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Krisztusra mutató lelki örökség, vagy ….
Elgondolkodtató vita alakult ki pár 

hónappal ezelőtt a Magyar Református 
Zsinat ülésén arról, hogy a Heilderbergi 
Káté megjelenésének 450-ig évfor du-
lójára megjelenő új fordítás tartalmazza 
e a 80. kérdés – feleletet, mivel az első 
két kiadásban nem szerepelt. A káté új 
fordításában megmaradt ez a kérdés-
felelet, amelyet így fogalmazott meg 
Oleviánus Gáspár: 

Mi a különbség az úrvacsora és a 
pápista mise között?  - Az úrvacsora azt 
tanúsítja egyrészt, hogy Krisztus egyszeri 
keresztáldozatáért teljes bűnbocsánatot 
nyertünk, másrészt, hogy a Szentlélek 
minket Krisztusba olt, aki most való-
ságos teste szerint a mennyben, az Atya 
jobbján van, és azt akarja, hogy őt ott 

imádjuk. Ezzel szemben a mise tagadja, 
hogy élő és holt elnyerhetné Krisztus 
szenvedéséért a bűnbocsánatot, hacsak a 
misemondó papok nem mutatják be na-
ponta értük Krisztus áldozatát. Továbbá 
azt tanítja, hogy Krisztus testileg van 
jelen a kenyér és a bor színe alatt, és 
ezért ezekben kell őt imádni. A mise így 
megtagadja Jézus Krisztus egyszeri áldo-
zatát és szenvedését, és ezért kárhozatos 
bálványimádás. 

Miért került csak a harmadik kia-
dásba ez a kérdés? A válasz nagyon 
egyszerű, a hitvallás szerzői várták a 

már 18. éve ülésező tridenti zsinat 
hitelvi határozatait. Reménykedtek ab-
ban, hogy a katolikus egyház végre a 
Szentírás felé fordul, s ez megjelenik a 
zsinati határozatokban is. Nem ez tör-
tént! A zsinati határozatok a reformáció 
tantételeit megbélyegezték, és átok alá 
helyezték kimondva, hogy aki nem fo-
gadja el a tridenti zsinat határozatait 
az: „legyen kiközösítve”. Ez akkoriban 
azt jelentette, hogy hithű katolikus 
büntetés nélkül vehette el a kiközösített 
javait, de életét is. Nos ennek hatására a 
80. kérdésre adott igei válasz egyér tel-
műen tisztázza a református hivő csakis 
Krisztusban látja üdvössége megszerzőjét 
és biztosítékát, aki áldozatának szent-
ségéről és megismételhetetlen voltáról 
egyértelműen tanít az evangéliumban. 
Egyesek véleménye szerint a 450 éve 
meg  fogalmazottak fölött már eljárt az 
idő, ma a katolikus egyház a Szentírás 
felé fordul és nyitott a protestánsok felé! 
Vajon mi adja ezen vélemények alapját? 
Valós tények, vagy református hitis me-
retünk meggyengülése? Esetleg hamis 
előzékenység sehova nem vezető 
zsákutcája? 

Lássuk a tényeket. Ahol protestáns, 
református fejedelmek uralkodtak, ott 
vallási türelem volt jellemző. Lásd 
Erdély, ahol a többségben levő refor-
mátusok Európa legtoleránsabb egy-
ház politikáját folytatták már a 16.és 17. 
században. Katolikus többségű és ural-
kodójú országban ilyen türelemre 
nincs példa. Bár a katolikus egyház 
kiváló hírszolgálata mind a mai napig 
nyitottságról és ökumenizmusról be-
szél, de sorra fogad el olyan „hitelveket”, 
amelyeknek semmilyen bibliai alapjuk 
nincs. Itt kell megemlítenünk az Mária 
szeplőtelen fogantatásáról szóló hit té-
telt, amelyet IX. Pius pápa hirdetett ki 
1854-ben. Eszerint nem csak Jézus 
fogantatott szeplőtelenül, hanem Má-
ria is. Erről sehol sem olvashatunk a 
Szentírásban! Még inkább ilyen az 

Szeretettel hívjuk fel a lelki pász-
torok, pres  bi terek, gyülekezeti tagok 
figyelmét, hogy gyülekezeti tudósítá-
saikkal, fényképek kel teljesebbé tehe-
tik egyházi életünk naptári össze-
foglalóját. 

A beszámolókat szerkesztőségünk 
E-mail cí mé re, a 

ladislavcsoma@gmail.com; vagy 
postai cí mé re Ref. Lelkészi Hivatal 

076 74 Drahňov 216 küldhetik. 

Beküldési határidő október 16. 

A később érkező anyag megjele-
nését nem tudjuk garantálni. Előre is 
köszönjük segítségüket.

A Szeretet naptár 2014-es kiadása 

(4,- euro) és a Református Újság (4,50 

euro) a 2014-es évre már rendel hető 

szerkesztőségunk címén.

A megrendeléseknek beérkezésük 

sorrendjében teszünk eleget. 

Csoma László
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Nemcsak kenyérrel él az ember
Olvasandó: Jób könyve 29. része

Jób hosszú beszéde ebben a részben 
ismét új fordulatot vesz. „Visszagondol régi 
boldogságára” olvashatjuk a Biblia e feje
zetéhez írt tartalmi összefoglalásban. A Jub. 
kommentárunkban pedig ezt az összefog
lalást találjuk az első 10 versre: „Isten 
kegyének és az emberek megbecsülésének 
ragyogása. Visszaemlékezik a régi szép 
időkre, midőn Isten kegyét élvezte, Isten 
védelmezte, családja és vagyona sértetlen 
volt s az emberek megbecsülése övezte”. Itt 
mindazt elolvashatjuk, amit az ember 
többnyire ma is „elvár” Istentől. A költői képek 
meghatóan (érzelmeinket befo lyá sol va) mond
ják el, mit tart Jób (ill. a költő) az Istent félő 
ember boldogságának. Olykor magunk is ezt 
várjuk, ezt hisszük. És mint Jób, szeretnénk 
kikiáltani mindenkinek, ilyen az amikor mi 
Istennel járunk, Isten pedig velünk jár. Jób 
szavaiból kirajzolódik az a személy is, aki ha 
maga előtt nem kürtöltette is ki, de 
megjelenése sugározta mások felé: „Nézzetek 
rám, én Isten kedveltje vagyok. Gyermekekkel 
körülvéve, vagyonosan, sike resen telik az 
életem”. Isten tisztelete benne is –bármennyire 
ellenkezik is barátaival a dogma tartha
tatlanságáról e dogma alapján valósult meg, s 
ez az oka, hogy boldognak mondja a próba
tételéig megélt életét. Még más is kiderül e 
visszaemlékezésből. „Míg a gyermekáldást és 
jólétet csak futólag említi, az emberi társa
dalomban betöltött helyét és tekintélyét jóleső 
részletességgel.” olvassuk  a Jub. kom men
tárban  a nem  mellékes ész re vételt. Tekin
télyének két oka lehetett, vagy nagyon 
gazdag, vagy nagyon okos. De mert kigondolt 
személy, akár mindkét adottság is elképzelhető 
benne együtt… A szinte költői gondolatokhoz 
a Jub. kommentárból is kap csoljunk néhány 
gondolatot: „4: Javakorom napjai, héb. hóref, 
jelentése: ősz, vagyis az érett férfikor, mikor 
az élet gyümölcsei beérnek. – 4b: Isten 

gondossága, héb. szód a. m. bizalmasság, 
barátság: Isten bizalmas barátsága mellett, 
amikor Isten még bizalmas barátként őrködött 
személyem és állapotom felett. – 5: Isten 
közelsége után rögtön gyermekeit említi 
legfőbb javának. – 6: Az olaj a bőség jelképe. 
Azt akarja mondani, hogy még a terméketlen 
szikla is öntötte számára az áldást. – 7–10: 
Míg a gyermek áldást és jólétet csak futólag 
említi, az emberi társadalomban betöltött 
helyét és tekintélyét jóleső részletességgel. – 
7: Fel a városon. A városok rendszerint 
magaslatokon voltak. Jób vidéken lakott, 
onnan járt fel a városba tárgyalásokra. – 7b: 
Székemet fel állítám. Úgy látszik mindenki 
odaült, ahova akart. – 8: Az ifjak szerényen 
félrehúzódtak a nagy sejk jelenlétében, az 
öregek pedig állva maradtak, amíg ő helyet 
nem foglalt. – 9: A főemberek (fejedelmek) 
elálltak a szólástól, amikor ő akart beszélni. – 
10b: A szótlan figyelést akarja érzékeltetni”.

Tekintélyét azonban nem saját érdekében 
használja fel… (Legalább is ezt állítja Jób. 
Pedig eddigi beszédei nagyrészt ennek a 
tekintélynek a védelmét is szolgálták. 
Állításának hitelét az gyengíti, hogy barátai 
szavaiból ezt eddig nem hallhattuk. Saját 
magunk számára pedig mindenkor mi vagyunk 
a legjobbak, legbölcsebbek, stb. A közmondást 
se feledjük el; öndicséret – gyalázat.)

De hagyjuk a kritikát, maradjunk a 
szövegmagyarázat szintjén. A Jubileumi 
kommentárban ezt olvassuk: „Jób tetterős, 
áldozatkész és igazságos a szorongatottak 
érdekében. – 11: Jób áldásos működésére 
mutat, amelynek részletes leírása itt követ
kezik. A ki csak látja és hallja Jób tetteit 
boldognak mondja őt. A héber ’issér jel. valakit 
tulajdonságai és jó tettei alapján bol dognak 
dicsérni. Az emberre magára szár mazik öröm 
abból, amit tesz. – 11b: bizony ságot tett, a 
héb. hécid a. m. valakiről tanúskodni, valakit 

bizonyságtétel tárgyává tenni. Rossz 
értelemben vö. 1Kir 21:10.(hamis tanúk 
állítása Nábót ellen) – 13: jó értelemben vö. Lk 
4:22. (Jézus a názáreti zsinagógában Ézsaiás 
könyvéből olvas fel, de hallgatói bizonyságot 
tettek róla, hogy a József fia nem lehet az, 
akiről a prófécia szól, vagyis nem ez a jó 
értelemben vett bizonyság tétel, hanem az, 
amikor Péter mondja Jézus kérdésére: Te 
vagy a Krisztus –Luk. 9:18-22 -* a dőlt betűs 
szöveg a cikk írójának beszúrása-).  – 12: 
Figyeljük meg itt az ellentétet Elifáz 
vádaskodásával; vö. 22:6–9.(aki azzal vádolta 
itt, hogy ezeket nem tette meg! *) – 14. Az 
igazságot ruha képpen öltötte magára, azaz 
testet öltött benne, egészen betöltötte, lényévé 
vált. A palást és a süveg a kiválóság fogalmát 
fejezi ki. – 15: Kipótolta fogyatékosságaikat. 
– 16b: Gondosan tanulmányozta ügyeiket, 
hogy védelmükre kelhessen. – 17: A 17. 
versben levő kép értelme: Ragadozó állat 
szájából a zsákmányt csak úgy lehet 
kiragadni, ha előbb leküzdjük azt. Az álnok itt 
a hamis bírót, az erőszakos elnyomót jelenti, 
akivel Jób a szegények érdekében meg
küzdött, vö. Zsolt 3:8; 58:7”.

A rész következő versei (1820) költői 
képekkel ecsetelik Jóbnak reménységét, 
amellyel élete végére gondolt. „Saját magát 
madárral hasonlítja össze, mindazt pedig 
amije volt, úm. családot, házat, vagyont a 
madár fészkével. Azt remélte, hogy anélkül 
fog meghalni, hogy fészkét elveszítené, vagyis 
nem fészkestül, hanem ellenkezőleg, fész
kének birtokában. – 18: Főnixmadár, a hosszú 
életnek és az élet megújulásának szimbóluma. 
Ez a szó a vers első felében kifejezett 
gondolathoz is jobban illik. – 19: Az alulról és 
felülről öntözött fa a töretlen életerő képe, vö. 
Zsolt 1:3; Jób 38:38. – 20: Átvezet a 
legdrágábbnak tartott kincs, a nyilvános 
életben élvezett tekintély megrajzolásához. – 

1870-ben, az I. vatikáni  zsinaton kihir-
detett „pápai csalat kozhatatlanság”-ról 
szóló hittétel, amely szerint a pápa ex-
cathedra mondott tanításakor tévedhe-
tetlen. De ide kell sorolni a XII. Pius által 
1950-ben „Mária mennybe vite léről” 
szóló hittételt is. Igaz, volt egy II. vatikáni 
zsinat is, de ennek határozatai inkább 
jelszavakká lettek. A kiváló katolikus 
pro  paganda által ökume nikusként be-
állított II. János Pálról elmondhatjuk, 
hogy tetszetős gesztusai mellett annyi 
szentet avatott, mint egyetlen más elődje 
sem. Így az „ún. három kassai vértanút”, 
akik bizony nem vallási toleranciájukról 

voltak ismertek korukban. De szólhatunk 
a mintegy 10 évvel ezelőtt nagy média-
kampánnyal beharangozott kereszt ség-
ről szóló szerződésről, melyet a Vati-
kánban a Német Evangélikus Egyház 
képviselőivel írtak alá, s ami csak meg-
erősítette az évszázados gya korlatot 
egymás keresztségének elis me réséről. 
Ismét egy gesztus, hitéleti következ-
mények nélkül. A tridenti zsi nat ha-
tározatai nem vesztették érvé nyüket, s 
korunk gesztusai sem szol gálnak más 
célt, mint „az egy akol, egy pásztor” 
eszme pápai vezetéssel tör ténő meg-
valósítását. 

A reformáció lelki éberségre intő 
tanítás, aminek érvényessége nem vált 
időszerűtlenné akkor sem, ha sokan 
elsekélyesedett hitéletük, s a „kor szel-
lemnek való behódolás” miatt nem 
igazán értik fontosságát. A reformáció 
a biblikus hitre tanító lelki örökség, 
amely nem a „korszellem” hatalmában 
van, hanem a Szentlélek vezetésével a 
babonák, hiedelmek, és emberi kita-
lációk helyett az egyedül üdvözítő Jézus 
Krisztusra mutat, akinek egyszeri 
(megismételhetetlen) áldozata nélkül 
nincs üdvösség.

Csoma L
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21–25: Bizonyos értelemben a 7–10 folytatása. Itt az egykori 
boldogságnak azt az oldalát rajzolja meg különös gonddal, amelyet a 
legfájdalmasabban nélkülöz: a közmeg be csülést és a mindig mások 
javára használt közéleti befolyást. Ez után a leírás után csak annál 
megrendítőbben fog hatni a következő rész eleje. – 21: Véleményét és 
tanácsát beleegyezőleg elfogadták. – 22b: Hullott, héberül nátaf 
csepegett, mint valami jótékony eső. – 23a: Ugyanannak a képnek 
bővebb kifejtése: beszéde megter mé ke nyítőleg hatott. – A 24. vers 
fordítása: Rájuk mosolyogtam, mikor nem bíztak, ti. csüggedt 
lelkiállapotukban biztatólag mosolyogtam és ez új erőt öntött beléjük, 
őt magát pedig a mások csüggedése sohasem kedvetlenítette el. – 25: 
Választottam útjukat, azaz szívesen mentem hozzájuk. Elsőségemet 
mindenütt elismerték s a szavam valóban vigasztalt is. Utalás a három 
barátra, akik csak kiadták magukat vigasztalóknak”. (Jubileumi 
kommentár). 

Bizony, nem Jób az első, s nem is az utólsó földi vándor, akinek 
reményei nem vállnak valóra maradéktalanul. De sokszor éppen a 
csalódás gödrében látja meg az ember a kifelé vezető fényt. Vagy 
ahogyan Ézsaiás próféta könyvében olvashatjuk: „Ímé, áldásul volt 
nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusz
tulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!”( 
38,17) 

Ima: Imádkozzunk a 12. zsoltár verseivel:  Az éneklőmesternek a 
seminithre; Dávid zsoltára. Segíts Uram, mert elfogyott a kegyes, mert 
eltüntek a hívek az emberek fiai közül. Hamisságot szól egyik a 
másiknak; hizelkedő ajakkal kettős szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind 
a hizelkedő ajkakat, a nyelvet, a mely nagyokat mond. A kik ezt 
mondják: Nyelvünkkel felülkerekedünk, aj kaink velünk vannak; ki 
lehetne Úr felettünk? A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak 
nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr; biztosságba helyezem 
azt, a ki arra vágyik. Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való 
kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Te Uram, tartsd 
meg őket; őrizd meg őket e nemzetségtől örökké. Köröskörül járnak a 
gonoszok, mihelyt az alávalóság felmagasztaltatik az emberek fiai közt.  
Ámen!                                                                                      - id. f. -

Tanulmányi kirándulás 2014. május 18-23.

A Szlovákiai Magyar Református Lelkészek Egyesülete 
tanulmányi kirándulást szervez 2014.május 18-23-án a 
gályarab prédikátorok nyomában a Deregnyő-Pozsony-
Bécs-Gráz-Trieszt útvonalon. Vissza a  Porec – Pula – 
Labin – Abbázia – Budapest – Deregnyő útvonalon. 
Részvételi díj 340 Euró, amely tartalmazza az autóbusz 
költséget, szállás és a reggeli, vacsora árát.

Jelentkezni lehet a következő telefonszámokon:
056 63 95396 és a 0908 035 094, 

és a csomalaszlo@centrum.sk e-mail címen.

Csoma László a SzMRLE elnöke

Gályarab prédikátorok 
nyomában

Evangelizációs hét az Ungi 
Egyházmegyében 

November első felében szervezi meg az egyházmegye 
vezetése az őszi evangelizációs hetet Deregnyőn a 
Református Tanulmányi Központban. A 18,00 órakor 
kezdődő esti  alkalmakon Héder János püspökhelyettes, 
ungvári lelkipásztor hirdeti az igét. Szeretettel várunk 
minden lélekben és hitben épülni kívánó testvérünket.

Az osztrák vámos benéz Kohn kocsijába, és a hátsó 
ülésen lát egy mellszobrot.

- Mi ez?
- Nem mi ez, hanem ki ez? - oktatja ki Kohn. 
- Ez Lenin. Svájcból hoztam el, hogy ne zavarja 

jelenlétével a virágzó kapitalizmus polgárainak 
békéjét...

Az innensõ oldalon a magyar vámos ugyancsak észreveszi 
a szobrot, és szintén megkérdezi:

- Mi ez?
- Nem mi ez, hanem ki ez? - mondja újfent kioktatóan 

Kohn. 
- Ez Lenin. Svájcból hoztam magammal. Nem 

hagyhattam ott a rothadó kapitalizmus martalékául!
Amikor hazaér pesti lakására, leteszi a mellszobrot az 

ebédlőasztalra.
Kohnné meglátja, és összecsapja a kezét:
- Te jó ég! Ki ez?
- Nem ki ez Zálikám, hanem: mi ez? - világosítja fel Kohn. 

- Tizenöt kiló arany!

Egy kis mosoly



4

Újlót - 50 és 51 éve konfirmáltak
2013. augusztus 25-én kettős 

örömünnepre hívogatta a harangszó az 
újlóti református gyülekezetet.

Az Ige 1Thessz5:16-18 alapján 
szólt: „Mindenkor örüljetek. Szüntelenül 
imádkozzatok. Mindenben hálát adja-
tok, mert ez az Isten akarata Jézus 
Krisztus által a ti javatokra.”

Igen, van okunk az örömre, van 
miért hálát adni, igenis lehet és kell 
imára kulcsolt kézzel szüntelenül 
fohászkodni!

Örömre és hálaadásra hívogatott a 
harangszó, közös imádságra, hogy szí-
vünk teljességével leborulva Urunk előtt 
köszönetet mondjunk a vetésért, aratá-
sért, a betakarításért, az újke nyérért…

Mindemellett Urunk iránti hála-
adás volt szívünkben a jubiláns konfir-
mandus testvérekért, akik hajdan az 
újlóti református templomban tettek 
hitükről vallást. Isten kegyelme meg-
őrizte őket, és hálaadásra indította 

őket, hogy ismét együtt állhassák körül 
a kegyelem asztalát -úgy, ahogyan az a 
meghívókon is ott állt.

Az egykori fogadalomtétel meg-
erősítése után, jubilánsaink meghatóan 
fogadták az emléklapot, amin többek 
közt ott van a hajdani konfirmációi 
csoportképük is.

Mivel a konfirmáció jogosít fel az 
úrvacsoravételre, és hajdan is a kon-
firmáció után következett jubilán-
sainknak az első közös úrvacsorázás, 
így természetesen ez most sem 
maradhatott el. A kegyelem asztalát 
újkenyérre megterítettük.

Jubilánsainkat a Remény Énekkar 

Hitről hívőknek
Kolozsváron ülésezett a REV európai vezetőtestülete
Kolozsváron készítette elő a követ

kező regionális ülését a Református Egy
házak Világközösségének európai dele
gációja. Az öttagú küldöttség szeptember 
1314. között a helyi egyházi képviselőkkel is 
tartózkodott, többek között látogatást tettek 
Kató Béla püspöknél, de az Apafi Kollé
giumban is, valamint a Protestáns Teológiai 
Intézet épületében is jártak.

A Református Egyházak Világközössége 
mintegy 80 millió keresztyént tömörít 
világszerte, több mint 200 egyházból. A 
szervezet alapvető célja, hogy munkálja azon 
közösségek, egyházak közötti közösséget, 

amelyek magukat reformátusnak tartják. 
Ezek az egyházak nem feltétlenül hordozzák 
a nevükben is, hogy reformátusok, hiszen 
ebbe a családba tartoznak a presbiteriánusok, 
kongregacionalisták és más közösségek, 
lévén, hogy a reformációnak ez a református 
ága a legsokszínűbb az összes közül. Sokféle 
módon, és sokféle teológiai gondolkodással 
élnek. Fontos tehát, hogy legyen egy olyan 
keret, ahol ez a sokszínű közösség megélheti 
ezt az együvé tartozást – mondja Ódor 
Balázs, a Református Egyházak Világ
közösségének európai alelnöke.

Ódor Balázs szerint fontos továbbá az, 

hogy megéljük ezt a kommuniót, amely nem 
önmagáért van, és ez kifelé is meg kell 
jelenjen, ez is elválaszthatatlan a református 
hagyománytól, hogy a társadalomban meg
jelenünk. Ugyanis az egész élet refor má
ciójáról volt szó akkor, amikor ez a mozgalom 
elindult Genfből, és amikor megérkezett a 
Magyar Királyság területére, éppen ezért volt 
olyan nagy hatása ezen a vidéken a refor
mációnak, és ez ma is megvan élő hagyo
mányként ebben a közösségben. Alapvetően 
a gazdasági igazságosság az a célkitűzés, 
amiben ez napjainkban testet ölt. Ódor 
Balázzsal a kolozsvári Agnus Rádió mun
katársa, Kiss Gábor beszélgetett.

Forrás: reformatus.ro
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szolgálata köszöntötte, valamint el-
hang zott egy imádság is, telve hála-
adással és köszönettel. Ezúton is 
köszönjük a szolgálatokat.

Templomi együttlétünk után át-
men tünk a temetőkertre, hogy megál-
ljunk elhunyt jubilánsaink sírjánál. 
Ugyanakkor megemlékeztünk a néhai 
lelkipásztorról is, aki hitben nevelte 
egykori konfirmandusait.

Végül az alkalomnak megfelelően 

méltóságteljesen folytathattuk tovább 
ünneplésünket a kultúrházban. A 
temp  lomi sereget nem csak a szeretet-
vendégség várta (akiknek ezúton is 
köszönjük az ünnepi terített asztalt és 
a finom ételt), de műsorral is ked-
veskedtünk. A kislányok két tánccal 
készültek, míg a Remény Énekkar 
tagjai keresztyén énekek szolgálata 
mellett népdalokat is énekelt.

Ezúton is köszönjük mindazoknak, 

akik hozzájárultak támogatásukkal 
ezen alkalmunk színvonalassá téte lé-
hez! Köszönet az előkészületekért, a 
támogatásokért, a természetbeni és az 
anyagi hozzájárulásokért, szolgála to kért!

Hálát adunk Istennek, amiért 
áldását adta ránk. Legyen hála, amiért 
kényelmesen elférve gondtalanul, ö röm-
teli tudtunk együtt lenni.

Soli Deo Gloria!
Sándor Veronika

VÍGtelkei TÁBORozás
2013. augusztus 59. között 

a víg telkei gyülekezet 516 év 
közötti gyer mekek és fiatalok 
számára napközis tábort szer-
vezett. A tábor helyszíne a 
Kálvinház volt, a 3040 részt-
vevővel 7 vezető foglalkozott. A 
tábor a Szlovák Kormányhivatal 

„Kisebbségek kultú rá ja” nevű 
program támogatásából vala-
mint gyülekezeti segítséggel va-
ló  sult meg. A tábor témáját a 
KOEN felvidéki csapatának kivá-
lóan kidol gozott programja adta, 
így másokkal együtt a helyi gye-
rekek is egy héten át „időutaz-
tak” a különböző bibliai törté
netek korába. A rövid jelenetek 
formá jába csomagolt üzenetet a 
résztvevők kis csoportokban 
emészthették, ahol játék és ki-
sebb kézműves feladatok telje-

sítése mellett beszélgettünk az 
előadásban elhangzottakról. A 
gyere kek kedvenc programja az 
éneklés volt, tanultunk néhány új 
éneket is. Tábo runk résztvevőit 
meleg ebéd várta minden nap 
délben, amit egy édesanya és a 
szalóci gyülekezet néhány 

asszonytagja készített szá-
munk ra. Az ebédet közösen 
fogyasztottuk el a tábor udva rán 
felépített katonai sátor alatt és 
annak tövében. A tábor egyik 
nehéz sége a rekkenő hőség volt, 
amely nem engedte, hogy sport
játékokat játsszunk (azért az 
íjászatot nem hagytuk ki:). A 
szieszta idején többen a Kálvin
ház előtt csörgedező forrásvízzel 
hűsítették magukat és másokat. 
Délután külön böző kézműves 
műhelyekben alkot hattak ked-
vükre valót a gyerekek. Volt 
márványozás, tűzzománc, 

gyurmaékszerkészítés, origami 
és teazacskós dekoráció. Kirán-
dulni is voltunk – az ochtinai 
aragonit barlangba látogat tunk 
el. Ezen kívül a gyerekek még 
népmesemondást hallgattak és 
nép tán cot tanultak. A klasszikus 
csoportos vetélkedő és kincs
keresés sem maradt el. Megta-
lálva a kincset a templomban, 
záróistentiszteletben búcsúz-
tunk egy más tól. Hála legyen 
Istennek arcokért, kezekért, égő 
szívekért, legfőképp irántunk 
való kegyelméért!

Nyéky Miklós

Megemlékezés
 
A kisráskai gyülekezet fájó szívvel 

de Isten akaratában megnyugodva 
emlékezik egykori gondnokára 
Molnár Sándor életére és az 
egyházköségben betöltött hűséges 
gondnoki és pres biteri szolgálatára. 
Halálának második évfordulóján 

kegyelettel és imádságos lélekkel 
emlékezik kedves özvegye, gyer-
mekeivel és családtagjaikkal.  A fel-
támadás élő reménységében bízva, 
emlékét szívünkben el nem múló 
szeretettel őrizzük.

“ Ama nemes harcot meghar col-
tam, futásomat elvégeztem, a hitet 
meg tartottam. “ 2Tim 4:7

Az emlékező családtagok és egykori 
presbitertársak nevében Csatlós Péter 
lelkész
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II. Ökumenikus Családi Nap Zemplénben
„Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad.“  (1Jn 4,12)

Verőfényes szombat dél
után, 2013. augusztus 31én, 
a zempléni parókia udvarán 
került sor a II. Ökumenikus Csa-
ládi Nap megszervezésére, me-

lyet Szaszák József, helybeli 
református, valamint a görög
katolikus Kosztura János lelké-
szek szervezték.

Történelmi tájról lévén szó, 
a találkozót a jelenlevők a már öt 
éve felújítás alatt álló, s emiatt 
istentiszteletre jelenleg nem 
alkalmas templom megtekinté-
sével kezdték, melyen ez idő 
szerint már sikerült a tetőt kicse-
réltetni, ugyanakkor, további bel-
ső és külső munkálatok várnak 
a gyülekezetre. Reménységük 
szerint, amint a beígért anyagi 
segítség megérkezik, a további 
felújítások is hamarosan megva-
lósulnak, így a gyülekezet 

a kará csonyt már a felújított 
templomban töltheti majd.

Szaszák József és Kosztura 
János lelkipásztorok szeretettel 
üdvözölétk Szopó Ferenc szen-
tesi lelkipásztort, aki gyülekezete 
ifjúsági csoportjával érkezett 
a találkozóra.

A rövid bemutatkozás után, 
a görögkatolikus testvérek 
elénekelték a „Boldogok a lelki 
szegények...“ kezdetű éneküket, 
amelyre a református hívek a 
„Jövel Szentlélek Úr Isten...“ 
kezdetű dicséretünkkel feleltek.

Szopó Ferenc az Efézus levél 
5. része alapján hirdette az igét, 
amelyben nagy hangsúlyt fek-
tetett a család szerepének fon-
tos ságára mind társadalmi, 
mind pedig hitbeli szempontból. 
Elmondása szerint, a Bibliát 
olvasó, a mindennapi életben 
Istennek helyet adó közösség 
tudja egyedül tovább vinni azt 
a lelki örökséget, amely áldott az 
Úr szemében.

Ezt követően csoportfoglal-
ko zásokra került sor, a lelki-
pásztorok feleségei vezetésével, 

amelyeken kicsik és nagyok 
egyaránt részt vettek. A szentesi 
ifjúsági csoport gitárkísérettel új 
énekekkel örvendeztette meg 
a jelenlevőket.

A találkozó szeretetven dég-
séggel végződött, ahol helyben 
főzött gulyáslevessel és frissí-

tőkkel várták a résztvevőket.
Isten gazdag áldása kísérje 

a zempléni gyülekezetet, hogy az 
Ő vezetésével, reményeik be-
teljesedjenek.

Isten legyen mindnyájukkal.

Soltész Dénes

Lelkészbeiktatás – Örös 
Az örösi református gyülekezet 

életében áldott alkalomra gyülekeztek 
a hívek szeptember 1-én, ahol Kiss 
Miklós ünnepélyes, hivatalába való 
beiktatására került sor ezen a vasárnap 
délelőttön. 

Az ünnepi istentisztelet Molnár 
Elemér esperes köszöntésével kez-
dődött, majd Fazekas László püspök 
a Róm 6,16-23 és a 2Pét 1,2-4 alapján 
hirdette az Igét. 

Az igehirdetés végeztével, a Zemp-

léni Egyházmegye esperese a 
Jn 21,15-18 igéivel iktatta be hivatalába 
a helyi lelkipásztort, majd a gyülekezet 
képviseletében, a gondnok a Jn 10,14 
versével adta át a gyülekezet ajándékát, 
a palástot. 

A köszöntések során a résztvevők 
meghallgatták az Örösi Református 
Gyülekezet Énekkarának énekét, majd 
ifj. Kenéz István és Járosi Sztella 
verssel köszöntötték a beiktatott 
lelkipásztort. 

Kiss Miklós az igehirdetés 
szolgálatát az 1Krón 29,12 alapján 
végezte, melyben kihangsúlyozta, az 
Úrban olyan lelki gazdagságra talált, 
amely mind magánéletében, mind 
gyülekezeti szolgálatában mindig erőt 
ad neki ahhoz, hogy örömmel áldja az 
Úr nevét. 

Ezután a gyülekezet ifjúság, 
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Búcsi lajos 1923-2013
Szeptember 20án Kisújfalun vettek 

búcsút a 90. életévében elhunyt Búcsi 
Lajos ny. lelkipásztortól.

A búcsúztatására a kisújfalui 
református templomban került sor. Fazekas 
László püs pök Mt 7, 2425 alapján  szólt a 
megje len tekhez. Szószéki igehirdetésében 
kiemelte, hogy Búcsi Lajos lelkipásztor 
egész életében kősziklán állt, ezért nem 
tört össze és nem rendült meg még a 
legnagyobb megpróbál tatások idején sem. 
„Sőt, aki kősziklán áll, az építővé válhat. 
Így volt ő is építő, hisz 1968ban templomot 

és parókiát épített Érsek kétyen, majd 
később Garamvezekényen 
is  templomépítésbe kezd. Emiatt börtönbe 
kerül, majd polgári foglalkozása lesz. A 
fordulat után rehabilitálják, s Komáromban 
lesz helyettes lelkész, de minden 
szolgálatot elvégzett, ami reá bízatott. 
Kereste a lehe tőséget a szolgálatra. Saját 
belső emberét és mások belső emberét 
erősítette szolgála taival“ – mondta a 
püspök igehirdetésében.

Búcsi Lajos lelkipásztor életpályáját 
Dobai Sándor, a komáromi egyházmegye 

esperese méltatta.  Beszéde elején  Pál 
apostolnak a Timóteushoz írt második 
levelének hetedik részéből idézte az ismert 
igerészt:  „Ama nemes harcot 
megharcoltam, futásomat elvégeztem,…”, 
majd János evan géliumának 5. részéből a 
17. verset: „Az én Atyám mind ez ideig 
munkálkodik, én is munkálkodom.” 
„Elhunyt testvérünk azon boldog emberek 
közé tartozott, akik Mennyei Édesatyánktól 
elhívást kaptak a szolgálatra. A gondviselés 
vagy az önkény bárhová is vitte, és 
sodorta, mindenhol igyekezett a legjobb 

a gyülekezet énekkara és a kistárkányi 
Calix kórus énekkel köszöntötte 
a beiktatott lelkipásztort. A jelenlevő 
lelkipásztorok, akik több egyház-
megyéből érkeztek erre az alkalomra, 
egy-egy igeverssel köszöntötték Kiss 

Miklóst, aki az ünnepség végeztével, 
meghatottan köszönte meg mindazt 
a szeretetet, amelyet mindezidáig kör-
bevette a gyülekezet, Isten kegyelméből.

Nemzeti Imádságunk eléneklése 
után, a meghívottakat szeretet ven-

dégségre várták a helyi kultúrházba, 
ahol a gyülekezet énekkara egy Istent 
dicsőítő énekkel nyitotta meg a közös 
ebédet.

Mindezért legyen Istené a dicsőség.
Györky Szilvia

Nagykeszin hálát adtak a 300 éves templomért
Pontosan háromszáz évvel 

ezelőtt, 1713ban épített először 
templomot Nagykeszin, az akkor 
még alig 22 családból álló 
település reformátussága. Erre 
az eseményre emlékeztek meg 
azon a hálaadó ünnepi isten
tiszteleten, amelyen szépen 
meg  telt a ma már  540 személyt 
befogadó templom padsorai. Az 
alkalmon Dobai Sándor, a ko
máromi egyházmegye esperese 
szolgált igehirdetéssel 1 Pt 1, 
37 alpján. Beszédében a re
ménységről és az örömről szólt a 
megjelentekhez, rámutatva arra, 
hogy a nagykesziek akkor is 
tudták őszintén és szívük mély
éből dicsőíteni az Istent és 
elfogadni az akaratát, amikor 
többször is újra kellett építeni 
templomukat.

Az első templomot, fennállá

sának 50 évében egy földrengés 
pusztította el, csak az alapjai 
maradtak meg, amelyre egy év 
elteltével újabbat emeltek, de 
sajnos hamarosan az is meg
rongálódott. A faluba betért 
zarándokok bosszúból felgyúj
tották, mivel a közösség nem 
fogadta őket kellőképpen. A 
nagykeszieket azonban ez sem 

csüggesztette el, mert 1819re 
elkészült az újabb és  még na
gyobb, klasszicista stílusban 
épült templomuk. Húsz évvel 
később viszont ismét tűzvész 
károsította meg, a két harangja 
közül az egyik meg is repedt. 
Azóta nem is használják. A 
gyülekezet 2005ben kezdett 
hozzá a temploma megújítá
sához. Kicserélték a tetőzetet, a 
torony új süveget kapott a régi 
piros pléh burkolat helyébe 
2009ben pedig kívülről és 
belülről is megújították a falakat. 
Jövőbeli terveik,  hogy amennyi
ben meglesznek a szükséges 
anyagiak, akkor megjavíttatják a 
jelenleg még használaton kívül 
lévő harangot vagy pedig újat 
készíttetnek a helyette. A gyüle
kezet ugyan  többször is megja

víttatta a megsérült harangot, de 
mindig megrepedt. A harang
öntéssel foglalkozó szakemberek 
ezért is javasolják inkább azt, 
hogy új készüljön a régi helyébe. 
Szabó Sarolta lelkipásztor re
méli, hogy Isten segítségével 
egyszer majd azért is hálát ad
hat nak, hogy új harangok hívo
gatják a híveket az isten tisz
teletre.

A hálaadó ünnepséget  a 
kamocsai gyülekezet ének ka
rának szolgálata tette színe
sebbé.  Az alkalmon tiszteletüket 
tették a komáromi egyházmegye 
lelkipásztorai, az étei testvér
gyülekezet lelkipásztora Bátki 
Dávid Géza, valamint Szabó 
András, a pozsonyi egyház me
gye esperese.

-reformata.sk-
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tudásával szolgálni a rá bízottak között“ 
– mondta beszédében Dobai Sándor 
esperes.

                             
Búcsi Lajos 1923. június 25én 

született Kisújfalun. Érsekújvári 
gimnáziumban érettségizett, majd 1944 és 
1948 között a Pápai Református Teológián 
folytatja tanulmányait. Mivel a legjobb 
diákként végzett, így tanársegédként részt 
vehetett a pedagógiai munkában, később a 
Cseh szlo vákiából kitelepítetteket gyűjti 
össze Mezőfalván és környékén.

Magyarországról hazatérve az egyház 
vezetése Érsekkétyre helyezi, ahol hama ro-
san templomot és parókiát épít. Az Érsek-

kétyhez tartozó Garamvezekényen szintén 
templomot épít. Börtönbe is kerül. A világi 
vezetés „kényszerpályára” állítja. A Szlová-
kiai Református Keresztyén Egyház 
vezetése csak két évtized elmúltával, a 
nyolcvanas évek végén rehabilitálja. 

Komáromban, Párkányban és Tanyon 
szolgál ismét lelkipásztorként. Rövidebb 
ideg több gyülekezetben is helyettesített. 
Közben latint tanított az akkor induló 
komáromi Kálvin János Teológiai 
Akadémián, de besegített más katedrák 
munkájába is, ha hiányzott az előadó tanár.

A kilencvenes évek elején számba 
veszi és megtisztítja a komáromi templom 
tor nyában lévő felbecsülhetetlen értékű 

könyv állományt. Nyugdíjas éveiben 
szorgalmasan fordít latinból és németből 
nemcsak egyházi könyveket, hanem a 
felvidéki helytörténeti kiadványok írói 
számára is leveleket, krónikákat és egyéb 
dokumentumokat. A kilencvenes évektől 
vezette Kisújfalu krónikáját, a népi 
hagyományokat „Bölcsőtől a koporsóig” c. 
írásában gyűjtötte össze.

1954 márciusában kötött házasságot 
Takács Jolánnal, akivel 47 évig élt együtt. 
Házasságából két leánygyermeke született. 

 Búcsi Lajos ny. lelkipásztor 2013. 
szeptember 9én Érsekújvárott adta vissza 
lelkét Teremtőjének.

-Reformata.sk-

KERESSÜK MEG A BIBLIÁBAN!
1. “…….. az Urat hívtam, S az én Istenemhez kiáltottam: És meghallá …… szavamat, S kiáltásom eljutott füleibe.”  

(2Sám 22,..)
2. “És hatalmassá lőn ……, mert útjában az Úr ….., az ő Istene előtt járt.” (2Krón 27,...)
3. “Jobb hogy ne ……., hogynem mint fogadj és ne teljesítsd be.” (Préd 5,..)
4. “És mondá: …….. az Úrhoz kiálték és meghallgata engem; a ….. torkából sikolték és meghallád az én szómat.”  

(Jón 2,..)
5. “Mondjad …… nékik: Ezt mondja a ……. Ura: Térjetek hozzám, szól a Seregeknek Ura, és hozzátok térek, mond a 

Seregeknek Ura.” (Zak 1,...)
6. “Még a …… is, a mely reánk ragadt a ti …….., itt köztetek letöröljük; mindazáltal ez legyen tudtotokra, hogy az Isten 

……. elközelített hozzátok.” (Luk 10,...)
7. “Ő szólni fog …….. olyan ígéket, melyek által megtartatol te és a te egész házadnépe.” (ApCsel 11,..)
8. “Az Isten pedig az Urat is ………, minket is feltámaszt az ő hatalma által.” (1Kor 6,..)
9. “Ha ugyan Őt ……. és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban:”  (Ef 4,..)
10. “De te ……. meg azokban, a miket tanultál és a mik reád ……, tudván kitől tanultad.” (2Tim 3,..)

A bibliai rejtvényt összeállította: Györky Szilvia, Alsómihályi. 
Megfejtéseiket, kérjük, küldjék 2013. november 20-ig Szerkesztőségünk címére:  

Református Újság Szerkesztősége, Hlavná 216., 07674 Drahňov.

Megfejtők: Abara: Erdélyi Zsuzsa, Dupály Csilla;  Áj: Bartha Irén; Alsólánc: Özv. Szitás Béláné; Barsvárad: 
özv. Bertók Istvánné; Bátorkeszi: Özv. Varga Béláné, özv. Bóna Sándorné; Berzéte: Szanko Mónika; Bodrogszerdahely: 
Taskovics Gizella, Özv. Lázár Mihályné, Visnyai Ilona; Dolná Streda: Mackó Zsuzsanna; Érsekkéty: Özv. Földi Jenőné; 
Farnad: Baka Andrásné; Fél: Özv. Demény Lajosné, Szalay Ferencné; Felsőlánc: Kohút Tamara, Komjáty Istvánné, 
Özv. György Ferencné; Gömörhorka: Szabari Erzsébet; Hardicsa: Özv. Oláh Istvánné; Harmac: Faragó Irén; Imreg: 
Csernyánszky Erzsébet; Kaposkelecseny: Özv. Szanyi Gyuláné; Kassa: Özv. Chovan Jánosné, Szakál Róbert; 
Királyhelmec: Bók Zoltánné, Kulcsár Eleonóra; Kisgéres: Rácz Julianna; Kiskövesd: Máté Istvánné, Sallai Albertné, 
Özv. Pósa Istvánné; Kisráska: Özv. Csicseri Józsefné, Özv. Molnár Sándorné, Matovcsik Jánosné; Komáróc: özv. 
Szaniszló Tiborné; Komárom: Bajcsi Márta; Kulcsod: Halgas Ildikó, özv. Csémi Vilma; Ladmóc: Vida Boglárka; Léva: 
Palásti Aranka; Marcelháza: Pinke Júlia, Kacz Mária; Migléc: Pataky Bertalanné, özv. Gálffy Gusztávné, Stefán 
Norbert; Nagykapos: Özv. Veres Józsefné, Géczi Csabáné; Nagykövesd: Szemán Józsefné, Kiss Erzsébet, Lipán Márta, 
özv. Nagy Árpádné; Nagymegyer: Családi Irén; Nagyráska: Takács Józsefné; Nagysalló: Özv. Kovács Lajosné, Kakas 
Sándor; Nagytárkány: Pál Éva; Negyed: Izsák Gyula, Farkas Irma; Nyírágó: Veress Vilmos, Németh Erzsébet; Örös: 
Gerenyi Lászlóné, Egri Klára, Kenéz Mária, Rigó Katalin; Perény: Végvári Zoltánné; Pólyán: Özv. Szabó Ferencné; 
Reste: özv. Kövesdi Jánosné; Réte: Szabó Ildikó, Id. Macsicza János, Szloboda Anna, Sándor Józsefné; Rozsnyó: Kovács 
Zoltánné; Szádvárborza: Mezei Margit; Tiszacsernő: Özv KissMargit, Galambos Katalin; Tornagörő: Körtvély Péter; 
Újhely: Kasko János; Zétény: Kendi Zsuzsanna

Nyertesek: Kassa: Szakál Róbert;  Nyírágó: Németh Erzsébet; Marcelháza: Kacz Mária; Réte: Id. Macsicza János, 
Kisráska: Özv. Csicseri Józsefné, Örös: Rigó Katalin;
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       A meg nem hallgatott imádság
Az imádkozók legnagyobb megpróbál

tatásaik közé tartozik a meg nem hallgatott 
imádság. „Nem új dolog ez.” A Bibliában nem 
csak hálaadó és Istent magasztaló, hanem 
kéréseket elutasító és fájdalmas, panaszkodó 
imádságok is vannak. Az ószövetségi idők 
messzeségéből így hangzik a szenvedéseiben 
hamuban ülő Jób kesergése: „Íme, kiáltozom 
az erőszak miatt, de nem hallgattatom meg.” 
(Jób 19:7) A zsoltárok könyve az Isten 
lelkétől ihletett imádságok gyűjteménye, 
méltán foglal helyet a Biblia közepén. Az 
imádságoknak több mint a felét Dávid írta. 
Az ő imádkozó életének megpróbáltatásaiban 
tör elő panasza: „Én Istenem, kiáltok nappal, 
de nem hallgatsz meg, éjjel is és nincs 
nyugodalmam.” (Zsolt. 22:23)

Megnyugtató vigasz nekünk, hogy Isten 
legkedveltebb embereinek is voltak meg nem 
hallgatott imádságaik. Mert az imádkozók 
életében ma is, az áhítatos hálaadások, a 
fájdalmak mélységéből feltörő könyörgések 
hangzanak váltakozóan Istenhez.. A kért és 
beteljesült áldások még buzgóbb imádkozó 
életre serkentenek, a meg nem hallgatott 
kérések ellenben gátoló hatással járnak. A 
csalódásokat átélők ezért megszakítják, sőt 
némelyek abbahagyják az imádkozást. Nagy 
tudatlanság és meggondolatlanság az 
imádkozás teljes elhagyása, mivel a kérés az 
imádságnak csak egy részlete. A teljes 
imádság ez: bűnvallás, kérés és könyörgés, 
közbenjáró imádság másokért, hálaadás és a 
legnagyobb fokozata Istenmagasztalás és 
dicsőítés. Imádkozás nélkül elvész az élet 
legáldottabb ajándéka, az Istennel élő, 
bensőséges közösség, kapcsolat és ezzel a 
boldog élet is…

De Isten „aki szerető, mennyei Atyánk, 
miért nem hallgatja meg minden imád sá
gunkat?... Nem teljesítheti minden kéré sün
ket, hiszen még a bölcs szülők sem adnak 
meg mindent, amit gyermekeik kérnek 
tőlük… Nekünk is lehetnek gyermeteg, balga 
kéréseink, hasonlóak a Jézus tanítványainak 
kívánságához, amire Mesterüktől ezt a 
feleletet kapták: „Nem tudjátok, hogy mit 
kértek.”

Annak olyan kérések is, melyeknek 
teljesítése veszedelmet hozna számunkra. 
Ezért Isten, akinek „amint magasabb az egek 
a földnél, akképpen magasabbak gondolatai 
a mi gondolatainknál.” – csak azokat a 
kéréseket teljesíti, melyek a javunkat, és 
főleg az üdvösségünket munkálják. Egy hívő 
leánynak a barátnője ezt mondta: „Hiába 
imádkoztál, Isten nem hallgatott meg.” – 
„Meghallgatott, csak azt mondta, hogy nem.” 

– felelte barátnőjének és folytatta imádkozó 
életét.

Gyarló, emberi természetünk miatt 
könnyen elfáradunk az állhatatos imád
kozásban, mivel nehezebb imádkozni, mint 
dolgozni. Nem elegendő csak néha Isten elé 
járulni és azt kívánni, hogy Ő mindjárt 
teljesítse kérésünket. „Szüntelen imád koz
zatok.” – mondja Pál apostol, mert a 
rendszeresen és nem a csak néha imádkozók 
várhatnak meghallgattatásra. Vannak, akik 
azért nem gyakorolják az állandó, rendszeres 
imádkozást, mert nem tudnak Isten elé 
járulni méltó szavakkal. Az imádkozók nagy 
seregében vannak gazdag szókinccsel 
rendelkező, művelt emberek, sőt tudósok is, 
de sokkal többen vannak az egyszerű, 
munkás, szűkszavú imádkozók. Isten a szép, 
vagy egyszerű, kevés szavakkal mondott 
imádságokban egyaránt azokat értékeli, 
melyek igaz hitből és szívből fakadóan 
szállnak fel hozzá.

Isten azért sem hallgatja meg min den
kinek a kérését, mivel számtalan, egymásnak 

ellentmondó kívánságokkal járulnak színe 
elé. Mikor a földművesek a kiaszott földekre 
esőkért könyörögnek, ugyanekkor az üdü
lésre készülők száraz, napfényes időt kérnek. 
Háborúk idején az egymás ellen harcoló 
nemzetek fiai mind a saját népüknek a 
győzelméért imádkoznak. Milyen zűrzavar 
keletkezne abból, ha minden emberi  kíván
ság gátlástalanul szabadjára engedve áradna 
rá a világra… Milyen megnyugvás számunkra, 
hogy Isten tartja kezében és hatalmával Ő 
vezérli a birodalmak, az ember milliárdok  és 
minden egyes ember sorsát és kormányzását.

Sok esetben ezért nem adja meg Isten 
azt, amit kérünk, mert annak a felhasz
nálására még nem vagyunk kellőképpen 
felkészülve. Nem kapjuk meg azt sem, amit 
nem a lelki épülésünkre, inkább a bűnös 
vágyaink, élvezeteink kielégítésére hasz
nálnánk, amint Jakab apostol mond ja: 
„Kértek, de nem kapjátok, mert nem jól 
kéritek, hogy bűnös gerjedelmeitekre költ
sétek azt.”  Ha pedig a szívünkben valaki 
ellen haragot tartogatunk, ezt mondja nekünk 
Jézus: „Mikor imádkoztok, bocsássatok 

meg, ha valaki ellen valami panaszotok van,” 
mert csak ha ezt megtettük, akkor várhatjuk 
imáink meghallgatását.

Arra talán még nem is gondoltunk, hogy 
mennyi sok jó ajándékot kaptunk Istentől 
kérés nélkül is, amiket mi olyan meg gon
dolatlanul csak természetesnek tartottunk. 
Nem kértük tőle az életünket, az ép és 
egészséges testünket, a halhatatlan lel kün ket. 
És azt sem, hogy olyan helyre szülessünk e 
világra, ahol a tudomány megszerzésében  
nevelkedhetünk és abban gyarapodhatunk, 
Isten igaz ismeretére eljuthatunk és hitünk ben 
növekedhetünk. Ezeken túl sok áldást még  
mielőtt meg sem születtünk, Isten eleve 
elrendeléséből mind kéréseink nélkül kaptuk 
ajándékul és mindezért köszönetet, hálát sem 
mondva kérünk Istentől újabb adomá nyokat… 
Pedig Pál apostol arra tanít, hogy „Imádsá go
tokban és könyörgésetekben min den alka
lommal hálaadással tárjátok fel kívánsá
gaitokat Isten elé.” (Fil. 4:6) Ha imádságaink 
nem hallgattatnak meg, nem aze ennek oka, 
hogy hálaadás nélkül imádkozunk?...

Kivételes, ritka esemény a mi életünkben 
az, amit Dániel próféta átélt, amikor böjtö
lések, és mélységes bűnbánattal imádkozva 
könyörgését még be sem fejezte, már Istentől 
feladatot kapott. (Dán. 9:20, 21.) Sok 
imádság csak nagyon hosszú idő után hozza 
meg a gyümölcsét. Ilyenkor a türel met len
kedők, akik nem bírnak várakozni, azt 
gondolják, hogy imádságuk nem nyert 
meghallgattatást. Meg van minden kérésünk 
az Úrnál, aki bölcs végzése szerint a helyén
való időben teljesíti be azokat, ezért tanuljunk 
meg bizalommal várakozni.

Vannak olyan kérések is, melyeket Isten 
azáltal hallgat meg, hogy elutasítja. 
Augustinus „Vallomásaiban” leírja, hogy 
anyjának, Mónikának legforróbb vágya az 
volt, hogy fia keresztyénné legyen. Észak 
Afrika egyik sírkápolnájában egész éjszakát 
átimádkozva azt kéri Istentől, hogy aka
dályozza meg fiát Itáliába a fényűzésnek és 
bűnös örömöknek élők hazájába elmenni. 
Mialatt ezért imádkozik, fia hazugsággal 
félrevezeti, megszökik és elhajózik. Ahol 
aztán Ambrósius püspök hatása alá kerülve 
tévelygő életéből megtér és keresztyénné 
lesz, éppen ott, ahová anyja nem akarta 
elengedni…. Imádságát Isten úgy hallgatta 
meg, hogy kérését megtagadva elutasította…

Pál apostol háromszor könyörög, hogy 
szabaduljon meg a „testébe adott tövistől”, és 
élete végéig benne kell gyötrődnie. Ezáltal 
menti meg Isten attól, hogy a tőle kapott 
„kijelentések nagysága” miatt el ne biza kodjon. 
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PRESBITEREK  VÁLASZTÁSA - 2013 
A   PRESBITER   AZ   EGYHÁZI  TISZTSÉGET 

GONDOSAN  VISELI  ÉS   ELÖLJÁRÓKÉNT  BETÖLTI

a  PREsBiTERi  sZolGÁlaT  lElKi  És  
GYaKoRlaTi  TaRTalMa: 

A presbiter elő hittel rendelkezik és napi kapcsolatban 
van Istennel az imádkozás és a Biblia által.

A presbiter tisztséget akkor töltöm be, ha Istentől 
kapott küldetésemet hűséges sáfárként teljesítem. A Református 
Egyház hitvallásait a kor által kívánt ferdítések nélkül rendületlenül 
betartom és betartatom. Az egyházi fegyelmet gyakorolom saját 
magatartásommal és betartatom a gyülekezet tagjaival. A tálen
tumaimat közhasznúvá teszem és  önkéntes gratisz munkát 
vállalok Isten dicsőségére. Az egyházi tisztséget akkor 
tudom Isten dicsőségére végezni, ha a presbiteri küldetésemet 
Istenhez hűségben és jó minőségben végzem. A presbiteri tisztség 
viselése megköveteli az Egyértelmű életetet: hitben, szóban, 
életvitelben, magatartásban.

A jó presbiter holtig tanul: képezi magát egyénileg a Biblia 
és a hitvallásaink tanulmányozása által. De képezi magát közösségi 
alkalmakon, a presbiteri konferenciákon és jövendőben a pres
biterképzés által a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri 
Szövetségben, vagy a MRPSZ rendezvényein.

A presbiternek kell ismerni a kötelességeit és 
jogait, kell tudni hogy miért felel, miben jár el a testületi döntés 
vagy egyéni döntés által.

A presbiter élete a református hitvallások alapjain 
nyugszik, a hitvalló őseinek hitbeli és erkölcsi örökségét ápolja, 
református keresztyén kiállással és magatartással rendelkezik, Isten 
akaratát végzi és Isten védőpajzsával rendelkezik.

Ha valaki vasárnaponként „1 órás református“, 
akkor NE akarjon presbiter lenni !

Ha valakinek a jelenlegi erkölcsi és családi állapota rendezetlen, 
először rendezze el, és ha majd példás élettel rendelkezik, a tálen
tumait tegye közhasznúvá az egyházközségben.

Hogyan lehet a presbiter hiteles, ha valamelyik Isten 
előtt megtett esküt nem tudta betartani. 

Ha valakinek az elődje presbiter volt, NE akarja Őt 
a presbitérium presbiterré tenni !

A presbiteri tisztség betöltésére meg kell érni, fel kell nevelkedni, 
meg kell tanulni az alapokat, gyülekezeti szolgálattal kell bebizonyítani 
az alkalmasságot a tisztség betöltésének alkalmasságára és éret
tségére.

A presbiter hitben járó öntudatos keresztyén 

a munkahelyén, a településen, a régióban, a hazájában.

a PREsBiTER  sZolGÁlJa  aZ  
EGYHÁZKÖZsÉGET  !

Az egyházközség tevékenysége hasonlít egy család gond vi
seléséhez.

A gyülekezet életét a lelkipásztor a gondnokkal és presbitériummal 
együtt imátkozza ki, amit majd az éves missziói tervben meg kell 
tervezni, a pénzügyi költségvetésben betervezni, megszervezni és 
megvalósítani.

Mi mindenre kell gondolni a presbiternek és 
presbitériumnak az egyházközség életének 
tervezésekor ?

A lelkésznek a feladata a hitre jutástól a hit ápolásig 
minden,  24 órás szolgálatban.

A presbiternek a feladata a hitre jutástól a hit ápolás 
körülményeinek megteremtése minden,  24 órás  szolgálatban.

A lelkészi szolgálat feltételeinek biztosítása: 
a Lelkipásztor békességben és biztonságban, az emberi 

méltósághoz illően tudja végezni a missziói szolgálatát az adott 
gyülekezetben, ami a Díjlevélben van megfogalmazva,

a Lelkészi hivatal ágendájának vezetését higiena szempontjából 
egészséges és korszerű körülmények között végezhesse a lelki pász
tor vagy titkár: íróasztal és munkaszék, telefon, fax, mobil telefon, 
számítógép, internet kapcsolat, tűzállópléh szekrény irattárolásra, 
a lelkészi hivatal és egyházközség dokumentumaira: anyakönyvek, 
posta könyv, lelkészi napló, szerződések, adóbevallások, presbiteri 
jegyzőkönyvek, éves missziói tervek, tűzvédelmi és munkabiztonsági 
dokumentáció, papírzúzó, trezor és kézi kassza, kulcs szekrény, úgy, 
ahogy azt a mai hivatal vezetése és az egyházi felsőbbség megköveteli 
a hivatal vezető lelkipásztortól. 

 
A JÓ  PRESBITER  HOLTIG TANUL !
A református presbiter tanulmányozza és értel

emezze: a Bibliát, a 2.Helvét hitvallást és a Heidelbergi Kate
chizmust, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Alkotmányát 
és törvényeit, a Szlovák Köztársaság egyházi törvényeit, a Magyar 
Református Egyház Alkotmányát, a település általános érvényű 
rendeleteit. Tájékozott legyen a tűzbiztonság, munkabiztonság, 
környezetvédelem, adó, könyviteli törvények és előírások azok 

És meggyötört, gyenge testben Isten erejével 
győzelmesen végzi küldetését mind halálig.

Mély alázattal gondolhatunk Urunknak a 
Gecsemáné kertjében töltött éjjeli óráira, 
melyekben a mi örök sorsunknak döntő ese
ményei mentek végbe. Jézus annak tudatá
ban, hogy milyen rettenetes szenvedések 
várnak reá, gyötrődni kezd, és vérrel 
verejtékezve, térdre borulva buzgóságosan 
imádkozik. A tanítványaitól elhagyatottan 
egyedül vívja haláltusáját, így könyörög: 

„Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e 
keserű pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, 
amint én akarom, hanem amint te!” 
Háromszori, ilyen imádkozása után angyal 
által megerősítve, Atyja akaratában meg
nyugodva, engedelmesen megy a borzalmas 
kínokkal járó kereszthalálra az egész 
emberiség bűneiért.

Csodálattal borulunk le Isten kibeszél
hetetlen szeretete előtt, hogy tulajdon Fiának 
sem kedvezett, őt adta értünk váltságul. Így 

nyerhetünk Jézus egyetlen meg nem 
hallgatott imádsága következménye képen Ő 
általa bűnbocsánatot, és örök kárhozat 
helyett üdvösséget, örök életet.

Kérjük megváltó Krisztusunkat, hogy 
tanítson, tegyen képessé minket is arra, 
hogy készek legyünk életünket Isten akarata 
alá helyezni, és a meghallgatott, vagy meg 
nem hallgatott imádságainkért egyaránt 
hálát tudjunk adni.

Erdélyi Zoltán
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részeiben, amelyek illetik az egyházközség életét. 

Megismeri a Református Egyház történetét, a gyülekezet és 
régió történetét, a gyülekezet építését és szervezését, a gyülekezeti 
misszió és diakónia szervezését és szolgálatát, a saját egyházmegye 
és Egyetemes Egyház elöljáróit, a Református Egyház Protokollját.

Követi az egyház életét: olvassa a Református Egyház 
honlapját, és a Kárpátmedence Református Egyháztestek honlapját, 
a Presbiteri Szövetség honlapját.

Ahoz hogy tájékozódott legyen a presbiter, rendelje meg és olvas
sa el a Kálvinista Szemlét az egyházunk hivatalos lapját, amelyben 
megjelennek a törvények, tovább tájékozódhat a Református 
Újságból, és atöbbi sajtóból.

A gondnok fejleszti a tárgyalási készségeit, felkészülés által 
képes tárgyalni az adott témakörben, tud érvelni és a vitát 
konstruktívan vezetni.

A presbiter ismeri a gyülekezet munka területeit és azért ajánlatos 
a munkaterületeket felosztani úgy, hogy minden presbiter a saját 
tálentumait tudja közhasznúvá tenni és az egyházközség életét a 
gondnokok vezetésére bízni.

A gondnokok munkaterületei:
a lelkipásztorral együtt vezetni, tervezni és szervezni a gyülekezet 

életét a munkaterületek szerint.
1.munkaterület:  a főgondnok, az egyházközség statutáris kép

viselője a lelkipásztorral együtt, a törvények és előírások követése, a 
presbiter képzés szervezése, egyházzene, kántorképzés, foglalkozás 
a korosztájokkal: tini, ifi, felnőtt, érett, idős, iskolaügy, 

2.munkaterület: a gyülekezeti misszió és diakónia szervezése, 
3.munkaterület: építkezés és karbantartás, ingóingatlanok 

kezelése, fentartása, biztosítása,…
4.munkaterület: pénzügyek, könyvelés és adózás.
A kántori szolgálat feltételeinek biztosítása:
Az egyházzene a liturgia része, azért kell gondját viselni. Az 

orgona és harmóniumnál rendszeres karbantartást és hangolást kell 
tervezni. Zenei tálentummal rendelkező ifjakat el kell küldeni kán
torképző tanfolyamra.

Ajánlatos támogatni a kórus szervezését, működtetését, 
hangszeres csoport indítását, az egyházi zenét.

A református parókia és templom biztonságos 
működtetése:

tűzbiztonság és balesetmentesség bebiztosítása, a parókia és 
templom biztonságos zárása és 24 órás felügyelete.

Ha vészhelyzet van, minden gondnoknak és presbiternek előre 
kell tudni, mi a kötelessége és feladata a megóvó feladatban.

Az ingatlan vagyon fentartása, működtetése, kezelése úgy, 
hogy az egyházközség javára legyen a bérleti szerződés és az abból 
eredő javak. 

Éves tűzvédelmi, karbantartási és biztonsági ellenőrzést kell 
tartani a gyülekezet épületein. Túzoltó készülék, tűzcsap, gáz, kazán, 
villany, villámhárítóknál revíziót kell elvégeztetni a meghatározott 
időben, amit a felelős gondnoknak követni kell.

Pénzügy:
Az éves reális költségvetés megtervezése és megvalósítása. 

A perselypénz és bevételek biztonságos kezelése: bankban, 
trezorban, kézi kasszában. Az éves egyház fentartási díj reális 
meghatározása.

A tized adakozása. A hitük és bevételünk szerinti adakozás. 
Célirányos adakozás a gyülekezet aktuális terveire. 

Az egyházközség működő képességének 
megtartása:

A gyülekezeti tagok hit által vállalják fel a Református Egyházat 

a saját fontos ügyüknek úgy, hogy olyan pénzügyi fedezetet 
biztosítsanak, hogy a Református Egyházközség tudja biztosítani 
alap létezését és működését anya, leány vagy társ egyház formában.

Az 5. parancsolat értelmében: „Tiszteld atyádat és anyádat, hogy 
hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ád te néked!” 
ami szerintem azt jelenti, hogy meg kell tartani a hitvalló őseinktől 
származó örökséget, az őseink hitét megtestesítve nem csak 
épületben, hanem liturgiában, anyanyelven és anyanyelvi zenében, 
ami a református istentiszteletek magyar nyelvű hirdetését jelenti. Az 
anyanyelv értékeiért minden presbiter és egyháztag felelősséget 
visel, mivel a templom és az iskola a hitvallás, a zene és kulturális 
örökség védőbástyája és végvára a településen. 

Utánpótlás biztosítása:
A presbiter igéri és fogadja, hogy felelőséget visel a gyülekezet 

megkeresztelt tagjaiért: gyermekekért, iskolásokért, felnőttekért, 
érett és idős korúakért.

Egy református gyermeket sem veszíthet el az Egyház a presbiter, 
gondok vagy lelkipásztor emberi gyarlóságáért.

Az egyháztagok megsegítésére: 
A presbiter vagy presbitérium segít a bajba jutott és nagy terheket 

viselő egyháztagokon a gyülekezet lehetőségei szerint, imádsággal 
kezdve a valós tettekig.

a  REFoRMÁTUs  PREsBiTER  CÉlKiTŰZÉsEi:

A református presbiter legyen Isten félő. Legyen 
a Református Egyház céltudatos elöljárója és a 
nemzeti kultúrájának öntudatos megtartója !

Saját egyértelmű életével: SZÓBAN, HITBEN, 
ÉLETVITELÉVEL, MAGATARTÁSÁVAL, KIÁLLÁSÁVAL 
tükrözze Isten országát a saját családjában, szűk és tág 
környezetében, egyházmegyéjében, az Egyetemes Egyházban és 
a Magyar Református Egyházban !

A „REFORMÁTUS PRESBITER“ legyen hitével, 
hitéletével, családjával, presbiteri tisztség betöl
tésével, élet vitelével és kiállásával  „A  REFORMÁTUS  
MINŐSÉG  FÉMJELZŐJE“ !

Zárszó:
a választási ciklus végén a Presbiter testvér és 

családja, a presbitérium és egyházközség, az egyház
megye és az Egyetemes Egyház vezetősége foglalja 
imába: 

Isten iránti háláját az elmúlt szolgálati ciklus áldásaiért, 
örömeiért, gondjaiért és megpróbáltatásaiért,

adjon hálát Isten útmutatásáért a gondok és megpróbáltatások 
által, a sok vesszőért vagy botért, amelyek által akarja tanítani és 
akarja vezetni a felvidéki keresztyén magyar népét a hitben járásra,

az áldás elkérését az elkövetkező választási ciklus presbitereire, 
presbitériumaira és vezetőirevezetettjeire.

Kérje ki a Szentlélek vezetését, hogy a gyülekezet presbitériuma 
megértse az Atya akaratát és bölcsen tudja kormányozni a rábízott 
javakat.

Szeretettel és tisztelettel 
Fekete Vince, a SzRKE főgondnoka

Komárom, 2013.augusztus 25.
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Választ kereső vagyok! És akkor…?(!)
„Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mert mindezeket a világ pogányai 

kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is 
megadatnak nektek.” (Lk 12, 29-31)

Meddig várok még a megfelelő 
pillanatra? Míg mindenki elalszik? 
Vagy legalább, amikor már senki nem 
zavarhat meg? Egyáltalán megzavarhat 
valaki imádkozás közben? A meg-
szakítás megzavarást jelent? Esetleg 
összezavarást? Megakadályozást? Azt, 
aki „megzavart”, be tudom vonni az 
imádkozásba? Vagy nem is akarom? 
Akar majd imádkozni? Félünk a 
visszautasítástól? Megfordult már a 
fejünkben, hogy az a másik „hívőbb”, 
mint mi? Alázatosabb, mint én? Vagy 
csak jó napja van? Ez kételkedést 
jelent? Magunkban vagy a másik 
őszinteségében? Tudunk őszintén 
imád kozni? Ha elhallgatunk valamit, 
akkor már hazugok vagyunk? Ha sokat 
hallgatok el, nem nyomaszt egy idő 
után? Vagy már azon is elgondolkodtál, 
hogy talán lelketlen vagy, mert már 
nem bántanak dolgok? Félsz attól, ha 
esetleg egy régi sérelmedbe újra bele-
éled magad, összeroppansz? Szerinted, 
az érzelgősség érzelmeket jelent? Fáj, 
ha bántanak? Esetleg nem törődsz 
vele? Nem gondolod, hogy ez valahol 
belül összegyűlik? Meg tudsz bírkózni 
mindezzel, ha imádkozol? Szoktad 
érezni a Jó Isten közelségét? Azt is, ha 
haragszik? Szokott nagyot dobbanni a 
szíved, amikor jót teszel? Örülsz 
annak, ha valaki örül? Őszintén? 
Akkoris, ha esetleg Téged közben 
bánat ér? Szerinted Te önző vagy? 
Önző vagyok? Ha a szebb palántát 
adod a szomszédnak, akkor már 
önzetlen vagy? Ha valaki kér Tőled egy 
szelet kenyeret, de Te is nagyon éhes 
vagy, odaadod a nagyobb szeletet? 
Szerinted bűn, ha nem? Meddig mehet 
el az ember? Ha igazán akarnád, tudnál 
a Biblia szerint élni? Be tudnád tartani 
a parancsolatokat? Gondolatban is? 
Tudnál szerény lenni a gonosszal szem-
ben? Oda mernéd tartani a másik 
arcodat is? Vagy ezt csak képletesen 
kell érteni? Vagy csak azért kell kép-
letesen érteni, mert valójában soha sem 
gondoltad végig? Tudsz uralkodni az 
indulataidon? Ha vissza-bántottad a 
másikat, jobban érzed Magad? Tudsz 
bocsánatot kérni? Meg is teszed? Bán-
tottál már valakit azért, mert hisz 

Istenben? Viselkedtél már fenn hé-
jázóan a hited mögé bújva? Hogy érzed 
Magad, ha azt hallod, hogy valaki 
Istent káromolja? Fel mered szólítani, 
hogy ezt ne tegye? Vagy esetleg Te sem 
vagy jobb nála? Amikor átfutó gon do-
latban káromlod az Istent, azért szok-
tál bocsánatot kérni magadban? Sze-
rinted mi a legrosszabb, ami Veled 
történhet? Ha megtörténne, mihez 
kezdenél? Mit gondolsz, létezik olyan 
dolog, ami miatt elveszítheted a hited? 
Imádkozol azért nap mint nap, hogy a 
szeretteid egészségesek legyenek? 
Azért is imádkozol, hogy tudj imád-
koz ni? Mivel szoktad kezdeni az 
imádságod? Mi a legfontosabb, amit 
kérni akarsz? Vagy mindenek előtt meg 
kellene köszönnöd mindazt, amit 
kaptál? Tudod, hogy hol kezdd? Fel 

szoktál hozni régi dolgokat? Szerinted, 
vannak olyan bűneid, amiket a Jó Isten 
nem bocsátott még meg? Miért ne 
bocsátaná meg, ha megbántad? Van 
olyan bűn, amit elkövettél, tudod, hogy 
rossz, de mégsem bántad meg? Ez 
megbocsátható? Van úgy, hogy azt 
érzed, csak a kifogásokat keresed 
Magadban, miért ne imádkozz? Volt 
olyan, hogy valaki megkért rá, hogy 
imádkozz vele? Kértél már valakit, 
hogy imádkozzon érted? Történt már 
olyan Veled, hogy amikor már majd-
nem kimondtad, hogy „sok sikert”, 
mégis azt mondtad: „Isten áldjon”? 
Esetleg fordítva? Nem bántott a dolog? 
Ez is bűn? Szerinted hatással van 
környezetedre az, ahogyan Te (meg)
éled a hitedet? Szeretnéd, ha hatással 
lenne? Ki az, vagy ki volt az az ember, 

aki Téged elindított a hit útján? Ki az, 
aki Számodra a legtöbbet segített 
Neked? Az, aki kiábrándított akár egy 
pillanatra is, szerinted nyerhet bűnbo-
csánatot? Milyen gyakran ítélkezel 
mások felett? Mitől érzed jobban 
Magad, ha megdícsérnek, vagy ha Te 
dicsérsz? Szoktál várni arra, hogy 
valaki megköszönje, ha azt mondod: 
„egészségedre”? Szerinted Atyád asze-
rint tesz Veled jót holnap, hogy ma 
hogy viselkedtél? Szoktál arra gon dol-
ni, hogy ha most elhalasztasz egy 
számodra kellemetlen, de mások 
számára jó cselekedetet, akkor annak 
következménye lesz? Volt, hogy ennek 
hatására mégis megtetted? Ha nem 
tetted meg, meg volt a következménye? 
Szerinted ez így működik? Vagy ezt 
hívják lelkiismeretnek? Esetleg soha 
nem is figyeltél fel ilyesmire? Mi az, 
amit a legjobban szeretsz a minden-
napokban? Szoktad várni a hétvégét? 
Mit jelent Számodra a vasárnap? Ha 
nem mész el az Isten házába, egy 
kicsiny részed sem mondja, hogy ez 
nem jó? Ha elmész, lelkileg is ott vagy? 
Érzel kapcsolatot a testi és a lelki 
pihenés között? Volt már olyan, hogy 
nem tudtál imádkozni? Ha Krisztus 
szerinti jót cselekszel, érzel mosolygást 
a mellkasodban? Jó érzés a mosolygás? 
Miért? Van igazi barátod? Szerinted 
hibás vagy, ha nincs? Ha nincs elég 
önbizalmad, az azt jelenti, hogy a fele-
ba rátodat sem tudod eléggé szeretni? 
Ha nem elég erős a hited, tudod az Igét 
hirdetni? Jó kérdés? Kellett már valaha 
valakinek elmagyaráznod azt, hogy mi 
a hit? Nem érezted Magad valaha is 
kínosan, amikor nem tudtál válaszolni 
egy-egy vallási kérdésre? Utána néztél, 
amikor lehetőséged adódott rá? Keres-
ted a lehetőséget? Ha bekerülnél egy 
idegen környezetbe, jól esne ha az 
embernek azt látnák Rajtad, hogy a 
hited megtart Téged? Tudod kezelni az 
emberi irigységet? Tudsz imádkozni 
azért, aki bántott Téged vagy szeret-
teidet? Szeretted volna valamikor meg-
ölelni a Mindenható Istent? Várod 
néha, az égre tekintve, hogy kapj 
valami választ? A szíved Isten felé való 
kitárásával és egy átható mély leve gő-
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Izrael – Ország? Nemzet? Gyülekezet?

vel, erősebbnek érzed Magad a minden-
napjaid folytatásához? Volt már olyan 
felszabadult érzésed, amikor úgy érez-
ted, mindent elmondtál Atyádnak és jó 
úton haladsz? Hogy érzed most Ma-
gad? Tudsz haragudni a jó Istenre, ha 
az Akarata nem egyezik a Tieddel? 
Szoktál Vele ellenkezni imádság köz-
ben? Mindemellett, bízol abban, hogy 
Ő akkoris jobban tudja, mit miért tesz? 
Szeretnél Mindenható lenni? Gazdag? 
Milliomos? Szegény? Boldog lelki 
szegény? Elégedett vagy az életeddel? 
Ha visszaforgathatnád az időt, biztos 
jó lenne, ha megváltoztatnád azt a 
valamit? El tudod képzelni, hogy Isten-

telenül élj? Szerinted meddig maradnál 
életben? Örülnél egy aranyhalnak? Mi 
Számodra a három legfontosabb dolog 
az életben? Ha csak három dolgot 
vihetnél Magaddal, minden más meg-
sem misülne, mi lenne az? Volt valami 
kapcsolódási pont a három-három do-
log között? Kísértetted már meg az 
Urat? Kötöttél már alkut Atyáddal, 
hogy ha most ezt megadja, akkor Te...? 
Szegted már meg valaha az ígéreted, 
amit Atyádnak, másoknak vagy magad-
nak tettél?  Úgy éled keresztyén min-
den napjaidat, ahogy azt a konfirmáció 
alkamával megfogadtad? Milyen ha-
mar „győzöd meg” Magad arról, hogy 

ha szól a harangszó, az Neked (nem) 
szól? Amíg a kertben, vagy bárhol más-
hol vagy az istentisztelet időtartama 
alatt, nem érzel lelkiismeretfurdalást? 
Szerinted a jó Isten megelégszik a 
sóhajtásoddal? Az önostorozás fejlő-
déshez vezet? Tudsz bizakodva, hittel 
tekinteni a jövőbe? Ahhoz, hogy hit 
által, kegyelemből megváltott ember 
légy, szerinted mindig csak kérdezned 
kell? 

„Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy 
tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek 
adja az országot!” (Lk 12, 32)

     
     Režić Annamária

Izrael törzsei – Lévi

Lea harmadik fiának Lévinek, neve 
reménységet tartalmaz, másat, mint 
Ruben és Simeon, akik Lea Ráchellel 
szembeni alárendelt helyzetét érzékel-
tették. Lea harmadik fia megszületé-
sekor reméli: „Most már ragaszkodni 
fog hozzám a férjem,…” (1Mózes 
29,34) Lévi és Simeon indulatos sá-
gukról és gyűlöletükről ismertek. 
Sikhem fiain alattomos bosszút álltak, 
húguk, Dina megerőszakolásáért. 
Apjuk, Jákób megátkozza őket tet tü-
kért és Simeon, mint megváltoz tat-
hatatlan büntetést, magára veszi apjuk 
átkát, amiért a történelem folyamán 
óriási árat fizet. Ezzel szemben Lévi az 
apai átkot nem fogadja el végleges 
ítéletként, és azon igyekszik, hogy azt 
megváltoztassa. Ötletgazdagságával si-
ke rül is neki az átkot áldássá változ-
tatni, s végül egy kiválasztott törzs 
lesz, amelynek különleges elhivatása és 
adottságai vannak. Lévi nem kap atyai 
áldást, de helyette az ígéret földjére 
történő bevonulás előtt Mózes áldá sá-
ban részesül. A pusztai vándorlás ide-
jén változatos folyamaton megy át, 
kezdve az aranyborjú történetével. 
Amikor a nép az aranyborjút táncolja 
körül, Mózes a tábor kapujában így 
kiált: „Jöjjön hozzám, aki az Úré! Lévi 
fiai mind hozzágyűltek.” Mózes meg-
parancsolja nekik a bálványimádók 
megölését és megígéri: …Áldás száll 
ma rátok. (2.Mózes 32,26-29) Ezzel 
Lévi az indulatosságát és önuralom-
hiányát Istentől kapott szolgálattá 
változtatja. A korábban kitaszított 

törzs teljességgel Isten szolgálatának 
szenteli magát a főpap melletti 
templomi szertartásban. Mózes az 
áldásban megemlékezik Lévi buzgósá-
gáról és megalkuvást nem ismerő 
magatartásáról: „Aki azt mondta, hogy 
nem néz se apjára, se anyjára, nem 
ismerte el testvéreit, nem akart tudni 
fiairól. Parancsodat megtartották, szö-
vet séged megőrizték.” (5.Mózes 33,9-
10) Ennek alapján Lévi új feladatot 
nyer a zsidó nép között és a Bibliában: 
„Tanítják döntéseidre Jákóbot, és tör-
vé nyedre Izraelt. Tömjént tesznek 
orcád elé, áldozatot oltárodra.” Megvál-
tozása ellenére is Jákób ítélete ott van 
Lévi törzse fölött. Egyedüliként nem 
részesül semmilyen örökségben az ígé-
ret földjén, hanem szétszórva él a 
testvértörzsek területén. De ez már a 
következő nemzedékek számára szóló 
bizonyságtétel. A túlbuzgóság kísértése 
nyomon követte Lévit. A léviták szemé-
lyes buzgóságát azonban értékelték 
Izrael fiai, hisz ezek segítségével nyer-
ték meg a népet 
Isten követésére. 
A Biblia három 
kiemelkedő sze-
mé lyiséget mutat 
be Lévi tör zsé-
ből. Mindenek 
előtt Mózest, aki 
kivezette a népet 
az egyiptomi rab-
szolgaságból és 
elvezette az ígé-
ret földjéig. Mó-

zesnek sikerült egy rabszolga népből 
egy olyan népet formálnia, amelyik 
hisz szabadító Istenében. A másik 
kiemelkedő egyé niség Sámuel próféta, 
akit gyakran Mózeshez hasonlítanak. 
Ő saját nem ze déke számára az volt, 
ami Mózes a maga nemzedéke szá-
mára. Sámuel egy személyben népe 
tanítója, vezetője és prófétája. A bírák 
idejében Sámuel a harcmezőre megy, 
hogy a filiszte usok kal harcoljon. Mint 
tanító és bíró bejárja az ígéret földjét. 
Végül Illés próféta nagy elszántsággal 
küzd a Baál imádóival. Ebben a 
küzdelemben nem hátrál meg a 
királyok előtt sem, de a politikai 
rendszer előtt sem. Ő Isten akaratát 
képviseli. Élete végén tüzes szekéren 
megy a mennybe. A Minden ható 
megadja a választás lehetőségét a jó és 
a rossz között, az átok és az áldás 
között. Az embernek tudnia kell 
helyesen dönteni.

Dr. Avshalom Kapach , Israel Heute
Ford. Csoma L
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A Kárpát-medence Reformátussága
Közmeghallgatáson vettek részt a magyar egyházfők Brüsszelben
Kárpátmedencei magyar egyházi kül

döttség érkezett kedden Brüsszelbe Tőkés 
László EPképviselő meghívására, a felvidéki 
és erdélyi magyar egyházi ingatlanok vissza
szolgáltatása ügyében szervezett közmeg
hallgatásra. 

A delegáció tagja volt még Erdélyi Géza 
ny. felvidéki református püspök, Lomnici 
Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának 
elnöke (Budapest), Kató Béla, az Erdélyi 
Református Egyházkerület püspöke, Bálint 
Benczédi Ferenc, az Erdélyi Unitárius Egyház 
püspöke, valamint Fazekas László, a 
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
püspöke.

Mint ismeretes, a második világháborút 

követően Erdélyben és Felvidéken az egyházi 
ingatlanok jelentős részét elkobozták, 
ilyenképpen a szabad vallásgyakorlathoz 
szükséges vagyoni és működési feltételek 
súlyos kárt szenvedtek.

Tőkés László EPképviselő közlemé
nyében felidézi, annak idején Románia uniós 
csatlakozásakor vállalta, hogy rövid határ
időn belül elbírálja a magyar egyházak 
vissza szolgáltatásra vonatkozó igényét, 
azon ban a kérelmek csupán mintegy fele 
került napirendre. Az esetek jelentős ré
szében nem történt meg a tényleges birtokba
vétel. Felvidéken a visszaszolgáltatási kérel
mek több mint 30%át  nem is bírálják felül, 
hanem  az elvett egyházi vagyont nem is 

adják vissza a 104/1945. számú rendel
kezésre hivatkozva. A szlovák parlament 
2007ben pedig megerősítette és érint
hetetlennek nyilvánította a Benešdekré
tumokat. 

Kedden délután az egyházi küldöttek 
közmeghallgatáson ismertetik a felvidéki és 
erdélyi magyar egyházak helyzetét. A jelen 
lévő romániai magyar egyházfők memoran
dumban fordulnak az EU vezetőihez, valamint 
az EP Petíciós Szakbizottságához. Az 
egyházfők felkérésére, Lomnici Zoltán az 
Európai Unió Bíróságához fordul beadvánnyal 
az elkobzott ingatlanok ügyében. (hírszerk.)

reforomatus.hu

Közös tanévnyitó 
Kárpátalján

A Kárpátmedencei református köz oktatási 
intézmények szombaton Bereg szászon, a 
református templomban nyitották meg a 2013
2014es tanévet. A negyedik alkalommal 
megtartott közös református tanévnyitón 
mintegy harminc anyaországi és külhoni 
oktatási intézmény képviselői vettek részt.

Az évnyitó istentiszteleten elmondott 
igehirdetésében Zán Fábián Sándor, a Kár
pátaljai Református Egyház püspöke hang
súlyozta: a kárpátaljai reformátusok részéről 
nagyon bátor és merész tett volt, amikor húsz 
évvel ezelőtt elindították a középiskolai 
oktatást. Utalva a kárpátaljai református 
líceumok nehéz helyzetére, hozzátette: a két 
évtizedes múlt ellenére minden tanévkezdet új 
kihívásokat, új terheket és feladatokat jelent. 
Ezek megoldása érdekében a püspök össze
fogásra, egymás támogatására szólította a 
Kárpátmedencei református közösségeket. A 
református tanintézetek jelentőségét méltatva 
kiemelte, hogy az ezekben tanuló diákok 
nemcsak oktatásban, hanem nevelésben is 
részesülnek.

Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület főgondnoka köszöntőjében 
emlékeztetett arra, hogy a Kárpátmedence 
háromszáztíz református oktatási intézménye a 
Magyar Református Egyház és a magyarság 
megmaradásának bástyái. A mintegy négy száz 
diákot oktató négy kárpátaljai református 
líceum Rámutatott, hogy e tanintézetek 
végzőseinek száz százaléka folytatja felsőfokú 
oktatási intézményekben a tanulmányait.

A református iskolák célja, hogy keresz

tyénné és magyarrá nevelje növendékeit, 
hangsúlyozta dr. Huszár Pál, a Dunántúli 
Református Egyházkerület gondnoka.

A református tanévnyitó résztvevőit le
vélben köszöntötte Répás Zsuzsanna nem
zetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és 
Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős állam
titkár. Köszöntő beszédében Hoppál Péter, a 
Fidesz országgyűlési képviselője, a párt 
országos szóvivője méltatta és minden ma gyar 
ember elé példaként állította a kárpátaljai 
magyarság megmaradásért folytatott sok 
évtizedes küzdelmét. A magyar kormány 
minden évben biztosítja a 2012 óta nemzeti 
jelentőségű intézménnyé minősített négy 
kárpátaljai református líceum működéséhez az 
anyagi támogatást – közölte a képviselő, 
egyúttal bejelentette, hogy a magyar kormány 
140 millió forinttal támogatja a Nagyberegi 
Református Líceum kollégiumának építését.

A cselekvő szeretet jelentőségéről szólt Pál 

Sándor, a Magyar Református Szeretet szolgálat 
kuratóriumának elnöke, aki minden elsősnek 
ajándékcsomagot, Ábrám Tibor pedig és egy
egy új fordítású Bibliát adott át.

Nagyra értékelte a református líceu mokban 
folyó oktatónevelőmunkát Gajdos István 
parlamenti képviselő és Babják Zoltán, 
Beregszász polgármestere. A templom és az 
iskola mindenkori nemzetmegtartó erejét 
hangsúlyozta Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség (KMPSZ) és a Rákóczi
főiskola elnöke, aki kiemelte: a hitben fogant 
mély tudás elsajátítása a feladatunk, s ezt csak 
anyanyelven tudjuk elérni. Az elnök asszony 
megköszönte a magyar kormány gondoskodó 
támogatását, egyben annak a reményének 
adott hangot, hogy hamarosan az ukrán állam 
is normatív támogatást biztosít az egyházi és 
alapítványi iskoláknak.

Immáron hagyomány, hogy a Kárpátaljai 
Református Egyház Jótékonysági Alapítványa 
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kuratóriumának döntése értelmében, évente 
egyegy tanárt, és líceumonként egyegy diákot 
megjutalmaz. Ezúttal Misák Erzsébet, a 
Nagydobronyi Református Líceum angol

tanárának munkáját, illetve Imsztics Beatrix 
(Técső), Molnár Sándor (Nagybereg), Nyíri 
Alexandra (Péterfalva) és Uszkai Sándor 
(Nagydobrony) teljesítményét ismerték el 

oklevéllel és pénzjutalommal.
Szöveg: MTI – reformatus.com.ua/Marton 

Erzsébet, képek: Fábián Zoltán

VI. Kárpát-medencei Magyar Református Ifjúsági Találkozó - Balatonfenyves, 
2013. augusztus 5-11.

Minden eddigit felülmúló érdeklődés jelle
mezte az immár hatodik alkalommal meg
rendezett találkozót. A 275 férőhelyes 
balatonfenyvesi konferenciatelepen csaknem 
három százan voltunk együtt úgy, hogy a 
Kárpátmedence nyolc tájegységéről érkeztek a 
vendégek:

Felvidékről (a Garammentéről és Gö
mörből) 66, Kárpátaljáról (a három református 
egyházmegyéből) 53, Partiumból (a zilahi 
gyülekezetből és a Wesselényi Kollégiumból) 
56, Székelyföldről (Sepsiszentgyörgyről) 38, 
Délvidékről (Vajdaságból és Barcaságból) 39, 
Szlavóniából 16, Somogyból pedig 30 részt
vevője volt az idei együttlétnek. Örömmel és 
Isten iránti hálaadással voltunk kénytelenek 
megállapítani: az eredetileg baráticsaládi 
együtt létnek indult találkozó „túlnőtt önmagán”, 
és olyan rendezvénnyé vált, amelyet egyre 
nagyobb érdeklődés kísér szerte a Kárpát
medencében.

Ahogyan minden eddigi találkozón, úgy az 
idein is két cél vezérelte a szervezőket: mé
lyüljön el a részvevő fiatalok református iden
titástudata, és erősödjön az egy nemzethez 
tartozás országhatárokon átívelő bizonyossága.

A találkozó, amelynek e kettős célt szolgáló 
programját Révészné Bellai Csilla felvidéki 
lelkipásztor állította össze, egy igei gondolatra 
és egy Wass Albert versre épült. Pál apostol 
gyönyörű bizonyságtétele – „Meg vagyok 
győződve, hogy sem halál, sem élet… sem 
semmiféle más teremtmény nem választhat el 
minket az Isten szeretetétől, amely megjelent 
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban” (Rm 8,38k) 
– adta a reggeli igetanulmányok vezérfonalát. A 
szolgálattévők a különböző kárpátmedencei 
tájakról érkezett lelkipásztorok voltak. 

Az előadások Wass Albert: Látható az 
Isten című versének gondolataira épültek. 
Érdemes idézni a gyönyörű, bizonyságtételnek 

is beillő költeményt:
 
LÁTHATÓ AZ ISTEN

Fűben, virágban, dalban, fában,  
születésben és elmúlásban,  

mosolyban, könnyben, porban, 
kincsben,  

ahol sötét van, ahol fény ég,  
nincs oly magasság, nincs oly mélység,  

amiben Ő benne nincsen.

Arasznyi életünk alatt  
nincs egy csalóka pillanat,  

mikor ne lenne látható az Isten.

De jaj annak, ki meglátásra vak,  
s szeme elé a fény korlátja nőtt.  

Az csak olyankor látja őt,  
mikor leszállni fél az álom:

Ítéletes, Zivataros,  
villám-világos éjszakákon.

Rendkívül élvezetes, gazdagító előadásokat 
hallhattunk a vers egyegy gondolatára 
építetten. Előadóink voltak Dr. Viski Anna 
kaposvári presbiter, a kaposvári kórház főor
vosa, Varnus Xavér orgonaművész, Mészáros 
János Elek alcsúti presbiter, a 2012. évi „Csillag 
születik” vetélkedő győztese, és Köntös László 
dunántúli egyházkerületi főjegyző.

Mivel a fiatal lelkészcsaládokkal soksok 
kisebb gyermek is érkezett, ezért részükre kü
lön alkalmakat is szerveztünk, a KOEN munka
társai által készített „Az időutazó” címmel.

Szükséges külön is megemlítenünk a sok
sok közös éneklés nagyszerű hangulatát! Az 
énekprogramokat Révészné Bellai Csilla 
felvidéki lelkipásztor, ifj. Bellai Zoltán kaposvári 
segédlelkész, Hajdú Lóránt sepsiszentgyörgyi 
kántor és Simon Alexandra kárpátaljai részvevő 
vezették.

A délutánok sportprogramokkal, fürdéssel 
(rekkenő meleg volt egész héten!), és 
kirándulásokkal teltek. Utóbbi keretében meglá
togatták a részvevők a somogyvári történelmi 
emlékhelyet és a niklai Berzsenyi Emlék
múzeumot.

Esténként az egyes tájegységekről érkező 
csoportok mutatkoztak be, ezúttal úgy, hogy 
saját szűkebb környezetük egyegy neves sze
mélyiségének életét ismertették meg tár sa ik
kal. Különösen is emlékezetes volt a kárpátaljai 
bemutató, melynek keretében a még ma is 
szolgáló 88 éves Gulácsi Lajos nyugal mazott 
püspökkel készült interjút tekinthettük meg.

Vasárnap, a zárónapon, úrvacsorás isten
tiszteleten vehettünk részt, melyen igehir de
téssel Móricz Árpád bácskossuthfalvai lelki
pásztor szolgált, az úrvacsorai liturgiában pedig 
Peleskei Béla kárpátaljai és Szenn Péter 
szlavóniai lelkipásztorok működtek közre.

A találkozót bezáró összegző és elkö
szönő szavaiban Bellai Zoltán kaposvári 
lelkipásztor a hét során elhangzottak alapján 
két kérdést feltéve foglalta össze az együttlét 
üzenetét:

Látode Istent – mindenütt és minden
ben? Abban a gyönyörű világban, amelybe 
Isten belehelyezett, az istenarcú másik 
emberben, és saját életed történéséiben?

Látható lesze általad Isten, abban, 
ahogyan élsz, és ott, ahová Isten rendelt?

A találkozó végén a részvevők ismét 
azzal az örömmel indulhattak haza, hogy 
életüket gazdagító, hitüket és magyar ság
tudatukat erősítő együttlétnek lehettek a 
részesei. Így nem csoda, hogy hatalmas 
ováció fogadta a bejelentést: a VII. találkozó 
2014. augusztus 410. között kerül meg
rendezésre, természetesen Balatonfeny
vesen! 

Bellai Zoltán/reformatus.hu
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Kedves Olvasóink! Már javában tom bol 
az ősz, az iskolapadok megteltek élettel, hisz 
beültetek a helyetekre. Előttetek áll egy új 
iskolaév, és ahogyan korábban, most is na
gyon sok erőre és kitartásra lesz szüksé
getek. De bizonyára tudjátok jól, hogy Isten 
mindenben segít nektek, csak közeledni kell 
hozzá, és kérni a segítségét. 

Éppen ez az, amiről most írni sze retnék 
nektek. Az Isten segítsége elérhető mindenki 
számára. Az ige, melyet erre az alkalomra 
választottam, Jézusnak a hegyi beszédéből 
való. Ez az a beszéd, melyben Jézus 
tulajdonképpen össze fog lalja a legfontosabb 
keresztyén tanítá sokat. Ezekhez tartozik a 7. 
fejezet 7. verse is. 

Kérjetek és adatik néktek. Ezt mondja 
Jézus először. Azt mondja, hogy nyugodtan 
és bátran kérjünk bármit az Istentől, mert 
amit kérünk, azt megadja nekünk a mi Urunk. 
Nagyon fontos, hogy tudjunk imádkozni az 
Istenhez. Fontos, hogy el tudjuk neki mon
dani gondjainkat, hogy tőle kérjünk erőt a 
munkánk elvégzéséhez, hogy le tudjuk 
győzni az emberi lustaságot, és szor gal
masan tudjuk megtanulni mindazt, amit meg 
kell tanulnunk az új iskola év ben. Az első 
tanács az év elején tehát így hangzik: 

kérjetek, imádkozzatok, hogy megkapjátok 
azt, amire igazán szük ségetek van. 

Keressetek és találtok. Jézus így 
folytatja a tanítást. Biztosan voltatok már ti 
is úgy, hogy nem tudtátok mit tegyetek egy
egy helyzetben. Amikor előttetek volt több 
választási lehetőség, és féltetek attól, hogy a 
rosszat választ játok majd. Ilyenkor keresni 
kell a helyes utat. Keresni kell az Isten 
akaratát. Ugyanis az Isten mindig megmutatja 
nekünk a helyes utat, mindig jó taná csokkal 
lát el bennünket. Nekünk csak keresni kell az 
Ő akaratát, csak oda kell figyelni szavaira. 
Mert ha nem keresünk, nem is fogunk találni. 
Ha nem keressük Isten akaratát, vezetését, 
nem is fogjuk megtalálni. 

A harmadik dolog, amit elmond Jézus az, 
hogy a zörgetőnek megnyittatik. Minden 
keresztyén embernek van egy közös célja. 
Ez a cél nem más, mint a mennyország 
elérése. Nem csak ebben az életben bízunk 
Istenben, hanem tudjuk, hogy van örök élet, 
melyet elkészített számunkra Jézus Krisztus. 
Ha keressük az Istent, ha imádkozunk hozzá, 
ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor nem 
csak ebben a világban lesz velünk az Isten, 
hanem megnyitja szá munkra az Ő 
országának kapuját. Ha zörgetünk rajta, 

Kérjetek, keressetek, 
zörgessetek!

(Máté evangéliuma 7:7)

Aranymondás: Mert aki kér, 
mind kap, aki keres, talál, és a zör-
getőnek megnyittatik. (Máté 7:8)

Imádság: Urunk! Kérünk ta-
níts minket imádkozni, keresni 
Téged, és zörgetni ajtajaidon. A 
tanuláshoz adj nekünk szorgal-
mat, kitartást és segítséget. Add, 
hogy egész életünkben a hitnek 
cselekedeteit tudjuk cselekedni. 
Ámen. 

megnyílik az az ajtó. 
Lehet, hogy észrevettétek, hogy mind a 

három mondat cselekedetre való felhívással 
kezdődik. Kérjetek, keres setek, zörgessetek. 
Jézus azt akarja, hogy lépéseket tegyünk az 
Isten felé. De nem csak erre akarja felhívni a 
figyelmünket, hanem a munka fontosságára 
is. Ahhoz, hogy adasson nekünk, kérnünk 
kell, hogy találjunk keresnünk kell, hogy 
megnyittassék nekünk zörgetnünk kell. 
Ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el, 
tanulnunk kell. Meg kell tennetek min dent 
annak érdekében, hogy jó jegyeket kapjatok. 
Tehát, kérjetek, keressetek, zörgessetek, 
tanuljatok!                            -Kraus Viktor-
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!!! Ifi rejtvény !!!
1. Aki bebocsátást kér, an nak nyílik meg 

a mennyország... mije?
2. Így is mondják az imádságot.
3. Ha hagyod, akkor Jézus ezt teszi veled.
4. Minden megbocsátás alapja az, hogy 

Jézus...
5. Erre az útra terel Jézus, hogy találkozhass 

vele.
6. „Mindent, mit adtál Krisztus ...“ 

(Énekeskönyv 397,4)
7. Ha zörgetünk, megnyílik. 
8. Isten választ ad, ha a keresztyén ember...
9. Megnyílik az ajtó, ha az ember...
10. Enélkül nem lesz eredményes az 

igyekvésünk.
11. Téged is erre biztat Jézus, hogy megtaláld 

Őt.

12. A gyerek ezt is megteszi, hogy Jézusnak 
örömet szerezzen.

A keresztrejtvényt összeállította: 
Györky Szilvia, Alsómihályi

A keresztrejtvény megfejtését 
2013. október 20ig lehet beküldeni 

Szerkesztőségünk címére: 
Református Újság Szerkesztősége, 

Hlavná 216., 07674 Drahňov. 
Csak az eredeti, újságból kivágott 

rejtvény megfejtéseket tudjuk elfogadni. 
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