
Már több mint két évtizede, hogy meg
szűnt Európa fizikai kettéosztottsága. A föld
rész közepén élő nemzetek látszólag viharos 
gyorsasággal fordultak a keleti irányból nyu
gat felé. Ez könnyen ment, mivel a lakosság 
jelentős része szellemileg már rég „átitató
dott” a titkon hallgatott rádióadók híradá
saiból demokrácia „reklámmal”, önrendelke
zés álommal, szabad választás „cirkusszal” 
és kiváltképp jólét „mesével”. Az évtizede
ken át bizanti nis ta kommunista diktatúra 
keretei kö zött élve, annak megtapasztalt, de 
soha be nem vallott rémtetteit ismerve mind
az, amit Európa nyugati része kínált, csakis 
jobb lehetett. A kilencvenes évek első 
felében megtanult kulcsszavak: reformok, 
újjászervezések, rehabilitáció…, azt sugall
ták, hogy helyre áll a társadalom és a tulaj
donviszonyok természetes rendje. Az Európai 
Unió hangzatos programot indított Soul for 
Europe – Lelket Európának megneve zéssel. 
Ez azt sugallta, hogy föld részünk nem csak 
anyagban és anyagiakban gondolkodik, mint 
a nagy ke le ti hatalom, hanem ismeri a lélek 
fogalmát is. Az eltelt évek azonban sokak 
számára komoly csalódást okoztak. Az a „lé
lek”, amelyet nagy propagandagépezet 
kínált fel az egyesülő Európának, nem a 
teremtő és újjá te remtő Lélek volt, hanem egy 
reklámfo gás a sok közül. A Biblia több go
nosz lelket említ: pl. hűtlenség lelke (Bír 9,23); 
a hazugság lelke (1Kir 22,1923); az ámítás 
lelke (Ézs 19,14); kábultság lelke (Ézs 29,10). 
Ezeket kínálta a „művelt nyugat”. 

Rá kellett döbbennünk, hogy a kisebbség
védelem, jogvédelem, tulajdonjog, mind
mind agyaglábakon állnak, s tőlünk nyu
gatabbra teljesen másként értelmezik ezeket, 
mint mi. Az utóbbi pár hónap azt is megmu
tatta, hogy Isten nevének említése egy 
ország alkotmányában milyen heves ellenál
lást vált ki sokakban. Az is egy ér telmű, hogy 
a kisebbségi magyar állampolgárságától 
való megfosztása is be le fér az európai jog
rendbe, mintha azt is Beneš fogalmazta vol
na. Európa – európai, jelent ez egyáltalán 
valami közös értéket, vagy mindenki azt ért 
alatta, ami neki tetszik? A történelem arra 
tanít, hogy Európa fogalmát tartalommal 

egyedül a keresztyénségnek sikerült 
megtölteni, s a reformációnak megújítani. Jaj 
Európának, ha ázsiai és afrikai vendég
munkásokkal, Igeelle nes életformával, az 
anyagiak mindenek felettiségével akarják 
megújítani és életképessé tenni! Megújulás 
és élet csak ott van, ahol a teremtő és 
újjáteremtő Szentlélek tölti be az embereket. 
Pünkösd után bátran mondhatjuk Péter apos
tollal együtt a tanácstalan, útkereső ember
nek „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg 
valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűne

itek bocsánatára és megkapjátok a Szent
lélek ajándékát.” (Apostolok Csel. 2,38.)  Az 
a Szentlélek, aki határozott, de szeretetteljes 
hitvallásra és szolgálatra indít. Valahogy úgy, 
mint az a nőtestvérünk, aki bekapcsolódva a 
„Szeretethíd” rendezvényébe  a Lélek 
munkáját megtapasztalva  szükségesnek 
tartotta megírni szerkesztőségünknek:

„Köszönöm, hogy Szádalmáson élhetek, 
köszönöm, hogy Szádalmáson a képen 
látható szorgosdolgos csodálatos emberek 
élnek .”  

Csoma L

Gyülekezeti tájékoztató 2012. június
XIX. évf. 6. szám

Európa, európai – fogalom vagy lélek Császár Ernő
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Nemcsak kenyérrel él az ember

A tizedik rész Jób második vála
szá nak második felét adja elénk. Az
zal végződött az előző részhez kap
cso lódó összegzés, hogy „Jób itt 
tudatosítja tehetetlenségét Istennel 
szemben, de nem vallja be bűnös
ségét. Meg makacsolja magát. Lesz, 
ami lesz! de Istennel szemben is ki
mondja az igazat: Isten nem bánik 
igazságosan az emberekkel, mert ár
tatlant és bűnöst egyformán meg
semmisít. Hatalmat ad a gonoszok 
kezébe és fedezi gazságaikat. Ezt 
tapasztalja ő saját magán is. Élete ro
han 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 bé lyegzi. Isten nem közön
séges ellenfél, aki felett ott van a 
bíró, hanem ő ellenfél és bíró egy 
személyben. Ha Isten vele szemben 
lemon dana erről az előnyéről és 
szóhoz engedné jutni, félelem nélkül 
tisztázni tudná magát”. (Jubileumi 
kommentár). 

Ez a tehetetlenség és igazságosként 
nem értékelhető helyzet Jóbot (is) a 
legsötétebb lelki állapotba sodorja. 
„Lelkemből útálom az életemet, meg 
eresztem felőle panaszomat; szó lok az 
én lelkem keserű sé gé ben” (1a.v.). 
Ezek kel a szavakkal a szerző jól ér
zékelteti, hogy milyen közel került 
hőse az élet eldo bá sához. De sajnos, 
nem csak irodalmilag dramatizált lel
ki válság ez, hanem sokszor nagyon is 
valós, életünk része, hogy nem tudunk 
az emberi hatalommal, hatalmas
kodókkal szemben (főnök, állam, gaz
dasági válság) igazságot találni. Jób 
– bár óhajtja a halált mégis ellenkező 
utat mutat, panaszkodni hív.  

„A panaszkodás ismét az imádság 
formáját veszi fel. Noha Istent ellen
ségének tartja, mégis benne keresi 
pártfogóját. A reménytelen helyzet 
megint életuntságba kergeti. Azzal 
vádolja az Istent, hogy amint a 
bűnüldözők kérlelhetetlenül nyo
moznak a bűnös után és szinte 
hajszolják a bizonyítékokat ellene, ő 
is aképpen bánik vele, noha ártatlan. 
Isten még arra is képes, hogy megu
tálja kezének munkáját, csak hogy 

neki legyen igaza. Ez azonban se
hogy se illik bele Istenről alkotott 
felfogásába. Nem áll jól Istennek, 
hogy saját teremtményétől erőszak
kal bűnvallomást csikarjon ki, mikor 
tisztában van annak bűntelen sé
gével”. (Jubileumi kommentár). 

Talán nemcsak én érzem úgy, 
hogy Jób imája itt inkább zsörtölődés, 
perlekedés. De magyarázhatja ezt 
testi kínjainak súlyos volta, emberi 
tűrőképességének végessége. Ugyan
akkor lelki szemeink előtt megjelen
het a Szentírás legnagyobb szen
vedője, Krisztus, aki egyetlen 
zsoltáridézettel jelzi, hogy ettől na
gyobb szenvedésszakadékot más
ként is át lehet élni  nem a porban, 
de a kereszten: „Én Istenem, én Iste
nem, miért hagytál el engemet? 
Távol van megtartásomtól jajgatá
somnak szava”. (Zsolt. 22:2)

Jób perlekedése azonban itt nem a 
maga igazának keresése, hanem 
Isten sértegetése, szurkálása is. A 
Teremtőt a teremtmény szint jére 
minősíti le kérdéseivel. Provoká
lásának célja majd a beszéd végén 
derül ki. „Hiszen kevés napom van 
még; szűnjék meg! Forduljon el 
tőlem, hadd viduljak fel egy ke
véssé…” (20. v.) A baj, a testi fájda
lom megszüntetését kéri halála előtt 
Istentől. Ez a rövid, fájdalommentes 
haladék már valahogy nem áll egye
nes arányban sértő szavaival. 

De tud Jób másképpen is beszélni 
Istenhez. 

„A 3. vers gondolatát folytatva Jób 
emlékezteti Istent az alkotó köteles 
szeretetére teremtménye iránt, 
közelebbről arra az ellentmondásra, 
hogy Isten a maga művészi alkotását 
újra megsemmisíti éspedig ok 
nélkül. Hogy Isten az ő szeretetének 
oly számtalan jele ellenére szenved
ni hagyja őt, abban Jób egy kezdettől 
fogva kigondolt titkos terv megvaló
sulását látja. Ezt a tervet súlyos for
mában szemére is hányja Istennek, 
de azért reménykedik is benne” (Jubi
leumi kommentár).

Lehet, hogy azért, mert nem a 
Károli fordítást használom, nem 
érzékelem a szövegben az „emlékez
tetést a köteles szeretetre”. In kább 
annak az összefoglalását olvashatjuk 
itt szinte lírai szépséggel, amit az 

Istenfélő ember hisz és vall ma is: 
Isten teremtményei vagyunk. 
Ugyan  akkor nem tud megbékélni a 
halál tényével. A bűneset következ
ményét nem szeretné magára nézve 
is érvényesnek látni. Mintha kivételt 
szeretne, nem elpusztulni, nem por
rá lenni… Itt már érzékelhető az el
lentmondás az első rész 21. versében 
elhangzottakkal szemben. De egy
ben figyel meztető is, hogy a beteg
ség terhe alatt nyögőket különösen 
ne ítélje el az egészsé ges ember, mert 
nem tudja, őrá milyen sors vár! Az 
viszont egyértelmű, hogy Jób vissza 
emlékezik a bajt megelőző boldog 
időkre, és tudni véli, hogy Isten ere
deti szándéka vele a szeretetben és 
gondviselésben eltöltött élet volt. Ha 
már megváltozott Isten eredeti 
terve, ne mérjen rá több szenvedést. 
És megint vált a szelídebb hang vá
doló, perlekedő pa nasszá. (17.v.)  

Végül megint halál közeli gondola
tokba torkollik panaszkodása, s most 
arról beszél, miért is született a vi
lágra, miért nem halt meg magzati 
állapotban még anyja méhében. „Ha 
Isten ilyen sorsot szánt neki, miért is 
hozta ki őt az anyaméhből? vö. 
3:3.11. Megátkozza létét és csak azt 
kívánja, hogy mielőtt elmegy a sötét
ség birodalmába, legalább egy órára 
könnyítsen rajta, legalább ezt az 
utolsó kívánságát teljesítse.” (Jubi
leumi kommentár).

Ima: Imádkozzunk a 22. zsoltár 
verseivel: Én Istenem, én Istenem, 
miért hagytál el? Távol van tőlem a 
segítség, pedig jajgatva kiáltok! Iste
nem! Hívlak nappal, de nem vá
laszolsz, éjszaka is, de nem tudok 
elcsen desedni. Pedig te szent vagy, 
tró nodon ülsz, rólad szólnak Izráel 
dicséretei. Benned bíztak őseink, 
bíztak, és megmen tetted őket. 
Hozzád kiáltottak segítségért, és 
megme nekültek, benned bíztak, és 
nem szégyenültek meg. De én féreg 
vagyok, nem ember, gyaláznak az 
emberek, és megvet a nép. Gúnyo
lódnak rajtam mind, akik látnak, 
ajkukat biggyesztik, fejüket csó vál
ják: Az ÚRra bízta magát, mentse 
hát meg őt, sza ba dítsa meg, hiszen 
kedvelte! Te hoztál ki engem anyám 
méhéből, biztonságba helyeztél 
a nyám emlőin. Már anyám ölében is 

Olvasandó: Jób könyve 10. része
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rád voltam utalva, anyám méhében 
is te voltál Istenem. Ne légy tőlem 
távol, mert közel van a baj, és nincs, 
aki segítsen!  Szétfolytam, mint a 
víz, kificamodtak a csontjaim. Szí
vem, mint a viasz, megolvadt 
bensőmben. Torkom kiszáradt, mint 
a cserép, nyelvem az ínyemhez ta
padt, a halál porába fektettél. Mert 
kutyák vettek körül engem, gono
szok bandája kerített be, átlyukasz
tották kezemet, lábamat. Megszám
lálhatnám minden csontomat, ők 
pedig csak bámulnak, néznek rám. 
Megosztoznak ruháimon, köntö söm
re sorsot vetnek. Ó, URam, ne légy 
távol, erősségem, siess segítségemre! 
-  Kik az URat félitek, di csérjétek őt, 
Jákób utódai, mind dicsőítsétek őt! 
Rettegjetek tőle Izráel utódai mind! 
Mert nem veti meg, és nem utálja a 
nyomorult nyomorúságát, nem rejti 
el orcáját előle, segélykiáltását 
meghallgatja.  Ámen!   

           – id. f. 

Tanulmányi 
Központ

A Szlovákiai Magyar Református
Lelkészegyesület és a Ref. Tanulmá
nyiKözpont2012.augusztus2126án
rendezi meg a „Lelkészcsaládok he
tét”ésaBibliaiskolahetét.Részvételi
díjcsaládonként50Euró.Arésztve
vőkszámáraszállástésteljesellátást
biztosítunk, valamint kirándulások
keretében mutatjuk be tájegységünk
nevezetességeit. Strandolási lehető
ség aVinnai tónál és aSiraván.To
vábbi tájékoztatást a 056 6282560,
0908035094telefonszámokon,vagy
a csoma laszlo@centrum.sk email cí
men adunk. Jelentkezni 2012. július
31iglehet.

CsL

Lelkész  egyesületi 
meghívó

A Magyar Református Lelkész
egyesület Választmánya szeretettel
hívjaazérdeklődőlelkészeketa2012.
augusztus69.közöttmegrendezésre
kerülőnyárikonferenciájára,amelyet
Székelyudvarhelyen tartunk. A kon
ferencia előadói: Pásztori Kupán
István  professzor, Tőkéczki László
docens, Takaró Mihály irodalomtör
ténész, Gulyás Gergely képviselő,
PappVilmosésCsohányJános.

Jelentkezni a Szlovákiai Magyar
ReformátusLelkészegyesületelnöké
néllehet2012.június30igtelefonon:
056 6282560, 0908 035 094, vagy a
csomalaszlo@centrum.sk email cí
men.Megfelelőszámújelentkezőese
tén16személyesautóbusztindítunk.

Csoma László, egyesületi elnök

Felhívás
A Szerkesztőség tisztelettel kéri

azokat a megrendelőket, akik még
nem rendezték a Református Újság
2012es előfizetési díját, valamint az
átvett Szeretetnaptár 2012 ellenérté
két2012. június 30-igküldjékelSzer
kesztőségünkcímére.Ehatáridőután
megszüntetjüklapunkküldésétanem
fizetőgyülekezeteknek.

Csoma László

Firesz - 
Tinitábor

Időpont:Július1520

 (vasárnappéntek)

Helyszín:Borzova(SilickáBrezová)

Korosztály:1316évesek

Tábordíj:45,€/fő

Jelentkezésihatáridő:június30.

Jelentkezés, információ: 

 AndréJános

ReformátusLelkésziHivatal

 –Szilice,04952Silica2.

•Tel.:0905/230559

•E-mail:tiniborzova@gmail.com
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Hitről hívőknek
Emléktáblát kapott május 19én Prágában Görgey Artúr honvéd

tábornok, az 194849es magyar szabadságharc honvédségének 
főparancsnoka, az akkori forradalmi kormány hadügyminisztere.

A Prága központjában, az Óvárosi térhez közeli Kozná utca 
8. szám alatti ház homlokzatán elhelyezett gránit emléktábla azon
ban elsősorban nem a hadvezérnek, hanem Görgey Artúrnak, az első 
modern magyar vegyésznek szól. Görgey Artúr (18181916) ugyanis 
ebben a házban lakott 1845 és 1849 között, amikor vegyészetet hall
gatott a Károly Egyetemen (akkor KárolyFerdinánd Egyetem), illetve 
tanársegédként, vegyészként Prágában dolgozott. 

Magánéletének egyik legfontosabb eseménye is Prágához 
fűződik, mert prágai tartózkodása végén a helyi evangélikus tem
plomban feleségül vette Aubioun Adélt, tanára és barátja családjának 
francia nevelőjét. „E házban lakott az 184849es magyar szabad
ságharc kiemelkedő hadvezére. 184548 között neves vegyészként a 
Károly Egyetemen tevékenykedett”  olvasható csehül és magyarul 
az emléktáblán, amelyre Görgey Artúr bronz domborműve, portréja is 
fel került.

Az emléktábla felavatásán megjelentek Görgey Artúr leszár
mazottai, Katona Tamás budapesti történész, Magyarország prágai 
nagykövetségének és kulturális intézetének diplomatái és munkatár
sai, valamint a csehországi magyar szervezetek képviselői.

Református áldás
Az emléktáblát Éles György prágai református lelkész megáldotta. 

Az ünnepség végén a résztvevők közösen a helyi magyar református 
közösség Mille DO(re)MI énekkarával együtt elénekelték a magyar 
himnuszt. A 65x40 centiméteres szürke gránit emléktáblán elhelye
zett bronzból készült Görgey portré Návay Sándor magyarországi 

szobrászművész alkotása. Az em
léktábla költségeit civil adakozással 
hozták össze.

Az emléktábla felállítását a Gör
gey Artúr Társaság (GAT) nevű 
cseh országi magyar civil szervezet 
indította útjára 2005ben. A meg   va
lósítás érdeme elsősorban Palágyi 
István Györgyé, a GAT elnökéé, aki 
megszervezte a gyűjtést a táblaállí
tás költségeinek fedezésére, és többéves munkával besze rezte az 
összes szükséges engedélyt is. „A GAT célja, hogy kiemelten 
törődjön a magyar tudományos kutatók, tudósok, tanárok múltbeli és 
jelenlegi tevékenységével, valamint a magyarcseh tudományos 
kapcsolatokkal”  magyarázta a GAT tevékenységét az MTI prágai 
tudósítójának Palágyi, aki maga is vegyész.

„Görgey Artúr emléktáblájának felállításával a GAT egyik fontos 
célkitűzése teljesült”  húzta alá Palágyi. A Cseh és Morvaországi 
Magyarok Szövetségének prágai helyi szervezete azt tervezi, hogy a 
jövőben a márciusi ünnepségeket itt fogja lebonyolítani. Megfelelő 
emlékhely híján eddig II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemnek a Kis
oldali téri volt jezsuita kolostor falán lévő emléktáblájánál emlékeztek 
meg az 194849es forradalomról és szabadságharcról. 

A táblaavatás után tudományos tanácskozást és emlékünnepsé
get tartottak a prágai magyar kulturális intézetben. A fórumon 
előadások hangzottak el Görgey Artúr prágai éveiről, munkásságáról 
és életművének jelentőségéről.

Forrás: MTI

Görgey Artúrra emlékeztek Prágában

Május 17én zárult le a Református Egyházak Világközösségének 
(REV) vezetőségi ülése. A Végrehajtóbizottság az elkövetkező két év 
kiemelt céljait határozta meg, különös hangsúlyt fektetve a szervezet 
szervezeti és pénzügyi reformjára. Utóbbi a tagdíjfizetés új rendszeré
nek elfogadását és a REV genfi központjának tervezett áthelyezését 
is magába foglalja.

Teológiai képzés, gazdasági igazságosság 
és a pénzügyi nehézségek megoldása lesz a 
REV munkájának fő hangsúlya 2013ig. A hat 
napig Indonéziában ülésező vezetőtestület 
jóváhagyta az erről szóló tervet és határozott 
döntéseket hozott a szervezet pénzügyi nehéz
ségeivel kapcsolatban.

„Tudjuk, mi vár ránk az előttünk álló hó
napokban. Nem lesz egyszerű feladat, de elkö

telezettek vagyunk abban, hogy a szervezet jövőjét pénz ügyi szem
pontból is biztosító struktúrát alakítsunk ki, ami képessé tesz minket 
víziónk és céljaink megvalósítására Isten missziójának ré szeseként” 
– fogalmazott Jerry Pillay, a szervezet elnöke. A Német országi Refor
mátus Egyház alelnöke, Johann Wesmann, akit a bizottságból 

leköszönő Gottrfied Locher utódjaként a szervezet pénz ügyeiért 
felelős kincstárnokának választott meg, rámutatott arra, hogy az 
anyagi nehézségek legfőbb oka a svájci frank és az euró közötti 
kedvezőtlen devizaárfolyam.

A REV irodája Genfben van, míg az egyházak javarészt euróban 
fizetik tagdíjukat. A német jogász a nehézségek másik okaként em
lítette, hogy sok egyház nem fizet tagdíjat, vagy az elvárhatónál 
kisebb mértékben járul hozzá a közös teherviseléshez. A Végrehaj
tóbizottság ezzel kapcsolatban úgy döntött, hogy létrehoz egy 
munkacsoportot, amely a szervezet költözését készíti elő. Másrészt 
megállapította a tagdíjfizetés új rendjét, amely a méltányos részese
dés elvére épít.

Az ülésen elfogadták a REV következő kétéves programját is, 
amelyben szerepel a Világmissziós Tanáccsal és az Egyházak Világ
közösségével közösen szervezett tanácskozás egy új globális pénz
ügyi struktúráról, amelyet a keresztyén értékek mentén a jelenlegi 
gazdasági világrendtől eltérően az igazságosság és az erőforrások 
megosztása határozza meg.

„Az októberben Brazíliában sorra kerülő tanácskozás célja, hogy 
világszinten is jelentős szakértők és gondolkozók bevonásával 

Kihívások előtt a református világközösség
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konkrét alternatívákat fogalmazzon meg az aktuális gazdasági és 
pénzügyi rendszerrel szemben, amely egyértelműen nem szolgálja 
Isten minden teremtményének és teremtett világa egészének szük
ségleteit” – fogalmazott a REV „Igazságosság és Partnerség” 
irodájának vezetője, a kubai Dora ArceValentin.

A bizottság jóváhagyta a teológiai diákok és fiatal lelkészek közös 
képzésére vonatkozó terveket. A Globális Teológiai Intézet (GIT) öku
menikus képzésére 2014ben DélAmerikában kerül sor. „A GIT 
elsődleges célja, hogy bevonja a világ minden pontjáról érkezett fiatal 
teológusokat a református identitás és teológia tanulmányozásába, 
amely választ adhat többek között a vallások közötti feszült kapcso
lat, a gazdasági igazságtalanság és a felekezeti szétforgácsoltság 
kihívásaira is” – tette hozzá Bas Plaisier, a REV európai alelnöke. A 
szervezet támogatásával idén két magyar résztvevője lesz az In
donéziában sorra kerülő képzésnek.

Az ülés záró napjának napirendjén szerepelt még a szervezet 

főtitkári tisztségére vonatkozó pályázati folyamat elfogadása. Az új 
vezető 2014ben veheti át a jelenlegi főtitkár, Setri Nyomi helyét.

Külügyi Iroda
Forrás: www.wcrc.ch

91esztendőskorábanbetelveazéletteláltalmentevilág
bólamamennyeihazábaegyházközségünklegidősebbtagja
TakácsZsigmond.Március24énsokanálltukkörülravata
lát és búcsúztunk tőle a helyi temetőben. Köztiszteletnek
örvendő testvérünk a háborús éveket leszámítva életének
nagyobbik részét szülőfalujában Zsigárdon töltötte el csa
ládjaközött.

Ősi földművescsaládból származott, aholkitartó, szor
galmas munkával biztosítva a mindennapi kenyér és ezen
felülamegszerzettjavakgyarapítása.

Az itteni református elemi népiskola minden osztályát
kitűnőeredménnyelfejeztebe.Időskorábanishálávalem
lékezett Kalitza László lelkész úrra és a szigorú Szőcs
Kálmánigazgatótanítóra,akikatonásjellemévelformáltaa
tanulók lelki tartását. Erős alkatú, szívős természetű fiúk
kerültekkikezükalól,akinekvirulófiatalságárarávetítette
árnyaita2.világháború.Akikátéltékaháborúborzalmait,
azottlátottakrólkevesetbeszéltek,vagyinkábbhallgattak.

Zsigabátyánkőszintén,tényszerűen,ízeszsigárdiaskiej
tésselmondtaelkatonatársainakfőbbállomásait.

A Takács családból testvérbátyja Károly (Kari) már a
DonKanyarivédelmiállásokatépítettefalubelibajtársaival.

Őpedig1942.október1énvonultbeazesztergomiutász
századhoz. A kiképzés után Budaörsre vezénylik, ahol
híradóstanfolyamotkitűnőeredménnyelvégzi.Előléptetve
az őrvezetői ranggal még az anyaországi alakulatnál ka
tonáskodik.

EgyviszonylagnyugodtidőszakutánMagyarországsor
sa 1944 áprilisától drámaira fordult. Ezidőtől az angol
amerikailégierőgyakortabombáztaBudapestetésmásna
gyobbvárosokipartelepeit,vasutaitésalekónegyedeketis.

Aifjúbajtársaivalafővárostértlégitámadásoksebesült
jeit,túlélőitmentiaromokalól.

Ezamentőalakulat1944szeptemberébenDélErdélyvé
delméértisharcolta3.magyarhadseregkötelékében..

Ámatúlerőveltámadórománszovjetcsapatokelőleza
seregvisszavonulásrakényszerült.T.i.Romániahadatüzent
Magyarországnak. Ezek a katonák német alakulatokkal
együttharcolvarésztvettekBudapestvédelmében1944de
cembere és 1945 januárja napjaiban. 1944 karácsonya
gyászos emlékként maradt meg a főváros lakosaiban és a
várostvédőktudatában.

December 24én délelőtt az emberek  vásárolnak és
készülnek az ünnepekre. Aztán később a Budakeszi felől
begördülőoroszpáncélosokjelezték,afővároskörülbezárul
aostromgyűrű.Budapestnémetmagyarcsapatokmintegy
hetvenezres létszámmal tartották és védték 1945. február
12igakirályiVárfeladásáig.ZsigabácsiaKőbányakörnyé
kiharcokban1945.január3ánaknaszilánkokoztasebesü
léssel aRókuskörházbakerült.Miutánazoroszcsapatok
elfoglaltákPestet,akórházatkikellettüríteni.Azőutasítá
sukra a járnai bíró sebesülteket gyalogmentben indították
Ceglédig.Ezeketafogolymagyarkatonákatbevagonérozva
aromániaiFocsani táborbaszállították.Egyűjtőhelyrőla
hadifoglyokútjaszovjetmunkatáborokbavezetett.

Azőelmondásaszerint5000sorstársávalegyüttérkezett
megadonbasziszénvidékenfelállítottlágerekbe.

Akikelegendőerőnlétiállapotbanvoltak,azokkeserves
körülmények között közel 900 mes mélységben három
műszakban fejtették a szenet. A hosszú hadifogság az ő
számára 1948 november közepén befejeződött. Abból a
lágerbőlakkorkb.2200személytérhetetthaza.Ekkorsza
badultafogságbólafalubelijóbarátjaTóthLászlóis,akivel
1942ben együtt vonult be a magyar honvédség állomá
nyába.

A szülőfaluba hazatért fiaink egy új társadalom pol

Takács Zsigmond
    1921-2012
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gáraiváváltak.AFelvidékdélirészeismétCsehszlovákiához
került. Zsiga bácsi hálás szívvel vallotta, hogy mindvégig
oltalmazója volt a Mindenható Isten, aki őt halálos
veszedelmekből kiemelte. Most, hogy visszaadott szeret
teimnek,hiszem,hogyújfeladatokraőrzöttmegengem.Az
1948 karácsonyán tett fogadalma alapján mint dalárdatag
énekléssel akarja dicsérni az Urat élete minden idejében.
Fogadalmabeteljesedett,hiszenkellemesszínezetűhangja
zengett,szárnyalttemplombanéstemetőbenévtizedekenát.

AzifjúférfiúmelléagondviselőIstenhűségesfeleséget
adottIbolyanéniszemélyében,akivel61esztendőnátbol

dogságbanésküzdelembentöltöttékbeküldetésüket.
Szeretettel nevelték leányukat és sok örömöt kaptak

unokáikban és kedves dédunokáikban. Betegágyán
szeretteitőlkörülvévegyakrankérdezte:Mivelérdemeltem
ki,hogymennyeiAtyámennyisokévenátkegyelmébentar
tott? A válasz a Példabeszédek 12. fejezet 21. versében
olvasható:„Akikpedigcselekesznekhűségesen,kedvesekŐ
nála.”EzazIgeiselhangzottravatalafelett.Elbúcsúztunk
tőleafeltámadottÚrbanvalóhitünkkelésreménnyeltekin
tettünkamenybenelkészítetthelyefelé.

      Iván István

“Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk.”(1Jn4:12)
Ezzel az igeverssel küldtük ki a meghívókat az anyák

napiistentiszteletre,hogyUrunkáldásátkérjükaszeretett
édesanyákra Újlóton. Ajkunk együtt mondott köszönetet
Istennekagondviselőiszeretetért,amivelkörülölelazédes
anyák személyében. Az anyák napi istentiszteleten gyüle
kezetünk gyermekei és a Remény Énekkar szeretettel
köszöntötteazédesanyákat.

Sándor Veronika

KöszönetMindenkinek,AkieljöttésszolgáltazÖnkéntes
napon,aSzeretethídnapon.Kezdvealegkisebbektől,akik
Igésképeslapotosztogattak
az üzlet előtt, folytatva a
helyi Református Nőszö
vetség asszonyain keresz
tül, akik összerakták az
Abaújtornai Egygházme
gye hittanos gyermekei
számára 500 darab hitta
nos könyvet. Nem utolsó
sorban köszönet a férfi
testvéreknek, akik a tem
plomnál fáradoztakavíz
lefolyóelkészítésével.

Varga Zoltán lelkipásztor

Anyák Napja - Újlót

Szeretethíd - Önkéntes nap, Szádalmás
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Hálaadó ünnepséget tartanak május 
26án Alistálon a református alapiskola fenn
állásának 20. évfordulója alkalmából. A 
14.00 órakor kezdődő isten tiszteleten a re
formátus templomban igét hirdet Fazekas 
László püspök. Az esemény re meghívást 
kapott a Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház területén működő mind a hét refor
mátus oktatási intézmény és a két magyar
országi testvér iskolájuk /Tisza keszi, 
Vésztői/ képviselői.

Az Alistáli Református Egyházközség 
presbitériuma és az egyházi alapiskola peda
gógusai az eseményre várják a Pozsonyi Re
formátus Egyházmegye gyülekezeteit és 
lelki pásztorait, Alistál község és a környező 
falvak vezetését, de az egykori diákokat és 
pedagógusokat is. Az istentisztelet után az 
iskola tanulói ünnepi műsort adnak a 20. év
forduló alkalmából. 

Az Alistáli Református Egyházi alap
iskolát 1992ben alapította a Szlo vákiai Re
formátus Keresztyén Egyház Zsinati Elnök
sége, amely 2010ben került az 
egyházközség hatáskörébe. Az oktatási in
tézménynek jelenleg 51 tanulója van.

reformata.sk

Húsz éves az 
Alistáli Református 
Egyházi Alapiskola

Május 13án az alsómihalyi gyülekezet
ben a hittanos gyerekek egy csoportja vers
sel, énekekkel, két nyelven köszöntötte gyü
le kezetünk édesanyáit és minden nőtagját. 
Az istentiszteletet követően rövid műsorukkal 
mondtak köszönetet mindazoknak, akik a 
Jézus felé vezető úton a gyermekeket is Isten 
iránti szeretetben nevelik, akik nem feled
keznek meg arról, hogy milyen hatalmas 
ajándék az élet, amelyet egy gyermekben 
kaptak. Hittanosaink verseikkel megemlé

keztek a nagyma mákról is, akik gyakran a 
hitben elöljárói és pillérei a hitnek, munkájuk
kal és kitartásukkal támogatva a fiatal csalá
dokat, unokákat. 

Az ünnepi istentisztelet után a gye rekek 
átadták édesanyjuknak, majd a kijáratnál a 
gyülekezet nőtestvéreinek a saját kezűleg 
készített, Isten Igéjével ellátott ajándékot.

Az áldott alkalomért legyen Istené a 
dicsőség!

Györky Sz.

Anyák napján...

„A reménység Istene pedig töltsön be ti
teket a hitben teljes örömmel és békesség
gel, hogy bővölködjetek a reménységben a 
Szentlélek ereje által.“ (Róm 15:13)

Ezzel az Igével köszöntötte a helyi lelki
pásztor az alsómihalyi, legenyei és bistei 
híveket pünkösd első ünnepén. A nyelvhatá

ron élő anya és két leányegyház, amely kö
zös múltra tekint vissza, s amelynek tagjai 
a háború utáni időkben gyakran egymásra 
voltak utalva, s közös erővel építettek tem
plomot, parókiát, ám az utolsó néhány év ti
zedben az élet elsodorta őket egymás mellől. 
Így született meg a gondolat januárban, 
a mely ez év pünkösdjén megvalósult: 
a három gyülekezet tagjai közös istentisz
teleten és úrvacsoraosztáson vettek részt, 
együtt ünnepelve és áldva Mennyei Édes
atyánkat. 

 Az istentiszteletet követően a jelenlevő 
gyülekezeti tagok a parókián szeretetvendég
ségre gyűltek össze, ahol közös éneklés 
vette kezdetét, majd a régi ismerősök felev
enítették az emlékeket, élményeket.

A gyülekezet példás összefogását mutat
ja az az igyekezet, amellyel a hívek kivették 
részüket az előkészületekből, szervezésből 
és megvalósításból, így a szép terv valóban 
emlékezetes eseménnyé válhatott, s a Szent
lélek közösségre hívó erejét ebben a for
mában is megélhettük.

Mindezért legyen Istené a dicsőség. 
Györky Sz.

Pünkösdi örömünnep – Alsómihalyi-
Legenye-Biste
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Nőegyesületi ötlettár

A húsvéti
ünnepek után
érkezett meg
kedves olva
sónklevele,aki
a következőket
írta:

A húsvéti
üdvözletemet,

amelyet március 31én feladtam az
Önök címére, április 25én visszajött
nagy keserűségemre. Sajnos figyel
metlenségem miatt. Rosszul írtam fel
azelső számátaz irányítószámnakés
mivel odaírtam, Drahňov mellé a
Deregnyőt is, azzal a megjegyzéssel
jöttvissza„Cudzina”.

 Mit is mondjunk? Talán térjünk
vissza a posta létrejöttének eredeti in
dokához. Küldeményeket, leveleket
eljuttatniafeladótólacímzettig.Ezért
fizetugyanisa feladó,mégpedigegyre
borsosabbösszeget.Esetünkbenéssaj
nosmásesetekbenis,afeladósajátpén

zéért egyes hiányos képzettségű alkal
mazott packázásának vannak kitéve.
Ezenalkalmazottaknemtanultákmeg
a posta létének alaptézisét. Nincsenek
tisztában a földrajzzal, valószínűleg
nemtudjákhasználniazévtizedekóta
létező irányítószámok füzetét, képtele
nekazinterneteskeresőprogramkezelé
sére.Mertafeladónemaztkérte,hogy
a gyorstalpalón képzett postai alkal
mazottelinduljonmegkeresniDrahňov
Deregnyőt, hanem csak annyit, hogy
beírja a keresőprogramba Drahňov
szót.Sajnos,DrahňovDeregnyőméga
szlovák posta „mélyszlovák” alkal
mazottjaszámáranemkülföld,demég
lehet az, mint 19381944 között. Igaz,
akkormárnemkell a13. századtól is
merttörténelminéveléodabiggyeszteni
az1919benkitaláltnevet.

 Második esetet a Rozsnyóról
visszakapott küldemény jelenti, ame
lyik azért érkezett vissza a feladóhoz,
merta25ösházszámhelyett23aslett

felírva. A címzett viszont a Reformo
vanýfarskýúrad–ReformátusLelké
szi Hivatal volt, s így nehezen
elképzelhető,hogyaküldeménytmus
tármagnyi jó szándékkal ne lehetett
volna kézbesíteni, mivel ilyen cím
nincs több Rozsnyón. Igaz magam is
átéltemmár,egypostaialkalmazottgo
rombaságát,amikor feladandócsoma
gokkalmertemzavarniakkor,amikor
nekisokmunkájavolt.

Jólenne,haapostailletékeseimin
dent megtennének egyes alkalmazot
taik valódi képzése érdekében. Jó
lenne, ha elgondolkodnának azon,
hogy a fennmaradás érdekében nem
elégazárakatemelni,hanemaszolgál
tatásszínvonalánakszemélyifeltételeit
ismegkellteremteni.MerthálaIsten
nek vannak azért az ügyfeleket szol
gálóalkalmazottak is,akik tudják,ők 
vannak az ügyfelekért, és nem az ügy-
felek értük!

Szerkesztőség

Olvasói levél nyomán - Postáról postásoknak is

Tavaszi fáradtság
Itt a tavasz, kint szépen süt anap,

virágoznakafák,csicseregnekamada
rak,azembermegaluszékony, fáradt,
ingerült,szédül.Igenkiürültekazener
giatartalékaink. Ez nem betegség, ez
csakegytünet.

„A fáradtságérzet kialakulását
elsősorbanahormonháztartásunkban
lezajló folyamatokokozzák,mégpedig
az „alvási hormon”, a melatonin, és a
„boldogsághormon”, a szerotonin
szintjének szezonális ingadozása. Té
len,amikoranappalokrövidebbek,és
kevesebb napfényhez jut a szervezet,
fokozódikamelatoninképződés,ésez
zel együtt megnő az alvásigény. A
tavasz közeledtével a napok hosszab
bodásával több fény éri szervezetün
ket,csökkenamelatoninprodukció,és
ezátmenetizavartokozazalvásébren
lét bioritmusában. A szerotonin kép
ződését a fény fokozza. A tél hosszú
szürkesége után jelentős szerotonin
hiány alakul ki szervezetünkben,
a melyatavaszinapsütéshatására,csak
lassan és fokozatosan pótlódik. Az

alacsony szerotoninszint depressziót,
örömtelenségetokoz.Ahormonokpél
dáján láthatjuk, hogy a „téli időszá
mításra”beállítottbiológiaióránkcsak
nehézkesen képes átállni a tavaszi
fényviszonyokdiktáltagyorsabbütem
re. Ez igen fárasztó folyamat.“ (WEB
BetegDrNagyLászlóinfektológus)

A tavaszi kimerültség megszünteté
séreajánlanaksokmindent.A télihó
napok után változtassunk táplálkozá
sunkon.Frissgyümölcsészöldségfélék
fogyasztását,sokmozgást,reggeliváltó
zuhanyt,többfolyadékfogyasztásátstb.

Tudjuk,érezzük,hogyatestápolása
mellett nagyon fontos a lélek ápolása
is.Nagyonsokanazegyedüllétbebete
gednekbele.Bizonynemelégkiülnia
napra és feltöltődni, átmelegedni a
sugarak által. A tavaszi depresszió
egyik kiváltóoka az, hogy nincs kivel
megosztani,megélniajóidőt.Ittnem
csak az idősekre gondolok! Bizony a
fiatalok,akikbennevannakaminden
napi rohanásba, mindennapi mókus
kerékbe, hiába veszi körül őket ren

geteg ember, attól érezhetik magukat
egyedül.

Akérdésaz,hogymittehetünkmi
nőegyesületként? Mondjam azt, hogy
gyülekezetfüggő?Kimittudmegvaló
sítaniabbanaközösségbenaholél.Én
csaknéhányötletetadnék.

Gyülekezetidélután.Szólítsákmeg
nyugodtan azokat is, akik nem sűrűn
látogatják Istennek házát. Az idős,
meggyengült embereket nyugodtan
autóbalehetültetni,közösségbehozni.
Gyerekeknek, fiataloknak játékok,
esetleg egy jó film vetítése (Ha nincs
film, technikailag úgy érzik nem tud
jákmegoldani,nyugodtankérdezzenek
utána más gyülekezetben, de azt hi
szem néha mennyire meglepődünk
azon,hogymimindenttud,milyente
hetsége, jó ötlete van gyülekezetünk
tagjainak.Nemvagyunkegyedül,test
vériközösségbenélünk!).Alényegaz,
hogy együtt lenni, nem a szokásos,
kötött formában. Együtt, kötetlenül,
Istentdicsőítve.
  Fülöp Angéla
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A 34 éves iráni lelkész, Youcef Nadarkhani, akit keresztyén hitre térése, illetve hittérítő szolgálata miatt vettek őrizetbe 2009 
októberében, s halálra ítéltek, majd idén februárban elrendelték kötél általi kivégzését, még él. És üzen, nekünk is. Ennek bi-
zonyítékaként az USA-ban nyilvánosságra hozták levelét, amit az amerikai Present Truth Ministries (=PTM) szervezethez jut-
tatott el. Ez a szervezet az üldözött keresztyének védelmére alakult. A lelkész megrendítő és elgondolkodtató levelét az alábbiak-
ban teljes terjedelmében megismertetjük olvasóinkkal. Forrás: ChristianPost.com. Írta, fordította: Dr. Békefy Lajos.

„Mindenben átadom magamat Isten akaratának…”
TESTVÉRI LEVÉL AZ AKASZTÓFA ÁRNYÉKÁBÓL

„Üdvözlet szol
gatársatoktól és 
Krisz tusban fiata
labb testvéretektől, 
Youcef Nadarkhani
tól!

M inda zoknak , 
akik aggódnak és 

nyugtalankodnak jelenlegi helyzetem miatt.
Először is szeretném tájékoztatni sze re

tett testvéreimet arról, hogy jelenleg töké
letes egészségi állapotban vagyok, testestől, 
lelkestől egyaránt. 

Megpróbálom ezeket a napokat másként 
nézni, mint mások, s úgy tekinteni, mint 
hitem vizsgáztatásának és próbára tételének 
idejét. És ezekben a napokban, melyek azért 
is kemények, hogy a ti Isten iránti enge
delmességetek és őszinteségetek is nyilván
valóvá váljék, megpróbálom megtenni a 
legtöbbet, ami erőmből telik, s megálljak 
mindabban, amit Isten parancsolataiból 
tanultam.

Szeretteim, emlékeztetni kívánlak titeket 
arra, hogy bár megpróbáltatásaim hosszabb 
ideje tartanak, s miként a villanófényt sem 
állhatjuk ki vég nélkül, úgy magam is azt 
kívánom, hogy ezek a napok végre múljanak 
el, de mindenben átadom magamat Isten 
akaratának.    

Nem vagyok politikus, s nem rendelke
zem ismeretekkel a bonyolult politikáról, de 
azt tudom, hogy miközben nagyon sok közös 
dolog van a különböző kultúrákban, ugyan
akkor igen sok eltérés is mutatkozik közöttük 
szerte a világon. Ennek következménye a 
kritika, s a különböző korok válasza is na
gyon eltérő, olykor durva is lehet a kritikákra. 
Sajnálatosan a kritikák kitolhatják a prob
lémák megoldását, és nem mindig vezetnek 
megoldáshoz.

Időrőlidőre tájékozódom azokról a 
hírekről, amelyeket a média terjeszt jelenlegi 
helyzetemről annak érdekében, hogy a 
különböző egyházak és neves politikusok tá
mogatását megnyerjék számomra. Meg
próbálják elérni felmentésemet is, máskor 
meg vannak, akik kampányt folytatnak, pél
dául emberjogi aktivisták, s ezek azokat a 
vádakat kérdőjelezik meg, amiket itt ter
hemre hoztak fel. 

Szilárdan hiszem, hogy az ilyen akciók 
nagyon is nagy segítséget jelentenek sza ba
dulásom kieszközlésében. Az emberi jogok 
jó eszközökkel történő számonkérése 
valóban hozhat pozitív eredményt.

Igen nagyra értékelem mindazok fára
dozását, akik megpróbálják elérni ezt a célt. 
Másrészt viszont szeretném közölni egyet 
nem értésemet azokkal az inkább sérel
memre váló akciókkal, amelyek stresszt és 
aggodalmat támasztanak bennem, mivel 
ezeket nem mindig szerencsés módon pró
bálják megtenni annak érekében, hogy 
igazolják azt a módot, ahogyan ők az emberi 
jogokat és a szabadságot védelmezik. Ez ak
kor is így van, ha az eredmény nem kétséges 
számomra.

Megpróbálok helyzetemben megalázkod
ni és engedelmeskedni azoknak, akiké a 
hatalom, engedelmeskedni azoknak, akiknek 
Isten méltóztatott hivatali tekintélyt adni 
hazámban, s imádkozni is egyben azokért, 
akik kormányozzák ezt az országot, hogy 
minden történjék Isten akarata szerint, ők 
meg legyenek eredményesek hatalmuk gya
korlásában. 

Teszem ezt így és azért, mert tudom, 
hogy ekként engedelmeskedem Isten Igéjé
nek. Igyekszem az engedelmesség lelküle
tével fordulni azokhoz is, akik hozzám ha
sonló helyzetben vannak. Ők azok, akik soha 
nem adtak okot semmiféle vádaskodásra, 
hanem csak egyszerűen hagyták érvényre 
jutni Isten erejét életükben. S bár néha azt 
olvassuk róluk, hogy éltek az önvédelem 
jogával, hiszen meg volt ehhez minden törvé
nyi lehetőségük, én sem képezek ez alól kivé
telt, s megragadtam minden lehetőséget. 
Most így várom a végső eredményt.

Kérem szeretett Testvéreimet, imádkoz
zanak értem, amint a szent Ige is tanácsolja. 
Végezetre: reménykedem abban, hogy sza
ba dulásom is elérkezik, amint lehet, s amint 
azt hazám hatalommal felruházott személyei 
önként tudják megtenni az ő törvényeik és 
parancsaik szerint. Márpedig ezeknek meg 
kell felelniük.

Legyen és maradjon Isten kegyelme és 
irgalma veletek most és mindörökké! Ámen.

Youcef Nadarkhani”.

Az iráni lelkész levelét megírta. Lehet erre 
így válaszolni: „No comment”. Nincs mit hoz
zátenni. S talán részünkről is elég lenne 
e nnyi. De már hallani vélem a „filózók”, töp
rengők ellenkezését: Valóban tőle származik 
ez a levél? S mi van, ha már nem is él, és 
má sok írták meg ezt? Csak taktikai játék, 
szembekötősdi az egész? 

Egy bizonyos: a levél hangneme az Isten 
akaratában megbékélt hívő ember szelíd, de 
erős bizonyosságát tükrözi. Meg azt a Pál 
apostoli látásmódot, hogy a felsőbbség, te
gyük hozzá, legyen akár nem keresztyén is, 
hatalmát Istentől kapja. Ezért Őneki felelős, 
akármilyen vallás szerint, vagy éppen hitet
lenül gyakorolja is ígyúgy hatalmát. 

Narakdhani lelkész mély hittel, Isten iránti 
odaadással várja, reméli szabadulását. És 
imádsággal. 

Ige, alázat, ima – ezek olyan lehetőségek, 
eszközök az ő kezében, meg a keresztyén 
ember kezében, szívében, amit nem lehet 
tőle elvenni. Ezek működnek még az akasz
tófa árnyékában is. 

Hangozzék bár meglepően, még azt sem 
tarthatjuk kizártnak, hogy Jézus Krisztus, 
akit az iszlám vallás is tiszteletre méltó prófé
tának tart, nekünk meg egyetlen Főpapunk 
és Közbenjárónk, titokzatos módon követ
ségben jár Nadarkhani lelkész lelkéért, sza
badulásáért – Allahnál, meg az iráni hatal
masoknál, a legfőbb vallási ayatollahnál, 
főpapnál is. Mert a Feltámadott Úrnak még 
erre is meg van a lehetősége. És egészen bi
zonyosan a hatalma is…

Köszönjük Youcef Nadarkhani testvéri 
üzenetét, lelki derűjét és bizonyosságát, ami 
a cella mélyben is tiszta evangéliumi fénnyel 
világol, s nyilvánosságra hozatala révén vi
lágít millióknak, akik sorsa alakulására és 
Isten vezetésére odafigyelnek.
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Gondoskodó vagyok! És akkor…?(!)
„Minden gondotokat Őreá vessétek, 

mert néki gondja van reátok.” (1Pt 5, 7)

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem 
imád ságotokban és könyörgésetekben min
den alkalommal hálaadással tárjátok fel kí
ván ságaitokat az Isten előtt” (Fil 4, 6); „Az én 
Istenem pedig be fogja tölteni minden szük
ségeteket az Ő gazdagsága szerint dicső
ségesen a Krisztus Jézusban” (Fil 4, 19). 
Eme idézetek olvastával úgy tűnhet, hogy 
zsidó módon közelítem meg a cikk írásának 
fogalmát – a zárógondolattal kezdem mon
dandómat. Bár szeretem a héber nyelvet és a 
zsidók történetéről is szívesen olvastam, ez 
nem azt jelenti, hogy most a drága borral nyi
tok, s majd később az olcsóbb is megteszi 
(Jn 2, 10). Szeretném tartani a szintet, sőt a 
végére tartogatok egy finom borpárlatot. En
nek ízét viszont majd csak azok élvezhetik 
igazán, akik az alkoholt mérik a vérükben és 
nem fordítva. Természetesen nem az alkohol
izmusról beszélek és nem is az én saját gon
dolataim fontosságáról, hanem arról, hogy a 
bevezetőnek szánt idézetek fontos részei az 
Ő legdrágább üzeneteinek a keresztyén em
ber felé, mely fontos ígéretet és ítéletet is 
hordoz magában. Azonban csak akkor, ha 
ezt hívő szívvel elfogadjuk és a mértékletes
séget megtartva folytatjuk „borivásunkat”. 
Így a végső ítéletnél egy még drágább ígéret
ben lesz részünk, amihez nem ér fel egyetlen 
borospince kínálata sem. 

Ha már a zsidóságnál tartottunk, az alku
dozást is lehet alkalmazni borozgatásunk 
során, csak épp felesleges. Hadd mondjak el 
egy történetet: „Volt egyszer egy vak leány, 
aki gyűlölte magát amiatt, hogy vak volt. 
Mindenkit gyűlölt, kivéve a kedvesét. Azt 
mondta egyszer a barátjának: „Ha láthatnám 
a világot, hozzád mennék feleségül.” Egy na
pon valaki ajándékozott neki egy szempárt. 
Amikor levették szeméről a kötést, láthatta 
az egész világot, beleértve a barátját is. A fiú 
megkérdezte: „Most, hogy látod a világot, 
hozzám jössz feleségül?” A leány a fiúra 
nézett, és látta, hogy vak. A lehunyt szemhé
jak látványa szinte sokkolta. Erre nem számí
tott. Az a gondolat, hogy az élete hátralévő 
részében ezt kell nézze, arra a döntésre ve
zette, hogy visszautasítsa a fiút. A fiú csende
sen könnyezett, majd pár nap múlva üzent a 
leánynak: „Vigyázz jól a szemeidre, mert 
mielőtt a tied lettek, előtte az enyémek 
voltak.” – Ez egy könnyfakasztó történet 
több szempontból is. A lány megkapja élete 
álmát, de megkapva azt, az áldozatot félre
téve, elveszíti szívének melegét. A fiú felál
dozza látását, s bár elveszíti „szerelmét” és 
látását, mégis ő lett gazdagabb, és megtar
totta igazi kincseit. Gondolkodtunk már azon, 
milyen önzőek tudunk lenni, és sokszor még 
mi érezzük magunkat sértve? Lehet, hogy 
sokszor rá sem jövünk, kit, mikor és mennyi

re bántottunk meg, csak vedeljük a „bort” és 
sodródunk az árral. Mily távol van ettől a 
gondoskodás…?! Tisztelet a kivételnek, hál’ 
Istennek vannak még alázatos, önzetlen jótét 
lelkek, de sajnos a világ kincseinek csillogá
sa egyre több embert vakítanak meg, akik 
hagyják magukat belefolytani a borzuhatag
ba. Isten szeme azonban mindent lát: a zug
ivókat, a hobbi borozókat, visszaeső alkohol
istákat, a hamisan cimkézett bort árulókat és 
fogyasztókat, de látja a helyesen kortyolgató 
és kóstolgató egyéneket is, sőt csodát is tesz 
a mulatozó társaság között, például amikor a 
galileai Kánában a vizet borrá változtatja, s 
így a szokásokkal ellentétben a jó bor után 
még finomabb bor (borrá változtatott víz) 
kerül az asztalra (Jn 2, 112). Isten (bor)útjai 
kifürkészhetetlenek, nekünk azonban tud
nunk kell, hogy mikor és mennyit illik, lehet 
vagy kell innunk.

Mértékletesség – biztos vagyok benne, 
hogy nincs olyan ember most közöttetek, aki 

eddig még ne próbált volna meg alkudozni, 
személyreszabott mértékletességi szintet 
alkotni, „kicsalni”. Ugyanis mi oly bölcsek 
vagyunk mindennapjainkban és ünnepnap
jainkban, hogy majd mi megmondjuk, mi jó 
nekünk és mi nem. Hogy mikor elég, végülis 
én érzem, nem? Persze! Bezzeg, amikor baj 
van, összekulcsolt kézzel, majd orra esve ro
hanunk az Úr elé, hogy csak most segíts 
meg, és én olyan jó leszek..?! Milyen jó? 
Annyi ra jó, hogy a legközelebbi hálaadást 
kihagyva csak a bajban fohászkodunk újra jó 
Atyánkhoz. Nem akarok csak végleteket 
mon dani, de tudjuk nagyon jól, akármennyire 
vagyunk magasan a keresztyénségi listán 
(már ha van ilyen), mi is hibázunk és nem 
ragadunk meg minden alkalmat, hogy a Jó 
Istennel feddhetetlen kapcsolatban legyünk.

Dícséretre méltó dolog az is, ha mások 
borozgatását figyelemmel követjük és tu
dunk értük imádkozni, mint ahogyan azt egy 
híres Petőfi versben is olvassuk: „Borozgat
nánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért 
ez egyszer az Isten áldja meg”. Megható ér
zés sokszor, amikor tudunk a másikért kö

nyö rögni: „Uram, nézd meg őt, hová sűllyedt, 
gondoskodj róla, hogy megtalálja a haza
vezető utat.” Azonban ebből az imából ne 
hagyjuk ki azt a részt sem, hogy „ha kell, 
küldj engem vagy valaki mást, aki segíthet 
neki, hiszen nem tudni, én mikor szorulok 
hasonló segítségre”. Mindemellett nem sza
bad, hogy az imából hasonlítgatás legyen. Ne 
azért segítsünk máson, mert viszonzást vá
runk, hanem azért, mert ez keresztyéni köte
lességünk, amiért majd az Úr adja meg a 
kellő dícséretet. Ne az emberektől várjuk a 
fejsimogatást és felmagasztalást, hanem bíz
zuk azt Úrra, Ő majd megadja azt, amire 
„igazán” szükségünk van, és azon módon, 
ahogyan az szükségeltetik. 

Ezt rettenetesen nehéz elfogadni. Ren
geteg emberrel találkoztam, akik ha nem 
kapják meg az emberek „éljenzését”, veszély
ben érzik egész emberi mivoltukat, mert hát 
így akkor őt nem ismerik el, dicsekedése nem 
talált értő fülek re és a számára életszükség
letet jelentő, egoizmusát életben tartó napi 
adag elmaradt, földi dicsősége hanyatlófélben 
van. De mit érünk majd akkor a sok „baráti” 
elismeréssel, amikor az átcsap irigységbe és 
egyedül maradunk a kifakult, hamis glóriánk
kal? (ezt mi teológus éveim során úgy nevez
tük, hogy a glóriánk a nyakunkba zuhant) Ak
kor már megengedett az istenkáromlás és 
panaszáradat, mert „engem senki sem sze
ret”? Kedves Testvérem, parancsolj álljt en
nek az érzésnek magadban, mihamarabb, 
mert mindamellett, hogy egyáltalán nem 
keresztyéni magatartás, sok esetben még 
meg is sérted a környezetedben élőket (akik 
általában nem ezt érdemlik), romlást hozol sa
ját fejedre, és jó Atyád (Akinek létezését és 
igazságosságát vagy elismered vagy nem) 
nagyon csóválja a fejét, azon tanakodva, va
jon milyen szinten adja tudtodra, hogy most 
már elég. Sohasem késő elhessegetni helyte
len gondolatainkat, változtatni rossz szoká
sainkon és gyakorolni a he   lyes keresztyéni 
magatartást. 

Hadd mondjak el egy dolgot: sokat 
tűnődöm azon az utóbbi pár évben, hogy mi
lyen érdekes az a változás, amin az emberi 
agy, gondolkodás, hit, érzés átmegy. Pár éve 
dühöngtem, mert nem értettem, hogy lehet 
ezt így és úgy, ma pedig csak mosolygok 
azon, hogy lehettem annyira „gyerekes”. 
Azonban azt hiszem, mindenkinek teljesen 
felesleges okolnia magát és szomorkodnia 
az effajta dolgok miatt. Először is, a múltat 
nem változtatjuk meg, de a jelent és a jövőt a 
tanultak fényében értékesebbé tehetjük. Má
sodszor, nem is biztos, hogy baj, hogy az úgy 
történt, ugyanis, ha az nem lett volna, lehet, 
még ma sem tudnék „okultabban” cseleked
ni. Harmadszor, mindennek meg van a maga 
ideje, megértjük majd mi is egyszer, de a 
tapasztalatot nem lehet sürgetni, mert akkor 
van még csak nagy baj. – Azt hiszem vala
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Évszázadokravisszamenőlegnyomonkövethetőazsidók
visszatérése(héberülAlija)azÍgéretFöldjére.Ezakiemelt
megfogalmazásazI.Mózes50.részbőlered,amikorJózsef
visszavisziJákóbföldimaradványait,hogyazÍgéretFöldjén
temesse el. Ha az első visszatérési hullám 1882 és 1903
között történt is, jóval Izrael állam 1948as megalapítása
előtt, a korábbi évszázadokban is voltak a bibliai hazába
visszatérő csoportok. Ennek elsősorban lelki és politikai
okaivoltak.MindenévPeszah(egyiptomiszabadulás)ün
nepénezekkelaszavakkalköszöntöttékegymástazsidók:
„Akövetkezőévben,Jeruzsálemben!”Ezegyimádság,álom
és reménység volt. A Messiás várása egyik oldalon, az
európaiésészakafrikaiüldözésekelindítottákazsidókataz
ÍgéretFöldjére.

1200. Az 1210es évben 300 rabbi és hittudós érkezett
Franciaországból és Angliából Palesztinába. Az 1492es
spanyolzsidóüldözéskövetkeztébenegyesekszinténIzrael
földjéretelepedtek,szintúgyOlaszországbólésKeletről.

1500.AzOszmánbirodalomeurópaiterjeszkedésekövet
keztében a 16. században felerősödött a zsidó visszatérés
Olaszországból, Franciaországból, Németországból, Por
tugáliábólésÉszakAfrikából.AzújonnanérkezőkfőlegJe
ruzsálemben és Safedben telepedtek le. Mivel itt
megerősödöttaKabbalamégtöbbeurópaizsidótértvissza.

1600.A17.századbanatörökországizsidókésazottani
politikaivezetéshatalmi tényezőkkonfliktusamiattebből
az országból vándoroltak nagy számban Izraelbe. Még
ebbenaszázadbanJudahHasszidrabbiéstöbb,mintezer
követője telepedett le Jeruzsálemben, majd a 19. századig
folyt azeurópaiChassidimzsidókbevándorlása,köztükala
pítójukBaalSchemTov.ŐkfőlegJeruzsálemben,Safedben,
TibériásbanésHebronbantelepedtekle.

18001808között aVilnusiGaonkövetői telepedtek le
Jeruzsálemben. Húsz évvel később kezdődött egy újabb
beván dorlásihullámHollandiából,NémetországbólésMa
gyar országról.A19.századbansokakataMessiáseljövetelé
nek várása indított el Izraelbe a zsidó évszámítás szerint
5600ban(1839/40).ZsidókezreiIrakból,Iránból,Kurdisz
tánból, Afganisztánból, Törökországból és Jemenből.
1840benazsidókvoltaktöbbségbenJeruzsálembenamo
hamedánokatéskeresztyéneketmegelőzve.Az1860asnép
számlálás12000zsidóéltIzraelben,majdhúszévelteltével
megindultazelsőAlijavisszatérés1882ben.

Izrael – Ország? Nemzet? Gyülekezet?
Amikor az első zsidók visszatértek

Üdülési lehetőség Dalmáciában

Olvasóink figyelmébe ajánljuk azt a Split és Trogir közelében 
található három csillagos 6, 3 és kétszemélyes apartmanokból álló, 
összesen 13 férőhelyes apartmanházat, 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 email címen és 
telefonszámon:

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

hogy így vagyunk a gondoskodással is. Egy 
ideig rólunk gondoskodnak, majd már tudunk 
gondoskodni magunkról, később gondos
kodunk valaki másról is. Természetesen ez a 
három dolog sohasem zárja ki egymást, sőt 
jó Atyánk tökéletesen kiegészíti ezt, hiszen Ő 
mindig és mindenkor gondoskodik rólunk: 
„Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de 
nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az 
igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé.” 
(Zsolt. 37, 25) 

„Gyönyörködjél az Úrban, és megadja 
néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te 
útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.” 
(Zsolt 37, 45). Ha olvassuk a Szentírást 

nagy figyelemmel tegyük azt. Ne ragadjunk 
ki igeverseket és szakaszokat, ha azok 
önálló an, az adott történet nélkül már mást 
jelentenek, így ugyanis áltatjuk magunkat, 
hamisságot tárunk a hallgatóság felé és 
Isten Ígéjét is jogtalanul megmásítjuk. Dávid 
eme két mondata szintúgy nem létezhet 
egymás nélkül, ez így teljes: Ha gyönyör
ködsz az Úrban, akkor megadja szíved kéré
seit. Ha az Úrra hagyod az utadat és bízol 
benne, akkor ő teljesíti. Idézzük csak fel a 
bevezető pár idézetet is: ha imádságban és 
könyörgésben minden alkalommal hálaadás
sal tárjuk fel kívánságainkat, akkor az Úr 
betölti minden szükségletünket az Ő gazdag

sága sze rint dicsőségesen a Krisztus Jézus
ban. Ezen bibliai versek minden szava nagy 
súllyal bír, ha csak egyet is kihagyunk, már 
félre ért hető és nem is igaz. Csak ha egyet is 
kihagyunk…

Kedves Olvasóm! Zárd a szívedbe eme 
pár bibliai verset és próbáld átgondolni, mit 
jelent az igazi gondoskodás…, keresztyén
ként milyen lelkülettel kellene viseltetned 
embertársaid iránt, hogy tetteid ne legyenek 
erőltetettek, hanem áldást hordozók és 
szeretetet sugárzók.  

 Imádságban és könyörgésben minden al
kalommal hálaadással...

  Csoma Annamária

Forrás:HéberEgyetem,KülügyminisztériumésaHéber
Lexikon.

   Aviel Schneider 
Ford. Csoma L.
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A Kárpát-medence Reformátussága
„Miért vagyunk ma együtt?” – tette fel a 

kérdést május 20án, a magyar református 
egység napján elmondott igehirdetésében 
Szabó István dunamelléki püspök a buda
pesti Kálvin téri templomban megtartott ün
nepi istentiszteleten.

Az 1Kor 15,1–4 alapján megfogalmazott 
gondolatok szerint ennek számos oka van: 
szembeszállás a mások által ránk kénysze
rített sorssal, a világon szétszórtan élő ma
gyar reformátusok egységének a kifejezése, 
pünkösdhöz közeledve a közös Lélekvárás, 
valamint hálaadás a református egyház 
közösségéért. Az egyházi vezető a legfőbb 
ok megnevezését prédikációja végére hagy
ta: „Ez az első ok az evangélium: Krisztus 
meghalt a mi bűneinkért, eltemettetett és 
feltámadott a harmadik napon. Krisztus feltá

madt, mert van halottak feltámadása, van 
engesztelés a bűnért, van kegyelem – és van 
jövő.” Szabó István arra figyelmeztetett, ha 
ezt nem hisszük, ha nem ez az első ok, a 
legfőbb cél, akkor minden tettünk hiábavaló. 
„Miért vagyunk ma együtt? Hogy hirdessük 
az evangéliumot. Hogy hirdessük: nem a 
múltnak engedelmeskedünk, amikor együtt 
vagyunk egy akaraton – hanem Istennek 
engedelmeskedünk, mert az Isten akaratán 
kell együtt lennünk. Krisztus a jövő, együtt 
követjük őt!” – hangsúlyozta az igehirdető, 
aki szerint a Krisztusban hívő utat talál, az 
igazságban jár és az életbe érkezik meg. 
„Eszetekbe juttatom hát, testvéreim, magyar 
reformátusok, magyarok, eszetekbe juttatom 
az evangéliumot, amely által üdvözültök” – 

zárta gondolatait a püspök.
A Generális Konvent által a magyar refor

mátus egység napjára – ami a május 22hez 
legközelebb eső vasárnapot jelenti minden 
esztendőben – ajánlott istentiszteleti rend 
szerint megtartott eseményen közreműködött 
még több református egyházi vezető a 
Kárpátmedencéből. Köszöntést mondott és 
lekciót olvasott Bölcskei Gusztáv tiszántúli 
püspök, a Magyarországi Református Egy
ház Zsinatának lelkészi elnöke, bűnvalló imát 
mondott Lukács József királyhágómelléki 
püspökhelyettes, záró imádságot mondott és 
az úri imát vezette Fazekas László felvidéki 
püspök, valamint az úrvacsorai liturgiát ve
zette Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök.

Kiss Sándor

A legfőbb ok az evangélium

A Szeretethíd Kárpát–medencei reformá
tus önkéntes nap idén negyedik alkalommal, 
május 18án és 19én valósult meg. A ren
dezvénynek a Szlovákiai Református Keresz
tyén Egyház Diakóniai Központja kezdemé
nyezésére a kezdetektől vannak szlovákiai 
résztvevői, akik egyre nagyobb számban 
kapcsolódnak be a különféle szolgálati terü
letekbe. A két nap alatt több mint 1700an 
szorgoskodtak. 

Az önkéntes napok célja cselekvésre buz
dítani a református gyülekezeteket és iskolá
kat, valamint a hozzájuk tartozó szer veze
teket és intézményeket, úgy hogy közben 
személyes kapcsolatok épüljenek a gene rá
ciók, segítségnyújtók és rászorulók, világ és 
társadalom, Isten és ember között.

A Kárpátmedencében az idén mintegy 

tizen egyezren  vállaltak el különféle munka
végzést. Szlovákiában az önkéntesség 42 
bekapcsolódó csapatot eredményezett, 
a mely több mint 1700 személyt mozgatott 
meg.  Az elvégzett önkéntes munka értéke 
mintegy 30 ezer eurót tesz ki. A szlovákiai 
szervezést a Szlovákiai Református Keresz
tyén Egyház Diakóniai Központja vállalta fel. 
A református gyülekezetek és iskolák mellett 
többek között az ipolysági  Fegyverneki 
 Ferenc Kö zös Igazgatású Katolikus Iskola, a 
bátorkeszi Magán Szakközépiskola, a Selye 
János Gimnázium diákjai, a Szlovákiai Ma
gyar Cser készszövetség, a környezetvéde
lemmel foglalkozó alistáli Ecori Polgári Társu
lás is bekapcsolódott  mondta Lengyel 
Zoltán a szlovákiai Szeretethíd koordinátora.

A Szlovákiában Alistáltól, Gútán és 

Rimaszombaton keresztül egészen a keleti 
Ágcsernyőig voltak bekapcsolódó csapatok. 
Figyelemre méltó a gömöri gyülekezetek 
szép számú részvétele.  Példa értékű a nagy
ölvedi lakosok összefogása is, ahol az alapis
kola szlovák és magyar osztályai, a katolikus 
és a református gyülekezet, a fiatal focisták, 
a Via Nova ICS helyi szervezete és egykori 
diákok közösen tették otthonosabbá közsé
gük területét: megtisztították a temetők és a 
templomok környékét a szeméttől, fákat ül
tettek és lefestették a fapadokat és a faszo
brokat. Még polgármester asszony is szor
goskodott, ő a temető kerítésének fes téséből 
vette ki a részét. Az iskola diákjai pedig egy 
rövid műsorral látogatták meg a nagysallói, 
sárói és oroszkai idősek ottho nában élőket, 
hogy egy kis örömet hozzanak mindennap

Szeretethíd 2012 - Az elvégzett munka értéke 
közel 30 ezer eurót tesz ki
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Könyvajánló
„Jézushoz JöJJetek”címűkiad

ványunk azokat az imádságokat tar
talmazza, amelyek kisgyermekként, de felnőtt református
keresztyénként is  református hitvallásunk alaptételeivel,
AranyABCveléshitvallóversekkelsegítikakeresztyénélet
mindennapjait.Áldottajándékgyermekeknekésfiataloknak
egyaránt, s egyben  segíti a fiatal szülőket  gyermekeikkel
együttimádkozni.Ára 3,50 Euro

BiBliai történetek gyerekeknekaBiblialeg
fontosabbtörténeteittartalmazzaezakiadvány.Agyerekek
számáranagybasegítiatörténetekelsajátítását.Ára 3,30 Euro

te taníts engem (hittankönyv 12 éven felülieknek) 
 Ára 1,60 Euro

kis káté – konfirmációi előkészítéshez   
 Ára 1,- Euro

Ismét kapható:

Bogoly János: templomaink 8,- €
Csomár Z.: húszéves történet 2,50 €

énekeskönyvek:
Nagybetűsénekeskönyv 7,70 €
Középméretűénekeskönyv 5,50€
Kisméretűénekeskönyv 5,80€

BiBliák

Károlyifordításústandartméret 11,90€
KárolyifordításúcsaládiBiblia 19,75€
Újfordításústandartméret 15,55€
ÚjfordításúcsaládiBiblia 15,60€

imakönyvek

Szikszaiimakönyv 9,80€
ASionnakhegyén 2,10€
VeledUram 5,€
Örömbenésbánatban 3,90€

Emléklapok
Konfirmációiésházasságkötésiemléklap 0,50€

CÍMÜNK:Ref.LelkésziHivatal07674Drahňov216.
TelefonésEmail:0566282560,csoma@copusnet.net

jaikba  számolt be az elvégzett 
munkákról Antala Éva lelkipász
tor.

Szádalmáson a legkisebbek 
igés képeslapokat osztogattak az 
üzlet előtt. A helyi Református 
Nőszövetség tagjai az Abaújtor
nai Református Egyházmegye 
500 hittanosa  számára rakták 
össze a tankönyvet. A gyülekezet 
férfiai a templomnál a vízlefolyót 
készítették el. A munkálatokról 
Varga Zoltán lelkipásztor adott 
hírt a Reformata honlapnak.

A  zempléni egyházmegyében 
az ágcsernyői gyülekezet kerítésfestést, a templom ablakainak tisztí
tását, a templomkert és gyülekezeti ház udvarának rendbetételét és 
idős beteg egyháztagok meglátogatását vállalta. Királyhelmecen a 
gyülekezeti ház körüli végeznek kisebb javítási és festési munkálato
kat, Perbenyikben használt ruhát gyűjtöttek és osztották szét a 
rászorulók közötti, Szűrnyegen pedig az alapiskola udvarát takarítot
ták ki és tették szebbé a falut.

A vállalt önkéntes feladatok 
között  ezen kívül  volt még igés 
lapok kézbesítése, parkrendezés, 
sütemény adás, játszótér és pa
dok javítása, szemétgyűjtés, in
gyen ölelés, magyar táblák kihe
lye zése, ruhák gyűjtése és 
kiosztása, fa ültetés és még sok 
más is.

Az idei önkéntes napnak a vi
lági fővédnöki posztját Dr. Kovács 
Árpád, a Költségvetési Tanács El
nöke látta el.                                                                reformata.sk

Nagyölved

Alsókálosa

Felsővály

Komárom
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 1.  “Sőt minél inkább ……. magamat és minél alábbvaló leszek a magam szemei előtt: annál dicséretreméltóbb leszek 
a szolgálók  előtt, a ……… te szólasz.” (Sám. 6,..)

 2.  “Mi is vártunk Téged, ……. ösvényén, oh Uram! neved és emlékezeted után vágyott a lélek!” (Ésa. 26,..)

 3.  “A mi Urunké Istenünké az ……. és a bocsánat, mert  pártot ütöttünk ellene;” (Dán. 9,..) 

 4.  “……. én örvendezni fogok az Úrban, és vígadok az én …….. Istenemben.” (Hab. 3,..)

 5.  “Él az Úr és ……. az én kősziklám, magasztaltassék hát az én …….. Istene!” (Zsolt. 18,..)

 6.  “És felhő …….., mely őket befogá, és a felhőből szózat jöve, mondván: Ez az én szerelmes Fiam; őt …...”  
(Márk. 9,..)

 7.  “A …….. nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és …...” 
(Ján. 10,..)

 8.  “Mert …….. tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen 
az Isten …….. sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.” (1 Kor. 2,..)

 9.  “A ki pedig igazságtalanságot ………, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás.”   
(Kol. 3,..)

 10.  “De új …….. és új földet várunk az ő ígérete ………, a melyekben igazság lakozik.” (2 Pét. 3,..)

A Károli Gáspár fordítású Szent Biblia alapján összeállította: Györky Szilvia, Alsómihalyi.
Megfejtéseiket kérjük június 20ig beküldeni Szerkesztőségünk címére: 

Református Újság Szerkesztősége, Hlavná 216. Drahňov 076 74.

KERESSÜK MEG A BIBLIÁBAN!

Megfejtők névsora: Bajcsi Márta, Komárom; Baranyai Margit, Marcelháza; Barta Irén, Áj; Bók Zoltánné, 
Királyhelmec; Családi Irén, Nagymegyer; Csernyánszky Erzsébet, Imreg; Csicseri 
Józsefné, Kisráska; Csobó István, Harmac; Dringus Erika, Csécs; Dupály Csilla, Abara; 

Egri Klára, Örös; Erdélyi Zsuzsa, Abara; Faragó Irén, Harmac; Farkas Antónia,Keszegfalva; Farkas Irma, Negyed; 
Galambos Istvánné, Ágcsernyő; Galambos Katalin, Tiszacsernyő; Géczi Csabáné, Nagykapos; Gerenyi Lászlóné, Örös; 
Halgas Ildikó, Kulcsod; Horosz Erzsébet, Szepsi; ing. Damko Valéria, Reste; ing. Kolozsi Alica, Rimaszécs; Izsák Gyula, 
Negyed; acz Mária, Macelháza; Kakas Sándor, Nagysalló; Klincsek Ferencné, Kőhídgyarmat; Kohút Tamara, Felsőlánc; 
Komjáty Istvánné, Felsőlánc; Kondor Lászlóné, Vajkóc; Kosztyu Péterné, Ágcsernyő; Körtvély Péter, Tornagörgő; Kulcsár 
Eleonóra, Királyhelmec; Lázár Mihályné, Bodrogszerdahely; Lipán Márta, Nagykövesd; Mackó Zsuzsanna, Dolná Streda; 
Máté Istvánné, Kiskövesd; Matovcsik Jánosné, Kisráska; Oláh Istvánné, Hardicsa; özv. Bertók Istvánné, Barsvárad; özv. 
Demény Lajosné, Nagysalló; özv. Földi Jenőné, Ersekkéty; özv. Józsa Andrásné, Negyed; özv. Kiss Margit, Tiszacsernyő; 
özv. Kovács Lajosné, Nagysalló; özv. Kövesdi Jánosné, Reste; özv. Palcsó Lászlóné, 
Gömörhorka; özv. Pósa Istvánné, Kiskövesd; özv. Sándor Józsefné, Réte; özv. 
Szanyi Gyuláné, Kaposkelecseny; özv. Szloboda Elemérné, Réte; özv. Taskovics 
Lászlóné, Bodrogszerdahely; özv. Varga Béláné, Bátorkeszi; özv. Veres Józsefné, 
Nagykapos; özv. Visnyai Sándorné, Kiskövesd; özv. Zsigmond Istvánné, 
Garamsalló; Pál Éva, Nagytárkány; Palásti Aranka, Léva; Pataky Bertalanné, 
Migléc; Rácz Éva, Örös; Rigó Katalin, Örös; Sallai Albertné, Kiskövesd; Szabó 
Gyuláné, Lúcska; Szabó Ildikó, Réte; Szalay Ferencné, Fél; Szaniszló Jolán, 
Csécs; Szanko Mónika, Berzéte; Szénászki Sarolta, Újlót; Tildi Rozália, Újlót; 
Tóth Klára, Nagykapos; Tóth Sándorné, Kisráska; Vajner Jarmila, Berzéte; 
Veress Vilmos, Nyírágó; Visnyai Ilona, Bodrogszerdahely; Zsigó Mária, Martos

Nyertesek:
BajcsiMárta,Komárom
CsobóIstván,Harmac
HalgasIldikó,Kulcsod
KohútTamara,Felsőlánc
MátéIstvánné,Kiskövesd
MatovcsikJánosné,Kisráska
özv.ZsigmondIstvánné,Garamsalló

RÁKÓCZI CSALÁDI PORTRÉK
Dr Dr. Csohány János PhD

A Rákócziak és a román református egyház
1566 és 1582 között egymást köve

tőenöt románreformátuspüspökevolt
azerdélyirománreformátusegyháznak.
Areformációszellemébenezazegyház
románszertartásinyelvűegyházvoltés
lelkészei románul prédikálták az Isten
igéjét.Elsőrománrafordítottegyháziira

taikmégaXVI.századbanmegjelentek
nyomtatásban. Ezek a világon az első
románulnyomtatottkönyvek.Amagyar
reformátusegyházhozhasonlóanebben
azegyházbanismegindultazanyanyelvi
iskolázás,hogyahívektudjákolvasniaz
egyházi irodalmat. Tehát félreértések

elke rülése végett, ennek a református
egyháznaknemvoltcéljaamagyarosítás,
sőt a román anyanyelvi iskolázást és
könyvkiadástisezhoztalétreErdélyben.
Egyházilagpedigarománortodoxegy
házakkoriószlávliturgiainyelvehelyett,
amibőlarománnépegyszótsemértett,
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románulfolytazistentisztelet.

Báthori István és Zsigmond
fejedelemsége alatt 1582től nem volt
püspökük a román reformátusoknak,
hiszen e fejedelmek célja a katolizálás
volt. Rákóczi Zsigmondtól kértek püs
pökválasztási engedélyt a román refor
mátusok, aki megígérte, de a választás
utóda idejére maradt. Báthori Gábor
utánismétpüspöknélküléltarománre
formátus egyházkerület, 1643ban

I. Rákóczi György alatt választhattak
püspököt ismét. Néhány román egy
házmegye a román püspök igazgatása
alatt állt, más román egyházmegyék
pedigGelejiKatonaIstvánerdélyirefor
mátuspüspökközvetlenirányításaalatt,
de a román püspök is az erdélyi
püspöknekvoltalárendelve.Arománre
formátus lelkészek a magyar diákokkal
együtt latin tannyelvű gimnáziumok és
teológia elvégzéseután lettek lelkészek.

Kilenc román reformátusegyházmegye
létezett.

A Heidelbergi Kátét románul
1640ben, 1648ban és 1656ban kinyo
matták. Az Újszövetség románul
1648ban jelent meg. Az Ószövetség
fordításáramárApafiMihályadottmeg
bízást, de az soha sem jelent meg,
megjelent viszont 1683ban egy pré
dikációskötetnyelvükön.

folytatásakövetkezőszámban

1. FOTÓPÁLYÁZAT
„Mitjelentszámodraazönkéntesség?Mitjelentszámod

ra aSzeretethíd?” címmel aMagyarReformátus Szeretet
szolgálat Alapítvány fotópályázatot hirdet amatőr fotósok
részére. A fotópályázat a Szeretethíd részét képezi. A
kampányszlogenje:„Mozdulj,segíts,szeress!”

Beadási határidő
2012.június30.
Azsűria legjobbnak tartott fotókatkiválasztja,melyek

eséllyelindulnakarra,hogya2013asSzeretethídplakátké
pétalkossák.

Nyeremények
1.díj.30000Ft.2.díj.20000Ft.3.díj.10000Ft.
Technikai követelmények
filetípus:JPEG(AdobePhotoShopjpeg12nekmegfelelő

tömörítés)vagyPNG,minimálisméret:2048x1536pixel
(3Mpixel)

Részvétel módja:
Apályázómaximum5képetküldhetbe.Apályázaton

digitális technikával készült képek vehetnek részt. A
pályázatoncsakolyanfényképekvehetnekrészt,amelyeka
pályázat benyújtásának időpontját megelőzően más fotó
versenyennemértekeleredményt.Apályázónakazelkül
dött képekhez csatolnia kell a kitöltött és aláírt nevezési
lapot.

Apályázatonvalórészvételfeltétele,hogyapályázóelfo
gadja a nevezési feltételeket és a nevezési lapot emailben
(szeretethid@jobbadni.hu)vagypostaiúton(1146Budapest,
Hungáriakrt.200.)visszaküldje.Afotókelbírálásátésadí
jakodaítélésétaRendezőáltal felkértZsűrivégzi.Minde
gyikfotócsakegyszerdíjazható.

Aképeket és a jelentkezési lapokat, együtt a szeretethid@
jobbadni.hu emailcímre várjuk, jelentkezési lap ugyanitt
igényelhető.Egypályázócsakegyjelentkezésilapotküldhetbe.

Szerzői és szomszédos jogok
Apályázatoncsakelsőfelhasználásúnakminősülőfotók

vehetnekrészt.
Arésztvevőapályázatianyagbeküldésévelautomatiku

sanelfogadjaapályázati feltételeketésegybenhozzájárul,
hogya rendezőkapályázattalkapcsolatospublikációkban

képeikettérítésmentesenhasználják.
Apályázókijelenti,hogyrendelkezikafotókonábrázolt

személyek nyilvános megjelentetéshez való hozzájáru
lásával.

A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben
személyiségivagyszerzői jogokvonatkozásábanharmadik
személynek a képekkel kapcsolatban bármilyen kifogása
felmerülne,azezzelkapcsolatosfelelősségetteljesegészében
vállalja.

A nyertes pályázók hozzájárulnak, hogy a díjazott
pályaművek a www.jobbadni.hu honlapon és a sajtóban
ellenszolgáltatásnélkülmegjelenjenek.

Azsűriköteleskizárnimindazokatapályázókat,akika
fentifeltételekneknemtesznekeleget.Apályázónakazsűri
esetlegeskéréséreazeredetifiletbekellmutatnia.

ARendezőkijelenti,hogyelfogadjaaPályázónyilatkoza
tát a Jelentkezési lapon és ezennel átveszi díjmentesen a
szerzőszerzőitulajdonjogaitabenyújtottfotókkalkapcsola
tosan.

2. RAJZPÁLYÁZAT
Írd le, rajzold le, neked mit adott, neked mit jelent a

„Szeretethíd”!
Korcsoportok:
I.korcsoport:óvoda(csakrajz)
II.korcsoport:ált.isk.14.osztály
III.korcsoport:ált.isk.58.osztály
IV.korcsoport:középiskola1518.éveskorig
Pályáznilehetmax.félívesméretű,szabadonválasztott

technikávalkészültmunkákkal.
Apályamunkákatpostánvagyszemélyesena1146Buda

pest, Hungária krt. 200. címre kérjük eljuttatni. Nevezési
lapotaszeretethid@jobbadni.huemailcímenlehetkérni.

Beküldésihatáridő:2012.június30.
Eredményhirdetésésamunkákbólkészültkiállításmeg

nyitója:
Virágkarnevál,Debrecen,2012.augusztus
AzelkészültpályaművekközülalegjobbakaSzeretethíd

jövőéviprogramjainakéskiadványainak„szereplőivé”vál
hatnak.

Szeretethíd hírlevél – FoTó- éS 
RAjzPÁLyÁzAT
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Kedves Olvasóink! Elmúlt a Pün
kösd, a Szentlélek kitöltetésének ün
nepe,deezkorántsemjelentiazt,hogya
Szentlélekmunkájánakisvégevan.Sőt,
a Szentlélek folyamatosan jelen van a
Krisztust követő emberek életében, az
Őmunkájasohasemérvéget.Hogyez
mennyireigaz,abbólisláthatjuk,hogy
a tanítványok semmit sem tettek a
Szentlélekvezetésenélkül.AzŐsegít
sége,jelenlétenélkülnemtudtákvolna
elvégezni szolgálatukat. Az Apostolok
Cselekedeteirőlírottkönyvbenrészlete
sen is olvashatunk arról, mi mindent
tettekazapostolokaSzentléleksegítsé
gével. Most néhány történet alapján
próbáljukmeglátni,mimindenbentud
nekünkissegíteniaSzentlélek.

Márrögtönazelejénaztlátjuk,hogy
a Szentlélek kitöltetése után meg
szervezik az első gyülekezetet. Ráadá
sulnemisakármilyenformában,hiszen
szeretetközösségvolt,aholmegbecsül
tékegymástazemberek,aholegyszív
vel és egy akarattal együtt voltak az
Istenszolgálatában,aholténylegszeret
tékegymástazemberek.Sokcsodátés
jelet tettek, láttak és mindenük közös
volt. Ilyen közösséget ember nem tud
létrehozni,csakegyedülazIstenSzent
lelke. Igazán helyesen élő, Istennek is

tetszőközösséget,legyenazakárgyüle
kezet,akárosztályközösség,vagyéppen
család, csak a Szentlélek segítségével
lehetlétrehozniésfenntartani.

ASzentlélekképessétetteatanítvá
nyokatarra,hogycsodákattegyenek.A
templom ékes kapujában ült egy béna
ember.PéterésJánosodamentekhozzá,
ésKrisztusnevében,aSzentlélekereje
által meggyógyították. A Szentlélek

nélkülnemlettvolnaeléghitükahhoz,
hogyilyencsodátvigyenekvéghez.

Ha ugyanezt a történetet tovább
olvassuk, azt láthatjuk, hogy Pétert és
Jánost börtönbe vetik, és törvényszék
eléállítják.Faggatjákőket,ésmegakar
ják tiltani, hogy Krisztusról prédikál
janak,hogyazevangéliumothirdessék.

Azember ilyenhelyzetbenmegijed,és
bármitmegtesz,hogymegszabaduljon.
PétertazonbanmegerősítetteaSzentlé
lek, és azt mondta, hogy inkább az
Istennek kell engedelmeskedni, mint
semhogyazembernek.ASzentlélekma
is megerősíti az embereket, és ma is
megmutatja,miahelyesdöntés,mitkell
mondanunkegyegyhelyzetben.

Azutolsótörténet,melyetsegítségül
hívok azért, hogy megmutassam – a
Szentlélekmunkájanélkülnem tudtak
volna a tanítványok semmit tenni,Pál
apostolmegtérésénektörténete.Ismeri
tek a történetet, amikor Saul elindul
Damaszkuszba, hogy összeszedje az
ottani keresztyéneket. Találkozott az
útonJézusKrisztussal,akimegszólítot
taőt.Saulezutánhatalmasváltozáson
ment keresztül.ASzentlélekúgymeg
változtatta,hogyezutánőlettKrisztus
leghűségesebbapostola. Ilyenváltozás
raazemberönmagábannemképes.

ASzentlélekmunkájamindentáthat
azegyházban,ésakeresztyénemberek
életében. Az Ő jelenlétében mindenre
képesekvagyunk,denélkülesemmijót
sem tehetünk. Ne felejtsetek el tehát
imádkozni,hogyazIstennektekisadja
aSzentlélekajándékát.

Krausz Viktor

Imádság:
Hálásak vagyunk Neked Urunk ,
mer t nemhagyszmagunkra ,  és  a
Te áldot t  Szentlelkedet  a segítsé 
günkre küldöd .  Add ,  hogy egyre
több ember kaphassa meg ezt  az
ajándékot . Ámen.

Aranymondás:

„AzÚrpedigaLélek;ésaholazÚrnak
Lelke,ottaszabadság.“
  2Korintus3,17

A Szentlélek munkája


