetével, az egyházközségről való
gondoskodásával állandó példa marad számunkra.

A nőszövetség elnöknője – özv. Bodnár Rudolfné az úrasztalánál elmondott, emlékezésre
bíztató szép verssel tisztelgett az elhunyt kedves gondnok emlékének.

„Ez a fájó tíz év oly gyorsan elszaladt,
de emléked szívünkben töretlen megmaradt.

Könnyek nélkül is lehet emlékeznetek,
Mert sírni azért kell, kit elfelejtenek.”
Befejezésül lelkészünk vezetésével elénekeltük a 277. dicséretet, melynek sorait csak könnyeinkkel küszködve tudtuk

énekelni, hiszen ez volt elhuny testvérünk kedves éneke.
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel, de Isten akaratában megnyugodva emlékeztünk halálának tizedik évfordulóján.

Emlékét szívünkben hálával őrizzük.
Kondor Lászlóné

Megemlékezés

2012. február 25-én került megrendezésre a gyermekek bibliaismereti
versenye Jókán az Emmaus Polgári Társulás szervezésében. Két
korosztályt szólítottak meg a verseny előkészítői: az alsó- (1–4. osztály)
és felső tagozatos (5–9. osztály) gyermekeket, akik felkészítőik
segítségével 4–6 tagú csoportokban jelentkezhettek a versenyre.

Már korán reggel izgalmas készülődésben telt sok-sok család
gyermekének ideje, hiszen egészen messziről – a pozsonyi
egyházmegye területét meghaladva a barsi és a komáromi
egyházmegyékből – is jelentkeztek csapatok (Pozba, Bátorkeszi,

Dunamocs, Madar, Megyercs, Negyed, Szentpéter, Vágfarkasd), ezért
az utazás is élményadó tényezője lett a napnak. A helyszínre való
megérkezést regisztráció, majd éneklés és rövid áhítat követte a jókai
református templomban, melyet a helyi lelkipásztor, Kiss Tibor tartott.
Miután minden csapat megtalálta a helyét a Betlehem Missziós
Központban, elkezdődhetett a verseny. A megmérettetés kérdések
formájában történt, melyekre írásban kellett válaszolni. A kicsik 1Móz
16–20 alapján Ábrahám életéből készültek fel, a nagyok 1Móz 21-25
alapján Izsák életéről adtak számot. A gyerekeket kísérő felnőttek
két csoportba lettek osztva: voltak, akik a feladatlapokat értékelték, s
voltak, akikre a versenyző csoportok felügyelete bízatott. A versenyre
szánt idő gyermek és felnőtt számára gyorsan eltelt. Ebédet mindenki
számára biztosítottak.

A nap legizgalmasabb időszakának az eredményhirdetés bizonyult,
melyet a közel kétszáz résztvevő nagy izgalommal várt. Harminc csapat
(11 kicsi és 19 nagy) versengett az elsőségért, de mi tudjuk, hogy
végül mindannyian győztesként távoztak, hiszen Isten igéjét olvasták,
tanulmányozták, s általa erősödtek, bátorodtak, közösséggé formálódtak.

Az alsó tagozatosok közül a legtöbbet a vágfarkasdiak tudtak, így
ők lettek az elsők. A második helyen a nagymegyeri, a harmadik
helyen pedig a bátorkeszi gyülekezet csapata végzett.

A felső tagozatosok 19 csapata közül a bátorkesziek bizonyultak a
legfelkészültebbnek, akik az elérhető 192 pontból 182-t gyűjtöttek,
kiérdemelve az első helyet. A vágfarkasdiak – csupán három ponttal
lemaradva – másodikok lettek, míg a pozbaiak 174 ponttal a harmadik
helyen végeztek.

A már említett gyülekezeteken kívül Alistál, Apácaszakállas, Dunaszer-
dahely, Izsap, Jóka, Lakszakállas, Nagymegyer, Pozsonyeperjes, Réte
és Tany csapatai kapcsolódtak be a bibliaismereti versenybe.

Élményekkel, ajándékokkal és örömmel telve térhetett haza minden
résztvevő, vallva: „Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod.”
(Zsolt 119,90)

Dr. Czinke Tímea

Megmarad igazságodMegmarad igazságodMegmarad igazságodMegmarad igazságodMegmarad igazságod
Beszámoló a jókai bibliaismereti versenyről
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ImaheImaheImaheImaheImaheti gondolatti gondolatti gondolatti gondolatti gondolatokokokokok
Mint minden évben, idén is sor került az ökumenikus ima-

hétre. Építő pillanatai a gyülekezet életének ezek az isten-
tiszteletek. Most mégsem az ökumené fontosságáról szeretnék
írni, vagy a „közös dolgainkról”, vagy épp a konkrét gyülekezeti
alkalmakról, hanem két emberről, két ember hitéletének
gyakorlati oldaláról.

Amíg Garamsallón várakoztunk az összesereglett hívekkel
katolikus szolgatársamra, Galgóczi Rudolf esperes-plébánosra
az ökumenikus istentisztelet előtt, volt időm beszélgetni. Egyik
idős asszonytestvérünk elmondta, ő már sok mindent megélt,
sok nehéz napot is, sok problémát is. Most a pihenés éveit éli,
egyedül, gyermekei távol. Egyedül, de nem magányosan, mert
élete minden pillanatában megéli, hogy vele van Ura, Istene.
Nincs televíziója, olvasgat, imádkozik. Sokat imádkozik,
elsősorban hálát adva az Istennek a családjáért, gyermekeiért,
unokáiért, akik megállták és állják helyüket a világban.
Garamsallóról tudni kell, a roma lakosság már kisebbségbe
szorította a helyi fehér lakosokat, sok a támadás, lopás,
verekedés, nem túl biztonságos kimenni sötétedés után a
lakásból. Sok idős ember félelemben tölti napjait.
Beszélgetőpartnerem nem, ő nem fél. Lám, a teljes szeretetben

nincs félelem csodája a hétköznapokban. Van Istenem,
mondja asszonytestvérem, s nemcsak mondja, látszik az arcán,
hogy boldog, Krisztusban boldog ember.

A másik élményem a fegyverneki gyülekezetben történt, ahol
szolgáltam az ökumenikus imahéten. Habakuk próféta arra
a napra kijelölt könyvének részlete alapján hirdettem Isten
igéjét, s hát a próféta panaszkodik. Meg mi is panaszkodunk,
ha találkozunk egymással, igen ritkán beszélünk örömteli
dolgokról, inkább panaszkodunk, mindenre és mindenkire, s
nincs ez így jól– ezt is vázoltam az igehirdetésben. Az
istentisztelet után egy idős asszonytestvéremmel
beszélgethettem, aki elmondta, bizony, nincs teljesen igaza a
tiszteletes asszonynak, mert nem mindenki panaszkodik. Ő
sem. Helyette imádkozik, hálát ad az Istennek, aki az életében
mindig vele volt és aki szerető nagy családdal áldotta meg,
idős kora ellenére nem beteg, erős, vitális, fiatal a lelke. Neki
nincs miért panaszkodnia, ellenkezőleg, mert van Istene.

Ez a két beszélgetés építő és erősítő volt számomra, ezért
tartom fontosnak, hogy más is olvassa, mert egymás hite által
is épülhetünk.

Ambrus Erika

Ugye emlékszünk ezekre a sorokra az István a király című
rockoperából? Most meg is élhettük, mit jelent távol és mégis
közel lenni. Január 23-án Léván jártak az Ammi Európa
elnevezésű koreai missziós csoport tagjai. Korea olyan távol
van tőlünk, földrajzilag, kulturálisan, és mégis közel
Krisztusban. Közép-európai útjuk egyik állomása Léva volt,
megálltak és szolgáltak Marcelházán, Komáromban,
Alistálon is. Ezek a fiatalok nemcsak az országukat mutatták

Egy nagyon testvéries és baráti hangulatú találkozóra került sor 2011.
december 4.-én a Hardicsa-i gyülekezetben. Ezen az alkalmon a gyülekezet idős
és fiatal, a múlt és a jelen presbiterei találkoztak, hogy együtt éljék meg a testvéri
közösség áldott pillanatát. Elsősorban az idős, nyugdíjas presbitereinket
köszöntöttük, akik hűségesen és áldozathozóan szolgáltak, példát mutatva a
következő generációnak.

Igei üzenettel, verssel, virággal és emléklappal kedveskedtünk helyben (és
másnap otthonukban) azoknak, akik hosszú éveken át szolgáltak
gyülekezetünkben. Ezek között említendő Bocán István egykori harangozó, a
presbiterek közül Sütő Gábor, Mihaľo András;  továbbá: Tarbaj Zoltán, id. Peti
László, Stefán János és Kovács Gábor.

A szeretetvendégségről a presbiterasszonyok nagy szeretettel gondoskodtak,
ami méginkább hozzájárult a kellemes és örömteljes találkozóhoz. A gyülekezet
egykori lelkipásztora id. Demes Tibor kedves feleségével együtt a gyülekezetben
megélt emlékeikről beszélgettek, és felidézték a szolgálati évek történéseit és
érdekes eseményeit. Az ő személyes jelenlétük külön ékesítette ez alkalmat és
őket is virággal és ajándékkal köszöntöttük a sokéves szolgálatukért és a
gyülekezet iránt kimutatott hűségükért.

Ez alkalom is megmutatta, hogy csak szeretetben lehet és érdemes élni,
szolgálni, Krisztusi közösséggé válni. Mert ahol szeretetben találkozunk, ott
van jelen Krisztus is. Istennek legyen hála és dicsőség ezért az alkalomért.

   Ifj. Demes Tibor

Presbiterek találkozója Hardicsán LegeltLegeltLegeltLegeltLegeltesdesdesdesdesd
az én juhaimat!az én juhaimat!az én juhaimat!az én juhaimat!az én juhaimat!

A kassai „Terasa“ városrészben
találkozó gyülekezeti közösség
köszönetet mond Orémus Zoltán
esperes úrnak, a kassai gyülekezet
lelkipásztorának és a gyülekezet
presbitériumának, hogy  eleget tettek
a gyülekezet kérésének. Így február
1-től nem havi két alkalommal,
hanem heti rendszerességgel
gyűlhetünk össze a volt pártház (!) kis
üléstermében istentiszteleten. Kis
gyülekezetünk tagjai úrvacsorában is
részesülhetnek. Drága lehetőség ez
azok számára is, akik egészségi
állapotuk miatt a Fazekas utcai
templomba már nem tudnak elmenni,
de vágynak a gyülekezeti
közösségbe.

Pupala Borbála
Kassa, /Terasa/ 

Oly távOly távOly távOly távOly távol vol vol vol vol vagy tőlem és mégis kagy tőlem és mégis kagy tőlem és mégis kagy tőlem és mégis kagy tőlem és mégis közözözözözel…el…el…el…el…
meg – a ruhákban, amit viseltek, a prezentációban és
beszélgetésekben – hanem a Krisztusba vetett hitüket,
reménységüket is bizonyságtételeikben és énekeikben. A
Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnáziumban tett
látogatásuk mind a diákok, mind pedig a pedagógusok
számára emlékezetes marad. Isten áldja meg őket további
útjaikon.

Ambrus Erika
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Nagyon sok ismerősömtől hallom, hogy otthon, saját kezűleg sütik a kenyeret. Sokkal finomabb, közkedveltebb az
üzletek polcain megtalálhatókénál. Húsvét hónapjában nem a kenyérsütés titkairól szeretnék szólni, hanem a kalácsról. A
Szeretetnapár márciusi hónapnál (13. o.) megtalálható az ünnepi kalács receptje, amihez egy kis segítséget csatolok. A
négyes és a hatos fonás leírását.

x      x
1 3   2 4
/    x    \
1   2 3   4

1 2 3 4 5 6
2 1 4 3 6 5
2 4 1 6 3 5
4 2 6 1 5 3
4 6 2 5 1 3
6 4 5 2 3 1
6 5 4 3 2 1
stb.

Húsvéti előkészületek e-
léggé lefoglalják a nőket,
asszonyokat. Miért a kalács-
fonást említem ötletként ép-
pen akkor, amikor van elég
tennivaló? Olyan szívesen
cserélgetik egymás között a
recepteket az asszonyok, de
hányszor volt olyan, hogy
nem volt teljesen érthető ho-
gyan is kell elkészíteni. Kér-
dezzük meg egymást, ki tud
kalácsot sütni, fonni. Termé-
szetesen nemcsak húsvét

előtt és a kalácskészítést ta-
nulhatjuk meg egymástól.
Bármit, ami finom. Legyen az
annak a vidéknek, falujuk
egyedi étele. Egyezzünk meg
egy időpontban, amikor
összejön a csoport, mindenki
akit érdekel és gyakorlatban
is kipróbálhatja, megtanul-
hatja, közösen elkészíthetik
és természetesen lelkileg is
feltöltődnek.

Fülöp Angéla

Nőegyesületi ötlettár

Vígtelke a Pelsőci Nagyhegy lábainál fekvő kis falu, lakosainak
száma nem haladja meg a százat. Ennek a kis falunak a kultúrházában
az idei böjti evangelizációs alkalmakat március 8. – 10. között. Berkesi
Gábor, a Budapest, Pozsonyi úti gyülekezet lelkipásztora hirdette az
igéjét. A zsúfolásig megtelt teremben az egész környék: a rozsnyói,
csucsomi, jólészi, berzétei, szalóci, zsilicei, borzovai, pelsőci,
gömörhorkai, valamint a helybéli gyülekezet tagjai együtt figyelhettek
az Igére, együtt énekelhettek hálaadó, dicsőítő énekeket.

Az első este az Úr Jézus első csodatételéről, a kánai menyegzőről
hallottunk a János evangéliuma 2. részének 1-11 versei alapján – új
megvilágításban: a kert végében álló kőedényekben lévő, onnan
merített állott, poshadt vízből jó bor lett a korsóban, s ez a vőlegény
asztalára kerülhetett. Az ókori Keleten nagy jelentőséget tulajdonítottak
az ifjú pár előtt levő borral teli kancsónak: ez reményt és boldog jövőt
jelentett számukra, míg az üres korsó a remény nélküli életet jelképezte.
A mai világ és Európa számára is ilyen üres kancsójú, remény nélküli
lesz az élet, ha az Úr Jézus nincs benne jelen. Ezért hívjuk meg Őt az
életünkbe, mint ahogy a kánai ifjú pár tette, mert a mi életünk poshadt,
állóvizét is nemes, értékes jó borrá változtatja.

A következő este vezérgondolata a Jézussal való találkozás volt a
Lukács 19, 1-10 verseiben arról hallottunk, hogy a bűnös, zsaroló,
ellenszenves Zákeus hogyan találkozott az Úr Jézussal. Fára kellett
felmásznia, hogy Jézust lássa, de Jézus is meglátta őt, elment a
házába, magára vette a bűneit. Vacsora közben Zákeus az Úr előtt
megvallotta, elrendezte élete aljas, piszkos dolgait – Jézus jelenléte
erre indította őt. Új életet akart kezdeni, s erre Jézus ezt válaszolta:
„Ma lett üdvössége ennek a háznak.” Az emberek nem értették még,
hogy az Ő országa ott kezdődik, ahol a bűn megszűnik.

Szombaton, 10-én délután a Jézus hívását tolmácsolta a lelkipásztor
(Máté 11,28), Ő ma is hív mindnyájunkat, hogy kövessük Őt. Jézusnál
mindenkinek helye van, legyen nagyon magasan, vagy nagyon
mélyen. A Jézussal való találkozás, az utána való kiáltozás példája a
vak Bartimeus története a Márk evangéliuma 10. rész 46-52 verseiben.
Amikor Jézus a tanítványaival és a nagy sokaság Jerikóból kimenet
Jeruzsálembe tartottak, a névtelen vak ember meghallotta, hogy ez a
Názáreti Jézus, kiáltozni kezdett: Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!
Rászóltak, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiabált. Az Őr

Jézus meghallotta és meggyógyította őt, szemének első látványa maga
Jézus volt. A meggyógyult ember ezután mindenhová követte az Urat.
Üzenet a mai ember számára: a kiáltó ember meghallgattatik. Az örök
szeretet hív, hogy örök életünk legyen Ővele.

Hálát adunk Istennek ezekért az alkalmakért, s köszönjük Berkesi
Gábornak az értékes gondolatokat. Köszönet illeti lelkipásztorainkat,
André Jánost, Nyéky Miklóst, Mudi Róbertet, Mudi Henrietta Juditot,
s főképpen a vígtelkei gyülekezet gondnokát és a gyülekezeti tagokat.
A gömöri lelkészek kis zenekarának is köszönjük, hogy eljöttek közénk
ezen a délutánon, akikkel magyar népdalok zenéjére írott Istent dicsérő,
hitvalló énekeket tanulhattunk. Örömteli együttlétünket beárnyékolta
az Internetről vetített, füstölgő krasznahorkai vár szomorú látványa.
Lelkipásztoraink imádsága, az Úrhoz való kiáltása mindnyájunk szívét
megindította. Szomorúan, könnyes szemmel beszélgettünk erről a
témáról a szeretetvendégség kínálata mellett is. De az Istenbe vetett
hitünket és reménységünket nem veszítettük el. Legyen áldott az Ő
neve mind-örökké!

Mixtaj Johanna

Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint,
amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért. Jézus így
szólt hozzájuk: „Töltsétek meg a vedreket vízzel.” és
megtöltötték színültig. – olvashatjuk a János evangéliuma
2. részének 6. és 7. versében.

A beszámoló alapján az igehirdetésben poshadt vízről,
a kert végében levő kővedrekről hallhattak beszédet az
evangelizációs alkalom résztvevői. Református hitünk szerint
az ige nem szorul az emberi képzelet kitalálásaira. Az igéből
nyilvánvaló, hogy a kővedrek üresek voltak, s tiszta vízzel
töltötték meg. Nincs szó az evangéliumban kert végéről, sőt
kertről sem. Nagy öröm a hívő lélek számára az
evangelizáció, ha az evangélium-hű. Ha nem az, akkor lehet
érdekes, lehet szórakoztató és még sok minden más, csak
nem Krisztushoz vezető áldott közösség.

A beküldött beszámolót közölve, szükségesnek tartottam
a Szerkesztőség álláspontjának ismertetését.

Csoma László

Böjti evangelizáció Vígtelkén
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Az élménypedagógia műfaja nem ismeretlen
a pedagógusok, lelkipásztorok számára. Az ebben
a témában működő szakmai műhelyek nem csu-
pán a képzés eszközei, hanem az általános bibliai
értékek elmélyítésének rögös útján segítséget is
nyújtanak.

2012. február 27-e és március 1-je között  több
egyházmegye lelkészei vehettek részt a négynapos
képzésen, amelynek célja, hogy a hitoktatás és
egészében véve, a gyülekezet gyermekeinek hit felé
való vezetése minél színesebb, érdekesebb és nem

utolsó sorban hatékony módszereit elsajátítsák
mindazok, akik számára a gyülekezeti munka hi-
vatás és kihívás.

A “Kalandok és álmok” néven ismert tanfolyam
Magyarországon már évtizedek óta működik, az
eredményeit pedig pedagógusok és nevelők
a gyakorlatban is kamatoztatják.

Az idei képzést Bányai Sándor szakmai előadó
vezette, s az előadások célja a csoportos tevékeny-
ségek, tapasztalatszerzés, a foglalkozások mód-
szeres felépítése volt. Mindemellett, a csapatépítő
tevékenységek önállósá gondolkodásra, játékok
megtervezésére sarkallták a résztvevőket, hogy
a tudás ne maradjon elméleti síkon, hanem a ta-

Kalandok és álmok

nultakat alkalmazni és feldolgozni is képesek legyenek
gyakorlati pedagógiai- és élethelyzetekben. Az élmény-
pedagógia akkor eredményes, ha a célcsoportokban maga-
tartásváltozás áll elő, ha az egyébként esetleg nehezen
kezelhető csoportok képessé válnak az együttműködésre, ha
az egyének megtanulják elfogadni önmagukat és
csoporttársaikat, és a kudarcélmény nem összetöri, hanem
építi és előbbre viszi a cél érdekében a csoportokat.

A résztvevők ezúton is köszönettel fordulnak a szervezők
és a képzés koordinátora felé, hálásak vagyunk az áldozatos

munkáért, szervezésért és vendéglátásért.
Mindezért legyen Istené a dicsőség.

Györky Sz.

Támogassa gyülekezetétTámogassa gyülekezetétTámogassa gyülekezetétTámogassa gyülekezetétTámogassa gyülekezetét
adója 2adója 2adója 2adója 2adója 2%%%%%-val-val-val-val-val

Istennek legyen hála egyre többen ismerik fel, hogy az
adó 2 %-nak átutalásával valódi támogatást nyújthatnak
saját gyülekezetüknek a Lónyay Gábor Társuláson
keresztül, vagy a Református Tanulmányi Központ nyári
gyerektáborát segíthetik.

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: 31256732
További tájékoztatást a 056 6282560-as, vagy a 0908

035 094-es telefonszámon adunk. Kérésre postán, vagy
E-mail-en elküldjük az adatainkkal kitöltött forma-
nyomtatványt is.

Csoma László

OlvasmányaimbólOlvasmányaimbólOlvasmányaimbólOlvasmányaimbólOlvasmányaimból:
„Kifejezhetetlen cserét vállalt Jézus magára. A bűntelen bűnhődött,

a vétkes megszabadult. Az  áldott viselte az átkot, az átkozott áldást
nyert. Az élet meghalt, és a halott él. A dicsőséget szégyen borította
el a szégyenletes dicsőséget kap. –Kifejezhetetlen csere!”

Golgota az Isten szeretetének kitörölhetetlen, mindig látható
bizonyítéka.

Aki Jézus Krisztus kereszthalála által megismerte a valóságot, az
nem rejtőzhet el a világ bajai nyomorúságai elől.

Jézus Krisztusáldozati halála az Isten Fiának áldozati imája. – A
feltámadás az Atya ámenmondása erre.

Krisztus feltámadása neked mit sem használ, ha te magad
Krisztussal fel nem támadtál.

Bizony nem bolond az, aki odaadja azt, amit nem tud
megtartani azért, hogy megnyerje azt, amit nem tud elveszíteni.

Erdélyi Zoltán
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Kísértett vagyok!   És akkor…?(!)

1. „..... pedig ezeket hallván, monda: A kinek én fejét ......, az a János ez; ő támadt fel a halálból.“ (Márk. 6,..)

2. „És az ajándék sem úgy van, mint egy ....... által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok ..... van
igazulásra.“ (Róm. 5,..)

3. „Mert ha ...... az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, a mi megmarad.“ (2 Kor. 3,..)

4. „Mert Isten az, a ki ...... bennetek mind az akarást, mind a ...... jó kedvéből.“ (Fil. 2,..)

5. „Ti pedig, ......, meg ne restüljetek a jó cselekvésben.“ (2 Thess. 3,..)

6. „Mert sok örömünk és ...... van a te szeretetedben, hogy a ..... szíveik megvídámodtak te általad, atyámfia.“
(Filem. 1,..)

7. „Igyekezzünk tehát bemenni abba a ......., hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék.“ (Zsid. 4,..)

8. „Ez az egy ....... ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy ....... az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer
esztendő mint egy nap.“ (2 Pét. 3,..)

9. „Vigyázzatok ........, hogy el ne veszítsük, a mit munkáltunk, hanem teljes ......... nyerjünk.“ (2 Ján. 1,..)

10. „Mert eljött az ő ....... ama nagy napja; és ki állhat meg?“ (Jel. 6,..)

A Károli Gáspár fordítású Szent Biblia alapján összeállította: Györky Szilvia, Alsómihalyi
A megfejtéseket kérjük 2012. május 20-ig beküldeni Szerkesztőségünk címére:

Református Újság Szerkesztősége, Hlavná 216., 07674 Drahňov.

Bacskai Gézáné, Kisgéres; Bajcsi Márta, Komárom; Baka Andrásné, Farnad; Baranyai Margit, Marcelháza; Barta Irén, Áj; Bók Zoltánné, Királyhelmec;
Bóna Sándorné, Bátorkeszi; Családi Irén, Nagymegyer; Csernyánszky Erzsébet, Imreg; Csobó Istvánné, Harmac; Dupály Csilla, Abara; Egri Klára, Örös;
Erdélyi Csabáné, Abara; Faragó Irén, Harmac; Farkas Antónia, Kamenicna pri Komárne; Farkas Irma, Negyed; Farkas Zsuzsanna, Migléc; Galambos
Istvánné, Ágcsernyő; Géczi Csabáné, Nagykapos; Gerenyi Lászlóné, Örös; Halgas Ildikó, Kulcsod; Horosz Erzsébet, Szepsi; Ibos Etelka, Nagybalog; ing.
Damko Valéria, Reste; ing. Kolozsi Alica, Rimaszécs; Izsák Gyula, Negyed; Kacz Mária, Macelháza; Kakas Sándor, Nagysalló; Kardos Béláné, Szádalmás;
Kenéz Mária, Örös; Kiss Erzsébet, Nagykövesd; Kiss Magdaléna, Bodrogszerdahely; Komjáty Istvánné, Felsőlánc; Kondor Lászlóné, Vajkóc; Körtvély
Péter, Tornagörgő; Lázár Mihályné, Bodrogszerdahely; Lipán Márta, NagykövesdMackó Zsuzsanna, Dolná Streda; Máté Istvánné, Kiskövesd; Matovcsik
Jánosné, Kisráska; Mezei Margit, Borzova; Molnár Sándorné, Kisráska; Németh Sándorné, Nyírágó; Oláh Istvánné,
Hardicsa; Ozsváth Sándorné, Gömörhorka; özv. Varga Béláné, Bátorkeszi; özv. Bertók Istvánné, Barsvárad; özv.
Demény Lajosné, Nagysalló; özv. Földi Jenőné, Ersekkéty; özv. Józsa Andrásné, Negyed; özv. Kovács Lajosné,
Nagysalló; özv. Kövesdi Jánosné, Reste; özv. Pósa Istvánné, Nagykövesd; özv. Sándor Józsefné, Réte; özv.
Szanyi Gyuláné, Kaposkelecseny; özv. Szloboda Elemérné, Réte; özv.Taskovics Lászlóné, Bodrogszerdahely; özv.
Zsigmond Istvánné, Garamsalló; Pál Éva, Nagytárkány; Palásti Aranka, Léva; Pataky Bertalanné, Migléc; Pinke
Júlia, Marcelháza; Rácz Éva, Örös; Rigó Katalin, Örös; Rontó Gabriella, Nagyida; Sallai Albertné, Kiskövesd;
Sipos Piroska, Bés; Szabari Erzsébet, Gömörhorka; Szabó Gyuláné, Lúcska; Szabó Ildikó, Réte; Szakál Róbert,
Kassa; Szalay Ferencné, Fél; Szaniszló Jolán, Csécs; Szanko Mónika, Berzéte; Szénászki Sarolta, Újlót; Tildi
Rozália, Újlót; Vajner Jarmila, Berzéte; Végvári Zoltánné, Perény; Veress Vilmos, Nyírágó; Visnyai Ilona,
Bodrogszerdahely; Zsigó Mária, Martos;

Kísértést szenvedni… Ez a minden-
napokban olyan gyakori dolog, hogy sokszor
már tudomást sem veszünk róla, nemhogy
megpróbálnánk kikerülni. A „legnagyobb”
keresztyén ember is követ el hibát, hiszen ő is
egy a mindennapok gyarló emberei közül. Az
is igaz, hogy nehéz úgy helytállni a
veszedelemben, ha igazán nem is tudjuk, mit
keressünk. Egy nagy fekete kérdőjelet a sétáló-
utcán, vagy egy csuklyást kaszával, esetleg
sok apró kisördögöt, akik szurkálnak a
vasvillájukkal és a szakadék felé bökdösnek?
Nem, kedves olvasó, a Gonosz nem ilyen

„Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.” (Zsid 2, 18)

Keressük meg a Bibliában!

Megfejtők névsora:

ostoba, nagyon ügyesen álcázza magát. Lehet,
hogy ma pont Te vagy a kísértés valaki
számára, bár nem is tudsz róla. Ezen már
gondolkodtál? Mi van akkor, ha a Te életedben
is fellelhetők olyan események, olyan
megnyilvánulások, melyek másokat kísértésbe
ejtenek, bűnbe visznek, vagy egyszerűen csak
elgondolkodtatnak, és rossz irányba terelnek?
Gondolkodtál már azon, hogy kifelé nézve
mennyire vagy Te „jó” keresztyén? Mit mutat
a mindennapi élet- és beszédstílusod,
magaviseleted, hobbid, keresztyéni mivoltod
rólad, családodról, milyen lehetsz a szemlélő

világegyetem számára? Nem a „becses” és
„jószándékú”, minden lében a harmadik kanalat
kereső kritikusaidra gondolok most, hanem
azokra az emberekre, akik az igazi értékek
szerint értékelik a másikat. Ők mit látnak
belőled, rólad, általad? Hogy ha megkísértetsz,
akkor állod a sarat, kikerülöd és továbbmész,
esetleg elmondasz egy imát, hogy „ne vígy
minket kísértésbe és szabadíts meg minket a
gonosztól” és másokat is figyelmeztetsz, hogy
ne szenvedjék el ugyanazt… Számos változat
létezik, ahogyan az ember viselkedik adandó
helyzetekben, viszont nem mindegy, milyen

Nyertesek:
Vajner Jarmila, Berzéte
Baka Andrásné,  Farnad
Ibos Etelka, Nagybalog
Farkas Antónia, Kam. pri Komárne
Szabó Ildikó, Réte
Géczi Csabáné, Nagykapos
Galambos Istvánné, Ágcsernyő
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Légy vigasztaló és építő püspök!
„példát” követünk. Nem mindegy, hogy aktív
vagy passzív ellenállást tapasztal életünkben
a Sátán.

Nagy többségében nehéz felismerni a
kísértőt és annak precíz munkálkodását. Azonban
egy igazán szívből, alázattal imádkozó
keresztyénnek egyel több szívbillentyűje van,
mely jelzi, ha rossz irányba lépeget. Ezt sokan
lelkiismeretnek nevezik, mások Isteni
sugallatnak, én pedig most áldásnak nevezem.
Hadd mondjak saját példát: valahányszor igazán
rosszat tettem életemben, nem materiális
dolgokban kaptam a büntetésemet, hanem lel-
kiismeretfurdalás útján. Nem tudom, melyik a
rosszabb, de megérdemeltem, viselhet(t)em a
magam keresztjét. Viszont, ha a Jó Isten nem
koppintana párszor a fejünkre, már régen
fejetlenek lennénk. Ez pedig egy óriási áldás,
hogy van egy őriző, védő, szerető és tanító Édes
Istenünk, Aki ebben a mindenféle, kavargó,
ezerszínű, kísértések milliárdjait kínáló világban
mindennapjait azzal tölti, hogy Mindannyiunk
felett, között, által munkálkodik és megpróbál a
jó útra terelni vagy azon tartani. Amikor kisebb
voltam, sokszor gondolkodtam azon, hogy ha
eljön az este, akkor én leülnék a Jó Istennel
szembe, és megkérdezném, hogy milyen voltam
aznap: mit rontottam el, miben voltam jó, mihez
kezdjek a holnapi nappal, jó gyermeke voltam-e
a szüleimnek. Ezt annyira jó ma is magam elé
képzelni. Azonban a lehetőségünk mindig meg
van. Összetesszük két kezünket és máris ott van
az a láthatatlan kötelék, melyet soha senki nem
vehet el tőlünk, s amely bár nem szakad el, ha
nem „használjuk” nap mint nap, viszont olyannak
érezhetjük, mintha foszlásnak indulna és el fog
szakadni. Azonban a Jó Isten kézben tartja a
fonalat, csak mi gondoljuk, hogy a kötelékből
ökörnyál lett. Ne hagyjuk magunkat meg-
téveszteni, ez is a kísértés része. Ne szomorítsuk
el Istenünket azzal, hogy bár ezer fonál lóg a
kezéből, egyiket sem fogjuk meg, vagy épp
szabaddá teszünk egyet. Fia életét adta azért,
hogy mi megszabaduljunk bűneinktől. Ez a mai
kegyetlen világban egy lehet a sok áldozat közül,
viszont aki így gondolkodik, annak sürgősen
keresztyéni segítségre van szüksége. Lehet, hogy
épp Te leszel a mai napon az, aki valaki életében
szikrát gyújtasz. Sokszor nem egyszerű a hitetlen
ember kérdéseire válaszolni, viszont, ha tisztában
vagyunk azzal, hogy a kísértő minket is
megpróbál, lehet pont azáltal a hitetlen ember
által, akkor legyünk annyira tettre készek, hogy
nem hagyjuk legyőzni magunkat és védjük meg
Isten egyházát. Azonban ehhez tisztában kell
lennünk azzal, hogy Kiben és miben hiszünk, mit
jelent keresztyénnek lenni, mi a megváltás és
bűnbocsánat, az Akarat és az Ígéret. A Gonosz
mindig próbálkozik, azonban van előttünk egy
példakép, Aki szintén megtapasztalta a kísértést.
Nézzük, Jézus mit tett, mikor jött a kísértő…

Máté evangéliumának 4. fejezetében
olvasunk Jézus megkísértéséről. Megke-
resztelkedése után „elvitte a Lélek a pusztába,

hogy megkísértse az ördög” (Mt 4, 1). Első
olvasásra talán fel sem tűnik, hogy mit olvasunk:
a Lélek vitte oda, az ördög elé. Vajon miért tett
ilyet? Az oka és a célja ugyanaz: „hogy
megkísértse az ördög”. Mi ezáltal elmondhatjuk,
ami meg is íratott: „Mivel maga is kísértést
szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe
esnek” (Zsid 2, 18).  Nem mintha isteni
hatalmánál fogva kételkednünk lehetne benne,
viszont példát statuál, hogyan álljunk ellen mi
is a kísértőnek.

„Miután negyven nap és negyven éjjel böj-
tölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá
a kísértő, és ezt mondta: „Ha Isten Fia vagy,
mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyér-
ré.” Ő így válaszolt: „Meg van írva: Nem csak
kenyérrel él az ember, hanem minden igével,
amely Isten szájából származik.”” (Mt 4, 2-4).
A kísértő azonnal rátapint a gyenge pontra.
Negyven nap böjt után Jézus éhes, tehát
valószínűleg a kenyér hallatán majd összefut a
nyál a szájában. Viszont a kísértés nem az, hogy
Jézus egy nagy szelet kenyeret képzel maga
elé és nem tud majd parancsolni a korgó

gyomrának, hanem, hogy bár meg tudná tenni,
de ha megtenné, akkor eleget tenne a
kísértőnek. A hatalom ugyanis nem azért
adatott, hogy saját hasznára váljon, hanem hogy
másokon segítsen. Jézus tehát válaszol, hogy
a kenyér mellett van egy másik táplálék is, az
viszont Isten szájából származik. Tudnánk mi
is uralkodni hatalmunkon, vagy inkább
hencegve mutogatnánk azt? Mennyire nehéz
az embernek nem a nyereséget keresnie,
hanem mások számára nyereséget szerezni.

„Ezután magával vitte őt az ördög a szent
városba, a templom párkányára állította, és így
szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, vesd le maga-
dat, mert meg van írva: Angyalainak parancsot
ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy
meg ne üsd lábadat a kőbe.” (Mt 4, 5-6). Az
ördög sohasem adja fel, és folytatja küldetését.
„Ha…” – így kezdi mondatait, ami azt sugallja:
most bebizonyíthatod, ki is vagy Te. Azonban
nehogy már az ördög kérésére bizonyítsa be
Jézus, hogy ki is Ő. Az ördög nagyon jól tudja,
mire képes, pont azért mondja. Ez abból is
látszik, hogy jól ismeri az írást, és azt is tudja,

hol forgassa ki. Ezzel mi is naponként
találkozhatunk, amikor szövegkörnyezetéből
kiragadott igerészekkel dobálózunk, így ugyanis
nagyon könnyű félreérteni, hogy miért is hangzik
úgy az a mondat. A 6. vers utalás a Zsolt 91,
11-12. versére, ahol meg van írva, mikor
parancsolja ezt az Úr angyalainak: „Ha az Urat
tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak…”.
Jézusnak jelen esetben a sátánnak kellene
engedelmeskednie, szóval már nem az Egy
Igaz Istennek engedelmeskedne, így angyalai
sem igazán hordozhatnák a tenyerükön. Ilyen
egyszerű félremagyarázni egy mondatot. Jézus
azonban ismét válaszol: „„Viszont meg van írva:
Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!”” (Mt 4, 7).
Jézus már erélyesebben figyelmezteti a sátánt.
Nem magyarázkodik, tudja Jézus nagyon jól,
hogy a Sátán érti, mire céloz.

Az ördögnek azonban van még egy próbál-
kozása: „Majd magával vitte az ördög egy igen
magas hegyre, megmutatta neki a világ minden
országát és azok dicsőségét, és ezt mondta
neki: „Mindezt neked adom, ha leborulva i-
mádsz engem.” Ekkor így szólt hozzá Jézus:
„Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az
Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki
szolgálj!” (Mt 4, 8-10). Minden az övé lehetne...
Ha Jézus leborulna a Sátán előtt, akkor már
nem Ő lenne az uralkodó, hanem az ördög,
hiszen előtte borulnak le. Akkor hogy akarja
Jézusnak adni mindezt? Csalafinta a gonosz,
de nem mindentudó, és főleg nem mindenható!
Ezt sohase felejtsük el, amikor kételkedni
kezdünk. Jézusnak erre is meg van a maga
válasza, mely határozott és egyértelmű. Nem
hagy kiskaput, nem beszél kétértelműen, nem
hatásvadász, hanem egyszerűen tanú-
bizonyságot tesz Atyjáról és valószínűleg elég
meggyőzően mondhatta, ugyanis „Ekkor
elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek
oda, és szolgáltak neki.” (Mt 4, 11).

Nekünk is határozottnak kell lennünk,
tudnunk kell, mit akarunk, honnan hová tartunk,
és ki az, aki társunkká lett, és védelmébe fogadott
ezen az úton. Igaz, az ördög mindig fog
próbálkozni, nem egy „feladom” típus, és erre
nekünk minden napon fel kell készülnünk. Minden
nap újabb erőt kell gyűjtenünk és ezt csak is az
Valaki adhatja meg nekünk, „…aki nem olyan
főpap, akik nem tudna megindulni
erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk
hasonló kísértést szenvedett el mindenben,
kivéve a bűnt.” (Zsid 4, 15). Ő tehát tudja, min
megyünk keresztül nap, mint nap, tudja a
megoldást, csak el kell fogadnunk Tőle. Ehhez
viszont alázatra és buzgó lélekre van szükségünk!

Kedves Olvasó, ha Te is azt szeretnéd, hogy
a kísértő eltávozzon Tőled, akkor fordulj Meg-
váltódhoz, figyelj szavára és határozottan állj
ki Ő Mellette, nem hagyva kiskaput, sem mene-
külő útvonalat. A Jó Isten biztos Menedék. Merd
ezt érezni, elhinni és ennek tükrében cselekedni.
Legyen imáidon Isten áldása.

 Csoma Annamária
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A Kárpát-medence Reformátussága
Győzedelmeskedjen az igazság

Nemzetközi reakció a szlovákiai helyzetre
A Református Egyházak Világközösségének főtitkára együttérzéséről és segítségéről biztosította Kassai Gyulát, az Európai Egyházak Konferenciájának vezetője

is közbenjárását ígérte az európai intézményeknél.
A Református Egyházak Világközösségének főtitkára levélben fordult Fazekas László püspökhöz, amelyben a világszervezet szolidaritását

fejezte ki a módosított állampolgársági törvény jogi következményei miatt. Dr. Setri Nyomi a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE)
püspökéhez írt levelében azt írta, különös figyelemmel és aggodalommal követik Kassai Gyula esetét, és megköszönte az MRE Zsinati Tanácsának
szerepvállalását a kialakult „igazságtalan helyzetben”.
A főtitkár egyben felajánlotta segítségét és közbenjárását, hogy a szlovákiai hatóságok visszavonják döntésüket, amellyel a lévai református
lelkipásztort önakaratán kívül megfosztották állampolgárságától. A levél kitér a szlovákiai alkotmánybíróság vizsgálatára, pozitív eredményt
vár. Nyomi bátorította a SZRKE vezetését, hogy egyértelműen hangoztassa véleményét és kritikáját a hatóságok előtt, amelyhez a szervezet
segítségét is felajánlja.

Magyar és szlovák előzmények
Az ügy előzménye, hogy Bölcskei Gusztáv, az MRE lelkészi elnöke levélben fordult egyházi világszervezetek és testvéregyházak vezetőihez,
tájékoztatva őket a módosított állampolgársági törvény miatt kialakult szlovákiai gyakorlatról, amely alapvető jogokat sért, és vélhetően
magával a szlovák alkotmánnyal is ellentétes. Bölcskei Gusztáv külön kitért Kassai Gyula esetére, sürgetve az egyházszervezetek képviselőit
arra, hogy helyzet tisztázásáért mindent tegyenek meg. Személyes találkozójuk alkalmával Setri Nyomit arra kérte, hogy a református egyházak
közössége nevében egyértelműen fejezze ki szolidaritását és kritikus álláspontját.
Bölcskei Gusztáv püspök levelében megemlítette, hogy a Magyarországon 2010. május 26-án meghozott – az állampolgárág megszerzésének
feltételeit egyszerűsítő – törvényre válaszul született szlovák jogszabály diszkriminatív. A 2010. június 1-jén életbelépő törvény szerint minden
szlovák állampolgár, aki más állampolgárság megszerzésére nyújtja be igényét, elveszíti ottani állampolgárságát. Ez azonban nem csak a
szlovák-magyar kettős állampolgárokat, hanem ahogy a püspök is fogalmazott, „a Szlovákia területén élő cseh, német, osztrák és természetesen
magyar állampolgársággal rendelkezőket” is érinti.

Segítség európai szinten?
Az Európai Egyházak Konferenciájának vezetője szintén reagált az ügyre, Fazekas Lászlónak küldött levelében. „Megráztak a hírek, igen nagy
szomorúsággal fogadtam azokat. Lényegtelen, hogy milyen a két szomszédos ország kapcsolata, ilyen módon nem fosztható meg senki sem
az állampolgárságától” – fogalmazott Rüdiger Noll.
Levelében kifejezte azt a reményét, hogy a szlovák alkotmánybíróság megerősíti azt az alkotmányos rendelkezést, miszerint senki sem
fosztható meg szlovák állampolgárságától akaratán kívül. Továbbá biztosította a szlovákiai püspököt arról, hogy személy szerint mindent meg
fog tenni ennek az alapvető emberi jognak a kivívásáért. Az Európai Egyházak Konferenciája és azon belül az Egyház és Társadalom Bizottság
szoros kapcsolatban állnak a fontosabb európai intézményekkel, ezért lehetőségeikkel élve szeretnék minél több helyre eljuttatni Kassai Gyula
ügyét.
Rüdiger Noll reméli, hogy a testvéregyházak ökumenikus közösségének megvalósulásaként ezt az ügyet a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus
Tanácsának ülésén is meg fogják majd vitatni.                                                                                            Külügyi Iroda, Madarász Csilla

Idén a nagyvárad-csillagvárosi református templomban tartották meg a Keresztyén Nők Világimanapját, melynek címe Győzedelmeskedjen az igazság volt,
liturgiáját pedig a malajziai nők állították össze.

 A világon már 1887 óta tartják az asszonyok által kezdeményezett világimanapot, minden március első péntekén, közel 200 országban.
A különböző tájak különböző kultúrájú keresztyén asszonyait összefűző alkalom témáját és az egységes istentisztelet anyagát minden évben
más és más ország készíti elő, amelyet minden nemzet saját nyelvére lefordítva tart meg. Idén az imanap liturgiáját a malajziai nők állították
össze, és a Győzedelmeskedjen az igazság alapgondolatot választották a világszerte közös alkalomnak. Március 2-án a nagyvárad-csillagvárosi
református templomban több felekezet nőszövetségének és számos nagyváradi keresztyén gyülekezetnek a tagjai gyűltek össze a közös
imádságra. A szervezők nevében Vinczéné Pálfi Judit lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket. Az igehirdetés mellett a különböző felekezetek
egy-egy nőtestvére a liturgia részeként imádságokat olvasott fel.

 Közös ima
 Dr. Békefy-Röhrig Klaudia budapesti református lelkipásztor a Lukács evangéliumának 18. részében olvasható A hamis bíró példázata

alapján hirdette az igét, prédikációjában kiemelve az imádság szükségességét és fontosságát. Elmondta, hogy a világ tele van hamis emberekkel
és elesettekkel, mint a példázatbeli bíró és az özvegyasszony. „Ebben a nagy kiszolgáltatottságban az Úr ugyan velünk van, de figyelmeztet,
hogy keresnünk kell imádságainkkal. Szükséges imádkoznunk, mert sem a napot, sem az órát nem tudjuk, mikor jön el Isten” – mondta el
Békefy-Röhrig Klaudia, majd hozzátette, hogy az ima a lélek tápláléka. „Aki bizalommal járul Isten trónja elé, irgalmat nyer. Nem kell attól

félnünk, hogy Isten figyelmen kívül hagyja imánkat, bármilyen halk legyen is az, attól kell
félnünk, hogy esetleg felhagyunk az imádkozással. Ebben az irgalmatlan világban egyetlen
pajzsunk az ima” – fűzte hozzá végezetül a lelkipásztor.

 A lélek lélegzetvétele
Az ökumenikus alkalom utolsó mozzanataként Fleisz Judit tanárnő rövid bemutatót

tartott Malajziáról és az ott élők szokásairól, életkörülményeikről. Békefy Lajos lelkipásztor
is felszólalt, elmondva, hogy fontos imádkozni, hiszen az ima a lélek lélegzetvétele, majd
hozzátette, ha egy népben nincs istenszeretet, akkor biztosan visszaél a joggal és
irgalmatlanná válik, de Isten idővel saját irgalmatlanságával állítja szembe őket. Az
ökumenikus imanapon a Nagyváradi Asszonykórus végzett énekszolgálatot Kiss Géza
karvezető irányításával.                                                                            Nagy Noémi
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A Bibliám története

Jézus mondja: „Valaki vallást tesz én rólam az emberek
előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt.
Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is
megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.” Ján.10:32,33

Ezzel a lelkipásztorom által bejegyzett igével kaptam kon-
firmációmkor a Bibliámat. Elegendőnek gondolva azt amit
a hittanórákon tanultam, és hát a templomba is járok,
minden mást olvastam, de a bibliát csak néha. De Isten nem
hagyott ilyen könnyelműségben, megállított és lelkével
bevilágított sötétségembe. Ráébresztett bűnös voltom
tudatára. Büntetésétől rettegve, gyötrődések között, bűneim
miatt bánkódva kezdtem keresni a szabadulást. Vágyódva
fordultam a Bibliához. És Jézus bűnösökhöz lehajló
vigasztalásában az a sajgó szívem is megnyugvást talált..
Tanításai, példázatai lenyűgöztek. Ebben az időszakban az
életem célját is keresve. Jézus csodálatos élete ragyogó
példaként állt előttem. Ifjúi hévvel elhatároztam, hogy Őt
azokkal, akik még nem hallottak róla… Hogy erre a nagy,
merész feladatra felkészülhessek, külmissziói iskolába
jelentkeztem. De Istennek „gondolatai nem a mi
gondolataink, utai nem a mi utaink,” - Éppen ekkor már 21
éves lettem és besoroztak katonának. Hamarosan már a
Munkácsi várban csak szabadidőiben olvasgathattam Isten
igéjét… Tombolt a háború és a kiképzési időnk be sem
fejeződött, már kiküldettünk Oroszországba vasút-
biztosításra. Először megrettentem, de Isten bíztatott, hogy
bár holttestek halmain kell járnom, mindezeken
áthaladok… Ígéretében bízva megnyugodtam, félelmem el-
oszlott. A Pinszki mocsarakhoz megérkezve, itt a partizánok
egyik legerősebb fészkében a velük való küzdelmeink között
tanított meg Isten az Ő gondviselésében kételkedés nélkül
megbízni. Számtalan veszélyben megőrzött, mi közben a
vasúton, utakon elrejtett aknáktól sokan megsebesültek, vagy
életüket is elvesztették, én megerősödött hittel nézhettem
az ismeretlen jövőbe…

Félévi ittlétünk után parancsot kaptunk, hogy induljunk
vissza hazánkba. Megerőltetett gyalogmentben kezdődött
visszavonulásunk. Vadászrepülőgépek támadásában az égő
Varsót kikerülve, szenvedő, síró lengyel nép között
haladtunk végig országukon. Élelmiszer osztagunktól
elszakítva, kávén, levesen élve csak kétszer kaptunk kenyeret
a 17 napon át tartó gyaloglásunkban. Kimerülten,
elcsigázottan vonattal érkeztünk meg Zala-megyébe, s itten
megpihenhettünk.

Nyugalmunk nem tartott sokáig, bevetették ezredünket
a jobban felszerelt túlerővel rendelkező orosz hadsereg elleni
harcba. Már az első összeütközések után két oldalról is körül-
zártak. Éjjel, egyetlen harckocsinkkal, golyózáporban, nagy
veszteségek árán keresztül törtünk az orosz hadálláson.
Csak vagy százan lehettünk, amikor a harckocsi mellett
pihenni megálltunk. De váratlanul aknavetők lövedékei
robbantak körülöttünk. És megszólalt a Sztálin orgonának
is nevezett sorozatvető is, ebből egyszerre 42 gránát repült
ki nagy pusztítást végezve. Ebben a rettentő helyzetben
mindenki menekült. Futás közben, hogy az életemet
megmenthessem, a katonatáskámat is eldobtam. Mikor

rádöbbentem, hogy a Bibliám is benne van, - mert nagyobb
mérete miatt itt tartottam, - vissza akartam érte menni, de
már késő volt. Elvesztettem, vajon kinek került a kezébe?....

Sokáig hiányzott, mikor egy ütközet után egy kis
csapattal menekülés közben egy falu református templomát
felismertem, beszaladtam  a lelkészlakra. A lelkész
feleségétől kértem Bibliát, de csak a fia konfirmációkor
kapottat tudta adni egy zacskó pogácsával. Köszönetet
mondva nem volt sok időm beszélgetésre, tanácsoltam,
hogy óvakodjon az oroszoktól, mert a nőkkel
erőszakoskodnak. Pénzemet az asztalra letéve rohantam a
messze járó csapatom után. Még hallottam a hazaszaladó
lelkész izgatott kiáltását : - most fogják robbantani a hidat!

Ez a most kapott Újszövetség a Zsoltárok könyvével,
mivel a zsebemben tarthattam velem volt állandóan.

Ezek után pár hónap múlva Tatabányánál
megsebesültem. Az Úr aki mindeddig megóvott, miért
engedte ezt meg?... Mert ezt is a javamért mérte teám. Olyan
felette igen súlyos helyzetből mentett ki, ahonnan csak éjjel
tudtak kihozni. A Győri kórházba vittek, itten diakonisszák
voltak az ápolóink, akik a testi sebek ápolása  közben lelki
gondozást is végeztek. Este a folyosón összegyűlve
énekeltek. Ekkor tanultam meg a következő éneket:
„Beh régen vérerezel szegény magyar! Fegyvernek éle s bűnöd
átka mar.
Remegve kérdem tán már el se jő a gyászos múlt után a jobb
jövő?
De Jézusom szelíd, feddőn felel: Kicsinyhitű, miért kételkedek?
Én úr vagyok vér és vihar felett. Hozzám kiálts magyar meg-
mentelek!” Hallelujah, 22-ik ének.

A front közeledésekor a Bécsi kórházba vittek minket.
Itten a mindennapi légiriadók alatt, - miközben a városra
hullottak a bombák, - az óvóhelyen vártuk a veszély elmúltát.
Felgyógyulásom után már nem küldtek vissza a még harcoló
csapattestemhez. Ausztria hegyei között bolyongtunk, ván-
doroltunk. Keseregtem szülőföldem, hazám elvesztésén és
könyörögtem az értelmetlen háború befejezéséért… Mikor
végre elhallgattak a fegyverek vidáman indultunk kis sereg-
ben hazafelé. De az orosz katonák utunkat állták és
betereltek a fogolytáborba. Késeket, borotvákat, mindent
át kellett adni, csak a Bibliákat, imakönyveket engedélyezték
megtartani. Két hónap múlva innen a máramarosi
gyűjtőtáborba szállítottak. Mind a két táborban a testet,
lelket sorvasztó lét közben legalább sok időm volt az Igében
elmerülve vigasztalódni és reménykedni. A német
katonáknál is csak Újszövetséget láttam, az Ószövetség
olvasása tiltott volt. Ebben a 33 000 fogollyal túlzsúfolt
táborban a vérhas pusztított. Orvosság nem volt, s én is
megkaptam. Isten könyörült akkor is rajtam, bár betegen,
de hazatérhettem és itthon már meggyógyulhattam, felerő-
södtem.

Bár a háborúnak vége lett, de Felvidéki népünkre még
sorozatosan zúdultak a megpróbáltatások, hontalanság,
elhurcoltatások, kitelepítések. De az Úr mentő kegyelmét
éppen ezekben a nehéz időkben árasztotta reánk. Szent
Lelke által a szenvedések között lelki ébredést támasztott.
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Lelkészegyesületi
hírek

A nyári lelkészegyesületi konferencia megszervezésével
foglalkozott a Magyar Református Lelkészegyesületek Választmánya
2012. március 19-én tartott mezőcsáti ülésén. A 2011-ben Deregnyőn
tartott konferenciát most a Kárpát-medence erdélyi területén,
Székelyudvarhelyre szervezi a Választmány. A 2012. augusztus 6-10-
én sorra kerülő rendezvényen magyar református identitásunkról,
annak továbbadásáról hangzanak el előadások.

Jelentkezni a csoma@copusnet.net e-mail címen lehet. Megfelelő
számú jelentkező esetén 15 személyes autóbuszt indítunk.

Csoma László

Lelkészegyesületünk 2012. április 16 - 17-én missziói napokat
tart az Abaúj-tornai Református Egyházmegye gyülekezeteiben, majd
április 18-án 10 órai kezdettel közgyűlést tartunk, melyre szeretettel
várunk minden lelkészegyesületi tagot és érdeklődő lelkipásztort.

Jelentkezni a lelkészegyesület elnökénél lehet a
csoma@copusnet.net e-mail címen. A jelentkezők számára részletes
programot küldünk.

A Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület 2012.
augusztus 27-31-én tartja a „Lelkészcsaládok hetét” a deregnyői
Református Tanulmányi Központban. Részvételi díj 50 Euró egy
család számára. További információkkal lapunk telefonszámán vagy
e-mail címén szolgálunk.

Csoma László, egyesületi elnök

FELVIDÉK MAGYAR REFORMÁTUS
LELKÉSZEGYESÜLETE

A bűneiket megismerők sokasága vágyakozott a
szabadulás és az Ige vigasztalása, útmutatása iránt.
Biblia pedig kevés volt, ezért a háború viharaiban az
engemet végig kísérő Bibliámat továbbadtam.
Amikor később kiküldettünk a missziói munkára,
mindnyájan Bibliát kaptunk. Én ezzel az ajánlással :
„Gondot viselj magadról és a tudományról, maradj
meg azokban, mert ezt cselekedvén, mind magadat
megtartod, mind a te hallgatóidat.” I. Tim. 1:16. A
látásom gyengülésével mikor már nagyobb betűsre
volt szükségem, ezt is elajándékoztam.

Hollandiából a lelki testvéreink hosszú időn
keresztül hordák hozzánk két aljzattal készített
autóikban elrejtett Bibliákat, Kálvin írásmagya-
rázatait, evangéliumi könyveket, a ruhákat
zsákokban, nyíltan. A fiaim éjjel mentek ki velük a
szőlőnkbe és az ottani hajlékban rakták ki. Innen
osztogattuk szét. Mivel nagy mennyiségben gyűltek
össze, katolikus barátainknak is jutott belőlük.
Örömmel fogadták és hordták a papjaiknak is. A
Bibliákból egyet megtartottam s ezt használom
azóta.

Erdélybe, Márta leányunkhoz utazgatva, mindig
vittem a zsebemben Bibliát, mert mindent átkutatva
a Bibliákat keresték elsősorban. A zsebemben levőt
megőrizve, otthagyhattam. A harcok tüzében
elvesztett és a missziótól kapott Bibliámba bejegyzett
Igék felejthetetlenül a szívembe vésődtek, erőt,
bíztatást, adnak arra, hogy mindvégig, - amíg, és
ahogy tehetem, - vallást kell tennem Jézus Krisztusról
„mert nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem
is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely
által kellene nékünk megtartatnunk.” Ap. Csel. 4:12

 Erdélyi Zoltán

Piován Gyõzõ:

HÚSVÉTI ÉNEK

Arannyal ékes szárnyait tárva
ölelt a nap az alvó világba,
mikor útját gyorsan megszakítva
angyal hajolt a zárt sziklasírra.

Azon a csodás tavasz-hajnalon
megtört, leroskadt fegyver, hatalom,
sápadttá dermedt az erõ, önkény,
a gúnyolódók pávás székhelyén.

Hiába volt a gõgös tagadás,
elérkezett a nagy föltámadás.
Ki latrok között szenvedett halált,
dicsõségesen mégis mennybe szállt,

kincses reményül hagyva a hitet,
hogy aki Benne gyökeret vetett:
mikor az ûrben minden ellobog,

Krisztusban élve tovább élni fog.
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Lorántffy Zsuzsanna puritán meggyőződését nyíltan
képviselte mind férje, mind György fia uralkodása idején.
Férjével könnyebben boldogult, hiszen akkor a puritánusok
fellépése még nem volt olyan kiélezett, mint fia uralkodása
idején különösen Basire aknamunkája kezdetétéről. Tehette
fia fejedelemsége idején is, hiszen jelentős birtokok álltak
közvetlenül az ő rendelkezésére, amelyeket ő szuverén módon,

saját tulajdonaként igazgatott és jövedelmével gazdálkodott.
Birtokain a puritán lelkészeknek szabad működést biztosított.
1657-ben a saját birtokát képező Fogarason dunántúli
mintára felállíttatta a presbitériumot. Medgyesi Pál az özvegy
fejedelemné udvari lelkipásztora lett és szabadon kifejthette
szóban és írásban tanait. A sárospataki kollégium élére férje
hívta meg az 1640-es évek elején Comeniust, aki akkor nem
tudott Magyarországra jönni. Tolnai Dali Jánost a szatmár-
németi nemzeti zsinat elmozdította esperesi és lelkészi
állásából. Menedéket Rákóczi Zsigmond herceg (1622-1652)
udvarában talált 1649-ig, amikor Zsigmond herceg és anyja
kinevezte rektornak a sárospataki kollégiumba, ahol 1656-ig
maradt. Ő javasolta és szorgalmazta Lorántffy Zsuzsannának
és az ifjú hercegnek Comenius ismételt meghívását, ami végül
is sikerrel járt és 1650-1654 között az eredetileg Szeges családi
nevű és végrendeltében magát magyarnak valló és azt
Szegesként aláíró Comenius a sárospataki kollégium rektor
professzora volt, aki számos korszakalkotó művét ott alkotta
és publikálta. Tehette annál inkább, mert 1651-ben működésbe
lépett a sárospataki nyomda. Tolnai Dali és Comenius jól
megfértek együtt Patakon, Tolnai Dali a francia hugenotta
Petrus Ramus (1515-1572) logikáját, továbbá gyakorlati
teológiát, azon belül homiletikát adott elő. E tárgyból publikált
könyvet Sárospatakon 1658-ban. A sárospataki kollégium főis-
kolai diákjai Comenius odaérkezése előtt 25-30-an voltak éven-
te, Comenius hatására ez a létszám 40%-kal megemelkedett.
Tolnai Dalit 1656-ban a gálszécsi zsinat rehabilitálta, ekkor
Tarcalra ment gyülekezeti lelkésznek, ahol haláláig szolgált.

Rákóczi Zsigmond hercegnek jelentős szerepe volt a család
magyarországi és külföldi kapcsolatainak ápolásában. Egy
Habsburg-ellenes felkelés vezetőjeként tekintettek rá. Nagy
külpolitikai nyereség volt, hogy 1651-ben Pfalzi Henrietta
református német hercegnőt vette feleségül. Az ifjú asszony
azonban hamarosan elhunyt és a következő évben férje is követte.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk azt a Split és Trogir közelében
található három csillagos 6, 3 és kétszemélyes apartmanokból álló,
összesen 13 férőhelyes apartman-házat, ahol kitűnő körülmények
között, szolid áron nyaralhatnak a pihenést és kikapcsolódást keresők.
Mindössze 30 méterre az aprókavicsos tengerparttól.
Menetrendszerinti hajójárat Splitbe és Trogirba (30 perc hajóút).
Magyar és szlovák nyelvű tájékoztatás az alábbi e-mail címen és
telefonszámon:

annamaria.csoma@hotmail.com 00385 92 153-5644 és a
www.slapare.com weboldalon.                                       -Szerk.-

Üdülési lehetőség Dalmáciában

Lorántffy Zsuzsanna kisebbik fia halála után is folytatta
egyházközségeket, lelkészeket, iskolákat, főleg a sárospataki
kollégiumot segítő munkáját. Fogarason 1657-ben felsőbb
iskolát alapított a románok részére, ugyanott nyomdát
alapított még abban évben. Fáradhatatlanul és komoly anyagi
terhet vállalva segítette a könyvkiadást. Különösen a
református hitvédő vitairatok kiadását látta szívesen. Maga is
írt két könyvet, amelyek közül ismereteink szerint csak az egyik
jelent meg Moses és a Propheták címen (Gyulafehérvár, 1641)
név nélkül, ebben is vallása igazát bizonygatta bibliai idézetek
segítségével. Római katolikus részről aztán durva irodalmi
támadás érte. 1660. április 18-án úgy hunyt el Sárospatakon,
hogy nem kellett megérnie június 7-ét, György fia hősi halálát.

- folytatás a következő számban -

RÁKÓCZI CSALÁDI PORTRÉK
Dr. Csohány János PhD

    Lorántffy Zsuzsanna és Rákóczi Zsigmond herceg
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A megbocsátás
Lukács  23:34

Aranymondás:Imádság:

Kedves Olvasóink! „Nincsen igaz ember egy sem!”- írja Pál
apostol a Rómabeliekhez írott levél 3. fejezetében. Minden ember
bűnös, minden ember követ el olyan dolgokat, melyekkel
megbántja Istent, vagy bánt más embereket. Ezen a világon egy
ember sem mondhatja el magáról, hogy tiszta, hogy igaz.
Minden ember büntetést érde-
melne az Istentől bűneiért.
Mégsem akar bennünket meg-
büntetni, mert a bűnt gyűlöli
ugyan, de a bűnös embert na-
gyon szereti az Isten. Azért,
hogy a bűnös embert meg-
szabadítsa bűneiből, elküldte
erre a világra Jézus Krisztust. Ő
az Isten Fia, aki emberré lett, aki
mindenben hasonlított hozzánk
emberekhez, kivéve a bűnt. Jézus
tehát nem volt bűnös. Mégis azt
olvassuk a nagypénteki esemé-
nyek kapcsán, hogy elfogják,
megverik, megkorbácsolják,
kifosztják, megalázzák, és végül
meggyilkolják Őt az emberek. A bűnösök bántják a bűntelent.
Amikor pedig keresztre feszítették, és haldoklott, nem kiabált
kínzóira, nem átkozta őket, hanem ennyit mondott: Atyám,
bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!

Ezen a ponton egy kicsit álljunk meg, és gondolkodjunk el.
Mit csinál Jézus? Imádkozik azokért, akik bántották, akik
keresztre feszítették. Imádkozik az ellenségeiért. Megbocsátott
nekik. Nem haragudott rájuk, pedig nagyon sok rosszat tettek

vele. Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy mind-
ezt azért mondta, hogy nekünk példát adjon, hogy mi is
megtanuljunk imádkozni azokért, akik bántanak, hogy mi is
megtanuljunk megbocsátani egymásnak.

Jézus azért jött erre a világra, hogy megbocsátást hozzon
nekünk. Megbékéltetett minket
az Istennel, aki Jézus áldo-
zatáért megbocsátja a mi bű-
neinket. Erről szól a húsvéti
ünnep. Az Isten megbocsátásá-
ról. De ugyanakkor szól a mi
megbocsátásunkról is. Biztos
ismeritek, sőt tudjátok is azt az
imádságot, melyet Jézus tanított
nekünk. A Mi Atyánkról van
szó. Van benne egy mondat, ami
a megbocsátásról szól. Bocsásd
meg a mi vétkeinket, miképpen
mi is megbocsátunk azoknak,
akik ellenünk vétkeztek. Az
imádság után pedig ezt találjuk
megírva: Mert ha az embe-

reknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei
Atyátok. Ha pedig nem bocsátjátok meg az embereknek,
Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. (Mt 6:14-15)

A Nagypéntek csodája, az Isten bűnbocsánata csak azé lesz,
aki megtanul maga is megbocsátani másoknak. Bocsássátok
tehát meg egymásnak bűneiteket, hogy helyesen ünnepelhessétek
a húsvétot. Úgy, hogy tudjátok, az Isten megbocsátott nektek.

K.V.

Adj nekünk alázatot, hogy belássuk hibá−
inkat, és adj erőt, hogy megbocsáthassuk az
ellenünk elkövetett bűnöket annak érde−
kében, hogy megkaphassuk Tőled bűnbocsá−
natunkat. Ámen.

„Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg
egymásnak, ha valakinek panasza volna
valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott
nektek, úgy tegyetek ti is.”
Kolossé 3: 13

A kép a nagyölvedi gyülekezetből érkezett


