
2 %
Felhívás és értesítés

- A Lónyay Gábor Polgári Társulás értesíti mindazokat, akik adójuk 2%-át 
2012-ben gyülekezetük támogatására fordították társulásunkon keresztül, hogy 
a kért adományok átutalása folyamatban van, s e hónap végéig minden 
gyülekezet megkapja a lepecsételt dokumentumokkal alátámasztott igényelt 
összeget.

- A Lónyay Gábor Polgári Társulás értesíti mindazokat, akik ebben az évben 
is adójuk 2 %-val támogatni kívánják gyülekezetüket, hogy társulásunk ismét 
kész fogadni az adományokat, hogy azokat eljuttassuk a célgyülekezetek 
számára. További információkkal a 056 6395396 -os  telefonszámon, vagy a 
ladislavcsoma@gmail.com e-mail címen szolgálunk.

Csoma László, elnök

Gyülekezeti tájékoztató 2013. január
XX. évf. 1. szám

Reformátusként sokszor tapasztal-
juk gyülekezeti életünkben, hogy hi-
tünk hangsúlyozása közben elfeled -
kezünk a cselekedetekről. Gyakorta 
hal lható a gyülekezeti közösséget 
ritkán, vagy egyáltalán nem látogató 
„reformátusoktól”: Én hiszek Istenben! 
Otthon imádkozom, s Ő úgyis lát en-
gem. Talán ilyenkor kellene megkér-
dezni: És az Úr jóvá hagyta ezt az üres 
okoskodást?  „A hit is halott csele-
kedetek nélkül.” – üzeni a Lélek Jakab 
apostol levelében. Az egyház szol gá-
latának szabaddá válását követően 
szinte felpezsdült a közösségi élet 
gyülekezeteinkben. Évtizedeken át el-
foj tott gondolatok, tervek és alkal mas-
int indulatok törtek egyházi közéletünk 
felszínére, miközben egyházunk hiva-
talos lapja továbbra is haladt az addig 
megszokott úton a maga szűkös keretei 
között. A Szlovákiai Magyar Refor má-
tus Lelkészegyesület akkori vezetése 
próbálkozott lapalapítással, de az 
egyesek hozzáállása miatt sikertelen 
maradt. Így a szervezés munkáját vég-
zők előtt nem volt más lehetőség, mint 
beindítani 1993. júliusában a Refor má-
tus Újság próbaszámait, és gyülekezeti 
kiadványként bejegyeztetni lapunkat. 
Szinte nehéz elhinni, hogy lapunk 20. 
évfolyamát kezdjük e számmal. Mennyi 
remény, mennyi munka, mennyi csa ló-
dás és mennyi öröm a szerkesztők 
számára, akik közül lapunk jelenlegi 
főszerkesztője, id. Fülöp Sándor és e 
sorok írója a kezdettől fogva kitartóan 
dolgoznak azért, hogy gyülekezeteink 
tájékoztatást kapjanak mindennap-
jainkról, gyülekezeti és egyházi életünk 
minél szélesebb területeiről úgy a 
Kárpát-medencéből, mint a nagy vi lág-
ból. Ez a húsz év sok mindenre meg ta-
nította a szerkesztőket. Először is rend-
szeres munkára egy olyan területen, 
amely nem tartozik a lelkészi szolgálat 
feladatkörébe. Megtanított arra, hogy 
a példányszám növekedéséből vagy 
csökkenéséből, valamint egyes vissza-
jelzésekből következtessünk, hol kell 

Hittel cselekedve                 
Jakab 2,26

javítanunk, megújulnunk. Megtanított 
arra is, hogy lássuk, egyházunkban 
lassan fogyatkoznak az újságot olvasó 
és az olvasottakat végiggondoló hívek. 
A mai szülők nemzedéke nagy száza-
lékban nem olvas, hanem az elektro-
nikus „mézesmadzagon” csüng, s nem 
érzi szükségét lelki – szellemi feltöltő-
désnek. Ezek után milyen lesz a mai 
fiatalok nemzedéke? Azok, akiknek a 
gyülekezeti élet csak a nyári táborokat 
jelenti? Ez nehezen megválaszolható 
kérdés. A népszámlálási adatok, azon-
ban figyelmeztetőek, 10 év alatt egy-
házunk 2001-es lélekszámának 10 % -át 
elvesztette 2011-re, miközben a lelké-
szek és hitoktatók száma majdnem 

meg duplázódott. Gondoljunk csak a 
régi tréfa plébánosára, aki a mise kez-
detén megkopogtatva a nem működő 
mikrofont így szól: Baj van a mikro-
fonnal. S a templomos hívek begyakor-
lottan mondják is a liturgikus választ: 
És a te lelkeddel! A huszadik évfolya-
mot kezdve mi azért imádkozunk és 
dolgozunk, hogy a lapunkban meg-
jelenő írások, igemagyarázatok a meg-
levő gondok, bajok közt segítséget, 
reménységet és a Jézus Krisztusban 
nyert hit cselekvő örömét hirdessék 
Olvasóinknak! Ehhez továbbra is kér-
jük Testvéreink értünk is imádkozó 
buzgóságát, támogató szeretetét.

Csoma László

Tátrai tél
foto: Cs.L.
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Nemcsak kenyérrel él az ember
Olvasandó: Jób könyve 18. része 

Jób beszédét követően Bildád veszi át a 
szót. Először úgy is érthetnénk a többes 
számban induló megnyilatkozást, mintha új 
irányba akarná vezetni a második meg
szólaláskor egyre szélsőségesebb hangne
met megütő barátokat. (Bizony néha nem árt 
elhallgatni, újra gondolni szavainkat, maga
tartásunkat, egymáshoz való viszonyunkat. 
A közmondás is arra int, hogy a reggel oko
sabb az esténél… A bűnbánat kezdete is ez, 
megállni azon az úton, amelynek iránya 
(szélehossza) beláthatatlanná válik). 

De sajnos a 3. vers már azt jelzi, hogy 
Bildád újra Elifáz hangvételét és gondo
latmenetét követi a folytatásban. (Esetleg 
Elifáz valami módon jelez Bildádnak, hogy 
beszédének első mondata nem fér össze 
eddigi szigorú álláspontjukkal, s ezért tér 
vissza a megértést nem tanúsító, Jóbot 
megalázni, megtörni akaró stílusra). Talán 
nem fölösleges kitérő, ha elgondolkodunk itt 
a közösség (csoportosulások) jó és kevésbé 
jó hatásáról. Nem rossz, ha a gondok között 
nem vagyunk egyedül. A közösség ereje 
védelmet, többlet erőt jelent. (Esetünkben a 
három barát együtt vándorolva biztonsá
gosabban tette meg a Jóbhoz vezető utat). 
De amint valaki ki akar lépni a  csapatból, a 
többiek nem engedik. Ilyenkor már terhessé 
válik az egyén számára a „csapatszellem”, 
csoportérdek megtartása. A csoport kény
sze rítheti is az egyént, hogy vele maradjon 
akarata ellenére, hiszen például háború 
esetén a szökevényeket halálbüntetéssel 
sújthatták. Ezzel szemben az Istennel való 
kapcsolatra az Ószövetség legtöbb törté neté
ben nem ez a megkötözöttség, érdek szö
vetség a jellemző, hanem az, hogy Ő 
vezetését ajánlja fel, bár a mi végső javunk 
érdekében jogosan parancsolhatna is... 

Azt viszont könnyen  kiolvashatjuk a 
továbbiakból, hogy: „Sem Jób őszinte 
vallomása, sem őszinte Istenre hivatkozása 
és hozzá menekülése nem képes a barátokat 
áthangolni. Makacsul megmaradnak eddigi 
véleményük mellett, sőt a „vigasztalás” 
szándékáról is letesznek, a feddést pedig 
élesítik. Jób magatartásában egy dühöngő 
őrült kitörését látják, aki az egész világrendet 
szeretné felforgatni csak azért, hogy igazát 
bebizonyítsa. Bildád nem tud újat mondani, 
csupán megismétli azt a terrorizáló beszédet, 
amellyel Elifáz akart hatni Jóbra. Csak annyi 

az új benne, hogy a gonoszok pusztulását 
Jób sorsának mozzanataival rajzolja meg”. 
(Jub. kommentár)

Elifáz szavait „úgy is fel lehet fogni, hogy 
Jób újra meg újra kibújik érveik alól s ezért 
kilátástalan a vele való vitatkozás, nem 
érdemes szavakra vadászni meggyőzése 
céljából… Ami rajtad történik, nem egyéb 
igazságos ítéletnél, de azért a földet nem kell 
sivár pusztaságnak tartani, ahonnan minél 
hamarabb távozik az ember, annál jobb. A 
sziklák még mindig állnak s miattad nem 
esnek szét a világ eresztékei, nem lazulnak 
meg Isten igazságos büntető rendelkezései a 
gonoszokkal szemben”.( Jub. kommentár) 

Vagyis már ott tart Jób,  hogy értelmes 
gondolatokkal nem lehet rá hatni. Felesleges 
a „barátoknak” azon fáradozni, hogy bölcs 
tanácsokat keressenek, ésszel megérthető 
gondolatokat öntsenek szavakba, mert Jób 
képtelen felfogni. Ha kész az ember mindent 
elpusztítani maga körül, mert a világ nem 
neki ad igazat, akkor már közelebb áll a 
halálhoz, mint az élő Istenhez. „Dühöngő 
makacsságod ellenére megáll Isten rendje: a 
gonoszok szerencséje hirtelen erőszakos 
véget ér. Leírja, miképpen munkálja Isten 
minden lehetséges eszközzel ezt a bukást, s 
hogy miben fog állni ez a bukás”. ( Jub. 
kommentár)

Bár Bildád mondanivalója nagyon 
kegyetlen üzenetet hordoz,  te bűnös vagy, 
azért bűnhődsz képes beszéde miatt az 
olvasó (s talán Jób sem) érzi nagyon 
durvának. „A világosság a tűzhellyel együtt 
a boldogság jelképe. A sátoron kívül függő 
lámpa a biztonság kifejezője ma is a nomád 
beduin életében. A lámpa és a tűzhely 
kialvása tehát a bűnös boldogságának 
megszűnését jelenti. Magabiztos léptei 
megrövidülnek, mint a hirtelen sötétben 
maradt emberé, aki bizonytalanul óvakodva 
keresgéli az utat. – 7b: rontja meg őt helyett 
az eredeti szókép csekély megváltoztatásával 
botlatja el őt értelmet nyerjük. – 8–10: A 
vadászatból vett képek. Hat különböző szót 
használ a csapda jelölésére. – A 8. versben 
bonyolódik helyett jobb a vettetik, hajszol
tatik. Saját félelmei hajszolják bele a vesze
delembe. – 12–14: Három fokozatban rajzolja 
meg a boldogság elvesztését: Elveszti 
életerejét, testét felemészti a betegség, végül 
elragadja a halál. – 13 skv.: A leprát a halál 

elsőszülöttjének nevezték. A kifejezés Jób 
betegségének lassú, de biztos pusztítására 
utal. – 14: szószerint kitépetik ti. amiben 
bízott: a hatalom. – 14b: A félelmek királya 
nem az alvilág uralkodója, mert ilyent az ÓT 
nem ismer, hanem maga az alvilág, amely itt 
megszemélyesítve, mint a borzalmak bor
zalma jelenik meg. Folyamodik helyett az 
eredeti alapján odaléptetik olvasandó. Mint 
ahogy az elítéltet a bitófa alá kényszerítik, 
aki minden lépésével közelebb kerül a 
szörnyű véghez. – 15: aki nem az övé h. két 
lehetőséget is ajánlanak a magyarázók: 
Beliacal lakik sátorában. A másik: a lilit lakik 
sátorában. Egy gonosz éjszakai démon neve 
volt ez. Ezt a változatot ajánlja az igei 
állítmány nőnemű alakja is, mert a démont 
nőnemű lénynek képzelték. – 20: A vers 
helyes fordítása: Az ő napján elszörnyednek 
a nyugatiak és iszonyat fogja el a keletieket. 
Vagyis az egész földkerekség elborzad a 
gonosz sorsán. – 21: Bildád azonban téved 
abban, hogy Jób nem ismeri, vagy nem 
ismeri el az Istent. Éppen az Istennel való 
hadakozása bizonyítja az ellenkezőjét. Az 
első menetben a reménység hirdetésével 
fejezik be a barátok beszédeiket, a 
másodikban az ítélet leírásával”. ( Jub. 
kommentár)

Ima: Imádkozzunk a 6. zsoltár verseivel:  
Dávid zsoltára. URam, ne feddj meg 
haragodban, ne ostorozz indulatodban! 
Kegyelmezz, URam, mert elcsüggedtem, 
gyógyíts meg, URam, mert reszketnek 
tagjaim! Lelkem is csupa reszketés, és te, 
URam, meddig késel? Fordulj hozzám, URam, 
mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert 
irgalmas vagy! Mert a halál után nem 
emlegetnek téged, ki ad hálát neked a 
sírban? Belefáradtam a sóhajtozásba. Egész 
éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, könnye
im mel öntözöm fekvőhelyemet. Szemem 
elhomályosodott a bánattól, fénye megtört 
sok ellenségem miatt. Távozzatok tőlem 
mind, ti gonosztevők, mert meghallotta az 
ÚR hangos sírásomat! Meghallgatta könyör
gésemet az ÚR, imádságomat elfogadta az 
ÚR.  Megszégyenül, és reszketni fog nagyon 
minden ellenségem, meghátrál, és meg
szégyenül egy pillanat alatt!   Ámen! 

- id. f. -  
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Hitről hívőknek
Első magyar karácsonyi istentisztelet Fresnoban és Las Vegasban

Az Amerikai Magyar Református Egyház legújabban alapított 
gyülekezeteinek karácsonyi istentiszteleteit a középkaliforniai 
Fresnoban és a nevadai Las Vegasban tartották meg. A magyar 
nyelvű ünnepi igehirdetésre először került sor.

Fresnoban kis létszámú magyarság él, akik azonban elkötele zet
tek abban, hogy rendszeresen, egyelőre évente négy alkalommal ma
gyarul hallgathassák Isten igéjét, énekelhessék megszokott magyar 
énekeiket, szorosabbra fűzzék az egymással való kapcsolataikat.

A las vegasi magyarság jelentősebb mennyiségű tagot számlál, 
itt kilencvenöt fő vett részt a december 23án tartott karácsonyesten, 
amelyet a gyermekek műsora és a „Csendes éj,” gyertyafényben való 
eléneklése tett emlékezetessé.

Las Vegasban 2012 májusa óta vannak havi rendszerességgel 
magyar nyelvű istentiszteletek. Az azóta eltelt időben gyermek

istentisztelet és cserkészcsapat is indult a gyülekezet keretein belül.
A gyülekezet gondnoka Kardos Tibor és a szolgálatokat ellátó 

lelkipásztor Lányi Gábor, most egy hétvégi magyar iskola indításának a 
lehetőségeit keresik, ahol az általános iskolás korú gyermekek magyar 
irodalmat és történelmet, népdalokat, néptáncot tanul hatnának.

A két idén alapított gyülekezet szép példája annak a missziói 
elkötelezettségnek, amely által a Szabó Sándor püspök vezette 
Amerikai Magyar Református Egyház missziói egyházközségek sorát 
hívta életre az elmúlt évtizedben, főleg az Egyesült Államok nyugati 
partvidékén, például San Diegoban, Portlandban, Seattleben, 
Denverben és Houstonban. A diaszpóra magyarság megmaradását 
és megerősítését eredményező tevékenység a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság hathatós anyagi támogatásával valósul meg.

Lányi Gábor

Karácsonytól is „megszabadít” az EU?
Kritikus és kemény cikket tett közzé Elizabeth Kendal a Vallásszabadság Imafüzetben december közepén. Ebben a szekularizáció 

megdöbbentő hatásait elemzi, amint azok az EU Bizottság 2011. januári döntése óta érzékelhetőek. A „szabad”, de önmagát önként 
megbéklyózó Európa képviselői ekkor fogadták el azt a szabályozást, mely szerint helye van kontinensünkön a muszlim, hindu, szikh, zsidó, 
kínai ünnepeknek és az Európa Napnak. Ezzel még nincs is gond. De azzal már igen, hogy szó sem esik ebben a karácsonyról és húsvétról. 
Milyen Európában élünk hát, s fognak élni gyermekeink, unokáink? Kendal cikke nyomán gondoljuk át, mi mindent lehet és kell tennünk 
ezért az Európáért nekünk, magyar keresztyéneknek. Forrás: AP, christiantoday.com. Írta: Dr. Békefy Lajos.

·  Kertes családi ház (4 szoba, konyha...) eladó    
   Szolnocska községben 
·  Kassán, (Rastislavova 4) kétszobás földszinti 
   lakás (44 négyzetméter) eladó
·  Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:
   0908 035 094, 056 63 95 396

Ház és lakás eladó !

ELADÓ 
fényezett Weinbach zongora. 

Érdeklődnia a 0908 035 094, 056 63 95 396 
telefonszámokon lehet.
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Mi végre a szabadság 

Európában?
A szekularizáció, elvilá

gia sodás lényeges hozadéka 
volt az állam és az egyház 
teljes különválasztása. Ennek 
következtében az egyház 
nem avatkozik bele az állami 
dolgokba, mint évszázadokon át a királyok választásába vagy 
kiátkozásába. Az állam hasonlóképpen kötelezettséget vállal arra, 
hogy nem avatkozik bele az egyház(ak) belső ügyeibe, amint arra 
történelmi méretekben adott negatív példát a 20. századi vörös és 
barna totalitarizmus. Olyan mozgalmak jöttek létre, melyek a 
kulturális totalitarizmus gyakorlati megvalósulásaként teljesen ki 
akarták szorítani a keresztyénséget a közéletből. Ez történt 
hazánkban és a többi szocialista országban az ateista ideológia és a 
kommunista párt „nagyobb dicsőségére”. Milyen különös, hogy a 
„szabad” Nyugat, mely nem élte át a harcos ateizmus borzalmait, 
szabadelvű döntései révén hasonlót művel, csak lágyabb, szelídebb, 
polgáriasultabb, szalonképesebb, diplomatikusabb…formában. A 
vallással szembeni nyomást nemrégen a „szabad” világban az ateista 
humanizmus gyakorolta, olykor szemérmetlenül és szégyentelenül 
használva fel praktikáihoz a nyugati keresztyén alapítványok 
támogatását is.

Európa az új szekularizáció romlott gyümölcseit (is) termi
Nagyon ellentmondásos, olykor zűrzavaros helyzet jött létre, 

azaz alakult ki valakiktől manipuláltan a „szabad” Európában. 
Eközben a szekularizáció egykori harcos elméleti tudósai, de nem 
politikai kufárai, mint például a bécsi származású, de Bostonban, a 
„Vallás, Kultúra és Világügyek Intézete” élén évtizedeken át 
munkálkodó Peter L. Berger eljutott az önrevízióra, ami szerint a 21. 

század nem az elvilágiasodást, ha
nem a még erőteljesebb vallásosodás 
korszakát hozza majd el (desze ku
larizációs tézis). Ez a deszekularizációs 
tétel valóban egyre inkább beiga
zolódik globális méretekben, Euró
pában viszont valami egészen furcsa, 
már csaknem krónikus ellenhatás üti 
fel járványszerűen a fejét. A nagy
világban, más kontinenseken növek
szik a vallások befolyása, ezekről 
szólnak a különböző vallásstatisztikai 

felmérések. Európa ez alatt pedig az új szekularizáció és a hitetlen 
anyagiasság, meg a rafinált embertelenség új és romlott, rontó 
gyümölcseit érleli! Az alattomosan, reklámszerűen pozitív, valójában 
agresszív és intoleráns új szekularizmus hullámai egyre inkább 
eltorzítják az egykor szépséges Európa arcát, arculatát, és az 
európaiak jellemét. Zsidókeresztyén gyökereiről egyre inkább 
durván leszaggatva, a mai Európa egyre inkább a szabadság 
karikatúráját produkálja, s mármár túltesz Nietzsche emberfölötti 
emberének önimádó heroizmusán, meg az európaiakat ironizáló 
amerikai burleszkek gúnyrajzain. Furcsa szereposztás és 
szerepváltás!

Szellemi egyensúlyvesztés, kibillenés, (el)borulás jelei az EU-ban
Az évtizedekkel ezelőtt innen, KözépKeletEurópa szocialista 

barakkjából csodálattal szemlélt királyi Svédországban, ahol a 
lutheranizmus szinte még ma is államvallás, az iskolákat nemrég 
„megszabadították” konfesszionális, felekezeti jellegüktől, ugyan
akkor az egyensúly fenntartása céljából a kulturális hagyományok és 
az új szekularizáció között balanszírozva kitalálta a kormány, hogy 

megtartják ádventet, de ima és Jézus nevének említése nélkül. Mivel 
azt nem lehet kontrollálni, hogy ádventben mit mondanak a lelkészek 
a templomokban a gyerekeknek, ebből az az abszurd helyzet állt elő, 
hogy ha a lelkészek nem szeretnének ima nélküli, Krisztus nélküli 
karácsonyt „ajándékozni” a gyerekeknek, akkor az iskolaigazgatóknak 
kell olyan döntést hozniuk, hogy a gyerekek ne vegyenek részt az 
ádventi egyházi szolgálatokon! Ez a helyzet vészesen hasonlít a 50
6070es évek hazai paradoxonjaihoz, csak ez egy fejlett nyugati 
királyságban történik és ma! A skót kormány pedig nemrég bevezette 
a téli fesztivált, a karácsony ünnepének említése nélkül.

Már utaltunk rá, hogy az EU Bizottság 2011. januárban hozott 
döntést, ami közel három millió iskolást érint Európában, akik 
szabadon ünnepelhetik muszlim, hindu, szikh, kínai, zsidó vallási 
ünnepeiket és az Európa napot, de nincs egyetlen szó sem 
karácsonyról és húsvétról. Micsoda szellemi egyensúlyvesztés, 
kibillenés ez Európában! Az EU Bizottság szóvivője mindehhez még 
hozzátette: a politikai korrektség azt követeli meg, hogy a jövő 
európai iskoláiban semmiféle vallási ünnepet ne preferáljanak. Ez a 
praktikus ateizmus diadalát jelenti Brüsszelben, de talán nem egész 
Európában. Kétszeres történelmi tragédia lenne Európa középső és 
keleti részére nézve, ha az ateizmus és a vörös totalitarizmus drámai 
évtizedei után most a Brüsszelből exportált vallási közöny (ál)
szabadságelven betáplált lassú rákfenéje kötözné meg, gyengítené le 
régiónkat és süllyesztené még alacsonyabb szellemi, lelki, erkölcsi 
szintre!

3000 éves kijelentéssel az EU romlás ellen – spirituális küzdelem 
kontinensünkért

Nem sok remény marad, ha csak… Ha csak el nem következik, 
hogy a nyugati civilizáció végre visszatér eddigi karakterét, jellemét 
és jellegét adó gyökereihez, szellemi szülőföldjére, lelki édesanyjához. 
Erről szól, erre emlékeztet a jó háromezer éves ószövetségi kijelentés: 
„Ha mégis elfeledkezel Istenedről, az Úrról, és más isteneket követsz, 
azokat tiszteled, és azok előtt borulsz le, 
kijelentem ma nektek, hogy menthe
tetlenül elvesztek!” (5Mózes 8,19).

Jó lenne felismerni azt is, milyen nagy 
szükség van ma a spirituális küzdelemre 
Európáért, hiszen a mai (politikai, gaz da
sági) Európa szinte már szégyelli saját 
keresztyén alapjait. Ha Európa így foly
tatja, nem kell jóstehetség annak 
megjövendöléséhez, hogy bekövetkezik a 
kulturális, vallási és közösségi kollapszus, összeomlás. A hitetlen és 
anyagelvű, aranyborjú imádó új szekularizmus és az önmagát túlélő 
ateista közöny nagyobb örömére és megelégedésére. És mindez 
történni fog abban az Európában, ahol az iszlám és más keleti 
vallások büszkén és öntudatosan nyomulnak előre, meg mindenféle 
okkult és álvallásos mozgalom tébolya és mákonya fogja majd rabul 
ejteni és ellelketleníteni a lelkeket. Ez a folyamat már javában tart. 
Hogy megfordíthatóe még? Nyugatnak lelki, szellemi megújulásra 
van szüksége. Másképpen ez nem megy.

Evangéliumi tanulság és feladat előttünk
Ebben az idegen és láthatatlan kezektől megsodort és sodró 

európai hegyomlásban elevenünkbe vág Jézus egykori kijelentése: 
„Aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is 
szégyellni fogja, amimkor eljön majd…” (Lukács 9,26). A karácsonyi 
időszakban imádkozzunk azért, hogy Isten használjon fel minket és 
mind több európai polgárt, meg az új szekularizmus ellenzőit is arra, 
hogy megismerve Jézus Krisztus igazi szabadságát és szabadítását

 s így adjon a nyugati keresztyéneknek, hívőknek fantáziát és 
kommunikációs eszközöket ahhoz, hogy elmondják: Kiről szól 
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karácsony, kit és miért ünnepelünk világszerte ezeken a napokon, s 
ez ezredéven át mi mindent jelentett Európának, az itt élő népeknek, 
családoknak, kultúráknak,

 s ezért adjon Isten Szent Lelke lelki ébredést az EUpolgároknak 
annak felismerésére, mekkora kockázatot viselnek, s az új 
szekularizáció közömbössé tevő szabadelvűségének való ellenállás 
nélkül mekkora kárt okoznak majd maguknak, gyermekeiknek és 
egész Európának,

 s adjon Isten belátást, hogy felismerjék az EU „szabad” polgárai, 
hogy vallási közönyükkel milyen részeseivé válnak kontinensünk, 
értékeink elárulásának, s így közvetve, akarvaakaratlan más 
vallások misszionáriusaivá válnak. Ezt feltehetően kevesen 
akarhatják.

Az egykori európai látnok, a Patmosz szigetén a Jelenések 
könyve megragadó szóképeit lefestő János apostol lejegyezte az 
Isten hét lelke és hét csillaga által a szárdiszi gyülekezethez írottakat. 
Ma mindennél világosabban és egyértelműen szólnak ezek az Igék az 
önfelejtő közöny felé sodródó EUhoz, Brüsszelhez és Straßbourghoz 
egyaránt: „Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és 
erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak, mert nem találtam 
cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát 

vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt és térj meg!” 
(Jelenések 3,13). Adja Isten Lelke, hogy a magyar keresztyénség és 
hívők ezen a karácsonyon is átgondolják, mi mindent lehet és kell 
tenniük Európa hitének, lelkiszellemi arculatának a megőrzéséért! 
Kontinensünk gazdag keresztyén öröksége sokra kötelez és sokra 
tesz képessé! 

”OVD” Csoltó, Melléte 
A szalóci református gyülekezet kicsi küldöttsége, akik 

egyben a Szalóka polgári társulás  lelkes, tettrekész tagjai is, 
2012. december 21-én Csoltóra ill. 23–án pedig Mellétébe, 

két Pelsőchöz közeli faluba vitték a „Karácsonyi Gyermek 
Művelet – Operácia Vianočné Dieťa ” keretében küldött 
aján dékcsomagokat, valamint Isten örömüzenetét, amelyet 

a lelkészek rövid 
al kalmi ige hirde-
tés sel, az éneklő-
cso port tagjai pe-
dig énekkel adtak 
tovább, a nevezett 
falvak gyer meke i-
nek szeretetteljes 
karácsonyi műso-

ra után .Az alkalom keretében Borzy Bálint, szalóci gondnok 
ismertette az „akció” körülményeit, létrejöttét amelynek 
apropóján az ajándékokkal is Isten karácsonykor megjelent 

szeretetére, ajándékára, Fiára szeretnék irányítani 
felhívni a figyelmet mindazok, akik jóságát látva 
ezeket a csomagokat elkészítették, továbbították.

Adja Isten, hogy mi is, elfogadói, befogadói 
legyünk közénk jött Megváltó Jézusunknak, és általa 
miénk legyen a legnagyobb ajándék, az örök élet.

Szeretettel köszönjük mindenki segítségét, 
szolgálatát, aki az al ka-
lom lebonyolításában, 
meg valósításában részt 
vett. Dicsőség érte 
Istennek.

André János lelkipásztor
Foto: Ing. Vidinszky István
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Menjetek be az ő kapuin hálaadással 
– Országos énekverseny Rimaszombatban

A 3 különböző helyszínen – Deákin, Tornalján és Kassán  egy 
időben megtartott regionális forduló után december 89én került sor 
az Országos énekverseny dön tőjére Rimaszombatban. A döntőbe 22 

gyülekezet 40 versenyzője került be, zömmel a nyugati országrészből, 
ahol az énekverseny immár 6. alkalommal került megrendezésre. 
Végül 28an tudták vállalni a megmérettetést. 

A távolról érkezetteket meleg ebéddel várták a szervezők, majd 
B. Kovács István történész, gömörológus vezette végig a csa pa tot 
Rimaszombat ne ve zetes helyein. A versenynek a Tompa Mihály 
Református Gimnázium adott ott hont.  Az alkalom beé nekléssel 

kezdődött a díszteremben, 
ahol Oros Márta tornáz
tatta meg a résztvevők 
hangszálait. Majd Bodnár 
Noémi kassai beosztott 
lelkész, egyházzenei a 
sszisz  tens szolgált a Zsolt 
146,12 alapján. Igema
gya rázatában elmondta, 

hogy az éneklés Isten csodálatos ajándékaként kiszakad az emberből. 
Nem mindegy, hogy az ember mivel bíztatja közben saját magát. 

A zsűri elnöke, Tarnóczyné Varga Csenge kórusvezető, 
egyházzenész, a budapesti Kántorképző tanfolyam vezetője is 
bíztatta a versenyzőket. A zsűri másik két tagja is képzett zenész 
volt: Bihari Zsuzsanna, a rimaszombati gyülekezet kántora és Balla 
Sarolta, a kiskövesdi gyülekezet kántora, az Egyházzenei Bizottság 
tagja. A versenyzők 3 éneket éne keltek, a kötelező éne kek közül 
kettőt és a szabadon választott éne  kek közül pedig egyet. Elsőként 
az I. kate gória versenyzői – a legfiatalabbak – di csér hették az Urat. 
Őket követték sorban, kate gó  riánként a részt ve vők. Most következ
zenek a nevei azoknak, akik országos szinten is megmérették magu
kat: 

I. kategória (alapiskola 13. évfolyama): Baka Rebeka 
– Érsekkéty; Bíró Adrienn 
– Alistál; Édes Édua 
– Alistál; Mikla Bence 
– Mariánum Egyházi Isko
laközpont Révkomárom; 
Pacek Fanni – Runya

II. kategória (alap
iskola 46. évfolyama): 
Bödők Viktória –  Bátor
keszi; Bogdán Rebeka  
Mariánum Egyházi Isko
laközpont Révkomárom; Gál Réka – Hetény; Gáspár Angéla – Fülek; 
Gergely Orsolya – Gömör; Kis Lea Fanni – Alistál; Kotiers Ráhel 
– Hetény; Molnár Anna Borbála  Mariánum Egyházi Iskolaközpont 
Révkomárom; Nagy Ákos Csongor – Hanva; Oros Boglárka Sára 
– Alistál; Zsidek Alexandra –  Mariánum Egyházi Iskolaközpont 
Révkomárom

III. kategória (alapiskola 79. évfolyama): Ábel Krisztina 

Őszi evangelizációs hét 2012-ben
Ismét megtelt a 

Református Tanul má 
nyi Központ nagy
terme estéről estére 
2012. november u tol
só hetében. Öt alka
lommal tartott evan

gelizációs alkalmat Szarka Miklós, aki már nem 
először járt az Ungi Református Egyház
megyében. Szolgálata a kórházakhoz köti, s 
ennek megfelelően bizonyságtételét leg
inkább az itt szerzet tapasztalatok határozták 
meg. A betegség, szenvedés és halál fáj
dalmas kérdéseire kapott krisztusi válaszok 
üzenete sokakat megszólított, s figyel mez
tetett arra, hogy csakis Jézus Krisztus 
egyedüli segítségünk, aki előttünk jár, hogy 
mi vele győzedelmeskedhessünk eljutva az 
örök életre.

CsL
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–  Nagykapos; Bohák Emese – Érsekkéty; Dobai Kinga – Mariánum 
Egyházi Iskolaközpont Révkomárom; Köles Adrienn – Apácaszakállas; 
Molnár Zsófia – Mariánum Egyházi Iskolaközpont Révkomárom; 
Žiaček Margaréta – Zsigárd

IV. kategória (középiskolások): Szolga Zsuzsanna – Mariánum 
Egyházi Iskolaközpont Révkomárom; Varga Barbara – Alsókálosa

V. kategória (felnőttek): Deme Gábor – Tornalja; Kiss Irén 
–  Rimaszécs; Styaszni Gréti – Zádorháza; Bodnár Noémi – Kassa.

A verseny után jutalomként Badin Ádám és felesége csodálatos 
előadásában nézhettük meg a Gyertek, menjünk Betlehembe című 
gömöri betlehemest.

A várva várt eredményhirdetésre csak vasárnap került sor a 
délelőtti istentisztelet keretén belül. Az Igét Édes Árpád alistáli lelki
pász tor, az Egyház zenei Bizottság elnöke hirdette a Mt 11,119 
válogatott verseit és a Lk 23,78 Igéket alapul véve. Igehirdetésében 

elmondta, hogy ma is keresik az emberek a választ arra a kérdésre, 
hogy kicsoda Jézus. Szomjazzák a csodákat, de Jézus nem tesz 
csodát csak a csoda kedvéért, csak ha ezzel az ember legnagyobb, 
legfontosabb szükségét betölti. 

Az énekversenyen résztvevők a verseny után Oros Márta 
vezetésével megtanult kórusművekkel is szolgáltak. Majd a zsűri 
tagjai átadták a versenyzőknek a díjakat és az okleveleket. 
Tarnóczyné Varga Csenge értékelésében elmondta, hogy milyen 
hatalmas dolog, hogy ebben a mai világban valaki olyan nem divatos 
dologgal foglalatoskodik, hogy zsoltárokat és dicséreteket magol 
otthon egy versenyre készülve. A résztvevők mind nagyon 
felkészültek voltak, ami a felkészítőket dicséri. Habár ennek a 
versenynek – a verseny talán nem is jó szó  nincsenek vesztesei, 
mégis mindenkit be kellett sorolni arany, ezüst vagy bronz sávos 
minősítésbe. Mindenki hangszer vagy kottajutalmat kapott. Néhányan 
az arany sávos minősítésen kívül a zsűri dicséretét is kiérdemelték. 
Ez pedig azt jelentette, hogy az I. és II. kategória zsűri dicséretében 
részesült résztvevői ingyenes részvételi lehetőséget kaptak a 
gyermekkórustáborban, a III., IV. és V. kategória zsűri dicséretében 
részesült résztvevői pedig ingyenes részvételi lehetőséget a 
kántorképzőn.  

A helyi gyülekezet lelkésze, Molnár Sándor zsinati főtanácsos úr 
azzal köszönt el az énekverseny részvevőitől, hogy jövőre visszavárja 
az Országos énekversenyt. Reménység szerint Isten meghallgatja ezt 
a kívánságát és egyre többen kapnak majd kedvet ahhoz, hogy 
elvigyék az éneküket Istennek. Hála legyen az Úrnak, aki megáldotta 
a készülést és a szolgálatot, és köszönet illesse azokat, akik 
munkájukkal segítették a szervezést és a kivitelezést. 

Bodnár Noémi

Rendhagyó kárpát-medencei imanap
Az Szlovákiai Magyar Református 

Nőegyesület ungi egyházmegyei szervezete 
rendhagyó Kárpátmedencei imanapot 
szervezett 2012. december 1én. A 2004. 
december 5i népszavazás után indult 
kezdeményezés a gyülekezetek imádságával 
kéri Isten segítségét magyar népünk 
megmaradásáért és a hívő közösségek 
növekedéséért. Ebben az évben a Királyhágó
melléki egyházkerület asszonyai készítették 
az imanap bemutatkozó anyagát, de a gyü
lekezeti szolgálat mellett az egyházmegyei 
szervezet vezetése egy kirándulást is 

szervezett Debrecenbe. Az egyházmegye 10 
gyülekezetéből 38an keresték fel a cívis 
várost, s az itt található Református 
Kollégiumot, amelyben 1538tól megszakítás 
nélkül folyik az oktatás. A kollégium 

múzeumában megismerkedhettek a tör té
nelmi múltban itt zajlott nemzetépítő és 
nemzetmentő munkával, amelyet az „Orando 
et laborando” – imádkozva és dolgozva – 
jegyében szerveztek elődeink. Az orató
riumban, pedig az 1849ben itt zajló or
szággyűlésről, s a Függetlenségi nyilatkozat 
elfogadásáról hallhattak a látogatók részletes 
tájékoztatót.

Ezt követően a nagytemplom követ
kezett, melynek tornyába is felmentek a 
bátrabbak. A 2005ben itt ülésező Generális 
Konvent fogadta el az imanap tartására 
vonatkozó nőegyesületi javaslatot. 

Az adventi kirakodóvásárban sok egye
di ajándék vásárlására volt lehetőség. A 
hazafelé vezető úton imádsággal és adventi 
énekkel adtunk hálát Istennek az áldott 
napért.

Csoma László
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Ünnepvárás Ipolybélen
Vannak kicsi falvak és kicsi gyü-

lekezetek, reformátusok, katolikusok 
egyaránt, melyek messzire esnek a 
csillogó áruházak kirakatától, mégis 

csodálatos hangulatú ünnepvárásuk 
van, szeretet, melegség, békesség. 

Ipolybél kisközsége megfelel a 
fentieknek, a csillogó áruházi kiraka-
toktól való távolságnak, a gyülekezetek 
is kicsik, emberileg azt mondanánk, 
Isten háta mögötti hely. És mégsem, 
mert igenis a tenyerén tartott ben-
nünket az Úr december 14-én azon az 
ádventi koncerten, melyre a polgár-
mesterasszony, Skladan Irén hívta a 
falu apraját-nagyját a református tem-
plomba, ahol a budapesti Tabulatúra 
régizene-együttes muzsikája tette meg-

hitté az ünnepvárást. 
Valahogy a kis falvak lakosságát 

ilyennek szeretné látni az ember, 
együtt örülnek és sírnak, összefognak 
és lehetőség szerint együtt csinálnak 
mindent. Ezen a koncerten Ipolybélen 
ezt érezhettük. Együtt voltunk, s egyek 
voltunk, a budapesti zenészek, refor-
mátusok, katolikusok, kicsik, nagyok, 
idősek, fiatalok. Együtt örültünk, 
szeretetben, nyitott szívvel hallgattuk a 
reneszánsz és magyar népzenei ele-
mekre épült zeneszámokat, Kalamár 
Cyntia szavalatát, aki Túrmezei Er-
zsébet versét tolmácsolta, a református 
lelkész igei bevezetőjét, a katolikus 
plébános igemagyarázatát, polgár mes-
ter asszony jókívánságait. 

Ebben a rohanó világban nemigen 
tudunk mi ünnepelni, vagy ha azt 

mondjuk is, ünnepelünk, legtöbbször 
csak azt hisszük, mert csak külső-
ségeiben tartunk meg egy-egy ünnepet. 
Meg kell hát tanulnunk megállni egy 
kicsit és csendben maradni és egymásra 
figyelni és ünnepelni.  Ezen a kon-
certen és a koncertet követő szere-
tetvendégségen, ezen az estén ezt ta-
nultuk.  

Ambrus Erika

Szeretetdélután Kassán a teraszai városrészben
2008-tól kezdődően minden évben 

a Kassai Magyar Református Gyüle-

kezet adventi szeretetdélutánt szervez  
a Városi magisztrátus termében. Idén 
advent harmadik vasárnapján került 
erre sor. A rendszeresen istentiszteleten 
minden vasárnap itt találkozó gyüle-
kezeti tagok köszönetet mondanak az 
esemény szervezőinek és előadóinak.

Orémus Zoltán esperes úr kö szön-
tése után Dr. Fodor Ferenc, a Sáros-
pataki Református Teológiai Akadémia 

Ószövetségi Tanszékének tanára hir-
dette Isten Igéjét a Királyok 1. könyve 

18. részének 41-45. versei alapján. 
Igehirdetésében elmondta, hogy min-
dig voltak olyan időszakok, amikor 
szárazság köszöntött be, testi és lelki 
éhség kínozta az embereket. A szá raz-
ság időszakában Isten emberei lelkileg 
nem száradtak ki. Kitartóak tudtak 
lenni az imádkozásban és hűséggel 
tudták várni Isten ígéretének betel-
jesedését. Jézus Krisztus volt Isten 
legnagyobb ígérete és karácsonykor 
megszületett számunkra a Megmentő. 
Majd a gyermekek szolgáltak versekkel 
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és énekekkel, akiket Bodnár Noémi 
beosztott lelkész készített fel. A 
gyermekek adventi ajándéka után Dr. 
Fodor Ferencné Dr. Nagy Sarolta, a 
Sárospataki Református Teológiai 
Akadémia Gyakorlati  teológiai és ke-
resz tyén nevelési tudományok inté-
zetének tanára adott elő. Előadásának 
címe „Az ünnep titkai“ volt. Elmondta, 
hogy az ember életében az ünnepeket 
Isten rendelte. A teremtés 4. napján az 
Úristen az égitesteket azért is terem-
tette, hogy meghatározói legyenek az 
ünnepeknek is. Ünnep akkor van, 
amikor a menny találkozik a földdel. 
Ilyenkor az ember ünneplőbe öltözteti 
magát egészen, testestül-lelkestül. 

Majd a gyülekezet Laudate 
Dominum kórusának szolgálatát hall-
gat tuk Kovácsné Palcsó Edit vezény-
letével. Az alkalom szeretet ven dég-

séggel ért véget.
Nagyon szép, tanulságos és meg-

ható volt az igehirdetés. Különlegesen 
érdekes, tanulságos volt az előadás. 
Sok szép és tanulságos új dolgot is 
tudtunk meg az ünnep titkairól. Külön 
köszönet a szülőknek, akik nagy sze-
retettel hozták el gyermekeiket. Az 
énekkar az énekelt Igével, a gyermekek 
szép ének lésükkel és megható vers-
mon dásaikkal mindnyájunkat az elkö-
vetkező kará csonyi ünnepekre hangol-

tak. Kérjük máskor is jöjjenek 
gyü le kezetünkbe. 

Köszönöm Bodnár Noémi lel kész-
nő odaadó munkáját, hogy meg szer-
vezte az ünnepséget, valamint Orémus 
Zoltánnénak és  Bodonné Kun Irén 
gondnokunknak, asszony társainknak, 
akik a szeretetvendégség szép lefolyását 
bizto sítot ták. A Te ra szán istentisz te-
leten rendszeresen találkozó gyüle-
kezeti tagok nevében Pupala Borbála.

Felszentelték a rozsnyói református templom megújult orgonáját
 
Több, mint tízezer euróból újult 

meg a rozsnyói református templom 
százhét éves orgonája. Az egyházközség 
hét éven át gyűjtött rá, de nyertek pá-

lyázati pénzeket is a kiadások fede-
zésére. A hálaadó ünnepi isten tisz-
teleten, melyen Fazekas László püspök 
szolgált igehirdetéssel, egy fél órás 
orgonakoncerttel mutatta be a felújított 
hangszert Kiss Zoltán nyíregyházi 
orgonaművész.

A Rozsnyói Református Egyház-
község az orgona felújítására hét éven 
gyűjtött adományt. A megfelelő pénz-
összeg után bízták meg a szakembereket 
az orgona felújítására. A hat hónapig 
tartó munkálatok befejezéseként de-
cember 9-én orgonaszentelési ünnep-
séget tartottak a református tem-
plomban. A hálaadó istentiszteleten 
megjelent a tizenkilenc évet  Rozsnyón 

szolgáló Erdélyi Géza, nyugalmazott 
püspök, Fazekas László, a Szlovákiai 
Református Keresztyén Egyház püs-
pöke, Molnár Árpád püspöki titkár, 

aki szintén lelki-
pász tora volt a 
gyü   lekezetnek, va-
la mint a környék-
beli, Rozsnyóról 
elszármazott lel-
készek, Drenkó 
Zoltán barka-
lucska lelki pász-
tora és Nyéky 
Miklós szalóci 
beosztott lelkész. 
Az ünnepségen 
részt vett a 

ceglédi-nagy templomi testvérgyüle-
kezet küldöttsége is Kirsch Attila 
Levente beosztott lelkész vezetésével.

Az Igét Molnár Árpád püspöki 
titkár olvasta fel, majd az imádsága 
után  Fazekas László püspök az 1Krón 
16, 18-20 alapján  hirdetett igét. Az 
ünnepi alkalmat a Hálaszó énekkar és 
a Rozsnyói Református Egyházközség 
alapiskolájának tanulói színesítették 
előadásukkal. Szívet melengető pilla-
nat volt, amikor Kiss Zoltán nyíregy-
házi orgonaművész megszólaltatta a 
felújított orgonát. Közel fél órás 
koncertje alatt Johann Sebastian Bach, 
Johann Pachelbell és Jean Baptiste 
Loeillet műveket adott elő. Furulyán 

Kis Benedek Máté működött közre.
Az ünnepi istentisztelet végén került 

sor a köszöntésekre.  Erdélyi Géza 
nyugalmazott püspök a 89. Zsol tár, 
Molnár Árpád püspöki titkár a Kol 3, 
16,  Drenkó Zoltán iskolalelkész a Sof 3, 
1-2, a cegléd-nagytemplomi gyülekezet 
beosztott lelkésze Kirsch Attila Levente 
az 1Pt 1 alapján tettek meg.

A rozsnyói templom orgonájának a 
történetét és a felújításról szóló beszá-
molót Drága László gondnok ismer-
tette a megjelentekkel.  Elmondta, 
hogy az egyházközség orgonája a 
feljegyzések alapján 1905 után a többi 
templomi istentiszteleti kellékekkel 
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került a templomba. A hangszer 
Kerékgyártó István debreceni mester 
műhelyében készült gróf Andrássy 
Dénes anyagi ráfordításával. 1905 “a 
változások éve” volt a gyülekezet szá-
mára. Miután 1901-ben Réz Lászlót, a 
homonnai missziós gyülekezet segéd-
lelkészét meghívták a  lelkészi állás be-
töl tésére, a református közösség úgy 
döntött, hogy függetleníti magát a 
Berzétei Refomátus Egyházközségtől. 
Ekkor kezdődtek el a templomépítési 
munkálatok.  1903-ban két levélváltás 
történt a krasznahorkai grófi uradalom 
és a Rozsnyói Református Lelkészi 
Hivatal között. Az  uradalom a szűkös 

időkre hivatkozva 
1903. május 6-án 
3000 koronával 
járult hozzá a 
t e m p l o m 
építéséhez. Az 
összeg a belső és 
külső munká la-
tokat fedezte. De 
orgona vásár lásá-
ra is adományo-
zott Felső-Gömör 
pat ró nusa.

A hatregisz te-
res, egy manuá los, 54 billen tyű vel, 
mechanikus kúp alakzatú lég rend-
szerrel mű kö dő hangszeren még a 
háborús években sem keletkeztek nagy 
károk. Az 50-es évek közepén Újpál 
Árpád lelkipásztor ideje alatt voltak 
ugyan kisebb javítások az orgonán, de 
teljes rekonstrukcióra azóta sem 
kerítettek sort. Erélyi Géza püspök 
szolgálata idején többször is végeztek 
hango lásokat az orgonán, de ezek nem 
voltak hathatós és tartós beavatkozások. 
A templom száz éves évfordulója alkal-
mából a gyülekezet presbitere és 
kántora, Csobády Mária vetette fel az 
orgona felújításának az igényét. Ekkor 

is csak a legszükségesebb munkák 
lettek elvégezve: a szúette részek 
kicserélése, a villamosított rendszer 
rekonstrukciója, intonációs problémák 
megoldása, de új ventilátor és  sípok 
kerültek az orgonába.

Az orgona teljes  felújítására vonat-
kozóan az egyházközség presbitériuma 
még 2007-ben pályázatot hirdetett 
meg. Ennek alapján választották ki az 
iglói szakembereket, egy testvérpárt, 
Radomír Mašlár és Mgr. Eduard 
Mašlárt, akik több lépcsőben vázolták 
fel a munkálatok menetét, amelynek 
elvégzésére az egyházközség 2012-ben 
kérte fel őket. Az orgonaszekrény 
restaurálását és aranyozását a refor-
mátus gyökerekkel rendelkező Koreny 
Sándor rozsnyói szakember végezte.

 „Istennek legyen hála  a szép és 
gazdag közösségi ünnepért, amely 
összehozta a rozsnyóiakat és áldottá 
tette advent második vasárnapját. 
Tudjuk, hogy Isten a szeretet (1Jn 
4,16). Ennek az isteni szeretetnek a 
melegét tapasztaltuk meg ezen a 
napon.  Áldás, békesség legyen rajtunk 
és utódainkon“.

   
Buza Zsolt

    Jótékonysági koncert
2012. december 23.-án 10 órai kez-

det tel adventi istentisztelet keretében, 
a Szlovák Kulturális minisztérium 
támogatásával jótékonysági koncertre 
került sor a Szalóci református 
templomban a megújuló lelkészlakon 
folyó munkálatok támogatására. A 

koncerten fellépett Alena Temesiová, 
konzervatóriumi hallgató aki énekkel, 
ill. Nyéky Miklós, a gyülekezet be-
osztott lelkésze, aki billentyűs hang-
szeren és igehirdetéssel is szolgált ez 
alkalommal közöttünk. Elhangzottak: 
Purcell, Schubert, Mascagni, Verdi 
Dvořák és Podprocký zeneszerzők 

által szerzett dalok és áriák, valamint 
Bach és Beethoven művei. 

A zene és az Ige hangjain keresztül, 
az Isten adta tehetségek szolgálatára, a 
sokat cselekvő Márta példája helyett 
(Lk 10,38-42), amely nagyon emlé-
keztet a mi karácsonyi cselekvésünkre, 
rohanásunkra (stb.) jó volt Máriaként 
elcsendesedni az Úr színe előtt, s 
ebben a csendben elgondolkodni, szá-
mot vetni életünk dolgairól, meghallani 
szerető Istenünk üzenetét, meglátni 

útmutatását. Az alkalomra Vanyo 
Mária vígtelkei lakos családjának 
szolgálata által hozzánk is eljutott a 
betlehemi láng (mely köztudottan a 
cserkészeken keresztül érkezett vidé-
künkre is) és a koncert alatt konkrétan 
is melegséget adott. Bárcsak a Betle-
hemben földre jött Világosság, Jézus 
Krisztus adna fényt, melegséget, örö-
möt, reménységet, békességet, tiszta-
ságot, szeretetet és áldást mind-
annyiunk szívébe és a lánghoz 
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  Bizonyságtétel
Hálás szívvel, boldog örvendező szeretettel emlékezem, 

hogy nekünk idős testvéreknek is megadatik, Református 
Egyházi közösségben eltölteni vasárnap délutánját 
dicsőítvén a meny föld Urát és növekedni hitünkben. Jézus 
kegyelmében.

Így volt ez, 2012. december 9-én is, amikor összegyűltünk 
a Kassai Református gyülekezeti termében és örvendező 
szívvel, áldottuk Istenünk  - Jézusban megjelent bűnbocsátó 
szeretetét, amely betöltötte szívünk – lelkünk – hitünk 
háláját. Mi pedig ezért áldjuk Őt, életünk bizonyságtételével, 

s mondjuk el szerte, bűnös világunkban. Azért jött el, hogy 
egy lélek se vesszen el aki hisz, a kárhozatban, hanem hogy 
megtérjen és éljen.

Boldog az – az ember, akit megváltott az Ő vérén a 
Golgotai kereszten, és bizonyságot tesz sok nép ellőt. 
Halleluja!

András bácsi az Úr kegyelméből 91 éves.

Peres András
Beszter

ha son lóan tudnánk mindezt tovább 
adni a környezetünk felé. A koncertet 
szeretetvendégség követte helyi kultúr-
házban a gyülekezet és presbitérium 
jóvoltából, melyen a szeretetteljes 
együttlétben zsíros kenyér és átmelegítő 
italok mellett jó volt megismerkedni, 
testvéri szót váltani a környékről 

közénk érkezett vendégekkel. 
Köszönjük mindenkinek a szol gá-

latát, aki bármilyen módon hozzájárult 
szolgálatával adventi alkalmunk meg-
valósulásához, ill. az adományokat, 
melyek segítik a gyülekezet életben 
maradását, a parókia megújításán ke-
resztül is. A cél továbbra is támogatható 

a 0511185203/0900 bankszámla szá-
mon, és mindenkinek az adományát 
szeretettel és hálás szívvel fogadjuk.

Dicsőség érte Istennek.
 

 André János lelkipásztor
Foto: Ing. Vidinszky István

Adventi evangelizáció Berzétén
„Várj ember szíve, készen….” 

– énekeljük egyik adventi énekünkben. 
Mi is várakozással teli szívvel mentünk 
az adventi evangelizációs alkalomra 
Berzétére 2012. november 29., 30. és 
december 1-én, ahová külön autóbusz 
szállította a rozsnyói, jólészi, rudnai, 
kőrösi, pelsőci, gömörhorkai, szalóci, 
vígtelki, szilicei gyülekezet tagjait. 
Sokan jöttek személyautóval, és a 
katolikus, evangélikus testvérekkel 
együtt emeltük fel szívünket közös 
énekléssel és imádsággal a mi mennyei 
Atyánkhoz.

Az evangelizáció szolgálatát Édes 
Fogarasi Tünde, a Székelyföldről 
származó, de Budapesten élő fiatal 
lelkipásztor végezte. Első este a János 
evangéliuma 4. részének az Úr Jé zus-
nak a samáriai asszonnyal való 
találkozásáról szóló versei alapján 
hirdette az örömhírt. Az Úr nem vádol 
minket, hanem megszabadít. Mi 
emberek vádolunk, gyűlölünk, rom-
bolunk, gyilkolunk. Mind a vádló, 
mind a vádlott ember börtönben él, s a 
kérdés csak az, hogy akarunk-e 
szabadulni ebből a börtönből. A 
samáriai asszonyt is azzal hitegette a 
Sátán, hogy nincs szabadulása, válto-
zásra való reménye abból a bűnös 
helyzetből, melyben élt. Istennél vi-
szont nincs lehetetlen! Ha Jézus az 

enyém, akkor nem lesz, aki vádoljon.
Második este a türelmes várako-

zásról, a krízishelyzetről, szenvedé-
sekről szólt, kihangsúlyozva, hogy 
ilyen helyzetekben kiáltsunk Istenhez, 
mert egyedül Ő adhat szabadulást 
minden nyomorúságunkból. A krízis 
közepette is tudnunk kell, hogy akire 
várunk, megfogja a kezünket és 
kivezet belőle. Dávid is Isten segít-
ségével győzte le Góliátot, és Hozzá 
kiáltott a barlangból üldöztetése ide-
jén. Tudnunk kell azt is, hogy Isten 
jósága nem függ a körülményektől. 
Jézus a Golgota felé minden lépést 
értünk tett.

A harmadik este a királyi lako-
máról, a menyegzőre való meghívásról 
szóló örömhírt egy mesével vezette be 
a lelkésznő, melyben a király meghívja 
a szegény nyomorult embert is, akit 
pompás ruhába öltözteti és az asztal-
hoz ülteti. A mi meghívásunk nem a 
mesebeli királytól van, hanem az élő 
Istentől, a királyok Királyától kaptuk. 
Ő azért jött a földre emberi testben, 
mert szerette az embereket : a tolvajt, 
az árulót, a paráznát, az embert, akit 
Ő teremtett. Nagyon vár ránk, hogy 
ott legyünk Nála, az Ő közelében. Aki 
elfogadta a meghívást, és elment a 
lakomára, az győztes, szabad, övé az 
Isten békéje, gazdagsága, nyugalma.

A lelkésznő mindhárom alka lom-
mal mondott egy-egy mesét, történetet, 
melyek nagyon tanulságosak voltak 
mindnyájunk számára. Lelkünk épü-
lésére szolgáltak a szép énekek is, 
melyeket első este a Gömöri lelkészek 
zenekara, a második és harmadik este 
pedig a mi lelkészünk együttese kísért.

A szombati evangelizációt könyv-
vásár és szeretetvendégség követte. Az 
alkalmak üzenetének mintegy össze-
foglalásaképpen hallgathattuk meg 
Bokros Gyula, vígtelki gondnok – 
testvérünk tolmácsolásában saját 
költeményét.

Isten iránti hálával mondunk 
köszönetet Mudi Róbert és Mudi 
Henrietta Judit Berzéte – Kőrös – 
Jólész – Rudna – Várhosszúrét lelkész-
házaaspárjának, André János szilicei 
– borzovai lelkipásztornak, Nyéky 
Miklós Szalóc – Vigtelke lelkipász-
torának, Buza Zsolt és Buza Bodnár 
Aranka rozsnyói lelkészházaspárnak 
az alkalmak előkészítéséért és sikeres 
megrendezéséért.

Hálásan köszönjük Édes Fogarasi 
Tündének, hogy erősítette hitünket, s 
szívünket az Úrra való várakozásra 
serkentette.

Mixtaj Johanna
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Bibliaiskola 2. évfolyama
A Református Tanulmányi Központ 2011es 

kezdeményezése volt a presbiterek számára in
dított Bibliaiskola. Előadások keretében a pres
biteri küldetés bibliai alapjaival, gyakorlati teen
dőivel, és a szolgálathoz szükséges széleskörű 
felkészítéssel igyekszünk segíteni a gyülekezeti 
elöljárók munkáját. Örömmel tapasztalhatjuk, 
hogy a kezdeményezésnek van hatása nem csak 
az Ungi Református Egyházmegyében, hanem a 
szomszédos egyházmegyében is. Igaz más 
néven, de a lényeg egy, a presbiterek és gyüle
kezeti szolgálattevők jobb szolgálata. A Tanul
mányi Központ egyik alapküldetése épp az, hogy keresse, és kipróbálja azokat a 
lehetőségeket, amelyekkel az egyházépítés szolgálatát eredményesebben végezhetjük. 

Ilyen volt a 2000ben indított evangelizációs hét, 
amely mostanra már egyházunk legtöbb egyház
megyében rendszeresen megszervezésre kerül. A 
2012. december 8án tartott alkalmon Dr. Kocsis Attila 
és hitvese tartott előadást a szórványmagyarság 
helyzetéről, és megmaradásának lehetőségeiről. 
Dr. Kocsisné, Asztalos Anikó az Egyesült Államokban 
végzett szolgálatuk folyamán szerzett gyülekezeti 
tapasztalataikról számolt be. A bibliaiskola következő 
alkalmaira január második felében és februárban 
kerül sor.

CsL

Ami a Szeretetnaptár 2013-ból kimaradt
- lapzárta után érkezett -

Jubileum – Alsómihalyi
Nem min den kinek a 

da  tik meg a hosszú élet 
áldása, és ha mégis, 
gyak  ran a betegségek el
veszik az em bertől az élet 
sze retetét és ö  römét.                     

Gyülekezetünkben 
a hit nek szép példája özv. 
Pakány Jenőné, született 
Zsiday Erzsébet, aki 
2012. december 17én töltötte be 95. életévét, és még 
mindig önellátó, lelkilegtestileg egészséges, s gyü le
kezetünk hűséges tem plomlátogató tagja. Élete során 
nem csupán az örömből, hanem a tragédiákból is 
kivette részét, harminc évvel ezelőtt veszítette el férjét, 
az elmúlt év során egyetlen, első házasságából született 
fiát, Szegedy Tibort, néhány hónap múlva pedig 
unokáját temette el. Az Úrban azonban mégsem rendült 
meg a bizalma, ezért gyászoló szívvel bár, de lélekben 
töretlen biza lommal jött el december 16án is a tem
plomba, ahol a helyi lelkipásztor köszöntötte a pres
bitérium és gyülekezet nevében, hálát adva az asszony
testvérünket körbevevő rokonság, család törődéséért 
is, akikkel szeretetben élve, nem csüggedés, hanem 
életerő és példaadó hit jellemzi életét. 

Gy.Sz.

Kulcsod  IfiestKulcsod  Pintér Béla koncert

Kulcsod  Vasárnapi iskolaKulcsod  Óvodás foglalkozás
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    Rövid visszatekintetés az elmúlt évre
A szőlőskei gyülekezetben a 

felújítás alatt lévő parókián kicseréltünk 
4 ablakot.

A templomunk kőből épített és a 

nedvesség miatt omladozó és gyakori 
javításra szoruló szószéket lebontottuk. 
Helyére fából készíttettük az újat, 
melyhez az anyagot Szaniszló János 
királyhelmeci vállalkozó, egykori 
gond  nokunk fia fizette ki.

Gyülekezetünk területén a helyi 
kultúrházban került megrendezésre a 
3 in 1 elnevezésű egyházmegyei  mére-
tű ifjúsági találkozó. A szervezőknek 
és a gyerekeknek a gyülekezet tagjaji 

süte ménnyel és üdítővel szolgáltak.
Az egyházmegyei bibliaismereti 

vetélkedőn három hittanos gyerekünk  
vett részt, Vida Péter, Pásztor Szofi és 
Csorba Szofi – akik az első helyezést 
kapták. 

A bodrog szer da-
helyi gyülekezet sa-
ját költségén kibő-
vítette ill. felújította 
kívülről és belülről 
a gyüle kezeti házat. 
Itt ülésezett az őszi 
egyházmegyei köz-

gyű lést előkészítő Egyházmegyei 
Tanács. Ebben az épületben történik a 
konfirmációra való felkészítés. 

Az újhelyi gyülekezetben az ötödik 
évfordulón megemlékeztünk a tem-
plomépítés megkezdéséről. Ez alka-
lomból a külföldi segítőinkkel együtt 
adtunk hálát az Isten dicsőségére épült 
méltó hajlékért. Ebbe a templomba lett 
decemberben összehívva a Zempléni 
Egyházmegyei Közgyűlése.

A gyülekezet hittanosa Zselenák 
Áron az Egyházmegyei Bibliai vetél-

Kulcsod  Napközis gyermektábor 2012

Bodrogszerdahely  Karácsony 2012

Szőlőske  3 in 1
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Őszinte vagyok! És akkor…?(!)

kedőn második helyen végzett. Áront 
az édesanyja készítette fel a versenyre, 
aki mint zenetanárnő egyben gyüle ke-
zetünk kántora azon az orgonán szó-

laltatja meg a zsoltárokat és az Istent 
dicsérő énekeket, melyet nagytiszteletű 
Pándy Árpád nagykaposi lelkipásztor 
ajándékozott az új templom részére, 
amiért ezúton fejezzük ki hálás 
köszönetünket.

A borsi gyülekezetben elmúlt év 
karácsonyán is a gyermekek verselése 
mellet meghallgathattuk a helyi közsé-
gi énekkar szép éneklését. 

Sallai Tibor

„Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, 
de az igaz ember a hite által él.“ (Hab 2, 4)

Kedves Testvérem, köszöntelek az új 
évben! A 184. új kezdetet írjuk, legalábbis a 
hírek szerint. A keresztyén embernek viszont 
csak egy kezdete és csak egy vége van (Jel. 
21, 6b). Ez pedig nem azt jelenti, hogy mi 
szegényebbek vagyunk a világnál, hanem 
azt, hogy a mi kezdetünk és a mi végünk 
biztos, az ő kerettervük pedig már 184.szer 
tűnik kissé  ingatagnak. Azért gondoljunk 
csak bele, Jézus tanítása szerint akár het
venhétszer is meg kell bocsátanunk egy
másnak, amikor néha egyszer is nehéz. 
Vajon mit szól a mi Mennyei Atyánk ehhez a 
nagytucatot (144) is meghaladó hitetlen
séghez? „Az Úr szólt is, és ezt mondta: Írd le 
ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen 
el lehessen olvasni! Mert ez a kijelentés 
meghatározott időre vonatkozik, hamarosan 
célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd 
türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, 
nem marad el. Az elbizakodott ember nem 
őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által 
él.” (Hab 2,24). 

  Az Úr tehát szólt és leíratta a kijelentést, 
hogy könnyen el lehessen olvasni! Fel
kiáltójellel a végén. A határidő ismeretlen, 
csak azt tudjuk, hogy biztosan eljön, nem 
késik. Addig is várnunk kell, türelmesen kell 
várnunk és az Ő általa leíratottak szerint kell 
élnünk. S mivel „tudom, Istenem, hogy te 

a szíveket vizsgálod, és gyönyörködsz az 
őszinteségben“ (1Krón 29, 17a), ezért 
őszintének kell lennünk. Őhozzá, egymáshoz, 
magunkhoz. Hogy miért? Mert előbbutóbb 
úgyis fény derül a hamisságra, és nem 
mindegy, milyen következményeket von 
maga után. Lehet választani ugyanis az „élet 
koronája” (Jel 2, 10b), valamint a „sírás és 
fogcsikorgatás” (Mt 13, 50) között. Azonban 
még mielőtt elkezdenénk sajnálkozni a 
„csupán” két választási lehetőségen, lássunk 
pár példát arra, miért jó, ha az ember őszinte 
lelkű:

Vegyük alapul a két vak történetét (Mt 9, 
2731), a kapernaumi százados szolgájának 
történetét (Mt 8, 513), valamint a vérfolyásos 
asszony történetét (Mk 5, 2534). Ez a három 
eset jó példa lehet arra, amit az előbbiekben 
említettem, hogy őszintének kell lennünk: 

Őhozzá, egymáshoz és magunkhoz. A két 
vak őszintén megvallotta, elhiszik, hogy 
meggyógyulhatnak, a kapernaumi százados 
a szolgája életéért tesz hitvallást, a vér
folyásos asszony pedig magában gondol
kodván cselekszi azt, ami hite szerint a 
legjobb az életére nézve. Ha a két vak nemet 
mond Jézusnak, akkor lehet, hogy hitet
lennek nevezi őket, azok, pedig elkullognak. 
Ha a kapernaumi százados nem elegyedik 
szóba Jézussal, lehet, hogy nemcsak a 
szolgáját éri baj, hanem az ő élete is rossz 
véget ér. Ha a vérfolyásos asszony nem meri 
megérinteni Jézust, talán örökre a csendben 
szenvedők köréhez tartozott volna. 

Ezt a három történetet azért használom 
példaként, mert ebben a három történetben 
Jézus az emberi őszintelelkűségre helyezi a 
hangsúlyt. Az első történetben a két vak 
kijelentette, hogy „Igen, Uram!”, „Ekkor 
Jézus megérintette a szemüket, és ezt 
mondta: „Legyen a ti hitetek szerint!”” 
(Mt 9, 2829). Mi van akkor, ha a két vak 
hazudik? Mi van, ha csak ámítás útján 
akarnak meggyógyulni? Mi történik, ha 
elbízzák magukat? Akkor a hitük nem őszinte 
és nem gyógyulnak meg. Jézus nem azt 
mondja, hogy „Akarom, gyógyuljatok meg”, 
hanem azt, hogy „Legyen a ti hitetek 
szerint!”. És felkiáltójel. 

A második történetben a kapernaumi 
századosnak szintén azt mondja Jézus, hogy 
„Menj el, és legyen a te hited szerint.” 
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(Mt 8, 13). És még abban az órában meg
gyógyult a szolga. A vérfolyásos asszonynak, 
pedig ezt mondta Jézus: „Leányom, a hited 
megtartott téged, menj el békességgel, és 
bajodból megszabadulva légy egészséges.” 
(Mk 5, 34).  

Ha ezek az emberek nem mondanak iga
zat Jézusnak, az hazugság az Úrnak, 
hazugság másoknak és önmaguknak is. 
Ennek eredménye pedig azonnal meglátszik. 
Nem mindegy tehát, hogy kinek mit kívánunk. 
A két vak és a vérfolyásos asszony a maga 
kárán tanulta volna meg a hazugság leckéjét, 
a kapernaumi százados viszont más életével 
játszott. Vigyáznunk kell tehát arra, hogy mit 
és hogyan kérünk a Jó Istentől, mert a végén 
még teljesül. Ez a mondat, pedig jelenthet 
átkot, jó esetben viszont áldást hoz. 

Akkor most gondoljuk át újra, hogy a 
nagyvilág vészmadarai mit is művelnek már 
oly sokadjára. Világvége! Számomra már 
lassan úgy hangzik, mint egy üdvrivalgás, 
egy újra felfedezett és újraértelmezett 
valami, amit ha nem ismételgetünk eleget, a 
végén még nem is lesz. És akkor mihez 
kezdünk? Felfoghatatlan, hogy jó pár hívő 
ember is, hogyan tud részt venni ebben a 
világvége propagandában, és miért nem 
akarja azt felfogni, hogy nem kell mindig min
dent érteni, hanem el kell hinni. Emlékezzünk 
csak a Mk 6. fejezetében található történetre, 
amikor Jézus Názáretben jár, melyre ott ho
naként tekintett, és az emberek milyen gya
nakvóak és kétkedőek voltak Vele szemben. 
Márk evangélista ezt írja róla: „Nem is tudott 
itt egyetlen csodát sem tenni… csodálkozott 

is hitetlenségükön.” (Mk 6, 6). Ha nincs 
hited, mi tart meg téged? Viszont az ember 
mindig valamibe, valami másba veti a hitét, 
ahelyett, hogy az „Mindörökké Ugyanaz”ra 
figyelne, aki élete megváltója, csodatévője 
lehet. Miért könnyebb mindig találni valami 
mást, valami újat, híreset vagy hírhedtet, ami 
szinte heccelve éltet/vagy épp riogat 
bennünket napról napra, hogy majd talán 
holnap. És ha eljön az Idő, akkor mit fog 
csinálni? Mit fog akkor csinálni, ha eljön az 
Ítélet, és kiderül, hogy az idejét arra po
csékolta, hogy elvesztegette talentumait, 
lehetőségeit, életét…? Akkor jön a várva
várt/rettegett sírás és fogcsikorgatás. Nem 
unjuk még ezt a végtelen körforgást, ami 
seho vá sem vezet? Vagy ennyire elbiza ko
dottak vagyunk, hogy mi majd „urai” leszünk 
annak a helyzetnek is, mint amennyire most 
játsszuk a „mindenhatót”?

Az a baj, hogy erről a témáról bármennyit 
beszélgethetünk, de igazán csak imádsággal 
segíthetünk rajta… Akárhányszor szóba 
kerül ez a reményvesztettség és elbizakodott 
önámítás a világban, imádkozz Te is azért, 
hogy az emberek meglássák az Igazi 
Értelmét, célját életüknek. Imádkozzunk 
Őhoz zá másokért és önmagunkért is. 
Rászorulunk minden nap újra és újra. Lehet, 
hogy mi is egyike vagyunk a három történet 
egyik szereplőjének, csak esetleg másféle 
betegséggel. Választhatjuk bármelyik módját 
a Jézushoz való közeledésnek, csak a 
lényeget ne tévesszük szem elől: jó szívvel, 
őszinte lélekkel, ne pedig elbizakodottan 
tegyünk minden lépést, kérést, és akkor a 

hitünk megtart bennünket. Ez, pedig akkor 
azt jelenti, hogy igaz emberek vagyunk, és 
ez milyen jó érzéssel tölt el. Isten mércéje 
szerint jó és igaz emberek lehetünk. Milyen 
áldott reménység lehet ez, míg itt vagyunk, 
és miután itt időnk lejár, az Ő boldog 
szentjeivel fenn Nála béke vár – mondja az 
egyik dicséretünk is (Az egyháznak a Jézus 
a fundamentuma…).  

Kedves Testvérem, sokszor „milyen 
fájdalmas az őszinte beszéd!“ (Jób 6, 25a,), 
viszont meghozza gyümölcsét. Oly nehéz 
sokszor őszintén az Úr elé állni és megvallani 
bűneinket, oly nehéz felebarátunk elé állni és 
a szemébe mondani, ha vétkeztünk vagy 
megbántottuk, olyan nehéz sokszor tükörbe 
néznünk egykét ballépésünk miatt. A 
bűnbánatban sokszor a legapróbb mozdulat 
is tonnányi súlyokkal bír, de ha csak 
megérintjük a ruhája szegélyét, meggyó
gyulhatunk. Ha az elbizakodott lét helyett az 
őszinte megbánást választjuk, az Úr meg
bocsátja botlásainkat és segít a további 
lépések megtételében. Akkor is megbocsát, 
ha eddig világvégét kreáltunk, de már rádöb
bentünk, hogy mi inkább lelki világunkat 
szeretnénk építgetni, gazdagabbá tenni. 

Kívánom Neked, hogy ebben az évben is 
legyen mindig elég erőd, akaratod és időd 
imádkozni másokért, barátaidért és ellen
ségeidért, és magadért is, hogy olyanná 
lehess, amilyennek Ő szeretne látni Téged: 
őszinte lelkű, igaz emberré. 

           
Režić Annamária

   

A SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKÉSZEGYESÜLET
SEGÉLYPÉNZTÁRÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1. § A SEGÉLYPÉNZTÁR ALAPÍTÁSA ÉS TAGSÁGA

 (1) A Szlovákiai Magyar Református Lelkész egye-
sület (továbbiakban csak Lelkészegyesület) ezen működési 
szabályzat alapján létrehozza Segélypénztárát. 

(2) A Segélypénztár tagjai mindazok a lelkész egye-
sületi tagok, akik a 25,- Euró évi tagdíjat minden év január 
31-ig befizetik az egyházmegyei elnököknél.

2. § A SEGÉLYPÉNZTÁR CÉLJAI
 

(1) A Segélypénztár célja, hogy rendes és rendkívüli 
támogatás keretében elősegítse a Lelkészegyesület tagjai 
anyagi élethelyzeteinek könnyítését.

(2) A Segélypénztár tőkéje felhasználható:
a) a nehéz helyzetbe került lelkészek támogatására; 
b) nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri 

támogatására;
c) lelkészek és lelkészcsaládok Lelkész egye-

sület által szervezett közösségi alkalmainak, 

nevezetesen közös üdülés, kirándulás, 
tanulmányi kirándulás anyagi támogatására.

3. § A SEGÉLYPÉNZTÁR TŐKÉJE

(1) A lelkészegyesületi évi tagdíjakból befolyt  
 összeg 4/5-e.
 (2) A külön e célra felajánlott külföldi támogatások.
 (3) A külön e célra befolyt pályázati támogatások.
 (4) A külön e célra befolyt adományok.

 (5) A Segélypénztár tőkéje pénzintézetben keze len dő, 
 külön könyvelési kimutatással.

4. § A SEGÉLYPÉNZTÁR MŰKÖDÉSE

(1) A pénztár irányítását a Lelkészegyesület 
közgyűlése által 3 évre saját köréből választott 7 tagú 
Kuratórium végzi.

(2) A Kuratórium tagjai közül – megbízatása 
idejére – elnököt választ, aki gyakoroloja a Kuratórium 
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kezdeményezési, jegyzési és törvényes képviseleti jogköreit. 
A Kuratórium elnöke tagja a Lelkészegyesület elnökségének.

 (3) A Kuratórium hatásköre:
a) a pénztár vagyonának felügyelete és 

kezelése;
b) a számviteli ügyek vitele;
c) a kérelmek elbírálása és a segély 

összegére való javaslattétel;
d) a Lelkészegyesület elnökségével 

közösen dönt a támogatott személyről 
és a segély összegéről;

e) a Lelkészegyesület elnökségével 
közösen dönt az esetleges külföldi 
támogatás közvetítéséről, elosztásáról;

f) az Egyesület elnökségével közösen 
dönt a 2. § (2) bekezdésének c) 
pontjában megnevezett közösségi 
alkalmak támogatásáról;

g) évente jelentést tesz a Lelkészegyesület 
Közgyűlésének a Segélypénztár 
gazdálkodásáról.

(4) Minden évben a Segélypénztár tőkéjének 2/3-
a kerülhet kifizetésre. A megmaradó 1/3 rész tartalékalapot 
képez rendkívüli segélyek kifizetésére, a nyugdíjba vonuló 
lelkészek egyszeri támogatására, valamint a Segélypénztár 
adminisztrációs kiadásainak fedezésére.

(5) A Segélypénztárból évenként 3 kérelmezőt lehet 
támogatni.

(6) Ha nem érkezik megalapozott kérelem, a 
felhasználandó évi összeg a következő évben használható fel 
összesen 5 kérelmező támogatására.

(7) A tagság megszűnése esetén az addig befizetett 
összeg nem igényelhető vissza.

(8) A Segélypénztárnak szándékosan kárt okozó 
tag köteles az okozott kárt megtéríteni.

(9) A Segélypénztár megszüntetéséről a 
Lelkészegyesület Közgyűlése dönt.

(10) Megszűnés esetén a Segélypénztárban 
levő összeg a Lelkészegyesület pénztárába kerül át.

5. §  A SEGÉLYJOGOSULTSÁG FELTÉTELEI

(1) A Segélypénztárból – igény szerint – 
támogatásra jogosult az a lelkész, vagy családtagja, aki a 
jogosultságot igazoló állapot beálltakor a Segélypénztár 
tagja, és a támogatás iránt kérelemmel él.

(2) A támogatsára jogosultságot igazoló állapot lehet:
a) a lelkész súlyos betegsége és hosszantartó 

munkaképtelensége;
b) a lelkész legközelebbi (első rendbeli egyenes- 

és oldalági) családtagjainak hosszantartó, súlyos betegsége;
c) a lelkész legközelebbi (első rendbeli 

egyenes- és oldalági) családtagjának elhalálozása, ha közös 
háztartásban éltek.

d) Az a tag, aki legalább 3 éven keresztül fizette 

a tagsági járulékot, a befizetett járulékának 50 %-át kapja 
meg, ha a jelen bekezdés a)-c) pontjában lefektetett feltételek 
valamelyike fennáll, és addig nem részesült segélyben a 
Segélypénztárból.

      e) A lelkész személyes tulajdonának természeti 
katasztrófa, gépkocsibaleset által történt károsodása, ha a 
kár összege meghaladja az 1000 Eurot.

6. § A SEGÉLY MEGÍTÉLÉSÉNEK MÓDJA

(1) Segélykérelmet a Lelkészegyesület elnökségéhez 
kell benyújtani a kérelem indoklásával és a jogosultságot 
igazoló dokumentumok másolatával.

(2) A segélykérelem benyújtásának határideje 
minden év augusztus 31-e.

(3) A beérkezett kérelmeket a Kuratórium és a 
Lelkészegyesület elnöksége együttesen egy hónapon belül 
köteles elbírálni.

(4) Egy személy ugyanazon jogcím alatt 
megismételten nem részesülhet sem rendes, sem pedig 
rendkívüli segélyben; ez alól kivételt képez a 2. § (c) 
pontjában foglalt jogcím.

(5) Rendkívüli segély egész évben kérelmezhető.
(6) Jogosulatlan segélyezés esetén a segélyezett 

köteles a kapott összeget visszafizetni egy hónapon belül.

7. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) A Segélypénztár működéséből adódó minden 
– ezen szabályzattal ellentétes – aggályos rendelkezésekkel 
szemben – annak közlésétől számított 15 napon belül – 
fellebbezéssel élhet a Lelkészegyesület Közgyűlésénél az a 
tag, akire nézve a rendelkezés káros vagy hátrányos döntést 
állapított meg. 

(2) A Lelkészegyesület Közgyűlésének a benyújtott 
fellebezésre hozott döntése ellen panasszal élehet az 
(1) bekezdésben meghatározott jogosult az illetékes 
egyházmegyei bíróságnál. A bíróság határozata mindig 
jogerős.

8. § hATÁLY

E szabályzat 2013. január 1-jén lép hatályba.

Tájékoztatjuk a Szolgatársakat, hogy a tagsági díjat 
a következő lelkészeknél lehet befizetni:

Komáromi Egyházmegye: Rácz Elelmér
Barsi Egyházmegye: Kis Pál
Gömöri Egyházmegye: Fazekas Ágnes
Abaúj-tornai Egyházmegye: Varga Zoltán
Zempléni Egyházmegye: Spisák István
Ungi Egyházmegye: Kraus Viktor

Az Elnökség nevében
Csoma László  elnök                        Györky Szilvia titkár


