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„Erősíts meg engemet”
„Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és 

monda: Uram, Isten, emlékezzél meg, 
kérlek, én rólam, és erősíts meg engemet 
csak még ez egyszer, óh Isten! Hadd 
álljak egyszer bosszút a Filiszteusokon 
két szemem világáért!” (Bír 16,28)

Sámson előtt és közvetlenül utána 
is, gyenge kezű bírák voltak Izraelben. 
Az Istentől való elhajlás, a környező 
népek bálványimádásának átvé
tele, szabadossá tette az embe
reket.

Az Ige így jellemzi ezt az 
időszakot: „Ebben az időben nem 
volt király Izráelben, hanem kiki 
azt cselekedte, amit jónak látott.” 
(Bír 17,6) Ez az anarchikus 
állapot oda vezetett, hogy Isten, 
Izráel fiainak gonoszságára vála
szul, negyven évre a filiszteusok 
kezé be adta őket. 

Isten azonban népe hűtlensége 
ellenére is kitart népe mellett és 
időről időre bírákat küld, akik 
kiszabadítják Izráelt az ellenséges 
gyűrűből. Mindig előkészíti, gondosan 
kiválasztja azokat a vezetőket, akiket 
népe szabadításához használ. 

Sámson legendás hőssé növi ki 
magát erejével, sajátos, öntörvényű ter
mészetével. Erejénél fogva ellenségei 

képtelenek legyőzni őt. Ezért saját 
gyen geségeit használják fel ellene. 
Ezek folytán ugyanis Sámson folya
matosan, lépésről lépésre eltávolodik 
Istentől. 

Már egyre kevésbé képes szabadítói 
munkájára figyelni, egyre veszélyesebb 
mélységekbe keveredik. A filiszteusok 
számtalanszor rajtaütnek. Ez az a pont, 
ahol láthatóvá válik, hogy Sámson már 

nem Isten akaratát keresi és követi, 
hanem a saját erejében bízik. Abban az 
erőben, ami Istentől kapott ajándék. 
Ezt jelképezi hosszú haja, amelyet nem 
érintett borotva. 

A mi életünkben is ott vannak az 
Istentől felénk nyújtott figyel mez

tetések. A mentő eszközök, a mentő 
igék. Tudunke élni az Isten mentő 
szándékával? Ki tudunke tartani Isten
től rendelt küldetésünk mellett? 

A böjti időszak úgy érkezik éle
tünkben, mint amikor Isten segíteni 
akar a megfáradt léleknek. A böjt alatt 
mi rendszerint az étel és ital meg vo
nását értjük, de a 21. századi embernek 
mást is ajánl Gyökössy Endre. Például 

a szem és a fül böjtjét. Annak 
érde kében, hogy Isten halk és 
szelíd hangját meghalljuk. 

Ahogy az áldott emlékű lelki
gon dozó mondja: „Mondjuk egy 
héten legalább egy nap ne nyissuk 
ki a rádiót, televíziót, ne olvassuk 
el az újságok szomorú, riasztó, 
keserves, rossz híreit – az anti – 
evangéliumot, az ellen örömhírt–, 
amelyek bajokról, hábo rúkról, 
gyil kosságokról, sikkasz tá sok ról, 
gazdasági és hatalmi küzdel
mekről szólnak; ehelyett csön
desedjünk el.”

Amikor minden elveszett, amikor 
Sámson elveszti eltékozolt erejét, 
felfedezi milyen elcsendesedve Istenre 
figyelni. Az Istenre figyelő lélek vissza 
akar térni a küldetéséhez. Elérkezik 
oda, amikor már nem önmaga akarja 
megszabni útirányát. Így érkezik el 
Sámson is az Istenhez kiáltás álla
potához. Íme, az elesett embernek 
min dig van lehetősége hozzá kiáltani. 

Sámson azt kéri, hogy Isten emlé
kezzen meg róla. Vegye figyelembe 
életét, sorsát. Pedig a felejtés mindig a 
bűnös ember sajátja. Az istenfelejtést, 
a tőle elfordult léleknél látni. Az Ő 
gondviselő és mindent látó szemei előtt 
zajlik életünk. Istenfelejtésünk is 
nyilván van előtte. 

Sámson, élete egy pontján feladja a 
célt. Istenfelejtő ember lesz. Feladja az 
utat, amelyre Isten rendeli őt. Rossz 
irányba tart, Istentől kapott ajándékait 
a maga hasznára és kényekedve szerint 

2 %
Értesítés

A Lónyay Gábor Polgári Társulás a 2013as évben a következő gyülekezetek 
számára közvetítette a 2%os adó támogatásokat összesen 10  225,42 Euró 
értékben: Bajánháza,  Veskóc, Szirénfalva, Abara,  Kisráska, Nagykapos, 
Nagyráska, Iske, Bés, Deregnyő, Bacska, Zemplén, Lelesz, Alsólánc, Jablonca, 
Nagyida, Sacca, Szalóc, Nagybalog, Ipolyság, Barsbaracska, Sókszelőce, Párkány.

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 email címen szolgálunk.

Csoma László, elnök

Petőszinyei református templom
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Nemcsak kenyérrel él az ember
Olvasandó: Jób könyve 34-35.  része

kezdi el használni. Mígnem elfogy az 
ereje. Hiába erőlködik, hiába próbál
kozik, Isten Lelke elhagyja őt. 

A böjt, s benne Istenre figyelésünk, 
mindig szembesít önmagunkkal. Kiü
re sedett és megfáradt lelkünkkel. Az 

Istentől eltávolodott élettel. Reális 
képet nyújt arról: hol tartunk. Halljuke 
még Isten szavát, vagy már halló
távolságon kívül került Tőle az életünk? 

Másfelől a böjt, a szembesítés 
mellett, magában hordozza az Istenre 

való figyelés áldott alkalmát. Áldozni 
valamit az életünkből,  időt, figyelmet, 
csendet , azért, hogy közelebb kerül
jünk Őhozzá. 

Fábián Tibor

Úgy látszik, Jób nem akar meg szó
lalni, vagy mert elesett állapota miatt 
komolyan vette Elihunak az előző 
fejezet befejező verseiben (3133) 
mondott ígéretét (neki akar igazat 
adni) vagy pedig az a pimasz mondat 
üti szíven, hogy „Légy csendben, majd 
én bölcsességre tanítlak”. Ezzel a 
ravaszsággal sokszor szembesül az 
igazát bizonyítani akaró ember a 
kétszínűség leple alatt maga dicsőségét 
és érdekét érvényre juttatni akaró 
részéről.  S mert sok ilyen akarnok van, 
nem ok nélkül mondja a Krisztus 
többes számban a Hegyi Beszédben 
„Ellenben a ti beszédetekben az igen 
legyen igen, a nem pedig nem, ami 
pedig túlmegy ezen, az a gonosztól 
van.” (Mt. 5:37)

Mint cirkuszi kikiáltó a következő 
mutatványra, olyan stílusban hívja fel 
magára és mondanivalójára a figyel
met. Azt mondja ugyan, jöjjenek a 
bölcsek, tudósok, mert együtt keresik 
meg az igazságot, de senkit nem hagy 
szóhoz jutni. Mintha egy magát 
mostanság reklámozó egyént jelenítene 
meg itt a szerző, aki mindenre kész 
Szlovákiánkért…!?!

Az első kilenc versről ezt olvas
hatjuk a Jubileumi kommentárunkban: 
„… 3: Elihu a maga véleményét a józan 
belátásra alapítja, mert szerinte az 
ember maga dönti el, mi a jó és igaz, 
mint ahogy fülével a szót, ínyével az 
étel ízét képes megállapítani. – … 7–9: 
Elihu véleménye szerint Jób úgy issza a 
csúfolódást, mint a vizet, vagyis az 
istentelenek gondolkodását és beszédét 
könnyedén a magáévá teszi. Azok azt 
állítják, hogy haszontalan dolog Isten
nek szolgálni és az ő tetszését keresni. 
Elihu teológiailag mélyebb és fino
mabb gondolkodású, mint az előtte 
szólók: ő az ember bűnösségét nem 
erkölcsi téren, hanem az Istennel való 

kapcsolat vonalán látja. A durva bűnös 
egy vagy két erkölcsi törvénybe vagy 
tilalomba ütközik bele. Jób ilyen durva 
bűnöket nem követett el, de bűne mégis 
súlyosabb azokénál, mivel teremtőjének 
szándékait és döntéseit merészelte 
bírálni. … Elihu a Jób könyvének köz
ponti gondolata körül tapogatózik, 
mintha kezdené érteni, hogy nem a 
szenvedésről van szó itt, hanem arról, 
hogy vane önzetlen kegyesség. Ő is 
látja, hogy a haszonért való hit tulaj
donképpen hitetlenség. Azonban félre
ismeri Jóbot, amikor azt állítja róla, 
hogy elveti a kegyességet, mert nincs 
haszna”. 

Nem mehetünk el a 3. vers mellett 
és magyarázata mellett sem úgy, hogy 
fel ne hívnánk a figyelmet arra, a józan 
belátás még nem ad felhatalmazást az 
embernek arra, hogy eldöntse, mi a jó 
és igaz. A jóízű ételben is lehet méreg, 
a meghallott szót is lehet félre érteni, 
vagy félre magyarázni. Vagy elfeled
kezünk az első szüleink által hozott 
rossz döntésük következményéről? 
Vagy nem ezt a „döntési szabadságot” 
hirdettéke a maguknak kizárólagos 
hatalmat igénylő rendszerek és kép
viselőik? A választott nép okosai sem 
mondhatnának ilyet, ha a Tízpa ran
csolatot komolyan veszik. Keresz tyé
nekként pedig vegyük már észre, hogy 
a Golgota óta „nem a magunkéi va
gyunk, hanem Krisztus tulajdonai”. 
(Kis Káté) Vagy nem igaz, hogy „Neki 
adatott minden hatalom mennyen és 
földön.”? Ha viszont igaznak fogadjuk 
el a Hiszekegyet, akkor a kegyesség 
nem hasznosság kérdése, hanem 
kötelessége az emberiségnek. S a libe
ra lizmus ettől akar minket „meg men
teni”, bele vinni az ördögi szabadság 
gyorsan lecsapó csapdájába… 

A további szakasza Elihu beszé
dének jól mutatja, hogy milyen viszony 

lehet az emberi elképzelés és Isten 
ítéletre vonatkozó terve (Krisztus által 
kijelentett üdvterve) között… Viszont 
több olyan meglátása is van, amely 
által elénk tárul az Isten mindenható 
hatalma teremtményei és teremtett 
világa felett.

„Azt az állítását, hogy Isten nem 
cselekszik igazságtalanul még egyszer 
nyomatékosan megismételve mindenek 
előtt arra hivatkozik, hogy Isten, a 
világ ura és teremtője, képtelen arra, 
hogy teremtményeivel igazságtalanul 
vagy ellenségesen bánjon. Az igaz
ságtalan bíró önzésből cselekszik. 
Isten azonban a világkormányzást nem 
önzésből vette magára, hanem teremt
ményei iránt szeretetből és gondos
kodásból. Az emberi bíró igazság
talanságának másik motívuma a 
ha tal masoktól való félelem. Istennel 
kapcsolatban ez nem jöhet számításba, 
hiszen Ő a hatalmasokat bármikor 
felelősségre vonhatja és letaszíthatja a 
trónról. Isten egyben igazságos és 
hatalmas. Szemei elől senki sem rej
tőzhet el és nincs arra rászorulva, hogy 
az embereket egy meghatározott 
ítéletnapra maga elé rendelje (amint 
azt Jób képzelte vö. 24:1), hanem a 
hosszadalmas vizsgálat és tárgyalás 
nélkül szolgáltat igazságot, zúzza össze 
a hatalmasokat és ültet másokat a 
helyükbe. … 16–20: Jób szerint Isten 
amorális. Elihu válasza: Isten nem 
mérhető emberi mértékkel. Ő se nem 
erkölcstelen, sem nem erkölcsnélküli, 
hanem erkölcs feletti. – 20: Jób 
felpanaszolta, hogy Isten megtagadja 
ügyének megvizsgálását, vö. 9:20. 
Elihu válasza: Istennek nincsenek 
kitűzött határidői, mert erre nincs 
szüksége. Nyomozás nélkül is gyors és 
pontos az a igazságszolgáltatása éspe
dig az egész világ szemeláttára. 
Helytelen tehát azt állítani, hogy Isten 
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nem hallja meg a szegények kiáltását, vö. 24:12….31–33: 
… Megközelítőleges értelme: Jóbnak azt a panaszát, 
hogy a gonoszok nem bűnhődnek, azzal utasítja vissza, 
hogy ez azért van, mert időközben a gonosz megtér és 
megjavul. Ezzel Elihu számára a barátoknak Jób felett 
kimondott ítélete világos: Jób bolond módra beszélt és 
cselekedett, midőn Istent vádolta ahelyett, hogy megtért 
volna. Tehát megérdemli sorsát. – 36–37: Jób 
figyelmeztetése végett valószínűleg azt akarja mondani, 
hogy megpróbáltatása még sokáig eltart, ha dacoskodik. 
– 37: … Elihu észreveszi Jób bűnének lényegét. …Isten 
uralkodásának káromlással határos bírálatában. A 
központi bűn: az önigazság.   

A 35. részben még egyszer szembefordul Jóbnak 
azzal az állításával, hogy az ember sorsa szempontjából 
közömbös akár jót cselekszik, akár gonoszt, mivel Jób 
ezzel is Istennek igazságosságát vitatja. Elihu arra mutat 
rá, hogy Isten pártatlanul felette áll az ember 
cselekedeteinek s ezért elfogulatlanul tudja azokat 
megítélni. Az ember cselekedetei ugyanis csak 
embertársait érintik közvetlenül, de Istent magát nem. 
Ezután ismételten hangoztatja, amit az előzőkben 
mondott (vö. 34:29–32), hogy az emberek a 
szorongattatások idején ugyan hangosan panaszkodnak 
és kiáltanak, de mégsem fordulnak igazán Istenhez s 
ezért imádságuk nem hallgattatik meg. Annál kevésbé 
számíthat Jób is meghallgattatásra, minél 
türelmetlenebbül lázadozik Isten igazságszolgáltatása 
ellen. Mind Jóbnak, mind barátainak szemére hányja, 
hogy Istenről eltorzított látásuk van. – 5–8: Elihu 
felfogása itt is egyoldalú ugyan, de egészséges 
ellensúlyozása minden énközpontú kegyességnek. Az 
ember tettei nem légüres térben történnek: akár jók, 
akár rosszak, mindig más emberek életét is érintik. A 
kegyesség valakinek mindig használ, a bűn valakinek 
mindig árt. – 10: Ez a vers nemcsak Jób könyvének, 
hanem az egész Bibliának egyik legmélyebb gondolatát 
tartalmazza. Az imádságban először az Istent kell 
keresni, hogy megújuljon bennünk a függés és végesség 
érzése. Aki így keresi őt, annak hálaéneket ad a szájába, 
amelynek ereje által a jelen szomorúsága a holnap 
reménységévé változik. Ha az ember sorsának sötét 
mélységeiben dicséretet énekel, a szenvedés ugyan nem, 
de a szenvedés kényszerűségének érzése megváltozik. A 
természetes ember nem képes legyőzni a szenvedést, de 
a kegyelem dacol vele, vö. 2Kor 12:9. Ez tesz bennünket 
magasabb rendűvé az állatoknál”.( Jubileumi kommentár)

Ima: Imádkozzunk a 43. Zsoltár verseivel: Szolgáltass 
nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen 
néppel szemben! Az alattomos és álnok emberektől 
ments meg engem! Hiszen te vagy oltalmazó Istenem, 
miért taszítottál el engem? Miért kell gyászban járnom, 
miért gyötör az ellenség? Küldd el világosságodat és 
igazságodat: azok vezessenek engem! Vigyenek el szent 
hegyedre és hajlékaidba, hogy eljussak Isten oltárához, 
Istenhez, akinek ujjongva örülök. Hadd magasztaljalak 
hárfával, Isten, én Istenem! Miért csüggedsz el, lelkem, 
és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még 
hálát adok neki, szabadító Istenemnek! Ámen 

 -id. f- 

Tanulmányi kirándulás 2014. június 16-21.

A Szlovákiai Magyar Református Lelkészek Egyesülete 
tanulmányi kirándulást szervez 2014. május 1823án a 
gályarab prédikátorok nyomában a DeregnyőPozsonyBécs
GrázTrieszt 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 ladislavcsoma@gmail.com email címen.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2014. ÁPRILIS 15.

Csoma László a SzMRLE elnöke  

Gályarab prédikátorok 
nyomában

időpont 

változás!
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Hitről hívőknek
Kitérni Isten elől nem lehet

AZ AMERIKAI TUDÓSOKNAK 13,5%-A OLVAS RENDSZERESEN BIBLIÁT
(Houston, Washington – 2014.02.19. – pro-medienmagazin.de; Gratia Jószolgálati Média.hu – Dr. Békefy Lajos)
 
Elaine Howard Ecklund az amerikai Houston város  Rice Egyetemének tudományos kutatója. Szakterülete a szociológia, ezen belül is 

annak kutatása, hogy milyen hatása van a vallásnak, vallásosságnak a társadalmi életre, a tudósok gondolkodására. 2006-ban megjelent 
könyvében a koreai származású amerikaiak vallásosságát vizsgálva fogalmazta meg az általuk képviselt evangélikál, új-protestáns irányzat 
hatását a civil életre. 2010-ben pedig összegezi annak a kutatásnak az eredményeit, ami 1 700 tudós attitűdjét és gondolkodását elemezte  
és a tapasztalatokat, következtetéseket publikálta a „Tudomány kontra vallás – amit a tudósok valóban hisznek” című könyvében. És folytatta 
a kutatást. Milyen eredményre jutott legújabban?

90 % véli: Istennek van befolyása az univerzum keletkezésére
Minden tizedik amerikai meggyőződése, hogy Istennek vagy 

valamilyen felsőbb hatalomnak nincs semmiféle befolyása a 
világmindenség és az élet kialakulására. Minden harmadik 
megkérdezett konfliktust érzékel a vallás és a tudomány között. 
Mindenesetre az is tény, hogy a megkérdezetteknek nagyobb része, 
36 %-a nem kételkedik Isten létezésében. Ecklund és kutatócsoportja 
legújabb felmérésükben 10 000 amerikait kérdezett meg, akik között 
voltak tudósok és új-protestáns hívők egyaránt. Hatalmas, kiugró 
szám jött ki azzal kapcsolatban, hogy a világmindenség, a föld és az 
ember megalkotásában Istené, illetve valamiféle felsőbb hatalomé az 
elsődleges szerep.  Akik így nyilatkoztak, a megkérdezetteknek 90 
%-át tették ki. Az új-protestáns hívőknél ez a szám 97 %-nál állt meg. 
Ezt a tanulmányt, illetve felmérési eredményt Elaine Howard Ecklund 
az Amerikai Tudósszövetség (AAAS) éves találkozóján tette közzé.  

Teremtéselmélet az iskolában is
A megkérdezetteknek a fele elfogadja a Biblia teremtéstörténeti 

tudósítását és a hatnapos teremtésidőzítést. Az új-protestánsoknak 
több mint 40 %-a volt azon a véleményen, hogy az iskolákban az 
evolúció elmélete helyett vagy alternatívájaként a kreációs, tehát az 
Isten általi teremtés tanát is meg kell a gyerekekkel ismertetni. A 10 
000 megkérdezett között 600 volt a tudósok száma, közülük minden 
ötödik vallotta, hogy a világegyetem keletkezéséhez Istennek nem 
volt köze. Viszont az új-protestánsoknak az 50 %-a volt azon a 
véleményen, hogy tudomány és vallás szépen és ellentmondás nélkül 
egészíti ki egymást. Minden harmadik megkérdezett pedig lát 
konfliktust a vallás és a tudomány között. Kiváltképpen az evolúció 
témája körül oszlanak meg erősen a vélemények. 

A tudósoknak 13,5 %-a olvas vallási szövegeket, még több imádkozik 
Ecklund kifejezetten az AAAS tudományos szövetség kérésére 

ismertette a számokat. Ezek pedig arról is szólnak, hogy a tudósoknak 
13,5 %-a olvas heti rendszerességgel valamilyen vallási szöveget, 
iratot, Bibliát, ilyen tárgyú könyvet. Ez valamivel alatta van az 
amerikai átlagnak, ami 17 % körül mozog. Ennél nagyobb az aránya 
azonban azoknak, akik tudósként naponta többször is imádkoznak, a 
felmérésben részt vevőknek 19 %-a, az amerikaiak átlagos 26 %-ával 
szemben. 

A tudósoknak 18 %-a jár hetente legalább egyszer istentiszteletre, 

kultuszi alkalomra. Ez közelít a nagy amerikai átlaghoz, ami szerint 
minden ötödik USA-polgár rendszeresen jár templomba. Az egyéni 
értékelésben a tudósok 15 %-a úgy nyilatkozott magáról, mint 
„nagyon vallásosról”, ez a szám az össznépességben 19 %. A 
tudósok 39 %-a nem kételkedik Isten létezésében. Az USA-ban az 
amerikaiak többsége keresztyén, 2008-ban közülük 82 % nyilatkozott 
úgy, hogy kifejezetten vallásos.   

Tudomány és hit szerepe a jövő Amerikájában
Ecklund korábbi könyvében, a Tudomány kontra vallás címűben 

leírtakkal összhangban jelezte, hogy azok a tudósok, akik vallásos 
meggyőződésen vannak, munkájukhoz morális ösztönzést nyernek 
hitükből. Többen kifejezetten spirituális felfedezések lehetőségét 
látják a vallásosságban, mások a tudomány és a hit közötti fe-
szültséget határozottan erős motívumnak érzik, szemben a 
hagyományos vallásossággal. Jason Rosenhause matematikus 
véleménye szerint Ecklund felmérése nem egészen pontosan tükrözi 
azt a folyamatot, amelynek során a tudósok vallásos életét tárja fel 
abban a tekintetben, milyen jelleg-
zetességet mutat ez a személyes 
hittől a nyilvános vallási élet 
irányába haladva. A mate-
matikus szerint ebben a 
tekintetben inkább a ha-
gyo mányos vallásosság jel-
le mezné a tudósokat. Már   pedig a 
matematikus szerint a hagyományos vallásosság kategóriája nem 
eléggé világos, egyértelmű. Rosenhause úgy véli, a tudósoknak 
legalább 27 %-a úgy hisz Istenben, hogy nem is mutatják semmiféle 
vallási kultúra hagyományos és közismert jegyeit, gyakorlati formáit. 
Ecklund igazgatója egyben annak a programnak is, amelyiknek a 
célja a vallás/vallásosság és a közélet összefüggéseinek a vizsgálata 
a Rice Egyetemen. Ez a program összefogja azokat a tudósokat, akik 
a vallási élet gazdag és sokrétű, multifunkcionális jelenlétét vizsgálják 
az USA-ban, de beletartoznak a programba vallási vezetők a 
legkülönbözőbb felekezetekből és világvallásokból, meg egyetemi 
hallgatók és közösségi vezetők is. Céljuk a vallásosság szerepének 
folyamatos vizsgálata, monitorizálása a jövő Amerikája és az 
amerikaiak életében. 
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Tudomány és vallás/hit kapcsolatának bővülése – négy modell
A tudomány és a vallás valójában ugyanarról szól, csak másként, 

olykor egészen másként. A tudomány valóságismeretének, 
megismerésének az alapja a természeti megfigyelés, a tapasztalat, a 
felismert evidenciák elméleti leírása. A vallási/hitbeli valóságismeretek 
alapja a kijelentés, a hit és a szentség megsejtése, vonzása, 

érzékelése, tisztelete. Sokan vannak, akik ellentétet látnak a kettő 
valóságtartomány között, jóllehet világunknak része mindkettő. 
Legalább ennyien vannak, ha nem többen, akik úgy vélik, hogy 
inkább az emberi gondolkodás, élet meggazdagítására van a két 
valóságtartomány, ezek viszonyulása egymáshoz nagyon is pozitív, 
kreatív kölcsönhatásokat eredményez. Valójában a konfliktus 
nézetnek, aztán a párhuzamosan haladó, egymást kikerülő, békésebb 
nézetnek, s a párbeszédes, továbbá a kooperatív, együttműködő 
nézetnek minden világvallásban és felekezetben vannak hívei. E négy 
variáció ugyanarra a témára még egy ugyanazon tudós életében is 
mutathat különböző fázisokat. A tudomány és a hit, vallás világának 
felsorolt, eltérő, olykor szembenálló, de mindenkor izgalmas 
viszonyáról idői hosszmetszetben és tételes keresztmetszetben a 
későbbiekben még visszatérünk. Hiszen az ember Isten előtti vagy 
„háta mögötti” szellemi és lelki fejlődéséről, spirituális hódolatáról 
vagy a hiányérzet miatti vergődéséről, bújócskájáról van szó. A 
szellem és a lélek nagy utazásáról. Ez elől kitérni, mint ahogyan Isten 
elől, sem így, sem úgy nem lehet… 

Ökumenikus imanap Rozsnyón
A keresztyén egység ápolása 

jegyében zajlottak az ökumenikus 
imanapok január 2123 között. A 
három történelmi egyház gyülekezete 
egymás templomába látogatott.

Január 21én az evangélikus 
templomban Martin Trojan római 
katolikus káplán szlovák nyelven Pál 
apostolnak a Filipibelieknek írott 
levele 1, 311 részében leírt kö szön
tésével adott hálát az Úrnak, hogy 
különböző felekezetű híveknek hir det
heti az Igét. Öröm tölti el a szívét, 
tudva, hogy mindnyájan Jézus Krisztus 
megváltottjai vagyunk. Nekünk Ő a 
mindenünk, de mi nélküle semmik 
vagyunk.

Böszörményi Tamás, református 
segédlelkész magyar nyelvű ige hir
detésében a János 1, 9. verse alapján 
hangsúlyozta, hogy mindnyájunknak 
szükségünk van a világosságra, az Úr 
Jézus Krisztusra. Ő a világítótorony 
életünk tengerén, aki segít eligazodni a 
tornyosuló hullámok között, hogy 
hajónk el ne süllyedjen. Ha az egyházak 
egy úti célt követnek, akkor biz
tonságban érhetnek el a túlsó partra: 
Isten országába.

Január 22én a római katolikus 

templomban Jergus Olejár, evangélikus 
espereslelkipásztor a János 10, 1116 
versek szerint a jó pásztor példázatából 
kiindulva magyarázta, hogy a juhok 
ismerik pásztoruk hangját, s enge del
meskednek neki. Mi is mindnyájan egy 
pásztornak, az Ú Jézusnak a juhai 
vagyunk – ha más akolból is.

Búza Bodnár Aranka református 
lelkipásztor az Efézus 4, 713 ige 
szakasz alapján a keresztyén egység 
fontosságáról elmélkedett, mivel mind
nyájan Krisztus ajándékának mértéke 
szerint részesültünk a kegyelemben. 
Amint az Úr alászállt a földi tájakra, 
úgy nekünk is alázatosan alá kell 
szállnunk, mert csak az Isten Fiának a 
megismerésében tudunk eljutni az 
egységre.

Január 23án a mi templomunkban 
Viliam Solárik, evangélikus lelki
pásztor azt az igeszakaszt magyarázta, 
melyet a kanadai keresztyének idei 
vezérigévé választottak: Az 1Korin
thus 14 verseket. Pál apostol a 
pártoskodó híveknek tette fel a kérdést 
: „Hát részekre szakíthatóe Krisztus?” 
Tudjuk, hogy nem, de egyetlen fele
kezetnek sem a tulajdona a keresztyén 
életének Ő a középpontja. Nem ze ti

ségre, nyelvre, felekezetre való tekintet 
nélkül mindnyájan az Úr Jézus felé 
irányítsuk lépéseinket!

Zsóka János római katolikus 
káplán a Zsidókhoz írt levél 10, 1920 
igeszakasz fölött elmélkedve tett 
bizonyságot arról, hogy mi testvérek 
vagyunk, Isten népe, akinek a Krisztus 
véréért megvan a reményünk a szen
télybe való bemenetelre. Legyen hát 
gondunk rá, hogy szeretetre és jótet
tekre buzdítsuk egymást.

Istennek hálát adunk ezekért az 
áldott alkalmakért, melyeket a mi 
gyülekezetünk által rendezett szere tet 
vendégséggel zártuk le.                                                   

Mixtaj Johanna
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Adventi várakozás Ágcsernyőn 
2013 advent második előestéjén ökumenikus val lá si 

műsorral egybekötött alkalomra került sor a helyi Nő szö
vetség rendezésében. A szervezet elnöke Kádár Ferenc 
sátor alja új helyi református lelkész versével nyitotta meg az 
alkalmat.

„Föltámadtak fényeid, Uram
Déli magasban hazatalálok. 
Zendül, körém árad a világ,
Lélegzem, Küszöböd előtt állok.” 

Mit is várunk a közelgő karácsonytól? Meghitt családi 
együttlétet meglepetésekkel, ajándékok tömkelegével. 
Megtervezzük az ünnepi asztalt. Fontos, hogy mit készítünk 
elő a várakozás idején az adventi időszakban és kinek? Kit 
várunk, ki lesz a vendégünk? Akit dicsőítünk, akinek a 
főhelyet kellene elfoglalnia szívünkben és életünkben. Mert 
Királyunk érkezik! Ő a szeretet uralmának meghirdetője. 
Gyerekként érkezik. Nekünk is így kell fogadnunk. Ilyen 
lelkülettel és gyermeki örömmel szavaltak a kisiskolások 
ezen a délutánon. Ének és prózamondások kísérték a 
meghitt alkalmat a konfirmáció utáni korosztály tol
mácsolásában. A Reforgó egyházmegyei zenekar szolgálata 
olyan szeretetközösséget varázsolt a teremben, a reménység 
lángja volt ez, amit tovább kell adni hogy kiteljesedjék 
tetteinkben. A mézeskalács készítéssel foglalkozó nő test
véreink különféle formákat és díszítéseket bíztak a gyerekek 
fantáziájára. Karácsonyi díszek készítése, gyurmázás, 
kifestők színezése, mind mind ügyes kezek munkáit dicsérte. 
Közös éneklés a Reforgó zenekar segítségével, a sütemények 

gazdag skálájának kínálata asszonytestvéreink érdeme, akik 
nagy lelkesedéssel vettek részt a sok finomság elkészítésében 
melyekkel éhségünket és a teával szomjunkat olthattuk. 
Igazi testvéri együttlét, örömtől csillogó gyermekszemek, 
szülők, nagyszülők hite szeretettel egyesült ezen a délutánon. 
A római katolikus egyház Kométa együttesének szolgálata 
is megtalálta azt az aranyszálat, ami összefűzi a felekezeteket, 
közös éneklésre Isten dicsőítésre. Szeretetben összeforrva 
egy közös test tagjaiként ért véget együttlétünk. Legyen az 

adventi útkészítőnk maga az élő Isten, hogy a karácsony a 
Szabadítóhoz való megérkezés lehessen. Hálát adunk 
mindezért Istennek, mert egyedül övé a dicsőség! 

Orosz Enikő

Reforgó zenekar

Kométa együttesKisiskolások szavalata Kisiskolások,fiatalok szavalata

Albert Lucia
     Jézusom áldozata 

Oly tisztán érinti szívem, 
s gyönyörű általa minden , 
nem látom Őt, de érzem, 
az Ő akarata lészen , 
olykor mégis rossz útra 
tértem. 
 
Mikor könnyes az éjjel , 
és senki sem ölel , 
én Istenem mindig figyel , 

imáimra halkan felel , 
szeretetre, békére vezérel . 
 
Nem értettem, nem 
ismertem, 
s addig nem is létezhettem, 
elfogadni nem siettem, 
mérges voltam s lehet féltem, 
hisz üres, bűnös szívvel 
éltem. 

Ma már hiszem Ő 
mindenem, 
Ő a létem, Ő életem, 
hisz a Fiát adta értem, 
hogy megválthassa bűnös 
lelkem, 
tisztítson meg arra kérem, 
a lépteimben vezéreljen . 
Ámen 
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Csodák az Ige világosságában
A Biblia lapjai telve vannak cso

dákkal és csodálatos események soka
ságával. Mivel a csodák a mi véges, 
emberi értelmünkkel megmagyarázha
tatlanok, és a mi világunkban minden 
a szigorú természeti törvények szerint 
megy végbe, a hitetlen embernek csak 
legendáknak, vagy meséknek tartják. 
A hívők ellenben kételkedés nélkül úgy 
fogadják el azokat, ahogyan az Istentől 
ihletett Bibliában meg van írva. Így 
vallja egy hívő természettudós is: „A 
csodát nem kellene a természeti törvé
nyek átlépésének értelmezni. Minden 
valódi csoda Isten cselekedetének az ő 
hatására a láthatatlanból a láthatóba 
jön létre, és azt csak hitben lehet meg
érteni.” (Dr. Rohrbach)

A világmindenség roppant alkot
mánya az ég megszámlálhatatlan csil
lagseregével, a föld teremtményeinek 
változatos sokaságaival és szépségeivel 
a Teremtő ámulatra keltő csodálatos 
alkotása. Ebben a látható világban az 
Úr mindenható ereje és bölcsessége 
nyilvánul meg, hogy szemlélésére az 
ember előtte leborulva őt dicsőítse…

Azonban az Úr Isten egy láthatat
lan világot is teremtett, angyalokkal, 
kérubokkal és az ég minden seregével. 
(1.Móz.2:1) Amikor ennek a láthatat
lan világnak számunkra ismeretlen cse
lekszik valamit az Úr a mi világunkban 
erőivel, vagy az életünkben, azokat mi 
csodáknak tartjuk. Isten a csodákat 
örökkévaló terveinek véghezvitelére, 
az ő dicsőítésére, az emberek testi, lel
ki bajaiban segítségre, elvesztett, bű
nös állapotukból való megmentésükre 
cselekszi.

Választott népét, Izráelt az Úr cso
dák sokaságával szabadította ki az 
egyiptomi szolgaságból. Vándorlásaik
ban  felhő és tűzoszlop által vezérelte 
és mennyei kenyérrel táplálta a puszta
ságban negyven éven át. Az ígéret föld
jének elfoglalását is csodákkal segítet
te. Mikor bálványimádásba estek, és a 
próféták intő szavaira sem hallgattak, 
ebben a legsötétebb korban cselekedte 
a legtöbb csodákat Illés és Elizeus ál
tal, hogy visszatéríthessék őket szaba
dító Istenükhöz.

Azonban, mivel nem minden prófé
ta volt felruházva csodatevő erővel, és 
a csodák ezért nem történtek megsza
kítások nélkül, hirdetni kellett minden 
nemzedéknek, amint a zsoltárok köny
vében olvashatjuk: „Emlékezzetek meg 

az Ő csodáiról, melyeket cselekedett, 
jeleivel és az ő népének ítéleteiről,… 
hogy megtartsák az Úr rendeléseit és 
törvényeit megőrizzék.” (Zsolt. 
105:5,45)

Az Ótestamentumi korszak utolsó 
prófétájával, Malakiással elhallgat az 
Úr szava és négyszáz éves néma csend 
következik. Ebben az időben a zsidó 
nép belső állapota mélyen romlott és 
ezért a történelme is küzdelmekkel tel
jes. Ekkor harcolnak hősiesen a legis
tentelenebb ellenségük Antiókhusz 
Epiphanész ellen a Makkabeusok veze
tésével, borzalmas állapotok között. 
Így történik minden nép életében, 
mert: „Mikor nincs mennyei látás, a 
nép elvadul.” (Péld. 9:28)

A négy évszázadig tartó, kijelenté
sek, csodák és mennyei látások nélküli 
időszak után teljesedik be a Krisztus 
eljöveteléről szóló jövendölés: Csodála
tosan szűztől születve emberi testben 
megérkezik a földre Isten Fia. Erre 

Cyprián (200268) ezt mondja: „Én 
semmiféle csoda felett nem csodálko
zom, csak egy csoda, a csodákcsodája 
felett, hogy Isten emberré lett.” – Jézus
nak a születését is mennyei jelenségnek 
c csodái kísérték és angyali seregek 
hirdették a föld minden népének nagy 
örömére… Az Úr Jézus három évi mun
kálkodása folyamán véghez vitt csodá
latos gyógyításait, ördögűzéseit, halot
tak feltámasztását nem csak azért tette, 
hogy vigasztalást, segítséget nyújtson a 
szenvedőknek. Ezek által Istentől való 
küldetését bizonyította be és egyedülál
ló tanításait erősítette meg… És csodá
latos tetteivel azt is munkálta, hogy a 
meggyógyultak, a halálból feltámadtak 
ezután ne bűnben éljenek, őt követő  és 
Istent dicsőítő életet folyatassanak… 
Ahol nem hittek benne, onnan eltávo
zott és „nem tett ott több csodát az ő 
hitetlenségük miatt.” – Vigyázzunk te
hát, hogy engedetlenségeink, hitetlen
ségeink miatt ne távozzon mi tőlünk 

is!...
Az Úr Jézus a tanítványait is felru

házta gyógyítás, ördögűzés és halott
támasztás csodatevő hatalmával is. 
Azonban még ők sem tehettek csodát, 
amikor csak akartak, csak amikor arra 
az ő Lelke által indíttatást kaptak. Mi
vel a tanítványok a csoda tétekben csak 
eszközei voltak Krisztusnak, a hódola
tot elutasították, hogy néki adjanak há
lát, benne, mint Isten Fiában higgye
nek és őt kövessék. Az apostolok 
korszak után amint az Isten Igéjének a 
hitele erőssé lett és az evangélium hir
detésével a keresztyénség állandóan 
növekedett, csodák már ritkábban tör
téntek, bár teljesen nem szűntek meg.

Az emberi tudomány és technika 
szédületes gyorsasággal halad,  külö
nösen a mai időkben,  és bármilyen 
bámulatos eredményeket ér is el, az 
ember a maga erejével csodát nem tud 
tenni… Csodákat csak a mindenható 
Isten és Jézus Krisztus tehet, vagy még 
az ördög. Mert amint Kálvin mondja: 
„A Sátán olyasféle, mint az Isten maj
ma.” Utánozza csodáit, mint amikor a 
fáraó mágusai a botot kígyóvá változ
tatták.

Történnek minden időben csodála
tos dolgok, mivel Jézus Krisztus él, és 
ezt mondta: „Az én Atyám mindezideig 
munkálkodik és én is munkálkodom.” 
(Ján.5:17) A hívő emberek átélnek nap
jainkban is mások által nem tapasztalt 
lelki élményeket, ima meghallgatáso
kat, betegségeikből hit által felgyógy
ulásokat. Természeti katasztrófák  
idején és különféle veszedelmes hely
zetekben, közlekedési balesetekben hi
tetlenek és hívők egyaránt átélnek cso
dálatos megmeneküléseket… Ezeket a 
hitetlenek csak véletlennek, vagy sze
rencsének tartják. Hányan lehetnek 
közöttük, akik Isten figyelmeztető és 
megtérésre szólító eszközének ismerik 
fel azokat?... A hívő emberek azonban 
mennyei Atyjuk gondviselő őrizetét lát
ják csodálatos megmenekülésükben és 
ez mély hálára, szigorú önvizsgálatra 
és még buzgóbb munkálkodásra buz
dítja fel őket.

Gyermekségemtől kezdve soroza
tos betegségek kísérik az életemet. – 
Ideggyengeség, többször történt vállfi
cam, elgyengítő malária, majdnem 
halálos harctéri sebesülés, a fogságban 
vérhas, hazatérésem után gyomorfe
kély, daganat miatt egyik vesém elvesz
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tése, egy szívinfarktus, súlyos vakbél 
operáció. Mindezeken az Úr Krisztus 
átvezetett és meggyógyított. Azonban 
a süketségemet és prosztata betegséget 
már életem végéig hordoznom kell…

A háborúban átélt szabadulásaimat 
el nem sorolhatom, csak egyet mesélek 
el: Az orosz hadsereg által 1944 októ
ber 15én teljesen körül voltunk zárva, 
valahol az alföldön. Az a raj, melybe én 
is tartoztam, parancsot kapott az ellen
ség felderítésére, tőlünk három kilomé
ter távolságra. Egy közvetlen előttünk 
lévő kukoricatáblában elrejtetten ha
ladtunk. Mikor a legelöl haladó abból 
kilépett, tüzet nyitottak felénk. Erre 
visszahúzódva megálltunk. A raj pa
rancsnok engemet elküldött a hadveze
tőségre, hogy jelentsem, az ellenséget 
felderítettük, itt vannak a közelünkben. 
Mikor ezt ismertettem, megdöbbené
semre azzal a paranccsal küldtek visz
sza, hogy a felderítést a megadott távol
ságig hajtsuk végre. Ezzel az életünket 
kockára tevő paranccsal már majdnem 

a csapatomhoz érkeztem, mikor egy 
utánam rohanó hírvivő utolért és jelen
tette, most érkezett Horthy Miklós kor
mányzó rendelete:  Minden hadműve
leti tevékenységet azonnal be kell 
szüntetni! – Megmenekültünk. – El 
ámulok Isten csodálatos cselekedetén, 
hogy az utolsó percben mentett meg  
bajtársaimmal együtt a halált jelentó 
veszélyből… Visszaemlékezve is hála 
tölti el lelkemet, hogy az Úr az ő gyer
mekeit, akik a háború szörnyűségeiben 
csak falevelekként sodródnak, szem
mel kíséri, megőrzi és még a legna
gyobb veszélyekben is megmenti a ha
láltól is…

A Vatikánban  látható Rafael,  
– Attila Ráma falai előtt – című festmé
nye. Ezt a történelmi eseményt 
Hercegh  Ferenc egyik elbeszélésében 
írta meg. „Amikor Attila félelmetes se
regével Róma falai elé érkezik, I. Leó 
pápa fényes kíséretével járul elé. A kö
vetek félelemtől fakó arccal telepednek 
le paripája előtt. A pápa könyörög a 

városért. Mélységes csendben minden
ki a fejedelem felé fordul. Ő pedig mé
lyen elgondolkozik, sárga arca egyszer
re elvörösödik. Ajkán sötét „gőgös 
mosoly jelenik meg. És ekkor, ennek a 
népeket hódító, városokat irgalmatla
nul romba  döntő, rettenete hadúrnak 
ajkáról elhangzik ez a szó:  Megkegyel
mezek a városnak! – Csoda volt ez, 
mert az Úr a maga legnagyobb csodáit 
az emberek szívében szokta tenni. – A 
szent városban megkondultak a haran
gok: Hallelujah! Hallelujah!

A csodákat tagadó, és Isten min
denhatóságában kételkedők ha ráéb
rednének bűnös, elvesztett voltukra, és 
leborulnának az Úr színe elé kegyele
mért esedezve, Krisztus érdeméért el
nyerik bűneik bocsánatát. És átélik lel
kükben a legnagyobb csodát, az 
újjászületésük csodáját, mely nélkül 
senki „nem mehet be Isten országába.” 
(Ján.3:5)

Erdélyi Zoltán

Református Tanulmányi Központ - Bibliaiskola
A 2013ban megválasztott 

gondnokok és presbiterek, valamint 
gyülekezeti szolgálattevők egyházjogi 
ismereteinek gazdagítását szem előtt 
tartva szervezte meg a Református 
Tanulmányi Központ vezetése a 
Bibliaiskola 2014. február 8án tartott 
alkalmát Deregnyőn. Az előadásokat 
Dr. Rákos Loránt, egyházunk 
jogtanácsosa tartotta, aki részletesen 

ismertette a presbitérium szolgálatának 
jogi alapjait. A jelenlevők közvetlen 
beszélgetés keretében tájékozódhattak 
gyülekezeti és szolgálati problémák 
megoldásának jogi kereteiről. Nagyon 
fontos, hogy egyházmegyéinkben 
folyamatosan foglalkozzunk ilyen 
formában is a tisztségbe választottak 

továbbképzésével, mert sok félreértést, 
esetleg komoly problémák megelőzése 
lehetséges, ha a lelkészt minél jobban 

felkészült presbiteri közösség segíti 
szolgálatában.

CsL
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„Isten engem úgy segéljen!”
Egyházunk gyülekezeteiben beiktatták a megválasztott gond

nokokat és presbitereket. A hitben felelőséget hordozó tisztségviselők, 
hívek számára nem elhanyagolható tudnivaló milyen feladatra is 
lettek megválasztva, mi a jog és kötelesség. A Református Tanulmányi 
Központ évek óta igyekszik segíteni a tisztségviselők munkáját és a 
gyülekezetek döntéshozatalát. Presbiteri továbbképzők, Bibliaiskola 
ezeket a célokat szolgálja. A legutóbbi Bibliaiskola alkalmán lapunk 
szerkesztősége ígéretet tett, hogy egyházi törvényeink széleskörű 
megismertetését igyekszik előmozdítani. Lapunk olvasói folya ma
tosan olvashatják azokat a törvényeket és szabályrendeleteket, 
amelyek keretében a választott tisztségviselőknek munkájukat kell 
végezniük a gyülekezetek és egyházunk érdekében.

a presbitérium 
 
8. § Az egyházközségnek minden jogát és kötelességét, ame lyet 

az Egyház Alkotmánya, szabályrendeletei és törvényei más szervek 
hatáskörébe nem utal, a presbitérium gyakorolja, s ezért minden 
egyházközségben önálló presbitériumot kell szervezni. 

 
9. § A presbitérium tagjai: 

 a) hivatalból a lelkipásztor és gondnok; 
 b) a választott tagok. 
 
A presbitérium választott tagjainak és póttagjainak számát az 

érdekelt egyházközség meghallgatása után az egyházmegyei 
közgyűlés állapítja meg; a választott tagok legkisebb száma négy, 
legmagasabb negyven. Az egyidejűleg megválasztandó pót pres
biterek száma a rendes presbiterek számának a fele.  A presbitérium 
elnökei a lelkipásztor és gondnok. Jegyzőjét az egyháztagok közül 
választja. Ha a jegyző nem presbiter, a gyűlésen csak tanácskozási 
joggal bír. 

10. § A presbitérium hatáskörébe tartoznak különösen: 

a) felügyel az egyházközséghez tartozó hívek vallásos és erkölcsi 
életére; 

b) az Egyház Alkotmánya, szabályrendeletei és törvényei 
rendelkezése szerint gyakorolja az egyházi fegyelmet; 

c) gondoskodik arról, hogy az istentiszteleteken, ke resztelésen, 
Úrvacsoraosztásnál, konfirmáció alkal mával, házasságkötésnél, 
temetésnél, továbbá az egy házi összejöveteleken és ünnepségeken 
az egyháztagok részéről minden a legnagyobb rendben történjék, 
hogy a templom egyházi célokon kívül semmi egyébre ne 
használtassék; Hat évi időtartamra az elnökségen kívül legalább 
három tagból álló egyházépítő (1Pt 2,5.) bizottságot választ azokból 
az egyháztagokból, akik az Egyház Alkotmányában foglalt felté te
leknek megfelelnek. Az egyházépítő bizottság elnöksége a pres
bitérium elnöksége. A bizottság évenként egyház építő munkatervet 
készít és azt a presbitérium útján az egyházközségi közgyűlés elé 
terjeszti. Továbbá a Szentírás alapján és hitvallásaink szellemében 
megszervezi az egyházépítő munkát, gondoskodik arról, hogy Isten 
Igéje ne csak a vasárnapi istentiszteleteken, hanem bibliaórákon, 
imaórákon és egyéb vallásos összejöveteleken hirdettessék. Buzdítja 
és segíti a híveket a házi istentiszteletek gyakorlásában. Azokon a 
helyeken, ahol nincs templom előre meghatározott családnál 
istentiszteletet szervez;

d) gondoskodik arról, hogy az egyházközséghez tartozó 
iskolaköteles gyermekek az érvényben lévő törvények keretén belül 
református keresztyén szellemben neveltessenek; 

e) az egyházközség szeretetszolgálatának végzésére bizottságot 
szervez; 

f) a szükséges egyházközségi szabályrendeleteket elkészíti és az 
egyházmegyei közgyűlés elé terjeszti;

g) más egyházközséghez való viszony rendezése, továbbá az 

Az SZRKE Diakóniai Központjának hírlevele

Szeretethíd  2014.    
„Úgy fényljék a ti világosságtok az 

emberek  előtt,  hogy  lássák  a  ti  jó 
cselekedeteiteket,  és  dicsőítsék  a  ti 
mennyei Atyátokat.“ MT 5,16

A Szeretethíd nevű Kárpát– 
medencei református önkéntes nap 
idén hatodik alkalommal, május 
1617én valósul meg. Ez egy olyan 
segítségnyújtó akció, mely mindenkit 
vár, legyen akár korosodó, akár fiatal, 
egyháztag vagy egyházon kívüli ember, 
egészséges vagy éppen valamilyen 
módon akadályozott testvérünk. 

Ez az alkalom is nagyon jó 
lehetőség arra, hogy a világ felé 
bizonyságot tehessünk arról, hogy 
a hívő ember nem csak saját magával 
törődik, hisz ha akar,  mindenki tud 
adni valamit másnak : legyen szó 

időről, pénzről, energiáról vagy éppen 
tudásról, vagy akár csak egy  oly 
sokszor nagyon hiányzó  jó szóról! 

Február végéig várjuk egyházmegyei 
koordinátorok  jelentkezését az alábbi 
egyházmegyékből: pozsonyi, komáromi, 
barsi, gömöri, abaújtornai, zempléni, 
ungi. Ha Ön vállalná a szervezési 
feladatokat, kérjük jelentkezzen a 
diakonia.kozpont@gmail.com vagy a 
szeretethid@jobbadni.hu email címen. 
A koordinátorok számára március 
elején lehetőség lesz egy találkozóra, 
ismerkedésre, tapasztalatcserére és 
tartalmas előadással a szervezésről is 
többet tudhatunk meg, ezzel meg
könnyítenénk egymás feladatát is. 
(ezért kérjük a februári jelentkezést!) 

Egyben  kérünk  és  várunk  javas

latokat  a  szlovákiai  Szeretethíd  idei 
központi megnyitójának helyszínére is.

Tájékozódni, regisztrálni a  
www.szeretethid.hu oldalon lehet.

Jelentkezési határidő: 2014. május 4.

Imáinkban Isten segítségét kérjük 
ahhoz, hogy Szeretethidat tudjunk 
építeni a generációk között, a 
segítségnyújtók és rászorulók, Isten és 
ember között!  

Tegyünk közösen egymásért, a 
helyi és gyülekezeti közösségeinkért, 
valamint a teremtett világért!    

Szeretettel várunk mindenkit !
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Versenyfelhívás
A Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulóján és a 

hitvallás szövege új magyar fordításának megjelenése alkalmából a 
Generális Konvent meghirdeti a Kárpát-medencei egyházközségek, 
valamint református iskolák számára

a Magyar Református Kátéismereti Vetélkedőt

A református keresztyén hitünk alapjainak tudatosítása, 
önazonosságunk és összetartozásunk erősítése céljából meghirdetett 
Magyar Református Kátéismereti Vetélkedő megrendezésére 2 
kategóriában, és 3-3 fordulóban kerül sor. A Vetélkedő 
lebonyolításának szakmai előkészítését az Erdélyi Református 
Pedagógiai Intézet végzi. A versenyfelhívás eljuttatására az 
egyházmegyékhez 2014. február 15-ig kerül sor.

 
Kategóriák: Korosztályok
Konfisok	 fiatal konfirmandusok (12-18 évesek)
Refisek	 református alapfokú és középiskolai oktatás  

  6-13. évfolyama

Fordulók:
2014. március 31-ig Az egyházközségi és iskolai szintű helyi  

 forduló lebonyolítása
2014. április 30-ig Az egyházmegyei szintű területi forduló  

 lebonyolítása
2014. május 24. A debreceni döntő lebonyolítása

A verseny szervezésének anyagi feltételei

A verseny szakmai előkészítéséért, a feladatlapok elkészítéséért 
és postázásáért a Generális Konvent költségvetésében támogatást 
biztosít az Erdélyi Református Pedagógiai Intézet (ERPI) számára. A 
területi fordulóra történő utazás költségeit a gyülekezet, ill. az 
intézmény biztosítja, a debreceni döntőre történő eljutás költségeiről 
az egyházkerületek gondoskodnak. A debreceni vendéglátás 
kiadásait a Magyarországi Református Egyház viseli.

A verseny lebonyolításának módszere

A helyi fordulót az egyházközségek, illetve az iskolák saját 
hatáskörben szervezik meg, legkésőbb 2014 március 31-ig. A 
feladatlapokat a verseny alább ismertetett anyaga alapján a 
vallástanár/hittantanár/lelkipásztor által vezetett bizottság helyben 
állítja össze és bírálja el. A versenyen részt vevő minden egyes iskola, 
illetve egyházközség a helyi forduló nyertesét juttatja tovább a 
területi (egyházmegyei) fordulóba.

Az egyházmegyei szintű területi fordulót az egyházmegye 
esperese által kinevezett, szakképzett vallástanárokból/
hittantanárokból/lelkipásztorokból álló bizottság bonyolítja le. Az 
oktatási intézmények küldöttei a területileg illetékes egyházmegye 
által szervezett területi fordulóra jelentkeznek be. Az egységes 
feladatlapokat az ERPI állítja össze és lezárt borítékban postázza az 
esperesi hivatalok címére. A feladatlapokat és a kiértékelési 
útmutatót tartalmazó borítékok felnyitására a forduló napján, az 
esperes által kinevezett bizottság tagjainak jelenlétében kerül sor. Az 
egyházmegyei bizottság gondoskodik a feladatlapok kellő számban 
való sokszorosításáról, a megoldott/kitöltött feladatlapok 
értékeléséről és az eredmény kihirdetéséről.

A debreceni döntő feladatlapjait az ERPI állítja össze, 
lebonyolítását a MRE Zsinati Hivatala Oktatási Irodája által felkért/
kinevezett bizottság végzi. A döntőbe kerülnek: 

az egyházmegyék területi fordulóinak első és második 
helyezettjei, vagy

amennyiben iskolai kategóriában is rendeznek területi fordulót, a 
gyülekezeti és iskolai kategóriában versenyző első helyezettek.

A verseny fődíja: kaliforniai tanulmányút [Szabó Sándor püspök 
felajánlása]

A verseny anyaga
A verseny anyagát a Heidelbergi Káté (HK) kérdés-feleletei, 

illetve a Káté rövid története képezi (a HK 450 éves évfordulójára 

egyházmegyei beosztás kérdésében az egyházközség részéről 
nyilatkozik; 

h) a lelkipásztort meghívja és ezen ügyben hozott határozatát 
egyházi  hozzájárulással az egyházközségi közgyűlés elé terjeszti; 

i) a liturgia nyelvének kérdésében határoz, s határozatát az 
egyházközségi közgyűlés elé terjeszti az Egyház Alkotmánya alapján; 

j) megválasztja az egyházközség tisztviselőit és felfogadja 
alkalmazottait; 

k) nyilvántartást, s jegyzéket vezet a református keresztyén 
családokról és egyháztagokról, elkészíti a választók névjegyzékét; 

l) a Szentírás és hitvallásaink alapján felügyel a református 
keresztyén tan tisztaságára az egyházi szolgálat minden ágában; 

m) nyilvántartást vezet az egyházközség ingatlan és ingó 
vagyonáról, az alapítványokról, ezeket igazgatja és gondoskodik 
arról, hogy az épületek mindig jó karban legyenek; 

n) intézi az egyházközség pénzügyi gazdálkodását, évenként 
összeállítja a költségvetést, s gondoskodik a rendes és rendkívüli 
költségvetés szükségleteinek fedezéséről, továbbá összeállítja a 
zárszámadást és azokat az egyházközség egyházépítő munkájáról 
szóló jelentéssel együtt tudomás végett az egyházközségi közgyűlés 

elé terjeszti; 
o) határoz az egyházközség vagyonának elidegenítése, 

megterhelése, új vagyon szerzése és kölcsön felvétele tekintetében; 
p) a felettes egyházi hatóságok rendelkezéseit végrehajtja; 
r) gondoskodik az Egyház Alkotmányában megjelölt célok 

megvalósításáról; 
s) saját gyűléseinek, valamint az egyházközségi közgyűlésnek a 

jegyzőkönyveit negyedévenként hivatalos másolatban az 
egyházmegyére beterjeszti; 

t) világi képviselőt választ az egyházmegyei közgyűlésbe; 
u) az Egyház Alkotmányában felsorolt tisztségek betöltésénél az 

egyházközség szavazati jogát gyakorolja; 
v) az SZRKE 1/2002-es számú törvénye 3. § 4. bek. értelmében 

lebonyolítja az egyetemes egyházi tisztségviselők megválasztását; 
z) az SZRKE 1/2002-es számú törvénye 3. § 9. bek. értelmében 

jelentést ad az esperesi hivatalnak az egyetemes egyházi 
tisztségviselők megválasztásának lefolyásáról annak eredménye 
feltüntetése nélkül, valamint az SZRKE 1/2002-es számú törvénye 3. 
§ 10. bek. értelmében elküldi az Egyetemes Egyház Választási 
Bizottságának a presbitérium szavazatát.



11
2013-ban megjelent új fordítása a http://reformatus.hu/mutat/6216/ 
címen érhető el, ill. a kátétörténetet tartalmazó egy korábbi 
szövegváltozat letölthető a http://reformatus.ro/admin/data/
file/20130620/heidelbergi-ka-te.pdf webcímről PDF formátumban), a 
következő felosztásban:

a. Helyi (egyházközségi, iskolai) fordulóra a HK  helyi bizottság 
által kiválasztott 30 kérdés-felelete, valamint kátétörténet 
(javaslatunk: a fokozatos felkészülés érdekében válogassunk a HK 
első felében levő kérdésekből , pl. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 
18, 19, 21, 22, 23, 24,  28, 29, 32, 34, 37, 39, 42, 45, 46, 47, 50, 52).

b. Egyházmegyei területi fordulóra:

b1. Konfisoknak:
- a HK 50 kérdés-felelete, számozás szerint: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24,  28, 29, 32, 34, 37, 39, 42, 45, 
46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 68, 71, 72, 77, 81, 92, 
93, 116, 117, 118, 119.

- kátétörténet

b2. Refiseknek:
a HK 50 kérdés-felelete, számozás szerint: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24,  28, 29, 32, 34, 37, 39, 42, 45, 
46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 68, 71, 72, 77, 81, 92, 
93, 116, 117, 118, 119.

- kátétörténet
- a HK felsorolt kérdés-feleleteihez tartozó bibliai helyek/törté-

netek ismerete.

c. A debreceni döntőre:
- a HK 73 kérdés-felelete, számozás szerint: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 
39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 
68, 71, 72, 77, 81, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 103, 104, 105, 
108, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 128, 129.

- kátétörténet
- a HK felsorolt kérdés-feleleteihez tartozó bibliai helyek/

történetek ismerete.
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1. Dr. Victor János: A Heidelbergi Káté 1-85. kérdés-feleletének 

magyarázata (http://mek.oszk.hu/06600/06632/06632.htm)
2. Dr. Csiha Kálmán: Isten ösvényein
3. Csohány János: Magyar református hitvallások (http://www.

uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/csohany2004.htm)
4. Szentjóby Szabó Zoltán: Heidelbergi Káté története (http://

go r z sony i - e k l e z s i a . s hp . hu/hpc/web . php?a=go r z sony i -
eklezsia&o=1168246306)

2014 februárjában
a Generális Konvent elnöksége

A Kálvin Kiadó kiadványai
A jó hír felüdíti a 

testet – amit a beteg
látogatóknak tudni kell

A beteglátogatás a 
se gítségnyújtás egyik leg
  kevésbé látványos for 
mája… Az irgal mas ság 
cselekedeteinek mé gis 
egyik legszebb lehe tő
sége. Ami nagyon egy
szerű, annak sok a csap
dája is. Érdemes ezért 
újra és újra el gondol
kodni a motivációkon, a 
saját személyiség kar
ban tartásán, s keresz
tyén hit gondozásán, a 
látogatás apró részle
tein, a meghallgatás és a 
szólás művészetén, az 

idős emberek megértésén, a haldoklás irgalmas kísértésén. 
Ez a könyv segít ebben. Lassan, átgondoltan olvasva az 
írásokat, azok szemlélete, gyakorlati tanácsai beépülhetnek 
a beteglátogatás folyamatába, a beteglátogatók segély
nyújtásába. Kiderülhet, hogy ebben a kevésbé látványos 
segítségnyújtásban olyan mennyiségű találkozások tör
ténhetnek, amelyek egyaránt bátorítják, gazdagítják a 
beteget és a beteglátogatót is.

Részlet Bodó Sára ajánlásából
Ára: 2,80 €

TóthMáthé Miklós: Kossuth papja 
Az 184849es szabadságharcban – lelkészként és íróként 

– tevékenyen részt vevő, majd ezért a megtorlás idején 
halálra ítélt Könyves Tóth Mihály alakját mutatja be Tóthj
Máthé Miklós új történelmi tárgyú regénye.

A Kossuth papjának is nevezett Könyves Tóth Mihály 
történetébe a szabadságharc elbukását követően kap cso
lódunk be, a letartóztatott, halálra, majd várfogságra ítélt 
lelkész  sorsát és gondolatait követhetjük nyomon. Árulás, 
csalódás, igazságtalanság, rabság, gyász, reménytelenség, és 
a mindezek ellenére pislákoló és újjáéledő reménység, a 
szükséges és lehetséges folytatás meghatározó témái az 
elbeszélésnek. A szerző pedig mindezeket úgy rajzolja meg, 
hogy nem teszi le
egy szerűsített, álta
lá nos igazsággá a 
nehéz kérdésekre 
adott vá laszokat, ha
nem az egyén és a 
kisebb közösségek 
sorsára vetítve mu
tatja be a nemzet 
történelmi for duló
pontjait. – ol vas  hat
juk a kiadó elősza
vában.

Ára: 6,60 €

A könyvek meg
ren delhetők Szer kesz 
tőségünk címén.
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Hiteles vagyok! És akkor…?(!)
„Vigyázz tehát, hogy a benned lévő világosság sötétséggé ne legyen!“ (Lk 11, 35.)

A személyiség és a presztízs 
meggyőző hatására, már az ókorban is 
felfigyeltek. I. e. 300ban írta Arisz
totelész: „A jó embereknek könnyebben 
és szívesebben hiszünk, s ez igaz, bármely 
kérdésről légyen szó, különösen akkor, 
ha a teljes bizonyosság lehetetlen, és a 
vélemények megoszlanak. Nem igaz, 
amit különböző írók állítanak a reto
rikáról szóló írásaikban, hogy a szónok 
személyes tulajdonságai nem fokozzák 
szavainak meggyőző erejét. Épp ellen
kezőleg, jellemvonásai talán a legfon
tosabb eszközök, amelyek a meggyő
zéshez rendelkezésünkre állanak.” 

Közel 2300 évbe telt, mire az ókori 
filozófus megfigyelését tudományosan 
igazolták, bár meg is cáfolták. Fel
mérésekkel bizonyították különféle 
korcsoportok körében, hogy a hiteles
ség a fizikai jellemvonásoknak, kép
zett ségi szintnek, bőrszínnek, pozí
ciónak... a függvénye. Az is nyilván
valóvá vált, hogy ha az elgondolkodtatás 
a cél, akkor erősebbek az érvek és 
a közlő személy háttérbe szorul. Ami
kor a  „megfelelő” vagy „tökéletes“ 
termékről szóló hirdetést halljuk, 
énünk voltaképpen megadja magát 
a reklámnak, érzékeink becsapott
ságának áldozatai leszünk.

Egy általános taktika, amelyek a 
becstelen, megbízhatatlan és ellen szen
ves rábeszélőt szavahihetővé, megbíz
hatóvá, közkedveltté tehetik: ez pedig 
a látszat. Amikor úgy találjuk, hogy 
a kommunikátor semmit sem nyerhet, 
sőt esetleg még veszíthet is azzal, ha 
rábeszél minket, jobban megbízunk 
benne, s így meggyőző ereje nagyobb 
lesz. Akkor meggyőző valaki, ha elfo
gulatlan és szavahihető. A rábeszélő 
ereje pedig még csak fokozódik, 
amikor a befogadó biztosra veszi, hogy 
nem akarják valamire rábeszélni. Sok 
útjamódja van annak, hogy úgy tégy, 
mintha eszedbe se jutna rábeszélni a 
befogadót. Nyílván nem egy hirdetést 
láttunk már, ahol mások beszélgetését 
csíphetted el „szerencsés» módon, amit 
a „rejtett» kamerának köszönhettél. 

Így tehát egy közönséges bűnöző, 
gyilkos, alkoholista is lehet jó reklám
fogás, csupán a megfelelő szavakat kell 
a szájába adni. Így cáfolja meg modern 
világunk az arisztotelészi állítást, 

miszerint az a fő, hogy a szónok legyen 
„jó ember». Manapság a hírnevet, 
hitelességet nem kiérdemlik, hanem 
gyártják.

Világi oldalról valahogy így lehetne 
megközelíteni a „hitelesség“ fogalmát. 
Tisztelet a kivételnek, mert azért hála 
Istennek van rá példa, viszont az 
erkölcs, az alázat, a jó szándék, lelki
ismeret, őszinteség, tisztalelkűség 
sokszor csupán üres kampánymottó, 
értékgyalázat. Ha egy ilyen bevezető 
szöveg után kinyitjuk a Bibliát és 
elolvassuk Lukács evangéliuma 11, 33
36. verseit, nem érzünk úgy, hogy a jó 
Isten kicsit magasra tette a mércét? De, 
remélem ezt érezzük, mert így is van. 
Ilyen hatalmas távolságokat kell 

leküzdenünk nap mint nap; ki kell 
vennünk részünket a világ mindennapi 
dolgaiból, miközben keresztyén lelki
ismeretünk fényében megítéljük azt, és 
csak ezután szólunk, cselekszünk.

Valójában a világi reklámfogások 
céljai megfelelnek annak, amit a Bib
liában olvasunk: „Aki lámpást gyújt, 
nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, 
hanem a lámpatartóba, hogy a belépők 
lássák a világosságot.“ (Lk 11, 33.) 
Csupán a módszerük nem ugyanaz. 
A sok hirdetés célja az, hogy eladják az 
árucikket, viszont a „véka alá rejtéssel“ 
azt hiszem még akadnak problémáik. 
Így, kicsit magasabb/más dimenzióba 
emelve a „hitelesség“ szemléletét, 
lehetetlen – vagy nagyon kicsi az esély 
– annak megfelelni. Nem is beszélve 
a végeredményről, mely a hiteltelenség 
következménye, a csalódottságot kivál
tó áruról. Nagyon sok esetben ugyanis 

csak csillogvillog, de világosságot 
biztosan nem nyújt. Nehéz dolog ez 
a szakma, és nehéz levetkezni az 
előítéleteket, viszont ha legálisan, tisz
tán dolgozunk, akkor nem lehetetlen. 

Lukács azonban nem áll meg itt, 
hanem folytatja a gondolatot, és ha 
eddig általánosnak, materiálisnak is 
gondoltuk a dolgot, most személyessé 
teszi: „A test lámpása a szem“ (Lk 11, 
34a.). Itt bizonyossá válhat, hogy ki 
kell zárnunk minden külső tényezőt, 
minden szemfényvesztő ötletet, és egy 
tükröt magunk elé helyezve, önvizs
gálatot kell tartanunk. Így pedig már 
a bevezető mondat is új értelmet nyer, 
s láthatjuk, hogy az nemcsak egy 
közhelyes, titokzatos mondat, ha
nem felvezető gondolata egy mély 
analízisnek. 

Lukács folytatja: „Ha a szemed tisz
ta, az egész tested világos, de ha gonosz, 
a tested is sötét.“ (11, 34b.) – a szem 
a lélek tükre, mondja a híres mondás. 
Azonban az evangélista a szem 
tisztaságát az egész test világosságára 
kivetíti. Nem csak a lelkedre, hanem az 
agyadra, a kezedre, szádra... Így tehát, 
minden részedre vigyáznod kell, mit 
érzel, mondasz, cselekszel, hiszen ez 
az összkép határozza meg azt az 
egyént, aki vagy. Ebben az esetben 
pedig figyelembe kell vennünk Márk 
evangélista 9, 4248. verseit, ahol óv 
bennünket a megbotránkoztatástól. 
Becsületes önfegyelemre van szükség, 
és az esetek többségében kemény lelki 
erőre, hogy az ember meg tudja tartani 
a lelkiismeret határvonalait. Ugyanis 
Isten Igéje szerint itt nincs kicsit ide, 
kicsit oda. Ha tiszta, akkor világos. Ha 
gonosz, akkor sötét. Kész. Ha pedig 
valami tiszta, akkor nincsenek kicsi 
foltok, lyukak errearra. Úgy gondolom, 
bármennyire is csal az ember is me
retünk, némiképp látjuk azt, amikor 
egy embernek tiszta a tekintete. A 
másik oldalon az is biztos, hogy 
érezzük, amikor az a bizonyos szempár 
éget, fájdalmat akar okozni még akkor 
is, ha a száj mást mond, a kéz mást 
mutat. 

Nem gyerekjáték a helyes látás és 
érzékelés, viszont itt most nem is 
a másik ember a fontos, hanem 
mindenki nézzen magába: „Vigyázz 
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Izrael – Ország? Nemzet? Gyülekezet?

tehát, hogy a benned lévő világosság 
sötétséggé ne legyen!“ (35.) – ezt 
a sötétté alakulást sokszor annak 
tulajdonítjuk, hogy egy másik ember, 
dolog, esemény váltotta ki belőlünk. 
Tényleg ennyire tartjuk magunkat, 
hogy ekkora „tét“ mellett mi ideoda 
merünk ingadozni, másra hárítani a 
felelősséget? Az önuralom hanyagolása 
néha nemes feladatot szolgál, viszont 
az esetek többségében – sajnos – nem 
épp dicséretre méltó. Nagyon erőteljes 
figyelmeztetés ez! Számomra ebben 
a mondatban a „tehát“ szónak van 
nagy jelentősége, ugyanis ezzel még 
jobban kiemeli, hogy a jó és rossz 
között nincs átmenet, nincs halvány és 
nincs sötétebb árnyalat! Gondolkozz 
csak el azon, ahogyan Máté evan gé
liumában fogalmaz: „Ha tehát a benned 
lévő világosság sötétség, milyen nagy 
akkor a sötétség!“ (Mt 6, 23.) – ez azért 
már elég mélyen lesújtó ahhoz, hogy 
eltántorítson az árnyalatok keresésétől. 
Nekem legalábbis – most így bele
gondolva – elég megalázó (lenne) abba 
a kategóriába tartozni, amit ennyire de 
ennyire sötétnek tulajdonít mennyei 
Atyánk.  

Halkan megjegyezve: talán még jó 
dolgot is jelenthet ez a mondat, ha már 

mindig a másik ember szerint tájé
kozódunk. A jó Isten majd azt a másik 
embert is e szerint a mérce szerint ítéli 
meg, szóval majd ő is megkapja 
a magáét. Igaz, hogy mi is, de legalább 
ő is. Csupán afelett a kicsiny dolog 
felett siklottunk el, hogy kinek 
a mércéje szerint. Talán kicsi folt esett 
a keresztyénségünkön. Talán kicsit sok 
a talán...

„Ha tehát az egész tested világos, és 
nincsen benne egyetlen sötét rész sem, 
akkor olyan világos lesz az egész, mint 
amikor a lámpás megvilágít téged 
a fényével.“ (36.) – tisztaságod, fényes
séged egyértelművé válik. Nem marad 
kétség, nincs semmiféle további filo
zófia, nincs szükséged reklámfogásra, 
hírnév gyártásra, hitelességi felmé ré
sekre, egyszerűen ha egyezik a belső 
világosság a kifelé mutató tisztasággal, 
akkor fényesség lesz belőle(d). Ez 
a folyamatot, majd pedig tényt pedig 
úgy nevezik: hitelesség. Amint gon
dolod, úgy is teszed. Ez nagy értéknek 
számít! Mások balgaságnak, ügyet
lenségnek, gyávaságnak, szentes ke dés
nek nevezik, viszont ők végül sö
tétségben maradnak. Miért érdekel 
bennünket ezeknek az embereknek 
a véleménye? Ezt sokszor kérdezem 

saját magamtól is... Ebből is látszik, 
hogy a fényesség „megvalósítása“ 
mindenpillanatos, húzós feladat. Már
pedig, ha az ember nem csak csillogni, 
hanem ragyogni is akar, akkor tuda
tosítania kell a hitelesség iránti 
kötelességérzetét.

A mi esetünkben tehát nincs szó 
sem retorikai fogásról, sem szónoklati 
szükségletekről, hiszen a mi Urunk 
bőrszínt és képzettségi szintet figyel
men kívül hagyva, tisztán és világosan 
megfogalmazza keresztyén létünk 
alap elveit, feltételeit. Nincs szüksége 
a látszatra, láttatásra, a „megfelelő“ 
szavak használatára, hiszen Ő maga 
már tökéletes és az értünk hozott 
áldozata, kegyelmi ajándékai épp elég 
biztosíték a keresztyén lélek számára. 
Legalábbis kellene, hogy számunkra is 
az legyen. Ezek a szavak keresztyén 
közegben szintén közhelyesnek han
goz hatnak már, viszont, ami mögötte 
van, azt nap mint nap, újra és újra 
tudatosítanunk kell, hogy hiteles sé
günket a lehető legjobb formába hoz
zuk, ne legyen szükségünk a „szeren
csére“ és a „rejtett“ kamerákra. Vegyük 
komolyan! 

     Režić Annamária

Naftali – erős akaratú és áldott

Naftali Ráhel szolgálójának, Bilhának 
második fia, Dán testvére. Neve Ráhel 
életének azon hosszú időszakára emlékeztet, 
amelyikben nem született gyermeke, s csak 
Bilha második fiának születése után lett 
anyává. Lea és Ráhel közötti feszültség 
Jákób házában mindennapos volt, amelyben 
Ráhel, Bilha két fiának születésével igyekezett 
helytállni. Ráhel ezt mondja: „És győztem is!”

A pusztai vándorlás idején Naftali Dán 
táborába tartozik, s együtt Izrael utóvédjét 
alkotják. Települési területe Issakár és 
Zebulon területétől északra, Kelet Galileában 
van. Debóra prófétanő idejében, a kána ni-
tákkal folytatott háborúban Naftali és Zebulon 
törzséből származó katonák alkották a 
támadó egységeket, akik a kánaáni király 
Jabin hadvezére, Sisera ellen harcoltak. 
Debóra Bárákot választja fővezérnek, aki 
Abinoam fia és Naftali törzsének tagja. 
Parancsára 10.000 harcos gyülekezik a 
Tábor hegyen, hogy felkészítse őket a 
kánaániak 900 vas harci szekere elleni 
harcra. A  harcmezőn Isten csodálatos 

segítségével legyőzik a kánaániakat. Naftali 
üldözi a legyőzött ellenséget, és a menekülő 
Sisera a kéni Jael sátrába menekül, aki 
megöli az alvó hadvezért. Ezután Naftali 
megerősíti helyzetét Északon, beteljesítve 
Jákób és Mózes áldását: „kegyelmet nyer 
bőven, az Úr áldásával teljes.” (5.Mózes 
33,23) Dán törzsével kötött szövetsége, 
erősíti a nép körében a helyzetét, különösen 
az ellenséges arámi királysággal szemben. A 
bibliai időben erejét a gazdasági fejlődésre 
összpontosítja, és nem vesz részt a politikai 
döntésekben. Politikai jelentőséget Dávid és 
Salamon idejében nyer, amikor területe Izrael 
egyik fontos központi területévé lesz északon. 
Dávid királyságában Dán területével együtt 
közigazgatási központ az arám királyságtól 
elhódított területek számára (Szíria és Észak-
Mezopotámia történelmi területei). Salamon 
király 12 közigazgatási területre osztja az 
országot. Ezzel szerette volna a törzseket 
egységesíteni és egyben országát újjá szer-
vezni, nem mindig véve figyelembe a törzsi 
határvonalakat. Ilyen két fontos körzet volt 

Dor és Naftali. Dor készítette a bíbor színű 
festéket, amelyet a királyok öltözékének 
színezésére használtak. Naftali jelentősége 
abból származott, hogy azon a hegyvidéken 
terült el, amelyik ellenőrizte a „tengeri utat” 
Egyiptom és Észak-Mezopotámia között. 
Később ütköző zónává lett Izrael és Arám 
körött. A terület fontosságát az is mutatja, 
hogy Salamon egyik lányát Táfat-ot férjhez 
adja Dor urához Ben Abinadabhoz. (1.Kir.4,11) 
Másik lányát, Boszmatot, Naftali urához, 
Ahimaachoz adja feleségül. A bibliai idők 
vége felé Izrael ellenségei erősebbnek 
bizonyultak, s Ben Hadad csapatai elfoglalják 
Naftali területét. A valamikori gazdaságilag 
erős terület hadszíntérré változik, s végül az 
asszír birodalom részévé lesz. Ezzel véget ér 
Izrael fennhatósága Galilea fölött, s a területre 
nagy számban telepednek pogányok a 
második templom felépítéséig. A Hasmo-
neusok uralma idején telepednek le zsidók 
ismét nagyobb számban Galileában.

Dr. Avschalom Kapach, Israel Heute
Ford. Csoma László
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Szórvány-magyarság

Tuska Enikő, konzul az Új Magyar Kulturális Központ vendége volt
2014. február 14-én, 19 órai kez det-

tel  ismét  megtelt  az  Új  Magyar  Kul-
turális Központ klubhelyisége, ugyanis 
Tuska Enikő, konzul  tett  látogatást  és 
tartott tájékoztatót a 2014. évi magyar-
országi választásokkal kapcsolatban.

Tuska Enikő, aki 2011. szeptembere 
óta a Zágrábi Magyar Nagykövetségen 
szolgálatot teljesítő magyar konzul és 
férje, Déra Nándor a péntek esti órák-
ban érkezett az Egyesület rendez-
vényére. A konzul asszony részletesen 
felvilágosította a tagokat arról, ki, 
hogyan, mi módon szavazhat majd 
a tavaszi választásokon. 

„Akinek van állandó magyarországi 
lakcíme, az az anyaországban egyértel-
műen egy szavazókörzetbe tartozik, benne 
van a nyilvántartásban. Így az a személy 
a megszokott módon szavaz otthon, 
Magyarországon. Természetesen van arra is 
lehetőség, hogy a külföldön tartózkodó 
személy külképviseleten sza vazzon: én április 
6án Zágrábban várom a szavazókat reggel 
6 órától este 19 óráig. A másik horvátországi 
szavazási lehetőség Eszék városában lesz, 
ahol szeptember 3. óta szintén van kül-
képviselet. Itt is leadhatóak az egyéni 
szavazatok. Az interneten, www.valasztas.hu 
oldalon minden információ pontosan, 
részletesen megtalálható.“ – mondta el 
Tuska Enikő, konzul. 

A jelenlévők nagy érdeklődéssel 
hallgatták a felvilágosítást, tanul má-
nyozták az írásbeli útmutatót, ugyanis 
az Új Magyar Kulturális Központ 
érintett tagjai fontosnak tartják 
a szavazáson való részvételt.

„Akinek azonban nincs állandó ma-
gyarországi lakcíme, viszont rendelkezik 
magyar állampolgársággal, annak a vá-
lasztás előtt regisztrálnia szükséges. Ezt 
megteheti a már említett weboldalon, 
vagy egy formanyomtatványt kitöltve 
postai úton. Fontos, hogy a lakcímkártya 
adatai szerint, pontosan töltsük ki 

a nyomtatványt. Ezután a honosított 
egyén kap egy értesítést, hogy sikerülte 
regisztráció. Ha minden rendben ment, 
kap egy egységcsomagot, melyet feladhat 
Zágrábba a külképviselet címére, vagy 
Budapestre a Választási Irodába. Mivel 
a postai átfutásra számolni kell, az 
urnákat már március 22től megnyitják 
a levélben szavazó magyarországi 
állampolgárok számára.“ – tette hozzá 
a konzul asszony.

Ezen az alkalmon a Radio Sunce 
egyik munkatársa, Tonči Jukić is részt 
vett, aki egy hosszabb, terjedelmesebb 
beszélgetést készített a Központ pár 

tagjával: Rupčić Bettyvel, az egyesület 
elnökével, RogošićRandics Zsuzsanna 
alelnökkel, Barbir Olgával, a közösség 
kulturális vezetőjével, Svoboda Lász-
lóval, Rogošić Marcival, valamint nem 
utolsó sorban a konzul asszonnyal is. 
A tagok meséltek az egyesület főbb 
irányvonaláról, tevékenységeikről, 
múlt beli eseményeikről, működésükről, 
valamint Tuska Enikő a konzuli 
munkaköréről is beszámolt a rádió 
munkatársának. A riportok az említett 
Rádió, kb. egy éve létrehozott új, 

kisebbségi műsorában lesznek hall-
hatóak majd.

„A Bálint napi találkozó kellemes és 
egyben hasznos időtöltést jelentett az 
Egyesület számára. Jól eső érzés, hogy 
mindennapjaink története felkelti mások 
érdeklődését, figyelmét. Megtisztelő volt 
számunkra, hogy a konzulasszony sze-
mélyesen látogatott el hozzánk. Választ 
kaphattunk a választásokkal kapcsolatos 
kérdéseinkre, sok hasznos tanácsot kap-
tunk külföldi magyar létünkre nézve, s 
mindez igazán jó hangulatban telt, 
tartalmas és kedves este volt.” – mondta 
el Emília néni, a központ egyik tagja.

Rupčić Betty, a Központ elnöknője 
egyegy „Hagyaték” c. könyvvel ked-
veskedett a konzul asszonynak és 
férjének, valamint a Sunce Rádió 
riporterének. Bízunk benne, hogy a 
jövőben még sok ilyen találkozónak 
leszünk részesei. Igyekszünk majd a 
legtöbbet megtenni annak érdekében, 
hogy magyar közösségünk pozitív 
irányba fejlődjön, növekedjen mind 
szellemi értékekben, mind pedig lét-
számban. Úgy legyen.

Režić Annamária      

Jelmezbál az Új Magyar Kulturális Központban
A 2011-ben fogant Jelmezbál ötletén az idén is 

új hajtás nőtt. A spliti Új Magyar Kulturális 
Központban ez éven a megjelenésben a „foglalkozás, 
hi va tás” személybeli megvalósítása volt az irányadó. 

2014. február 15-én, szombaton a dél u-
tá ni órákban közel negyven részt vevővel 
vette kezdetét a móka, a maszkba öltözöttek 

komédiája. A de rültség és jókedv hamar úrrá 
lett a tár saságon, a találékonyság pedig 
szem  mel láthatóan mindenkinek szívügye 
volt.        

„A gyerekek, fiatalok, és a lélekben fia tal 
korosztály egyedi jelmezei alapos meg-
fontoltságról és ötletes tehetségek soka sá-

gáról adott egy szép színes képet. A 
foglalkozások tág fogalmát igyekezett min-
denki jelmezben megalkotni és ezt magukra 
ölteni. Személy szerint engem, mint már 
sokat látott és tapasztalt illetőt ez éven 
különösen meglepett ez a sok kacagó ember, 
akik kivetkőztek a min dennapok prob lé má-
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Meghívó
Az Abaúj-tornai Egyházmegye 2014. 

március 16-án Magyarbődön ünnepi 
megemlékezést tart az 1848/49-es 
szabadságharc évfor du lója alkalmából. 

Az istentisztelet 14:00 órakor kez-
dődik a református templomban, igét hir-
det Ft. Géresi Róbert a Szlovákiai 
Református Keresztyén Egyház püspök -
helyet tese, közre mű ködik a Kassai 
Magyar Református Egyházközség 
Laudate Dominum énekkara.

A megemlékezés 15:00 órától az 
emlékoszlopnál folytatódik, ünnepi be szé-
det mond id. Gazdag József a kassai 
Löffler Béla Múzeum volt igazgatója. 

Mindenkit szeretettel várunk 
O.Zoltán 

iból és egy bizonyos karaktert magukra véve 
a kedélyes közösség törzstagjai lettek pár 
pillanat alatt. Én nagyon jól éreztem magam 
közöttük.” – nyilatkozta Svoboda Zagorka, 
az Egyesület tagja.

A foglalkozások igazán színes skálájával 
találkozhattunk ez alatt a pár óra alatt. Volt 
itt orvos, pincér, szakács, balett-táncos, 
tehenészlány, kalóz, rendőr, mikulás, katona, 
apáca, DJ, varázsló, rapper, festő, művész, 
takarítónő... Leleményes és fantáziát meg-
mozgató munkák eredményeit láthattuk. Az 

étel-ital fogyasztása mellett a tánc és 
mulatozás sem maradt el, sőt az újonnan 
látott barátokkal, ismerősökkel folytatott 
csevelyek is igazán örömtelivé tették ezt a 
vigasságot.

„A vidám est színvonalát jelenlétükkel 
zágrábi vendégeink emelték, Tuska Enikő, 
konzul asszony és kedves férje, Déra Nándor. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy részt tudtak 

venni brači barátaink is, a közelről és tá-
volabbról érkezőkkel egyetemben. Nem egy-
szerű napjainkban egy ilyen felhőtlen estet 
összehozni, de amint a tények mutatják, 
talán most mégis sikerült. Igazán lekö-
telezettnek érezzük magunkat, hogy a konzul 
asszonyék elfogadták a meghívásunkat és 
így, kötetlen környezetben is kellemesen el 
tudtunk beszélgetni, jó volt együtt lenni.” – 
mondta el Rupčić Betty, Központunk elnöke, 
s egyben az est főszervezője.        

A meglepettség, bohóság és jókedvű 

kacagás mindenki arcáról sugárzott. Nagyon 
jó érzéssel töltötte el az Egyesület tagjait a 
hétköznapok közepette egy ilyen esten való 
részvétel. Ezt az est ismét bebizonyította, 
hogy a Kulturális Központ tagjai nemcsak a 
hivatalos munkában, hanem a kikap
csolódásban, kötetlen szórakozásban is 
egyaránt összetartanak és össze tartoznak.  

     Režić Annamária      

Pályázat
A Lónyay Gábor Polgári Társulás és a 

Refor má tus Újság Szerkesztősége pályázatot 
ír ki Zemplén-vármegye kiemelkedő közéleti 
szerep lő je, Lónyay Gábor születésének 210. 
évfordulója alkalmából.

A pályázat témája: 
Lónyay Gábor élete és munkássága

A pályamunkák leadásának határideje: 
2015. március 15.

Postacím: 
Záujmové združenie Gábora Lónyayho 

–Lónyay Gábor Polgári Társulás, 
076 74 Drahňov-Deregnyő 216

A beérkezett pályamunkákat, amelyek nem 
lehetnek rövidebbek 20 gépelt oldalnál, törté-
nész bizottság bírálja el és javasolja díjazásra:

        1.  díj 800, €
        2. díj 500, €   
        3. díj 300, €
A Lónyay Gábor Polgári Társulás a három 

leg jobb munkát kiadja 2015. szeptember végéig.
Csoma László, igazgató

„Mindent megfontoltam, és 
meggondoltam.”

- írta I.Ferenc József császár és apostoli király abban a kiáltványban, amelyben 1914. 
július 28-án bejelentette alattvalóinak, hogy Bécs hadat üzent Szerbiának.

Charles Tisseyre, a francia parlament képviselője könyvet írt a háború kitörésének 
körülményeiről: „... Tisza István volt az egyetlen vezető államférfi Európában, aki komolyan 
szót emelt a háború ellen.” A merényletet követő koronatanácson azonban azok az – akkor 
még osztráknak számító – nemzetiségi politikusok szavazták le, akiknek hazája később a 
győztes államok között szerepelt, és Magyarország háborús szerepének a világ közvéleménye 
előtti félreértelmezésében aktív szerepet játszottak. 

A magyar katonák hősiesen küzdöttek, óriási véráldozatot hozva minden fronton. A 
háború kimenetele közismert. A ma élő nemzedék, akiknek nagyapái harcoltak a szerb, olasz, 
orosz, román hadszíntéren azonban nem feledkezhetnek a háború áldozatairól. 

Ezért a Református Tanulmányi Központ tanulmányi kirándulást szervez az osztrák-olasz-
svájci hármashatárhoz, ahol a 29. magyar Loudon gyalogezred katonái védték a határt 1915-
1918 között 2757 méter magasságban egy lépést sem hátrálva.

A tervezett időpont 2014. július-augusztus. További tájékoztatást a 0908 035 094-es 
telefonszámon, vagy a ladislavcsoma@gmail.com  E-mail címen kapható.

Csoma L
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Rejtvény
1. Mit látott meg az égen Noé az árvíz után?
2. Kinek jelent meg az Isten égő bokor képében?
3. Hol született Jézus?
4. Melyik torony leomlása után zavarodtak össze  
 az emberek, mert más nyelven beszéltek?
5. Melyik folyóban keresztelték meg Jézust?
6. Kinek ígérte Isten Izráel földjét?
7. Kit nyelt le egy bálna, mert nem hallgatott  
 Istenre?
8. Mire feszítették fel Jézust?
9. Ki volt Ádám és Éva fia, és Káin testvére?
10. Mit épített Noé, családjával, Isten parancsára?
11. Kit szeretett jobban egy apa 12 testvérénél?
12. Milyen fiút fogadott vissza az apja, aki elszórta  
 örökségét?
13. Ki volt Jézus nevelőapja?
14. Hogy hívták azt az óriást, akit Dávid egy  
 parittyával győzött le?

Kedves Olvasók! 
Nagy öröm Szerkesztőségünk számára az 

ifjúsági keresztrejtvény iránti egyre növekvő 
érdeklődés. A jólneveltség külön jelei azok a 

6.

Az igazi böjt
(Ézsaiás 58: 610)

Kedves Olvasóink! Amikor a hit tan órán a 
gyerekektől megkérdezem, mi is a böjt, mit je lent 
böjtölni, akkor az esetek túlnyomó több ségében az 
a válasz érkezik, hogy a böjti idő szakban nem 
eszünk húst. A gyerekek abból indulnak ki, amit 
látnak, amit tapasz talnak. Ami  kor ismerőseik 
böjtölnek, akkor nem esz nek húst. Igazság szerint 
ennek a böjtnek is meg van a maga értelme, ha 
nem máshogy, e gész ség ügyileg mindenképpen. 
Azonban a bibliai böjt egy kicsit másként néz ki. 
Nem köt hető evéshez, vagy nem evéshez, nem 
köthető semmiféle egyéb vallásos tevékeny-
séghez, hi szen az iga zi böjt az ember szívéből 
fakad. Legaláb bis az a böjt, melyet az Isten kér, 
követel tőlünk. 

Véleményem szerint, a legteljesebb és leg-
egyszerűbb leírása a helyes böjt nek Ézsaiás 
próféta könyvében van leírva, méghozzá az 58. 
fejezetben, a 6. verstől a fejezet végéig tartó sza-
kasz ban. Ebből a szakaszból egy értelműen kiderül, 
hogy a böjt az nem vala minek a nem cselekvése, 
hanem inkább vala minek a cse lekvése. A jó 
cselekvése. Hiszen mit is mond Ézsaiás? Az Isten-
nek az a böjt tetszik, amikor leoldják a bűnösen 
felrakott bilincseket, amikor szabadon bocsátják 
az elnyomottakat. Amikor a böjtölő ember 
megosztja a kenyerét az éhezővel, felruházza a 
ruhátlanokat, egyszóval amikor azt adja a rászoruló 
embernek, amire szüksége van! 

Ha körülnéztek a világban, melyben élünk, 
nagyon sok nyomorúságban élő embert lát hattok. 
Sokan élnek szegény ségben, annyira, hogy a 
mindennapi kenyér előteremtése is ko moly gondot 
jelent számukra. Vannak olyanok, akik nek nincs 

pénzük rendes ruhára, élel mi szerre. Egy keresztyén 
ember böjtjében ezekre az emberekre is gondol, és 
ahol csak tud, segít. 

De nem csak olyan emberek élnek körü-
löttünk, akiknek a kenyér vagy a ruha hi ány zik. 
Vannak olyanok, akik magányosak, akik nek 
életéből hiányzik mások szeretete. Ezek nek az em-
be reknek egy-egy jó szóra, beszélgetésre, 
kedvességre, mosolyra, egy kis figyel mességre 
van szükségük ahhoz, hogy jobban érezzék 
magukat ebben a világ ban. Ezek a dolgok pedig 
nem kerülnek pénzbe, de mégis nagyon tudnak hiá-
nyozni. Egy böjtölő keresztyén ember nyitott 
szemmel és nyitott szívvel jár a világban, hogy 
észrevehesse, hol tud segíteni, hol van szükség a 
segítségére. Nem sajnálja az időt egy kis beszél-
getésre, kedvességre, szeretetre. 

Azonban arra, hogy észre vegyük a nyo mo rul-

takat, bajba jutot takat, szükséget szenve dő ket, 
szükség van arra, hogy felfelé, az Isten felé is 
tudjunk nézni. Szükség van arra, hogy észrevegyük 
az Isten felénk áradó sze retetét, kegyelmét. Amíg 
az ember nem találkozik az Istennel, nem érzi meg 
szeretetét, addig az emberek nyomo rúsága sem 
érinti meg. A he lyes böjt gyökere tehát az Istennel 
való kap csolatban van, és innen kiindulva tud 
csele ke detté, valóságos segítséggé válni.  

Ha helyes böjtöt akartok tartani, akkor 
keressétek az Istent, és vegyétek észre azokat, 
akikhez küld benneteket. Kívánom, hogy ez így 
legyen. Áldott, Istennek is tetsző böjtöt kívánok 
mindnyájatoknak! 

Imádság: Kegyelmes Isten! Köszön jük 
szeretetedet, kegyelmedet, melyet Krisztusban 
ennek a teremtett világnak adtál. Add, hogy 
Krisztus bennünk lévő szeretetével tudjuk segíteni 
a körülöttünk élő embereket, és így tartsuk meg az 
igazi, Neked tetsző böjtöt. Ámen. 

Aranymondás: „Oszd meg kenye redet az 
éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, 
ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el 
testvéred elől!” Ézsaiás 58: 7 

Kraus Viktor
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köszönő levelek, amelyeket ifjú megfejtőinktől 
kapunk. Kiss Tamás olvasónk-megfejtőnk meg kö-
szönte, hogy a gyerekekre is gondoltunk. Hittan 
órán elhangzott, hogy apuval együtt olvasta 
megfejtőnk a cikket és együtt készítették a 
megfejtést is. Legyen áldott az Úr neve! 

A napokban örömünk még inkább növe-
kedett, amikor berzétei olvasónk és megfejtőnk 
egy általa készített keresztrejtvényt küldött Szer-
kesztőségünkbe. A most megjelenő rejtvényt 
Vajner Bettina, a Rozsnyó-i Református Iskola 
9-es tanulója küldte Berzétéről. Köszönjük, s az 
Úr áldását kérjük életedre.

Szerk.
IFI MEGFEJTŐK
A 4-s számú keresztrejtvényünk megfejtői
Réte: Szloboda Kardina Éva; Kulcsod: Nagy 

Judit; Nagymegyer: Családi Irén; Bátorkeszi: Holoj 
Célia; Marcelháza: ifj.Kacz Mária; Nagyölved: Molnár 
Judit; Nagybalog: Cégény Anikó; Buzita: Anderko 
Denis; Szeszta: Szaniszló Dominik; Nagykövesd: Tóth 
Eszter, Keresztúry Eszter, Keresztúry Krisztián, 
Lipán Barbara, Puskás Orsolya, Ladmóc: Vida 
Boglárka; Örös: Kenéz István, Lőricz Ildikó; 
Kaposkelecseny: Rudik Sebastián; Deregnyő: Hajtó 

Petronella, Kalán Rebeka, Kanóc 
Krisztina, Géczi Patrik, Szerbin 
Péter, Kocsis Roland

A 3-as számú keresztrejtvény 
megfejtői voltak még: Nagykövesd: 
Keresztúry Eszter, Kiskövesd: Sallai 
Csaba, Tiszacsernyő: Kiss Tamás 

A rejtvény megfejtését a Szer -
kesztőség címére lehet be küldeni, 
2014. március 31-ig: Református 
Újság Szerkesz tősége, Hlavná 
216. Drahňov 07674.

FIGYELEM: Csak az újságból 
kivágott, eredeti rejtvényt tud juk 
elfogadni.


