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XIX. évf. 5. szám

ÁldoÁldott pünktt pünkösdi ünnepekösdi ünnepekeet !t !

Jézus Krisztus mennybemenetelével elkezdődött a bűn, a szen-
vedés és halál történetének vége, aktivizálódott a világ újjáteremtése,
mégpedig a mi, Istennek meghódolt szívünkön keresztül, a Szentlélek
ereje által. Jézus Krisztus „miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára,
és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint
látjátok is, halljátok is” (Ap Csel 2,33) – mondta Péter apostol első
pünkösdi prédikációjában. Eszerint a Szentlélek az Atyától jön,
megnyugszik a Fiún, aki tovább adja a földre, hogy övéinek Pártfogója
legyen, tanítsa őket, juttassa eszükbe Jézus
szavait, vezesse őket az igazságra, egyszó-
val újjászülje őket a romolhatatlan életre,
hogy ahol Ő van, mi is ott lehessünk.

A Szentlélek célja az ember szíve
A Lélek munkájának területe elsősorban

az ember. Az ember szívét, személyi-
ségének belső magját akarja megérinteni
és hatalma alá vonni, hogy onnan kiindulva
hódítsa vissza magának a tőle elpártolt
világot. A Lélek több mint Istennek egy aján-
déka a többi ajándék között; a Szentlélek
Isten korlátlan jelenléte, melyben életünk
felébred, teljesen és egészen élő lesz. Krisz-
tus lelkületével olt be, a vadalanyba beoltja
a szelídet, így formálja ki új énünket, amely-
nek jellemzője, hogy krisztusi vonásokat
hordoz. Amikor megvalljuk az Apostoli
Hitvallásban, hogy „hiszek Szentlélekben”,
nem csak Isten lényéről teszünk vallást,
hanem arról is, hogy Ő közöttünk van, mert
a Lélek lényege szerint Isten hozzánk
forduló arca, amint közöttünk cselekszik.

Az Isten hatalmába került ember nem tud nem szólni, nem csele-
kedni, miképpen Jeremiás vagy Ámós próféta vagy Péter apostol,
mert magával ragadja egy olyan erő, amely önmaga fölé emeli, és
egész valójára igényt tartva küldetésbe állítja. Küldetésének célja pedig
az új ég és új föld munkálása. A pünkösdi lélekáradásban Isten a
végidőkre ígért módon (Jóel 3,1kk) odafordul az emberhez, igéjéhez
kapcsolva legbensőjében megragadja, és azt munkálja, amire magától
nem lenne képes: a megtérést.

A Szentlélek változásokat idéz elő
Isten Lelke nem csak újszövetségi fogalom. A Biblia első lapjától

az utolsóig találkozunk munkájával. A „lélek” héber szava (rúah) a
mozgásban lévő levegőt jelenti, ekként lebeg a vizek felett (1Móz 1,2),
ettől reszket a fák szíve (Ézs 7,2), szélként ez hozza a sáskákat
(2Móz 10,13), és ugyanez nyugati szélként hajtja őket a tengerbe

A Szentlélek munkája
(2Móz 10,19). Mint keleti szél kiszárítja a tengert (2Móz 14,21), majd
fürjeket sodor az éhező tábor fölé (4Móz 11,31). A példákat hosszan
sorolhatnánk, de eredménye ugyanaz: a Lélek a mozgásban lévő isteni
erő megtestesítője, az ember érdekében, az emberi gyengeséggel
szemben. A Lélek az a „jelenség”, amint Isten hatalomteljes erejében
megjelenik az ember kiszolgáltatott helyzetében, és változásokat idéz
elő, éppen olyanokat, amelyekre az adott helyzetben szükség van. Ez
történt az első pünkösdkor is, hatalmas szélzúgás kíséretében. A

félelem által megbénított tanítványoknak
bátorságot adott, hogy bezárkózottságukból
kilépjenek és beszűkült életterüket a
szabadság végtelen tágasságával cseréljék
fel, amelyben nem akadály többé a másik
ember, hanem testvér a csodák közös
megtapasztalásában. Amikor változásért
könyörgünk egyéni, családi, egyházi, népi
és össznépi helyzetünk vonatkozásában, az
újat előidéző, teremtő Lelket hívjuk: „Jövel
Teremtő Szentlélek”.

A Szentlélek ismertetőjegyei
A Szentlélek ismertetőjegyei: nyitottság

Jézus felé és nyitottság Isten jövendője felé.
Önmagunk megadása Istennek: „mit
cselekedjem” - ahelyett, hogy elvárnám,
Istennek mit kellene cselekednie. A Szent-
lélek ismertetőjegye továbbá a szabadság;
közösség keresése az övéivel, a gyüleke-
zettel; Isten általi vezettetés. Isten jelen-
létének szeretete és keresése. Az imádság
képessége és szeretete - mert amikor úgy
kiáltunk: „Atyám” az nem a mi magunk

képessége, hanem az új ember hangja bennünk – teológiai kifejezéssel
élve: pneumatikus énünk –, amely az Istennel való párbeszédben
valósítja meg önmagát.

A hazugság minden formájától való irtózás a Szentlélek jelenlétének
egyik legjellemzőbb vonása. A Szentlélek első ismertetőjegyei
(1Kor 12,10) között szerepel, hogy szemünket megnyitja a hazugság
lényegének és munkájának meglátására. A hazugságot – a hazugság
lelkét – azért nehéz felismerni, mert hasonló egységet, közös akaratot,
tervszerű elgondolást testesít meg, mint amely egység az Istentől
való szellemi-lelki történésekre jellemző. Éppen ezért a Sátán
hazugvoltát – amint egy ember vagy csoport képében megjelenik – e
világ megismerési lehetőségeivel vagy bizonyítási eszközeivel
egyetlen ember sem leplezheti le, hanem csak Isten Lelke, aki a lelkek
megítélésére megvilágosítja elménket. A Szentlélek lényegi eleme,
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hogy azt, ami el van rejtve, napvilágra hozza (Ap Csel 5,3; 8,9 stb.) a
hazugságokkal szemben is. A hazugság felismerése az igazság
szeretetével azonos mértékben adatik.

A Szentlélek elleni bűn
A Szentlélek káromlása az egyetlen megbocsáthatatlan bűn az

Újszövetségben. Mit jelent a Szentlélek káromlása? Mielőtt erre vála-
szolnánk, tisztáznunk kell, hogy a Szentlélek elleni bűn és a Szentlélek
káromlása között különbség van. A Szentlélek ellen sokféleképpen
vétkezünk, de ebből Pál apostol két esetet említ: az egyik a Szentlélek
megszomorítása (Ef 4,30), a másik a Szentlélek megoltása (1Thes 5,19).
„Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét” azt jelenti: ne okozzatok neki
szomorúságot. A szomorúság a szeretet gondolatköréhez tartozik. Azt
szomorítjuk meg, aki szeret. Az ellenséget felbosszantjuk, haragra
ingereljük, de az ellenség nem szomorkodik miattunk. A textus
összefüggései szerint a hazugság, bomlasztó beszéd, keserűség egymás
iránt, indulat, harag, istenkáromlás, kiabálás, csalás szomorítja meg Isten
Lelkét. „Ha megszomorítjuk a Szentlelket, az lesz a következménye,
hogy  visszahúzódik. Ezt arról tudhatjuk meg, hogy elveszti ránk vonzását,
imádságunk formálissá, lélektelenné válik” (Békési Andor: Kálvin a
Szentlélek teológusa. Ref. Zsinati I. Bp. 1985. 114.). Súlyosabb esetben
ellenségünkké válik és harcol ellenünk (Ézs 63,10).

A Szentlélek elleni másik bűn a „megoltás” ami azt is jelenti: kiolt,

elfojt, megfojt. A Szentlélek megoltása (1Thes 5,19) így is fordítható:
„Ne gátoljátok a Lélek lobogását” (Varga Zsigmond). Ahol Isten kegyelme
különösképpen is megjelenik, arra vigyázzatok, ki ne oltsátok
becsmérléssel, tagadással. A kifejezés a tűz képét idézi fel. Gyakran
fordul elő a Szentírásban, hogy Isten erőben való megjelenését tűz-
jelenség kíséri, mint pünkösdkor is. Isten erejét a thessalonikaiak azzal
olthatták meg, hogy megvetették Isten közöttük végzett nyilvánvaló
munkáját. Kálvin az istentisztelettől való elmaradást is a Szentlélek
megoltásának nevezi.

A Szentlélek ellen elkövethető legsúlyosabb bűn a harmadik: a
Szentlélek káromlása (Mt 12,31-32). Akkor történik ez, amikor ördöginek
állítja valaki Isten munkáját, amikor tudatosan rombolja azt, amit Isten
épített a másik emberben vagy a másik ember által. A Szentlélek
káromlása Istenben való megbotránkozást okoz, így akarja semmissé
tenni másokban Isten felépített munkáját. Azt szokták mondani, hogy
aki fél, hogy elkövette, biztos, hogy nem követte el, mert éppen „félelme”
igazolja, hogy nem akarja Isten munkáját tudatosan lerontani. Jézusnak
ez az intése felhívja figyelmünket, hogy vegyük komolyan Isten Lelkét.

Pünkösd ünnepe a Szentlélek munkáját állítja gondolataink
középpontjába. Kinyitja látóterünket, és arra emlékeztet, hogy van
jövendő, kívánatos jövendő vár ránk, s e jövendő világ erőit már most
megízlelhetjük (vö.: Zsid 6,5) a Szentlélek által.

Dr. Fodorné, Dr. Nagy Sarolta

Jób második válasza első felét olvashatjuk
e rész 35 versében. A válasza barátai sza-
vainak látszólagos elfogadásával kezdődik.
Talán azért is, mert azok mindketten egyező
véleményen vannak, illetve egyikük sem áll
Jób oldalára. (Amikor az okos ember túlerővel
kerül szembe, ösztönösen is visszakozik,
felméri esélyeit).

Nem  lehetetlen, hogy ebben a visszavo-
nulásban hangulatok is felfedezhetők, de
nagyon mélyen és inkább az érezhető az első
versekben, hogy tudomásul veszi (ismét) amit
bajai előtt még tudott; a Teremtő és a teremt-
mény között a különbség hatalmas.

Jób először Isten mindenhatóságának
addig megfogalmazott bizonyítékait sorolja fel
( 9:1–12). Elifáznak (4:17) és Bildádnak (8:3)
is válaszol ebben a beszédében. A Jubileumi
kommentár magyarázója Jób szavait jelzők
sorával látja el, én a belső feldúltságot érzem
a legtalálóbbnak, bár az ide alkalmas jelzőt
mindenki maga fogalmazhatja meg érzései
alapján igazán. A továbbiakban Jób beszé-
déből ezt olvashatjuk ki: „Istennek mindig
igaza van az emberrel szemben, hiszen ő az
erősebb. Grandiózus kifejezésekkel ábrázolja
Isten mindenhatóságát úgy, ahogy az romboló
hatalomként nyilvánul meg a természetben,
de aztán felmutatja az ő teremtői és teremtést
megtartó hatalmi megnyilvánulásait is. Ezt a
hatalmat az ember is érzi önmagán, amint erre
a saját élete példa. Isten láthatatlanul és éppen
ezért félelmesen halad el az ember mellett,

amikor és ahol csak akar, mert az ő hatalma
mindenütt jelen van. Nincs ember, aki kérdőre
vonhatná őt.

Hogyan is lehetne igaz a halandó ember
Istennél? – kérdi Jób. Ha perelni akarna ő vele,
ti. abból a célból, hogy a maga vélt vagy valódi
igazát vele szemben bizonyítsa vagy érvénye-
sítse - hogyan tehetné?” (Jubileumi kom-
mentár).

Ami ezek után következik, az akkor ért-
hetjük meg jobban, ha tudatosítjuk, hogy a
szerző további gondolatainak alapjául az akkor
szokásos peres eljárás szolgál. Nem filozofikus
a kérdés feltevése, hanem: „A kép a peres
eljárásból van véve, amely a döntőbíró előtt
megy végbe, aki a kezeknek vállra helyezése
által bírói funkcióját jelzi, vö. 9:33. A vádlottat
egy határozott napra megidézheti maga elé
vö. 1:19. Miután a panaszos előterjesztette
ügyét, a vádlott ellen – beszédben válaszolhat
vö. 9:14–15.32. Ennek lehetőleg sok tanú előtt
kell végbemennie 10:17. A vádlott a maga
ártatlanságát tisztasági eskü és az ehhez
tartozó kézmosás által erősítheti vö. 9:30;
Zsolt 26:6. Az ügy megvizsgálása után a bíró
vagy elmarasztal (kárhoztat) 10:2; már
amennyiben a panaszos kérésekkel meg nem
lágyítható 9:15; vagy felment 9:28 és a
vádlott ismét emelt fővel járhat 10:15.”
(Jubileumi kommentár). Egy ilyen eljárás
során talán volna rá esélye, hogy akár felmentő
ítéletben részesüljön. Jób - az ember - szeretné,
ha peres ügyeiben Isten kisebbé, emberibbé

válna. De eszébe juthat itt a szerzőnek az a
mítosz, amelyet talán a babyloni fogságból
hozhattak magukkal, miszerint: „A babyloniai
mythologiában a világ teremtését Marduk
Istennek a kozmikus szörnyeteggel Tiamattal,
a káosz megszemélyesítőjével vívott harca
vezeti be. Ebben a küzdelemben Tiamat ol-
dalán más szörnyetegek is állnak, amelyeket
a mythosz „a segítők (cinkosok)” néven ismer.
Jób 26:12 és 38:8–11 arra utalnak, hogy
Izráelben is el volt terjedve egy népszerű
felfogás, amely a rendezett világ teremtését
a kaotikus erőknek az Úr részéről történt
megfékezéseképpen képzelte el s ezt a felfo-
gást költői formában is kifejezte. (Zsolt
89:11-ben szintén Ráháb szerepel, ahol a
kaoszt vagy az őstengert személyesíti meg).
Ráháb cinkosain tehát azokra a kozmikus
erőkre kell gondolni, amelyekre az Úr a
teremtésben a természeti rend törvényeit
rákényszerítette”. (Jubileumi kommentár).

Jóbnak éppen az a panasza, hogy Isten
kényszeríthet, sőt mindenképpen kárhoztat,
akár ártatlan, akár bűnös az ember 9:20.
Mintha elfeledné az első emberpár vétkének
következményeit: „...mindnyájan bűnben
fogantatunk és bűnben születünk”. (Kis Káté
10.k. 11.old.)  Isten mindenhatóságát Elifázzal
ellentétben nem úgy mutatja be, hogy az
erkölcsi célok szolgálatában áll, a szenvedőket
vigasztalja, hanem úgy beszél róla, mint amit
törvény és jog nem korlátoz és az ember
megrontására való. Végletekben gondolkodik,
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 „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 ma-
gyarság 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

szinte elfeledi Istent szeretetet és kegyelmet
gyakorló szövetségesnek látni. Innen pedig
rövid úton érkezik el oda, hogy Isten teremtő
munkájára is úgy gondol, mint valami folyton
ismétlődő és megújuló cselekvésre, ami
átláthatatlan, ellenőrizhetetlen, szinte kaotikus.
Végül pedig a láthatatlanság csak még
félelmesebbé teszi Isten hatalmát…

Jóbot ez a fájdalmakban kigondolt Isten
kép arra a következtetésre juttatja, hogy „akár
vádlottként kell megállnia Isten előtt; nem
képes felelni a kérdésekre, akár panaszosként
keresi a maga igazságát, alul marad, mert Isten
cselekedeteit – ő így látja akkor – önkény
mozgatja. Isten úgy megzavarja ellenfelét a
tárgyaláson, hogy hiába van igaza, saját szája
is ellene vall. Jób gondolata az, hogy olyan
Istenben, akivel szemben fel kell adni az
igazságot, nem lehet bízni”. (Jubileumi
kommentár).

Jób itt tudatosítja tehetetlenségét Istennel
szemben, de nem vallja be bűnösségét.
Megmakacsolja magát. „Lesz, ami lesz! de
Istennel szemben is kimondja az igazat: Isten
nem bánik igazságosan az emberekkel, mert
ártatlant és bűnöst egyformán megsemmisít.
Hatalmat ad a gonoszok kezébe és fedezi
gazságaikat. Ezt tapasztalja ő saját magán is.

hassuk magunktól a tisztátalan gondolatokat,
indulatos beszédet, megváltottaidhoz
méltatlan cselekedeteket. Adj erőt, hogy amint
Te szüntelenül munkálkodsz örök életünkért,
mi is munkálkodjunk eljövendő szent
országodért. Térítsd magadhoz a hitetleneket,
hódoltasd meg az ellened küzdőket, hogy tied
legyen a dicsőség  mindenütt és mindenekben
Jézusunk nevében kérünk - Ámen!    – id. f. -

Élete rohan a halál felé és szűnni nem akaró
fájdalmai bizonyítják, hogy Isten bűnösnek
tartja és bűnösként is kezeli. Bűnösnek kell
lennie, mert minden arra irányuló kísérlete,
hogy tisztázza magát, hiábavaló, Isten a maga
hatalmi súlyánál fogva bűnössé bélyegzi. Isten
nem közönséges ellenfél, aki felett ott van a
bíró, hanem ő ellenfél és bíró egy személyben.
Ha Isten vele szemben lemondana erről az
előnyéről és szóhoz engedné jutni, félelem
nélkül tisztázni tudná magát”. (Jubileumi
kommentár).

Ima: Mindenható örök Isten, kegyelmes
Atyánk Jézus Krisztus által! Te azért
teremtettél minket, hogy Veled örökkétartó
boldogságban élve dicsérjünk és magasz-
taljunk Téged. De első szüleink enge-
detlensége utat nyitott a bűnnek, s mi sokszor
elfeledjük, hogy ártatlanságunkra Veled
szemben nem hivatkozhatunk. Igéd által látjuk
Atyánk, minél távolabb vagyunk ettől az
ismerettől, annál szegényebbek vagyunk
lelkiekben, annál több bennünk a lázadás
tüze. Köszönjük, hogy ennek ellenére nem
haragod sújt le ránk, hanem Szentleked ereje
állítja lelki szemeink elé Megváltónkat, szent
Fiadat, hogy kegyelmes szeretete közelebb
vezessen Hozzád. Segíts, hogy távol tart-



4

Hitről hívőknek
VILÁGOLDAL

Megépült Noé bárkája
A londoni olimpia ideje alatt a Temzén lesz látható Noé bárkájának

mása. A hajóval a Bibliát népszerűsíti egy holland vállalkozó.

„Gyere és nézd meg, hogyan élt Noé és családja” – így reklámozza
magát a hollandiai Dordrecht kikötőjében álló bárka. Készíttetőjét, az
egy észak-hollandiai kis faluból származó építészt, Johan Huibers-et
(alsó képünkön) bevallása szerint egy rémálma motiválta a hatalmas
monstrum kivitelezésére.

1992-ben ugyanis azt álmodta, hogy a Földön szökőárak
keletkeztek és özönvíz borította el Hollandiát. A most a hatvanas
éveiben járó építőipari cégvezető Isten szavát értette meg az álomban,
és már másnap elhatározta, hogy felépíti a bárkát. A hívő Huibers
Mózes első könyvéből leste ki a méreteket: a svéd fenyőből készült
hatalmas hajó kilencvenegy méter hosszú és négy emelet magas
lett.

A háromezer tonnás bárkán az állatok életnagyságú másolatai,
köztük zsiráfok és zebrák találhatóak, egyes források szerint csak az
elefántot mintázó másolat mintegy kétmillió forintba került. Kisebb

élő állatok, például csirkék, nyulak, papagájok és pávák is helyet
kaptak a dekken.

Noha a projekt iszonyú költségekre rúg, nem kell félteni a holland
vállalkozót. A húszezer négyzetméteres területen mozi és étterem is
várja a látogatókat, a bárka weboldalán hirdetik, hogy esküvők,
gyerekzsúrok, és más rendezvények megszervezését is vállalják.

Huibers mégis missziót is teljesít: bevallása szerint a Biblia
olvasására akarja inspirálni az embereket. Ezért a látogatók előtt
nemrégiben megnyílt hajón a Bibliát, a keresztyénséget népszerűsítő
előadások hangzanak el, és gazdag képanyag mutatja be Noé
történetét. A hajóépítő missziója a londoni nyári olimpiai játékok alatt
teljesedhet ki. Huibers kérvénnyel fordult London polgármesteréhez,
hogy a július 27-től augusztus 12-ig között zajló játékok alatt a brit
fővárosban bocsáthassa vízre az építményt. Boris Johnson
beleegyezett, így vízicsoda a Temzére kerülhet, és akár egyszerre
ezerötszáz látogató tekintheti meg az ószövetségi bárka évekig épült
mását.

Isten parancsa Noénak. Monda azért Isten Noénak: Minden testnek
vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg
általok: és ímé elvesztem őket a földdel egybe. Csinálj magadnak
bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg
belől és kivűl szurokkal. Ekképpen csináld pedig azt: A bárka hossza
háromszáz sing legyen, a szélessége ötven sing, és a magassága
harminc sing. Ablakot csinálj a bárkán, és egy singnyire hagyd azt
felülről; a bárka ajtaját pedig oldalt csináld; alsó, közép, és harmad
padlásúvá csináld azt. Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy
elveszessek minden testet, amelyben élő lélek van az ég alatt; valami
a földön van, elvész. De te veled szövetséget kötök, és bemégy a
bárkába, te és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei teveled.
És minden élőből, s minden testből, mindenből kettőt-kettőt vígy be a
bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak: hímek és nőstények
legyenek. A madarak közül az ő nemök szerint, a barmok közül az ő
nemök szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatjai közül az ő
nemök szerint; mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben
maradjanak. Te pedig szerezz magadnak mindenféle eledelt, mely
megehető, és takarítsd be magadhoz, hogy neked is, azoknak is legyen
eledelül. És úgy cselekedék Noé; amint parancsolta vala néki Isten,
mindent akképpen cselekedék. (Mózes 1, 6, 13-22)

reformatus.hu

Ma buzgóbban imádkozzatok
És jobbak legyetek,
Ma csupa hála és hűség legyen
Gyermekszívetek.

Anyák napja van, édesanyáké,
Akik míg élnek,
Az örök gond és munka lázában
Értetek égnek.

Sz. Nemes Erzsébet: AnAnAnAnAnyák napyák napyák napyák napyák napjárjárjárjárjáraaaaa
Hervad az arcuk? Őszül a hajuk?
Észre sem veszik,
Hogy mindenetek meglegyen nektek,
Csak azt keresik.

Bánatotokban, fájdalmatokban,
Veletek sírnak,
Simogatásuk mindig kéznél van,
Gyógyító írnak.

Az élet minden nyűgét, keresztjét
Vállukra veszik,
Az utatokra, hogy sima legyen
Szívüket teszik.

A jó Istennek ma kétszeresen
Megköszönjétek,
Hogy áldozatkész édes, jó anyát
Adott tinéktek.
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2012. április 29-én közös örven-
dezésre hívták a híveket a királyhelmeci
templom harangjai, Molnár István
lelkipásztor ünnepélyes beiktatására.

A hálaadó istentisztelet igehirdetési
szolgálatát egyházunk püspöke,
Fazekas László végezte a Mt 5:1-16 és
a Jn 3:29-30 alapján. Igehirdetésében
hangsúlyozta, hogy rendkívüli dolog,
az, ha egy gyülekezet lelkipásztort
választ, mert az a gyülekezet él és élni
kíván az Isten gazdag kincsestárából.
A lelkipásztori szolgálatra utalva,
megemlítette Diogenész példáját, aki
Nagy Sándortól egy dolgot kért, hogy
ne állja el a napot. Hasonló a lelki-
pásztor hivatása, nem elállni a napot,
Isten világosságát, hanem megmutatni
és megélni azt a csodát, amely egyedül
Istentől származik. Beszédében re-
ménységre és hű szolgálatra biztatta
szolgatársát, Isten szeretetében és
vezetésében bizakodva.

A lelkészbeiktatás szolgálatát
Molnár Elemér esperes végezte, a
Róma 8:11 alapján. Megható beszédé-

LelkészbeiktLelkészbeiktLelkészbeiktLelkészbeiktLelkészbeiktatás – Kiratás – Kiratás – Kiratás – Kiratás – Királyhelmecályhelmecályhelmecályhelmecályhelmec

ben nemcsak mint esperes, hanem mint
édesapa is köszöntötte és megáldotta
fiát és szolgatársát.

A gyülekezet által készíttetett aján-
dék palástot Bányácski Béla és Varga
János gondnokok adták át ünnepé-
lyesen, majd a gyülekezet fiataljai
énekkel, Bók Viktória Oláh Lajosné:
Magvetés c. versével köszöntötte
a beiktatott lelkipásztort.

A 264:4 dicséret eléneklése után
Molnár István szolgált igehirdetéssel,
a Zsoltárok 106:1 alapján, az Úrnak adva
hálát minden kegyelemért és tálentumért,
amelyekkel Istennek szolgálhat. Hálát
adott Istennek szüleiért és hitvestársáért,
akik támogatták és segítik szolgálatát,
valamint azért az elhivatásért, amelyet
betölthet szolgálatával.

A gyülekezetek képviseletében
Fazekas Erzsébet és Kulcsár Eleonóra
Királyhelmec, Kocsis Géza Pólyán és
Csoma Barnabás Szolnocska részéről
köszöntötték igével, verssel a beiktatott
lelkipásztort, majd a szinyéri gyülekezet

gondnoka is csatlakozott a köszöntők
sorához.

A több egyházmegyéből meghívott
lelkipásztorok egy-egy igeverssel
osztoztak az ünneplésben, jókívánsá-
gaikat kifejezve Isten Igéje segítségével,
hiszen ez a szolgálat egy út, amelynek
minden szépsége mellett sok a kihívása
és buktatója, amelyen a beiktatott
Molnár István feleségével együtt
hűségesen szolgál.

Az istentisztelet a Nemzeti Imádság
éneklésével, áldással és a 434:1 dicsérettel
zárult, majd a megjelenteket szeretet-
vendégségre várták a királyhelmeci
gyülekezeti házba. A meghívott vendégek
a gimnázium ebédlőjében vehettek részt az
ünnepi ebéden, ahol a köszöntések és
áldáskívánások folytatódtak a gyüleke-
zetek, presbiterek, szolgatársak, család-
tagok és ismerősök részéről.

Az áldott alkalomért legyen Istené
a dicsőség.

Györky Szilvia
fotók: Györky Marián
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Virágvasárnap, az Úr Jézus Jeruzsálembe vonulásának ünnepén,
ezzel az Igével köszöntötte a kórustalálkozónak otthont adó kisgéresi

gyülekezet lelkipásztora, Blanár Erik az istendicséretre összegyűlt
kicsiket és nagyokat. Majd az egyházmegye esperese,  Molnár Elemér
magyarázta a virágvasárnapi evangéliumot Máté evangéliuma 21.
részének első 9 verse alapján. Igehirdetésében többek között elmondta,
hogy Jézusnak a Golgota keresztjére megérkező útja egy nagyon
tudatos, értünk vállalt út volt, amelynek mozgatója az isteni „kell”
volt. Az Úr Jézus nem másokat legyőzni akaró Uralkodóként jött, hanem
a béke Fejedelmének szeretetével. Ő Maga hordta a terheinket,
bűneiket, alázatosan, szamárcsikó hátán, szolgálva minket. Segítséget
és áldást hoz az Ő útján, miközben soha nem Magára gondol, hanem
azokra, akik segítséget várnak.

A kórusok sorát az előző év őszén alakult kisgéresi gyermekkórus
kezdte meg. Ez volt az első szolgálatuk nagyközönség előtt. Két éneket

énekeltek zongorakísérettel (Rád bízom, Szabadításod örömét), nagy
átéléssel és lelkesedéssel. Nagy öröm volt látni a sok csillogó
gyermekszemet.

Őket a perbenyiki női kórus követte, Sunitráné Szabó Miriam
vezetésével. Négy éve szolgálnak hazai és magyarországi

gyülekezetekben. Egy a 25. zsoltár ihlette Halleluja-éneket énekeltek
nagy belső átéléssel.

„Dicsérjétek Istenünket ti szolgái
mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és
nagyok.” (Jel 19,5b)

Beszámoló a Zempléni
Egyházmegye kórustalálkozójáról

A népes kiskövesdi vegyes kart ez alkalommal Balla Viktória
vezényelte, a kórus vezetője Balla Sarolta a zongorakíséretet vállalta.

3 éneket énekeltek. Vulpius: Dicsőség néked, Istenünk gyönyörű
ujjongó darabját, a Kodály év kapcsán énekeskönyvünk 263.
dicséretét,  végül pedig Gárdonyi Zoltán, Tartsd meg hazánkat című
kánonját nagy lelkesedéssel és tökéletes szövegmondással.

Utánuk a bacskai gyülekezet kamarakórusa tett bizonyságot. Az eredeti
8 tagból a kórustalálkozón 6 tudott részt venni. A kórus 2009 őszén

alakult. Vezetője Kocsis Klaudia zenetanárnő. Eddig főleg a hazai
gyülekezetben szolgáltak, de énekeltek már Örösben és Kistárkányban
is. Próbáikat nem rendszeresen, hanem időszakosan tartják. A kórust
nagyon szép, kiegyenlített hangzás jellemezte. Hatan 3 szólamban is
tudtak énekelni!!! Az 1925-ös kiadású Csehszlovákiai énekeskönyv
Elédbe zászlók lobognak kezdetű énekét énekelték és Gustav Nordquist
Tékozló fiúját.

A bodrogszentesi ifjúsági éneklőcsoport két és fél éve működik. Az
egyházmegye több gyülekezetében szolgáltak már, és a sárospataki
református tanítóképző kórusával van testvérkapcsolatuk. Elsőként

az énekeskönyvünk 422. dicséretét énekelték „Jobban tiéd Uram,
jobban tiéd” kezdettel. Nagyon fiatalossá tette ezt az éneket a
gitárkíséret. Majd a 119. zsoltár 105. verse alapján íródott Ó Uram, a
te Igéd lámpás kezdetű ének következett, végül pedig a Magára vette
szennyes ruhámat ifjúsági ének. Ennél az énekkarnál lehetett
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megfigyelni először, hogy a jelen lévő gyülekezeti tagok teljesen spontán
módon bekapcsolódtak az énekkar éneklésébe.

A kisbári-nagybári-csarnahó gyülekezetek énekkara erre a
kórustalálkozóra alakult, saját bevallásuk szerint nem állandó kórus.
Vezetője Tóth Szilvia lelkésznő. Tagjai egy kivételével mind hölgyek.

A református és az evangélikus énekeskönyv énekeiből válogattak
főleg, de elhangzott Händel Júdás Makkabeusából a Győzelmet vettél
kezdetű ének is. Különösen tetszett a Krisztus virágunk kezdetű énekük,
ahol a dallamot mindig más páros énekelte, a refrént viszont minden
kórustag.

A Calix kistárkányi női kórus 6 éve működik. Bevallásuk szerint,
énekelni csak boldog lélekkel lehet. Ha bajokat otthagyva mennek is

a tagok a kóruspróbára, az éneklés által megfeledkeznek egy időre a
gondokról. Sok helyen szolgáltak már. Berkesi Sándor Jöjj, az Úr vár
reád-ja után Géczy Katalin Találkoztam Teveled című művét énekelték,
majd végül énekeskönyvünk 466. dicséretének feldolgozását.
„Szívüket-lelküket kitéve” énekeltek.

A ladmóci kórus vezetője Spisák Mária. A kórus már a 10. Ladmóci
kórustalálkozóra készül. Létszámát tekintve az énekkar kb. 15 főt
számlál. A tagok ugyan időnként cserélődnek, de a mag ugyanaz.
Nagy fegyelmezettség jellemezte a kórust. Egyszólamú és
háromszólamú műveket egyaránt énekeltek nagy átéléssel.

Ugyanez a nagy fegyelmezettség jellemezte ladmóci gyermekkórust
is. Türelmesen várták a gyermekek, hogy mikor kerülnek már sorra. A
másik gyermekkórushoz hasonlóan ők is nagy lelkesedéssel és

örömmel szolgáltak. A kórusvezetőnek sok munkája lehet abban, hogy
ilyen szépen tudott megszólalni a gyerekkórus. Különösen megható
volt, amikor az utolsó, Szeretet áradjon köztünk kezdetű ének végén
a ladmóci felnőtt kórus is belépett (a gyerekek a felnőtt kórus elé
sorakoztak be), végül pedig az egész templom énekelt.

Utolsó előttiként az örösi gyülekezet vegyeskara szolgált. Vezetőjük
Hornyák István, a gyülekezet kántora. 13 éve működnek már.

Repertoárjukban énekeskönyvi énekek, ifjúsági énekek és 3 szólamú
feldolgozások szerepelnek. Nagyon jól szólt a Felvirradt áldott szép
napunk gitárral és ritmustojással, de a 185. dicséret 3 szólamú
feldolgozása is.

A sort a hazaiak női kórusa zárta, amely 6 évvel ezelőtt alakult.
Nagyon szép volt tőlük a 465. dicséretünk feldolgozása és a Szeretni

szüntelenül kezdetű ének is, de igazi koronája volt a kórustalálkozónak
Juhász Gyula De profundis című versének megzenésített változata.

A kórusok bizonyságtétele után Bodnár Noémi lelkész, az
Egyházzenei Osztály asszisztense is köszöntette és bíztatta az
énekkarokat, átadta az Egyházzenei Osztály kottaajándékát és az
emléklapokat. Többek között elmondta, hogy ha nyelvében él a nemzet,
akkor énekében él a gyülekezet. Az az egyházmegye, ahol 11 kórus
működik, hihetetlenül gazdag és nagyon áldott lehetőség lenne közös
szakmai továbbképzést tartani a kórusoknak és vezetőinek.

A gyülekezet nagyon szép emléktárgyat készített a kórusok
számára: dísztányért a találkozó Igéjével, amelyet Blanár Erik
lelkipásztor adott át a kórusok vezetőinek. A záróima és -ének
eléneklése után a találkozó a gyülekezeti teremben folytatódott
szeretetvendégséggel és kötetlen beszélgetéssel.

Bodnár Noémi, fotók: Györky Marián
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Ünnepi megemlékezés IpolypásztónÜnnepi megemlékezés IpolypásztónÜnnepi megemlékezés IpolypásztónÜnnepi megemlékezés IpolypásztónÜnnepi megemlékezés Ipolypásztón

Március 25-én Ipolypásztón és Garamsallón az
istentiszteleti alkalmainkon és azt követően vendégeink
voltak a budai Szilágyi Dezső Téri Református Gyülekezet
egy csoportja, akik eljöttek közénk, hogy velünk töltsék ezt
a napot, ismerkedjenek velünk. Amint azt a csoport vezetője,
Csenki Zsuzsa, a gyülekezet presbitere és diakóniai
gondnoka elmondta, nemcsak a gyülekezetben végeznek
szeretetszolgálatot, hanem a gyülekezeten kívül is és a
határon kívül is, hiszen lélekben, Krisztusban összetartozunk,

Látogatók Ipolypásztón és Garamsallón

s az erőseknek segíteniük kell a gyengéket. Jelen esetben az
erősek, a budaiak meglátogatták a gyöngéket, gyüle-
kezeteimet. A találkozás mindkét oldalon nagyon jó
érzéseket váltott ki belőlünk, valóban a testvéri szeretetet és
közösséget élhettük meg, s erősödhettünk, épülhettünk
egymás hite által.

Ambrus Erika

Március 18-án mintegy negyven
személy részvételével zajlott le a
1848-49 -es magyar szabadságharc
164. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepi megemlékezés Ipolypásztón. A
Magyar Koalíció Pártja helyi szer-
vezete, az ipolypásztói önkormányzat
valamint a helyi Református egyház
szervezésében  megtartott megem-
lékezés méltó módon tisztelgett a
szabadságharcban elesettek emléke
előtt. A megemlékezés a temetőkertben
Kovács Sebestyén József volt
ipolypásztói lelkész sírjánál kezdődött

Szűcs Júlia (MKP) elnök asszony
megnyitójával, majd a XC. zsoltár
eléneklését követően a Szózat
szavaltatott el. A legkisebbek részéről
két Kossuth nótát hallgathattak meg
az összegyűltek Riedly Miklós
előadásában. Koszorúzott az MKP
helyi és Lőrincz Tamás képviseletében
az MKP járási szervezete is. Kegyeletét
rótta le Kun Ferencz is a Rákóczi
szövetség nevében. A koszorúzást
követően a tömeg a templomhoz
vonult, ahol a polgármester úr
köszöntötte az összegyűlteket, s
méltatta a szabadságharc nagyságát.
Beszédében kitért az akkori magyar –
szlovák kapcsolatokra, hangsúlyozva
az akkori összetartozást, összetartást a
közös cél érdekében. A falu fiataljai
versekkel tisztelegtek az ünnep előtt,
majd újra hallhattuk a Szózatot és a
Nemzeti dalt. A templomkertben
állított kopjafa koszorúzását követően
a XLII. zsoltárt énekelte el a tömeg,
majd ünnepi Istentiszteletre került sor a
templomban, ahol Ambrus Erika
lelkészasszony tolmácsolásában a
„Hívő ember szabadsága“ címmel
hallgathatták az egybegyűltek a
prédikációt. Az Istentiszteleten belül
került sor a Rákóczi szövetség nevében

Kun Ferencz úr előadására, melyből
több, eddig talán nem is sejtett
információhoz juthatott a gyülekezet a
szabadságharcban tevékenyen részt
vevő nagyjaink életéből. Előadását
követően fennállva énekelte a
gyülekezet Nemzeti imánkat így róva
le kegyeletét a nemzet nagyjai előtt.

Sejli Csaba, Ipolypásztó
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3 in 1 Vígtelkén
Ahogy mondani szokás, még ki sem száradt a tintám a papíron és

már megint jelentkezem írásommal. Egyszerűen arról van szó, hogy
az eklézsiánkban úgy felgyorsultak az események a hitélet terén, hogy
úgy érezzük, e történéseket meg kell, hogy osszuk a kedves
reformátustestvér olvasókkal

Az első örömteli történés a szalóci református anyaegyház keretén
belüli vígtelkei leányegyházban volt, ahol az utolsó években az
elhalálozások által, kezdett csökkenni az egyháztagok száma és
létszámnövekedés nem mutatkozott. Hozzá kell ehhez tenni, hogy
nagyon kis közösségről van szó, hiszen az összlakosság száma 90
körül mozog és ebből az egyháztagok száma 40 körüli. Még
elszomorítóbb az aktív templomlátogatók száma ami átlagban 7, az
is 60 éven felüli.

Ezért éreztünk elégtételt akkor, amikor ez év március 4-én,
vasárnap, Nyéky Miklós beosztott lelkészünk által fölkészített és a
presbitériumunktól támogatott 4 fiatal /két nő, két férfi/ konfirmációját
visszhangozták az 1785-ben épült templomunk falai. Ekkor vettek
először Úri vacsorát is. Ehhez kapcsolódott még 2 keresztelő is /1 fiú
és 1 gyermek/. A templomunk ezen alkalommal megtelt nemcsak a
konformadusokkal, de azok szüleivel, nagyszüleivel, rokonaival a
kereszteltek keresztszüleivel, nem utolsó sorban a szalóci és vígtelkei
presbiterek, pótpresbiterek és hittestvérek személyeivel is.

A következő meghitt találkozást környékbeli református, de
evangélikus és katolikus hittestvérekkel is pedig a Vígtelkén meg-
rendezésre kerülő háromnapos evangelizáció bizonyította a legjobban,
ahogy az emberek vágynak a lelki malasztra is, hiszen ez a böjt alatti
napokban zajlott le mégpedig március 8., 9., és 10-én. Ezen alkalom
azért is volt felemelőbb, hiszen az igét mind a három nap Berkesi
Gábor, budapesti, Pozsony utcai gyülekezet lelkipásztora hirdette, aki
a Bibliai téziseket a mai ember megkérdőjelezhető életstílusának
visszahatásait próbálta lefesteni a hitélettel kapcsolatban. Kifejezetten

meghitt hangulatot biztosítottak ehhez a lelkészeink gitár és
szintetizátor kíséreteikkel aláfestett egyházi énekeinkhez, akikkel
együtt énekeltek a körülbelül 100 személyt kitevő hittestvérek is.
Külön örömet hoztak a körünkben a Gömöri lelkészek zenekara. Két
furulya és 1 gitár kíséreték a kristályhangú lelkésznő kollégájukat.

A lelkiek után jólesett a szeretetvendégség keretén belüli édes és
sós finomságok változatos ízei, amit teával öblögettek le a résztvevők,
baráti beszélgetésekkel egybekötve. Ezt a meghittséget csak a
Krasznahorkai vártűz tette szomorúvá, amit spontán – közös
„Krasznahorka büszke vára” dallal fejeztünk ki, bízva abban, hogy
jószívű adakozással mi is hozzájárulunk a leégett tetőszerkezet és
történelmi ereklyéink kijavításához és restaurálásához szakemberektől
fémjelezve.

A harmadik figyelemreméltó esemény pedig az 1848-as
szabadságharcra való megemlékezést említenénk, melyet március
18-én tartottunk meg a szalóci templomkertben. Egy meghitt program
keretén belül megkoszorúztuk az ott álló kopjafát és a templom falain
belüli istentiszteleten is megemlékeztünk hős vértanúinkról. Lelkészünk
igehirdetésében kitért a bibliai égő csipkebokorra, jelenkori
aktualitására, hogyan figyelmezteti Isten a mai híveit, ha nem veszik
figyelembe a biblia írt szavait és hitetlenül elfordulnak családjuktól,
hazájuktól, gyökereiktől, hitüktől a földi javak miatt. Ilyen példákat
hozott fel a pár évtizede történt szilicei templomtoronyba csapó
villámról, annak meggyulladásáról, és hogy ez hogyan ébresztette föl
sok sziliceiben a hit szunnyadozó parazsát, személyesen a mai gond-
nokasszonyban. Legaktuálisabb azonban a krasznahorkai vártűz, mely
lelkészünk bizonyságtételében a kátébeli „véletlenek nincsenek”
juttatta eszünkbe. Figyelmeztetés ez talán azon magyar testvérek
számára akik a népszámlálási adatok szerint nem vallották sem
magyarnak, sem reformátusnak magukat, földi boldogulásuk miatt
tették mérlegre magyarságukat, hitüket, hovatartozásukat. Tüzet
ébreszteni a szívekben fejeztük ki mi szalóci és vígtelkei magyar
reformátusok egy szimbolikus aktussal – mégpedig ezen
istentiszteleten a „Krasznahorka büszke vára” Szalóka éneklőcsoport
által dallamokra az Úrasztalon égő gyertyáról minden jelenlévő
meggyújtott egy gyertyát és ezt az Úrasztalára helyezve közösen
énekelte ezt a „felvidéki himnuszt”. Ezen istentiszteltet és a
Szabadságharcra való megemlékezést nemzeti imádságunk a himnusz
eléneklésével zártuk. Ezután a
kultúrházban szeretetvendég-
ségre került sor.

Bokros Gyula
vígtelkei gondnok
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Nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről -

Rendhagyó nagypénteki istentisztelet Kassán
a Terasz-városrészben

Hosszú előkészület előzte meg a
nagypénteki ünnepi istentiszteletet a
kassai Terasz-városrészben működő
missziói gyülekezetben, amelyen az
iskolai hittanoktatásban részesülő
diákok és gyülekezeti tagok olvasták fel
részenként a Kazinczy Ferenc által
készített Biblia-átiratból Krisztus Urunk
szenvedéstörténetét. Gyönyörű,
archaikus magyar nyelven íródott,
mégis a mai emberhez is közel álló,
nagyon mély, megélt hittel átitatott,
Kazinczy szavaival élve „újtestámen-
tomi históriák” ezek. Igazi gyöngy-
szemei a magyar irodalomnak. Egy-egy
rész után a gyülekezet énekelt egy-egy
énekverset, amely a felolvasott igerészt
foglalta össze. Nagyon nagy erővel
szólalt meg Júdás árulása, az utolsó
vacsora szereztetése, Jézus elfogatása,
kihallgatása, útja a keresztfára és a
halála. Az istentisztelet kezdési
időpontja Jézus Krisztus halálának az
órája volt. Jézus Urunk fájdalomút-
jának bejárása után úrvacsorai kö-

zösségben lehettünk együtt. A gyü-
lekezeti közösségben szolgáló beosztott
lelkész különleges csodaként élte meg
azt, hogy minden ülőhely el lett foglalva
az ünnepi istentiszteletre érkezett
gyülekezeti tagok által. Igazi áldott
alkalom volt ez, legyen érte áldott az
Úr.

Bodnár Noémi,
kassai beosztott lelkész

Ebben az évben két tisztségviselőnk is jubilált a
Nemeshodosi Református Gyülekezetünkben.

Szeretettel ajánljuk minden kedves olvasó figyelmébe a
ma is élő példaképeinket, akiket megbecsülés és szeretet vesz
körül. Az alábbi tisztségviselők (presbiter, gondnok)
tisztségüket „Szolgálatnak“ tekintették, és tekintik ma is,
amely követendő példa lehet azok számára, akik netán azt
másként értelmeznék. Ahogy meg is van írva:

„Ami pedig egyébiránt a sáfárságokban megkívántatik az,
hogy mindenik hűnek találtassék.” (1Korinthus 4, 2.)
Köszöntöttük Gergely Edét, gyülekezetünk tiszteletbeli

presbiterét, aki 2012. januárjában betöltötte 80. életévét.
Gyülekezetünk érdekében sokéves önzetlen presbiteri
szolgálatot végzett, melyet ezúton is köszönünk, melyre a
jövőben is változatlanul számítunk; és nem utolsó sorban
köszönjük a szeretetvendégség szíveslátását is. Kívánjuk,
hogy számtalan éven át éltesse még Isten körünkben, jó
egészségben, hogy erőnk mértéke szerint még sokáig együtt
szolgálhassuk az Ő dicsőségét!

Hodossy Bélát ugyancsak 80. születésnapja alkalmából
köszöntöttük ez év márciusában szeretettel. Gyülekezetünk
gondnoka is szeretetvendégséggel vendégelte meg a
köszöntőket a gyülekezeti teremben, és meghatottan köszönte
meg a lelkésznő által átnyújtott ajándékot. Fábik Terézia
pénztáros a presbitérium nevében virággal köszöntötte az
idős gondnokot. A köszöntők között volt számos fiatal

Születésnapot köszöntöttünk!Születésnapot köszöntöttünk!Születésnapot köszöntöttünk!Születésnapot köszöntöttünk!Születésnapot köszöntöttünk!
gyülekezeti tag is, akik nagy tisztelettel köszöntötték elöljá-
rójukat. Ahogy a lelkésznő asszony mondta ez alkalommal
az Ige alapján:  „Kegyelemből tartattatok meg hit által; és
ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez.“ (Efézus 2,8) Kedves
Gondnok úr, kegyelemből tartattál meg te is ez a alatt a
nyolcvan év alatt. A ma embere gondjaiban, megpróbál-
tatásaiban, napi küzdelmeiben oly gyakran elfeledkezik, el
tud feledkezni erről. És sajnos arról is, amit a másik szép
Ige mond: „Minden gondotokat vessétek őrá, mert neki
gondja van rátok.“ (1 Péter 5,7). Gondja van gyüleke-
zeteinkre, településeinkre, népünkre, nemzetünkre. Gondja
van alkalmainkra, küzdelmeinkre. Gondja van Krisztusnak
családjainkra, szeretteinkre is. Egyedül az Úr Jézus Krisztus
az, aki által az Atyához érhetünk. Egyedül Jézus Krisztus
az, aki megőriz bennünket. Megváltó Urunk, Teremtő
Atyánk, a Pártfogó Szentlélek őrizzen meg téged közöttünk
továbbra is erőben, jó egészségben. S mindezért Soli Deo
Gloria, Egyedül Istené a dicsőség!“

Isten éltesse mindkét születésnapját ünneplő kedves idős
testvérünket. Ezúton is köszönjük munkájukat, hűségüket,
Egyházunkért, gyülekezetünkért tett szolgálatukat. Kérjük
mindnyájukra és családjaikra Isten áldását. Így legyen rajtuk
áldás:

„A jól forgolódó presbiterek kettős tisztségre méltas-
sanak.” (1Timóteus 5,17.)

K-Cs J
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Izrael – Ország? Nemzet? Gyülekezet?
A köztudatban szilárdan tartja magát az a hamis elképzelés,

hogy a Palesztinába visszatérő, 1948-ban saját államot alapító
zsidók egy virágzó és tejjel mézzel folyó mohamedán népességet

2012. március 17-én búcsúztunk a kisóvári temető kertjében id. Kiss
Gyulától, a kisóvári gyülekezet gondnokától, aki 79 évesen március
12-én indult az örökkévalóságba. A nagyszámú végtisztességre
összesereglett gyülekezet Nt. Kuczy Lajos temetési igehirdetését
hallgatva a 2Tim 4:7, 8a alapján emlékezett gondnok úrra és
vigasztalódott.

Özvegye, Szilvás Lili, akivel 54 évig éltek szerető házassági
kötelékben, megélve házassági esküjük minden szavát, nem maradt
teljesen magára a bánatával, gyászával, szerető fiuk, Gyula, végig ott
volt édesapjával a betegségben, s amit emberileg meg tudott tenni,
meg is tett, s ugyanígy özvegyen maradt édesanyját sem hagyja
magára. Vele lesz a gyászban, a nehéz napokban, ahogy családja,
felesége és fia, Bálint is.

És a bánatban osztozik a családdal a gyülekezet is. Kurátor úr 40
évig volt e kicsi gyülekezet elöljárója, szolgálati ideje alatt háromszor
volt nagyobb templomjavítás. Mind ezekben, de minden más
gyülekezeti gondban és problémában nem ismert lehetetlent, mindig
mindent meg tudott oldani, valóban vállán hordozta gyülekezetét.
A közösségnek nagy veszteség az ő földi létből való távozása, hiszen
a gyülekezet hat tagú volt, most már igazság koronája, amelyet megad
nekem az Úr, az igaz bíró ama napon…” /2Tim 4:7, 8a/

Ambrus Erika

Megemlékezés
A rozsnyói gyülekezet testvérkapcsolatot ápol a

Kárpátaljai Eszeny község református gyülekezetével. 2012.
április 13-án Balogh Attila, a Kárpátaljai Ungi Egyházmegye
esperese, eszenyi lelkipásztor látogatott el hozzánk kedves
családjával. Vasárnap, április 15- én ő hirdette Isten igéjét
templomunkban Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott
levele 3. részének 1-4 versei alapján. A húsvéti
eseményekre emlékeztetve buzdított bennünket, hogy ha
Krisztussal együtt feltámadunk, akkor ne a földiekre legyen
gondunk elsősorban, hanem az odafent valókat keressük.
Meghaltunk a bűneinknek, életünk el van rejtve a Krisztussal
együtt az Istenben.

Az igehirdetés végén tolmácsolta gyülekezete üdvözlését
és meghívását. Lelkipásztorunk, Búza Zsolt megköszönte
a szolgálatát, és átadta a 600 euro összegű adományt,
melyet az eszenyi óvoda támogatására gyűjtöttünk össze.

 „Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek
a testvérek,…mert az Úr ott áldást ad: életet mindörökre.”
(Zsoltár 133, 1, 3)

Mixtaj Johanna

Testvérkapcsolat
ápolása

tettek földönfutóvá. A fellelhető források azonban másról árulkodnak.
A jeruzsálemi templom lerombolásától az visszatelepülők első hullámának

időpontjáig (1882) utazók és kutatók jártak Izrael földjén. Az úti beszámolók
hitelesek és érdemes megismerni azok tartalmát.

- A 945-ös évben egy Muqaddasi nevű arab utazó így panaszkodik: „
Jeruzsálemben a zsidók vannak többségben. Egész Jeruzsálemben csak egy
mohamedán imaház van, de ebben sincsenek imádkozók.”

- Egy arab történetíró, Ibn Khaldun 1377-ben ezt írja: „ A zsidó uralom 1400
évig tartott. Ők voltak azok akik a kultúrát és a társadalom szervezést ezen a
földön meghonosították.

- „Az ország olyan volt mintha üres lenne, a legtöbb helységnek zsidó neve
van.” Egy holland kutató, Hadriani Relandi írja ezt 1714-ben a Palestina ex
monumentis veteribus illustrate c. könyvében. „A városok lakosságának többsége
zsidó vagy arab keresztyén. Jeruzsálemben 5000 ember él, többségük zsidó,
néhányan keresztyének. Názáretben 700-an laknak, mind arab keresztyének.
Gázában 550-en, fele-fele arányban zsidók és keresztyének. Um el Fachem-
ben 10 család lakik, mind arab keresztyének. Nablusban 120 mohamedán a
Natsche családból és 70 samaritánus.

- Mikor W.M Thomson 1866-ban beutazta az országot az Ország és a könyv
c. művében így ír: „ Az országban lehangoló körülmények találhatók. Nincsenek
házak, lakosoknak semmi nyoma, még pásztorokat sem látni, ami egyhangúvá
és unalmassá teszi az egész országot. Amit egyhetes látogatásunk alkalmával
láttunk azt sugallta, hogy itt sohasem voltak lakosok és a föld nem volt művelve.”

- Mark Twain 1867-ben történt utazásának tapasztalatait az Innocents Abroad
című írásában hozza nyílvánosságra. „Egy örömtelen ország. Egész utunk
alkalmával nem találkoztunk emberekkel, sehol egy fa vagy bokor. Láttunk egy
romot, amelyiknek Bet El volt a neve. Nem volt egy felvidító látvány sem a
Jeruzsálembe vezető utunkon. Maga az ismert történelmi város elveszítette
valamikori fényét és dicsőségét. Ez csak egy hely, ahol a koldusok összejönnek.”

Aviel Schneider, Israel Heute
fordította Cs. L.
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Tisztelettudó vagyok! És akkor…?(!)
„Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek…” (1Pt 2, 17)

Köszönj szépen. Ha kapsz valamit, köszönd
meg. Ha felszáll egy néni a buszra, add át a
helyed. Ne tolakodj, várd ki a sorod. – Azt
hiszem sok ehhez hasonló mondattal indult
földi pályafutásunk. Szüleink, nagyszüleink
arra tanítottak, hogyan kell illedelmesnek,
tisztelettudónak lennünk a mindennapi
életben. Majd következett az óvoda, ahol meg
kellett tanulnunk alkalmazkodni, beilleszkedni
kezdetleges szinten a társadalomba; a
szüleinktől tanultak keveredtek az óvó-néni
és ifjú barátaink szavaival. Jött az iskolapad,
ahol már szigorúbb elvárásoknak kellett
megfelelnünk és a megtorlás is súlyosabb
volt, ha vétettünk. Nem egyszerű dolog
gyereknek lenni. Következett a középiskola,
majd egyetem és/vagy a nagybetűs élet, itt
pedig már nyakig benne és torkig is vagyunk
a mindenféle helytállással. A felnőtté válás
sem rózsás, s ami azután következik…?! Ezért
nem mindegy, hogy mikor, miként és hogyan
állunk a dolgokhoz. „Mindennek meg van a
maga ideje”, mondja a Prédikátor (Préd 3, 1-
8), ezt nem szabad sem gyerekként, sem
felnőttként, sem szülőként és nagyszülőként
sem elfelejtenünk.

Az rendben van, hogy mindennek meg-
szabott ideje van, s meg vannak a maga
szabályai is, azonban azt is tudjuk, hogy ezen
„szabályokat” honnan kell merítenünk? A
válaszok sokféle képen hangozhatnak: először
szüleinktől, nagyszüleinktől tanuljuk meg az
alapokat, testvéreinktől, közeli ismerőseinktől,
akik gyerekkorunk meghatározó személyi-
ségei. Ezután hallunk majd információkat a
tanároktól, padtársunktól, az utcán sétálóktól,
a boltban vásárlóktól. Meríthetünk az illem-
szabállyal foglalkozó könyvekből, valamint
elővehetjük a Bibliát, s így teljes egésszé válhat
az eddig tanult, hallott, látott információ-
halmaz. Igaz, ez nem ilyen egyszerű, ez egy
életen át tartó folyamat, amit életünk minden
napján gyakorolnunk kell, s lehet, még így sem
lesz tökéletes munka. Hogy miért? Mert
gyarlók, bűnösök és esendők vagyunk ahhoz,
hogy hibátlanok legyünk. Azonban töreked-
nünk kell ennek elérésére, meg kell tennünk
minden tőlünk telhetőt, hogy a tisztelettudás
doktori iskoláján jelesen végezzünk. Ehhez
azonban legelőször az alázat egyetemét kell
elvégeznünk. Nem csak befejeznünk, hanem
elvégeznünk. Mindezen nehéz iskolák
elkezdéséhez, pedig egy dolog szükséges: „az
Úr félelme, mely bölcsességre int”
(Péld 15, 33). Ez a „dolog” egy óriási
mérföldkő az életünkben, melynek eléréséig
rengeteg próbatételt kell kiállnunk, s melynek
elérése után ez a „dolog” rengeteg próba-
tételen keresztül vezet majd. Az Úr félelmének
„megtanulása” egyéni, nincs hozzá szabályzat,

csak annyi, hogy nyitott szívvel, küzdő aka-
rattal, de alázattal kell hozzáállnunk. S hogy
mikor tudjuk, hogy már „megtanultuk”? Majd
akkor, ha azt érezzük, hogy ez a „tanulás”
örömmel tölt el bennünket, amikor újra és újra
akarjuk, igényeljük eme „dolgot”, s amikor már
nem tudjuk elképzelni életünket e nélkül a
„dolog” nélkül. Ennek az érzésnek az elérése
az igazán nagy kihívás, ehhez szükséges egy
megfelelő személy, és/vagy meghatározó
esemény, és mindenkép a Biblia rendszeres
olvasása.

Nem lehet tehát egyből doktori címet
szerezni, ha még nem tanultunk meg olvasni.
Az alapoktól kell kezdenünk, és azt is a maga
idejében. Vegyünk egy példát: „Tiszteld apádat
és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a
földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!”
(2Móz 20, 12). Hogyan érthetnénk meg és

főleg, hogyan teljesíthetnénk eme paran-
csolatot, ha nem tudjuk, ki az az Isten, kinek
az Istene, miért hallgassak rá, miért szól Ő
bele az én dolgaimba, mi köze az én apámhoz
és anyámhoz, miért engedelmeskedjek én
Neki, hogy függ össze életem hossza az ő tisz-
teletükkel, és egyáltalán mi ez a könyv, amiben
ez meg van írva, miért olvassam én ezt? Ha
nincs meg a hitbeli alapunk, az alázat
hátterünk, ha nem kérjük a bölcsességet és
nem igyekszünk a szerint cselekedni, hogyan
várjuk és hogyan adjuk a tiszteletet? A Biblia
arra int bennünket, hogy tiszteljük apánkat és
anyánkat, hogy hosszú ideig élhessünk a
földön, amelyet Istenünk, az Úr ad nekünk.
Azonban ez csak egy „tantárgy” az elvég-
zendők közül. A tíz parancsolat magába fog-
lalja a „vizsgafeltételeket”, s ha ezeknek
megfelelünk, jöhetnek a szóbeli vizsgák,
szigorlatok, írásbelik, doktori fokozatok.

Tisztelet… Komoly és meghatározó
fogalom ez, mély és értékes tartalommal. Ha
valakit tisztelünk, azzal szemben tisztes-

ségesek és becsületesek vagyunk, keresz-
tyéni módon viseltetünk iránta. Megadjuk, ami
őt illeti, nem fukarkodunk és irigykedünk. Ez
már ugye sokkal nehezebbnek hangzik, mint
az „olvasni tanulás…”? Minden feladatnak
meg van a maga nehézségi foka, minden
ember képességeihez és lehetőségeihez
mérten birkózik meg vele. Tévedésbe ne
essünk: a szeretet és a gyűlölet nem képesség,
nem is lehetőség, hanem azon mód és hozzá-
állás, ahogyan egyéni feladataink elvégezzük.
Talentumainkat kapjuk, azonban a hozzá-
állásunkat mi magunk választjuk meg. Ezen
a ponton terhel bennünket a nagy felelősség,
hogy melyik utat választjuk: tanulunk és
haladunk a bölcsesség elérésének tisztes-
séges, alázatos útján, vagy csak bemagoljuk
az „anyagot”, puskázunk és csalással
szerezzük meg a kiérdemlésre váró érdemeket,
címeket. Az nem tiszteletadás, ha valaki csak
szájával dicséri az Urat, szíve pedig konok
marad, az Úr ugyanis elhomályosítja annak
értelmét (Ézs 29, 13-14). Így kapcsolódik
tehát a két magatartás egymáshoz: „Akik
engem tisztelnek, azoknak tisztességet adok”
(1Sám 2, 30).

Próbálkozhatunk tehát sokféle gonosz-
sággal, koholt vádakkal, bújhatunk a tu-
datlanság leple alá, emberi balgaság mindez,
az Úr ugyanis mindent lát, látja minden em-
ber szívének szándékát, lelkének mozzanatát,
tettének okát, és ennek alapján ítélkezik majd,
ha eljön az ideje. Ha eme Ígéret sem rettent
el bennünket a hitetlenség ravasz rókáitól,
gyáva nyulaitól, álnok kígyóitól, buta libáitól,
akkor esetleg csak ember embernek farkasa
és a sok lúd disznót győz elv alapján marad-
hatunk talpon. Azt is meg kell jegyeznünk,
hogy tanulni gondolkodás nélkül sötétséget,
gondolkodni tanulás nélkül veszélyt jelent –
mondja egy japán közmondás. Rengeteg
szólás mondást olvashatunk, azonban ha nincs
igei alapunk, semmit nem ér az egész.

Keresztyénként kötelességünknek kellene,
hogy tartsuk az egymás iránti tiszteletet, mind
a felénk- és alánk rendelt egyénekkel, a tőlünk
gazdagabb és szegényebb, tanultabb és
tanulatlanabb emberekkel szemben, valamint
tisztelnünk kellene magunkat is annyira, hogy
nem hagyjuk megfertőzni az Istentől aján-
dékba kapott életünket Isten- és ember elleni
szándékos és tudatos tiszteletlenséggel. Így
ugyanis egy tánciskolás oklevelet sem fogunk
kapni, nem hogy doktori címet. Aki pedig
méltatlan úton jutott ezek birtokába, az
magára vessen. Ezen vetésből azonban soha
nem lesz rózsaszál, mely a szívben gyökerezik
és onnan kihajtva a világ felé fordítja szirmait,
hogy megnyerje azok szívét. Azokból a
magokból, melyeket gonoszság, irigység és a
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bölcsesség helyett a gazdagság, vagyon és
dicsőség utáni vágy táplál, csak romlást és
kárhozatot hozó gyom nő majd. Salamon
bölcsen döntött (2Krón 1, 7-13), Neked is van
döntési lehetőséged, Kedves Olvasó. Akarsz-
e Isten gyermekeként bölcsen tisztességben
és becsületben élni, vagy választod a
dicsőség-hajhász életmódot, mely egy ideig

talán viruló rózsa, de végül a gyomlálatlan
földből kinövő gaz fogja megfojtani. Szívünkbe
sohasem késő új földet tenni, melybe új rózsát
lehet ültetni. Azonban gondoskodni kell róla,
felelősek vagyunk érte, mint ahogy a Kis
Herceg is mondja.

Nem mindegy tehát, hogy mi van a szí-
vünkben. Életünk rózsájának igazi gyö-

nyörűséget az ad, ha jó hitbeli földbe ültetjük,
ha alázattal, szeretettel és bölcsen gondozzuk.
Nem lehet úgy Dr. Tisztelettudónak lenni, ha
nem szívből jövő az indulat. Vigyázzunk tehát
a szívünkre és gondozzuk a rózsánkat. Ehhez
kérjük minden nap a jó Isten növekedést adó
esőcseppjeit és napsugarait.

Csoma Annamária

Nőegyesületi konferencia – Deregnyő
Április 23-án, az Ungi Egyházmegye helyi

nőegyesülete szervezésében került megren-
dezésre az az áldott alkalom,

amelyen több egyházmegye
nőegyesületi tagjai is részt
vettek.

A 228. dicséret eléneklése
után Csoma László a Mt
24:44 alapján hirdette az
Igét, majd Csoma
Annamária, az Ungi
Egyházmegye nőegye-
sületi elnöke köszöntötte

a meghívott vendéget, Dr. Fodorné Dr. Nagy
Saroltát, s a deregnyői gyerekek énekkel
köszöntötték a megjelenteket.

A meghívott vendég, aki Sárospatakon
szolgál professzorként a helyi teológiai
kollégiumban és számos színvonalas könyv
szerzője, tartalmas előadást tartott Lorántffy

Zsuzsanna (1600 – 1660) fejedelemasszonyról,
mint családanyáról és közéleti személyiségről.

Előadásában elmondta, hogy Lórántffy
Zsuzsannát a szeretet, bölcsesség és a kristályos
akarat nagyasszonyának nevezték, akinek
életútját bár gyakran gyász és veszteségek
kísérték, mégsem vesztette el Istenbe vetett
bizalmát és lelkierejét. Már gyermekkorában
szembe találkozott a halállal, miután néhány
éven belül elvesztette édesanyját, nővérét, majd
14 éves korában édesapját is. 16 évesen köt
házasságot I. Rákóczi György fejedelemmel,
s születése, esküvője és halála dátuma egyazon
napra, április 18-ra esik. 6 gyermeknek adott
életet, ebből négy fiatalon meghal, és minden
gyermeke elvesztését fájdalommal hordozta.
Ferenc nevű fiát hétévesen szólította magához
az Úr, egy keddi napon, s ezután a szülők

halálukig minden keddi napon böjtöltek,
megemlékezve az eltávozott gyermekről.

Életben maradt gyermekeit istenfélelemben
nevelte, és bár nemesi család volt az övék, mégis,
hivatásra készítette őket elő, hogy munkájukkal
és életükkel is Istent szolgálják.

Anyósként is példamutató volt, György fiának
azt írta házasságkötése előtt, hogy szeresse
a feleségét, de ne jobban Istennél. Feleséget talál,
de Istent, nemzetet, hazát többet nem talál.

Fiatalon elhunyt menye nagy szeretettel
emlegette, s ő anyósként azzal a féltő gonddal
vigyázta őt is, mint saját gyermekeit.

Bibliás nagyasszonyként is emlegetik, mivel
feljegyzések szerint 1636-38 között négyszer
olvasta el a Bibliát. Istenbe vetett hitében
szeretetben élt férjével, és vallotta, hogy a meghitt
családi élet alapja a jó házasság. Ő maga 32
évet töltött el boldogan hitvestársával,
ugyanakkor közéleti személyiségként is megállta

a helyét, miután férjének háborúba kellett
vonulnia. A frontra rendszeres segélyeket küldött,
vezette a birtokot, amely a akkori közép-Európa
legnyagobb területei közt volt számon tartva.
Férje halálakor, 1649-ben egy zászlót törtek ketté

a temetésén, ezzel is jelezve, hogy a történelem
egy darabja összetört ezzel a veszteséggel.

Lorántffy Zsuzsanna visszaköltözött
Sárospatakra férje halála után, s ekkor virágzik
fel a város, az ő hathatós közbenjárására.
A közélet sok területén működött, például
hímzőműhelyt létesített az úrhölgyek számára,
innen került ki sok úrasztali terítő a környező
templomok számára. Híres virágos- és
gyógynövénykertje volt, kezelte  a csonttörést
és a szembetegségeket is.

Ő volt az első írónő, akinek nyomtatásban is
megjelentek könyvei. 1650-ben nyomdát
alapított, és később több gyülekezetnek is
könyveket adományozottt. Ő szorgalmazta
a bibliafordítást román nyelvre. Az emberek
pártfogójukként tekintettek rá, és ő bőkezűen
támogatta az egyházakat (úrasztali terítők,
úrvacsorai edények, templom-tatarozás),
a kollégiumot és könyvtárát, évente 20 diák
oktatását. Fontosnak tekintette a színvonalas
oktatást, ő volt az, aki meghívta Comenius
Sárospatakra tanítani.

Közéleti tevékenységei közt számon tartják
azt is, hogy az ország békéjével sokat
foglalkozott, a háború befejezéséért imádkozott,
böjtölt egész udvartartásával. A béketárgyalások
során aggódását fejezte ki, nehogy önös érdekek
egyesüljenek.

Lorántffy Zsuzsannáról portré ugyan nem
maradt fenn, de életének minden mozzanata és
szolgálata olyan példa, amely üzenetté válik az
utókor számára is.

Az előadás végeztével Csoma László
megköszönte az igényes és érdekfeszítő
előadást, majd szeretetvendégségre hívta meg
a jelenlevőket, Istennek adva hálát a szép
alkalomért.

Györky Sz.
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A Kárpát-medence Reformátussága
 „Maradj a helyeden, ahol Isten látni akar…”

KÁLVINNAL BARANYA-SZLAVÓNIÁBAN - KÉPES BESZÁMOLÓ

A horvátországi reformátusság ősi
telephelyeiről gyülekezett össze közel
kilencven presbiter nő és férfi a ka-
rancsi konferencia központba meg-
hirdetett tavaszi konferenciára április
21-én. Az előadások a Kálvin évek
rendezvény sorozatához kapcsolódtak.
Ezeket, majd a vasárnap hat gyüle-
kezetben tartott istentiszteletet
vendégelőadóként és igehirdetőként
Dr. PhD Békefy Lajos lelkipásztor,
felelős szerkesztő és Dr. Békefy-Röhrig
Klaudia lelkésznő végezte. A fotókat
Hájek János és Szenn Péter lelkipász-
tor készítette.

Sztárai Mihály Dráva-, és
Duna-parti zsoltárhegedülése,
meg szervező munkája nyomán
a Drávaszögben már 1544-ben
megjelentek a hitújító tanítások,
zsoltárok és magyar nyelvű
Bibliák. 1576-ban a Herceg -
szőlősön megtartott kánonalkotó
zsinat törvényi keretet adott a
reformált hitű eklézsiák életének
azon a tájon, majd beljebb, a
folyón túli szlavón területeken is.
A jó 400 évvel később a dél-szláv
háború borzalmaiban megpróbált
magyar reformátusság bár meg-
fogyatkozva, de rendíthetetlen
hittel és példás egyházszeretettel
őrzi Krisztusra tekintő megtartó
hitét. Kizendült ez abból az erő-
teljes éneklésből is, ahogyan a
karancsi gyülekezeti teremben
zengték a zsoltárt. Csáti-Szabó
Lajos laskói lelkipásztor, a Horvát-
országi Református Keresztyén-
Kálvini Egyház nemrég beiktatott
püspöke köszöntötte a tavaszi
konferencia résztvevőit és előa-
dóit. A gyülekezeti tagok, pres-
biterek szinte valamennyi egy-
házközséget képviselték, lel -

kipásztoruk kíséretében. Az
alkalmon jelen volt a zágrábi
horvát nyelvű kis református házi
gyülekezet pásztora, Branimir
Bučanović, Sepséről pedig Darko
Turšić lelkész is. Dr. PhD Békefy
Lajos két vetítettképes előadást
tartott. Először Kálvin imaéletéről
szólt. Nagy ívű reformátori szol-
gálatának belső erőműveként
jellemezte az imádságot, amit
Kálvin naponta, már hajnali négy
órakor térdre ereszkedve gyako-
rolt. Több alkalomhoz, nap -
szakhoz, igehirdetési szolgálathoz
kapcsolódó imáiból mutatott be
néhányat az előadó. Második,
szintén sok képpel illusztrált elő-
adásában reformátorunk idő-
szerűségéről szólt: az imádkozó
Kálvin lelki arcképére felkerült a
Szentlélektől vezérelt, bibliás,
énekszerető, szociálisan érzé-
keny, és igazságos, a menekül-
tekért még a helyi bankárokkal
is vitázó-tárgyaló, majd az
életkezdési támogatást elérő,
Isten ügyéért, s a rábízottakért
magát égő áldozatul Istennek
szentelő reformátorunk több
jellemvonása. Néhány mondat-
ban átadta a Presbiteri Szövetség
és a lap szerkesztőbizottságának
testvéri köszöntését is, és el-
mondta: imával és szakérte -
lemmel készül immáron 21 éve
a Presbiter című lap. Dr. Békefy-
Röhrig Klaudia lelkésznő, akinek
előbb édesapja szolgált ezen a
vidéken, majd ő maga is több
szentföldi és világimanapi al-
kalmat tartott az itteni gyüle-
kezetekben, ismerősként köszönt-
hetett több résztvevőt, magyar és
horvát nyelven. Előadásában a

nők világimanapjának európai és
kárpát-medencei előkészületeiről,
fontosságáról, helyéről szólt. Az
előadásokat követő beszélge-
tésekben a résztvevők személyes
imatapasztalataikat osztották
meg egymással. A Hájek János
karancsi lelkész, és felesége, va-
lamint özvegy papné édesanyja,
Hájek Rózsika  nagy odafi -
gyeléssel igyekezett mindenkinek
megteremteni az otthonosság
érzését.

Szombat délután még jutott
idő arra is, hogy Laskón a ven-
dégek látogatást tegyenek a
lelkészcsaládjával ott élő Csáti-
Szabó Lajos püspöknél, valamint
az ott honos Dr. Lábadi Károly
néprajzkutató egyetemi tanárnál,
írónál, és feleségénél, a kopácsi
eredetű Kedves Kláránál. Lábadi

professzor úr több könyvében is
feldolgozta Drávaszög istenes
népének történetét, Kopács, és
Laskó gazdag egyházi és néprajzi
múltját. Felelevenítette Ács
Zsigmond tudós prédikátor szel-
lemiségét, aki akadémiai szinten
fordította az egyszerű parókia
csendjében, a vizek partján Sha-
kespeare drámáit, színműveit is.

Vasárnap három-három külön-
böző helyen végzett igehirdetői
szolgálatot a lelkész-házaspár. A
lelkésznő Pélmonostor, Karancs,
majd Kopács gyülekezetében
szólt Mária és Márta Jézus által
is fontosnak tartott szolgálatáról,
az igehallgatás elsőbbségének
fontosságáról (Luk  10,38-42).
Idézte Túrmezei Erzsébet
„Maradj a helyeden” című versét.

Lapunk főszerkesztője Haraszti,
Kórógy és Rétfalu reformátusai
között tett bizonyságot Isten
„kezének” erejéről, amire a
zsoltárok (31,6;16) és Urunk
szavai (Luk 23,46) értelmében
életünknek idejét és lelkünket is
bizton rábízhatjuk. Ő pedig
Szabolcska Mihály papköltő
„Uram, maradj velünk!” című ver-
sével illusztrálta mondanivalóját.
A kórógyi, háborúviselt, mene-
külő, majd újra hazatérő hívek
hálás szívvel és szóval emlé-
keztek meg arról, hogy az anya-
országba menekülésük során a
Budapest-nagyvárad téri gyüle-
kezetben kórógyi szolidaritási
istentiszteletek is voltak a balkáni
válság idején, és a Békefy
lelkészházaspárral a zánkai
táborban is találkoztak. A rétfalui
parókián a szolgálatok végén
kisebb „lelkésztestületi” összejö-
vetel volt, Kanalas János kórógyi
lelkész és felesége, Póth
Erzsébet, Szenn Péter és fele-
sége, Vanda lelkészek, Andel
Károly és Ilona lelkészek szíves
vendéglátásával.  Hájek János és
édesanyja később csatlakozott a
„gyülekezethez”.

Legyen megtartó Urunk
áldása Istennek horvátországi
magyar és horvát református
népén, lelkipásztorain, presbite-
rein, őrizze meg, s növelje hitüket,
egyházszeretetüket, testvéri
összetartozásukat, a kívül valók
iránt pedig józan emberségüket!
„Maradj a helyeden, ahol Isten
látni akar! Ő tudja, mi használ, s
mi fenyeget, elrejt, ha kell, be is
takar!”. (drbl-drb-rkl)
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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

Fontos szolgálati terület a lelkészegyesület életében a misszió.
Ezt szem előtt tartva, az egyesületi közgyűlés sem csupán önmagában
kerül megrendezésre, hanem missziói gyülekezeti szolgálattal
kapcsolódik össze. A 2011. októberében, a komáromi egy-

házmegyében tartott
missziói napon 10 gyü-
lekezetben 5 vendéglel-
kész szolgált. A 2012.
április 16-17-én szervezett
alkalmon már több mint 10
lelkész szolgált 13 gyü-
lekezetben hétfő és kedd
esti istentiszteleteken.

Örömmel számolhatunk be arról, hogy amint az előző éven, úgy most
is egyértelmű volt a gyülekezetek testvéri fogadókészsége. Voltak
gyülekezetek, ahol hétfő este 30-40-en vettek részt az istentiszteleten.
Közvetlen beszélgetéseken tájékozódtak lelkészek és gyülekezetek
a gyülekezeti élet örömeiről, elvégzett és elvégzendő munkákról.

Kedden került sor az egyesület közgyűlésére, amelyen édesanyja
halála miatt Fazekas László püspök úr nem tudott részt venni. A
közgyűlés résztvevői együttérzésüket fejezték ki a gyászoló család
iránt. A felolvasott elnöki jelentés a taglétszám növekedéséről adhatott
számot. Vannak egyházme-
gyék, ahol megduplázódott
a tagok száma. A pénztári
beszámoló az egyesület
kiegyensúlyozott gazdál-
kodását mutatta. Mindkét
jelentést elfogadta a köz-
gyűlés. Az egyesület titkára,
Dr. Rákos Lóránt és elnöke
a jelenlevők elé tárta megtárgyalásra és jóváhagyásra a Lelkész-
egyesület Segélypénztára alapszabályzatát. A közgyűlés alkotó tagjai
részletesen megvitatták a benyújtott tervezetet, majd módosító
javaslatokkal elfogadták azt. A Lelkészegyesület Segélypénztára 2013.
január 1-vel kezdi meg ismét működését, hogy szervezett formában
segítse az egymás iránti testvéri szeretetszolgálat gyakorlását. A
közgyűlést követően a helyi iskolai étkezdében látta vendégül a
gyülekezet és a község a közgyűlés résztvevőit.

Az Elnökség ezúton köszöni meg Varga Zoltán lelkipásztor
eredményes szervező munkáját, Köszönetet mondunk a fogadó
gyülekezeteknek, valamint a szádalmás-i gyülekezetnek és Községi
Hivatalnak támogatásukért.

Ismét áldott találkozást és örömteli szolgálat lehetőséget ajándé-
kozott nekünk Urunk, legyen áldott érte az Ő neve.

CsL

Lelkészegyesületi szolgálat
az Abaúj-Tornai

Egyházmegyében
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Aranymondás:
Imádság:

Kegyelmes Isten! Adj nekünk erőt, hogy
le tudjuk győzni félelmeinket, és mindig
ki tudjunk állni a Te Igéd igazsága
mellett. Had legyünk egész életünkben
becsületes gyermekeid. Ámen.

„Az igazság ösvényén járok és a
törvénynek az útjain.” Példabeszédek
8:20

Keresztelő János halála.
Mt 14, 1-12

Kedves olvasóink! A mostani számban egy olyan
történettel fogunk foglalkozni, mely Keresztelő János halálát
mutatja be nekünk. Úgy halt meg, ahogy élt. Vállalva, és vallva
az igazságot, még akkor is, ha ez az életébe került.

Amikor Jézus elkezdett működni, szolgálni, amikor
elkezdett embereket gyógyítani, tanítani, csodákat tenni,
ezeknek a tetteknek a híre eljutott Heródes palotájába is, és
magának Heródesnek a fülébe. Amikor meghallotta ezeket
a híreket, eszébe jutott Keresztelő János,
és azonnal arra gondolt, hogy ő jött
vissza a halálból. János ugyanis
Heródesnél raboskodott. Bebörtönözte
őt, mert rá mert mutatni a bűnére.
Odament a királyhoz, és a szemébe
mondta, hogy az, ahogy él, egyáltalán
nem tetszik az Istennek. Heródes ugyanis
elcsábította saját testvérének a feleségét,
Heródiást, és együtt éltek. Meg akarta
ölni Jánost, de félt a sokaságtól, a néptől,
mert nagy prófétának tartották.

Heródesnek születésnapja volt, és
nagy lakomát rendezett. Rengeteg ember
jött össze, és Heródiás lánya elkezdett
táncolni. Olyan szépen táncolt, hogy
Heródes a hatalmas vendégsereg füle hallatára megígérte
neki, bármit kér a táncért cserébe, azt megadja neki. Mivel
Heródiásnak szálka volt János a szemében, azt tanácsolta
lányának, hogy kérje el Heródestől Keresztelő János fejét.
Heródes ezt nem akarta megtenni, de mivel mindenki
hallotta, ahogy ígéretet tett, és nem akarta, hogy hazugnak,
becstelennek tartsák, kiadta a parancsot, hogy menjenek le
a katonák a börtönbe, és hozzák fel Keresztelő János fejét

egy tálcán. A katonák engedelmeskedtek a parancsnak, és
kivégezték Jánost. Amikor a tanítványai megtudták, hogy
meghalt, eljöttek a testéért, hogy eltemethessék.

Borzalmas történetről van szó, de még ebben a nagyon
szomorú és kegyetlen történetben is találhatunk tanulnivalót.
Az első dolog, amit megtanulhatunk az, hogy mindig bátran
ki kell állnunk az igazság mellett, és mindig szót kell emelnünk
a bűn ellen. Nagyon sokszor nem merünk rámutatni az

emberek bűneire. Nem merjük azt
mondani egy ember szemébe, hogy bűnt
követett el. Gondoljunk csak bele,
hányszor nem merjük barátunk szemébe
mondani, hogy rosszul cselekedett. Pedig
az Isten ezt várja tőlünk. Még akkor is
ezt kell tennünk, ha az illető barátunk
megharagszik. Úgy, ahogy Keresztelő
János is tette.

Keresztelő Jánostól tehát azt kell
megtanulnunk, hogy mindig harcolnunk
kell a bűnnel szemben. De nem csak tőle,
hanem Heródestől is tanulhatunk.
Méghozzá azt, hogy mindig állnunk kell
a szavunkat. Ha egyszer megígérünk
valamit, akkor azt teljesíteni is kell.

Ugyanis ha ezt nem tesszük meg, akkor elveszítjük a
becsületünket. Heródesnek nem tetszett a lány kérése, de
mégis megtette, amit kért, mert előzőleg megfogadta, hogy
bármit megtesz neki. Ha mi ígéretet teszünk valakinek, ha
mondunk valamit, akkor azt teljesítsük is. Nagyon sok erőt
kívánok nektek az igazság mellett való kiálláshoz, és az adott
szavatok megtartásához!

Krausz Viktor


