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Akinek  neM  AkAdály  A  hAlál...
Húsvét reggelén a sírhoz siető asszonyok megdöbbenve lát-

ták, hogy a sír szájáról el van hengerítve a kő, és Jézus teste nincs
a sírban. Először talán ők is arra gondoltak, amit később a Jézus
sírját őrző katonák állítottak, hogy ellopták a testet, azonban az
angyal megszólította őket, és eloszlatva félelmüket, közölte ve-
lük, hogy az Úr feltámadt, él. Amikor örömmel a szívükben ha-
zafelé indultak, hogy ezt az örömhírt Jézus követőivel közöljék,
a nagy szenvedőnek, Jóbnak a vallomása erősödhetett meg a szí-
vükben és a tudatukban, aki évszázadokkal korábban vallotta:
„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én po-
rom felett megáll” (Jób 19,25).

K
risztus feltámadása felől nézve, ez az ige megerősí-
tést kap olyan értelemben, hogy igen, ilyen az Isten:
nem a halálé az utolsó és döntő szó a Vele való kö-

zösségben, sőt, ez a közösség csak kiteljesedik. Krisztus valóban
feltámadt, Megváltónk igazán él! Persze évezredes vita folyik
körülötte. Él-e valóban? Lehetséges-e a feltámadás? Hogyan kell
elképzelnünk? Vitatkozunk, kérde-
zünk, érvelünk. Ő is beleszól a vi-
tába, de úgy, hogy cselekszik. 

Úgy cselekszik, hogy vigasztal.
Újra és újra tudomásunkra hozza
a tényt, hogy gondja van ránk, hogy
nem tett le rólunk, hogy nem hagy
magunkra semmilyen körülmények
között, és hogy nincs az a helyzet,
melyben ne adhatna megnyug-
vást és szabadulást. Nem lehetek
elveszett, nem tudok elveszni. Mert
Rajta múlik. Olyan hű támasz Ő,
akinek nem akadály a halál. Ezért
nem létezik olyan helyzet, olyan fájdalom, olyan szomorúság,
olyan bűn, amelyben reménytelennek kellene lennem. Még ak-
kor sem, amikor már minden remény eltűnik, minden perspek-
tíva szertefoszlik, amikor úgy tűnik, hogy már mindennek vége
van, mert jön a halál, akkor is az Övé vagyok, akiről akkor is el
lehet mondani, hogy él, és hogy Megváltó.

Úgy cselekszik, hogy felráz. Ha Ő ilyen mélységesen és a
végsőkig törődik velem, és egyáltalán az emberrel, ha Neki nem
mindegy, hogy mi történik, akkor én nem törődhetek bele mind-
abba, ami van. Akkor nem mondhatom igazságtalan, embertelen
és istentelen helyzetekre, hogy ennek már sajnos így kell lennie,
ez Isten büntetése. Akkor nem kell elfogadnom, amit a „vigasz-

taló és együttérző három barátom” – akár Istenre hivatkozva is
– mond, amint tették azt Jób barátai. Ha Isten az embernek vég-
ső jóakarója és jótevője, akkor nekünk az a hivatásunk, hogy mi
is hasonlóképpen cselekedjünk. Nem tudunk nagyon sokat tenni,
de többet mindig, sokkal többet, mint amihez kedvünk van, és
sokkal-sokkal többet, mint amennyit valóságosan megteszünk.
És bármit is teszünk, bármit is mulasztunk el, Ő minden más em-
bernek is védelmezője. 

Úgy cselekszik, hogy megkérdőjelez. Sokat elégedetlenke-
dünk, de magunkra gyorsan büszkék leszünk. Tudunk ócsárolni,
de a magunk teljesítményével hamar megelégedettek leszünk.
Megteszünk korszakalkotó lépéseket és megszédülünk tőlük, és
megfeledkezünk arról, hogy még hány ezer ilyen lépésre lenne
szükség. Isten az embernek élő megváltója, jótevője. Mellette
egyszeriben kérdésessé válik, hogy megtesszük-e a legjobbat,
amit tennünk kell, amit megtehetünk az emberibb életért, jobb
világért, testvéri közösségért… Egyáltalán: azt tesszük-e, ami a

legfontosabb, legszükségesebb em-
bertársainknak, gyülekezetünknek,
egyházunknak és ennek a világ-
nak? Amikor Isten kérdez, kide-
rül, hogy a gondolkodó ember mi-
lyen meggondolatlanul él. 

Úgy cselekszik, hogy úrrá lesz
kétségeinken. Jób ajkáról elhang-
zott korunk hívő emberének gyak-
ran idézett vallástétele, azonban
ha megfigyeljük, Jób könyve és az
ő egész története nem tartalmaz
bizonyítékokat, hogy él az Isten. De
a körülményei, a szenvedése, a

kétségei, a barátainak érvelése ellenére az a hit adott reménysé-
get, hogy végül is támasza lesz az élő Isten. 

H
ite nem a helyzetéből adódott, hanem a helyzete el-
lenére. A hit lett úrrá kétségein. Krisztus feltámadá-
sának híre sem tudományos bizonyíték, amely térd-

re kényszerít. De az élő Krisztus olyan erősnek bizonyult, hogy le-
győzte és legyőzi a tanítványok és sok tanítvány kétségét is. 

Krisztus feltámadt, Megváltónk él! Ahol ez a Krisztus, az élő
Isten úrrá lesz a hitetlenségen, ahol emberek az élő Megváltóra
néznek, ott nem egyszerűen az emberek véleménye változik meg,
hanem az emberek élete és világa is, mert Ő megvigasztal, fel-
ráz, megkérdőjelez és Úrrá lesz. Molnár Zsolt

Virágok, illatozzatok!
Húsvéti tiszta fény ragyog
elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt!

(Füle Lajos) 
Fotó: Révész Csilla



Számol Ön azzal, hogy fel fog támadni?
Illetve, gondolt már arra, mit tesz majd,
ha újra megelevenedik? Mert ez be fog kö-
vetkezni, és így húsvét táján éppen aktu-
ális lenne foglalkozni a témával.

Jézus és a tanítványai Jeruzsálem kö-
zelében szálltak meg, minden este együtt
ültek, ettek, hosszan beszélgettek. Készül-
tek az ünnepre, mint közülünk sokan az
elkövetkező napokban. Meghitt, bensősé-
ges és nyugodt volt a légkör, semmi nem
zavarhatta meg azt a kis közösséget. A ta-
nítványok lélekben a díszes ünnepre készül-
tek: a páskavacsorára, ami Jeruzsálemben
szinte fieszta hangulatú volt, hatalmas tö-
meg, óriási kínálat. Jézus pedig a halálá-
ra készült, hiszen Ő tudta, hogy napokon
belül elfogják, megkínozzák és kivégzik.
Azt is tudta, hogy a bekövetkező esemé-
nyek lesújtják majd a tanítvá-
nyait, ezért elkezdte őket felké-
szíteni. Nyugodt hangon beszélt
a szenvedéséről, ellenségeinek
erőszakoskodásáról. Péter egy-
szer közbeszólt: „Isten mentsen,
Uram, ez nem történhet meg ve-
led!” (Mt 16,22b). Péter egysze-
rűen nem hitte el, hogy Jézus
tudja, mi lesz, és minek kell
megtörténnie, mert nem akarta
elveszíteni Mesterét, akit annyi-
ra szeret. 

Jézus megdorgálta a tanít-
ványt: „…nem az Isten szerint
gondolkozol, hanem az embe-
rek szerint” (Mt 16,23b). Ettől
kezdve a többiek is elkezdték komolyan
venni, hogy a közeljövő nem olyan lesz,
amilyennek elképzelték. Tudom, hogy
sokakban félelmet kelthet, de a mi közel-
jövőnket sem az emberek szerinti gon-
dolkodás alakítja majd, hanem az Isten
akarata. Ijesztő, de mi magunk is így
imádkozunk (sokszor bele sem gondolva

a mélységébe): „legyen meg a Te akara-
tod!”

Ettől fogva a tanítványok izgatottak let-
tek, és Jézus minden egyes szavát feszül-
ten figyelték. Számukra a halál minden-
nek a végét jelenti. A halálig terveznek, a
halálig tartó kapcsolatban hisznek. Ugyan-
úgy, mint mi, Kedves Olvasó, akik úgy
élünk és gondolkodunk, hogy a halállal
minden befejeződik, ami egyszer elkez-
dődött. Egyszerűen nem látunk tovább. Ho-
gyan is láthatnánk tovább?! Hiszen a ha-
lál következtében megáll a szív, leáll az
agyműködés, és testünk összes érzékszer-
vével együtt elpusztul. Úgy tudjuk, nem
marad semmink, amivel felfoghatnánk,
hogy mi lesz a halál után. Akkor meg ho-
gyan gondolhatnánk a halál utáni állapot-
ra? 

Ezért különleges és érdekes számunkra
is, ahogyan Jézus a saját haláláról beszél.
A tanítványok szeretik Jézust, ezért hisz-
nek Neki. Biztosak benne, hogy nem ijeszt-
getni akarja őket, és nem a sajnálatukat
akarja kierőszakolni, hanem már előre meg
akarja őket nyugtatni. Fel akarja őket ké-
szíteni, hogy amikor a halál bekövetke-

zik, akkor az ne érje őket váratlanul, ezért
minden részletet előre megoszt velük. Ne
féljenek, ha megjelenik a templomi őrség,
ne rettegjenek, amikor látják majd a szen-
vedést, és ne essenek kétségbe, ha közel
lesz a halál. De Nála itt nem fejeződik be
a történet, hanem folytatja: „De miután fel-
támadtam, előttetek megyek Galileába”
(Mt 26,32). A feltámadásának üzenetével
nyugtatja övéit, hogy ne féljenek: a halál-
lal nem ér minden véget, a halál pusztán
átmenet az ideiglenesből az örökkévaló-
ba. Nem több.

Jézus feltámadásának a híre nyugalmat
hordoz, még akkor is, ha bennünket féle-

lemmel tölt el. Ezért mondja
egyszerűen és határozottan:
„miután feltámadtam…”. Ha Ő
tervez a feltámadásával, akkor
nekünk is terveznünk kell! Elő-
ször: az Ő feltámadásával és
életével, mert Jézus nem halt
meg, hanem él. Nemcsak él, de
hatalma is van, és uralkodik.
Vissza fog jönni, hogy igazsá-
got szolgáltasson, és ezt mind-
annyiunk szeme láttára teszi
majd. Másodszor: a saját feltá-
madásunkkal kell terveznünk.
Hiszen mi magunk döntjük el,
hogy hiszünk-e a szavainak!
Rajtunk áll, hogy feltámadásunk

után mi lesz velünk. Ő maga mondta: „Aki
hisz a Fiúban, annak örök élete van” (Jn
3,36a). Ezért hittel közeledjünk a feltáma-
dáshoz, és hittel fogadjuk Jézus szavait!
Csak hit által juthat el hozzánk a feltáma-
dás nyugalma.

György András
(Forrás: www.srek.sk)

Az ÚR színe előtt
Életem Ura, magasztallak Téged,

hogy nemcsak magadra vetted az én
halandó testemet és végigjártad em-
beri életem útját, hanem leszálltál ér-
tem a pokol birodalmába is, hogy onnan
győztesen kihozz örök dicsőségre. Kö-
szönöm ígéretedet: amint Te nem ma-
radhattál a sírban, úgy nem hagysz
engem sem a halál hatalmában. Rejts
el sebeidben, hogy meggyógyuljak.
Hadd haljon meg Veled óemberem,
és temettessék el általad, hogy én új
életre kelhessek. Ragyogtasd fel fölöt-
tem az élet világosságát, hadd legyek
a Te ábrázatodra megújított új terem-
tés. Adj részt nekem is a dicsőséges
test ígéretével a romolhatatlan, szep-
lőtlen és hervadhatatlan örökségben,
amely a mennyekben van fenntartva
számunkra. Ámen.

eszenyeiné Széles Mária
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Jézus szenvedése újra érik,
a nagyhét újra ismétlődik.

Kicsit siet, vagy kicsit késik.
Hiába zöldellnek pálmaágak,

a zöld, az élő zöldnek nem felel.
Az ember hite belefárad,

a szenvedés megismétlődik.
De nem panaszkodhatsz másnak,

csak Jézusnak, Isten fiának.
Csak Jézusnak, aki feltámadt.

Kedves Olvasó!

Károlyi Amy
Nagyhét



Tisztelt Miniszter Úr, Nagykövet Asz-
szony, főtiszteletű Zsinati Elnökség, egy-
házmegyéink nagytiszteletű Esperesei és
Gondnokai, kedves Vendégeink! 

Nagyon örülök, hogy ma itt együtt lehe-
tünk és üdvözölhetek mindenkit ezen a dél-
előttön, amely egyházunk számára kiemelt
jelentőséggel bír. E mai napon ugyanis Ba-
log Zoltán miniszter úrral aláírjuk azt a
dokumentumot, amely arról szól, hogy Ma-
gyarország Kormánya egymilliárd forin-
tot nyújtott egyházunk számára történelmi
és kulturális örökségünk megtartására, kö-
zösségünket erősítő tevékenységre, műkö-
désének és beruházásainak megvalósítá-
sára. Ezt a Miniszter úr tavaly, december
6-án, a somorjai templom felújításáért tar-
tott hálaadó istentiszteleten jelentette be. 

Ez a bejelentés nagyon jóleső érzéssel
töltött el mindnyájunkat. 

Van ennek előzménye is. 2013 novembe-
rében Orbán Viktor miniszterelnök úr kül-
döttsége kíséretében Rimaszombatba láto-
gatott, ahol hálaadó istentiszteleten vett
részt. Beszélgetésünk alkalmával szóba ke-
rült az egyház nemzetmegtartó és a Felvidék
magyarsága körében betöltött szerepe is.

Az egyház jelentős tényező minden tár-
sadalom életében. S ahol az ige tanításának
alapján letisztulnak azok az értékek, ame-
lyek meghatározzák egy nép, egy nemzet
életét, akkor erre lehet építeni jelent és jö-
vendőt. Ez a szerep fokozottan érvényes és
jelentős a kisebbségben élők számára – szá-
munkra. Nekünk meg kell mutatnunk Is-
ten megtartó hatalmát minden körülmény
között. Ebben az igyekezetben benne van
a felvidéki magyarság küzdelme a meg-
maradásért, nyelvünk megőrzéséért, az
anyanyelvi oktatásért, a magyarul hallga-
tott igéért, a magyarul mondott hitvallásért
és imádságért.

Sokkal többre hívattunk el, mint azt sok-
szor gondoljuk! Ahhoz, hogy a mindenna-
pokban ezekért meg tudjunk küzdeni, hi-
tünk, szeretetünk, elszántságunk, kitartá-
sunk mellett más eszközökre is szükség van.
Ilyen eszköznek tartjuk ezt a támogatást,
amelyet okosan, megfontoltan, odafigyel-
ve arra szeretnénk használni, hogy az előbb
említett célok valóra válhassanak.

A prédikátor könyve 11. részének az 1.
versében ez olvasható: „Vesd a te kenyere-
det a víz színére, mert sok nap múlva meg-
találod azt.” Érdekes ige, amely rámutat
arra, hogy mi történik akkor, amikor vala-
ki befektet. Az igemagyarázók azt mond-
ják, hogy ez az ige azokra utal, akik sokszor
egész vagyonukat szánták arra, hogy hajó-
kat indítsanak más országok felé annak re-
ményében, hogy azok áruval megrakodva
hazatérnek és busás hasznot hoznak a be-
fektetőnek. 

Kockázatos dolog ugyan a vízre bízni
az ember egész egzisztenciáját, amelyet itt

a kenyér szó fejez ki, de annak reményével
tették, hogy nyereséggel lehet visszakap-
ni azt. Mert minden hajót nem érhet baj, s
az nyereséget hoz.

Amit másnak adunk, az ugyanúgy lehet
befektetés. Olyan, mintha a megbízhatat-
lan vízre bíznád rá a kenyeredet. Visszakap-

hatod, amit merészen odaadtál. Aki kö-
nyörül, azon könyörülni fognak, aki adni
mer, kapni is fog.

Tudjuk, hogy egy ilyen támogatás oda-
ítélése is kockázattal jár. De hisszük, hogy

Magyarország Kormánya sok nap múlva
megtalálja azt. Mert az őseinktől örökölt
templomok és parókiák nagyobb szám-
ban újulhatnak meg, a gyülekezetek ter-
hei csökkenhetnek, lehetőségeink bővül-
hetnek. Sőt, ez a támogatás megsokszoro-
zódhat a református magyarság körében a
hitélet, a tenni akarás, az értékeinkhez va-
ló erőteljesebb ragaszkodásban. Sőt, ez erő-
síti egész felvidéki magyarságunkat!

Hisszük azt is, hogy Isten látja Magyar-
ország Kormányának azt az indulatát és el-
szántságát az Ő alapvető törvényeinek be-
tartására, amely az életigenlésben, az élet
felkarolásában, a családok felkarolásában,
a Kárpát-medencei és a világon bárhol élő
magyarságra való odafigyelésben, értéke-
ink megőrzésében és az erre való segítés-
ben nyilvánul meg. 

Kívánjuk Magyarország Kormányának
– és magunknak is, hogy ezen az úton jár-
va megtaláljuk és élni tudjuk az Életet!  

Fazekas lászló

(Elhangzott 2016. február 20-án Komá-
romban, az SZRKE magyar gyülekezeteinek
és közösségeinek megerősítését szolgáló
egymilliárd forint támogatást előirányzó
szerződés aláírásakor.)
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Mert minden hajót nem érhet baj!

A szerződés aláírása után iski ibolya
kérdezte Balog Zoltán minisztert.

– Sok vagy kevés ez a pénz?
– Egymilliárd forintról van szó. Ez le-

het sok is, kevés is. A feladatokhoz képest
nem olyan sok, merthogy építkezésre kap-
ja az egyház és az egyházon keresztül, bí-
zunk benne, hogy minden szlovákiai ma-
gyar érzi, hogy ez az ő megsegítése is. Épít-
kezésre, külső és belső építkezésre, infra-
struktúra megteremtésére, olyan gyülekezeti

központoknak a létesítésére, ahol a kisfal-
vakban, a szórványokban élő reformátu-
sok találkozhatnak, erősödhetnek. Az is-
koláiknak a támogatására, hiszen az egy
nagyon fontos magyar ügy Szlovákiában.
Azt szeretnénk, ha az a jó együttműködés,

ami kialakult a visegrádi országok között,
Magyarország és Szlovákia között, amire
büszkék vagyunk és aminek örülünk, abból
az itteni magyarok valamit éreznének, az
itteni magyarság erősödne, mert akkor jó a
jó szomszédság, ha az kölcsönös előnyök-
kel jár. És nekünk egy nagyon fontos cé-
lunk, mondhatnám a legfontosabb, a sa-
ját nemzetünk erősödése, mindegy, hogy a
nemzetrészek a határ melyik oldalán élnek.

– Milyen üzenete van ennek a pénzbe-
li támogatásnak? 

– Pénzzel lehet jó dolgokat is finanszí-
rozni, meg lehet ártani is. Mi a pénzzel azt
az üzenetet küldjük, hogy összetartozunk,
és ez az összetartozás abban is kifejező-
dik, hogy akiknek nehezebb, akiknek több
feladatuk van, azoknak segítenek azok,
akiknek erre lehetőségük van. Hála Isten-
nek, ma Magyarország gazdaságilag egy
erős ország, meg tud magának engedni egy
ilyen támogatást. A Magyar Kormánynak
az az egyik legfontosabb nemzetstratégiai
célja, hogy a határon kívüli közösségeink
ne sorvadjanak, hanem erősödjenek. Az
üzenet lényege mégiscsak az, hogy egy
magyar nemzet van, egy egységes magyar
nemzet, és nekünk a 21. században napon-
ta meg kell küzdenünk azért, hogy az utá-
nunk jövők is, a gyerekeink, az unokáink
is úgy érezzék, hogy összetartozunk. Bízom
benne, hogy ebben ez a támogatás segíte-
ni fog! 
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Fazekas lászló püspök 
(Fotók: Szarvas lászló)

Balog Zoltán miniszter
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Oscar-díjat nyert magyar filmdráma lett
a Saul fia. 

Nem egy tipikus holokausztfilm ez, ami-
nek elsősorban az a célja, hogy döbbenetet
és iszonyatot váltson ki a közönségből, ha-
nem egy személyes dráma. Teljesen új
szemszögből kerül bele a néző a történet-
be, mert mindent Saul szemével lát és fülé-
vel hall. A kamera mindig a főszereplőt mu-
tatja, vagy az ő szemével látható valami a
haláltáborból. Csak azt lehet élesen látni,
amire ő is figyel. Minden más homályos
és elmosódott. Többször előfordul, hogy
csak hangok hallhatóak a borzalomból,
mert maga Saul se látja, mi történik pon-
tosan. 

A film főszereplője, Saul Ausländer, a
Sonderkommando tagja.  Ennek a külön-
leges egységnek zsidó foglyok voltak a tag-
jai, akik a jobb bánásmódért, bizonyos jut-

tatásokért elvégezték a piszkos munkát.
Zsidó társaikat bekísérték a gázkamrák-
ba, rájuk csukták az ajtót, s ha kellett, még
rá is támasztottak az ajtóra – a dörömbö-
lést ellensúlyozandó, míg az utolsó siko-
lyok odabenn meg nem szűntek. Az öltö-
zőben hagyott ruhákból kiszedték az érté-
keket, s miután bent meghalt mindenki,
kivonszolták a testeket, feltakarították a
kamrákat, elvitték a krematóriumba a hul-
lákat, és végül a hamut a folyóba lapátol-
ták. A Sonderkommando tagjait pár hónap
igénybevétel után kivégezték a németek,
nehogy a titok kiszivárogjon. 

Nagyon megdöbbentő, ahogy az em-
ber végignézi ezt a folyamatot, hogy meny-
nyire szervezetten és pontosan folyt az
emberek megsemmisítése. 

Saul másfél napját kísérheti végig a né-
ző. Saul egy élőhalott, aki robotszerűen,
mindenféle érzés nélkül végzi a rá kisza-
bott feladatot. Egy ember, akinek már nin-
csenek érzései, szenvtelen, fásult és ride-
gen teszi a dolgát egészen addig, mígnem
egy idegen, halott fiúban a saját fiát véli fel-
ismerni. Ekkor megváltozik minden. Egyet-
len cél vezérli Sault, hogy a fiút tisztessé-
gesen eltemesse és találjon egy rabbit, aki
elmondja a sír fölött a kaddist. Mindent en-
nek a célnak rendel alá. 

A Sonderkommando tagjai szökést ké-
szítenek elő, s ennek is csak azért válik a
részesévé, mert általa nagyobb lehetősé-
get lát célja elérésére. Nem érdekli senki
és semmi, csak a rabbi megtalálása és a fiú
eltemetése motiválja. Hirtelen Saul léte-
zésének értelme lesz. Újra ember lesz az
embertelenségben. Ezzel a fordulattal a né-
ző is azon veszi észre magát, hogy a ha-
láltáborban játszódó események másodla-
gossá válnak, s az lesz a fontos, hogy Saul
teljesíteni tudja-e küldetését. 

A film nagyon érdekes és egyedi. A ren-
dező, Nemes Jeles László valami újsze-
rűt alkotott. A filmben nincs zene, csak a
tábori hangok, sikoltások, német parancs-
szavak üvöltése és robbanások bábeli zűr-
zavara hallható. A főszereplő, Röhrig Géza
pedig elképesztően hitelesen játszik. 

A Saul fia megérdemelte azt a díjesőt,
amit különböző fesztiválokon kapott.

Édes enikő

Vasárnap a templomban a lelkész arról
prédikált, hogy Jézus jóllakatott ötezer em-
bert, pontosabban férfit és még a hozzájuk
tartozó feleségeket, gyerekeket, mindössze
egy éhes kamasz uzsonnájának megfele-
lő kevés hallal és kenyérrel, s még maradt
is tizenkét tele kosár.

Csodálkozva hallgatja az ember ezeket
a szavakat, hiszen néha a családot is gond
megetetni, ha valami vendégségre készü-
lünk, osztunk-szorzunk, számolunk, hogy
elég legyen, mégse fájjon annyira egy-egy
vendégség. Igen, ilyen terülj, terülj, asztal-
ka jó lenne otthon is. Az is végigszaladt a
gondolataimon, mi lett a maradékkal? 

De mindezeknél sokkal jobban lekötött
a történet eleje, ki is kerestem a Bibliából:
„Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott
onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül.
Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána
ment gyalog a városokból. Amikor Jézus ki-
szállt, és meglátta a nagy sokaságot, meg-
szánta őket, és meggyógyította betegeiket”
(Mt 14,13–14). Jézusnak annyira elege volt
mindenből és mindenkiből, hogy egy ide-
ig egyedül kellett lennie? Vagy annyira el-
fáradt, hogy félrevonult pihenni? Vagy a

sok ember nyűge, gondja-baja úgy leme-
rítette, hogy el kellett vonulnia feltölte-
kezni? Akármelyik is a jó válasz, nagyon
közeli, őszinte, emberi dolog ez. Jézus
egyedül akart lenni. Még neki is szüksé-
ge volt néha az egyedüllétre.

Általában félünk az egyedülléttől. Pon-
tosabban a magányosságtól félünk, amit
az egyedülléttel keverünk össze, s ilyenkor
kétségbeesetten kapaszkodunk a körülöt-
tünk lévőkbe, férjbe, feleségbe, gyerekbe,
szülőbe, barátba, hogy ne maradjunk egye-
dül. Hány és hány házasság és kapcsolat
csak azért él még, mert az egyik vagy a má-
sik fél retteg attól, hogy egyedül marad...
Hogy a születésnapján, vagy karácsony-
kor egyedül lesz. Amikor nincs kivel meg-
osztania sem az örömöt, sem a bánatot. 

De vannak olyan pillanatok, amikor ön-
szántunkból választjuk az egyedüllétet.
Amikor magunkkal akarunk foglalkozni
és nem mindig mással, amikor levetkőz-
hetjük az életszerepek kosztümjeit, ami-
kor nem kell viselkedni, tartani magunkat,
amikor nem várja el tőlünk senki, hogy
mosolyogjunk, amikor elegünk van min-
denből és mindenkiből, amikor úgy lefá-

rasztottak a munkában (nem is a munka
maga, hanem az emberek), az a sok fölös-
leges beszéd, vagy épp a rengeteg prob-
léma, és nem akarunk egy darabig magunk
körül senkit sem látni. A csöndet akarjuk,
hallgatni a csöndet: egyedül.

Hogy Jézus egyedül volt-e az egyedül-
létben? Vagy Atyjával? Mi egyedül va-
gyunk az egyedüllétben? Vagy Atyánkkal?
Az egyedül lenni szüksége, az emberek nél-
kül lenni szüksége még Jézusnál is meg-
volt. Hamar rátaláltak, nem sokáig lehe-
tett egyedül. Akire sokaknak van szüksé-
gük, nemigen tud egyedül maradni. Lám,
ez is lehet a népszerűség, vagy a szüksé-
gesség fokmérője: ha sokan jönnek hoz-
zád, fontos vagy, szükségük van rád az em-
bereknek. Vagy azért, mert jó vagy, vagy
mert olyat tudsz, amit sokan nem, vagy mert
olyan kisugárzásod van, aminek a fényé-
ben jó lenni, vagy – mert téged ki lehet
használni. Persze, ez néha lehet jó és kel-
lemes – sok ember közt fáklyának, oszlop-
nak lenni –, de egyszer csak eljön az egye-
dül lenni igénye. Merjünk egyedül lenni!
Néha szükségünk van rá, hogy azután visz-
szamehessünk a sokaságba.

Ambrus erika

Saul fia

Az erőt adó egyedüllét

„Mi megmutatjuk, s nem értelmezzük Auschwitzot” (Röhrig Géza).



2015 decemberében megjelent a Refor-
mátus Cigánymisszió, a keresztyén egy-
háztagok érzékenyítését célzó kiadványa,
az Egy lépéssel közelebb. Hogy mit jelent
az érzékenyítés? Nos, nem azt, hogy ha a
kezünkbe vesszük, irritálni fog, kipatto-
gunk, vagy viszketünk majd. Az érzékeny-
nyé tétel szeretné a megkeményedett néze-
tet, szívet felmelegíteni, közelebb hozni,
egyfajta látást adni. Érzékennyé tenni az
olvasót a cigányság élete, múltja, sokszí-
nűsége, kultúrája iránt.

„A kiadvány a cigánymisszió tágabb kere-
teiről szól, a meg nem értettségről, és an-
nak okairól. A szerző – a misszió vezetője,
PhD. Tóth Zsuzsanna – igyekszik több síkon
közelebb hozni a cigányságot körülvevő
problémakört. Keresztyén nézőpontból, pe-
dagógiai keretekbe ágyazva vizsgálja a
meg nem értés okait és a megértést aka-
dályozó tényezőket. Megközelítését külön-
böző szintekre bontja, az elméletből a gya-
korlat felé haladva, mindezt a gyakorlati
teológia szempontjának figyelembe véte-
lével. Gyakorlati, életszerű megoldási lehe-
tőségeket nyújt mind a gyülekezetek érzé-
kennyé és befogadóvá tétele, mind a cigány-
ság felé való nyitás első lépései kapcsán.
Missziói látásmódja szintén értékes, amihez
kritikai érzék is társul: nem csak a cigányok
Krisztushoz vezetése a cél a cigánymisszi-
óban, hanem legalább ennyire a reformá-
tus egyháztagok missziói látásának bőví-
tése, tágítása is” – írja ajánlójában Egere-
si László S. 

A kiadvány négy szakaszra bontva igyek-
szik a laikus számára közelebb hozni a ci-
gánysággal kapcsolatos legalapvetőbb tév-
hiteket, problémákat. Az első fejezetben
a szerző bibliai alapokra helyezi a népek
közötti távolság miértjeit, foglalkozik az

agapé-szeretet mindenek fölöttiségével, és
tárgyalja a tanítványság mibenlétét. A má-
sodik rész a cigányságot, mint heterogén
népcsoportot mutatja be, valamint a cigány-
missziót, a kulturális kontextus figyelem-
bevételének fontosságától a cigányság val-
lásosságáig. A harmadik rész történelmi
hátteret ad a cigányság népvándorlásáról,
üldözéséről, kötelező letelepítéséről, és a
„porajmos”, azaz a cigány holokauszt ször-
nyűségeiről. Emellett ismerteti az SZRKE
cigánymissziójának koncepcióját. Az utol-
só fejezet a megújuló, a kezdeményező egy-
házról szól, a befogadó, és evangélium-
hirdető, megerősödött, küldetését felisme-

rő egyháztagokról. Az írás a keresztyén
kommunikáció sajátosságait is vizsgálja,
aminek a példát Jézus mutatja: ahogy Ő
viszonyult a samáriai asszonyhoz. A füg-
gelékben térképek és diagramok segítik a
könnyebb megértést, valamint itt olvasha-
tó egy interjú egy vajdával, ami a lovári, az-
az az oláhcigányok zárt, belső életét hozza
közelebb hozzánk.

A kiadvány a Bethlen Gábor Alap támo-
gatásával kerülhetett kiadásra, és 7 euróért
vásárolható meg. Az eladásból befolyt ösz-
szeg egyházunk cigánymissziós munkáját
támogatja. A grafikai tervezést és a nyom-
dai előkészítést Gaál Zoltán grafikus vé-
gezte.  –tzs–

(Református Cigánymisszió, Komárom
2015)
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Feladvány
Létezik-e a Biblia cigány 

fordítása?

Kérjük, hogy megfejtésüket leg-
később április 15-ig nyílt levele-
zőlapon, képeslapon vagy e-mai-
len juttassák el a Kálvinista Szem-
le szerkesztőségének címére (930
10 Dolný Štál 386). A helyes vá-
laszt beküldők közt ajándék köny-
veket sorsolunk ki.

A januári számban feltett kérdés-
re azok válaszoltak helyesen, akik
azt írták, hogy az Úr angyala Jó-
zsefnek parancsolta, hogy menekül-
jön Egyiptomba.

Azon kedves olvasóink közül,
akik helyes megfejtést küldtek be,
hárman részesülnek – a Zsinati El-
nökség jóvoltából – könyvjutalom-
ban, mégpedig Czibor Irma (Mar-
celháza), Kristóf Anna (Alistál) és
Móré Júlia (Mokcsamogyorós).

Mindhárman a Bibliai történetek
gyermekeinknek című könyvet kap-
ják ajándékba. Nyereményükhöz
gratulálunk, postán küldjük el.

A szerkesztőség 

Miképp ünnepelje egy keresztyén ember a húsvétot?
Az ember az ünnepben szabadságát élhe-

ti meg: megtartja-e a hagyományos szo-
kásokat, vagy hagyja, hogy szürkén repül-
jenek el az ünnepek. Húsvétkor a megúju-
lás jegyeivel: rügyező ágakkal, virágok-
kal, hímes tojásokkal díszítheti fel otthonát.
A test az ünnepben finom falatokat kap.
Közben megszólal a lélek: az embernek
több kell. Hiába a húsvéti szokás, ha hiány-

zik belőle a lényeg: a feltámadásba, az örök életbe vetett hit.
Tudjuk, hogy Jézus a nagypénteki keresztre feszítése után har-
madnapra feltámadt. Nem szabadította meg a világot a szenve-
déstől, de megváltotta minden ember bűnét. Feltámadásával pe-
dig győzelmet aratott a halál felett. Jézus él! Nemcsak a Feltáma-
dottal találkozók szíve telt meg egykor örvendezéssel, hanem a
ma élő, hitét gyakorló keresztyén embernek is boldogság tölti
be a szívét. Háláját, örömét az ember kifejezheti zsoltárok, di-
cséretek éneklésével, imádságok elmondásával és úgy, ha részt
vesz az ünnepi istentiszteleteken. A húsvét lényege ma is a fel-
támadott Krisztus megtapasztalása!

Simon ilona, gútai lelkipásztor

Pár évvel ezelőtt figyeltem fel először egy
megdöbbentő dologra. Szolgálati helyem-
re indultam húsvétvasárnap, utam egy üz-
letlánc mellett vezetett el. A parkolóban
számtalan autót láttam, melyhez megrakott
bevásárlókocsit toltak, mint bármely hétköz-
napon. Az akkor vásárlók számára a húsvét
csak a locsolkodást jelentette, azt készülőd-
tek ünnepelni. Azóta arra is rájöttem, hogy

már a hagyománytisztelet sem él sokakban, nem is töltik otthon
az ünnepet. A testi felüdülést keresik, magukat ünneplik, szívüket
nem nyitják meg Isten előtt, hogy lelki felüdülést találjanak. Pedig
a húsvét üzenete semmit sem változott. Isten áldozatot hozott ér-
tünk. Jézus az életét tette le, hogy mi életre jussunk. Meghalt és fel-
támadt, hogy mi is meghaljunk a bűnnek, és hogy megváltott, új
életet élhessünk. „A keresztfa ragyogásán fényesebb lesz szép
napom.” (Énekeskönyv, 230.) Ne csukjuk be ez előtt a szemün-
ket, és ne meneküljünk el előle! A Kis káté szerint „Az ünnepli
meg igazán a húsvétot, akinek a szívében feltámad az új ember
és él benne Krisztus.” Így legyen áldott húsvéti ünnepünk!

Szabó Valéria, nagymegyeri lelkipásztor
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Egy lépéssel közelebb
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Alig vagyunk túl a karácsonyi ünne-
peken, máris itt van húsvét. Ez a két leg-
csodálatosabb ünnep, amelyben Isten ki-
fejezi hozzánk való szeretetét. Kará-
csonykor testet öltött és földre jött –
szeretetből, húsvétkor pedig vállalta a
szenvedés kínját – szeretetből. Ez a sze-
retet hívogat bennünket naponként Hoz-
zá, és arra kér, legyünk hűek mindha-
lálig.

Mindenki számára el van készítve az
üdvösség, mert nagypénteken elvégez-
tetett mindnyájunkért az áldozat, amit
csak el kell fogadni. „Én vagyok az út,
az igazság és az élet” (Jn 14,15). Jézus
az út az Atyához az Ő áldozata árán
nyerünk üdvösséget és örök életet. Bi-
zonyára még nem élt ember a földön,
akit ne foglalkoztatott volna a halál gon-
dolata. Nagyon sokan félnek is tőle, sőt,
depresszióba is esnek, mivel nem tud-
ják, mi van a halál után. Pedig a Biblia
több helyen világosan ír róla, hogy ne
legyünk tudatlanságban. 

A lator a kereszten azt kéri Jézustól,
hogy emlékezzen meg róla. Ez egy bűn-
bánati ima, amely azonnali meghallga-
tásra talál: „ma velem leszel a paradi-
csomban” (Lk 23,43b). Tehát nem holnap,
nem majd: még ma! „Hiszen kegyelem-
ből van üdvösségetek a hit által, és ez
nem tőletek van: Isten ajándéka ez”
(Ef 2,8).

Akik nem fogadják el ezt az ajándé-
kot, persze hogy félnek a haláltól. A Bib-
lia három halált említ: testi, lelki és örök
halál. A testi, vagyis biológiai halál oka:
mivel születünk, így természetes, hogy
meg is kell halnunk. A lelki halál,
amelybe beleszülettünk az első ember-
pár vétke miatt. Az örök halál azért
örök, mert nem ér véget. A halál nem
az élet vége, az élet elmúlása és egy új
kezdete akár akarjuk akár nem. „A por
visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt,
a lélek pedig visszatér Istenhez, aki
adta (Préd 12,7). 

Hogy jól megértsük, ezért a gazdag
és Lázár példáját említem, mert nagyon
sokan beszélnek a klinikai halálról, ami
nagyon téves. A klinikai halálról min-
denki szépet és jót mesél csakhogy a
klinikai halál nem halál, mivel a lélek
nem hagyja el a testet. Az csupán egy
tudatlan állapot (kóma), ezért nem be-
szélhetünk halálról. A dúsgazdag azon-
nal a neki járó helyre kerül és szenved,
Lázár pedig szintén az őt megillető
helyre – Ábrahám kebelére. Nem írja a

Biblia, hogy rossz ember lett volna a
gazdag. Az is egy nagyon téves elkép-
zelés, hogy a „jó” emberek mind a
mennyben lesznek. Hazugság bárkiről
is azt állítani, hogy a mennyben van,
ha nincs új élete Jézus Krisztusban.

„Aki hisz a Fiúban, annak
örök élete van, aki nem
engedelmeskedik a Fiúnak,
nem lát majd életet, hanem
az Isten haragja marad rajta”
(Jn 3,36). 

Aki megvallja bűnét, az bűnbocsána-
tot nyer, és új ruhát kap a Jézus vére
által, amelyet Ő megmos. Nem azért,
mert valaki megérdemli azt, nem is

azért mert az jár valakinek, hanem in-
gyen kegyelemből. Ez a megtérés és
újjászületés. 

Van-e okod félni a haláltól, ha ott le-
hetsz Jézussal a menny dicsőségében?

Ha új életet nyertél és elhiszed, hogy Ő
az Istenfia, aki magára vette bűneidet
és nagypénteken felvitte a golgotai ke-
resztre, akkor: „amit szem nem látott,
fül nem hallott és ember szíve meg sem
sejtett, azt készítette el az Isten az őt
szeretőknek” (lKor 2,9).

Tehát nem a vallásosak, nem is a jó
emberek lesznek a mennyben, hanem a
megváltottak, akik hittel elfogadják a
felkínált kegyelmet. Azért ne hiteges-
sük se ismerőseinket, se szeretteinket,
hanem merjünk bátran beszélni a halál-
ról, hisz az az életünk része. Ne titkol-
juk el egy súlyos beteg elől az igazsá-
got, mert lehet, hogy megmentjük az
örök haláltól. 

Mondjuk el neki, hogy van még le-
hetőség a bűnbánatra, hogy bocsánatot
nyerhessen és legyen ideje felkészülni
a találkozásra. „Nem mindenki megy be
a mennyek országába, aki ezt mondja
nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki
cselekszi az én mennyei Atyám akara-
tát” (Mt 7,21).

A halottakért már nem kell se misét
szolgáltatni, se imádkozni, ezt annyira át-
vettük már más vallásoktól. A reformá-
tus vallás letisztult vallás, hisz azért har-
coltak a reformátoraink, ne szennyezzük
be bálványokkal, hisz Jézus az igazság,
vagyis a törvény betartása. Akkor imád-
hatjuk lélekben és igazságban az Istent,
ha hűek vagyunk az Ő parancsolatai-
hoz és törvényeihez és már az Ő Szent-
lelke lakik bennünk.

A hívő embernek bizonyosnak kell
lennie, hogy hol tölti a halál utáni éle-
tet örök kínokban, vagy boldog örök élet-
ben. Ha teljes szívvel átadtad az életed
Jézusnak, ha ott ragyog a szemedben
és szívedben a megváltott ember örö-
me, amit senki és semmi nem vehet el
tőled, ha élsz többé nem te, hanem él
benned a Krisztus, nincs okod félni a
haláltól, jó úton vagy a mennyei cél
felé!

Varjassi ibolya

Szeressük, mert két karjával a kereszt-
fán megváltott minket és megmentett
az örök kárhozattól, az örök tűztől. Sze-
ressük az értünk megostorozott Krisz-
tust, mert csodás szeretetével Ő előbb
szeretett minket! Szeressük az értünk ke-
resztet hordozó Krisztust, mert lángoló
isteni szeretettel itt hagyta lelkünk táp-
lálására testét és vérét! 

Szeressük az értünk megöletett Krisz-
tust, mert megmutatta, hogy mint kell a

szenvedésben, a fájdalomban Hozzá ha-
sonlóknak lennünk! 

Szeressük az értünk keresztre feszí-
tett Krisztust, mert megváltásával meg-
nyitotta számunkra az örök élet meny-
nyországi kapuját. Szeressük Krisztus
Golgotára vezető útját és kérjük kis örö-
meinkre, nagy bánatunkra, az álmunk-
ra és sebeinkre, mosolyunkra és köny-
nyeinkre az Ő áldását!

kollárovits istván

Az életre hívogató szeretet

Szeressük az értünk meghalt Krisztust!
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Klinikai tünetek: a sérült szolgálatkész-
séget mutat a másik ember kívánságainak
teljesítésére, fokozott igénye van arra, hogy
a másik ember törődjön vele, ami szub-
misszív és ragaszkodó magatartással biz-
tosítható. Állandóan „karó-emberre” van
szüksége, akire folyondárként kapaszko-
dik, csimpaszkodik. Fél attól, hogy a másik
embertől szeparálódik, hogy magára ma-
rad. Saját maga is képes arra, hogy ellás-
sa magát, a másik embert mégis erősebb-
nek látja. Kevés készséget mutat arra, hogy
örüljön, kerüli a felelősségvállalást, állan-
dó önlebecsülés-, önbizalomhiányban szen-
ved, inkább másokat szolgál ki. Gyenge
akaraterő jellemzi. Depresszív (lelki moz-

gássérülés): idült nyomott hangulat jellem-
zi, gyakori náluk a munkaiszony, gyerme-
keknél az iskolaundor. Állandó feszültség-

ben él, retteg kapcsolatainak a megszaka-
dásától, mely elszakadási szorongással
párosul. Végzetes számára az elválás, a társ-
talanság, de mindennemű kapcsolatvesz-
tés, mely ösztönzés-nélküliséget idéz elő
benne, s független életvitellel fenyegeti.
Megfigyelhető az ilyen személyiségzavar-
ban szenvedőknél az elhanyagolt külső, a
szétszórtság, az életértelmetlenség-érzés,
a feladatok halogatása. Házasságban alá-
rendelt pozícióban él. Sok munkanélküli-
re és hajléktalanra jellemző a dependens
személyiségzavar. Okok a gyermekkorban
keresendők: túlzott engedékenység, de még
gyakoribb ok a túlzott szigor, az erős,
bíráló kontroll és élet-, létkorlátozás.

A paraklétikus lelkigondo-
zás lehetőségei: segítő kap-
csolat, segítő beszélgetések,
melyben teret kell engedni az
önálló önmegfogalmazásra, a
szorongásaik kiszivárogtatá-
sára, segíteni és megerősíteni
kell az önállóvá válásukat, elő-
segíteni a szárnypróbálgatá-

saikat, engedni szabadon szárnyalni. Kulcs-
szó: függetlenség, önállóság, önbizalom nö-
velés. drenkó Zoltán

K

Hogy viselkedj, amikor sértő módon tá-
mad a kamasz gyereked?

húzd ki a kanócot a petárdából!
Amikor olyasmivel vádol, ami nem igaz,

sőt, egy csöpp igazság sincs benne, tanuld
meg ráhagyni. Nem hadakozhatsz vele egy-
folytában. Ha minden sértő megjegyzése
miatt felveszed a kesztyűt, akkor a gyere-
ked sikeresen eléri, hogy rendre elveszítsd
a beszélgetés eredeti fonalát. Miért kelle-
ne az igazadat bizonygatnod minden alka-
lommal, amikor valaki megvádol valami-
vel? Rá is hagyhatod. A fontos dolog most
az, hogy gyereked lássa: őt is meghallga-
tod, nemcsak a magadét mondod; és azt
is lássa, hogy nem muszáj mindig kijaví-
tani azt, akinek nincs igaza. Gyakorolj ön-
uralmat, és gondolkozz, mielőtt reagálsz!
Csak olyan ügyért harcolj, amiért érde-
mes! Mindenkinek vannak gyönge pont-
jai. Minél előbb beismered a sajátjaidat, an-
nál hitelesebb szülő leszel. Nem baj, ha
egy kicsit sebezhető vagy a gyerekeid előtt.
Sőt, segít is, hogy jobban bízzanak ben-
ned; végre láthatják, hogy te is ember vagy,
aki szintén küszködik magával.

Jelöld ki világosan a határokat!
Húzd meg, hol a határ, és definiáld szü-

lői tekintélyedet. A határokat úgy jelöld
ki, hogy a kamaszodnak legyen elég tere
gondolatai és érzései őszinte kifejezésé-
re, de odáig már ne terjedjen a szabadsá-

ga, hogy az indulatait kontrollálatlanul rád
is zúdítsa, amikor csak jólesik neki. A leg-
több serdülő úgy érzi, hogy a szabadságá-
ba ez is beletartozik. Egy bizonyos pon-
ton meg kell vele értetned, hogy ez nem
így van. El kell kezdenie belülről uralkod-
ni a magatartásán.

A fenti két javaslat együtt azt jelenti,
hogy egyensúlyt kell kialakítanod a kama-
szoddal való kapcsolatodban. Jelöld ki a
határokat: legyen világos a számára, hogy
beszélhet veled és hogy nem; ugyanak-
kor hatástalanítsd megjegyzései robbanó-
erejét azzal, hogy bizonyos megnyilvá-
nulásokat egyszerűen ráhagysz. Ha meg-
találod ezt a kényes egyensúlyt, nemcsak
ő fogja megtenni az önuralom-gyakorlás
első tétova lépéseit, de te is jobban fogsz
tudni uralkodni magadon.

Ezzel el is érkeztünk a kamasz támadó
kirohanásainak kezelését megkönnyítő har-
madik javaslathoz:

ne robbanj!
A dühkitöréssel, még akkor is, ha min-

den okod megvan rá, mindig ártasz a kap-
csolatotoknak. Semmi jó nem származik
belőle. Meg kell őrizned a lélekjelenléte-
det, és ebben segítségedre lesz, ha az első

két javaslatot alkalmazod. A haragot az a
frusztráció váltja ki, hogy nem kapjuk meg,
amit akarunk. Amikor valaki méregbe gu-
rul, akár te magad is, próbálj belátni az in-
dulati zuhatag mögé, és gondold végig,
milyen frusztráció táplálja a haragodat. Az-
után a valós problémát próbáld meg orvo-
solni, ne az érzelmi reakciót!

Remélem, megérted, hogy nem tudod
megváltoztatni sem a gyereked indulatait,
sem az őt ért múltbeli hatásokat; a gon-
dolkodásán és a hozzáállásán viszont még
nem késő változtatni. Ahhoz, hogy hatni
tudj a gondolkodásmódjára és a hozzáál-
lására: 1. Bocsáss meg neki, és adj neki
elegendő (de nem korlátlan) teret arra,
hogy kifejezze magát (akkor is, ha fáj!);
2. Jelöld ki a határokat: „Ezt nem csinál-
juk tovább!”; 3. Őrizd meg a hidegvére-
det: Ne robbanj!

Amit teszel (és főleg a lelkület, ahogy te-
szed), megmutatja a gyerekednek, hogy az
elfogadható viselkedés hogy néz ki a gya-
korlatban olyankor, amikor valakinek min-
den oka megvolna a nem elfogadható visel-
kedésre.      Brouwer Pálhegyi krisztina

(A szerző engedélyével: krisztamami.
wordpress.com)

Hogy érhetsz el változást egy kamasszal? (3.)
Ha szemtelen és ellenséges a kamasz

„Legyen gondod önmagadra…” (8.)
A dependens személyiségzavar

Normális, fejlett, önálló énnel
rendelkező emberre a társfüg-
gő viszony nem jellemző. Az
egészséges, autonóm felnőtt sze-
mélyiségnek mindig van egy bi-
zonyos szabadságigénye, ezért
nem szolgáltatja ki magát tel-
jesen, legfeljebb annak, akivel
kölcsönösen megbíznak egy-
másban. Egyoldalú függőségi
helyzetbe egy egészséges felnőtt
nem megy bele. 

Az ilyen magatartásra hajla-
mos emberek általában nagyon
rosszul viselik a magányt, ezért
válnak függővé sokszor olyan
nem méltó partnertől, aki köze-
ledésüket nem ugyanolyan mér-
tékben viszonozza, vagy akár el
is utasítja. Akik ilyen kiszolgál-
tatott helyzetbe sodorják magu-
kat, azoknak általában nincs
pozitív, érett énképük, és mivel
értéktelennek tartják magukat
és önállótlanok, másoktól vár-
ják életük kiteljesedését, és csak
a másokkal való viszonyaik alap-
ján tudják meghatározni önma-
gukat.

(Forrás: www.terasz.hu)
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Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hoz-
zád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és
szamáron ül, szamárcsikó hátán” – jöven-
dölte Zakariás próféta (Zak 9,9). Istennek
ígéretéhez hűen eljött, megérkezett egy
napon, már az idők teljességében. Bevo-
nult Jeruzsálem városába, ahol a megnyílt
szemű sokaság fogadta, látva kezdettől
isteni hatalmát, csodáit, melyeket tett.

Pedig nem úgy vonult be, mint egy ki-
rály, és mégis az volt. Az isteni csodáit
látva, a nép diadallal fogadta. Hozsannától
zengett Jeruzsálem városa, de ettől a nép
vezetői megriadtak, hogy azt, akit ők ke-
resztfára szántak, a nép király-
lyá akarta avatni. 

Pedig ők is oly sokszor lát-
hatták isteni tetteit, hallhatták
bizonyságtevő szavait, hogy Én
vagyok az életnek ama kenye-
re... Én vagyok a világ világos-
sága... Én vagyok az ajtó, ha va-
laki énrajtam megy be, megtar-
tatik... Én vagyok a jó pásztor...
Én vagyok a feltámadás és az
élet... Én vagyok az út, az igaz-
ság és az Élet, senki sem mehet
az Atyához, hanemha én álta-
lam. Ezeket mind be is bizo-
nyította életének isteni tettei-
vel az akkori papi fejedelmek,
farizeusok, a főtanácsos és a nép
szeme láttára. És ma is bizonyít-
ja Szentlelkének csodatevő ere-
je által. És mégis elhangzik a
kérdés: Mit cselekedjünk, mert
ez az ember sok csodát művel? Ama nap-
tól azért azon tanakodtak a nép vezetői,
hogy Őt megölik, mert noha Ő annyi cso-
dát tett előttük, mégsem hittek neki.

Jézus jeruzsálemi bevonulása után
négy nappal be is következett: megkoro-
názták. De töviskoronával. Azok, akikről
Ézsaiás próféta jövendölt: „Megvakította
a szemüket, és megkeményítette a szívü-
ket, hogy szemükkel ne lássanak és szí-
vükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek,
és meg ne gyógyítsam őket” (Jn 12,40).

És te, kedves Testvérem! Megláttad már
eme csodát az életedben? Megszabadított,
meggyógyított, megváltott régi életed bű-

neiből, éned igazságából az Istennek Bárá-
nya, Jézus Krisztus, a felkent Király? Vagy
ott vagy még a nagypénteki tömegben azok
között, akik szívét megtévesztette és meg-
téveszti ma is a világ fejedelme, és tuda-
tosan vagy talán tudatlanul, engedve a gyil-
kos szavának, kiáltod: „Feszítsd meg, fe-
szítsd meg!”? Nem akarsz a Béke uralma
alatt – szabadságban élni?! 

Az Ő vére rajtunk és gyermekeinken –
hangzik az önmagunkra vont ítélet. És lát-
juk a történelemből, hová jut egy nép, ha
elveti Jézust, a Királyt. Ezért ne szűnjünk

meg, vérén megváltott választott népe, az
Ő királyi örök hatalmát, az evangélium élő
üzenetét a világ fiaihoz eljuttatni! Hajoljunk
meg a Jézus királysága alatt! Őbenne van
a világ, de a mi megváltatásunk, üdvössé-
günk is. Beláthatatlan azok serege, kik bi-
zonyságot tesznek arról, hogy a Jézus Krisz-
tusról szóló evangélium nem üres hiede-
lem, de mentő, új életet adó valóság.

Téged is erre hívott el az Úr! Vagy
azok közé állsz ma is, akik ezt mondják:
Nem akarjuk, hogy uralkodjon rajtunk!?
Itt van az elhatározás pontja: mert köze-
ledik az a nap, amikor az ég felhőivel
megjelenik az Emberfia. 

„Hogy Jézus nevére minden térd meg-
hajoljon, mennyeieké, földieké és földalat-
tiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jé-
zus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségé-
re” (Fil 2,10–11).

Egy azonban bizonyos: Krisztus az
emberiség és a világtörténelem Királya,
és az is marad, még akkor is, ha vannak,
akik visszautasítják. És akkor is, ha te
hiszed, vagy elutasítod Őt. Egyszer úgy,
amint ígérte, az óra bekövetkezik. Min-
den arra mutat, de int is: vigyázz! Akkor
minden ellene szóló érv elolvad, mint a

viasz a napon. S rólad is egy
kérdés dönti el a vele való örök
életedet az Ő országában: akar-
tad-e vagy nem, hogy Ő a te Ki-
rályod is legyen.

És van még egy csodálatos
örömüzenet, hogy az Ő vérében
az eddigi ellenszegülésedre, fo-
gadásaidra még van kegyelem,
van bocsánat, ha kész vagy
akaratodat az Ő akarata alá he-
lyezni. Jézus mondja: „Atyám,
azt akarom, hogy akiket nekem
adtál, azok is ott legyenek ve-
lem, ahol én vagyok, hogy lás-
sák az én dicsőségemet, ame-
lyet nekem adtál, mert szeret-
tél engem már a világ kezdete
előtt” (Jn 17,24).

Ó, de sokan vannak, akik nem
hallják Jézust, és akiktől visz-
szautasító választ kap! Hová jut-

hatnánk, ha mindenki úgy engedné magát
terelgetni, mint Jézus a Gecsemáné-kert-
ben imádkozva tette: „Uram, ne az én, de
a Te akaratod legyen meg!”

És Ő véghez is vitte az Atya akaratát,
azért nyerhetünk mi is bűnbocsánatot. Ó,
de sokan próbálják magukat egy kis er-
kölccsel és ideálokkal megtéveszteni! De
az mit sem használ, ha a mi természetünk,
lényünk ellenkezik Isten akaratával, saját
erőnkből sohasem leszünk rá képesek. 

Csak egy megoldás van: az énünk ural-
mát át kell adni Jézusnak!

Peres András 

Krisztus feltámadása az előképe és a
záloga az igazak feltámadásának. „Mert
ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltá-
madt, az is bizonyos, hogy Isten az elhuny-
takat is előhozza Jézus által, vele együtt”
(1Thesz 4,14). 

Mikor Krisztus feltámadott, a foglyok
sokaságát hozta elő a sírjaikból. A halála-
kor bekövetkezett földrengés megnyitot-
ta sírjaikat, és amikor feltámadt, akkor ve-

le együtt előjöttek az ezekben a megnyílt
sírokban nyugvó halottak is. Ezek olyan
halottak voltak, akik míg éltek, Isten mun-
katársai voltak, és akik életük árán is bi-
zonyságot tettek az igazságról. Most Krisz-
tus mellett kellett nekik bizonyságot ten-
niük, aki feltámasztotta őket a halálból. 

Földi szolgálata alatt Jézus életre hívott
néhány halottat. Feltámasztotta a naini öz-
vegyasszony fiát, és egy főembernek, név

szerint Jairusnak a leányát és Lázárt. Eze-
ket azonban nem ruházta fel halhatatlan-
sággal. Feltámadásuk után is még mindig
alá voltak vetve a halálnak. Azok azonban,
akik Krisztus feltámadásakor jöttek elő a
sírjukból, már az örök életre támadtak fel.
Vele együtt emelkedtek fel a halál felett
aratott győzelmének bizonyságaiként, dia-
dalemlékeiként. Ezek – mondotta Krisz-
tus –, többé nem foglyai a Sátánnak, mert
megváltottam őket. Hatalmam első gyü-

(Folytatás a 9. oldalon)

A dicsőséges és halhatatlan élet reménysége

Krisztus a te Királyod is?
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(Befejezés a 8. oldalról)
mölcseiként kihoztam őket sírjukból, hogy
velem legyenek ott, ahol én vagyok, és hogy
soha többé ne lássanak halált, és ne tapasz-
taljanak szomorúságot. 

Ezek a Krisztussal együtt feltámadott ha-
lottak mentek be a városba, és jelentek meg
sokaknak és mondták el mindenkinek, hogy
Krisztus feltámadott a halottak közül, és
mi is vele együtt támadtunk fel. Így vált le-
tagadhatatlanná a feltámadás igazsága. A
feltámadott szentek tettek tanúbizonysá-
got a próféta szavainak igazsága mellett.
„Életre kelnek hallottaid, föltámadnak a
holttestek” (Ézs 26,19). Feltámadásuk szem-
léltette a prófécia beteljesedését: „Ébred-
jetek, és ujjongjatok, kik a porban
laktok! Mert harmatod a világos-
ság harmata, és a föld visszaad-
ja az árnyakat” (Ézs 26,19b). 

A hívő emberek számára Krisz-
tus a feltámadás és az élet. Üd-
vözítőnknél Isten helyreállította
azt az életet, amely a bűn által el-
veszett. Mivel az életet önmagá-
ban hordozza, azért meg tudja
eleveníteni azokat, akiket akar.
Isten felruházta őt a halhatatlan-
ság adásának a jogával. Azt az
életet, amelyet letett ember vol-

tában, ismét felveszi, és az emberiségnek
adja. „Én azért jöttem, hogy életük le-
gyen, sőt bőségben éljenek” (Jn 10,10b).
„Aki abból a vízből iszik, amelyet én
adok neki, soha többé meg nem szomjazik,
mert örök életre buzgó víz forrásává lesz
benne” (Jn 4,14). A hívő emberek számá-
ra a halál csak egy röpke pillanat és nincs
nagy jelentősége. „Ha valaki megtartja az
én igémet, nem lát halált soha… az nem
ízleli meg a halált soha” (Jn 8,51a.52b). A
keresztyének számára a halál csak elalvás,
egy pillanatnyi csendesség és sötétség. A
Krisztussal való élet Istenben elrejtett élet.

„Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik,
akkor vele együtt ti is megjelentek dicső-
ségben” (Kol 3,4). 

Azt a hangot, amely a keresztről ezt ki-
áltotta: „Elvégeztetett!” (Jn 19,30) – a ha-
lottak is meghallották. Ez a hang átütötte
a sírok falait és megparancsolta az alvók-
nak, hogy keljenek fel. Így lesz majd, mi-
kor Krisztus hangja felharsan az égből.
Ez a hang behatol majd a sírokba, kinyit-
ja a sírboltokat és a Krisztusban meghal-
tak feltámadnak. 

Üdvözítőnk feltámadásakor csak néhány
sír tárult fel. Második eljövetelekor azon-

ban minden drága halottunk meg-
hallja majd az Ő hangját és elő-
jönnek a dicsőséges és halhatatlan
életre. 

Ugyanaz a hatalom, amely fel-
támasztotta Krisztust a halottak
közül, feltámasztja majd az Ő egy-
házát is, és megdicsőíti azt Vele,
minden fejedelemségek, minden
hatalmasságok és minden más név
felett, amely adatott, nemcsak eb-
ben a világban, hanem az eljö-
vendőben is. 

(ellen G. White)

Nagytiszteletű Pándy Bertalan nyugal-
mazott lelkipásztor életének 90. életévé-
ben visszaadta lelkét Teremtőjének.

Amikor tudomásul vettem halálhírét, szo-
morúan felsóhajtottam: meghalt a lelké-
szem. Valami furcsa érzés vett rajtam erőt.

Édesapám majd édesanyám halála után
árva lettem. Férjem halála után özvegy.
Most, amikor a lelkészem meghalt – ezt
az állapotot nem tudom meghatározni, mert
(a költő szavaival élve) „nincs rá szó, nin-
csen rá fogalom”. De ott van szívemben
a fájdalom, a hiányérzet és a lelkiisme-
ret-furdalás.

Pándy Bertalan nekem lelki atyám volt,
hiszen kora gyermekségemtől fogva nevelt,
terelgetett a hit útján való járásban. Tíz
társammal együtt ő készített fel a konfir-
mációra.  Négy évvel ezelőtt, ötven év után
összejöttünk arra a helyre, ahonnan elin-
dultunk: a csicseri templomba. A helybe-
li lelkésszel együtt hálát adtunk a megtett
útért, és a konfirmáló lelkészünkért. Ő be-
tegsége miatt testben nem lehetett közöt-
tünk, de hitvestársa által egy szép levél-
ben köszöntött minket, majd szeretettel
fogadtak és megvendégeltek bennünket
otthonukban. Ez volt az utolsó találkozá-
sunk ezen a földön. 

Azóta sokszor eszembe jutott, hogy még
meg kell Őt látogatnom, és megköszön-
ni, elmondani mindazt, ami régen ott van

már bennem, de csak most tudom igazán
szavakba önteni. Sajnos, elmulasztottam.
Ő nem csak a teológiára készített fel engem
és segített, ha valahol (akár egy írásbeli
munkában) elakadtam, hanem ő a példa-
képem is lett. Példakép alázatból, türelem-
ből, szorgalomból és tudásvágyból. Példa-
kép abban, hogyan kell viselni szerény-
séggel a sikereket, az előmeneteleket, az
örömöket, és hogyan viselni a bántalma-
zást, az ártatlanul meghurcoltatást, a rossz-
indulatot és rosszakaratot. Elviselni, hogy
nem csak világi oldalról támadják, meg-
figyelik, akadályozzák a lelkészi munká-
ban, hanem elviselni, hogy egyházmegyei
szinten hamis vádak alapján akarják lel-
kileg összetörni, befeketíteni, megalázni
esperesüket. 

Példakép abban, ahogyan kiállt az igazá-
ért, ahogyan éveken keresztül szelídlel-
kűen küzdött azért, hogy a nevét tisztára
mossa. Nem az Úr Isten előtt (hiszen Ő is-
merte legjobban ártatlanságát), hanem föl-
di bírái előtt. Példakép abban, hogy idős
korban, testileg megfáradva is lehet szel-
lemi munkát végezni, a kapott talentumo-
kat forgatni azoknak, akiket Isten bölcses-
séggel megáldott. Nem rejtette véka alá, to-
vábbadta a lángot a Meggyújtott gyertyá-
ban, a Nincs örök titokban, a prédikációs
köteteiben, fordításaiban és más könyve-
iben. 

Az egyik könyvéhez Hegedűs Loránt
püspök írta az előszót, melyben Pándy Ber-
talant öt-talentumos szolgaként említi és
értetlenkedve csodálkozik azon, hogy mi-
ért, hogy „e művekért a református egy-
ház szellemi életében nem jár egy teoló-
giai doktorátus”.

Én elmulasztottam a köszönetmondást.
Elmulasztottam szavakba önteni, elmon-
dani neki, hogy ki volt Ő nekem, hogy mi-
lyen hálás vagyok érte az Úr Istennek. El-
mulasztottam elmondani, hogy milyen
nagyra értékelem a lelkészi szolgálatát, a
tudományos munkásságát, és elmulasz-
tottam megkérdezni, hogy vajon az arra
hivatottak közül megtette-e ezt valaki?

Nagytiszteletű Úr talán nem is várta el.
Egyik könyvében ezt írja: „Isten mértéke
szerint egyetlenegy tiszteletet érdemlő rang
van ezen a földön, és ezt úgy nevezik, hogy
Isten gyermeke. Minden más hivatás, vagy
munkakör akkor igazán érték, ha annak
birtokosa Isten gyermeke is. Boldog em-
ber az, aki szíve belső békességével tudja
megvallani: én Isten gyermeke vagyok”.

Egy boldog embertől búcsúzom most,
Isten gyermekétől. Egy boldog halottól,
mert az ige azt mondja: „Boldogok a
halottak, akik az Úrban halnak meg, mos-
tantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek,
mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert
cselekedeteik követik őket” (Jel 14,13b).

Szabóné híres erzsébet

Lelkészsirató: meghalt a lelkészem

A dicsőséges és halhatatlan élet reménysége



Jézus tényleg meghalt a keresz-
ten – vagy csak elájult?

Mikor Jézus feltámadt a halálból, az
egy rendkívüli esemény volt. Sokan

azt mondták, hogy ilyen egyszerűen
nem történhetett meg. Sőt, néhányan

egyenesen azt állították, hogy Jézus
nem is halt meg a kereszten. Mindösz-
sze elájult, majd a barlangsír hűvös
levegőjén magához tért, és egyszerű-
en elsétált onnan. De képtelenség ezt
elhinni, ha jól megnézzük, min is ment
keresztül Jézus a halála napján. Elő-
ször is megkorbácsolták a katonák.
Majd egy keresztre szögelték. Hat órán
keresztül függött ott, mielőtt meghalt
volna. Csak azután vették le onnan,
miután egy római katona biztosította
arról a kormányzót, hogy Jézus való-
ban halott. Biztosak lehetünk hát mi
is benne, hogy nem élte túl a kereszt-
re feszítést. S abban is biztosak lehe-
tünk, hogy utána feltámadt a halál-
ból!

Értsétek meg
…hogy ha kidobjuk a feltámadást,

azzal a keresztyénséget is kidobjuk.
Épp ezért próbálja sok nem-keresz-
tyén ember bizonyítani, hogy a feltá-
madás nem történt meg. Nem csoda,
hogy Pál apostol szerint „minden em-
bernél nyomorultabbak vagyunk”, ha
Krisztus nem támadt fel (1Kor 15,19).
A keresztyén élet minden problémá-
jával, küzdelmével és nyűgével úgy

kellene akkor szembenéznünk, hogy
halálunk után nem marad reményünk.
Hála legyen Istennek, hogy ennél sok-
kal jobbat tervezett a számunkra!

(Josh Mcdowell–kevin Johnson)
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Nagyon sok gyülekezet odafigyel a
kicsi gyerekekre, a konfirmandusokra, a
gimisekre, az egyetemistákra, külön alkal-

makat szerveznek a felnőtteknek, időseb-
beknek. Viszont magamat, mint fiatal dol-
gozót, az utóbbi időben nem tudom azo-
nosítani az egyik korosztállyal sem. Ke-
resem a helyemet. Keresem, hol tudnék
letelepedni, hogyan kellene egy családot
vezetni, hogyan kellene beosztanom úgy
az időmet, hogy se az Úrral való kapcso-
latom, sem az emberi kapcsolataim, sem
pedig a munkám ne szenvedjenek hiányt.
Ezek azok a kérdések, amik bennem és sok
hozzám hasonló fiatalban felmerülnek. 

A Firesz – Duna Mente téli tábora, ami
Jókán zajlott február 12-e és 14-e közt,
pont az én korosztályomnak szólt. Na-

gyon sokrétű közös-
ség gyűlt össze:
egyetemisták, fiata-
lok, akik éppen csak
beálltak dolgozni,
de olyanok is, akik
évek óta dolgoznak.
Szabadok, jegyesek,
házasok, gyerekes
családok. Az Ő bi-
zonyságtételeiket
hallgathattam meg

arról, hogyan le-
het a szürke min-
dennapokban ,
n e h é z s é g e k
közepette Isten
erejébe és jelenlé-
tébe belekapasz-
kodni, mit jelent
szüntelenül imád-
kozni, hogyan le-
het egy párkap-
csolatot, házassá-

got Isten szerint megélni. Nem utolsó-
sorban pedig közösségben lehettem olyan
emberekkel, akik igyekeznek megtalálni
azt a küldetést, amit Isten személyesen
rájuk bízott a munkában, a gyülekezet-
ben, a családban, közösségben. Nagyon
hálás vagyok az Úrnak a megszólaló em-
berek őszinteségéért, hogy mertek nyíl-
tan beszélni önmagukról, a nehézségeik-
ről, de a sikereikről is. Köszönöm, hogy
része lehettem ennek a közösségnek, hogy
valóban megerősödtem az Úrban, és az
Ő hatalmas erejében (Ef 6,10). Buzdítok
mindenkit, aki vágyik Istent jobban meg-
ismerni, Vele lenni és olyan emberekkel,
akik Isten közelében élik a mindennap-
jaikat, hogy csatlakozzanak a következő
alkalmakhoz!

Császár eszter

Duna mentés téli tábor volt Jókán
Új lendületet kapva a jövőre nézve

Csoda a reggel,
minden napom,

hiszen azt, Uram,
Tőled kapom.

Csoda az álmából
kibomló élet,
ami tavasszal

most újra éled.

Látod, csak
ámulok csodáidon,
…s hogy mindezt

én – Neked
elmondhatom.

ÁMEN
(hajdú Zoltán levente)
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A Szlovákiai Református
keresztyén egyház Zsinati Tanácsa a
9. ülésén, melyre 2016. február 6-án
Rimaszombatban került sor, az aláb-
bi közérdekű határozatokat hozta: 

– Egyhangúlag elfogadta a tárgysoro-
zatot.

– Egyhangúlag jóváhagyta a 7. és a 8.
ülés jegyzőkönyvét.

– 2016. február 15-i hatállyal Nagy Zsolt
helyettes lelkipásztort áthelyezte beosz-
tott lelkésznek a Komáromi Református
Egyházközségbe. 

– A Zsinati Tanács a ZST-176/2015-ös
számú határozatában felkérte Ján Sem-
jan püspökhelyettest, hogy gondoskod-
jon a Kalvínske hlasy cikkellátásáról. A
szlovák anyagok minőségéért és meny-
nyiségéért a két szlovák egyházmegye es-
perese a felelős, Ján Semjan püspökhe-
lyettes vállalta a szlovák lap korrektúrá-
ját. A Zsinati Elnökség továbbra is kere-
si a kérdés hosszú távú megoldását. A Zsi-
nati Tanács Ján Semjan beszámolóját a
Kalvínske hlasy cikkellátásának biztosí-
tása érdekében tett lépéseiről tudomásul
vette. 

– A Zsinati Tanács a ZST-177/2015-ös
számú határozatában kérte az esperese-
ket, hogy 2016. január 31-ig állítsák össze
azon lelkészek névjegyzékét, akik a gyü-
lekezeti lelkészi szolgálat mellett egy-
házmegyei és egyetemes egyházi több-
letszolgálatot is végeznek. A Zsinati Ta-
nács a Szlovák Köztársaság Kulturális
Minisztériumánál indítványozza a fize-
tési kategóriák módosítását, ezért meg-
bízta a Zsinati Irodát, hogy az esperesek
által elkészített többletmunka-kimutatá-
sok alapján készítsék el a konkrét beter-
jesztést.  

– A Szlovák Köztársaság Iskolaügyi
Minisztériuma a 2015. december 7-én kelt
levelében válaszolt az egyházunk által be-
terjesztett törvénymódosításra. A Zsinati
Tanács a Szlovák Köztársaság Iskolaü-
gyi Minisztériumának a ZS-32/2015-ös
számú határozatára küldött válaszából
tudomásul veszi, hogy az egyháznak, mint
alapítónak, lehetősége van egyedi esetek-
ben alacsonyabb osztálylétszámmal is osz-
tályt indítani. A Zsinati Tanács megbízta
Édes Enikő közoktatási tanácsost, készít-
se el egyházunk válaszát a Szlovák Köz-
társaság Iskolaügyi Minisztériuma leve-
lére. A Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház továbbra is fenntartja a Zsinat
ZS-32/2015-ös számú határozatában jó-
váhagyott törvénymódosítási indítvá-
nyát.

– Az Abaúj-tornai Református Egyház-
megye Esperesi Hivatala a 2015. novem-

ber 24-én kelt felterjesztésében kérte a
Zsinati Tanács hozzájárulását Buza Zsolt
lelkipásztor megválasztásához a Rozs-
nyói Református Egyházközség első lel-
készi állásába. Az egyházközség presbi-
tériuma 2015. november 15-én tartott ülé-
sén Buza Zsolt lelkipásztort meghívta, ő
a meghívást elfogadta, a lelkészválasztás-
hoz előírt iratokat az esperesi hivatalba be-
küldte. A Zsinati Tanács hozzájárult Buza
Zsolt megválasztásához a Rozsnyói Re-
formátus Egyházközség első lelkészi ál-
lásába.  

– Az Abaúj-tornai Református Egyház-
megye Esperesi Hivatala a 2015. novem-
ber 24-én kelt felterjesztésében kérte a
Zsinati Tanács hozzájárulását Buza Bod-
nár Aranka beosztott lelkipásztor meg-
választásához a Rozsnyói Református Egy-
házközség második lelkészi állásába. Az
egyházközség presbitériuma 2015. novem-
ber 15-én tartott ülésén Buza Bodnár
Aranka lelkipásztort meghívta, ő a meg-
hívást elfogadta, a lelkészválasztáshoz elő-
írt iratokat az esperesi hivatalba beküld-
te. A Zsinati Tanács hozzájárult Buza Bod-
nár Aranka megválasztásához a Rozsnyói
Református Egyházközség másodlelké-
szi állásába.  

– Hozzájárult, hogy a Vajáni Reformá-
tus Egyházközség a tulajdonában lévő
felsőhalasi kataszterben található 551/5
parcella számú közbirtokossági erdejé-
nek 5 hektár 72 ár 67 négyzetméter tulaj-
donrészét eladja. A hozzájárulás feltétele,
hogy a Vajáni Református Egyházköz-
ség az ingatlaneladásból befolyt össze-
gen ingatlant vásárol. Mindaddig, amíg ez
nem történik meg, a vételárat értékmeg-
őrző módon kell, kezeljék.  

– A templomi temetés és harangozás
kérdéskörét nem kívánja egyetemes egy-
házi szinten szabályozni.

– A Gustav-Adolf-Werk svájci segély-
szervezet évente 24 000 euró támogatást
kínál fel egyházunknak különböző beru-
házásokra. A minimális támogatás 5000
euró, a támogatás összegének kétszeresét
kell a kedvezményezett egyházközségnek
ráfordítania az adott beruházásra. Rákos
Loránt zsinati tanácsos a 2015. december
16-án kelt felterjesztésében kérte a Zsina-
ti Tanácsot, nevezze meg azon projekte-
ket, amelyek kapcsán igényelni kívánja
a 2017. évi projektkatalógusban előirány-
zott támogatást. A Zsinati Tanács a Gus-
tav-Adolf-Werk 2017. évre vonatkozó tá-
mogatásáról elektronikus úton fog hatá-
rozni, és kéri Ján Semjan püspökhelyettest
és Július Kováč főgondnokhelyettest, hogy
2016. február 12-ig tegyenek javaslatot

a Gustav-Adolf-Werk 2017-es évi támo-
gatásának konkrét felhasználására.

– Tudomásul vette, hogy Juraj Brecko,
az Ondava-hernádi Református Egyház-
megye esperese 2015. december 18-i ha-
tállyal a Gálszécsi Református Egyház-
község helyettes lelkészévé meghatáro-
zatlan időre Miroslav Kovaľ lelkipász-
tort jelölte ki.

– Tudomásul vette, hogy Juraj Brecko,
az Ondava-hernádi Református Egyház-
megye esperese 2015. december 18-i ha-
tállyal a Miglészi Református Egyházköz-
ség helyettes lelkészévé meghatározatlan
időre Miroslav Kovaľ lelkipásztort jelöl-
te ki.

– A Kistárkányi Református Egyház-
község a 2015. december 29-én kelt leve-
lében kérte a Közalap építkezési kereté-
ből a lelkészlak felújítására jóváhagyott
és folyósított 2500 euró támogatás elszá-
molásának halasztását. A lelkészlak fel-
újítását a 2015. évben csak részben tudta
az egyházközség teljesíteni. A Zsinati Ta-
nács a Kistárkányi Református Egyház-
község részére engedélyezi, hogy a
Közalap építkezési keretéből jóváha-
gyott és folyósított támogatást 2016.
augusztus 31-ig számolja el.

– A Gicei Református Egyházközség
a 2015. december 29-én kelt levelében
kérte a Közalap egyházépítői keretéből
a Szeretet című gyülekezeti újság nyom-
dai költségeinek fedezésére jóváhagyott
és folyósított 250 euró támogatás elszá-
molásának halasztását. A támogatást az
egyházközség nem tudta felhasználni,
mivel az téves számlára érkezett be. A
Zsinati Tanács a Gicei Református Egy-
házközség részére engedélyezi, hogy a
Közalap egyházépítői keretéből jóváha-
gyott és folyósított támogatást 2016.
augusztus 31-ig számolja el. Amennyi-
ben a Gicei Református Egyházközség
ennek nem tud eleget tenni, köteles a
támogatást teljes egészében visszautalni
a Közalap számlájára.  

– Rákos Loránt zsinati tanácsos a
2016. január 4-én kelt levelében a jogi
bizottság felhatalmazásával a Zsinati Ta-
nács elé terjesztette az 1/2005-ös tör-
vény módosításának szövegszerű javas-
latát. A Zsinati Tanács a 1/2015-ös szá-
mú törvény módosításának a jogi bizott-
ság által pontosított szövegjavaslatát a
Zsinat elé terjeszti.

– Rákos Loránt zsinati tanácsos a
2016. január 4-én kelt levelében a Zsina-
ti Tanács elé terjesztette a jogi bizottság-
nak a választási törvény módosításával 

(Folytatás a 12. oldalon)

A  ZSinAti  tAnácS  9.  üLéSérőL
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kapcsolatos kérését. A törvény-előkészí-
tő folyamatok megkezdése érdekében a
jogi bizottság arra kéri a Zsinati Taná-
csot, hogy legyen szíves meghatározni
az egyházi tisztújítással kapcsolatos kon-
cepciókat és nóvumokat, amik az új jog-
szabályt kialakíthatják; illetve a tör-
vény-előkészítés megkezdésével kapcso-
latosan legyen szíves a szükséges meg-
bízásokat kiadni. A Zsinati Tanács úgy
határozott, hogy a választási törvény mó-
dosításával kapcsolatos koncepciót a jo-
gi bizottság, a Zsinati Tanács lelkészi tag-
jai és a zsinati főtanácsos 2016. szep-
tember 1-ig közösen kidolgozzák.

– Rákos Loránt zsinati tanácsos a
2016. január 4-én kelt levelében a Zsi-
nati Tanács elé terjesztette a jogi bizott-
ság határozati javaslatát a jogalkotási
irányelvekről. A Zsinati Tanács a jogi bi-
zottság által elkészített, a jogalkotási
irányelvekről szóló határozati javaslatot
elfogadásra a Zsinat elé terjeszti.

– Rákos Loránt zsinati tanácsos a
2016. január 13-án kelt levelében a Zsi-
nati Tanács elé terjesztette felülvizsgá-
latra a lelkésztovábbképző-nyilvántartást.
A Szlovákiai Református Keresztyén
Egyháznak a lelkésztovábbképzésről szó-
ló szabályzata 12. §-ának (2) bekezdése
értelmében háromévente sor kerül az
egyházi lelkésztovábbképző abszolválá-
sának a felülvizsgálatára. A 2016. esz-
tendő e tekintetben felülvizsgálati évnek
számít. A Zsinati Tanács felkéri az egy-
házmegyék elnökségét, hogy azon lel-
készi jellegű személyeket, akik az elmúlt
három év alatt nem abszolválták a lel-
késztovábbképzés kötelező hat alkalmát,
tájékoztassák az elmaradásaikról és segít-
sék őket úgy, hogy 2016. október 31-ig
pótolni tudják az elmaradt lelkésztovább-
képzőket. 

– Somogyi Alfréd, a Pozsonyi Refor-
mátus Egyházmegye esperese a 2016.
január 13-án kelt beadványában azzal a
kéréssel fordult a Zsinati Elnökséghez,
hogy – szabályrendeleti kötelességéből
adódóan – határozza meg a választói
névjegyzékek mintáját. A Zsinati Tanács
tudomásul vette, hogy a Zsinati Elnök-
ség jóváhagyta a választók névjegyzé-
kének mintáját, amelynek használata a
2017. évtől kötelező. A választók név-
jegyzéke a következő adatokat kell, hogy
tartalmazza: sorszám, vezetéknév, kereszt-
név, névmegjegyzés, születési év, lakhely
(utca és házszám). A választók névjegy-
zékének mintáját a Zsinati Iroda elérhe-
tővé teszi egyházunk honlapján.

– Az Ondava-hernádi Református
Egyházmegye Esperesi Hivatala a 2016.

január 12-én és a 2016. január 18-án kelt
felterjesztéseiben kérte a Zsinati Tanács
hozzájárulását Miroslav Kovaľ lelkipász-
tor megválasztásához a Gálszécsi Refor-
mátus Egyházközségbe. Az egyházköz-
ség presbitériuma 2016. január 11-én tar-
tott ülésén Miroslav Kovaľ lelkipásztort
meghívta, ő a meghívást elfogadta, a lel-
készválasztáshoz előírt iratokat az espe-
resi hivatalba beküldte. A Zsinati Tanács
hozzájárult Miroslav Kovaľ lelkipásztor
megválasztásához a Gálszécsi Reformá-
tus Egyházközségbe. 

– Juraj Brecko, az Ondava-hernádi Re-
formátus Egyházmegye esperese a 2016.
január 18-án kelt levelében azzal a kére-
lemmel fordult a Zsinati Tanácshoz, hogy
Andrea Korečková kassai segédlelkészt
helyezze át segédlelkésznek a Nádasdi
Református Egyházközségbe, ahol Ján
Semjan püspökhelyettes szolgál (Her-
nádcsány, Eszkáros és Hernádzsadány
mellett). Amennyiben a Hernádzsadányi
Református Egyházközségbe önálló lel-
kész kerülne, a nevezett segédlelkész új-
ra visszamehetne a Kassai Szlovák Re-
formátus Egyházközségbe. A Zsinati Ta-
nács 2016. február 15-i hatállyal Andrea
Korečková segédlelkészt áthelyezte se-
gédlelkésznek a Nádasdi Református
Egyházközségbe. Felügyelő lelkésze Ján
Semjan püspökhelyettes. 

– Juraj Brecko, az Ondava-hernádi
Református Egyházmegye esperese a
2016. január 18-án kelt levelében java-
solta a Zsinati Tanácsnak, hogy a lelki-
pásztorok étkezési jegyeinek megvásár-
lására szükséges összeg – mivel az álla-
mi hozzájárulás összege ezt nem tette
lehetővé – legyen kiegészítve a Közalap
személyi keretéből. A Zsinati Tanács ké-
relemmel fordul a Szlovák Köztársaság
Kulturális Minisztériuma felé, hogy az
egyházunk számára előirányzott állami
hozzájárulás összegét módosítsa abba
az irányba, hogy egyházunk – eleget
téve az állami törvényeknek – biztosíta-
ni tudja a lelkészek számára az étkezési
jegyeket. A Zsinati Tanács Juraj Brecko
esperesnek a Közalap személyi kereté-
nek megnyitására tett javaslatát nem tá-
mogatta. 

– Mária Brecková a 2016. január 20-
án kelt levelében érdeklődik afelől,
hogy amennyiben a Selye János Egyetem
Református Teológiai Karán abszolvál-
ná a missziológia, diakónia és szociális
gondoskodás alapképzést, egyházunk al-
kalmazná-e őt, mint missziós munkatár-
sat az Ondava-hernádi Református Egy-
házmegyében. Marianna Sláviková lel-

kipásztor a 2016. január 18-án kelt leve-
lében szintén érdeklődik az alkalmazás
lehetőségéről. A Zsinati Tanács megál-
lapította, hogy a lévitavizsga letételéhez
jelenleg katechetikai képzettség szüksé-
ges, amely nem váltható ki a misszioló-
gia, diakónia és szociális gondoskodás
alapképzés abszolválásával. A Zsinati
Tanács javasolja, hogy Mária Brecková
szerezzen lelkészi képesítést, mert a szlo-
vák egyházmegyékben elsősorban lelki-
pásztorokra van szükség.

– Erika Dékányová, a Nagymihályi Re-
formátus Egyházmegye esperese a 2016.
január 18-án kelt levelében jelentette a
Zsinati Tanácsnak, hogy 2015. augusz-
tus 19-i hatállyal a Zahari Református
Egyházközség helyettes lelkészévé meg-
határozatlan időre Janette Knežová bezői
lelkipásztort jelölte ki. A Zsinati Tanács
ezt tudomásul vette.

– Erika Dékányová, a Nagymihályi Re-
formátus Egyházmegye esperese a 2016.
január 18-án kelt levelében jelentette a
Zsinati Tanácsnak, hogy 2015. augusztus
19-i hatállyal a Jenkei Református Egy-
házközség helyettes lelkészévé megha-
tározatlan időre Janette Knežová bezői
lelkipásztort jelölte ki. A Zsinati Tanács
ezt tudomásul vette. 

– Erika Dékányová, a Nagymihályi Re-
formátus Egyházmegye esperese a 2016.
január 18-án kelt levelében jelentette a
Zsinati Tanácsnak, hogy 2016. január 11-i
hatállyal a Pinkóci Református Egyház-
község helyettes lelkészévé meghatáro-
zatlan időre Janette Knežová bezői lel-
kipásztort jelölte ki. A Zsinati Tanács ezt
tudomásul vette.

– Az Érsekújvári Református Egyház-
község gondnokai és presbiterei a 2016.
január 24-én kelt levelükben kéréssel
fordultak a Zsinati Tanácshoz. 2016. au-
gusztus 15-én Nátek Sándor lelkipásztor
betölti a 70. évét. A gondnokok és pres-
biterek tudatában vannak annak, egyhá-
zunk alkotmánya szerint augusztus vé-
gével a lelkipásztor nyugállományba kell,
vonuljon, de beadványukban kérik a Zsi-
nati Tanácsot, hogy Nátek Sándor lelki-
pásztort a Zsinati Tanács egy határozat-
tal az Érsekújvári Református Egyház-
község lelkipásztori állásának betöltésé-
ben további két esztendőre megerősítse.
A Zsinati Tanács megállapítja, hogy –
mivel alkotmányellenes határozatot nem
hozhat – az Érsekújvári Református
Egyházközség kérelmének nem tehet
eleget. 

A  ZSinAti  tAnácS  9.  üLéSérőL
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Január végén Isten kegyelméből Újló-
ton ismételten megtartottuk az ökumeni-
kus alkalmat a szlovák római katolikus test-
vérekkel. Szólt az ige: „Arra hívattunk,
hogy az Úr nagy tetteit hirdessük” (1Pt 2,9).
Sándor Veronika lelkipásztor két nyel-
ven hirdette az igét. Hangsúlyozta: azok
tudják hirdetni az Úr nagy tetteit, akik nem-
csak hallgatják az igét, de tanítását meg-
tartják, és ahhoz igazítják életüket. Öku-

menikus alkalmunkat a szlovák katolikus
énekkar szolgálata tette még színesebbé.
Az áldást két nyelven, két szolgálattevő-
től fogadták az egybegyűltek.

Február 21-én megkülönböztetett figye-
lemmel voltak köszöntve a házaspárok az
istentiszteleten az Ef 5,2 jegyében. Kiemel-

ten a házaspárokért szólt az igehirdetés és
az imádság is, azonban nem feledkeztünk
meg az özvegyekről és a magányosokról
sem. Nagy örömmel köszöntöttük Papp
Sándor gondnokot és nejét Mártikát házas-
ságkötésük 30. évfordulója alkalmából, va-
lamint az ezüstlakodalmukat ünneplő há-
zaspárt is, Bartko Pált és Jutkát, aki a

vasárnapi iskola egyik vezetője, valamint
gyülekezetünk énekkarának az irányító-
ja. Végül Sándor Veronika lelkipásztor az
úrasztalától áldásban részesítette a házas-
ságban élőket.

Február 28-án hagyományszerűen tar-
tottuk istentiszteletünket a betegekért és

a szeretteikért. Hangsúlyozva volt az imád-
ság fontossága. Benyus eszter, Tóth So-
fia, Gyén Vanessza és Šallay edina ének-
szóval hirdették: „Mindig, hogyha kerülget
a bánat, mindig Hozzád sietek Jézus... Min-
dig velem vagy a bajban, csendben és zúgó
viharban mindig számíthatok Rád...”. Vé-
gül a Remény énekkar bizonyságtétele-

ként szállt az ének: „Isten hord karjain ín-
ségünkben, elmúló életünk sok terhében,
kézen fog Isten és vigyáz reánk, meghall-
gatja a könnyező fohászt”. Isten áldása le-
gyen valamennyi szolgálattevőn!

Sándor Veronika

Molnár Róbert, Kübekháza polgármes-
tere osztotta meg bizonyságtételét mind-
azokkal, akik elfogadták az Ipolysági Re-
formátus Egyházközség meghívását a feb-
ruár 15-én és 16-án megrendezett evange-
lizációs napokra. 

Molnár Róbert vallomása szerint Isten
őt kiemelte a világi, politikai reflektor-
fényből és visszaküldte szülőfalujába, amit
akkor tragédiaként élt meg. Mint ahogyan
Pál apostol nem válhatott farizeusként Jé-
zus tanítványává, úgy Molnár Róbert sem
lehetett országgyűlési képviselőként Isten
szerinti tanítvány. Ezt az embert is össze-
törte, megalázta majd újjáépítette Isten. Va-
jon a jelenkori egyházban miért olyan ke-
vés az ilyen, életeket velejéig megváltoz-
tató újjászületés? Nem azért, mert mi olyan
tanítványok vagyunk, akik nem akarunk
megbotránkoztatni senkit, és nem vállal-
juk, hogy kigúnyoljon a világ, mint Meste-
rünket? 

Manapság minden népét szerető ember
törtet a politikába, hogy jót tegyen nem-
zetével. Előadónk pedig otthagyta a leg-
magasabb szintű politikát, hogy hatéko-
nyabban tegyen valamit népéért. Talán sen-
ki sem merne olyat állítani ma, hogy a ma-
gyar és a szlovák nemzeteknek nem Istene
az Úr. Én is hiszem, hogy mindkét nemzet

Isten szerető oltalma alatt van. Csak az ért-
hetetlen számomra, miért vagyunk olyan si-
ralmasan kevesen az imacsatában? Amikor
össze kell gyűlni és kiáltani nemzeteinkért
az Úrhoz, hol vannak a harcosok? Egy-egy
politikai párt kampánygyűlésén tömegek
gyűlnek össze. Kitől is várjuk a segítséget?

Molnár Róbert életpéldája azért átütő és
követendő számomra, mert volt bátorsága
bevallani addigi élete hiábavalóságait, s

átlépni a földi királyok csapatából a Meny-
nyei Király csapatába. Hiszem, hogy eljön
a nap, amikor a vakok is látni fogják, mek-
kora a különbség a két képviselői poszt kö-
zött. Előadónk a zsoltáros szavaival zárta
mondanivalóját: „...művem a Királynak
szól” (Zsolt 45,2). Jó lenne mindenkinek el-
gondolkodni afölött, hogy életével, mun-
kájával kinek szolgál, mert ha nem Isten-
nek, akkor az egész csak hiábavalóság! 

Csala Aurélia
Az evangelizáció meghallgatható a követ-

kező oldalon: http://ipolysag.reformatus.
sk/evangelizacio/

Menekülés a bilincsek közül
Molnár Róbert Ipolyságon

Tisztelettel kérjük, hogy viselkedjen ön-
tudatos polgárként és egyháztagként, ne
hagyja elúszni a törvények által tálcán kí-
nált lehetőséget, tegyen jót, és adója két
(esetleg három) százalékával támogassa
valamelyik egyházi szervezetünket!

Az adó két százalékának fogadására a
következő három egyházi szervezetünk re-
gisztrált:

Zväz mladých reformovaných – Fia-
tal Reformátusok Szövetsége

Cím: Hlavná 50, 076 52 Strážne (Örös).
Jogi forma: občianske združenie (polgári
társulás).

IČO: 31958273

Ústredie diakonie Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku – diakó-
niai központ

Cím: Jókaiho 34, 945 01 Komárno (Ko-
márom). Jogi forma: účelové zariadenie
cirkvi a náboženskej spoločnosti (egyhá-
zi közhasznú szervezet). 

IČO: 42045606
Re-Mi-diA n.o. – Reformovaná mi-

sia a diakonia
Cím: A. Sládkoviča 6233/7, 071 01 Mi-

chalovce. Jogi forma: nezisková organizá-
cia poskytujúca všeobecne prospešné služ-
by (közhasznú szolgáltatást nyújtó non-
profit szervezet). 

IČO: 35581620

Adónk két százalékával a református
egyházi szervezeteket erősítsük!

Áldott alkalmak Újlóton
TÁ
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A Bartko házaspár a huszonötödik évfordulóját ünnepelték
házasságkötésüknek.

Papp Sándor gondnok és felesége harminc éve 
élnek házasságban.
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jesen megtelt az a kávézó, ahol az érdek-
lődőkkel egy különleges receptet ismer-
tettek: a jó házasság receptjét. Elhangzott,
hogy a házasság egy férfit és egy nőt köt
össze, nem emberi kitaláció, hanem Isten-
től származik. Ha a saját fejünk után me-
gyünk, a saját elképzelésünket követjük,
akkor elromlik. Ahhoz, hogy a másikat bol-
doggá tehessünk, minket kell, hogy betölt-
sön Jézus boldogsággal. Ahhoz, hogy a há-

zasság a szeretet, megértés jó ízét hordoz-
za, hozzá kell tennem három összetevőt:
időt a közös imádkozásra, időt a közös ét-
kezésre és tisztelettel kell lennem a közös
fekhely iránt.

Elhangzott egy bizonyságtétel is egy há-
zasságról, amelyet Jézus Krisztus mentett

meg a széteséstől. Köszönjük a három egy-
háznak a közös szervezést és Anton Pari-
ľáknak a közöttünk végzett szolgálatát.

hana Peničková
Az elhangzott előadások meghallgat-

hatók: http://ipolysag.reformatus.sk/
evangelizacio/

Balog Zoltán miniszter, Magyarország
Emberi Erőforrások Minisztériumának ne-
vében, valamint Fazekas lászló püspök,
a Szlovákiai Református Keresztyén Egy-
ház képviseletében február 20-án, a komá-
romi Tiszti Pavilon dísztermében ünnepé-
lyesen aláírták az egyház magyar gyüleke-
zeteinek és közösségeinek a megerősítését
szolgáló egymilliárd forint támogatásról
szóló szerződést.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével
Czimbalmosné Molnár Éva, Magyaror-
szág szlovákiai nagykövete, a Zsinati El-
nökség magyar tagjai, a hét magyar egy-
házmegye esperesei és gondnokai, a zsi-
nati tanácsosok, Stubendek lászló, Ko-
márom polgármestere és lévai Attila, az
SJE Református Teológiai Karának dékán-
ja is.

Az alakalom Palcsó Attila külügyi ta-
nácsos igeolvasásával, köszöntésével vet-
te kezdetét. Fazekas László püspök hálásan
és örömmel köszönte meg az adományt.
Elmondta, hogy olyan eszköznek tartja, ami
segítségére szolgál egyházunknak, hogy
értékeinket megtartani, átmenteni és to-
vábbadni tudjuk, mert hiszen „sokkal több-
re hívattunk el, mint azt sokszor gondol-
juk”.

Balog Zoltán beszédét és az adomány
okát az összetartozás fogalma köré fűzte.
Elmondta, hogy egységes Kárpát-meden-
cei létben gondolkodik a Magyar Kormány
és tudatában vannak annak, hogy a ma-
gyar nemzet nem tud erősödni, ha a hatá-
ron túliak gyöngülnek. Tapasztalat, hogy
ha nagy a baj, előbb vagy utóbb, csak az
egyházak maradnak, a politikai vezetők

változnak – mondta. Kívánta, hogy az
adomány legyen befektetés egyházuk szá-
mára, ami megsokszorozza önmagát, ne
pedig redukáljon, ne okozzon lanyhulást.
Áldott szolgálatot kívánok! – ez a legfőbb
kívánságom, mondta beszéde végén a hiva-
tását tekintve eredetileg református lelkész
miniszter.

Ezt követően Géresi Róbert püspök-
helyettes beszéde következett, aki beszé-
dének kezdetén Istennek, majd pedig az
adományozóknak adott hálát. Elmondta,
hogy Magyarország nemzetben gondol-
kodó kormánya egyházunk számára meg-
erősítést és erőt ad. Jó tudni, hogy van, aki
gondol ránk, aki meg akar erősíteni min-
ket. Történelminek nevezte a támogatást,
amivel kapcsolatban megígérte, hogy azt
a lehető legjobban fogja az Egyetemes Egy-
ház felhasználni.

Az adományozó okirat ünnepélyes alá-
írásával fejeződött be a találkozó hivata-
los része. kis lucia

Adomány az összetartozás jegyében
ünnepélyesen aláírták a szerződést

ipolyságon is volt Házasság hete
Három egyház közös receptje

A pozsonyi egyházmegye lelkipászto-
rai, gondnokai és presbiterei jelenlétében
történt meg február 28-án a dunaszerda-
helyi templomban a Kárpátalja nincs egye-
dül program beindítása, ami a Pozsonyi Re-

formátus Egyházmegye és a magyarorszá-
gi Magyar Karitatív Tanács hosszú távú
együttműködését fedi és a kárpátaljai refor-
mátusok megsegítését szolgálja.

Ha nem tesszük meg, amit mennyei
Atyánk vár, azt elmulasztjuk – mondta igei
bevezetőjében Somogyi Alfréd, a pozso-
nyi egyházmegye esperese, aki az igazi
egység létrejöttéhez kérte az isteni vezetést. 

Jelen volt Soltész Miklós, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsola-
tokért felelős államtitkára, a Tanács elnö-

ke. Aki előadásában először a Kommuniz-
mus Áldozatainak Emléknapja kapcsán
emlékeztetett a mártír lelkészekre, akik kö-
zül volt, aki életét áldozta, hogy a felada-
tát el tudja végezni. Felrótta a fejlett Nyu-
gatnak, hogy a változások után nem figyel-
meztettek a liberalizmus csapdáira, ami je-
lenvaló és csak az egyházaknak köszönhe-
tő, hogy még maradt a normális gondol-
kodásból. Az előadást követően Somogyi
Alfréd esperes a kárpátaljai származású
György András somorjai lelkipásztort kér-
te, hogy számoljon be az elvégzett segít-
ségnyújtásról és az induló programról. Ő
így kezdte: Az enyéim, az odaátiak nevé-
ben: köszönöm! Aztán felvázolta az öt
pontból álló programot. 

Amelyik gyülekezet önként vállalta, ka-
pott egy perselyt, melybe folyamatosan
adakozhatnak majd a hívek, hogy az össze-
gyűlt pénzből ösztöndíjban részesítsenek
kárpátaljai fiatalokat. 

Része a programnak, hogy számítógé-
pet gyűjtenek nagycsaládoknak, hogy tá-
mogatni kívánják a tehetséges zenésze-
ket, szeptemberben orvosok mennek majd
vizitelni Kárpátaljára és sportszereket,
folyamatosan ruhát, élelmiszert gyűjte-
nek.

(Folytatás a 15. oldalon)

Zászlóbontás Dunaszerdahelyen
A Karitatív Tanácshoz csatlakozva
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(Befejezés a 14. oldalról)
Szanyi György, a nagyborzsovai lelki-
pásztor volt jelen Kárpátaljáról, és adott há-
lát a segítségért, számolt be a számukra né-
ha kilátástalannak tűnő helyzetről, aminek
elviseléséhez megerősítést nyújt a meg-
hirdetett program. A gyűjtés folyamatát az

interneten lehet majd követni, garanciát
pedig az öt egyházi szervezetből álló Ka-
ritatív Tanács jelent. 

Az együttműködést kézfogással hitele-
sítették a felek.

–kdl–

2016. február 21-én gyászisten-
tiszteletre hívogattak a csicseri re-
formátus templom harangjai, ami-
kor a család, a szolgatársak és a gyü-
lekezet tagjai a zsúfolásig megtelt
templomban elbúcsúztak Pándy Ber-
talan lelkipásztortól, aki 90. életévé-
ben, hosszú betegség után tért visz-
sza az őt szolgálatra elhívó Istené-
hez. 

Pándy Bertalan 1926. május 15-
én született Pólyánban. Az iskolát
szülőfalujában kezdte, majd Király-
helmecen, Sátoraljaújhelyen és Sá-
rospatakon végezte. Érettségi előtt,
a háború végén elhurcolták a Szov-
jetunióba, ahonnan három év eltel-
tével térhetett haza, és csak akkor
érettségizhetett. Teológiai tanulmá-
nyait Prágában, a Károly Egyetem
Teológiai Fakultásán végezte. Lelki-
pásztori szolgálatát rövid ideig he-
lyettes lelkészként Kistárkányban,
aztán beosztott lelkészként 1954 és
1957 között Legenyén és a hozzá
tartozó alsómihályi és bistei gyüle-
kezetekben végezte. 1957-ben vá-
lasztotta meg a csicseri gyülekezet.
Több évig szolgált a bajánházai és
a mátyócvajkóci gyülekezetekben
is.  Csaknem fél évszázados gyüle-
kezeti szolgálat után, amelyből két
választási időszakban az ungi egy-
házmegye esperesi tisztségét is be-
töltötte, és a Kassai Katechetikai Sze-
mináriumban is tanított, 2001-ben

ment nyugdíjba. Amikor búcsúzott
a gyülekezettől, így imádkozott: „Én
is hálát adok, hogy emberi gyarló-
ságaim között is adtál elégséges
erőt, hogy ebben és néhány környék-
beli gyülekezetben hirdethettem a
Te igédet.” Majd így könyörgött:
„Add jó Atyánk, hogy a most még
talán nem csírázó elvetett magvak
is csírát hajtsanak és termést hoz-
zanak.” Ez is bizonyítja egyházunk
és a gyülekezet iránti szeretetét és
hűségét. 

Lelkipásztori szolgálata idején, ve-
zetésével több templom felújítása
történt, és parókiákat épített egyhá-
zunk újkori történetének legnehe-

zebb időszakában is. Nyilvánvaló
azonban, hogy számára fontosabb
volt a gyülekezetekben a lelki ház
építése. Nagy gonddal tanította a
gyermekeket, vezette Krisztushoz
az ifjakat, amit az is igazol, hogy
gyermekein kívül még néhány fia-
tal Urunk szolgálatába állt, és ma
is szolgálnak egyházunkban vagy
más református egyházban. Mint az
Úr szőlőjének hűséges munkása,
nyugdíjba vonulása után sem hagy-
ta abba a szolgálatot, mert helyet-
tesített gyülekezetekben, istentisz-
teletet végzett öregotthonban, és –
amiért Istennek legyen hála – igehir-
detéseit, tanulmányait a tudásával
és sok élettapasztalattal átszőve
könyveiben jelentette meg.

Temetésén a gyülekezeti szolgála-
tában utóda, jelen sorok írója hirdet-
te a vigasztalás igéjét a Zsolt 16,11
alapján, amelyet így fejezett be: „Pán-
dy Bertalan lelkipásztor testvérünk
koporsójánál szóljon a feltámadás
evangéliuma, hogy a halálának ténye
is igehirdetéssé válhasson. Zengjen
az ige az Istenben való békesség-
ről és bizodalomról mindnyájunk vi-
gasztalására: »Te tanítasz engem
az élet ösvényére. Teljes öröm van
tenálad. A te jobbodon gyönyörű-
ségek vannak örökké«”.

A hűséges lelkipásztor emléke le-
gyen áldott!

Molnár Zsolt
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A Felsőpatonyi Református Egyházköz-
ség 2015. decemberének végén emlékezett
Csiba Dezső gondnok halálának évfordu-
lójára, akit Isten 2014. december 28-án,
egy súlyos betegséget követően szólított el
szerettei és gyülekezete közösségéből. 2014
elején még 70. születésnapja alkalmából
köszöntöttük őt, megköszönve az egyház-
község nehezebb időszakaiban is több év-
tizeden keresztül, először presbiterként,
majd gondnokként végzett hűséges szol-
gálatát és munkáját. 

Csiba Dezső gondnok 1944. január 19-én
született Csécsénypatonyban. Az Úr közel
71 évvel ajándékozta őt meg földi éle-
tében. A helyi alapiskola elvégzését köve-
tően a földműves szövetkezetben dolgozott
negyvenöt évet. Édesapját katona korában
veszítette el. Ugyanebben az időben tette

le a presbiteri esküt a benkepatonyi gyüle-
kezetben. Feleségével, Juliska nénivel az
1968-ban kötött házasságukat Isten két fiú-
gyermekkel áldotta meg, de emberi köny-
nyelműség következtében Péter fiuk fogya-
tékkal élő lett, akit hosszú időn keresztül
orvostól orvosig vittek, végül harminc éve-
sen elköltözött a földi életből. Fia halálát
Dezső bácsi feldolgozni soha nem tudta.
Sokszor beszélt erről a tizenkét évnyi közös
szolgálat ideje alatt. Mindemellett gond-
nok úr élete sem volt próbáktól mentes,
többször szembesült már a halál közelsé-
gével, hiszen a kilencvenes évek elején
szívinfarktuson esett át, kicsivel később
szélütésből épült fel. Emlékszem, milyen
örömmel fedezte fel ebben az időben a bib-
liaolvasás áldott voltát és milyen öröm-
mel újságolta az aznapi igeszakaszt. Több-
ször találtam egyik-másik imádságoskönyv
fölé hajolva, ami a testi-lelki próbák ide-

jén nagy segítséget jelentett számára. Az
igehirdetéseket is egyre nagyobb figyelem-
mel hallgatta.

A 2014 szeptemberében elvégzett operá-
ciónak azonban következményei is adód-
tak, melyek fokozatosan legyőzték a szer-
vezetét. A közel négyhónapnyi kórházi ma-
gatehetetlen fekvés súlyos lelki próbáit te-
tézte az, hogy mindazt, amit szeretett volna,
már a beszéd képességének hiányában nem
tudta elmondani a szűk környezete számá-
ra sem. 

Ravatala mellett a Zsoltárok könyvének
62. fejezetéből, a 6.9. versekből szólt Isten
vigasztaló igéje: „Csak Istennél csende-
sül el lelkem, tőle kapok reménységet. Bíz-
zatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek
ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk!”
Szeretettel emlékezünk rá és hálát adunk
érte a Teremtőnek!  

Vámos Béla

csiba Dezső emlékére

Zászlóbontás Dunaszerdahelyen
A Karitatív Tanácshoz csatlakozva



KÖZLEMÉNYEK H í R E K ESEMÉNYEK
Zsinati Tanács. Február 6-án Rima-

szombatban tartotta ülését a Zsinati Ta-
nács.

Bécsi egyeztetés. Február 8-án Fazekas
László püspök Bécsben tárgyalt a bécsi
Koreai Evangéliumi Gyülekezet lelkipász-
torával, Chang Hwang Young lelkésszel
és a gyülekezet gondnokával. Megbeszé-
lésük tárgyát egyházunk missziói tevé-
kenységének támogatása képezte.

Generális konvent. Február 9-e és 10-e
közt Berekfürdőn a Megbékélés Házában
tartotta ülését a Generális Konvent Elnök-
sége, a Kárpát-medencei református egy-
házak közös képviseleti testülete. Az
SZRKE képviseletében Fazekas László
püspök és Porubán Ferenc főgondnokhe-
lyettes volt jelen. A tanácskozáson szó volt
a Magyar Református Egység Napjának
megtartásáról (május 22-e Kolozsvár), a
Generális Konvent plenáris üléséről (jú-

lius 4–6. Kassa), az iskolák Kárpát-meden-
cei tanévnyitójáról (szeptember 3. Nagy-
várad), a reformáció 500. évfordulójának
megünneplésével kapcsolatban egyezte-
tés folyt a programokat illetően, a II. Hel-
vét hitvallás kiadásáról. Az ülésen elfo-
gadták az MRE 2016. évi költségvetését.
Beszámolók hangzottak el az egyes bi-
zottságok tevékenységéről, többek kö-
zött a liturgiai bizottság által elkészített
új liturgia tervezetről, valamint áttekintet-
ték és megszavazásra kerültek a Kárpát-
medencei Református Oktatási Alaphoz
benyújtott, támogatásra javasolt kérel-
mek. 

Ünnepség. Február 20-án Komárom-
ban Magyarország Kormányának képvi-
seletében Balog Zoltán miniszter és egy-
házunk képviseletében Fazekas László püs-
pök aláírta a Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház magyar gyülekezeteinek
megerősítését és beruházásainak megva-
lósítását szolgáló egymilliárd forint támo-
gatást előirányzó szerződést. Az ünnepé-
lyes aktuson részt vett Czimbalmosné Mol-
nár Éva, Magyarország Szlovákiai nagy-
követe is.

A Pátria rádió
református műsorai:

Március 13-án, a 7.05-kor kezdődő Vi-
lágosság református egyházi műsorban
Édes Árpád alistáli lelkipásztor igehirde-
tésének a témája: Jézus megmossa ta-
nítványainak a lábát. 

Április 3-án, 7.05-kor a Világosság re-
formátus egyházi műsorban Molnár Ist-
ván királyhelmeci lelkipásztor Jézus és
a házasságtörő asszony találkozásának
üzenetéről szól a hallgatókhoz.

Április 17-én, 7.05-kor a Világosság-
ban Szaszák Malvin gömörhorkai lelki-
pásztor arról szól, hogy már elérkezett
az idő és Jézus már nyilvánosan tanít a
templomban.

A Világosság másnapi (hétfői) ismét-
lésének kezdési időpontja: 13.05.

(A műsor a közvetítést követő naptól
meghallgatható a Sola rádió honlapján
is: http://refradio.eu/radio/sola/)
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Pályázat
Az Ungi Református Egyházmegye

pályázatot ír ki a Vajáni Református
Egyházi Alapiskola igazgatói tisztének
betöltésére. 

A pályázó iránt támasztott feltételek
a Szlovákiai Keresztyén Egyház 1/2000-
es számú törvényében foglaltak szerint
a következők: rendelkezzen az adott in-
tézménytípusra előírt pedagógiai vég-
zettséggel, az első pedagógiai minősítő
vizsgával és legalább ötéves pedagógiai
gyakorlattal; ismerje alaposan a magyar
és a szlovák nyelvet; legyen jártas az is-
kolaügyi törvényekben; rendelkezzen ak-
tív számítógépes ismeretekkel (Word,
Excel); büntetlen előéletű és megfelelő
egészségügyi állapotban legyen; legyen
megbízható, rugalmas, rendelkezzen fe-
lelősségtudattal. 

A fent említett kritériumok teljesíté-
se mellett legyen református vallású,
konfirmált, aktív gyülekezeti tag. Ren-
delkezzen katechetikai végzettséggel,
vagy legyen folyamatban ennek meg-
szerzése. Legyen erkölcsös magánéle-
te, és legyen alkalmas az intézmény ve-
zetésére. 

A pályázó a szükséges igazolások és
iratok mellé csatolja a szakmai önélet-
rajzát, engedélyt a személyes adatai fel-
dolgozására (csak a pályázat céljára
használjuk fel őket), valamint az iskola
fejlesztési koncepciójával kapcsolatos
elképzeléseit négy A4-es oldalon. 

A pályázatokat az esperesi hivatalba
kell benyújtani nyomtatott formában
2016. március 28-ig. Cím: Ungi Refor-
mátus Egyházmegye Esperesi Hivatala
– Seniorský úrad užského reformova-
ného seniorátu, Križany 102, 079 01 Kri-
šovská Liesková. 

Papp lászló kraus Viktor
egyházmegyei esperes

gondnok

Pályázat
A Negyedi Református Egyházköz-

ség a Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház 3/2012-es számú, a lelké-
szek választásáról szóló törvénye 6. §
(2) bekezdésével összhangban pályá-
zatot hirdet a megüresedett első lelké-
szi állás betöltésére. A gyülekezet –
melynek a liturgiában használt nyelve
a magyar – a lelkésznek biztosítja a tel-
jes gyülekezeti fenntartású lakhatást,
az egyéb juttatásokat pedig díjlevélben
határozza meg. A gyülekezet elvárja a
gyülekezeti lelkészi szolgálattal járó
általános szolgálatok teljes körű és ön-
álló ellátását. Pályázhatnak mindazon
lelkészek, akik teljesítik a Szlovákiai Re-
formátus Keresztyén Egyház általános
érvényű belső jogszabályai idevonatko-
zó rendelkezéseit. A gyülekezet öröm-
mel venné, ha a pályázó lelkész hitét sze-
retetben megélő, lehetőleg házas, az if-
júsággal örömmel foglalkozó, jól ének-
lő, a közéletben aktív és a kulturális
életben pedig tevékeny személy lenne.
Benyújtandó dokumentum: részletes
szakmai önéletrajz a lelkészi szolgálat-
ban eltöltött évek feltüntetésével, vala-
mint pár pontban felvázolt tervek és cél-
kitűzések a gyülekezetépítéssel kapcso-
latban.

Pályázati határidő: 2016. április 30.
A meghívással megbízott gondnokok

neve és elérhetősége: Gyöpös Sándor –
0915/402 491; Izsák József – 0905/595
541. A pályázatot magyar nyelven az
alábbi címre kell beküldeni: Református
Lelkészi Hivatal, 925 85 Neded 824.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pá-
lyázat”.


