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Nem könnyű feladatot kapott a próféta Istentől, ítéletet 
kell hirdetni. Nem a környező lenézett, és kárhozottnak tu-
dott népek fölött, hanem saját népe fölött. Az ítélet azonban 
nem olyan verdikt, amely megfellebbezhetetlen, hanem a 
kezdetén ott van a „De ha” szókapcsolat, amelyben benne 
van a kegyelem lehetősége és felelőssége is. Ez a szókapcso-
lat előrevetíti a feltételnek való megfelelés szükségességét. 
Volt már hasonló helyzet a választott nép történelmében, 
Egyiptomban, csak akkor más volt a kiindulópont: Ha hisz-
tek,…! Miért más? Azért, mert ott megvolt a „mustármagnyi 
hit”, amiben megmaradni, és megerősödni kellett. A megin-
gások ellenére – Korah fiai, Mirjam esete, stb. – a hit növe-
kedett, a bizalom Isten kijelentése iránt újra és újra helyre-
állt, s Isten ígérete beteljesedett. Ézsaiás idejében teljesen 
más a helyzet! Ebben az időben a „nem hisztek” jelenti a 
kiindulópontot, azaz, a megmaradásukért akkor teszik a leg-
többet, ha hitre jutnak. Ehhez maga Isten nyújtja népe szá-
mára a segítséget. Ézsaiás elmondja, hogy Asszíria és Efra-
im együttes ereje sem képes legyőzni Júda királyságát, 
amivel Isten ösztönzi a választott népet, hogy hitre jusson. 
A keresztyénség számára Jézus így fogalmaz: „Ne félj, csak 
higgy!”, „aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül,…”, „aki 
hisz énbennem, ha meghal is él..”, „minden lehetséges an-
nak, aki hisz”….! Csupa bátorítás, segítség a hitre jutáshoz! 
Sajnos, ahogy a húsvéti megnyílt sír sem elegendő sokak-
nak, hogy lezárják életük szomorú, hitetlen időszakát, és 
hitben járjanak, sokan Ézsaiás idejében sem fogadták el Is-
ten kijelentését. Az ígéretek megvalósulását szerencsének, 
vagy szerencsétlenségnek tartották, esetleg emberi képessé-
geknek tulajdonították. Ez azt jelentette, hogy nem hit és 
reménység (megmaradás), hanem elbizakodottság, vagy két-

ségbeesés (nem maradtok meg) lett úrrá rajtuk. 
Napjaink felvidéki magyarságának eseményeit látva so-

kunkat foglalkoztat a „megmaradás” és „elfogyás” kérdése. 
Az 1990-es választások idején a 600.000 főnyi felvidéki ma-
gyarság egyik választási gyűlésén valaki azt mondta: „Az 
apagyilkosnak is meg kell bocsátanunk, mert olyan kevesen 
vagyunk!” A mostani választások előtt már csak 500.000 
főre zsugorodott magyarságunk, s az állítólag e magyar né-
pességet képviselni kívánó pártoknak eszükbe sem jutott, 
hogy a múlt mulasztásokkal, bűnökkel, önzéssel terhelt idő-
szakát lezárják, és valóban a teljes felvidéki magyarság kép-
viseletének fontosságát tartsák szem előtt. Ha valóban a 
nemzetiségünk érdekeit, és nem önmaguk által létrehozott 
pártok érdekeit akarták volna képviselni, akkor most nem 7 

magyar képviselő lenne a parlamentben! Ráadásul, amikor 
ezek a pártkatonák még egy pártban, 8 évig kormányténye-
zőként jól fizető tisztségeket töltöttek be, eleve lemondtak a 
magyarság ellen elkövetett gyalázatosságok kérdésének ren-
dezéséről, a magyarság gazdasági helyzetének javításáról, a 
magyarlakta területek munkalehetőségeinek gyarapításáról. 
Helyette kaptunk sorozatgyártott szobrokat, hogy legyenek 
helyek, ahol politikusként koszorúzhatnak, turulmadarakat, 
azaz jelképeket, bálványokat, üres szólamokat!

Eközben a fiatal, munkát, megélhetést kereső nemzedék a 
„lábával szavazott”, és szétszóródott a világban Ausztráliától 
az USA-ig. Ők már nem szavaznak, jórészben nem magyar 
hitvessel, élettárssal alapítanak családot, s nem is követik szü-
leik hitét! Miközben 100.000 fővel fogyott a Felvidéken élő 
magyarok száma, a magukat magyarnak nevező pártok osztó-
dással szaporodtak. Nem csoda, hogy a politikusok be nem 
váltott ígéreteire, és az újonnan elhangzott ígéretekre nem 
volt kíváncsi, és nem rohant az urnákhoz a Felvidék magyar-
sága. A felvidéki magyar választó egységet, és nem megosz-
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Amikor épp kiszolgáltatott vagyok! És akkor…?(!)
„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jak. 5, 16.b.)

 
„Egy kissé együgyű fiú minden alka-

lommal, amikor elment a templom előtt, 
beköszönt: 

- Szia, Jézus, Pista vagyok! 
Amikor a pap ezt meghallotta, meg-

szidta a tiszteletlenségéért, de a fiú to-
vábbra is folytatta a fura üdvözlést. Egy-
szer a fiú éppen az úton ment át, amikor 
nagy sebességgel száguldva feltűnt egy 
autó, és úgy látszott, mindenképpen elüti 
a gyereket. Az autó csikorogva fékezett, és 
a járókelők ámulatára a fiú sértetlenül 
állt a kocsi mellett. 

– Mi történt, hogyan úsztad meg? – 
kérdezték tőle. 

- Nem én csináltam – mondta a fiú. – 
Egyszer csak itt termett egy ember, azt 
mondta: „Szia, Pista, Jézus vagyok!” – és 
elrántott az útból.”

Kedves Testvéreim! ...olyan csodás 
dolog az ártatlanság, az önzetlen és sze-
retetteljes megnyilvánulás, az irigylésre 
méltó irigység-mentes gondolatmenet és 
magaviselet, mindennapi (igyekszem fe-
lebarát lenni) élettevékenység... Én akár-
hányszor ilyen (nevezzük közös neve-
zőn) JÓval találkozom, hálát adok 
Istennek, hogy észrevettem a jót és hogy 
nekem is van lehetőségem mindenféle 
JÓ megtételére. Van lehetőségem, Tőle 
természetszerűen való adottságom és 
kínálatom, melyben bőven válogatha-
tok... Ha akarom, ha érzékelem és érzé-
keltetni akarom, ha nem a „majd 
megoldódik”-ra bízom a dolgot. 

Amikor az ember épp kiszolgálta-
tott, sokféle dolog kerítheti hatalmába. 
Hosszabb-rövidebb időre, több-keve-
sebb sikerrel, vidám vagy épp keserves 
utóhatásokkal, gyógyítható, vagy mara-
dandó károsodást szenvedve, esetleg 
megnyugvást és megújulást teremtve 
életünkben. Sokszor el sem jut a tuda-
tunkig, mennyi hatás ér bennünket a 
mindennapokban, mennyi döntést ho-
zunk reflexszerű viselkedésünk során, 
mennyit mulasztunk, mennyi örömöt 
szerzünk. Az ember általában nem gon-
dolja meg kétszer, amit a hétköznapok-
ban cselekszik, mert már rutinszerű a 
monotonság. Viszont, ha igaz az, hogy a 
hívő ember a Bibliát olvasva nap, mint 

nap gyarapszik és hitben gazdagszik, 
akkor nagyonis el kellene gondolkod-
nunk ezen a (nem biztos, hogy helyes) 
rutin-életstíluson. Részletekben a kisör-
dög. Nem biztos, hogy ma is helyes az, 
amit gyerekkorunkban megszoktunk, 
ugyanis ez csak „egy” megszokás. Nem 
biztos, hogy annak a bizonyos ember-
nek ma sem kell köszönnünk, mert so-
hasem/úgysem köszön vissza. Az sem 
biztos, hogy helyes, ha ezen a héten sem 
megyünk templomba, mert már annyi-
szor nem voltam, szóval ennyi még bele-
fér. Nem szabad hagynunk, hogy a 
 lustaság, a félelem, a különféle szólás-
mondások, a szomszéd unokájának a 
testvérének a nagybátyjának a legjobb 
barátjának gondolatsora határozza meg 
életfelfogásunkat és véleményünket, 
nem szabad hagynunk, hogy ellaposod-
junk, beletörődjünk, és csupán megszo-

kásból éljünk. Miért? Mert ha már úgy 
döntöttünk, hogy a depressziós önsajná-
lat helyett mégiscsak életben kellene 
maradnunk, és de jó is lenne, ha végre... 
bármi is a mondat vége, a lényeg, hogy 
akarjuk és merjük véghezvinni! A to-
vábbiakban pedig nem a „de miért?”-en 
van a hangsúly, hanem az „azért, 
mert...!”-en! Tanuljunk meg végre kérdé-
sek nélkül is megbizonyosodni arról, 
amit egyébként is tudunk, csak épp ne-
hezünkre esik igénybe venni agysejtje-
inket és lerázni magunkról a negatív 
lelkiállapotot. Elég!

Annyi féle feladattal, helyzettel, ki-
hívással, megnyilvánulással találko-
zunk életünk során, melyeket akarva 
akaratlanul is kezelnünk kell. Néha mi 
vagyunk a főszerepben, néha pedig még 

mellékszereplőnek is gyatrák vagyunk. 
Ettől még a lecke adott és valahogy min-
dig reagálnunk kell. Néha mi tartozunk 
felelősséggel, néha mi értünk vállalnak 
felelősséget, de valaki mindig felelős a 
végeredmény kialakulásáért. Ki va-
gyunk szolgáltatva a helyzetnek, saját 
természetünknek, a másik lelkiállapotá-
nak és élettapasztalatának, oly sok kri-
térium van, mely meghatározza a végki-
menetelt, melyet mi általában jó előre 
eldöntünk, mi is lesz... Na de akkor mi 
értelme van magának a folyamatnak? 
Mindegy, ha bele sem kezdünk, ha már 
úgyis tudjuk előre, mit fog a másik mon-
dani, tenni, arra mi hogyan válaszolnuk.. 
Ki kell lépnünk a kialakított és kialakult 
formációkból, variációkból és új életmó-
dot kreálni, melyet nem a düh, a fortyo-
gó, elfojtott sérelmek, esetleg az előre 
bebeszélt és eldöntött végkimenetel ha-
tároz meg. 

Mivel pedig az említettek alapján 
felelősséggel tartozunk magunk és fele-
barátunk iránt, ezért még fontosabb, 
hogy időnként kifertőtlenítsük szemé-
lyiségünk azon területeit, melyek kivet-
nivalót hagynak maguk után - a Jó Isten 
mércéje szerint. Tegyük ezt azért, hogy 
rendben legyünk és másokat is a rend 
irányába terelhessünk. Nem csak az a jó 
kapcsolat, melyben az embernek a 
kisújját sem kell mozdítania, mert az a 
másik tetőtől talpig tisztességes keresz-
tyén ember, hanem az is példamutató 
lehet, amikor az ember egy olyan másik 
embert kap „feladatául”, akinek/akin ke-
resztül meg kell mutatnunk, mi is az 
igaz keresztyéni lelkület, magatartás. 

„Testvéreim, ha valaki közöttetek elté-
velyedik az igazságtól, és megtéríti valaki, 
tudja meg, hogy aki megtérített egy bű-
nöst a tévelygés útjáról, megmenti annak 
lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez.” (Jak. 
5, 19-20.)

A Bibliában vannak szakaszok, ahol 
az írón keresztül a jó Isten azt paran-
csolja, hogy aki hitetlen és bűnös, azzal 
ne közösködjetek, viszont más helyeken 
azt írja, hogy ezek iránt az emberek 
iránt szeretettel és béketűrően viseltes-
setek, mert cselekedeteitek és imádsága-
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tottságot, hitet, és nem önhittséget vár 
el azoktól, akikre szavazni hajlandó!  Hi-
ába álltatják magukat „igaz magyarság-
gal” egyes „megélhetési magyarok”, ki 

kell mondanunk, nem ők jelentik a meg-
oldást, hanem az Ézsaiás próféciájában 
kijelentett egyetlen megmaradási lehető-
ség és felelősség. Sajnos, hogy most már 

felénk is úgy hangzik, miként a próféta 
nemzedéke felé is hangzott: „De ha nem 
hisztek, nem maradtok meg!” 

Csoma L.
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NŐK A BIBLIÁBAN - Mirjam 
(2Mózes 2,4,7-8; 15,20-21; 4Mózes 12,1-15, 20,1)

Mirjam Jókebed és Amram lánya, Áron és Mózes testvé-
re volt. Mózes születése körülményeinek elbeszélése során 
kerül először megemlítésre a neve. Ő az a testvér, aki a hát-
térből vigyáz a csecsemő Mózesre, akit elrejtettek a nádas-
ban. Amikor a fáraó lánya megtalálja a gyermeket, Mir-
jam bátor közbenjárására sikerül Jókebedet, 
Mózes édesanyját felfogadni dajkaként. 
Már itt bizonyságát teszi annak, hogy 
erős lelkű, rátermett nő. 

Mirjammal ezután az Egyiptom-
ból való menekülés idején  foglalko-
zik a Szentírás, amikor már próféta-
nőként tisztelték. A Vörös-tenger 
szétválásakor Mózes és az egész 
nép dicsőítő éneket énekel Isten-
nek, akkor Mirjam veszi kezébe a 
dobot, és Izrael asszonyai táncot 
lejtve mentek utána, s énekelték 
együtt az ének refrénjét. Miriam ve-
zető szerepe a nők körében nyilvánva-
lóan nagyobb, mint amennyit a történet 
sejtet. Mózes mellett Áron és Mirjam is kive-
szi a részét a szolgálatból a nép élén. Az akkori 
uralkodási modelltől eltérően végezték munkájukat: jó pél-
dával tanítottak, uralkodás helyett szolgálatnak tekintették 
küldetésüket, s  Isten akaratát igyekeztek teljesíteni saját 
céljaik helyett. 

Amikor az izraeliták Hacerot pusztájában táboroztak, 
Mirjam és Áron Mózes ellen fordult, amiért kúsita asszonyt 

vett feleségül. Ez a megnevezés Cippórára vonatkozott, aki 
azonban inkább volt midjáni származású, mintsem kúsita. 
A két törzs azonban közel lakott egymáshoz, ezért Mirjam 
megjegyzése gúnyolódásként hat. A családi viszály során 

megkérdőjelezik azt is, vajon egyedül Mózes-e, akihez 
szólt az Isten, hiszen őhozzájuk is szólt már az 

Úr. Ekkor összehívja hármójukat Isten a 
megnyilatkozás sátrába, ahol egy felhő-

oszlopban alászállt, és figyelmeztette 
őket, hogy a prófétáknak látomások-
ban és álmokban jelenik meg, egye-
dül Mózessel áll meg szemtől szem-
ben, és fedi fel magát. Isten, 
haragjában, eltávozik, hátrahagyva 
Mirjamot ’poklos betegségben’, ami-
től fehérre vált a bőre.  Amikor 
Áron meglátta nővére kiütéses bő-
rét, Mózeshez fordult, hogy könyö-

rögjön Istenhez, hogy ne büntesse 
őket esztelenségükért. Isten azt vála-

szolja, hogy ha az apja köpte volna arcul 
Mirjamot, akkor is hét napig kellett volna szé-

gyellnie magát, ezért azt parancsolja, zárják ki 
Mirjamot a táborból hét napra. Mózes engedelmeskedett, a 
nép pedig kivárta az elkülönítés idejét, s nem indultak to-
vább Mirjam nélkül. 

Mirjam akkor halt meg, amikor a nép Kádesnél táboro-
zott Cin pusztájában,  s ugyanott temették el.

Györky Szilvia

Miriam dicsőítő éneke 
(Wilhelm Hensel, 1836)

itok által válhatnak ők is Istenfélővé. Ha 
valaki káromkodik, intsük meg, de ne 
veszekedjünk és hagyjuk faképnél, ha-
nem próbáljunk annak az embernek a 
lelkéhez közelebbb kerülni, hogy meg-
értsük, miért is van oly nagy szüksége a 
jó Isten megváltására. Ha valaki szere-
tetlenül, kellemetlenül, ellenségesen vi-
selkedik, próbáljuk elővenni türelmün-
ket és szívbéli melegségünket, mellyel 
talán kideríthetjük, miért szomjazza az 
az ember az élő víz forrását. Nem azt 
mondom, hogy rohanjunk az éhes 
oroszlánok közé és próbáljuk őket meg-
győzni, hogy valójában nem is éhesek, 
hanem, mint ahogy a vicc is mondja, 
tanítsuk meg őket imádkozni étkezés 
előtt. Sok esetben a dolog közel sem vic-
ces, viszont karót nyelve és kemény ke-
resztyén dogmákba burkolózva sem le-
het a világ embere felé közeledni. 
Hiszen, aki nem keresztyén környezet-
ben/családban nevelkedett, annak nem 
kezdhetjük magyarázni, hogy milyen 
jóságos az Isten, hiszen megeshet, hogy 
egész életében éhezett, beteg, kiszolgál-

tatott saját, vagy más hibájából, s ilyen-
kor látnunk kell, hogyan is kezdjünk a 
megbékéltetéshez. A legfontosabb az 
lenne, hogy ne hagyjuk a kiszolgáltatott 
állapotban, hanem próbáljuk megérte-
ni, miért alakult ki ez az állapot, majd 
csak ezután tudunk közeledni felé. Ter-
mészetesen a lélektan itt sok sok egyéb 
lépést sorol fel és tesz nagyító alá, vi-
szont a lényeg az, hogy próbáljuk meg-
érteni az embert, csak így „várhatjuk el”, 
hogy ő is elfogadja a mi segítségünket. 
Értsük meg, dolgozzuk fel a kiszolgálta-
tottság mibenlétét, és akkor tudjuk csak 
helyes vágányra tenni a helyzetet. 

Így húsvét alkalmával az ember el-
gondolkodhat nem csak mások, hanem 
saját kiszolgáltatottságán is, hiszen min-
denkinek meg van a saját keresztje. Vi-
szont én hiszem azt, hogy minden em-
ber életében jelen van egy olyan ember, 
aki a segítségére lehet. Persze, ezt van, 
aki látja, akarja, elfogadja, s van, aki 
egyszerűen nem akarja. Még itt is lehet 
hibás az adó és a vevő is, azonban soha 
ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy bár-

mit és bárhogyan is teszünk, a jó Isten 
Mindeható! 

De jó lenne, ha az emberi egoizmus 
egyszercsak átalakulna „szeresd feleba-
rátodat, mint magadat” állapottá... 
Gondoljunk csak bele, hogy az emberek 
azért állnának sorba, hogy a másiknak 
segítsenek, és nem azért potyáznának 
soronkívül, hogy ők legyenek a közép-
pontban. 

Létünk középpontjába Krisztus ke-
resztjének kellene lehorgonyoznia, hogy 
mi is olyan magabiztossággal viseltes-
sünk Jézus életünkben való munkálko-
dása iránt, mint Pista a csikorgó autó 
mellett állva. Álljunk meg egy pillanat-
ra és gondoljuk csak végig, mennyi min-
den történhetett volna már velünk, ha 
Valaki „épp akkor” nincs „épp ott”. Ad-
junk hálát azért, hogy tudjuk, hol kell 
keresnünk a kiszolgáltatottság különfé-
le megnyilvánulásaira a gyógyírt. Ehhez 
adjon az Úr mindennap megújuló hitet, 
békességet, szeretetet... 

Csoma Annamária
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A SVÁJCI ATEISTA, AKI A BIBLIÁT NÉPSZERŰSÍTI
Putyin-Rothenbühler-Jack White titkos „szövetsége”?

   
Valóban az abszurdok korában élünk. Olyan időben, amikor az a hír, ha egy muszlim áttér keresztyén hitre, és „megússza”, életben 

marad. Vagy ha iszlám bíróság felmenti a halálra ítélt prédikátort, mint például két éve Juszef Nadarkhani iráni protestáns lelkészt. Legújabban 
meg az „a” hír, hogy a protestantizmus kálvini fészkében, Svájcban a közismert ateista újságíró, korábban nagy lapok főszerkesztője elkezd 
a Biblia mellett „lobbizni”. Színből vagy szívből, ez most mindegy, de mintha a kövek kezdenének el kiáltani. Különös ébredés és ébresztés 
tanúi vagyunk… (Forrás: pro-medienmagazin.de; aargauerzeitung.ch) Szemleíró: Dr. Békefy Lajos

 

FIATALOK, OLVASSÁTOK A BIBLIÁT!  Junge, lest die Bibel!
 

Peter Rothenbühler, író, újságíró, ki-
adó, korábban a SonntagsBlick, a 
Schweitzer Illustrierte és a Le Matin 
című lapok főszerkesztője Aargau Kan-
ton újságjában, az Aargauer Zeitung va-
sárnapi számában meglepő címen tette 
közzé gondolatait, illetve felhívását, így: 
Fiatalok, olvassátok a Bibliát! Önmagá-
ban semmi feltűnő nincs ebben a felszólí-
tásban, mondják ezt a „bibliás” nagyszülők gyerekeiknek és főként 
unokáiknak, ez hangzik a templomokban, gyakran hitoktatók vagy 
éppen erkölcstanászok szájából. De hogy ezt egy Franciaországban 
és Svájcban közismert ateista írja le, ez azért már más. Rögtön felme-
rül a kérdés: Miért? Nem kell sokat találgatnunk. Hiszen ha valaki 
manapság Európa bármely egyetemén irodalmat, történelmet vagy 
európai filozófusokat tanul, tanulmányoz, tanít, nem kerülheti meg a 
kontinens 2000 éves kultúrájának alapvető ősforrását, a Bibliát. „Ol-
vastátok Shakespeare-t, Goethet, Dantet, Montaigne-t, s nem értitek, 
mi van a János 1,1-ben?” – teszi fel a kérdést a svájci cikkíró.(Hivat-
kozott helyen ez áll: Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és 
az Ige Isten volt). „Majd kiesek a székemből” – írja Rothenbühler –, 
„amikor sok fiatal nem tudja, hogy aki európai világunk irodalmával 
és eszmetörténetével szembesül, annak a Biblia eminensen fontos, 
megkerülhetetlen forrás-szerepével is szembe kell néznie”.

 
PUTYIN ÉS ROTHENBÜHLER EGY HAJÓBAN - ÉRTÉKRENDI 

HASONLÓSÁG?
 
A meggyőződéses ateista újságíró miért lett a Könyvek Könyvé-

nek egyik média-főkorifeusa? Eljutott volna odáig, ameddig mondjuk 
a fáma szerint Putyin elnök, aki elmenvén a pátriárkához, I. Kirillhez, 
imigyen szólt hozzá: Őboldogsága, Oroszországot már csak Isten 
mentheti meg. (Mire persze az okos főpap pozicionálni akarván sze-
retett ortodox egyházat, állítólag így válaszolt: Nem egészen így, 
fiam! A „szent anyácskát”, Oroszországot csak az ortodox egyház 
mentheti meg! – Nyilván, nem Isten segítsége nélkül…). Mindenesetre 
Rothenbühler érvelése sem akármilyen. Szerinte az is a Biblia olvasá-
sa mellett szól, hogy „gyakorlatilag az egész mai demokratikus állam- 
és jogrend alapvető értékrendje a Bibliában található”. Ilyenekre gon-
dol a svájci ateista: a Tíz Parancsolat, a Jézus által hirdetett és megélt 

felebaráti szeretet, megbocsátás, irgalom, emberi egyenértékűség, 
melyek nélkül nincs modern állami élet sem. Mennyire másfajta ate-
izmus ez, mint a 20. század harcos, gulágos ateizmusa, vagy a fran-
cia felvilágosodás maró és cinikus hit-, és egyházellenessége vagy a 
„tudományos materializmus” nemrég még házunk táján is uralkodó 
hivatali-ideológiai ateizmusa?!

 
A FIATALOK ANALFABÉTÁK A KERESZTYÉN ÉRTÉKEK 

TEKINTETÉBEN
 
Szerinte az egyházban tapasztalható negatív jelenségek magya-

rázzák a fiatalok távolságtartását, illetve hogy mégis valamiképpen 
eleget tegyenek a belső lelki parancsnak, militáns vagy szektás hi-
tek, álhitek, olykor életveszélyes téveszmék felé sodródnak, vonzód-
nak. Mert annyi alapvetően bizonyos, hogy valamiféle Isten-kép vagy 
istenpótlék nélkül nem lehet élni, s ezt a fiatalok egy része ösztönö-
sen érzi, másik része ennek ösztönzésére tudatosan keres. Önkéntes 
analfabéták a fiatalok a keresztyén értékek tekintetében – írja az 
ateista svájci publicista.

 

EGY KIS VASÁRNAPI ISKOLA JÓT TESZ
 
Az ilyen alkalmakon az ateista szerint a bibliai történetek és az 

időtlen, kortalan megállapítások, életelvek, tanítások dimenziójába 
lépnek a fiatalok, vagy a gyerekek, s ezek örömmel tölthetik el a szí-
vüket. Mert hogy bizony van szívük és értelmi-érzelmi világuk is, még 
ha oly zűrzavaros is olykor. A svájci ateista szerint még a francia 
forradalom hármas nagy ideája, a szabadság, 
egyenlőség, testvériség is Jézus tanítá-
sán nyugszik. Egy kis vasárnapi isko-
la igencsak jót tesz nekik, különben 
még azt hihetnék, hogy húsvétkor 
egy tapsifüles támadt föl. Szerinte 
nincs semleges állapot, azokat a lu-
kakat, amiket a keresztyénség nem 
képes betölteni, azonnal másfajta vi-
lágnézetek, vallások foltozgatják be a ma-
guk „üzeneteivel”. És ebben nem csak a militáns iszlámnak jut esély, 
hanem másfajta nézeteknek, téveszméknek is. Cikkét így fejezi be: 
„Fiatalok, olvassátok csak úgy egyszerűen a Bibliát! De fejjel és ész-
szel! A Biblia nem receptkönyv. Hanem valami, amiről érdemes vitat-
kozni, beszélgetni…”.

Hitről hívőknek
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 JACK WHITE-IG MEGSZÓLALNAK A KÖVEK

 
Nocsak! Mintha az ateista főszerkesztő úr felcsapott volna ön-

kéntes misszionáriusnak. Avagy Isten malmai lassan, de biztosan 
őrölnek? Netán mégis csak az általa is többször, nagyon pozitíven 
idézett Jézusnak lenne igaza? A virágvasárnapi bevonuláskor a tanít-
ványok egész sokasága így kiáltozott: Áldott a király, aki az Úr nevé-
ben jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban! – Mire 
a sokaságból néhány farizeus odalé-
pett Jézushoz, s ezt kérte: Mester, 
utasítsd rendre tanítványaidat! Ő vi-
szont erre így válaszolt: „Ha ezek el-
hallgatnak, a kövek fognak kiáltani” 
(Lukács 19,37-40). Lausanne-ban és 
Párizsban megszólaltak volna a kö-
vek? Az ateisták Isten után kiálta-
nak? Nagy hír ez, még akkor is, ha 
nem egészen van így. Bár! 

Nem ez történt akkor, amikor 
Jack White, az amerikai zenész, ze-

nei producer, rock-sztár, aki eredetileg papnak készült, a wisconsini 
szemináriumba, majd egy új erősítő megváltoztatta egész pályáját. A 
rock, alternatív rock, blues-rock, punk blues mestere elképesztő sike-
rei csúcsán, nemrég verset, majd dalt írt a zene szentségéről. Ebben 
így fogalmaz: „Kiáltsatok, bármilyen mikrofonotok is van, különben 
ezek a kövek fognak kiáltani helyettetek. Ugorjatok a démonok elé, 
álljatok a gyávák és azok elé, akik kitépnék a tüdőtöket és letörnék 
a szenvedélyeteket, híreszteljétek élőnek és halottnak, amiről a szí-
vetekben tudjátok, hogy igaz, és amiről tudjátok, hogy füleitek örök-
ké hallani fogják, hogy az emberi faj dallama, olyan dal, amelynek 
soha nincs vége. A zene szent”. Igen, a kövek kiáltanak Moszkvától 
Detroitig, Lausanne-tól Párizson át Berlinig, Ottawa-ig, meg Teherá-
nig. Ki hallja meg a kövek kiáltását, ha már a Kenyér kérését és kíná-
latát nem? Mert Jézus azt is mondta: Én vagyok az Élet kenyere. 
Majd: ha megdobnak kővel, dobj vissza kenyérrel! Igen, ez is a 21. 
századi jogrend alapreflexe kellene legyen! A túlélés világetikájáé. 
Vagy jön a világpusztulás, s a kultúra, a kultúrák alkonya és a lefeje-
zések, Kalasnyikovok aranykora. „Csak” ennyi a tét. Erre lám még a 
józan ateisták is rádöbbennek. Van mit meghallani, meghallanunk, 
felfognunk, ahogyan a svájci ateista írta: Fejjel és ésszel (is)…  

Menekülés a bilincsek közül
Isten végtelennek tűnő kegyelmének 

és szeretetének köszönhető, hogy im-
már kétezer éve hallható a Szabadító 
örömhíre a földön. Mára már nagyon 
sok ember ismeri (ismerheti) Jézus meg-
váltói életművét. Mégis, ha néha meg-
hallgatom a világ országaiban történtek-
ről szóló borzalmas híreket, mindig 
ugyanaz a kérdés fogalmazódik meg 
bennem: Sehol egy ember, aki ismeri Jé-
zust? Hol vannak a tanítványok? 

Városomban, Ipolyságon nemrég 
találkoztam egy emberrel. Napok, he-
tek múltán is ujjong bennem a Lélek: 
átütő Jézus-illata volt. Mondataiból, 
saját bőrén megélt történeteiből új 
„apostolok cselekedeteit” lehetne írni. 
Hála az Úrnak, ő le is írja. Molnár Ró-
bert, Kübekháza polgármestere osztot-

ta meg bizonyságtételeit mindazokkal, 
akik elfogadták az Ipolysági Reformá-
tus Egyházközség meghívását a 2016 
február 15-16 között megrendezett 
evangelizációs napokra. Bizonyságté-
teleit „Menekülés a bilincsek közül” 
címmel foglalta össze.

Molnár Róbert 1998 és 2002 kö-
zött a Magyar Országgyűlés képviselő-
je és jegyzője volt. Vallomásai szerint 
Isten kiemelte a világi, politikai reflek-
torfényből és visszaküldte szülőfalujá-
ba, amit akkor tragédiaként élt meg. 
Mint ahogyan Pál apostol nem válha-
tott farizeusként Jézus tanítványává, 
úgy Molnár Róbert sem lehetett or-
szággyűlési képviselőként Isten szíve 
szerinti tanítvány. Isten elképzelése a 
tanítványságunkról szöges ellentétben 

áll a mi legszebb legetikusabb, 
legkeresztyénibb elképzeléseinkkel is. 
Ezt az embert is összetörte, megalázta 
majd újjá építette az Isten. Ugye kedves 
olvasó testvérem találunk mi ilyen élet-
történeteket a Bibliában sokat? S vajon 
a jelenkori egyházban miért olyan ke-
vés az ilyen, életeket velejéig megvál-
toztató újjászüle-
tés? Kübekházán 
miért, Ipolyságon 
miért nem szület-
nek újjá az embe-
rek gyakrabban? 
Nem azért, mert 
mi olyan tanítvá-
nyok vagyunk, 
akik nem akarunk megbotránkoztatni 
senkit? Nem vállaljuk fel azt, hogy kigú-
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nyoljon a világ, mint Mesterünket. 

Manapság minden népét szerető 
ember törtet a politikába, hogy jót te-
gyen nemzetével. Előadónk pedig: Ott-
hagyja a legmagasabb szintű politikát, 
hogy hatékonyabban tegyen valamit né-
péért. Hogy is van ez? Molnár Róbert 
bizonnyal elhitte azt, amit Isten mon-
dott a nemzetek megmaradásáról: „Bol-
dog az a nemzet, melynek Istene az Úr.” 
Zsolt 33,12 Talán senki sem merne olyat 
állítani ma, hogy a magyar és a szlovák 
nemzeteknek nem Istene az Úr. Én is 
hiszem és vallom, hogy mindkét nemzet 

Isten szerető oltalma alatt van. Csak az 
érthetetlen számomra, miért vagyunk 
olyan siralmasan kevesen az imacsatá-
ban? Amikor össze kell gyűlni és kiálta-
ni nemzeteinkért az Úrhoz, hol vannak 
a harcosok? Egy egy politikai párt kam-
pánygyűlésén tömegek gyűlnek össze. 
Hát akkor kitől is várjuk a segítséget? 

Molnár Róbert életpéldája azért át-
ütő és követendő számomra, mert volt 
bátorsága bevallani addigi élete hiába-
valóságait, s átlépni a földi királyok csa-
patából a Mennyei Király csapatába. 
Hiszem, hogy eljön a nap, amikor a va-

kok is látni fogják, mekkora a különbség 
a két képviselői poszt között. Előadónak 
a zsoltáros szavaival zárta mondaniva-
lóját: „...művem a Királynak szól” Zsolt 
45,2 Jó lenne mindenkinek elgondol-
kodni afölött, hogy életével, munkájával 
kinek szolgál mert, ha nem Istennek, 
akkor az egész csak hiábavalóság. 

Csala Aurélia

Az evanglizáció meghallgatható 
a  következő oldalon: http://ipolysag.
reformatus.sk/evangelizacio/index.htm 

Evangelizáció Farnadon
Már második alkalommal nyílt le-

hetőség evangelizációra  gyülekeze-
tünkben.

Az evangelizációt Nt. Abloczy 
Zsolt református lelkipásztor a Magyar 
Református Missziói Szövetség elnöke 
végezte közöttünk négy estén keresz-
tül, aki kedves feleségével érkezett hoz-
zánk Budapestről. 

A böjti időszakban való hitbeli 
megerősödés és a valódi bűnbánat és 
megtérés szükségességét az Úri ima 
Mt. 6.r. 12. verse alapján magyarázta 
az evangelizátor.

Az adós szolga példázatából kiin-
dulva Mt. 18r. 21-35. a heidelbergi káté 
első és második kérdésére adott felelt 
alapján építette fel estéről-estére az 
üzenetet. „Micsoda tenéked életedben 
és halálodban  egyetlen vigasztalá-
sod?” A felelet: „ Az, hogy mint testes-
től, mint lelkestől, úgy életemben mint 
halálomban nem a magamé, hanem az 
én hűséges Megváltómnak a Jézus 
Krisztusnak tulajdona  vagyok, …” 2. 
Kérdés: „Hány dolgot kell tudnod, 
hogy ebben a vigasztalásban boldogul 
élhess és halhass meg?” A felelet: „Hár-
mat; először, hogy mily nagy az én bű-
nöm és nyomorúságom; másodszor, 
hogy mi módon szabadíttatom meg  
minden bűnömtől és nyomorúságom-
tól; harmadszor, hogy milyen hálával 
tartozom Istennek e szabadításért.”

Az első estén szembesültünk bűne-
inkkel és nyomorúságainkkal. A bűn 
olyan falat alkot, mely akadályozza a 
kapcsolatokat. Az emberi történelem 
vétkek és károkozások sora, ez minden 
szenvedés oka. Ha Isten nem bocsát 
meg, akkor ítélet következik a világra. 
Ha rádöbbentem és elfogadtam kárho-

zatos állapotomat, könyörögjek, mint 
az adós szolga! 

A második estén az evangelizátor 
kifejtette, hogy mi módon szabadíta-
tom meg minden bűnömtől és nyomo-
rúságomtól. A Zsidókhoz írt levél 9.
rész 11-22. versei alapján kihangsúlyoz-
ta, hogy az Újszövetség közbenjárója 
Krisztus. A kegyelem és bocsánat in-
gyen, szeretetből adatik. A kegyelem 
árát a MEGVÁLTÓ fizeti meg. Vérét 
ontotta értünk bűnösökért. „Vérontás 
nélkül  nincs bűnbocsánat/Zsidók 9.r 
22. vers/”

A harmadik estén a felülről rendelt 
összefüggés volt az evangelizáció témá-
ja  a Máté 6.r 14,15 alapján. Isten akkor 
bocsát meg nekünk, ha mi is megbo-
csátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne 
akarjunk kibúvót keresni, ha mi igé-
nyeljük és kérjük Isten bocsánatát bű-
neinkre, mi is akarjunk és tudjunk 
megbocsátani felebarátinknak.

A negyedik estén Ézsaiás próféta 
könyve 8.r 14. verse volt az alapige. 
Vagy-vagy! Más választás nem létezik. 
Isten szabadítása a hívők számára 
szentély és szikla, ám a nem hívőknek 
beleütközés és csapdahelyzet. Újra szí-
vünkre lett helyezve az adós szolga pél-
dázata, aki kegyelmet kért és kapott, 
adóssága elengedtetett, de visszaélt ez-
zel a kegyelemmel  és irgalmatlan volt 
szolgatársával szemben. Tudjuk-e a 
harmadik dolgot: …”milyen hálával tar-
tozom Istennek e szabadításáért?” 
Hogy egész életünket az Úrnak szentel-
jük és mint az Ő megváltottai az Ő di-
csőségére élünk. 

Istennek legyen hála ezekért az es-
tékért, hogy az ige tükrébe bele tekint-
hettünk,  nehogy elbízzuk magunkat és 

ne ámítsuk magunkat, hanem igaz 
bűnbánattal könyörögjünk a szabadítá-
sért és megtérve Istennek tetsző Jézus 
Krisztust követő életet éljünk.

Megtanulhattunk egy halleluja éne-
ket is „Ha az Úr szomorít oka van rá…” 
és a 488. dicséretet együtt gyakoroltuk 
ritmikusan énekelni.

Az alkalom nem csak a farnadi 
gyülekezet számára volt nagy ajándék 
Istentől, hanem egyházmegyénkből is 
érkeztek estéről-estére lelkészek híveik-
kel együtt, sőt helyből a római katoli-
kusok és az evangélikusok is velünk 
együtt erősödtek a Krisztusban vetett 
hitben. Olyan szép számban gyűltünk 
össze esténként, hogy a templom szin-
te megtelt, az utána következő szeretet-
vendégségeken pedig szűkösen fértünk 
el a gyülekezeti házban.

Urunknak köszönjük meg kimond-
hatatlan ajándékait, Abloczy Zsolt és 
kedves felesége szolgálatát, a testvéri 
közösséget és a szeretetet amellyel egy-
beforraszt minket kegyelméből a mi 
Urunk Jézus Krisztus.

Ilyenkor érezzük meg, hogy helyte-
len az a magatartás, amikor csak keser-
günk, szomorkodunk, mert fogyunk, 
kevesen vagyunk. Ha benne bízunk, 
megtapasztaljuk: „Csuda fényre deríti 
a gyászom,  örömárral elönt,  
beborít.”(Halleluja 368)

Kiss Pálné
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Családok a Bibliában - Evangelizáció 
Különös figyelmet kell fordítanunk a 

családok megerősítésére, mert korunk 
egyik sajátos jelensége a „családszerű 
együttélés”, és a gyorsan széthulló csalá-
dok valósága. Ezeket figyelembe véve 
szerveződött az Ungi Református Egy-
házmegye tavaszi evangelizációs hete 
Deregnyőn február 29-től és március 
4-ig.  Az esti alkalmakon „családlátoga-
táson” voltunk Ádám és Éva, Noé, Ábra-
hám, Lót és Izsák családjában. A meglá-
togatottakat Csoma László, Kraus 
Viktor, Molnár Éva és István, Langschadl 
István és Beňadik Adrián mutatta be a 
látogatóknak.  Fontos tapasztalatunk, 
hogy nincs tökéletes család, de az Úr ke-
zében és kegyelmében fontos küldeté-
sünk van családunkban. Meg kell tanul-
nunk „segítségül hívni az Úr nevét” 
naponként, s hálát adni az Ő megtartó 
kegyeméért mindenkor, különben csak 
bűneink sorát gyarapítjuk. Az áldott al-
kalmak résztvevői megtöltötték az ter-
met. Élve a lehetőséggel az estéken egy-
részt a környék gyülekezeti kórusai közül 
a nagykaposi Cantabile kamarakórus és 
a kiskövesdi gyülekezeti kórus mutatko-
zott be. Kedves élmény volt a ladmóci 
furulyás gyerekek bemutatkozása is. A 
ritmikus éneklés tanulását Spisák Mária 
és Barkó Zsuzsa segítették. Az evangeli-
zációs hét perselypénzét, 620 Eurót, a 
nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Ár-
vaháznak juttattuk el.

Bibliaiskola
Az evangelizációi alkalmakat a Bib-

liaiskola 2016. március 5-én tartott ren-
dezvénye zárta, amely egyben az egyház-
megyei lelkésztovábbképző ez évi első 
alkalma is volt. A negyven résztvevő 
előtt Tirpák István nyitó áhítatát követő-
en egyházunk püspök helyettese, Géresi 
Róbert tartott beszámolót egyházi éle-

tünk időszerű kérdéseiről.  Az egyhá-
zunkban folyó roma missziót Tóth Zsu-
zsanna mutatta be a jelenlevőknek, majd 
Görgey Artúr tábornok életútját mutatta 
be Csoma László. Az alkalmat a hozzá-
szólásokat követően Kraus Viktor espe-
res imával fejezte be. A résztvevők a terí-
tett asztalnál folytatták a beszélgetést.

CsL



8

A jó házasság receptje
Szeretitek az ízletes ételt? Érdekel a 

főzés folyamata és szívesen ismersz meg 
új recepteket? Ha igen, valószínűleg fi-
gyelemmel kíséred valamelyik főzésről 
szóló műsort, időnként veszel könyvet 
vagy újságot a főzésről, fejleszted a főző 
tudományod. Valószínű hogy szívesen 
jönnek hozzád vendégségbe is, és elké-
rik valamelyik receptedet. Időnként 
megtörténik, hogy az eredeti receptet 
megváltoztatják, elvesznek belőle, vagy 
hozzátesznek, aztán meg panaszkod-
nak hogy az étel nem sikerült.

Az Európa kávézó majdnem telje-
sen megtelt az érdeklődőkkel február 
20-án egy különleges recept iránt: „A 
jó házasság receptje“. A házasság egy 
egyedülálló, különleges intézmény, 
ami két különböző embert, a férfit és a 
nőt köti össze. A házasság nem emberi 

kitaláció, hanem Istentől származik. 
Isten adott hozzá egy kézikönyvet is, 
hogy sok jó származzon belőle a szá-
munkra. Ha a saját fejünk után me-
gyünk, saját elképzelésünket követjük, 
akkor elromlik. Ahhoz, hogy mást bol-
doggá tehessek, engednem kell, hogy 
Jézus betöltsön engem boldogsággal. 
Mivel Jézustól örömet kaptam, ezt to-
vább akarom adni házastársam, gyer-
mekeim felé. Ahhoz, hogy a házasság a 
szeretet, megértés jó ízét hordozza, 
hozzá kell tennem három összetevőt:

1. Találnom kell időt a közös 
 imádkozásra
2. Találnom kell időt a közös étkezésre
3. Tisztelettel lennem a közös fekhely  

 iránt.
Az előadáson belül elhangzott egy 

bizonyságtétel egy házasságról, ame-

lyet Jézus Krisztus mentett meg a szét-
eséstől. Felbuzdulva a jó hozzávalók 
házasságba keverésére indultak haza a 
résztvevők. Köszönjük a három egy-
háznak a közös szervezést és Anton 
Pariľáknak, a közöttünk végzett szol-
gálatáért. Köszönjük a gyűgyi gyógy-
fürdőnek, a Magvető internetes könyv-
kereskedésnek és az evangélikus 
lelkészi hivatalnak a díjakat melyet há-
rom házaspár kapott. Hálásak vagyunk 
az Európa kávézónak is, hogy helyet 
biztosított az alkalom számára. Az elő-
adás youtube-on meghallgatható.

Hana Peničková

Az elhangzott előadások meghall-
gathatók a következő oldalon: http://
ipolysag.reformatus.sk/evangelizacio/
index.htm

Szádalmás – A Nőegyesület megalakulásának 20. évfordulója

A szádalmási református keresztyén nőegyesület ez év 
március 20-án ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. 

Mivel ez a dátum azonban virágvasárnapra esik, ezért az 
ünnepségre március 13-án került sor, 15:00 órai kezdettel a 
szádalmási kultúrházban, ahol a helyi 
lelkipásztor, Varga Zoltán köszöntötte 
szeretettel a jelenlevőket. 

A rendezvényt Perhács Gyöngyi 
elnök nyitotta meg, majd Šmajda Ber-
nadett köszöntötte a jelenlevőket 
énekkel. Máté Angéla szívhez szóló 
verse után a Bokréta énekkar dicsőítő 
énekekkel emelte az ünnep fényét. Az 
áhítat szolgálatát Varga Zsuzsanna, 
szádelői lelkipásztor végezte, igehirde-
tésében Mária és Márta szolgálatáról 
beszélt, amely történet sokban hason-

lít a mai asszonyok szolgálatára és igehallgatására. Az igei 
útravaló után a szádalmási nőegyesület első elnöke, Tóth 

Irén helyett immár leánya, Binda Ilo-
na, majd pedig Németh Zsuzsanna 
értékelték az elmúlt 20 év szolgálatát, 
amely során a jelenlevők megtekint-
hették a szolgálatokról készített fény-
képeket, melyek mind áldozatos mun-
káról, tevékeny évekről, a Lélek 
gyümölcseiről tanúskodnak. A helyi 
nőegyesület részt vállalt gyerektábo-

rok szervezésében, evangelizációk előkészítésében és lebo-
nyolításában, közösségi, gyülekezetépítő munkában, vala-
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mint, a helyi temető elhagyott sírjainak rendbetételében, 
kerítésfestésben és sok más munkálatban, amelyek által 
megerősödött a közösség, s áldott gyülekezeti munka bi-
zonysága tárult elénk.

A beszámolók után, Perhács Gyöngyi elnök felkérte az 
országos elnököt, Györky Szilviát, hogy tartsa meg előadá-
sát, amelynek témája „A nők szolgálata a gyülekezetben” 
volt.  Ezen belül pedig, Református Énekeskönyvünk 454. 
dicséretének írójáról, Borkó Julianna életéről hallhattak a 
jelenlevők, akit a rögös életút és keserű sorsa megpróbálta-
tásai vezettek hitre, gyülekezet-építő munkára, s egyszerű 
parasztasszonyként így jutott el oda, hogy imádságait, di-
csőítő énekeit s végül önéletrajzát lejegyezze.  

Az előadás után a Remény zenekar koncertjét hallgat-
hatták meg a jelenlevők, Vargha Balázs szádelői lelkipász-
tor vezetésével, majd a rendezvény emléklapok átadásával 
és szeretetvendégséggel ért véget.

Köszönet illeti a szádalmási református gyülekezet és 
nőegyesület tagjait, szolgálattevőit és minden kedves támo-
gatót, akik az Úrban bízva töltik be küldetésüket.

                            Györky Sz.

Március 15-e Szalócon
„Ez volt március 15-e. Eredményei 

olyanok, melyek e napot örökre neveze-
tessé teszik a magyar történetben. Esemé-
nyek folytatásának ez közönséges volna, 
kétségkívül, de tekintve annak, ami volt, 
kezdetnek: nagyszerű, dicső. Nehezebb a 
gyermeknek az első lépést megtennie, 
mint mérföldeket gyalogolni a meglett 
embernek.” /Petőfi/

Ennek jegyében zajlott a mi kis kö-
zösségünkben, községünkben a Március 
15. ünneplés. Az ünnepet március 13-án 
vasárnap tartottuk 10,30 órakor a temp-
lomkertben, a kopjafánál. Az ünnep szer-
vezői: Református Keresztyén Anyaegy-
ház, MKP helyi szervezet, Szalóka Polg. 
Társulás és a Csemadok helyi szervezet.   

Az ünnep versel kezdődött Kovács 
Róbert hittanos által. Majd az ünnepet 
megnyitotta Vanyo Mária a Szalóka PT 
elnöknője, utána Máté Gábor konfir-
mandus szavalata következett. Aztán ün-
nepi beszédet mondott Ferencz Tamás, 
MKP és Csemadok elnök, presbiter. Ő 

utána a Szalóka PT éneklőcsoportja szol-
gált Hurák János mérnők hegedű és Mgr. 

André János gitárkíséretével. Majd 
konfirmadusok, Rákay  Dávid és Hurák 
Noémi adták elő szava lataikat. Ismét a 
Szalóka PT ének lőcsoportja szolgált az 
említett kísérettel. Versekkel szolgáltak 
Nagy Péter és Kovács Krisztián 
konfirmadusok. Köszönés és zárszó – 
meghívás az istentiszteletre következett, 
Vanyo Mária szószóló által. A műsort 
Bravis Adrián kishittanos verse zárta. 
Több szervezet, szerv és magánember 

megkoszorúzta a kopjafát. A koszorúzás 
alatt ismét a Szalóka PT éneklőcsoportja 
szolgált kíséretével. Aztán megtelt ki-
csiny templomunk a részvevő ünneplők-
kel – ünnepi istentiszteletre.  Szolgált Nt 
Mgr. André János lelkipásztorunk. Az 
istentisztelet után szeretetvendégségre 
kerül sor a Községi Hivatal tanácstermé-
ben. Itt kötetlen beszélgetések mellett fo-
gyasztottuk a finomabbnál finomabb 
ételeket és kalácsokat. Örömmel tuda-
tom, hogy 56-an vettek részt a szép alkal-
munkon. Majdnem egyszer annyian 
mint a tavalyi ünnepünkön! Nagyon jó, 
hogy ébredezik magyarságunk! És ébre-
dezzék is, nem szabad elvesznünk, el-
fogynunk!

Mindezért pedig Istenünké a mi 
Urunké legyen a hála és dicsőség.     

Borzy Bálint, szalóci gondnok.
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Márciusi megemlékezés Magyarbődön
Az első márciusi megemlékezést 1991. március 17-én tar-

tották, az elesett honvédekre emlékeztető kopjafa ünnepé-
lyes megáldásával Magyarbődön. Ebben az évben 25. alak-
alommal jöttek el a résztvevők, hogy emlékezzenek az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, arra a lel-
készre – Balla Józsefre –aki a tiltás ellenére is vállalta az el-
esett honvédek eltemetését. Egyben emlékeztünk az ünnepi 
alkalom létrehozójára, Pazderák Bertalanra is. Az Abaúj-
Tornai Református Egyházmegye rendezi már évek óta a 
helyi gyülekezettel az ünnepi alkalmat, melyen ebben az év-
ben a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület elnö-
ke, Csoma László hirdette Isten igéjét a Dániel könyve 4, 
15-24 alapján. Kiemelte, hogy nagyon fontos példa Dániel 
példája, akit nem tud megvásárolni a király, a hit szabadsá-
gában hirdeti Nabukadneccarnak Isten rá váró ítéletét. 
Hangsúlyozta, hogy  szabaddá csakis Isten iránti engedel-
messég által lehetünk.

Az ünneplőket köszöntötte Regéczi Nagy László, nyu-
galmazott tábornok is, aki 1956-os forradalmat követően 
hosszú éveket töltött a kommunista diktatúra börtöneiben. 
Az igehirdetéssel összhangban elmondta, hogy csak a meg-
tért, Krisztusban hívő ember lehet igazán szabad. A kassai 
gyülekezet énekkara szolgált, majd Orémus Zoltán esperes 
vezetésével Balla József lelkész sírköve mellett imádságban 
adtunk hálát Urunknak kegyelméért. A sírkőnél a gyüleke-
zet és a község polgármestere, valamint a kassai Magyar 
Főkonzulátus vezetője, Szesztay Ádám főkonzul helyezett el 
koszorút. Ezután az elesett hősök kopjafájánál folytatódott 
a megemlékezés, ahol Béres Viktor Vass Albert költeményét 
szavalta el, s Kovács Marcel tárogató játéka mellett koszo-
rúzták meg a kopjafát. Az ünnepi alkalom a Szózat elének-
lésével zárult. Köszönetet kell mondanunk a gyülekezetnek 
a szeretetteljes fogadtatásért és az egyházmegye vezetésének 
a szervező munkáért.

CsL, fotó: Ujlaki Ferenc

Szentjobb március-ünnepe
Idén is közösen ünnepelte március idusát Szentjobb apra-

ja és nagyja. Az ünnepet a megmaradást, az életigenlést, Is-
tenbe kapaszkodást kifejező életfa avatása tette teljessé.

A hagyományoknak megfelelően szentmise és istentisz-
telet után, az ünnephez legközelebbi vasárnap délelőttön 

emlékeztek meg a szentjobbiak nemzeti ünnepünkről, a 
48/49-es forradalom és szabadságharc március 15-i, és azt 
követő eseményeiről. Az időjárás is kegyes volt a népes ün-
neplő tömeghez, akik a református egyház udvarán és em-
lékparkjában sorakoztak fel, a 48-as kopjafát körbevéve. 
Ahogy máskor is, beszédek, énekek, szavalatok tették ünne-
pélyessé a méltóságteljes együttlétet. A református ifjak és 
felnőttek, valamint Molnár Stefánia szavalatai mellett a 
Szentjobbi Hagyományőrző Népdalkör szolgált kultúrális 
műsorral. 

A beszédek sorában elsőként Hodgyai Edit, az RMDSZ 
Bihar megyei szervezetének népi kultúráért és hagyomány-
őrzésért felelős ügyvezető alelnöke köszöntötte a 
szentjobbiak ünnepét. A római katolikus egyház részéről 
Pék Sándor esperes, várad-újvárosi plébános szólt az egybe-
gyűltekhez. Molnár József polgármester, lendülete és meg-
valósításai miatt a magyarság legszebb nemzeti ünnepeként 
említette március 15-ét. Kiemelte a közösség erejét, az ösz-
szetartozás fontosságát, az együttlét szépségét. Fábián Tibor 
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helyi református lelkipásztor arra biztatott, hogy ma nem 
karddal, hanem tudással, hűséggel, értékelvűséggel bizonyít-
hatjuk rátermettségünket. Mindenkit arra kért, hogy a Kár-
pát-medencei magyar élettér erősítéséért éljünk a magyar 
állampolgárság nemzetépítő lehetőségével. Az emlékezés és 
tisztelgés jegyében koszorút helyeztek el az Önkormányzat, 
az egyházak, az RMDSZ és a helyi civil szervezetek képvise-
lői. A Himnusz eléneklése után az ünnep a pár méterre lévő 
életfa leleplezésével folytatódott, melyben a szentjobbi kö-
zösség képviseletében Molnár József polgármester, a helyi 
reformátusság képviseletében pedig László Attila gondnok 
segédkezett. A teljes szépségében láthatóvá váló emlékjel 
előtt további beszédek, szavalatok és énekek hangzottak el. 
Sipos Béla fafaragó, az alkotás készítője az életfa szimbó-
lumvilágát, mondanivalóját, üzenetét ismertette. Fábián Ti-

bor rámutatott, hogy a református egyházra jellemző öku-
menikus nyitottsággal szeretnék, ha az egész faluközösség 
megmaradását hirdetné az emlékjel, s rajta a 2016-os év-
szám, amelyet minden szentjobbi a magáénak tudhat. A má-
sik két évszám a helyi református közösségnek üzen: 1517 és 
1557 az egyetemes és a szentjobbi reformációt hirdeti, szin-
tén a megmaradás, a lelki megújulás jegyében. Így hát az 
emlékjel a nagy közösségnek a megmaradást, a kis közösség-
nek a reformációt jelenti, hirdeti. 

Az emlékparkban tartott megemlékezés a Székely him-
nusszal és áldással zárult, majd az ünneplők, a zászlókat 
követve a falu főutcáján az iskola elé vonultak, ahol rövid 
megemlékezés keretében megkoszorúzták a tanintézmény 
előtti Petőfi mellszobrot.

Fábián Tibor

A történészi agy kapacitása 
2010-ben Fésűs László rektor kezdeményezésére létre-

jött a Debreceni Professzori Klub. Oláh Éva professzornő 
vállalta az elnöki teendőket, és mindenki örömére szervezte 
rendszeresen a programokat. 2013 júniusában a Nagyhegyes 
közelében lévő Tuba Tanyán volt a tanévzáró összejövete-
lünk sok látnivalóval és vidámsággal. Szinte egy falumúze-
umnak tűnt az a tanya mindenféle mezőgazdasági eszközök-
kel, szerszámokkal és állatokkal. A fűves udvar közepén állt 
egy régi szekér, melyet még az igazi kerékgyártók és kovács-
mesterek készítettek. Egy 30-40 fős csoport alakult ki körü-
lötte, mert Galuska László sugárterápiás professzor rögtön-
zött előadásba kezdett, és hozzá látott vizsgáztatni a 
körülállókat. Ez mi? Annak mi a neve? Ő maga mindent tu-
dott, otthonról hozta az alapos ismereteit a szekér minden 
porcikájáról. Először sokféle alkatrészt felismertünk, meg-
mondtuk, mi a neve. De egyre nehezebbeket kérdezett, és 
bizony már nagyon ritkultak a válaszok. Aztán jött a még 
nehezebb kérdés: ez itt mi? Csak egy professzor tudott vála-
szolni, aki mellettem állt. Nem oda Buda! Gondolta magá-
ban Galuska professzor. Ekkor olyan speciális kis kovácsolt 

fémborításra kérdezett rá, hogy senki-
től nem remélt választ. A mellettem 
álló professzor azonban azt is meg-
mondta, mindnyájunk csodálkozására. 
Galuska professzor ekkor odaszólt 
neki, hogy „Te biztosan agrárprofesszor 
vagy!” Mire ezt a választ kapta: „Hát, 
azért nem egészen! De kulák koromból 
ragadt rám valami!” Nagy nevetéssel folytatódott, és nem so-
kára véget is ért az érdekes vizsgáztatás. Majd Galuska pro-
fesszor néhány perccel később karon fogott, és baráti ked-
vességgel kérdezte tőlem: „Ki volt ott melletted az a ’kulák’?” 
Meglepődött, amikor megmondtam neki, hogy Csohány Já-
nos* nyugalmazott egyháztörténész-professzorunk volt az, 
aki mindent tudott. Ő egyébként arról volt híres, hogy a leg-
apróbb részleteket is megjegyezte. Egyszer váratlanul elő-
adást tartott például a pisztoly markolatáról. Hajdúnánásról 
származott és a Református Gimnáziumban tanult, édesap-
ját kulákként üldözték.

Gaál Botond

Magyar Református Lelkészegyesület
A Magyar Református Lelkészegyesület Választmánya 

Mályiban ülésezett 2016.március 1-én. A négy anyaországi 
egyházkerület képviselőin kívül Felvidék képviseltette 
magát Az ilyenkor szokásos szolgálati beszámolók mellett a 
nyári konferencia tervezetével foglalkoztak a jelenlevők. Az 
augusztus első hetében megrendezendő konferencián kerül 
sor a tisztújításra is. 

Csoma L
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A Kárpát-medence Reformátussága
Debrecenben járt Svájc nagykövete
Jean-Francois Paroz, Svájc budapesti 

nagykövete március 16-án látogatást tett a 
debreceni Református Püspöki Hivatalban és 
a Református Kollégiumban. A nagykövet az 
1956-os forradalom 60. évfordulója és a refor-
máció közelgő 500 éves évfordulója kapcsán 
kezdeményezte a találkozást Fekete Károly 
püspökkel és Papp László polgármesterrel, 
akiket tájékoztatott a „Grand Tour of 
Switzerland in Hungary 2016” projektről.

A nagykövet emlékeztetett arra, hogy az 
1956-os forradalom példa nélküli együttérzést 
váltott ki Svájcban, ahol mintegy tizenkét és 
fél ezer magyar menekültet fogadtak be. Ez a 
tény a mai napig meghatározza Magyarország 
és Svájc kapcsolatát. Az 1956-os magyar for-
radalom 60. évfordulója alkalmából Svájc ma-
gyarországi nagykövetsége, együttműködés-
ben a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamarával, 
a Swiss Business Club-bal, a Magyarországi 
Svájci Egyesülettel és a Svájci Idegenforgalmi 
Hivatallal közös projektet szervez. A forrada-
lom 60. évfordulója alkalmat ad arra, hogy a 
két ország sokéves barátságának rendhagyó 
megünneplésére kerüljön sor. Ehhez a Svájci 
Nagykövetség internetes oldalán interaktív 
térképet és útikalauzt alakítanak ki, amely 
minden nevezetes, svájci vonatkozású ma-
gyar helyszínt megjelenít. Ezen kívül sokrétű 

programokat is szervezni kívánnak olyan hely-
színeken, amelyek történelmi vagy jelenkori 
svájci kapcsolatokkal rendelkeznek.

Debrecen, a „magyar Genf” és a kálvini 
tanok lelki-szellemi centruma fontos helyszíne 
lehet majd ennek a programsorozatnak, hi-
szen a 2017. esztendőben kettős jubileumra 
készülnek a városban: a Reformáció 500. év-
fordulója és a „helvét hitvallású reformátusok” 
debreceni alkotmányozó zsinatának 450. év-
fordulója következik majd.

Jean-Francois Paroz nagykövet felajánlot-
ta, hogy elősegíti Debrecen és Genf reformá-
tus és városi kapcsolatának szorosabbra fűzé-
sét, hiszen mindkét város megkapta a 
„reformáció városa” kitüntető címet, amelyet 
Európában alig több mint húsz város mondhat 
magáénak. A Genf-Debrecen kapcsolat tartal-
mi és gyakorlati kérdéseiről folytatott megbe-
szélést Paroz nagykövet Fekete Károly püs-

pökkel és Papp László polgármesterrel. 
Mindannyian fontosnak tartották, hogy meg-
keressék az ifjúság kölcsönös bevonásának 
módjait a lehetséges jubileumi programokba. 

A Református Kollégium kiállításait megte-
kintve, személyesen is meggyőződhetett Svájc 
nagykövete arról a sok konkrét és máig ható 
svájci impulzusról, amely Debrecenben és a re-
formátusság körében tapasztalható. G. Szabó 
Botond gyűjteményi igazgató külön is bemutat-
ta Szikszai H. Bálint genfi kiadású, kivételes 
szépségű héber bibliáját, margináliákkal sűrűn 
teleírva. Méliusz utódja Genfben tanult, és Kál-
vin utódjának, Bézának volt bizalmas levelező-
társa. Látványos Genf és Debrecen párhuzama 
azon a debreceni, Huszár Gál nyomdájából kike-
rült címlapon is, amely egy genfi Kálvin-kötet 
címlapját formázza, lényegi azonosságokkal. 
Szoros kapcsolatra utal, hogy a Kálvin műveit 
kiadó genfi Crespin nyomda jelvénye azonos 
Huszár Gál debreceni nyomdaalapító jelvényé-
vel, de az sem mellékes, hogy mindkét nyom-
dászjelvény Melanchthon wittenbergi profesz-
szor címeréből származhat. A Kollégium 
Múzeumának kincsei is azt bizonyítják, hogy a 
„magyar Genf” főként nyomdája és iskolája ál-
tal vált véleményformáló hatalommá ebben a 
régióban.

Forrás: ttre.hu

Egyházkerületi közgyűlés Kárpátalján
Lelkészszentelés, díjátadás és évértéke-

lés is szerepelt a Kárpátaljai Református Egy-
ház (KRE) elmúlt szombaton megtartott soros 
közgyűlésének napirendjén.

A beregszászi református templomban Zán 
Fábián Sándor hirdette az igét a 127. és 128. 
zsoltár alapján. A püspök hangsúlyozta, hogy 
csak Istennel tudunk építeni, előre haladni, csak 
Vele nem hiábavaló a fáradozásunk, mert „akit 
az Úr szeret, annak álmában is ad eleget“. De 
tudjuk-e, mi az elég? Tudjuk-e, mi a fontos? A 
zsoltáros azt mondja: „...az Úr ajándéka a gyer-
mek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hős 
kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog 
az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét...“

Hiszem, hogy nem hiába várakozunk. Mi a 
megszületendő gyermekekért imádkozunk, 
hogy ne legyenek üresek az iskolapadok, ké-
sőbb a templomok, ott van bennünk a hit és az 
elszántság, amivel készek vagyunk az Ő útjain 
járni – fogalmazott a püspök –, mert boldog, 
aki az Urat féli és az Ő útjain jár, az istenfélők 
házán áldás van.

Az igehirdetést követően lelkészszente-
lésre került sor. Ezúttal Katona Viktória 
(Nagydobrony) és Károlyi József (Halábor) tett 
esküt, akik életére és szolgálatára a püspök 
és az esperesek kérték Isten áldását.

Örömhírt közvetíteni
Immáron hagyomány, hogy ezen az alkal-

mon adják át a Komjáti Benedek-díjat azoknak 
a sajtósoknak, akik az egyház életét bemutató 
magas szakmai szinten elkészített anyagaik-
kal a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtot-
ták az adott időszakban, népszerűsítették az 
egyház által képviselt keresztyén értékrendet, 

és jelentős mértékben hozzájárultak a Kárpát-
aljai Református Egyház munkájának, szolgá-
latának, intézményeinek és programjainak be-
mutatásához. Idén a Kárpátaljai Református 
Ifjúsági Szervezet folyóiratának blogja, a TeSó 
Blog csapata érdemelte ki ezt a jutalmat. 
Domáreckájá Júlia, az előző év díjazottja 
laudációjában abbéli örömének adott hangot, 
hogy ezúttal egy közösség kapta a díjat, hisz 
napjainkban igencsak nagy szükség van a kö-
zösségre. Főleg olyan értelmes, hívő emberek-
ből álló közösségekre, akik olyan keresztyén 
értékrendet képviselnek, amely mögé mások 
is bátran odaállnak.

A TeSó csapata mellett oklevéllel ismerték 
el Bodnár Diána (Péterfalva), a Kárpátinfo tudó-
sítójának és Váradi Enikő (Visk), a Visk TV ri-
porterének munkáját is. A díjazottak nevében 
Laskoti Zoltán lelkész, a TeSó Blog főszerkesz-
tője mondott köszönetet, hangsúlyozva, hogy a 
virtuális világot is fel lehet használni arra, hogy 
Isten akaratát, szavát, szeretetét, az örömhírt 
közvetítsük minél több ember felé.
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Izrael – Ország? Nemzet? Gyülekezet?

Kegyelem
Az ünnepi részt követően a közgyűlés a 

főiskolán folytatódott a püspöki beszámoló-
val. Zán Fábián Sándor elmondta, hogy a 
2015-ös év az eddigieknél is nehezebb volt, 
főként amiatt az újkori népvándorlás miatt, 
amely kimondatlanul, de Európa keresztyén 
szellemiségét, népeinek nemzeti öntudatát hi-
vatott lerombolni. Nekünk ebben a zűrzavaros 
világban is meg kell maradni szülőföldünkön, 
megtartva hitünket, anyanyelvünket, mondta 
a püspök, aki a továbbiakban beszámolt az 
elmúlt év kiemelkedő eseményeiről. Az elmúlt 
esztendő minden nehézség ellenére kegyelem 
volt számunkra, fogalmazott zárásként a püs-
pök, mert Magyarország hathatós támogatá-
sával Isten a nyomorúságot is a javunkra for-
dította.

Programokban, rendezvényekben, esemé-
nyekben igencsak gazdag évet tudhat maga 
mögött a KRISZ (Keresztyén Református Ifjú-

sági Szervezet) is, melynek munkájáról az el-
nök, Sipos József lelkész számolt be, kiemel-
ve az öt legfontosabb értéket – közösség, 
Krisztus, hitvallás, misszió, szolgálat –, amit a 
szervezet képvisel.

A reformáció gyermekei
Nagy Béla főgondnok adott hálát Isten-

nek, hogy a nehézségekkel teli 2015-ös évben 
is el tudtuk végezni a ránk bízott feladatot, 
hogy több ezer embernek tudott az egyház az 
elmúlt évben is segíteni, köszönetet mondott a 
hűséges szolgálattévőkért, mindenki szívére 

helyezve Pál galatákhoz írott levele 6. részé-
nek 2. versét: „Egymás terhét hordozzátok, és 
így töltsétek be a Krisztus törvényét“.

Zárszavában Zán Fábián Sándor az egy-
háznak, mint közösségnek a megtartó erejét 
hangsúlyozta. Abbéli reményének adott han-
got, hogy a reformáció 500. évfordulójára Kár-
pátalján megszületnek a reformáció gyerme-
kei, hogy pozitív irányt vált a demográfiai 
mutató, s jóval több lesz a keresztelő, mint a 
temetés.

Forrás: refua.tirek.hu

A Messiás-hívő zsidók Izraelben

Az íróasztal, amelyen 33 éve dolgozok, a Messiás-hívő zsi-
dók izraeli történelmének része. Ennél az asztalnál imádko-
zott, dolgozott, és halt meg Seev Kofsman. Ő volt az újkori 
messianisztikus mozgalom első gyülekezeti vezetője Izrael-
ben. Hitvese ajándékozta nekem a betlehemi arab keresztyén 
által készített bútordarabot.

Izrael állam megalakulásakor, 1948-ban mintegy 150 zsi-
dó-keresztyén élt az országban. Közöttük az Ukrajnából szár-
mazó Abram Poljak, aki 1974-ben érkezett Izraelbe, de ké-
sőbb Németországba ment, mivel attól 
tartott, hogy a Ben Gurion által kikiáltott 
államban a zsidó-keresztyéneket üldözni 
fogják. Példáját majdnem minden hittársa 
követte. Csak 12 zsidó-keresztyén maradt 
Izraelben, köztük Seev Kofsman is. Ő volt 
az aki bölcs előrelátással a kormánynál 
bejegyeztette  az újkor első zsidó-keresz-
tyén  gyülekezetét „Kehilat Meschichit  
Ysraelit” néven. Szerette volna elkerülni, 
hogy a gyülekezetek illegalitásban éljenek. 
Azóta a gyülekezetek hivatalos elismerés 
mellett működhetnek, mint más felekezeti közösségek a tör-
vény keretei között. 

Seev Kofsman-t a Lengyelországból érkezett Jakob Goren 
követte a  jeruzsálemi Próféta utca 56 alatt található gyüleke-
zetben. Ő volt családom támogatója, segítsége nélkül nehezen 
birkóztunk volna  meg az izraeli letelepedéssel. Őt a Tunéziá-
ból érkezett Victor Smajda követte a gyülekezet élén, akinek 
halála után fia, Sámuel lett a gyülekezet elöljárója, aki egyben 
a „Sar-El” keresztyén utazási irodát is vezette. Ez volt a kez-
det. A 12 zsidó-keresztyén tanítványból, akik 1948-ban nem 
hagyták el az országot mára mintegy 13-15000 Jézus Krisz-
tusban hívő zsidó él az Ígéret földjén. A jelenlegi nyilvántar-
tás szerint, a zsidó államban 265 elismert gyülekezet, misszió, 

bibliaiskola és egyesület létezik, ami átlagban 57 zsidó-keresz-
tyént jelent gyülekezetenként. Van egy missziói közösség, 
amelyik kifejezetten külföldi támogatásokból tartja fenn ma-
gát, ahogy Pál apostol a Római levél 15. rész 27. versében írja: 
„mert ha a pogányok részesültek az ő lelki javaikban, akkor 
tartoznak azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik.” Figye-
lemreméltó, hogy a Jézusban hívő zsidók 1967-től, amikor Iz-
rael elfoglalta a templomhegyet, nem nevezik magukat „zsi-
dó-keresztyéneknek”, hanem „messiáshívő zsidóknak”, és 

nem használják a „pogány-keresztyén” ki-
fejezést sem, mivel az nem vonatkoztatha-
tó a keresztyénekre. Ezért a messiás hívő 
zsidók nem tagadhatják meg az Istentől 
való kiválasztottságukat, komolyan véve 
Pál apostol 1.Korintus 9,20-21-ben leírt 
szavait: „ A zsidóknak olyan lettem, mint 
aki zsidó…A törvény nélkülieknek törvény 
nélkülivé lettem.” Vannak olyan messiás-
hívő zsidók, akik ortodox zsidóként élnek. 
Hordják az ima-kabátot és imádkozzák a 
Schma Israel-t is a Mi Atyánk-ot, mert Is-

ten zsidóként választotta ki őket, ha Jézust vallják is Megvál-
tójuknak.  Vannak olyan zsidó-keresztyének, akik lemondtak 
minden zsidó örökségről. Nagyon sokszínű közösséget jelent 
a messiás-hívő zsidók  közössége, hisz olyanok is vannak, akik 
a katolikus, vagy ortodox egyház tagjai lettek. Az újonnan 
érkező bevándorlók esetében egy ideig a nyelvi akadályok is 
problémát jelentenek. Ezek a gyülekezetek rendszeresen szer-
veznek szabadidőprogramokat gyerekeknek, fiataloknak, ka-
tonáknak és időseknek. Létrejött a messiás-hívő gyülekezetek 
szövetsége, amely azonban nincs döntési hatáskörrel felru-
házva.

Ludwig Schneider, Israel Heute
Ford. Csoma László
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Trianon ’96  -  2016. június 2-6.

Miként 2010 óta minden évben, Trianon 96-ik évfordulóján is lesz Összmagyar Megmozdulás Versailles-ban

1. nap (június 2. csütörtök)
Indulás a délutáni órákban (17 óra): Budapest, Hősök tere 
a Műcsarnok mögött (Homokóránál), az autóbuszon MVSZ 
zászló vagy címer lesz.
Gyülekezés, ügyintézés:  16 órától.
Az autóbuszra a felszállás ülésrend alapján történik! Nonstop 
utazás, éjszaka az autóbuszon.

2. nap (június 3. (péntek)
Érkezés a Párizs környéki szálláshelyrea délutáni órákban. 
Szállás elfoglalása, pihenés, egyéni program lehetőség (Párizs 
városközpont kb 4.5 km; METRO max. 10 perc távolságra).

3. nap (június 4. szombat)
Reggeli után indulás Versailles-ba. Délelőtt szabadprogram: 
Kastély, kert látogatás (10-15 €).
13 órakor gyülekezés a Szent Lajos  székesegyház előtti téren 
(helyszín változhat!)
Beszédek és az élni akarás jelei,  (kórus, táncegyüttes, ének, 
vers).
Felvonulás Versailles-on keresztül (kb. 2 km) a Trianon 
hotelig.
16.30 órakor Harangszóés ima Magyarországért, Nagy-
Trianon palota meglátogatása tetszés szerint.
Délután, este párizsi program. Este szabad program: hajós 
városnézés a Szajnán kb 1 óra  (14 €). Szállás.

4. nap (június 5. (vasárnap)
Délelőtt  célirányos városnézés Párizsban,látnivalók: Eiffel 
torony, Notre Dame, SainteChapelle, Invalidusok stb… 
(belépők: 8-15 €). Indulás haza a délutáni órákban. Nonstop 
utazás, éjszaka a buszon. 

5. nap (június 6. (hétfő)
Érkezés Budapestre du. órákban

Részvételi díj: 65.000 Ft/fő, utazási előleg 30.000 Ft. A 
befizetést az alábbi bankszámlára kérjük teljesíteni: 

Belföldi átutalás esetén a bankszámla: 
10300002-20102159-70383285

Külföldi átutalás esetén:
Magyarok Világszövetsége
1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
bankszámlája:
IBAN HU 26 10300002-20102159-70383285
MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
1056 Budapest, Váci u. 38.
SWIFT Kód:MKKBHUHB

Megjegyzés rovat: „Trianon ’96”

Határidő:2016. május 2.

További információ:
- A programok az idő függvényében bővülhetnek, illetve a 

sorrendjük változhat!
- Utazás: autóbusszal 49+2 fős, korszerű, klímás, 

2gyakorlott, párizsi helyismerettel rendelkező sofőrrel.
- Párizsi programokhelyiidegenvezetővel (Párizsban élő 

magyarok segítségével).
- Szállás Forma 1 (F1) kategóriájú szállodában, 2 ágyas 

elhelyezés,ellátás reggelivel.
- Utasbiztosítást mindenki egyénileg rendezze!
- Belépődíjak 10-14 € a nevezetes helyeken(a részvételi díj 

nem tartalmaz belépődíjat).
- Kérünk mindenkit, hogy a versailles-i megmozdulásra ne 

hozzon magával szúró, vágó eszközöket.
- Kérjük, hogy zászlót (nemzeti, Árpád-házi, székely), 

kitűzőt, transzparenst, helységtáblát, magyaros ruhát stb. 
aki teheti, hozzon magával.

- A buszon csoportvezető utazik, aki felelős a busz 
utasaiért, ennek megfelelően mindenki köteles betartani 
a kéréseit, utasításait utazásunk sikeres lebonyolítása 
érdekében.

- Figyelmébe ajánljuk minden utazónak, hogy ellenőrizze 
úti okmánya (személyi igazolvány, útlevél) érvényességét 
és meglétét. 

KERESSÜK MEG A BIBLIÁBAN!

1. „Akkor fejet hajta ……….., és monda: Micsoda a te …….., hogy a holt ebre reá tekintettél, minemű én vagyok?” (2Sámuel 9:..)

2. „Jobb egy teljes marok ………., mint mind a két maroknak teljessége nagy munkával és ……. gyötrelemmel.” (Prédikátor 4:..)

3. „És ….. ama napon: Ímé ……., akit mi vártunk és aki megtart minket; ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és ……… 

szabadításában!” (Ézsaiás 25:..)

4. „Jó az Úr …….., akik várják őt; a léleknek, amely keresi őt.” (Jeremiás Siralmai 3:..)

5. „Mert ……. van az Úrnak napja minden népek ellen. Amint ………, úgy cselekesznek veled; amit te fizettél, ……… fejedre.” 

(Abdiás 1:..)

6. „Mert …….., aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát ……., felmagasztaltatik.” (Lukács ev. 14:..)

7. „És monda: Ímé látom az …….. megnyilni, és az embernek Fiát az Isten jobbja ……. állani.” (Apostolok Cselekedetei 7:..)

8. „Mert én a …….. által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek.” (Galata 2:..)

9. „De te ……. meg azokban, amiket tanultál és amik reád bízattak, …… kitől tanultad,” (2Timótheus 3:..)

10. „Kiki amint ………. ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle …….. jó sáfárai;” (1Péter 4:..)     
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Kézműves foglalkozás anyák napjára

    2016. április 23-án 
        15,oo órakor
           Szalócon a kultúrházban.   

       Isten iránti hálával
      köszönjük, hogy
     az alkalom

a svájci HEKS  
projekt része.                                       

                                                                Foglalkozás-
                         vezetők:  

                                       Gömöri
                                   kézművesek

        Gyertek, 
szeretettel várunk!  

                     
                            A szalóci Református Keresztyén Egyházközség       

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS 
KERESZTYÉN NŐK EGYESÜLETE

Meghívó
A Szlovákiai Református Keresztyén Nők 

Egyesületének elnöksége szeretettel hívja meg a 
nőegyesületi tagokat, támogatókat, gyülekezeti tagokat a 
tavaszi országos közgyűlésre, amelyre 2016. április 23-án 
kerül sor Kassán, a református templomban, 9:30 órai 
kezdettel. Igét hirdet Orémus Zoltán esperes.

A rejtvényt a Károli-Biblia alapján összeállította: 
Györky Szilvia, Alsómihalyi. 

Megfejtéseiket 2016. május 20-ig lehet 
beküldeni, Szerkesztőségünk címére: postai úton - Református 

Újság Szerkesztősége, Hlavná 216., Drahňov 076 74
vagy e-mail-ben a refujsag.csoma@gmail.com e-mail címre.

Megfejtők: Pozsonyi e.m.: Mackó Zsuzsanna - Dolná Streda; 
Halgas Ilsdikó – Kulcsod; Beke Sarolta, Családi Irén – 
Nagymegyer; özv. Demény Lajosné, Szalay Ferencné – Fél; özv. 
Sándor Józsefné, Szloboda Anna, Laki Erzsébet – Réte; 
Komáromi e.m.: Bóna Eszter, özv. Varga Béláné – Bátorkeszi; 
Bajcsi Márta, Farkas Irma – Negyed; Baranyai Margit, Pinke 
Júlia, Kacz Mária – Marcelháza; Tóth Irma – Kamocsa; Ribarics 
Márta – Komárom; Barsi e.m.: Császár  Viola – Töhöl; özv. 
Kovács Lajosné, Szabó Gábor, Kakas Sádor – Nagysalló; özv. 
Földi Jenőné – Érsekkéty; Palásti Aranka – Léva; Klincsek 
Ferencné – Kőhídgyarmat; Baka Andrásné – Farnad; özv. 
Bertók Istvánné – Barsvárad; Fazekas Dezsőné – Zselíz; Gömöri 
e.m.: Tóth Katalin – Nagybalog; Ing. Kolozsi Alica – Rimaszécs; 
Faragó Irén – Harmac; Schiller Mária – Tornalja; Jakab Erzsébet 
– Csúz; Csank Szerénke – Nagybalog; Abaúj-Tornai e.m.: özv. 
Pataky Bertalanné, Stefán Norbert, özv. Gálffy Gusztávné – 
Migléc; Szabó Gyuláné – Lucska; özv. Végváry Zoltánné – 
Perény; Hurák Éva – Szalóc; Ing. Damko Valéria, özv. Kövesdi 
Jánosné – Reste; Csáji Istvánné – Nagyida; özv. György 
Ferencné, Komjáty Istvánné – Felsőlánc; Körtvély Péter, 
Dringus Júlia, Veres Gyuláné – Tornagörgő; özv. Kardos Béláné 
– Szádalmás; Szanko Mónika – Berzéte; özv. Kovács Zoltánné 
– Rozsnyó; Korintus László, Korintus Beáta – Hárskút; Ucekaj 
Márk, Ucekaj Vivien – Buzita; Zempléni e.m.: Csernyánszky 
Erzsébet – Imreg; özv. Gerenyi Lászlóné, Egri Klára, Rácz Éva 
– Örös; özv. Lázár Mihályné, Kiss Magdaléna, Rácz Erzsébet 
– Bodrogszerdahely; özv. Pósa Istvánné, Sallai Albertné – 
Kiskövesd; Bók Zoltánné – Királyhelmec; Vida Boglárka – 
Ladmóc; Rácz Júlia – Kisgéres; Galambos Katalin – Tiszacsrnyő; 
Szemán Józsefné – Nagykövesd; özv. Oláh Istvánné – Hardicsa; 
Kasko János – Újhely; Kendi Zsuzsanna – Zétény; Ungi e.m.: 
özv. Takács Józsefné – Nagyráska; Matovcsík Éva, özv. Csicseri 
Józsefné – Kisráska; Bodnár Rudolfné, Bajcsi Józsefné, Kondor 
Lászlóné – Vajkóc; Erdélyi Zsuzsa, Dupály Csilla – Abara; 
Berta Anikó, özv. Ladányi Lászlóné – Deregnyő; Kovács 
Benjáminné, özv. Nagy Sándorné – Kaposkelecsey; özv. Veres 
Józsefné, Géczi Csabáné – Nagykapos; /  Nyertesek: Réte - Laki 
Erzsébet; Kamocsa - Tóth Irma; Léva - Palásti Aranka; Nagybalog - 
Csank Szerénke; Hárskút - Korintus Beáta; Nagykövesd - Szemán 

Józsefné; Nagykapos - Géczi Csabáné;
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Gyülekezeti tájékoztató

Kiadja a Lónyay Gábor Polgári Társulás 
– igazgató Csoma László

Terjeszti a Deregnyő-i Református Keresztyén 
Gyülekezet 

Szerkesztőség: 
főszerkesztő - Fülöp Sándor, 

felelős szerkesztő: Györky Szilvia
szerkesztők - Csoma Annamária, Kraus Viktor 

kárpátmedencei tudósítóink:
Fábián Tibor, Szenn Péter

Nyomja: Györky Marián - MS PRINT

Szerkesztőség címe: 
076 74 Drahňov-Deregnyő 216, 

Tel.: 056/639 53 96, Mobil: 0908 035 094,
E-mail: ladislavcsoma@gmail.com 
vagy   csomalaszlo@centrum.sk 

Ez alkalommal, a Bibliában szereplő folyók-, 
patakok-  és helységnevekből áll össze a 

megfejtés.
1. Folyó, amel y Dávid és Salamon birodalmának 

határát képezte kelet felé (1Krónikák 18,3)
2. Szihón és Óg közt jelentette a határt ez a folyó 

(1Mózes 32,22)
3. Folyó Damaszkuszban (2Királyok 5,12)
4. Folyó vagy csatorna Káldeában, melynek 

partján Ezékiel a látomásait látta (Ezékiel 1,3)
5. Város Issakár területén (Józsué 19,20)
6. Ennél a pataknál öli meg Illés a Baál prófétákat 

(1Királyok 18,40)
7. Ide hurcoltatta Salmanassár Izráel északi 

törzseit fogságba (2Királyok 17,6)
8. Egyiptom és Afrika fő folyója, ide helyezték 

Mózest gyékénykosárban, termékenységéről 
híres (Ézsaiás 23,3)
A rejtvény megfejtését a Szerkesztőség címére lehet 

beküldeni, 2016. május 20-ig: 
postai úton - Református Újság Szerkesztősége, 

Hlavná 216., Drahňov 076 74

IFI Rejtvény

összeállította: 
Györky Szilvia

iFi Rejtvény megfejtők
24. keresztrejvény / Pozsonyi e.m.: Nagy Judit – Kulcsod; Komáromi e.m.: Pinke Júlia, ifj. Kacz Mária – 
Marcelháza; Jóba Irma – Bátorkeszi; Barsi e.m.: Fazekas Levente – Zselíz; Gömöri e.m.: Kolozsi Alexandra 
– Rimaszécs; Abaúj-Tornai e.m.: Kardos Ágota – Szádalmás; Körtvély Péter – Tornagörgő; Veres Saskia 
– Rozsnyó; Ucekaj Márk, Ucekaj Vivien – Buzita; Zempléni e.m.: Tóth Eszter - Nagykövesd; Onda Richárd 
– Kiskövesd; Lőrincz Ildikó – Örös; Kiss Magdaléna – Bodrogszerdahely; Bodnár Emese, Bodnár Enikő 
– Ladmóc; Petrik Kristóf – Tiszacsernyő; Ungi e.m.: Csörgő Eszter – Kaposkelecseny; Bugis Levente – 
Nagykapos; Bodnár Richárd, Bodnár Klaudia - Mátyóc-Vajkóc; 25. keresztrejvény / Pozsonyi e.m.: Nagy Judit 
– Kulcsod; Komáromi e.m.: Bajkai Tamara, ifj. Kacz Mária – Marcelháza; Szabados Péter – Őrsújfalu; Ribarics 
Márta – Komárom; Barsi e.m.: Fazekas Levente – Zselíz; Gömöri e.m.: Kolozsi Alexandra – Rismaszécs; 
Abaúj-Tornai e.m.: Kardos Ágota – Szádalmás; Körtvély Péter – Tornagörgő; Veres Saskia – Rozsnyó; Szanko 
Mónika – Berzéte; Ucekaj Márk, Ucekaj Vivien – Buzita; Anderko Denis – Als őlánc; Zempléni e.m.: Lőrincz 
Ildikó, Kiss Magdaléna – Bodrogszerdahely; Puskás Orsolya, Onda Richárd, Sallai Csaba – Kiskövesd; Tóth 
Eszter – Nagykövesd; Vida Boglárka – Ladmóc; Sipos Anita – Boly; Ungi e.m.: Rudik Szebasztián, Csörgő 
Eszter – Kaposkelecseny; Jakub Adrián – Vaján; Bugis Levente – Nagykapos; Bodnár Klaudia, Bodnár 
Richárd - Mátyóc-Vajkóc; Berta Anikó – Deregnyő; / Jutalmazottak: Jakub Adrián - Vaján; Petrik Kristóf - 

Tiszacsernyő; Szabados Péter - Őrsújfalu; Ucekaj Vivien - Buzita;

27.
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vagy e-mail-ben (fotó mellékletként, a neveteket írájátok 
a rejtvény mellé!) 

a refujsag.csoma@gmail.com e-mail címre.

Hitre csak hitben nevelhetünk
Gyakran hallottam lelkészi szolgálatom fo-

lyamán, hogy a gyereket küldték a  imádkoztak 
együtt. A lelkiismeretes gyerek elvégzi a felada-
tot, s amikor felnő követi a szülők példáját: küld, 
de nem megy, megparancsol, de maga nem teszi 
azt amit gyerekének parancsolt.  A Kálvin kiadó 
új kiadványainak szerzői segíteni kívánnak ab-
ban, hogy a szülő és gyerek együtt gyakorolja 
hitét, azaz hitben neveljen, hogy a felnövő nemze-
dék hitre jusson.

Az első, a szép rajzokkal illusztrált könyv 
Marijke ten Cate : Nagy családi gyermekbiblia 
című könyve, amelyről így ír az ajánló:

A Nagy családi gyermekbiblia az egész csa-
lád számára kínál bibliaolvasós, beszélgetős, ké-
pekben gyönyörködős programot. A legkisebb 
gyermekek általa ismerkedhetnek meg először a 
Biblia örök történeteivel, tanulhatják meg azokat 
az emberi helyzeteket és döntéseket, amelyekkel 
a zsidó nép ősatyái és kiemelkedő hithősei, majd 
később Jézus és az apostolok is szembesültek. 
Marijka ten Cate illusztrációi önmagukban, a szö-
veg nélkül is értékes, szemet gyönyörködtető 

tablói a Biblia világának. A történetek szereplői 
arcán felfedezhetjük azokat az érzelmeket, ame-
lyek bennünket is átjárnak a jól ismert szent tör-
ténetek olvasása során: a szeretetet, a félelmet, a 
csodálatot vagy a bűntudatot. A magyar kiadás 
szövegét Szabó T. Anna pontos, mégis egyszerű, 
letisztult és a legkisebbek számára is könnyen 
érthető prózájában olvashatjuk. A kötet végén a 
Biblia áttekintése segíti az olvasókat összefüg-
gésbe helyezni a könyvben szereplő ó- és újszö-
vetségi történeteket.

A kiadvány szerkesztőségünkben megren-
delhető, ára 20,- Euró

A másik könyv Peter Marti  és Peter Kent: 
Evangéliumi nyomkereső című könyve.

Jó nyomkereső vagy? Sasszemed van? Ez a 
könyv a Jézus történetének világát ábrázoló 
részletgazdag képek egész kincstárát rejti magá-
ban. Órákig játszhatsz azzal, hogy a régi idők 
tárgyait és embereid keresgéled. Amíg a feladvá-

nyokat böngészed észre sem veszed, és szép 
lassan megismerkedsz Jézus élete legfontosabb 
eseményeinek lenyűgöző hátterével. – olvasható 
az ajánlóban.

A kiadvány szerkesztőségünkben megren-
delhető, ára 10,- Euró


