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Tudományos ülés. Január 27-én Komáromban ülésezett a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Tudományos Tanácsa. A tanácskozáson részt vett
egyházunk püspöke, Fazekas László is.
Püspöki-esperesi látogatások. A Pozsonyi Református Egyházmegye lelkészcsaládjainak folytatólagos meglátogatása
során Fazekas László püspök és Szabó
András esperes február 2-án az ekecsi, a
padányi, a madi, a dunaszerdahelyi és az
alistáli lelkipásztorokat látogatták meg
(utóbbi helyen látogatást tettek az egyházi
alapiskolában is). Február 9-én a nemeshodosi, a dióspatonyi, a felsőpatonyi, a jókai és a rétei lelkipásztorok kerültek sorra,
míg február 16-án a pozsonyi, a somorjai
és a bősi gyülekezet lelkipásztorait, vala-

mint A. Kis Bélát és Luciát látogatták
meg, akiknek a Kálvinista Szemle szerkesztése és terjesztése a megbízatásuk.
Cigánymisszió. Fazekas László püspök
február 10-én Komáromban Rigó Jánossal és Batta Istvánnal a cigánymisszió lehetőségeiről tárgyalt.
A közép-európai ökumenikus tanácsok együttműködése. Február 14-én és
15-én Budapesten zajlott a közép-európai
országok ökumenikus tanácsai képviselőinek találkozója, amelyen a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának képviseletében Fazekas László alelnök vett részt.
(Az összejövetelen, melyet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezett, rajta kívül Lengyelország, Magyarország és Ausztria képviselője volt jelen.)
A tanácskozáson szó volt a Magyarország
EU-s elnökségével kapcsolatos prioritásokról, az Európai Egyházak Konferenciájának átszervezéséről és célkitűzéseiről, valamint az egyház társadalmi szerepvállalásáról a bársonyos forradalom óta.
Első egyetemi istentisztelet. Február
16-án a komáromi református templomban került sor a Selye János Egyetem Református Egyetemi Központja által szervezett első egyetemi istentiszteletre; az
igehirdetés szolgálatát Fazekas László
püspök végezte, a diákok mellett jelen volt
az egyetem rektora, rektorhelyettese és a
hallgatói önkormányzat képviselője is.

Regionális bibliaóra
és evangelizáció

VIZSGAIDŐPONTOK
Az idei I. lelkészképesítő vizsga 2011.
szeptember 12-én 9 órai kezdettel lesz,
míg a II. lelkészképesítő vizsgára 2011.
szeptember 13-án és 14-én kerül sor,
ugyancsak 9 órai kezdettel. A helyszín
mindkét esetben a komáromi Zsinati Elnökségi Iroda.
A vizsgára az érintettek 2011. április
30-ig a Zsinati Irodán jelentkezhetnek.

Pályázat
A Rozsnyói Református Egyházközség
mint a Rozsnyói Református Egyházi
Alapiskola alapító-fenntartója pályázatot
ír ki az iskola igazgatói állásának 2011.
július 1-től történő betöltésére, mivel letelik a jelenlegi igazgató kinevezési időszaka. A jelölt iránt támasztott feltételek
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 1/2000-es számú törvényében foglaltak szerint a következők:
– legyen református vallású, konfirmált
és aktív gyülekezeti tag;
– rendelkezzen katechetikai képzettséggel vagy ennek megszerzése legyen folyamatban;
– rendelkezzen az adott intézménytípusra előírt pedagógiai végzettséggel és
legalább ötéves szakmai gyakorlattal;
– életvitele erkölcsös, magánélete rendezett legyen;
– legyen alkalmas a vezetésre.
A fent említett kritériumok teljesítése
mellett követelmény a magyar és szlovák
nyelv tökéletes ismerete, valamint ajánlott legalább egy világnyelv ismerete is.
A pályázó az önéletrajzát, a gyülekezete
lelkészének és presbitériumának ajánlását, valamint az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseinek leírását 2011.
május 15-ig az alábbi címre küldje: Református Lelkészi Hivatal, KósuSchoppera 25, 048 01 Rožňava.

Dunai békehullámok
Márciusban Szlovákiát is eléri az Évtized az erőszak ellen elnevezésű nemzetközi egyházi projekt csúcsrendezvénye,
amelynek mottója: „Áradjon a törvény,
mint a víz” (Ám 5,24a). A Dunai békehullámok (Donaufriedenswellen) célja,
hogy a Dunát mint a béke és békesség jelképét használják fel arra, hogy az embereket fel lehessen szólítani az erőszak
terjedése elleni fellépésre. A Nyugat-Európából indult projekt (melybe a Duna
menti országok kapcsolódnak be) februárban Bajországból áttevődött Ausztriába,
ahol az ottani ökumenikus tanács védnöksége alatt több rendezvény volt.
A központi istentiszteleteken kiállítanak egy ún. békehajót, amely közös szimbóluma a projektnek. Van benne két kosár
(az egyik a gondé, a másik a reménységé),
amelyekbe a résztvevők cédulákat dobhatnak gondjaik és reményeik kifejezésével. A templom előtt pedig az ige szellemében kardból ekevasat lehet kovácsolni
a béke iránti vágy kifejezéseként.
A Dunai békehullámok szlovákiai központi istentiszteletére 2011. március 20án 10 órai kezdettel Komáromban, az
evangélikus templomban kerül sor.

A Firesz Duna Mente szervezésében
2011. március 20-án 16 órai kezdettel regionális ifjúsági bibliaóra lesz a felsőpatonyi kultúrházban. Az alkalom egy előadással veszi kezdetét, melyet Vámos Béla helybeli lelkipásztor Amire mindenkinek készülnie kell! címmel az utolsó időkről tart.
A Felsőpatonyi Református Egyházközség szeretettel hív minden hitében
erős vagy még bizonytalan, kereső vagy
elbizonytalanodott, félúton megrekedt
testvért arra az evangelizációra, melyet
Barthos Gergely aszódi és hévízgyörki református lelkipásztor tart 2011. március
24-e és 27-e között – esténként 18.30, vasárnap pedig 9.00 órai kezdettel a felsőpatonyi református templomban.
A Pátria rádió
protestáns műsorai:
Március 20-án 8.05-kor a Világosság
című egyházi műsor református adásában Rákos Loránt zsinati tanácsos, naprágyi lelkipásztor igehirdetésében arról
szól, hogy miért kellett Mózesnek vizet
fakasztania a sziklából.
Április 3-án 8.05-kor a Világosságban
Molnár Árpád zsinati tanácsos igehirdetésében Mózesnek apósával, Jetróval
való találkozásáról szól a hallgatókhoz,
valamint arról, hogy az ő javaslatára bírákat állít a nép fölé.
A Világosság másnapi (hétfői) ismétlésének kezdési időpontja: 12.05.
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Miért születtem?

„Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután
alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától
terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor
pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás” (Mk 4,26–29).
assan véget ér a böjtöt megelőző időszak, közeledünk a húsvéti ünnepekhez.
Ilyenkor arról gondolkodhatunk, mit is jelent számunkra ebben az időszakban
élni abban a világban, amelyet már nem érdekel a bizonyos időszakonkénti lemondás. Nincs rá szüksége, és nem akar hallani a bűnről sem: annak megvallása, a
megbocsátás elfogadása és az Istennel való megbékélés szükségességéről. Ha valamikor csábítást érzünk a világ mintája szerinti járásra és annak színlelésére, miszerint
minden rendben van, nincs szükségünk semmilyen változásra az életünkben, hogy az
ünnepek jönnek és mennek a mi hozzájárulásunk nélkül is, hogy teljesen mindegy,
hogy készülődünk-e rájuk vagy sem, akkor a Szentírás nekünk erre olyan választ ad,
amely kimozdít nyugalmi helyzetünkből.
Arra emlékeztet, hogy – éppen ellenkezőleg – nagyon sok függ attól, hogy mi, keresztyének, hogyan élünk, mire törekszünk, milyen bizonyságot teszünk a világ előtt.
Azt mondja nekünk, hogy nem szabad annyira összefolynunk
a környezetünkkel, hogy ne lehessen rajtunk egyáltalán látni,
hogy keresztyének vagyunk. Felszólítást kapunk, hogy keresztyén életünk folyamán a hit állandó bizonyságává legyünk,
mégpedig az élő, rettenthetetlen, hívogató hitéé.
Az ige hirdetőivé kell válnunk – magvetőkké, mivel tudjuk, hogy az Isten országa már köztünk van, hogy betört hozzánk Jézus Krisztusnak a földre emberi testben történt első eljövetelekor. Az ő igéjét kell vetnünk – anélkül, hogy mérlegelnénk, van-e értelme, megéri-e vagy fog-e ránk valaki egyáltalán hallgatni. Jó igét kell vetnünk, a többiről már gondoskodás
történt, a mi hozzájárulásunk nélkül. Mindnyájunknak – különbség nélkül – szabad erről beszélnünk otthon, családjainkban, munkahelyünkön vagy az iskolában. Valóban
mindnyájunk feladata: bizonyságtevően megvallani hitünket, hirdetni Jézus Krisztus
evangéliumát, elmondani, mit jelent számunkra az életben, amint Isten velünk bánik,
amint megáld és amint elkísér.
föld minőségét – a „befogadóét” – mi nem tudjuk befolyásolni, de szilárd
bizonyossággal hihetjük, hogy ahol a mag jó földbe esik, ott megfelelő módon és ritmusban növekedni fog, végül termést hoz. Nem nekünk és miattunk: a sarlót másvalaki küldi. Lehet, mi meg sem látjuk, hogy az elvetett mag megfogant-e és növekedik-e. Fontos viszont tudnunk: szolgálatunk a világban nagyon is
szükséges; éspedig nem csupán az ünnepek előtti időszakban, hanem mindig. Az Isten
Fia hirdetésének csendes szolgálata, aki szenvedett értünk, aki megmentett minket; az
ige hirdetésének szolgálata, amelynek növekedésével van hatalma megváltoztatni az
embereket, akiket korábban nem érdekelt; a szolgálat, amellyel segítünk építeni az
Isten országát közöttünk.
Anna Hisemová

Mezítelenül születtem – mondja
Jézus –, hogy le tudj mondani önmagadról.
Szegényen születtem, hogy megtalálhasd bennem a gazdagságot.
Kicsinynek születtem, hogy te se
akarj uralkodni másokon.
Istállóban születtem, hogy megtanulj megszentelni minden helyet.
Barlangban születtem, hogy minden jóakaratú ember közeledhessen
hozzám.
Gyengének születtem, hogy te sohase félj tőlem.
Fegyver nélkül születtem, hogy
bízhass jóságomban.
Szeretetből születtem, hogy sohase kételkedj szeretetemben.
Éjnek idején születtem, hogy elhidd: minden földi valóságot képes
vagyok megvilágosítani.
Emberként születtem, hogy sohase szégyelld magad azért, aki vagy.
Mária fiaként születtem, hogy neked is legyen édesanyád.
József fogadott fiaként születtem,
hogy megértsd: igazi apa az, aki védelmet, szeretetet nyújt.
Egyszerűségben születtem, hogy
te se légy bonyolult.
Megalázottan születtem, hogy képes légy felülmúlni magadban a kevélységet.
Elrejtve születtem, hogy képes légy
elkerülni minden magamutogatást.
Gyermekként születtem, hogy megtanulj nyíltnak, bizalommal telinek
lenni, mint egy gyermek.
Teérted születtem, hogy mindnyájan együtt térhessünk vissza az Atya
házába.
(Lambert Noben)
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A HARMADIK
Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
Messzire mentél.
Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor! – nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.

Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá.
Nem érdemli meg.
Tán összetörte a szíved.
Az ész is azt súgja: Minek?
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet!

GONDOLATOK

Ó, ha a harmadik
egyszer első lehetne,
és diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél hamar.
Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességről dalolna,
s míg elveszítenéd,
bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet.

Mint magadat…
Azon töprengjünk, hogy miért
bántjuk egymást rossz szóval,
haraggal, szeretetlenséggel. A
lélektan világából meglepő választ kapunk erre a kérdésre.
Nevezetesen: „Azért nem szeretjük az embereket, mert nem tudjuk jól szeretni magunkat.”
Itt is pontosítani kell eddigi
gondolatainkat. Van olyan primitív, önző, erőszakos önszeretet,
amit keményen meg kell tagadni. De van olyan jogos önszeretet
is (Szeresd felebarátodat, mint
magadat), amely így gondolkodik: minden gyarlóságommal együtt Isten gyermeke vagyok. Ő
szeret engem, megbocsátotta minden bűnömet; és most önbecsülésre, önértékelésre tanít.
Isten szeretetéből táplálkozó
önszeretet útján tanulom meg
azt, hogy a másik embert is érté-
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kesnek tartsam, megbecsüljem,
megbocsássak neki, szeressem.
Nem könnyű ráeszmélni arra,
hogy a felületes önszeretet mögött, a mélységben perben va-

gyunk önmagunkkal. Megvetjük,
elítéljük magunkat. E tudat alatti
feszültség ellen úgy védekezünk,
hogy másokra vetítjük keserű in-

Úr Jézus Krisztus, aki meghaltál
és örökké élsz, dicsőítünk Téged
mint élő Urunkat, aki az Isten felmagasuló trónusán uralkodsz. Te
élsz, és mi is élni fogunk. Adj nekünk, megfáradtaknak új erőt, hogy
Lélekben élhessünk és járhassunk. Tápláld és erősítsd lelkünket
a Tebenned való szilárd hitben, a
Te parancsolataid iránti engedelmességben és annak a keresztnek a türelmes elhordozásában,
amit Te raksz ránk. Nagyon gyakran megtapasztaltuk, hogy a mi
problémáink esztelenek és erőfeszítéseink terméketlenek. Csak ha
Te nyugtatod meg a lelkünket és
táplálod frissességeddel, járhatunk a Te parancsolataid útján.
Csak ha Te mozgatod a mi lelkünket és hatsz benne, tapasztaljuk
meg, hogy a Te parancsolataid nem
nehezek. Lakozz tehát és élj bennünk, és igázz le mindent, ami
bennünk van. Használj minket eszközeidként ahol, amint és amikor
úgy tetszik neked; Te magad pedig fogadd el a dicsőséget – mint
az, akitől minden jó származik és
aki felé minden jó irányul. Ámen.
Magnus Friedrich Rooss
dulatunkat. Elfojtott parázna vágyainkat úgy „győzzük le”, hogy
állandóan szidalmazzuk a paráznákat.
Az ellenpéldák bizonyítanak:
minél inkább beteljesedünk Jézus szeretetével, a bűnbocsánat
örömével, annál kedvesebbek
lesznek számunkra az emberek.
A bűnösök is. Azok is, akik ártottak nekünk. Aki szeretettel
van tele, az mindenkor mindenkinek szeretetet ajándékoz. A
mézzel teli üveget összetörhetik,
akkor is méz folyik belőle.
(Farkas József)
A szív jósága olyan, mint a
nap melege: életet ad. Csak a
jóság, a szeretet maradandó.
Olyan, akár a forrás. Minél
többet merítesz belőle, annál
jobban buzog. Légy jó!
(Henryk Sienkiewicz)

2011. március

„…kitartóan részt vettek az apostoli
tanításban…” (ApCsel 2,42a). Idén a
jeruzsálemi keresztyének felhívására tartottuk Rozsnyón az ökumenikus imahét alkalmait: január
18-án az evangélikus, 19-én a katolikus, 20-án pedig a református templomban.
Az evangélikus templomban Buza
Zsolt református lelkipásztor a Zsolt 46
válogatott versei alapján hirdette az
igét. Jákób Istene a mi várunk, erősségünk, oltalmunk. Ha elismerjük az ő hatalmát, el tudunk előtte csendesedni,
akkor megtapasztaljuk a jelenlétét. Marián Feledi katolikus káplán az Úr
Jézus ígéretéről szólt, hogy Ő nem hagy
minket magunkra, hanem elküldi a Vigasztalót, aki Isten szeretetét kiárasztja
a szívünkbe.
A katolikus székesegyházban az evangélikus segédlelkésznő, Janka Pabáková a szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló példázat alapján hangsúlyozta,
hogy mi, keresztyének, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül az Úr Jézusba vagyunk beoltva. Buzáné Bodnár Aranka is ezt az igazságot fejtegette igehirdetésében az 1Kor 12,27 szerint.

Egységben Rozsnyón
HÁROM FELEKEZET
ÜNNEPELT EGYÜTT
Az imahét befejező istentiszteletét a
mi templomunkban tartottuk, ahol a katolikus és evangélikus lelkipásztorok
szolgáltak igehirdetéssel. Balázs Patrik
katolikus káplán a Zsolt 37,29 alapján
kiemelte, hogy az igazak öröklik a földet, a hitben és igazságban nekünk egységeseknek kell lennünk. Imádkoznunk
kell egymásért, Isten kegyelmét és szeretetét pedig hirdetnünk kell, hogy azt
mindenki megismerje és megtapasztalja. Viliam Solarik evangélikus lelkipásztor a Mt 6,24–25 verseit vette
alapigéül: a mi életünknek Jézus Krisztus az Ura, ebben rejlik a keresztyén
egység lényege. Az aggodalmaskodás
megronthatja a vele való kapcsolatunkat, ezért mindnyájunknak elsősorban
az Isten országát és igazságát kell keresnünk.
Az istentisztelet után az együttlétet a
szép számban megjelent testvérekkel a
gyülekezetünk által szervezett szeretetvendégségen folytattuk.
Mixtaj Johanna
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Ökumenikus imaheti alkalmak a zselízi börtönben

ÉNEKBEN IS DICSÉRTÉK AZ URAT
A zselízi büntetés-végrehajtási intézetben 2011. január 16-án az imahét keretében ökumenikus
istentiszteletet tartottak a keresztyén egyházak képviselői.
Az alkalmat Rastislav Firment görög katolikus börtönlelkész vezette, aki
az intézet főállású lelkésze. A római katolikus egyházat Kovács Dezső lévai
diakónus, a testvéregyházat Kohút
György lévai prédikátor, az evangélikus egyházat Ján Čermák oroszkai lelkész, míg a református egyházat Antala
Éva nagyölvedi lelkész képviselte. A
börtönlelkész az ApCsel 2,42–47 alap-

ján szólt a fogvatartottakhoz, akik az
Igére evangéliumi énekekkel válaszoltak, majd imaközösségben dicsőítették
az Urat. Az istentiszteletet kötetlen beszélgetés követte, ami szintén áldott alkalomnak bizonyult.
Az imahét keretében január 18-án
bibliaórás alkalomra került sor magyar,
szlovák és angol nyelven, ahol egy afrikai fogvatartott bizonyságtétellel áldotta az Istent. Európai és afrikai hitvalló
énekeket is tanultunk egymástól, közben ismerkedhettünk az afrikai keresztyén világ életével. Soli Deo gloria!
Antala Éva

Sportnap volt az újlóti gyülekezetben

KICSIK, NAGYOK EGYÜTT ÖRÜLTEK
„Mert ahogyan egy testnek sok tagja
van, de nem minden tagnak ugyanaz a
feladata, úgy sokan egy test vagyunk a
Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mivel pedig a nekünk adatott
kegyelem szerint különböző ajándékaink
vannak, eszerint szolgálunk is” (Róma
12,4–6a).
Pál apostol egyértelművé teszi, hogy
gyülekezeteink csak úgy tudnak növekedni és Krisztusban épülni, ha bennük
a tagok, Krisztus tagjai, segítik egymást.
Minden gyülekezetben vannak feladatok, amiket egy ember nem tud elvégezni. Egy közösségről van szó, így
érthető, hogy a feladatokat is egy közös-

ségnek kell elvégeznie, egy egész gyülekezetnek kell hordoznia a szolgálatokat, a terheket. Miért? Mert egyedül így
tudunk előrehaladni Krisztus útján, így
növekedhet a gyülekezetünk. S ahogyan
egy testnek sok tagja van, és minden tagnak más a feladata, úgy nekünk is szét
kell osztanunk ezeket a feladatokat.

Hálát adva mondunk köszönetet Urunknak, hogy az újlóti gyülekezetben
érzik ennek az igének az üzenetét és
gyakorolják ezt a testvérek. Sok szolgálatról elmondható, hogy érezhető az öszszefogás áldott ereje. Ennek az összefogásnak köszönhetően már többször is bizonyságot nyert ez a páli felhívás is:
„Egymás terhét hordozzátok: így teljesítitek a Krisztus törvényét” (Gal 6,2).
Azonban nem pusztán a teher hordozása
lehet közös, de szükséges, hogy az örömökből is közösen vegyük ki a részünket. Ezt megérezve és gyakorolva került
sor gyülekezetünkben a sportnap megszervezésére 2011. január 29-én.
Ezúton is köszönjük
a vasárnapi iskola vezetőinek, Bartko Juditnak és Szénászki
Évának, hogy a sportnap is igei tanítással
vehette kezdetét. Bizonyságot tettek arról,
hogy ha a szívünkben
az Úr Jézus Krisztus
van az első helyen, akkor mindent képesek
vagyunk leküzdeni. Ezt
követően kezdetét vette a sportolás, amibe gyermekek és felnőttek egyaránt bekapcsolódtak.
Istennek legyen hála ezért az áldásos
alkalomért, ami sok-sok nevetéssel és
vidámsággal járt együtt! Legyen részünk
minél több hasonlóban, amikor együtt
lehetünk, együtt örülhetünk!
Sándor Veronika
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TUDÓSÍTÁS

Az ÚR színe előtt

Túrmezei Erzsébet

TÁJÉKOZTATÁS

Egyházunk Diakóniai Központja közvetít
Felgyorsult világunkban az idősödő emberek egyre jobban kirekesztődnek a mindennapi életből, s
vannak, akik ezt nehezen élik meg,
vagy nyomasztja őket kapcsolataik
elvesztése, a magány, a betegségek, a
feleslegesség érzése. Jó, ha névtelenül fel tudnak hívni legalább egy lelkisegély-szolgálatot, ahol szabadon
elmondhatják olykor önmaguk előtt
is titkolt gondolataikat. Nem kell
szembesülniük a fogadó gesztusaival, ítéletalkotásával; élvezhetik az
együttgondolkodást, az értő meghallgatást, az anonimitást. Ezt a
szolgálatot ajánlotta fel a magyarországi DélUtán Alapítvány a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház Diakóniai Központjának.
Hogy honnan jött ez a kapcsolat és
kik kérhetnek telefonos lelki segélyt,
arról Szabó Annamáriától, a Diakóniai Központ igazgatójától kértünk
tájékoztatást.

– Hogyan jött létre a DélUtán Alapítvánnyal a kapcsolat?
– Munkatársunk, Lengyel Zoltán
egy magyarországi képzésen ismerkedett meg az alapítvány két önkéntesével, akik szolgálatuk kiszélesítése céljából éppen akkor kerestek határon túli
partnereket. Mi egyfajta lehetőségnek
tartottuk az ajánlatukat, ugyanis a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
keretében ilyen szolgálat egyelőre még
nincs. Így kerültünk velük kapcsolatba,
és már el is indult ez a szolgálat számunkra, valamint a délvidéki és az erdélyi magyarok számára is.
– Hogyan működhet nálunk ez a telefonos lelkisegély-szolgálat, hogyha
az alapítvány emberei Magyarországon ülnek a telefonok mellett?
– Aki szeretne beszélgetni, szeretné
valakivel megosztani magányát, szorongásait, családi problémáit, az telefonáljon bármely munkanapon 15 és 18
óra között a komáromi Diakóniai Köz-

ZENEI ALKALMAK ÉS PÁLYÁZAT
Szakmai nap kántoroknak,
kórusvezetőknek
Időpont: 2011. március 5. (szombat),
9.00–17.00
Helyszín: Csallóközaranyos, református templom és gyülekezeti terem
Program: 9 óra – áhítat a templomban.
A délelőtti foglalkozás témája: Az istentiszteleti orgonajáték, intonáció, improvizáció.
Előadó: Németh Pál, egyházzenész
(Fót).
12 óra – közös ebéd
13.30 – előadás a gyülekezeti teremben. Téma: Kórusszervezés, kórusvezetés. Előadó: Süll Kinga, egyházzenei
igazgató (Komárom).
Tavaszi ifjúsági kórushétvége
Időpont: 2011. március 11–13. (péntek–vasárnap)
Helyszín: Rimaszombat, a Tompa Mihály Református Gimnázium Kollégiuma
A kórus zenés istentiszteleten vesz
részt 2011. március 13-án (vasárnap) 10
órától a felsőrási és 14 órától a gömörszkárosi református templomban.
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III. Visszhang zenés nap
Az egészségükben akadályozott fiatalok és családtagjaik részére
Időpont: 2011. április 9. (szombat),
10.00
Helyszín: Ipolypásztó, református
templom
További információval szolgál és a jelentkezéseket fogadja Süll Kinga egyházzenész. 945 01 Komárom, Jókai
utca 34., mobil: 0915/737 801; e-mail:
refzene@refzene.sk
Pályázat
A gyülekezetek idén újra pályázhatnak
megvalósítandó egyházzenei terveik kapcsán (kórusok, egyházzenei alkalmak,
hangszerek). A pályázat címe: Gyülekezeti ének-zene 2011-ben
A pályázat célja: a református gyülekezeti ének, zene és kórusmunka támogatása. A pályázható összeg: maximum 300
euró.
A pályázat beadásának határideje:
2011. március 31. Az elbírálás határideje:
június 30. Az elszámolás határideje: október 31.
A www.refzene.sk honlapról letölthető a
pályázati űrlap. További információ szintén az egyházzenei honlapon, illetve a
refzene@refzene.sk címen kapható.

pont 0917/867 431-es mobilszámára.
Egy önkéntes munkatárs fogadja a hívásokat, akinek elég megadni egy vezetékes telefon számát és jelezni, hogy
mikor szeretné, ha felhívnák a magyarországi alapítványi munkatársak. Ezeket az adatokat mi aztán továbbítjuk a
DélUtán Alapítványhoz, amelynek a
munkatársai minden nap ügyelnek (ünnepnapokon is) 18 és 21 óra között, s
ebben az időben hívják vissza a problémáikkal hozzájuk fordulókat. Ami lényeges tehát: a beszélgetések névtelenek, szakemberek hívják vissza a beszélgetni szándékozókat, ami egyben
azt is jelenti, hogy a szlovákiai hívóknak ez ingyen van.
– Úgy tudom, a DélUtán Alapítvány a középkorú és idős embereknek akar lelki segélyt nyújtani. Kik a
munkatársaik?
– Először csak néhányan kapcsolódtak be ebbe a szolgálatba, de később
egyre bővült az önkéntesek száma is.
Ma már huszonhárman vállalnak beszélgetéseket az esti órákban egy előre
meghatározott időbeosztás szerint. Az
alapítvány nem kötődik egyik felekezethez sem, viszont szakmai alapelveikben, hozzáállásukban keresztyéni elveket követnek. Elsősorban tényleg a
40–45 év feletti korosztály problémáira
specializálódott ez a szolgálat. Az alapítványhoz fordulhatnak munkanélküliek, betegséggel küszködők, szenvedélybetegek, magányosok. Van betegjogi, orvosi és pszichológiai tanácsadásuk, valamint jogsegélyszolgálatuk is,
de hívhatják őket azok is, akik egyedül
élnek és csak beszélgetni szeretnének
valakivel.
– Hogy látják, keresik ezt a szolgálatot a szlovákiai magyarok?
– Igen, egyre többen, és mi igyekszünk ezeket a hívásokat az előírásoknak megfelelően kezelni; tehát továbbítjuk a telefonszámokat. Egyelőre ez a
feladatunk, ezt vállaltuk.
– Elképzelhető, hogy a Diakóniai
Központ egyszer majd saját lelkisegély-szolgálatot indít?
– Reméljük, hogy igen, ehhez azonban megfelelő szakemberekre, nagyon
sok munkát igénylő szervezésre lenne
szükség. Amennyiben a tapasztalatok
azt igazolják majd, hogy lesz rá igény,
akkor azon leszünk, hogy megteremtsük ennek a lelkisegély-szolgálatnak a
feltételeit.
–iski–

2011. március

Új feladatok és célkitűzések
várnak a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyházra ebben az
évben is. A nagy kihívások közé
tartozik többek között a gyülekezeti szolgálat hatékonyabbá tétele, az egyházi szertartásokról
szóló törvénytervezet megvitatása, az iskolák anyagi helyzetének a javítása, de a májusban
esedékes népszámlálás is, amely
fontos mérföldkövet jelenthet a
szlovákiai reformátusság élete
felmérése szempontjából. Mindezekről a dolgokról Fazekas
László püspököt kérdeztük.
– Milyen várakozással tekint az
egyház az idei évre? Mik azok a
legfontosabb feladatok, amelyeket meg szeretnének valósítani?
– Elsődleges dolgunk, hogy folytassuk a munkát a misszió, a diakónia és a törvényalkotás terén.
Szeretnénk egységesebbé, átláthatóbbá és hatékonyabbá tenni a
gyülekezeti szolgálatot, szeretnénk jobban odafigyelni egymásra. Folyamatban van a lelkészi
díjlevél kidolgozása, amely segíthet a gyülekezetek és a lelkipásztorok közötti viszony harmonikusabbá tételében. A törvényalkotásnak megvannak a gyülekezeti
vetületei, amelyek mindenképpen
megmutatkoznak majd.
Célunk stabilizálni iskoláink és
intézményeink anyagi hátterét és
támogatottságát. Alakulóban van
a médiatanács, amely nagyban
elősegíti majd a gyorsabb hírközlést a világhálón, a rádióban és a
nyomtatott sajtóban. Folytatjuk a
lelkipásztorok továbbképzését, és
egyre komolyabb beszédtéma a
kreditrendszer kialakítása. Hoszszú távú terveink közt szerepel
egy kerekasztal-beszélgetés a partneregyházak és segélyszervezetek
képviselőivel, amelynek szervezését már idén el kell kezdeni – ez
hozzájárul a külföldi testvéregyházakkal való kapcsolataink erősítéséhez.
Megfelelő módon szeretnénk
bekapcsolódni a Magyar Reformátusok VI. Világtalálkozójába, amit
a Generális Konvent az idei évre
tervezett s rendhagyó módon kerül megszervezésre. Ugyanígy megfelelő képviselettel szeretnénk
részt venni Drezdában a 33. Evangélikus Egyházi Napokon, mely-

2011. március

Nagy kihívás a lelkészi munka minőségibbé tétele
MILYEN VALLÁSÚNAK ÉS NEMZETISÉGŰNEK
VALLJUK MAGUNKAT A NÉPSZÁMLÁLÁSKOR?
Beszélgetés Fazekas László püspökkel
nek keretében nyolcadik alkalommal kerül megszervezésre a Keresztyének Találkozója; ami főként a kelet-közép-európai egyházaknak a találkozója (ezt először
1991-ben a németországi Görlitzben rendezték meg).
– Mit várhatunk a népszámlálástól? Több reformátussal számolhatunk vagy inkább csökkenés
várható, amint a népszaporulat is
egyre csökken?
– A népszámlálás egyházunkra
és népünkre nézve fontos, és ezt
mindenhol hangsúlyozni kell.
Egyházunk szolgálata társadalmunk és magyar népünk számára
is vitathatatlanul nagy jelentőséggel bír. Gyülekezeti közösségeink,
iskoláink, az ifjúság körében végzett munkánk, szeretetszolgálatunk által igyekszünk közvetíteni
azokat az értékeket, amelyek egy
nemes, Istentől áldott életnek a

mutatói. Ezért nem mindegy,
hogy egyházunk milyen súllyal
lesz jelen a társadalomban. A népszámlálás alkalmával épp az anyanyelvhez, a nemzetiséghez és
az egyházunkhoz való tartozás kinyilvánítása segíthet abban, hogy
még intenzívebben és hatékonyabban tudjuk végezni szolgálatunkat. Egyházunk bekapcsolódik a
Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által elindított kampányba,
de emellett szórólapot is készülünk kiadni, cikkeket megjelentetni. A pesszimista hangok ellenére azt gondolom, hogy aki tisztában van azzal, hogy mit jelent a

népszámlálás és milyen következményei vannak nemzeti és vallási
kisebbségünk életére, az nem mehet el mellette közömbösen, hanem felvállalja hitét és anyanyelvét. Remélem, hogy ezt gyökereire és utódaira való tekintettel
mindenki megteszi.
– Hogyan készül egyházunk a reformáció 500. évfordulójának megünneplésére?
– A 2009-es év kimondottan
Kálvin-emlékév volt, bár a Kálvinemlékévek 2014-ig, Kálvin halálának 450. évfordulójáig tartanak.
Ezért egyházunkban ezekben az
esztendőkben a reformáción van a
hangsúly, amelynek meg kell találni a jelenkori vetületeit. Erre
kapcsolódik rá a 2017-es év. Kis
egyház vagyunk, ezért nézetem
szerint inkább a helyi, gyülekezeti, egyházmegyei programokra
kell összpontosítani, amelyeknek
egyben missziói jellegük van. Egyetemes Egyházunk tekintetében kapcsolódni szeretnénk az
európai rendezvényekhez. Ehhez
az első lépést már megtettük azzal, hogy részt veszünk a GustavAdolf-Werk adománygyűjtési kezdeményezésében, amely a wittenbergi vártemplom felújítási költségeihez járul hozzá.
– Melyek az SZRKE távlati tervei erre az évtizedre?
– Nehéz ilyen tervet készíteni,
körülöttünk egyetlen egyháznak
sincs ilyen terve. Ez talán amiatt
is van így, mivel a társadalom élete nem mondható stabilnak, ezért
amit az ember hosszú távon eltervez, azon rövid időn belül változtatnia kell. A Zsinati Elnökség
foglalkozik ezzel a kérdéssel, de
most részletekbe nem szeretnék
bocsátkozni; kidolgozása mindenképpen közösségi feladat. Annyi
viszont elmondható, hogy minden
egyház és minden keresztyén Jézustól vett programja az evangélium hirdetése és a tanítvánnyá
tétel. Ezt szem előtt tartva nem
csak egy évtizedre van programunk.

–ii–
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Magyar nyelvű telefonos lelkisegély-szolgálat indult
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GONDOLATOK

Nehézy Károly lelkipásztor örökül hagyott
gondolatai a lélekmentésről (II.)

Legyünk öntudatosak: adónk két százalékával a református
hátterű civil szervezeteket erősítsük!

hoznak, nagyon „kényesek”, éppen
ezért nehéz velük beszélni. Másik fajtája a visszaesetteknek olyan, aki csak
egy meleg, biztató szóra vár, és visszatér. Nem lehet könnyelműen venni a
dolgot, mert az illetőre nézve az életéről
van szó.

Béthel
Cím: 049 12 Gemerská Hôrka (Gömörhorka) 249. Jogi forma: nezisková
organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (közhasznú szolgáltatást
nyújtó nonprofit szervezet).
IČO: 35582782.
Bodor István
Cím: Hlavné námestie 16, 979 01 Rimavská Sobota (Rimaszombat). Jogi
forma: neinvestičný fond (nem beruházási alap). IČO: 37954083.
Diakonia Reformata
Cím: Jókaiho 34, 945 01 Komárno
(Komárom). Jogi forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (közhasznú szolgáltatást
nyújtó nonprofit szervezet).
IČO: 42052343.
Dobrý Pastier – Jó Pásztor
Cím: Hlavná 159/2, 925 23 Jelka (Jóka). Jogi forma: nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne prospešné služby (közhasznú szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezet). IČO: 36084115.
Eben-Háézer
Cím: Hámosiho 190, 049 51 Brzotín
(Berzéte). Jogi forma: neinvestičný
fond (nem beruházási alap).
IČO: 31256317.
Ecclesia
Cím: Hlavná 67, 946 21 Veľké Kosihy (Nagykeszi). Jogi forma: občianske združenie (polgári társulás).
IČO: 42121370.
Élő Víz – Živá voda
Cím: Jókaiho 34, 945 01 Komárno
(Komárom). Jogi forma: neinvestičný
fond (nem beruházási alap).
IČO: 36096415.
Emmaus
Cím: Jamová 611/4, 925 23 Jelka (Jóka). Jogi forma: polgári társulás (občianske združenie).
IČO: 42156360.
Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi
Cím: 980 44 Chanava (Hanva) 271.
Jogi forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
(közhasznú szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezet). IČO: 45023328.
Kálvin
Cím: Nám. Jána Kalvína 2/A, 929 01
Dunajská Streda (Dunaszerdahely). Jogi forma: občianske združenie (polgári
társulás). IČO: 45010340.

Hogyan járjunk el a nyílt kételkedőkkel és hitetlenekkel, akik csak
szájhősök és gúnyolódók, gyakran arcátlanok, Istent káromlók, csúfolódók?
Velük úgy kell elbánni, hogy vissza
kell fordítani a fegyvert. Az ilyen típusú
ember éppen az, aki nem bírja, hogy
gúny tárgya legyen.

A komoly kételkedőkkel is nehéz foglalkozni. Azért kételkedő valaki, hogy
kibújjon Isten hálójából. Ezért jó feltenni neki a kérdést, hogy át akarja-e
adni akaratát Istennek. Kérdezzük meg
tőle, hogy akarja-e magát alávetni Isten
akaratának, még ha a Niagara-vízeséshez vezeti is? Tanácsoljuk,
hogy próbáljon meg valamit kérni Istentől. Imádkozzon, majd Isten kijelenti magát neki.
Isten létében kételkedők.
A legcélszerűbb, ha azt
mondjuk az ilyeneknek,
hogy tegyék próbára Istent.
Lehet anyagi tekintetben
is. Isten bebizonyítja, hogy
Ő van.
Kételkednek abban, hogy
a Biblia Isten szava. Vannak olyanok, akik csak az
evangéliumot fogadják el,
az Ószövetséget nem. Ilyenkor mondjuk azt, hogy Jézus is az Ótestamentumból
vette beszédeit. A teljes Írás Istentől ihletett.
A jövendő életben kételkedők. Sok
ember nem hisz a feltámadásban (Dán
12, 2; 1Kor 15,35).
Kételkednek a túlvilági büntetésben,
az elkárhozottak öntudatos gyötrelmében. Ismertessük meg velük a következő igehelyeket: Jel 19,20; Jel 20,10;
2Pt 2,4; Mt 10,28; Lk 10,23.
Szenczi László

Szent-Gály Kata

IMÁDSÁGTÖREDÉKEK – 74.
– segíts hitetlenségemen –
(Mk 9,24)
fogadj el engem úgy, ahogy vagyok
ingatagon és tépelődő hittel
nád vagyok
mely megroppant
mécs vagyok
mely füstölögve ég
de a tied vagyok mégis
2011. március

Koinonia
Cím: Kostolný rad 13, 077 01 Kráľovský Chlmec (Királyhelmec). Jogi
forma: neinvestičný fond (nem beruházási alap). IČO: 31256384.
Občianske združenie Fénysugár –
Fénysugár Polgári Társulás
Cím: Maurerova 11, 040 22 Košice
(Kassa). Jogi forma: občianske združenie (polgári társulás). IČO: 35559691.
Občianske združenie Jerikó – Jerikó Polgári Társulás
Cím: 930 02 Orechová Potôň (Diósförgepatony) 289. Jogi forma: občianske združenie (polgári társulás).
IČO: 42156696.
Paraklétos
Cím: Hlavná 50, 076 52 Strážne (Örös). Jogi forma: občianske združenie
(polgári társulás). IČO: 35557524.
Paulos
Cím: 049 43 Jablonov nad Turňou
(Szádalmás) 110. Jogi forma: nezisková
organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (közhasznú szolgáltatást
nyújtó nonprofit szervezet).
IČO: 35581875.
Pro Christo
Cím: Hlavné nám. 20, 936 01 Šahy
(Ipolyság). Jogi forma: neinvestičný
fond (nem beruházási alap).
IČO: 37855042.
Reformovaná záchranná misia –
Református Mentőmisszió
Cím: 930 14 Mad 104. Jogi forma:
občianske združenie (polgári társulás).
IČO: 36078158.
RE-MI-DIA – Reformovaná misia
a diakonia
Cím: Nám. sv. Cyrila a Metoda 51,
078 01 Sečovce. Jogi forma: nezisková
organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (közhasznú szolgáltatást
nyújtó nonprofit szervezet).
IČO: 35581620.
Rodičovské združenie Reformovaného cirkevného gymnázia v Rimavskej Sobote – A Rimaszombati Református Egyházi Gimnázium Szülői
Munkaközössége
Cím: Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota (Rimaszombat). Jogi
forma: občianske združenie (polgári társulás). IČO: 37949071.
Simon
Cím: 943 65 Veľké Ludince (Nagyölved) 212. Jogi forma: nezisková organi-

zácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby (közhasznú szolgáltatást nyújtó
nonprofit szervezet). IČO: 42052661.
Timoteus
Cím: Jókaiho 34, 945 01 Komárno
(Komárom). Jogi forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (közhasznú szolgáltatást
nyújtó nonprofit szervezet).
IČO: 37970836.
Záujmové združenie Gábora Lónyayho – Lónyay Gábor Egyesület
Cím: 076 74 Drahňov (Deregnyő)
216. Jogi forma: občianske združenie
(polgári társulás). IČO: 31256732.
Združenie maďarských rodičov na
Slovensku, Cirkevné gymnázium s
vyučovacím jazykom maďarským,
Levice – A Lévai Magyar Tanítási
Nyelvű Egyházi Gimnázium Szülői
Munkaközössége
Cím: Sv. Michala 38, 934 01 Levice
(Léva). Jogi forma: občianske združenie (polgári társulás).
IČO: 35626356 240.
Združenie maďarských rodičov na
Slovensku pri Reformovanej základnej škole cirkevnej, Dolný Štál – Az
Alistáli Református Egyházi Alapiskola Szülői Munkaközössége
Cím: 930 10 Dolný Štál (Alistál) 85.
Jogi forma: občianske združenie (polgári társulás). IČO: 35626356 341.
Združenie maďarských rodičov na
Slovensku, Základná škola Reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom
maďarským, Rožňava – A Rozsnyói
Református Egyházi Alapiskola Szülői Munkaközössége
Cím: Kozmonautov 2, 048 01 Rožňava (Rozsnyó). Jogi forma: občianske
združenie (polgári társulás).
IČO: 35626356 206.
Zväz reformovanej kresťanskej mládeže v Moldavskej nížine – Bódvavölgyi Református Ifjúsági Szövetség
Cím: Hlavná 47, 045 01 Moldava nad
Bodvou (Szepsi). Jogi forma: občianske
združenie (polgári társulás).
IČO: 35556722.
Ženský spolok pri Reformovanej
kresťanskej cirkvi v Komárne – Komáromi Református Nőegylet
Cím: Jókaiho 34, 945 01 Komárno (Komárom). Jogi forma: občianske združenie (polgári társulás). IČO: 37862189.
Készítette: –akb–
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Hogyan járjunk el azokkal, akik
hamis reményeket táplálnak?
Az olyanokkal, akik igaz életűeknek
vallják magukat (sok jót tettem; adakozom, imádkozom) erélyesen kell eljárni, tanácsolja Nehézy Károly. Kérdezzük meg őket, hogy Isten tulajdonából
loptak-e időt, pénzt; hogy hogyan állnak a tizeddel! Van-e haragosuk? Eléjük lehet tárni a Tízparancsolatot.
Akik pedig efféle mondatok mögé
bújnak: Isten sokkal jobb, kegyelmesebb, mint hogy valakit kárhoztatna,
azoknak hívjuk fel a figyelmét arra,
hogy a Bibliában Isten mondja, hogy Ő
emésztő tűz: Zsid 12,29; Jn 3,36; Zsid
10,31.
Törekszem keresztyén lenni. Ilyen kifogás is van. Az ilyeneket szavukon kell
fogni: Keresztyén szeretnél lenni? Határozd el, hogy mindennap olvasod a
Bibliát és keresel aranymondást! Vezesd be a tizedet, szenteld meg a vasárnapot, békülj meg a haragosoddal!
Aki azt mondja, hogy úgy érzem, a
mennybe fogok jutni, attól meg kell kérdezni, hogy mire alapozza reménységét.
Hiszen a példázatbeli farizeusnak (Lk
18,9–14) is voltak érzései, mégis a publikánus nyerte el a mennyek országát.
Tehát ez hamis reménység.
Vannak aztán olyanok, akik azt mondják, hogy meg vannak mentve, de bűnös
életet élnek. Az ilyeneknek az 1Jn 5,4et kell elmondani: „Mert ami az Istentől
született, legyőzi a világot.”
Hogyan járjunk el azokkal, akikből
hiányzik a bizonyosság?
A bizonytalanságnak két oka lehet.
Előfordulhat, hogy tudatlan az illető (Jn
1,12). Meg kell kérdezni, hogy befogadta-e Istent. Ha igen, akkor már Isten
gyermeke. (Egy ifjú, aki elhitte ezt az
igehirdetőnek, rájött erre, s ekkor elfogadta Jézust.) De vannak olyanok, akiknek valamilyen bűn következtében nincs
bizonyosságuk. Ez éppen olyan, mint
amikor egy kis tüske állandóan szúr;
meg kell keresni, és ki kell venni. Ilyen
a harag (de több ilyen bűn is van): ha
valakinek csak egy haragosa is van, már
nem tud beszélni a megbocsátásról.
Hogyan járjunk el azokkal, akik
visszaestek?
Az ilyen lelkeknél meg kell keresni a
visszaesés okát. A legtöbb esetben ez
az, hogy valamiért imádkoztak és Isten
nem hallgatta meg. Vagy valaki részéről szeretetlenséget kaptak. Ezeknek az
embereknek nem okoz gondot az elszakadás, és minden haszontalanságot föl-

TÁJÉKOZTATÁS

A ZSINATI TANÁCS 15. ÜLÉSÉRŐL
fogadja az egységesülés 2009. május 22ei debreceni ünnepségén felállított haranglábak egyikét.
– Hozzájárult ahhoz, hogy egyházunk
2011. február 28-ai hatállyal Milen Marcell simonyi lelkipásztorral – közös
megegyezés alapján – felbontsa munkaszerződését.
– Tavaly ősszel megalakult a Kárpátmedencei rádiótanács, Rimaszombatban
pedig 2011. január 25-én több, az egyházi médiumokban dolgozó személy próbált közösen gondolkodni arról, mi módon lehetne javítani egyházunk megjelenését a sajtóban. A Zsinati Tanács tu-

domásul veszi a médiatanács létrejöttét
és munkáját.
– Felszólítja az egyházmegyék espereseit, hogy 2011. február 25-ig tegyenek javaslatot a lelkészek teljesítménypótlékára.
– Támogatja az elképzelést, hogy az
egyházi szervezetek kerekasztalát egyházunk 2012-re próbálja megszervezni.
– Hozzájárult ahhoz, hogy egyházunk
A4-es színes szórólapon propagációs
anyagot adjon ki a népszámlálás kapcsán.

Legyünk öntudatosak: adónk két százalékával a református
hátterű civil szervezeteket erősítsük!
Az adófőhatóság január vége felé
közzétette, hogy a harmadik szektorba tartozó szervezetek mekkora
összegre tettek szert 2010-ben a
2009. évi jövedelemadó két százalékából. A református hátterű szervezetek támogatottsága a lista alapján
a következő volt:
Jerikó Polgári Társulás (Dióspatony):
1488,42 euró; RE-MI-DIA (Gálszécs):
5644,06 euró; Eklézsia (Nagykapos):
1421,31 euró; Lónyay Gábor Egyesület
(Deregnyő): 4568,49 euró; Jó Pásztor (Perbenyik): 1980,99 euró; Diakonia Reformata (Komárom): 61,66 euró; Élő Víz
(Komárom): 853,76 euró; Koinonia (Királyhelmec): 1659,40 euró; a Rozsnyói
Református Egyházi Alapiskola Szülői
Munkaközössége: 2796,30 euró; a Rimaszombati Református Egyházi Gimnázium Szülői Munkaközössége: 1282,
49 euró; Bodor István (Rimaszombat):
235,83 euró; Bódva-völgyi Református
Ifjúsági Szövetség (Szepsi): 972,97 euró; Református Nőegylet (Komárom):
716,92 euró; Fiatal Reformátusok Szövetsége: 3222,74 euró; Kálvin (Dunaszerdahely): 1827,28 euró; Timoteus
(Komárom): 6318,97 euró; Béthel (Gömörhorka): 1164,97 euró; Jó Pásztor
(Jóka): 1209,40 euró; Ecclesia (Nagykeszi): 285,36 euró; a Lévai Egyházi
Gimnázium Szülői Munkaközössége:
1050,34 euró; az Alistáli Református
Egyházi Alapiskola Szülői Munkaközössége: 751,87 euró; Cantate Domino
(Komárom): 220,47 euró; Fénysugár
Polgári Társulás (Kassa): 788,31 euró;
Paulos (Szádalmás): 2847,41 euró; Bo-

na causa (Léva): 264,43 euró; Simon
(Nagyölved): 628,67 euró; Eben-Háézer
(Berzéte): 114,56 euró; Református Mentőmisszió (Mad): 1861,17 euró.
Ezek az adatok azt mutatják, hogy a
református háttérrel bíró civil szervezetek támogatása az előző évi csúcsot közel 5000 euróval meghaladta: 2004-ben
310 312 koronát (10 300 euró), 2005ben 676 236 koronát (22 446 euró),
2006-ban 787 516 koronát (26 140 euró), 2007-ben 1 176 300 koronát (39
046 euró), 2008-ban 1 089 932 koronát
(36 179 euró), 2009-ben 41 623, 46 eurót (1 253 948 korona), tavaly pedig 46
238,55 eurót (1 392 982 korona) tett ki.
Ezúton és utólag is köszönjük mindenki készségét, aki bármely református hátterű szervezetet tüntetett ki idevágó figyelmével! Az idei évre regisztrált, már több mint 10 000 civil szervezet listáját átnézve huszonnyolc református hátterűt fedeztünk fel. Tisztelettel kérjük, hogy viselkedjen öntudatos polgárként és egyháztagként, ne
hagyja elúszni a törvények által tálcán kínált lehetőséget, tegyen jót és
adója két százalékával az egyházunkhoz kötődő szervezetek valamelyikét
támogassa!

val, ami: 2011. március 31. Természetes személyek csak egy szervezetet támogathatnak, de csak abban az esetben,
ha megfizetett adójuk két százaléka eléri
a 3,32 eurót. Jogi személyek több szervezet javára is rendelkezhetnek adójuk
két százalékával, de kikötés számukra,
hogy az egyes rendelkezési tételeknek
el kell érniük a 8,30 eurót.
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Akik adóbevallást tesznek

Azon jogi és természetes személyeknek, akik saját maguk tesznek adóbevallást, már az adóív kitöltése során kell
rendelkezniük adójuk két százalékáról;
tehát az ő esetükben a rendelkezési határidő azonos az adóbevallás és az adó
megfizetésének legkésőbbi időpontjá-

zésével, nyitott volt a református misztika távlatai felé, de nem volt misztikus;
a lelkiség iránt, de nem volt spiritualista.”

Benkő István (1889–1959) néhai rákospalotai (illetve rákospalota-óvárosi)
lelkipásztor válogatott igehirdetései és
írásai két könyvére támaszkodnak. Az
egyik az Evezz a mélyre címet viseli, és
1932-ben Budapesten jelent meg, a másik 1939-ben Kecskeméten látott napvilágot Mondottam ember… címmel. A
válogatás munkáját lánya, Koronka
Lajosné szül. Benkő Ilona végezte, aki
ilyen formában is emléket állított édesapjának.
A kötethez Bolyki János írt ajánlást,
aki pár sorban felvázolja Benkő István
esperes földi pályafutását is (1959-ben
egy orosz katonai autó kerekei alatt ért
véget). A természettudományokhoz szintén vonzódó nyugalmazott professzor a
szerző igehirdetői habitusa kapcsán
megjegyzi: „Volt tartása, mondanivalója. Érdekes sajátossága volt, hogy a
természettudományok széles körű ismeretével éppen úgy felfegyverkezett, mint
az önáltató korszellem prófétai leleple-

És igazat adhatunk neki, hiszen az
írások tényleg nem nélkülözik a mon-

Akik elszámoltatják az adóelőlegüket

Azon természetes személyeknek, akik
alkalmazotti viszonyban vannak és adóelőlegüket a munkáltatójukkal számoltatták el, a felajánlási nyilatkozatot és a
befizetett adójukról a munkaadó által kiállított igazolást 2011. április 30-ig kell
eljuttatniuk a lakhelyük szerint illetékes
adóhivatalba. (Az ő döntésük és felajánlásuk megkönnyítését szolgálják a
jelen lapszámban található űrlapok is.)
Megjegyzendő, hogy az alkalmazottak
csak egy szervezetnek utaltathatják át
megfizetett adójuk két százalékát, és
ennek az összegnek el kell érnie a 3,32
eurót.
A református hátterű szervezetek

Az idei évre regisztrált református
hátterű szervezetek adatai, mégpedig regisztrációjuk sorrendjében:

Agapé
Cím: 049 43 Hrušov (Körtvélyes)
112. Jogi forma: nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne prospešné služby (közhasznú szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezet). IČO: 35583029.

2011. március

LELKEK TALÁLKOZÁSA

Megvan a létjogosultsága a régi
munkák leporolásának. Ezt az állítást alátámasztja a recenzeált könyv
is, amelynek a tartalma nem „dohszagú”, bár a benne közölt írások
némelyike közel száz éve született.

Feladvány

Őskeresztyén történetírás
„Ma, amikor a történeti tudás és érdeklődés sajnos a teológusoknál is egyre inkább eltűnik, és az ókori – mind az ószövetségi zsidó, mind a görög-római – örökségnek az ismerete még az úgynevezett
»művelt emberek« körében is lassanként
elpárolog, nekünk keresztyéneknek duplán
törekednünk kellene a több mint 1900 évvel ezelőtt történtek még inkább történeti
jellegű megértésére; hiszen e nélkül a történeti megértés nélkül a mi teológiai gondolkodásunk is túl könnyen meddővé válik.”
Ez a szándék íratta meg Martin Hengel (1926–2009) erlangeni, később tübingeni teológussal ezt a könyvet, amely tulajdonképpen egy szemináriumi témából
nőtte ki magát. A szerző igazándiból csak
jelzi a kérdésköröket, a problémák felvetésén túl nem szándéka a teljesség igényére való törekvés, gondolatmeneteivel
inkább csak további kutatásra, gondolkodásra, tanulmányozásra szeretne ösztönözni. Ilyen hangvétellel ír pl. Lukács, az
első keresztyén „történész” megbízhatóságáról, a görögül beszélő zsidók nyitottabb voltáról (már ami az örömhír befogadását illeti), Az apostolok cselekedeteiről (tkp. Pál és Péter missziói mozgolódá-

2011. március

danivalót. Benkő István úgy tartotta,
maga magáról ezt írta: „…nekem egzisztenciális kérdés, lelkipásztori sorsom függ attól, hogy miként vegyül
bennem ez a kettő” – mármint a
Szentírás olvasása és a társadalmi
valóság minél behatóbb megismerése. Utóbbi összefüggésében kikel az ún. eszmei keresztyénség ellen, vagyis kárhoztatja azokat, akik „rajonganak a krisztusi eszményekért, de mégis folyton az óember útját járják”. Ide tartoznak
a hivatalból keresztyének, a „kurzus-keresztyének”, az „érdek-keresztyének” is (a harmincas években vagyunk): „Még soha, István
király óta, annyi »keresztény« nem
volt Magyarországon, mint ma.”
Ehelyett igazi megtérést, valóságos újjászületést sürget a forradalmár Krisztus megismerése nyomán, akiből „új levegő, új eszmék,
új indulatok áradnak ki”, aki „mélyebb megtérést követel, magasabb
erkölcsöt hirdet”.
A. Kis Béla
(Kálvin Kiadó, Budapest 2009)

sáról) mint egy igen öntörvényű történeti
monográfiáról, az „apostoli zsinatról”, az
antiókhiai történésekről stb. A kötetet a

történeti módszerekre és az Újszövetség
teológiai magyarázatára vonatkozó tézisek zárják.

–akb–
(Kálvin Kiadó, Budapest 2010)

Hol tartották
az „apostoli zsinatot”?

Kérjük, hogy megfejtésüket legkésőbb április 15-ig nyílt levelezőlapon, képeslapon vagy emailen juttassák el a Kálvinista
Szemle szerkesztőségének a címére (930 10 Dolný Štál 386). A
helyes választ beküldők közt ajándék könyveket sorsolunk ki.
A januári számban feltett kérdésre azok válaszoltak helyesen,
akik szerint Szenczi Molnár Albert
Kolozsvárott (a Házsongárdi temetőben) van eltemetve.
Azon kedves olvasóink közül,
akik helyes megfejtést küldtek be,
hárman részesülnek – a Zsinati Elnökség jóvoltából – jutalomban,
mégpedig Kosztyú Bertalanné
(Bacska), Matu Karolina (Reste)
és Szabó Ildikó (Réte). Mindhárman a Bibliai történetek gyermekeinknek című könyvet kapják ajándékba.
Nyereményükhöz gratulálunk,
postán küldjük el.

A szerkesztőség
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OLVASÓLÁMPA

(Befejezés a 11. oldalról)
vent Elnöksége Operatív Testületének
Budapesten tartott ülésén, melynek tárgyalt kérdéseihez kötődően a Zsinati Tanács a Bátorkeszi István Napokat, a Kárpát-medencei tanévnyitót és a református középiskolák találkozóját kívánja felvenni az idei, VI. Református Világtalálkozó rendezvényei közé. A Zsinati
Tanács a Generális Konvent egyházalkotmányi bizottságába Rákos Loránt zsinati tanácsost delegálja. A Zsinati Tanács egyetért azzal, hogy a Zsinati Iroda
a nyugat-európai gyülekezetekben lehetséges lelkészi szolgálatokról részletesen
tájékoztassa lelkészeinket. A Zsinati Tanács egyházunk részéről köszönettel el-

A kis községben három templom is
van. Az egyik az 1780-as évek végén
épített református templom. A másik a
14. században a Szűz Mária tiszteletére
szentelt római katolikus templom, illetve római katolikus a szőlőhegyen álló,
késő gótikus Szent Anna-kápolna is,
ami búcsújáró hely volt. Sajnos a falu
lélekszámban nem gyarapszik, a községből inkább elköltöznek az emberek;
és ha az üresen maradt házak gazdára is
lelnek, azokat többnyire csak hétvégi
házként használják.
Körtvélyesen 192 reformátust jegyeznek. Mindannyian fizetik az egyházadót, beleértve a gyerekeket is – mondja
a lelkipásztor, aki hozzáteszi, hogy a
gyülekezeti alkalmakra aktívan mintegy
negyvenen járnak. Istentisztelet hetente
csak egyszer van, vasárnap. A lelkipásztor idekerülésekor úgy próbálta összeállítani a heti alkalmakat, hogy az minden
korosztályt megszólítson. Hetente egyszer ellátogatott az óvodába, amit elmondása szerint nagyon szeretett. Ezek
az alkalmak ma már nincsenek, két évvel ezelőtt ugyanis utánpótlás hiányában
bezárták az óvodát. A református gyerekeknek azóta hetente egy alkalommal
tart hittant, illetve kátéoktatást. Mivel
kevés a faluban a gyermek, nincs vasárnapi iskola. A lelkész házaspár tavaly januárban született kislányát megelőzően
hét éve született gyermek...
Adódik a kérdés, hogy mire és kikre
tud építeni a gyülekezet lelkipásztora,
ha nincs utánpótlás? Szuhay György elsősorban a középgenerációban bízik. Az
istentiszteletekre eljárnak az idősek is,
de ott vannak a tizen- és huszonévesek
is, akik egy baráti közösséget alkotva
rendszeres résztvevői már a vasárnapi
alkalmaknak. Az utóbbi időben ehhez a
közösséghez csatlakoztak a barátok, testvérek is. Sőt, a negyvenes korosztály
közül is már jó páran elkezdtek járni az
istentiszteletekre.
A lelkipásztor elárulja, hogy odakerülésétől kezdve rendszeresen imádkozik
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Kevés gyermek születik Körtvélyesen

HITÉBEN MÉLYÜLŐ GYÜLEKEZET
feleségével és a gyülekezet hitben járó
tagjaival azért, hogy minél többen elinduljanak az örömhír felé és bekapcsolódjanak a gyülekezet életébe. Hiszi,
hogy az ima ereje az, aminek hatására
egyre többen érdeklődnek az Isten igéje
iránt. Ezenkívül nagyon fontosnak tartja
azt is, hogy az igehirdetések érthetőek,
személyesek legyenek, amelyekből mindenki tud épülni. – Igyekszem úgy szolgálni Isten igéjével, hogy az mindenki
számára érthető legyen, a kapott üzenet
segítséget jelentsen – mondja. S mivel

A körtvélyesi református templom

hite szerint vallja, hogy a hit hallásból
van, évente egy-két alkalommal evangelizációs heteket is szerveznek, ahova
olyan igehirdetőket hívnak meg, akiknek az evangelizációra különleges ajándékuk van. Járt már itt Szeverényi János, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos missziói előadója, vala-

mint Kása Gergely, Izsmán Jónás, Fejér
Zoltán, és keresztyén zenekarokat is
vendégül láttak már a templomban.
Szuhay György lelkipásztor hálás
azért, mert Isten olyan gyülekezetbe
küldte őt szolgálatba, ahol a korábbi lelkész idejében minden egyházi épületet
(parókiát, templomot, gyülekezeti termet) felújítottak és karbantartottak. Ezért ennek már nem kell különös figyelmet szentelnie, több ideje marad a gyülekezet lelki életére. Elsődleges feladatának nem is a vasárnapi gyülekezet
számbeli gyarapodását tartja, hanem azt,
hogy az ott lévők élő hitre jussanak. Ne
csak vallásos, templomban ülő, hanem
élő hittel Istent követő emberekké váljanak. Így lehet majd megalapozni azt,
hogy más dolgok is történjenek a gyülekezetben – véli a lelkipásztor.
Van azonban még egy nagyobb távlati
tervük is, mégpedig a templom melletti egykori iskolaépülettel. Az ingatlan mindig is az egyház tulajdona volt –
mondja a lelkipásztor –, de egyszer csak
kiderült, hogy valamilyen módon átruházódott a községre. A gyülekezet szeretné visszakapni a tulajdonát, és már
folynak az egyeztetések ez ügyben a helyi önkormányzattal. Amennyiben sikerül visszakapniuk az egykori iskolát,
akkor missziós ház céljára alakítanák át.
A lelkipásztor örülne, ha ebbe a leendő
házba nemcsak olyanok látogatnának el,
akik pihenni és a környék természeti
szépségeivel ismerkedni szeretnének,
hanem a lelki épülésre vágyakozók is
megtalálnák majd itt a számításukat.
Iski Ibolya

A körtvélyesi parókia és udvara

(Az anyag felvétele óta
új fejlemények vannak a
Szuhay család életében. A
lelkipásztor jelezte, hogy
meghívást kaptak a Pozsonyi Református Egyházmegyében levő kulcsodi gyülekezetbe, és ők
Isten Szentlelkének erőteljes vezetésére támaszkodva, annak engedelmeskedve elfogadták a meghívást.
Újabb lépés, hogy a Zsinati Tanács a február 12én megtartott ülésén hozzájárult Szuhay György
kulcsodi megválasztásához.)

2011. március

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa a 15.
ülésén, melyre 2011. február 12-én
Hanván került sor, az alábbi közérdekű határozatokat hozta:
– Jóváhagyta a 12., 13. és 14. ülés
jegyzőkönyvét, és tudomásul vette az
előző ülés határozatainak kiértesítéséről,
valamint a még nem teljesített határozatokról szóló jelentést.
– Tudomásul vette, hogy Nagy Ákos
Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese 2010. november 1-jei
hatállyal a Serkei Református Egyházközség helyettes lelkészévé Bihari László Richárd rimajánosi helyettes lelkipásztort jelölte ki.
– Tudomásul vette, hogy Mária Meňkyová, a Nagymihályi Református Egyházmegye esperese 2010. október 5-ei
hatállyal az Ungpinkóci Református
Egyházközség helyettes lelkészévé Marek Kačkoš bezői lelkipásztort jelölte ki.
– Tudomásul vette, hogy Mária Meňkyová, a Nagymihályi Református Egyházmegye esperese 2010. október 8-ai
hatállyal a Sárosmezői Református Egyházközség helyettes lelkészévé Juraj
Gajdošoci nagymihályi lelkipásztort jelölte ki.
– Jóváhagyta 5000 euró kölcsön folyósítását a Homonnai Református Egyházközségnek. A kölcsön visszafizetésének határideje 2016. december 31. A kölcsön inflációt kiegyenlítő kamatát a Zsinati Tanács 4,5 %-ban szabja meg. A
kölcsön kizárólag a templomépület felújítására használható.
– Tudomásul vette, hogy Juraj Brecko,
az Ondava-hernádi Református Egyházmegye esperese 2010. november 25ei hatállyal a Beszteri Református Egyházközség helyettes lelkészévé Marián
Hamari püspökhelyettest, tarcavajkóci
lelkipásztort jelölte ki.
– Tudomásul vette, hogy Nagy Ákos
Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese ifj. Pohóczky Bélát önálló lelkészi szolgálattal nem bízza meg,
hanem 2010. november 1-jei hatállyal
kijelöli a Hubói Református Egyházközség beosztott lelkészévé.
– Hozzájárult ahhoz, hogy a Tanyi Református Egyházközség elcserélje a tulajdonában levő 959/4-es parcellaszámú
szántóföldet (1320 négyzetméter, jelenleg bozótos) a tanyi kataszterben Szelle
Béla nagymegyeri lakos tulajdonában
levő 756-os, 757-es és 758-as számú parcellákért (összesen 1537 négyzetméter
szántóföld).

2011. március

A ZSINATI TANÁCS 15. ÜLÉSÉRŐL
– A Nagymihályi Református Egyházmegye közgyűlése 5/2010-es számú
határozatában jóváhagyta, hogy a Nagymihályi Református Egyházmegye megnevezése Ung-laborci Református Egyházmegyére változzon. A Zsinati Tanács
a Nagymihályi Református Egyházmegye névváltoztatás tárgyában kelt kérelmét állásfoglalás nélkül a Zsinat elé
terjeszti. A Zsinati Tanács javasolja,
hogy egyházunk püspöke megbeszélésre
rendelje be a szlovák egyházmegyék espereseit.
– Hozzájárult ahhoz, hogy a Tornagörgői Református Egyházközség eladja
a tulajdonában levő 1266-os és 1267-es
számú parcelláit (összesen 2156 négyzetméter). Az ingatlaneladásból származó bevételt a Tornagörgői Református
Egyházközség teljes egészében ingatlanvásárlásra köteles fordítani.
– Megítélte a lelkészjelölti jogállást
Veszelovszky Angelika (Apácaszakállas), Hosszú Rita (Apácaszakállas) és
Takács Klaudia (Negyed) komáromi teológusoknak. A kérelmezők további tanulmányaira és életére Isten áldását kéri.
– Az Ungi Református Egyházmegye
közgyűlése jegyzőkönyve alapján felhívja a közgyűlés figyelmét arra, hogy
egyházunk törvényei értelmében az egyházmegyei közgyűlésben a beosztott
lelkész is szavazati joggal bír.
– Megbízza a Zsinati Irodát, hogy a
Bajorországi Evangélikus Egyháznak a
közép- és kelet-európai egyházakra vonatkozólag meghirdetett, Böjti áldozat
2011 című akciójáról levélben tájékoztassa az egyházközségeket.
– Tudomásul vette, hogy Szabó András, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese 2011. január 17-ei hatállyal
a Réte-boldogfai Református Egyházközség helyettes lelkészévé Bohony Beáta beosztott lelkipásztort jelölte ki.
– Megbízza a Zsinati Irodát, hogy a
Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának levelét – miszerint az
MRETZS 2011 nyarán szándékozik
megjelentetni a Magyar reformátusok a
nagyvilágban című könyv első kötetét,
amely az amerikai magyar reformátusokat kívánja bemutatni – továbbítsa az
egyházközségeknek és a lelkipásztoroknak.
– Süll Kinga, az egyházzenei osztály
igazgatója előterjesztése nyomán jóváhagyta a 2010. év egyházzenei rendezvényeiről szóló beszámolót és a 2011. évi
egyházzenei rendezvények jegyzékét, és

engedélyezi azok szórólapon történő
közreadását. A Zsinati Tanács kéri az
egyházzenei osztályt, hogy a két szlovák
egyházmegyében is próbáljon egyházzenei alkalmakat szervezni. A Zsinati Tanács az egyházzenei osztály kérésére a
soron következő EKEK-konferenciára
(Strasbourg, 2011. szeptember 22–25.)
Süll Kingát és Édes Árpádot delegálja.
– Jóváhagyta 5000 euró kölcsön folyósítását a Farnadi Református Egyházközségnek. A kölcsön visszafizetésének határideje 2016. december 31. A
kölcsön inflációt kiegyenlítő kamatát a
Zsinati Tanács 4,5 %-ban szabja meg. A
kölcsön kizárólag az egykori iskolaépület lakóházzá történő átalakítására használható.
– Hozzájárult Szopó Ferenc megválasztásához a Bodrogszentesi Református Egyházközségbe.
– Hozzájárult Szuhay György körtvélyesi lelkipásztor megválasztásához a
Kulcsodi Református Egyházközségbe.
– Az egyházközségek jogállásáról
szóló törvénytervezetet az őszi ülésre a
Zsinat elé terjeszti. A törvénytervezet
szövegét a Zsinati Tanács megküldi az
esperesi hivataloknak.
– A Zsinati Elnökség ZSE-73/2010-es
számú határozatában a Zsinati Tanács
elé terjesztette a jogi bizottság kérelmét
a nem kötelező iránymutatások folyamatos kiadásának engedélyezésére. A
Zsinati Tanács a jogértelmező iránymutatások kiadásának kérdését leveszi a napirendről.
– Megbízza Szarvas László segédlelkészt, Gál Zoltán komáromi egyháztagot és Szilva József komáromi képzőművészt, hogy a következő ülésre közösen készítsenek lelkészioklevél-tervezeteket.
– Hozzájárult ahhoz, hogy a Migléci
Református Egyházközség eladja a tulajdonában levő 227/79-es és a 277/80-as
parcellaszám alatt nyilvántartott szántóföldjét (1429 és 1201 négyzetméter),
mivel az állami beruházásban épülő R4es, Kassa–Migléc közti gyorsforgalmi út
nyomvonala áthalad rajta. A jóváhagyás
feltétele az Abaúj-tornai Református
Egyházmegye tanácsának hozzájárulása.
Az ingatlaneladásból származó bevételt
a Migléci Református Egyházközség (adózás után) teljes egészében ingatlanvásárlásra köteles fordítani.
– Rákos Loránt zsinati tanácsos 2011.
február 8-án részt vett a Generális Kon(Folytatás a 12. oldalon)
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TÁJÉKOZTATÁS

Körtvélyes Rozsnyótól tizenhat kilométerre délkeletre, a Gömör-tornai-karsztban fekszik. 2001-ben a
falunak 318 magyar és 38 szlovák lakosa volt. Élnek itt katolikusok és
evangélikusok is, de többségében református vallásúak a körtvélyesiek;
a mintegy száz roma közül pedig
többen Jehova tanúi. A református
gyülekezetbe négy évvel ezelőtt helyezték ki Szuhay György lelkipásztort.

GYERMEKEKNEK, FIATALOKNAK

„…amikor tanított a templomban…” (Jn 8,20a).
A templomról nagyon sokat lehet
beszélni. Biztosan tudod, miért vannak templomok, mi a hasznuk. A
gyülekezet ott gyűlik össze, hogy
meghallgassa a tanítást, az örömhírt, ami Jézusról szól. Ott imádkozunk és énekelünk – dicsérjük Istent.
Talán nem érdekes számodra a
templomba járás. A gyerekek gyakran mondják, hogy olyan sokáig
tart!, vagy hogy nem értek belőle
semmit! Bizony, nem könnyű sokáig

csendben ülni, de gondolj arra,
hogy máskor ez nem is esik nehezedre. Még ha nehéznek is tűnik a
prédikáció, valamit te is megértesz
belőle. Ezért figyelj jól, hisz Isten
szól hozzád! Imádkozz minden alkalommal, hogy nyissa meg Isten a
szívedet az ő igéje előtt!
Az Úr Jézusról megtanulhatjuk,
hogy fiatalkorától a templomban
hallgatta az Igét. Később maga is
prédikált. S ha Ő szívesen járt a
templomba, akkor tegyük ezt mi is!
Molnárné Miklós Malvína

Viszlát vasárnap a templomban!
„Menjünk el az Úr házába!” (Zsolt
122,1b). Mi az oka annak, hogy
nem jársz gyülekezetbe? Mielőtt válaszolnál, olvasd el a következőt:
Tíz ok, ami miatt soha nem mosakszom!
1. Gyerekkoromban kényszerítettek, hogy mosakodjam.
2. Azok az emberek, akik mosakodnak, mind képmutatók: azt hiszik, hogy tisztábbak, mint bárki más.
3. Olyan sok különféle szappan
van – egyszerűen nem tudom eldönteni, melyik lenne a legjobb számomra.
4. Régebben mosakodtam, de ráuntam, és felhagytam vele.
5. Csak különleges alkalmakkor
mosakszom, például karácsonykor
és húsvétkor.
6. Egyetlen barátom sem mosakszik.
7. Majd elkezdek mosakodni, ha
idősebb és piszkosabb leszek.
8. Nincs időm a mosakodásra.
9. A fürdőszoba sohasem elég
meleg télen, és sohasem elég hűvös nyáron.
10. A szappangyárosok csak a
pénzedre hajtanak!
Ismerősen hangzik?
A gyülekezetről szólva Pál ezt írja:
„… ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok… Ti
pedig Krisztus teste vagytok, és
egyenként annak tagjai” (1Kor 12,
25.27.). Te tagja vagy Krisztus testének, a gyülekezetnek, ezért ott kell
lenned! Watchman Nee azt mondja:
„Egyedül nem tudom hatékonyan
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szolgálni az Urat, és ő nem fog
megkímélni semmilyen fájdalomtól,
amin keresztül ezt megtaníthatja
nekem. Ő véget fog vetni dolgoknak, megengedi, hogy ajtók bezáruljanak, és hagyja, hogy addig
menjek fejjel a falnak, amíg rá nem
jövök, hogy szükségem van a test
segítségére éppúgy, mint az Úr segítségére.”
Elhangzanak olyan igazságok Isten házában, amelyeket máshol
nem fogsz hallani. Ott lelki családra
találsz, amelyhez tartozhatsz, hitre,

Túrmezei Erzsébet

TÁRT KAPUVAL
Járjátok be a téli,
zord szobákat!
Hozzatok illatot
és életet!
Krisztusom, tekints rám
tavasz-szemeddel!
Minden kapumat
kitárom neked.

Ifjúsági alkalmak
ÉbresztŐ – munkatársi alkalom
Helyszín: Alsólánc
Időpont: 2011. március 5.
(szombat), 14.00–18.00
Csoportvezetés és csapatépítés
– munkatársitréning-hétvége
Helyszín: Bátorkeszi, Fireszke
Gyermek-, Ifjúsági és Konferenciaközpont
Időpont: 2011. március 18–20.
Hallás és hit – Siketmisszió –
ifjúsági találkozó
Helyszín: Vágfarkasd, református templom
Időpont: 2011. március 26.

amely szerint élhetsz, és olyan célt,
amely oda vonzza a tekintetedet,
ahová összpontosítanod kell: Krisztusra! Tehát, viszlát vasárnap a gyülekezetben!
(Bob Gass)

Pas de deux – Jegyesek és fiatal házasok hétvégéje
Helyszín: Közép-Szlovákia
Időpont: 2011. március 31. –
április 3.

Egy imádság, amit elmondhatsz az istentisztelet előtt:
Szent házadba, ím, bejöttem,
Színed előtt megjelentem.
Szentelj meg, mert hozzád vágyom,
Áldd meg forró imádságom! Ámen.
Ezt pedig az istentisztelet után imádkozhatod:
Imádságnak szent helyéről
Visszatérek házamba.
Én Istenem, maradj velem,
És segíts meg munkámban! Ámen.
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Alex és Stephen Kendrick filmje, a
Tűzálló (moziplakátokon: Szerelempróba) a 2010. év egyik kasszasikere
volt, nagyon magas látogatottsági
indexszel. A filmes szakma mégis
hallgat róla, és keveset dicséri.
Kényes a film témája, a forgatókönyve, a szereplők felállása, a film finanszírozási körülményei. Ugyanis a forgatókönyvet lelkipásztor testvérpár írta, az
ő gyülekezeteik finanszírozták, sok szereplő egyszerű lelkes keresztyén ember,
gyülekezeti tag (némi gyermekszínjátszós múlttal), akik a válás témakörét feszegetik. Biblikus alapon állva nem tagadják meg, hogy Istennek az a terve a
házasságokkal, hogy egy egész emberi
életre szóljanak; a szétesni készülő kapcsolatokat pedig egyedül a megváltás
csodája tudja megújítani és megtartani.
Nagyon könnyű ezt a filmet együtt
nézni bibliakörös asszonytestvérekkel,
akik mögött harminc-, negyvenévnyi
megharcolt házassági múlt áll. Akárcsak fiatal kátés lányokkal és fiúkkal is,
mert nincs egyetlenegy 16-os jelenet
sem benne, mert kedves a film humora,
és bár a film problémakörében ők még
nem érintettek, de talán otthon azt
mondják: „keresztyén romantikus” filmet láttunk a pap nénivel, a pap bácsival. Viszont nehéz ezt a filmet olyanokkal együtt nézni, akikről tudja az
ember, hogy sokat küzdöttek a társuk és

Mitől válik tűzállóvá egy házasság?

MEGVÁLTOZNAK AZ ELVÁRÁSOK
a házasságuk megtartásáért, és ez idáig
még nem sikerült nekik...
Egyébként jó alkalmat teremthet a
megszokott bibliaterem alternatív módon történő kihasználására: jó a projektor zümmögését hallgatni, finom kékes
fényben szemlélni az arcokat, jó együtt
nyelni a könnyeinket, utána teát, kávét
kortyolgatni, pogácsát eszegetni, és jó,
hogy a vetítővásznon azt látjuk: egy
idősebb házaspár tagjai (történetesen
szülők) hogyan küzdenek imádságaik-

ban a gyermekeikért, példának állítva a
saját megmentett házasságukat.
Eddig ritkán hallottunk keresztyén
film kategóriáról, inkább ahhoz voltunk
szokva, hogy a filmes alkotásokban keresnünk kellett a keresztyén értékeket,
kódolnunk a rejtett keresztyén üzeneteket. Ahhoz voltunk szokva, hogy egyegy alkotás csak „nyomokban tartalmazhat” evangéliumot.

A NAGY SZERETET KIS JELEI
Nyolc grandiózus „kicsiséget” sorolnék el.
– Az egy-MÁS-ért való élet, amit naponként tudatosan kell akarni és
újrakezdeni.
– Arra való törekvés, hogy a másik boldog legyen. A másik legyen
boldog! Ez térül vissza a magunk boldogságaként.
– A másik öröme feletti öröm. (Ez a házasfelek szokásos és mindent
megrontó rivalizálásának, versengésének egyetlen ellenszere).
– Házastársunk nem használati tárgy – sem ágyban, sem konyhában, sem munkában, hanem EMBER, akit úgy szeretünk, mint önmagunkat (Mk 12,31).
– Aki párjához hű – önmagához az. Aki megcsalja – önmagát csalja
meg, mert egyek (1Móz 2,24).
– Nemcsak partnerünkön lehet változtatni – önmagunkon kell. Csak
ettől változik a másik.
– Nem lehet valaki úgy házas, hogy mindig igaza is legyen. Kompromisszumok, engedmények nélkül minden emberi kapcsolat megromlik. A házasság is.
– A veszekedés nélküli jó vitatkozás. (Enélkül unalomba vagy hallgatásba fullad minden emberi kapcsolat. A házassággal együtt).
Az ilyen – vagy majdnem ilyen – házasságban alakulhat ki az a fészekmeleg, amelyben a gyermekek rejtettségben, biztonságban érezhetik magukat.
(Gyökössy Endre)
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Ennél a filmnél ez nem így van. Arról
beszél, hogy „a dolgok akkor változnak
meg körülöttünk igazán, ha mindent
másként csinálunk, mint eddig” – summázza a történetet Victorné Erdős Eszter. Akkor változik meg egy házasság,
ha sok mindent másképpen csinálunk,
mint ahogyan megszoktuk. És azt sem
hallgatja el, hogy a változásra való képesség nem bennünk van, sőt éppen ez
a képesség hiányzik belőlünk a leginkább, ennek vagyunk leginkább híján.
A film kulcsszereplője egy napló, ami
negyven napra szóló használati utasítást
ad arra nézve, hogyan lehet a társunk
iránti szeretetünket kimutatni. Ugyanakkor a napló csak egy eszköz, nem lehet letudni egy-egy napot, kipipálni,
hogy teljesítettem a penzumot, és várom cserébe a párom válaszát, elismerését, megbecsülését, ölelését…
Erős a film üzenete. Talán a nem keresztyén fül és szem számára túl erős is,
hiszen arról beszél, hogy nem a küzdés,
nem az apai jó tanácsok tartják meg a
széthullóban levő házasságot, hanem a
Krisztusban megújult emberi élet. A
megváltozott, az újjászületett ember tud
csak küzdeni a másikért, tudja megmutatni azt a szeretetet, amelyik akkor is
szeret, ha nem szeretik viszont; amelyik
tud áldozatot hozni, képes lemondani
szenvedélyekről, és tud várni a másikra.
Nekünk, asszonyoknak jó volt látni,
hogy a filmben a páros férfi tagja küzd
többet a házasságért: neki kell több energiát befektetnie, de ugyanakkor ő a nagyobb nyertes is, hiszen nem erővel és
nem hatalommal kell többé kivívnia a
felesége tiszteletét és megbecsülését,
hanem – Isten kegyelméből – valóban
tisztelni, becsülni való férjjé válik.
Jó rácsodálkozni napok múltával is a
film egyik üzenetére, miszerint nem a
körülmények változtak meg, nem a házastársak személye cserélődött ki, hanem emberi életek és értékek, emberi
elvárások változtak meg; és ettől lett új
a házasság – újdonság a feleség számára a férj és fordítva.
Jó gyülekezeti mozizást, megújult
életeket, házasságokat kívánunk a kedves testvéreknek a Tisza-parti gyülekezetekből! A 2008-ban készült, Fireproof
című színes, amerikai filmdrámát Alex
Kendrick rendezte.
Tarrné B. Ivett
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A templomba járásról

ÉGTARTÓ EMBEREK

Ebben az időben egyre érezhetőbb
volt, hogy a háború után a hatalmat
megszerző ideológia az egyházat ellenségnek tekinti. A gazdasági korlátozások mellett egyre láthatóbb volt, hogy a
rendszer a templom falai közé akarja
zárni az egyházat. Az 1953. év megint
próba elé állította a lelkipásztort és a
gyülekezetet. Ebben az évben a hivatalos szervek megtiltották, hogy a már kialakult rend szerint sáfárság ügyében
körlevelet küldjenek a gyülekezet tagjainak. De újra nyilvánvalóvá lett, hogy a
hívek ragaszkodnak egyházukhoz, és
felszólítás nélkül is behozták a maga
idejében az önkéntes egyházfenntartói
járulékot. A gyülekezetben így mégis
folytatódott a munka, 1955-ben megvalósult a lelkipásztor elgondolása szerint
a nagymegyeri református templom teljes belső átépítése, felújítása (arra a formára, ahogyan ma is látjuk templomunkat). Az egymásra találó lelkipásztor és
gyülekezet életét megáldotta Isten.
Mindezen lelkipásztori feladatok és
szolgálatok mellett ott van a lelkipásztori hitves, a tiszteletes asszony, Végh
Dánielné Nemes Gizella, aki a kezdeti
időben a pedagógusi munka mellett őrzi
a családi tűzhely melegét. A társadalmi
rendszer ideológiai változása miatt
azonban fel kellett adnia tanítói hivatását; mégsem tétlen, neveli gyermekeit,
segíti férjét lelkipásztori szolgálatában.
Így szolgál akkor is, amikor az 1970-es
években új parókia épül, és a gyülekezeti szolgálat mellett az egyházmegyei
szolgálat, az esperesi hivatal is a férjére
bízatik.
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Végh Dániel és hitvese, Nemes Gizella
sírja a nagymegyeri temetőben

A nagymegyeri és izsapi gyülekezet
tagjai Isten iránti hálával emlékeznek
Végh Dániel lelkipásztor és hitvese
(2008. augusztus 23-án követte férjét a
minden élők útján) szolgálatára. 2011.
január 27-én kegyelettel helyeztük el az
emlékezés virágait a sírjukon.
Szabó András

A Gondviselés védelme alatt
Isten „vérkörében” élve nincsenek véletlenek
Hittem, hiszem és örökkönörökké hinni fogom Istent.
Tudom, aki hisz Őbenne, az nem
veszik el, hanem örök élete van.
Azt is hiszem, hogy Isten a kellő
pillanatban segít a bajban. Ezt a
tényt alátámaszthatom azzal,
ami karácsonykor nálunk történt. A tényt, a tőlem, az akaratomtól független eseményt,
amiről írni szeretnék, megelőzte
az a meghitt légkör, amely belengte a karácsonyi készülődésünket.
Karácsonyestre készülve nyugdíjasként, feleségemmel megosztottuk a házimunkákat, sőt még a kis
unokánk is besegített a sütés-főzésbe. Én (mint
telente minden
reggel) hét és
nyolc óra között
kazánpucolással, gyújtós- és
fahasítással
kezdtem a napot, utána alágyújtottam az elkészített máglyának, így biztosítva a családomnak az egész napi meleget. Az említett kazán egy
pincében található, „kétvérkörös”: a nagy „vérkör” a vizet melegíti
fel fokozatosan, ami így jut el az
emeleten lévő helyiségekbe, míg a
kis „vérkörbe” be van iktatva egy elektromos pumpa, amely meggyorsítja a víz körforgását.
Ebéd után autóba ültünk, és vittünk a sok minden földi jóból a feleségem nyolcvannyolc éves nagynénjének (aki egyetlen élő rokona a
szülei generációjából), meglátogattuk és megajándékoztuk a szomszéd faluban élő lányunkat és
családját is. Hazaérkezésünk után
részt vettem a karácsonyi istentiszteleten, ahol gyülekezeteink fiataljai
is szolgáltak: az Isten és Jézus imádata volt a szenteste lényege. Este
pedig a nagy meghittséggel eltöltött

együttlét, a velünk élő lányom gyermekeinek öröme, a fenyőfaillatú légköre és a szeretetteljes ajándékozás
hatása alatt tértünk nyugovóra, áthatva az isteni és jézusi sugallattól.
Karácsony első napján ugyanúgy
fűtéssel kezdtem a napot, mint máskor, majd vendégül láttuk a sógoromékat a szomszéd faluból. A délelőtti istentiszteleten a lelkészünk a
lelki világosságról beszélt a prédikációjában, majd ezt követően úrvacsoráztunk a református testvéreimmel, ami szintén mélyítette a meghitt karácsonyi hangulatomat. Ebéd
után otthon ismét vendégeket fogadtunk: a kisebbik lányom jött el a
családjával, majd csatlakoztak a nászomék, akikkel sok mindenről beszélgettünk,
többek között arról is, hogy decemberben elromlott a vízszivattyújuk és bedugult a központi fűtés csöve is...
Amikor elmentek a látogatók,
lementem a pincébe, és raktam
a tűzre, majd
dolgom végeztével visszatértem a szobába.
De nem kellett
hozzá csak pár
perc, hogy megtörténjen velem az
isteni csoda: kellő pillanatban jött a
sugallat, a figyelmeztetés; s mint a
villám, ész nélkül rohantam a pincébe, ahol remegett a kazán, s ha
lábai lettek volna, tán el is indul.
Vagy ami még rosszabb, fel is robbanhatott volna… Pillanatok alatt kiiktattam az elektromos pumpát, kinyitottam a nagy „vérkör” csapját, és
visszatérhetett házamba a karácsony békessége…
Istennek adok hálát azért a gondviselésért, amiben részesített, mert
abban teljesen biztos vagyok, hogy
az, hogy lefutottam időben a kazánhoz, az az ő csodája volt, nem pedig
a véletlen műve!
Bokros Gyula
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CSENDESNAPOK – SÁFÁRSÁG

„…tudván, hogy
önkéntes egyházi adófáradozásotok nem
ra, amit Nagymegyehiábavaló az ÚrTíz éve hunyt el Végh Dániel esperes (1916–2001) ren és Izsapon azóta is
ban” (1Kor 15,58b).
sáfárságnak neveznek.
A nagymegyeri anya- és az izsapi leányegyházközségEz után a hitben tett lépés után elkezdődhetett az épületek
ben harminchat évig szolgált Végh Dániel esperes-lelkifelújítása, amit az 1950-es évben a lelki megújulást szolgáló
pásztor emlékét idézte fel – halála 10. évfordulója
alkalom, a csendesnap bevezetése követett. A csendesnapok
kapcsán – 2011. január 23-án a vasárnapi istentisztelet
egész napos alkalmak voltak (reggel nyolctól este nyolcig),
alkalmával a nagymegyeri református gyülekezet, mégamikre távolabbi gyülekezetekből is jöttek a testvéri közöspedig az édesapára emlékező családdal együtt.
séget és hitbeli megújulást, megerősödést kereső testvérek.
Kántortanfolyamot is szerveztek. Lelkipásztorok és hitben
Végh Dániel a második világháborúban tábori lelkészként megújult életű gyülekezeti tagok felváltva szolgáltak a cseneltöltött évek után állt egyházunkban gyülekezeti szolgálatba. desnapokon és a kántortanfolyamon.
Először Dunaradványra került, ahol segített a templom és a
Végh János
gyülekezet újjáépítésében, majd Csicsó következett, ahonnan
a nagymegyeri gyülekezet presbitériuma hívta meg őt a Katona Géza lelkipásztor Magyarországra települése miatt megüresedett lelkipásztori állásba.
– Szüleim és nagyszüleim emlékére –
Az 1948. december 16-án megválasztott lelkipásztort 1949.
január 16-án iktatta be hivatalába Vágó Ede esperes. Nagy
„Jövevény voltam az idegen földön” (2Móz 2,22b).
lelkesedéssel és hittel fogott szolgálatához. Bizonyára nem
gondolta, milyen hitet
Erdőben hajnali fény játszik a fák között,
próbáló, nehéz idők
hólepte kis kápolna az ódon állomás mögött.
jönnek a gyülekezet és
személyes életében. Ő
Zord szem! – kéz; kezedben az ó-újság:
is azon fiatal lelkipászszíved átfagyott, lelked feszített vasvágány.
torok közé tartozott,
akik hitben megújult
Hűvös arc! – kéz; kezeden a gyűrű:
élettel, Jézus Krisztus
szíved abroncs, lelked síró acélhegedű.
iránt elkötelezett lélekkel akarták munkálni
Könnyes kéz! – szem; szemedben hajnali fény:
az egyház megújulását
lelked
villanó sínpár, szíved erdei fehér kép.
azáltal, hogy a rájuk
bízottakat elvezetik JéAz időt lerombolni nem lehet!
zus Krisztushoz. A gyü– fénybatárral vonat indul szüntelen.
lekezet presbitereiben
segítőkész munkatársakra talált. Abból a célból, hogy IzsaSíróhegedű-sóhaj, reped a szótlan rend,
pon is tarthasson vasárnaponként istentiszteletet, az 1949-es
fehér abroncsot feszít a néma fojtott csend.
év elején Nagymegyeren a vasárnapi alkalom kezdetét tíz órában határozták meg, s így van ez azóta is. Missziói célzattal
az ő javaslatára a presbitérium bevezette a csütörtök esti isKönnyes kezedről szemedbe újra fény vegyül,
tentiszteleti alkalmakat is (amiket szintén tartunk a mai naszáguldva visszhangzó lelked folyvást hegedül.
pig).
A hitbeli építkezés mellett szükséges volt a lelkészlak és a
S szívedre csendesen hull a fehér hó,
többi épület felújítása is, hiszen a háború idején és a háborút
csallóközi csendes éjben némán pislogó.
megelőző időben nem történt szinte semmi javítás az épületeken. A reménységgel és hittel elgondolt munkák elvégzéS oly hangon szól a néma csend;
sének azonban váratlan akadálya támadt. 1949-ben megtörvigyázzunk egymásra, mert borul a rend!
tént az államosítás, az egyházi földek (melyek a gyülekezetnek biztos anyagi bevételt jelentettek) az állam tulajdonába
Apámnak is volt végszava,
kerültek. De erre a sorsra jutott a református iskola épülete
az Úr szolgájaként, ároni áldást osztva.
is. Hogyan tovább?
Végh Dániel lelkipásztor javaslatára a presbitérium hatáS hálakönny gyűl a szemembe,
rozatot hozott, miszerint nem vetnek ki megszabott egyházaédesanyám
imádságos éneke jut az eszembe.
dót a gyülekezet tagjaira, hanem körlevélben kérték, hogy
önkéntes adományként hozzák be az augusztus 21-ét követő
Tudom, botlásink nagyok erdei fehér képben;
héten az egyházközség fenntartására és javára szánt adoaz idők csendje – a Szabadító szól fennhangon!
mányt. Nyilvánvalóvá lett, hogy a hívek készek és képesek
anyagi áldozatot hozni a gyülekezetért. A körlevélre vála„Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre,
szolva megmozdultak az egyháztagok, és reménységen felül
és nagy csend lett” (Mt 8,26).
vitték önkéntes adományaikat. Ekkor tért át a gyülekezet az
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Ebéd után autóba ültünk, és vittünk a sok minden földi jóból a feleségem nyolcvannyolc éves nagynénjének (aki egyetlen élő rokona a
szülei generációjából), meglátogattuk és megajándékoztuk a szomszéd faluban élő lányunkat és
családját is. Hazaérkezésünk után
részt vettem a karácsonyi istentiszteleten, ahol gyülekezeteink fiataljai
is szolgáltak: az Isten és Jézus imádata volt a szenteste lényege. Este
pedig a nagy meghittséggel eltöltött

együttlét, a velünk élő lányom gyermekeinek öröme, a fenyőfaillatú légköre és a szeretetteljes ajándékozás
hatása alatt tértünk nyugovóra, áthatva az isteni és jézusi sugallattól.
Karácsony első napján ugyanúgy
fűtéssel kezdtem a napot, mint máskor, majd vendégül láttuk a sógoromékat a szomszéd faluból. A délelőtti istentiszteleten a lelkészünk a
lelki világosságról beszélt a prédikációjában, majd ezt követően úrvacsoráztunk a református testvéreimmel, ami szintén mélyítette a meghitt karácsonyi hangulatomat. Ebéd
után otthon ismét vendégeket fogadtunk: a kisebbik lányom jött el a
családjával, majd csatlakoztak a nászomék, akikkel sok mindenről beszélgettünk,
többek között arról is, hogy decemberben elromlott a vízszivattyújuk és bedugult a központi fűtés csöve is...
Amikor elmentek a látogatók,
lementem a pincébe, és raktam
a tűzre, majd
dolgom végeztével visszatértem a szobába.
De nem kellett
hozzá csak pár
perc, hogy megtörténjen velem az
isteni csoda: kellő pillanatban jött a
sugallat, a figyelmeztetés; s mint a
villám, ész nélkül rohantam a pincébe, ahol remegett a kazán, s ha
lábai lettek volna, tán el is indul.
Vagy ami még rosszabb, fel is robbanhatott volna… Pillanatok alatt kiiktattam az elektromos pumpát, kinyitottam a nagy „vérkör” csapját, és
visszatérhetett házamba a karácsony békessége…
Istennek adok hálát azért a gondviselésért, amiben részesített, mert
abban teljesen biztos vagyok, hogy
az, hogy lefutottam időben a kazánhoz, az az ő csodája volt, nem pedig
a véletlen műve!
Bokros Gyula
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BIZONYSÁGTÉTEL

CSENDESNAPOK – SÁFÁRSÁG

„…tudván, hogy
önkéntes egyházi adófáradozásotok nem
ra, amit Nagymegyehiábavaló az ÚrTíz éve hunyt el Végh Dániel esperes (1916–2001) ren és Izsapon azóta is
ban” (1Kor 15,58b).
sáfárságnak neveznek.
A nagymegyeri anya- és az izsapi leányegyházközségEz után a hitben tett lépés után elkezdődhetett az épületek
ben harminchat évig szolgált Végh Dániel esperes-lelkifelújítása, amit az 1950-es évben a lelki megújulást szolgáló
pásztor emlékét idézte fel – halála 10. évfordulója
alkalom, a csendesnap bevezetése követett. A csendesnapok
kapcsán – 2011. január 23-án a vasárnapi istentisztelet
egész napos alkalmak voltak (reggel nyolctól este nyolcig),
alkalmával a nagymegyeri református gyülekezet, mégamikre távolabbi gyülekezetekből is jöttek a testvéri közöspedig az édesapára emlékező családdal együtt.
séget és hitbeli megújulást, megerősödést kereső testvérek.
Kántortanfolyamot is szerveztek. Lelkipásztorok és hitben
Végh Dániel a második világháborúban tábori lelkészként megújult életű gyülekezeti tagok felváltva szolgáltak a cseneltöltött évek után állt egyházunkban gyülekezeti szolgálatba. desnapokon és a kántortanfolyamon.
Először Dunaradványra került, ahol segített a templom és a
Végh János
gyülekezet újjáépítésében, majd Csicsó következett, ahonnan
a nagymegyeri gyülekezet presbitériuma hívta meg őt a Katona Géza lelkipásztor Magyarországra települése miatt megüresedett lelkipásztori állásba.
– Szüleim és nagyszüleim emlékére –
Az 1948. december 16-án megválasztott lelkipásztort 1949.
január 16-án iktatta be hivatalába Vágó Ede esperes. Nagy
„Jövevény voltam az idegen földön” (2Móz 2,22b).
lelkesedéssel és hittel fogott szolgálatához. Bizonyára nem
gondolta, milyen hitet
Erdőben hajnali fény játszik a fák között,
próbáló, nehéz idők
hólepte kis kápolna az ódon állomás mögött.
jönnek a gyülekezet és
személyes életében. Ő
Zord szem! – kéz; kezedben az ó-újság:
is azon fiatal lelkipászszíved átfagyott, lelked feszített vasvágány.
torok közé tartozott,
akik hitben megújult
Hűvös arc! – kéz; kezeden a gyűrű:
élettel, Jézus Krisztus
szíved abroncs, lelked síró acélhegedű.
iránt elkötelezett lélekkel akarták munkálni
Könnyes kéz! – szem; szemedben hajnali fény:
az egyház megújulását
lelked
villanó sínpár, szíved erdei fehér kép.
azáltal, hogy a rájuk
bízottakat elvezetik JéAz időt lerombolni nem lehet!
zus Krisztushoz. A gyü– fénybatárral vonat indul szüntelen.
lekezet presbitereiben
segítőkész munkatársakra talált. Abból a célból, hogy IzsaSíróhegedű-sóhaj, reped a szótlan rend,
pon is tarthasson vasárnaponként istentiszteletet, az 1949-es
fehér abroncsot feszít a néma fojtott csend.
év elején Nagymegyeren a vasárnapi alkalom kezdetét tíz órában határozták meg, s így van ez azóta is. Missziói célzattal
az ő javaslatára a presbitérium bevezette a csütörtök esti isKönnyes kezedről szemedbe újra fény vegyül,
tentiszteleti alkalmakat is (amiket szintén tartunk a mai naszáguldva visszhangzó lelked folyvást hegedül.
pig).
A hitbeli építkezés mellett szükséges volt a lelkészlak és a
S szívedre csendesen hull a fehér hó,
többi épület felújítása is, hiszen a háború idején és a háborút
csallóközi csendes éjben némán pislogó.
megelőző időben nem történt szinte semmi javítás az épületeken. A reménységgel és hittel elgondolt munkák elvégzéS oly hangon szól a néma csend;
sének azonban váratlan akadálya támadt. 1949-ben megtörvigyázzunk egymásra, mert borul a rend!
tént az államosítás, az egyházi földek (melyek a gyülekezetnek biztos anyagi bevételt jelentettek) az állam tulajdonába
Apámnak is volt végszava,
kerültek. De erre a sorsra jutott a református iskola épülete
az Úr szolgájaként, ároni áldást osztva.
is. Hogyan tovább?
Végh Dániel lelkipásztor javaslatára a presbitérium hatáS hálakönny gyűl a szemembe,
rozatot hozott, miszerint nem vetnek ki megszabott egyházaédesanyám
imádságos éneke jut az eszembe.
dót a gyülekezet tagjaira, hanem körlevélben kérték, hogy
önkéntes adományként hozzák be az augusztus 21-ét követő
Tudom, botlásink nagyok erdei fehér képben;
héten az egyházközség fenntartására és javára szánt adoaz idők csendje – a Szabadító szól fennhangon!
mányt. Nyilvánvalóvá lett, hogy a hívek készek és képesek
anyagi áldozatot hozni a gyülekezetért. A körlevélre vála„Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre,
szolva megmozdultak az egyháztagok, és reménységen felül
és nagy csend lett” (Mt 8,26).
vitték önkéntes adományaikat. Ekkor tért át a gyülekezet az

GYERMEKEKNEK, FIATALOKNAK

„…amikor tanított a templomban…” (Jn 8,20a).
A templomról nagyon sokat lehet
beszélni. Biztosan tudod, miért vannak templomok, mi a hasznuk. A
gyülekezet ott gyűlik össze, hogy
meghallgassa a tanítást, az örömhírt, ami Jézusról szól. Ott imádkozunk és énekelünk – dicsérjük Istent.
Talán nem érdekes számodra a
templomba járás. A gyerekek gyakran mondják, hogy olyan sokáig
tart!, vagy hogy nem értek belőle
semmit! Bizony, nem könnyű sokáig

csendben ülni, de gondolj arra,
hogy máskor ez nem is esik nehezedre. Még ha nehéznek is tűnik a
prédikáció, valamit te is megértesz
belőle. Ezért figyelj jól, hisz Isten
szól hozzád! Imádkozz minden alkalommal, hogy nyissa meg Isten a
szívedet az ő igéje előtt!
Az Úr Jézusról megtanulhatjuk,
hogy fiatalkorától a templomban
hallgatta az Igét. Később maga is
prédikált. S ha Ő szívesen járt a
templomba, akkor tegyük ezt mi is!
Molnárné Miklós Malvína

Viszlát vasárnap a templomban!
„Menjünk el az Úr házába!” (Zsolt
122,1b). Mi az oka annak, hogy
nem jársz gyülekezetbe? Mielőtt válaszolnál, olvasd el a következőt:
Tíz ok, ami miatt soha nem mosakszom!
1. Gyerekkoromban kényszerítettek, hogy mosakodjam.
2. Azok az emberek, akik mosakodnak, mind képmutatók: azt hiszik, hogy tisztábbak, mint bárki más.
3. Olyan sok különféle szappan
van – egyszerűen nem tudom eldönteni, melyik lenne a legjobb számomra.
4. Régebben mosakodtam, de ráuntam, és felhagytam vele.
5. Csak különleges alkalmakkor
mosakszom, például karácsonykor
és húsvétkor.
6. Egyetlen barátom sem mosakszik.
7. Majd elkezdek mosakodni, ha
idősebb és piszkosabb leszek.
8. Nincs időm a mosakodásra.
9. A fürdőszoba sohasem elég
meleg télen, és sohasem elég hűvös nyáron.
10. A szappangyárosok csak a
pénzedre hajtanak!
Ismerősen hangzik?
A gyülekezetről szólva Pál ezt írja:
„… ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok… Ti
pedig Krisztus teste vagytok, és
egyenként annak tagjai” (1Kor 12,
25.27.). Te tagja vagy Krisztus testének, a gyülekezetnek, ezért ott kell
lenned! Watchman Nee azt mondja:
„Egyedül nem tudom hatékonyan

10 Kálvinista Szemle

szolgálni az Urat, és ő nem fog
megkímélni semmilyen fájdalomtól,
amin keresztül ezt megtaníthatja
nekem. Ő véget fog vetni dolgoknak, megengedi, hogy ajtók bezáruljanak, és hagyja, hogy addig
menjek fejjel a falnak, amíg rá nem
jövök, hogy szükségem van a test
segítségére éppúgy, mint az Úr segítségére.”
Elhangzanak olyan igazságok Isten házában, amelyeket máshol
nem fogsz hallani. Ott lelki családra
találsz, amelyhez tartozhatsz, hitre,

Túrmezei Erzsébet

TÁRT KAPUVAL
Járjátok be a téli,
zord szobákat!
Hozzatok illatot
és életet!
Krisztusom, tekints rám
tavasz-szemeddel!
Minden kapumat
kitárom neked.

Ifjúsági alkalmak
ÉbresztŐ – munkatársi alkalom
Helyszín: Alsólánc
Időpont: 2011. március 5.
(szombat), 14.00–18.00
Csoportvezetés és csapatépítés
– munkatársitréning-hétvége
Helyszín: Bátorkeszi, Fireszke
Gyermek-, Ifjúsági és Konferenciaközpont
Időpont: 2011. március 18–20.
Hallás és hit – Siketmisszió –
ifjúsági találkozó
Helyszín: Vágfarkasd, református templom
Időpont: 2011. március 26.

amely szerint élhetsz, és olyan célt,
amely oda vonzza a tekintetedet,
ahová összpontosítanod kell: Krisztusra! Tehát, viszlát vasárnap a gyülekezetben!
(Bob Gass)

Pas de deux – Jegyesek és fiatal házasok hétvégéje
Helyszín: Közép-Szlovákia
Időpont: 2011. március 31. –
április 3.

Egy imádság, amit elmondhatsz az istentisztelet előtt:
Szent házadba, ím, bejöttem,
Színed előtt megjelentem.
Szentelj meg, mert hozzád vágyom,
Áldd meg forró imádságom! Ámen.
Ezt pedig az istentisztelet után imádkozhatod:
Imádságnak szent helyéről
Visszatérek házamba.
Én Istenem, maradj velem,
És segíts meg munkámban! Ámen.

2011. március

Alex és Stephen Kendrick filmje, a
Tűzálló (moziplakátokon: Szerelempróba) a 2010. év egyik kasszasikere
volt, nagyon magas látogatottsági
indexszel. A filmes szakma mégis
hallgat róla, és keveset dicséri.
Kényes a film témája, a forgatókönyve, a szereplők felállása, a film finanszírozási körülményei. Ugyanis a forgatókönyvet lelkipásztor testvérpár írta, az
ő gyülekezeteik finanszírozták, sok szereplő egyszerű lelkes keresztyén ember,
gyülekezeti tag (némi gyermekszínjátszós múlttal), akik a válás témakörét feszegetik. Biblikus alapon állva nem tagadják meg, hogy Istennek az a terve a
házasságokkal, hogy egy egész emberi
életre szóljanak; a szétesni készülő kapcsolatokat pedig egyedül a megváltás
csodája tudja megújítani és megtartani.
Nagyon könnyű ezt a filmet együtt
nézni bibliakörös asszonytestvérekkel,
akik mögött harminc-, negyvenévnyi
megharcolt házassági múlt áll. Akárcsak fiatal kátés lányokkal és fiúkkal is,
mert nincs egyetlenegy 16-os jelenet
sem benne, mert kedves a film humora,
és bár a film problémakörében ők még
nem érintettek, de talán otthon azt
mondják: „keresztyén romantikus” filmet láttunk a pap nénivel, a pap bácsival. Viszont nehéz ezt a filmet olyanokkal együtt nézni, akikről tudja az
ember, hogy sokat küzdöttek a társuk és

Mitől válik tűzállóvá egy házasság?

MEGVÁLTOZNAK AZ ELVÁRÁSOK
a házasságuk megtartásáért, és ez idáig
még nem sikerült nekik...
Egyébként jó alkalmat teremthet a
megszokott bibliaterem alternatív módon történő kihasználására: jó a projektor zümmögését hallgatni, finom kékes
fényben szemlélni az arcokat, jó együtt
nyelni a könnyeinket, utána teát, kávét
kortyolgatni, pogácsát eszegetni, és jó,
hogy a vetítővásznon azt látjuk: egy
idősebb házaspár tagjai (történetesen
szülők) hogyan küzdenek imádságaik-

ban a gyermekeikért, példának állítva a
saját megmentett házasságukat.
Eddig ritkán hallottunk keresztyén
film kategóriáról, inkább ahhoz voltunk
szokva, hogy a filmes alkotásokban keresnünk kellett a keresztyén értékeket,
kódolnunk a rejtett keresztyén üzeneteket. Ahhoz voltunk szokva, hogy egyegy alkotás csak „nyomokban tartalmazhat” evangéliumot.

A NAGY SZERETET KIS JELEI
Nyolc grandiózus „kicsiséget” sorolnék el.
– Az egy-MÁS-ért való élet, amit naponként tudatosan kell akarni és
újrakezdeni.
– Arra való törekvés, hogy a másik boldog legyen. A másik legyen
boldog! Ez térül vissza a magunk boldogságaként.
– A másik öröme feletti öröm. (Ez a házasfelek szokásos és mindent
megrontó rivalizálásának, versengésének egyetlen ellenszere).
– Házastársunk nem használati tárgy – sem ágyban, sem konyhában, sem munkában, hanem EMBER, akit úgy szeretünk, mint önmagunkat (Mk 12,31).
– Aki párjához hű – önmagához az. Aki megcsalja – önmagát csalja
meg, mert egyek (1Móz 2,24).
– Nemcsak partnerünkön lehet változtatni – önmagunkon kell. Csak
ettől változik a másik.
– Nem lehet valaki úgy házas, hogy mindig igaza is legyen. Kompromisszumok, engedmények nélkül minden emberi kapcsolat megromlik. A házasság is.
– A veszekedés nélküli jó vitatkozás. (Enélkül unalomba vagy hallgatásba fullad minden emberi kapcsolat. A házassággal együtt).
Az ilyen – vagy majdnem ilyen – házasságban alakulhat ki az a fészekmeleg, amelyben a gyermekek rejtettségben, biztonságban érezhetik magukat.
(Gyökössy Endre)

2011. március

Ennél a filmnél ez nem így van. Arról
beszél, hogy „a dolgok akkor változnak
meg körülöttünk igazán, ha mindent
másként csinálunk, mint eddig” – summázza a történetet Victorné Erdős Eszter. Akkor változik meg egy házasság,
ha sok mindent másképpen csinálunk,
mint ahogyan megszoktuk. És azt sem
hallgatja el, hogy a változásra való képesség nem bennünk van, sőt éppen ez
a képesség hiányzik belőlünk a leginkább, ennek vagyunk leginkább híján.
A film kulcsszereplője egy napló, ami
negyven napra szóló használati utasítást
ad arra nézve, hogyan lehet a társunk
iránti szeretetünket kimutatni. Ugyanakkor a napló csak egy eszköz, nem lehet letudni egy-egy napot, kipipálni,
hogy teljesítettem a penzumot, és várom cserébe a párom válaszát, elismerését, megbecsülését, ölelését…
Erős a film üzenete. Talán a nem keresztyén fül és szem számára túl erős is,
hiszen arról beszél, hogy nem a küzdés,
nem az apai jó tanácsok tartják meg a
széthullóban levő házasságot, hanem a
Krisztusban megújult emberi élet. A
megváltozott, az újjászületett ember tud
csak küzdeni a másikért, tudja megmutatni azt a szeretetet, amelyik akkor is
szeret, ha nem szeretik viszont; amelyik
tud áldozatot hozni, képes lemondani
szenvedélyekről, és tud várni a másikra.
Nekünk, asszonyoknak jó volt látni,
hogy a filmben a páros férfi tagja küzd
többet a házasságért: neki kell több energiát befektetnie, de ugyanakkor ő a nagyobb nyertes is, hiszen nem erővel és
nem hatalommal kell többé kivívnia a
felesége tiszteletét és megbecsülését,
hanem – Isten kegyelméből – valóban
tisztelni, becsülni való férjjé válik.
Jó rácsodálkozni napok múltával is a
film egyik üzenetére, miszerint nem a
körülmények változtak meg, nem a házastársak személye cserélődött ki, hanem emberi életek és értékek, emberi
elvárások változtak meg; és ettől lett új
a házasság – újdonság a feleség számára a férj és fordítva.
Jó gyülekezeti mozizást, megújult
életeket, házasságokat kívánunk a kedves testvéreknek a Tisza-parti gyülekezetekből! A 2008-ban készült, Fireproof
című színes, amerikai filmdrámát Alex
Kendrick rendezte.
Tarrné B. Ivett
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VETÍTŐTEREM

A templomba járásról

A kis községben három templom is
van. Az egyik az 1780-as évek végén
épített református templom. A másik a
14. században a Szűz Mária tiszteletére
szentelt római katolikus templom, illetve római katolikus a szőlőhegyen álló,
késő gótikus Szent Anna-kápolna is,
ami búcsújáró hely volt. Sajnos a falu
lélekszámban nem gyarapszik, a községből inkább elköltöznek az emberek;
és ha az üresen maradt házak gazdára is
lelnek, azokat többnyire csak hétvégi
házként használják.
Körtvélyesen 192 reformátust jegyeznek. Mindannyian fizetik az egyházadót, beleértve a gyerekeket is – mondja
a lelkipásztor, aki hozzáteszi, hogy a
gyülekezeti alkalmakra aktívan mintegy
negyvenen járnak. Istentisztelet hetente
csak egyszer van, vasárnap. A lelkipásztor idekerülésekor úgy próbálta összeállítani a heti alkalmakat, hogy az minden
korosztályt megszólítson. Hetente egyszer ellátogatott az óvodába, amit elmondása szerint nagyon szeretett. Ezek
az alkalmak ma már nincsenek, két évvel ezelőtt ugyanis utánpótlás hiányában
bezárták az óvodát. A református gyerekeknek azóta hetente egy alkalommal
tart hittant, illetve kátéoktatást. Mivel
kevés a faluban a gyermek, nincs vasárnapi iskola. A lelkész házaspár tavaly januárban született kislányát megelőzően
hét éve született gyermek...
Adódik a kérdés, hogy mire és kikre
tud építeni a gyülekezet lelkipásztora,
ha nincs utánpótlás? Szuhay György elsősorban a középgenerációban bízik. Az
istentiszteletekre eljárnak az idősek is,
de ott vannak a tizen- és huszonévesek
is, akik egy baráti közösséget alkotva
rendszeres résztvevői már a vasárnapi
alkalmaknak. Az utóbbi időben ehhez a
közösséghez csatlakoztak a barátok, testvérek is. Sőt, a negyvenes korosztály
közül is már jó páran elkezdtek járni az
istentiszteletekre.
A lelkipásztor elárulja, hogy odakerülésétől kezdve rendszeresen imádkozik
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MÚLT ÉS JELEN

Kevés gyermek születik Körtvélyesen

HITÉBEN MÉLYÜLŐ GYÜLEKEZET
feleségével és a gyülekezet hitben járó
tagjaival azért, hogy minél többen elinduljanak az örömhír felé és bekapcsolódjanak a gyülekezet életébe. Hiszi,
hogy az ima ereje az, aminek hatására
egyre többen érdeklődnek az Isten igéje
iránt. Ezenkívül nagyon fontosnak tartja
azt is, hogy az igehirdetések érthetőek,
személyesek legyenek, amelyekből mindenki tud épülni. – Igyekszem úgy szolgálni Isten igéjével, hogy az mindenki
számára érthető legyen, a kapott üzenet
segítséget jelentsen – mondja. S mivel

A körtvélyesi református templom

hite szerint vallja, hogy a hit hallásból
van, évente egy-két alkalommal evangelizációs heteket is szerveznek, ahova
olyan igehirdetőket hívnak meg, akiknek az evangelizációra különleges ajándékuk van. Járt már itt Szeverényi János, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos missziói előadója, vala-

mint Kása Gergely, Izsmán Jónás, Fejér
Zoltán, és keresztyén zenekarokat is
vendégül láttak már a templomban.
Szuhay György lelkipásztor hálás
azért, mert Isten olyan gyülekezetbe
küldte őt szolgálatba, ahol a korábbi lelkész idejében minden egyházi épületet
(parókiát, templomot, gyülekezeti termet) felújítottak és karbantartottak. Ezért ennek már nem kell különös figyelmet szentelnie, több ideje marad a gyülekezet lelki életére. Elsődleges feladatának nem is a vasárnapi gyülekezet
számbeli gyarapodását tartja, hanem azt,
hogy az ott lévők élő hitre jussanak. Ne
csak vallásos, templomban ülő, hanem
élő hittel Istent követő emberekké váljanak. Így lehet majd megalapozni azt,
hogy más dolgok is történjenek a gyülekezetben – véli a lelkipásztor.
Van azonban még egy nagyobb távlati
tervük is, mégpedig a templom melletti egykori iskolaépülettel. Az ingatlan mindig is az egyház tulajdona volt –
mondja a lelkipásztor –, de egyszer csak
kiderült, hogy valamilyen módon átruházódott a községre. A gyülekezet szeretné visszakapni a tulajdonát, és már
folynak az egyeztetések ez ügyben a helyi önkormányzattal. Amennyiben sikerül visszakapniuk az egykori iskolát,
akkor missziós ház céljára alakítanák át.
A lelkipásztor örülne, ha ebbe a leendő
házba nemcsak olyanok látogatnának el,
akik pihenni és a környék természeti
szépségeivel ismerkedni szeretnének,
hanem a lelki épülésre vágyakozók is
megtalálnák majd itt a számításukat.
Iski Ibolya

A körtvélyesi parókia és udvara

(Az anyag felvétele óta
új fejlemények vannak a
Szuhay család életében. A
lelkipásztor jelezte, hogy
meghívást kaptak a Pozsonyi Református Egyházmegyében levő kulcsodi gyülekezetbe, és ők
Isten Szentlelkének erőteljes vezetésére támaszkodva, annak engedelmeskedve elfogadták a meghívást.
Újabb lépés, hogy a Zsinati Tanács a február 12én megtartott ülésén hozzájárult Szuhay György
kulcsodi megválasztásához.)

2011. március

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa a 15.
ülésén, melyre 2011. február 12-én
Hanván került sor, az alábbi közérdekű határozatokat hozta:
– Jóváhagyta a 12., 13. és 14. ülés
jegyzőkönyvét, és tudomásul vette az
előző ülés határozatainak kiértesítéséről,
valamint a még nem teljesített határozatokról szóló jelentést.
– Tudomásul vette, hogy Nagy Ákos
Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese 2010. november 1-jei
hatállyal a Serkei Református Egyházközség helyettes lelkészévé Bihari László Richárd rimajánosi helyettes lelkipásztort jelölte ki.
– Tudomásul vette, hogy Mária Meňkyová, a Nagymihályi Református Egyházmegye esperese 2010. október 5-ei
hatállyal az Ungpinkóci Református
Egyházközség helyettes lelkészévé Marek Kačkoš bezői lelkipásztort jelölte ki.
– Tudomásul vette, hogy Mária Meňkyová, a Nagymihályi Református Egyházmegye esperese 2010. október 8-ai
hatállyal a Sárosmezői Református Egyházközség helyettes lelkészévé Juraj
Gajdošoci nagymihályi lelkipásztort jelölte ki.
– Jóváhagyta 5000 euró kölcsön folyósítását a Homonnai Református Egyházközségnek. A kölcsön visszafizetésének határideje 2016. december 31. A kölcsön inflációt kiegyenlítő kamatát a Zsinati Tanács 4,5 %-ban szabja meg. A
kölcsön kizárólag a templomépület felújítására használható.
– Tudomásul vette, hogy Juraj Brecko,
az Ondava-hernádi Református Egyházmegye esperese 2010. november 25ei hatállyal a Beszteri Református Egyházközség helyettes lelkészévé Marián
Hamari püspökhelyettest, tarcavajkóci
lelkipásztort jelölte ki.
– Tudomásul vette, hogy Nagy Ákos
Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese ifj. Pohóczky Bélát önálló lelkészi szolgálattal nem bízza meg,
hanem 2010. november 1-jei hatállyal
kijelöli a Hubói Református Egyházközség beosztott lelkészévé.
– Hozzájárult ahhoz, hogy a Tanyi Református Egyházközség elcserélje a tulajdonában levő 959/4-es parcellaszámú
szántóföldet (1320 négyzetméter, jelenleg bozótos) a tanyi kataszterben Szelle
Béla nagymegyeri lakos tulajdonában
levő 756-os, 757-es és 758-as számú parcellákért (összesen 1537 négyzetméter
szántóföld).

2011. március

A ZSINATI TANÁCS 15. ÜLÉSÉRŐL
– A Nagymihályi Református Egyházmegye közgyűlése 5/2010-es számú
határozatában jóváhagyta, hogy a Nagymihályi Református Egyházmegye megnevezése Ung-laborci Református Egyházmegyére változzon. A Zsinati Tanács
a Nagymihályi Református Egyházmegye névváltoztatás tárgyában kelt kérelmét állásfoglalás nélkül a Zsinat elé
terjeszti. A Zsinati Tanács javasolja,
hogy egyházunk püspöke megbeszélésre
rendelje be a szlovák egyházmegyék espereseit.
– Hozzájárult ahhoz, hogy a Tornagörgői Református Egyházközség eladja
a tulajdonában levő 1266-os és 1267-es
számú parcelláit (összesen 2156 négyzetméter). Az ingatlaneladásból származó bevételt a Tornagörgői Református
Egyházközség teljes egészében ingatlanvásárlásra köteles fordítani.
– Megítélte a lelkészjelölti jogállást
Veszelovszky Angelika (Apácaszakállas), Hosszú Rita (Apácaszakállas) és
Takács Klaudia (Negyed) komáromi teológusoknak. A kérelmezők további tanulmányaira és életére Isten áldását kéri.
– Az Ungi Református Egyházmegye
közgyűlése jegyzőkönyve alapján felhívja a közgyűlés figyelmét arra, hogy
egyházunk törvényei értelmében az egyházmegyei közgyűlésben a beosztott
lelkész is szavazati joggal bír.
– Megbízza a Zsinati Irodát, hogy a
Bajorországi Evangélikus Egyháznak a
közép- és kelet-európai egyházakra vonatkozólag meghirdetett, Böjti áldozat
2011 című akciójáról levélben tájékoztassa az egyházközségeket.
– Tudomásul vette, hogy Szabó András, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese 2011. január 17-ei hatállyal
a Réte-boldogfai Református Egyházközség helyettes lelkészévé Bohony Beáta beosztott lelkipásztort jelölte ki.
– Megbízza a Zsinati Irodát, hogy a
Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának levelét – miszerint az
MRETZS 2011 nyarán szándékozik
megjelentetni a Magyar reformátusok a
nagyvilágban című könyv első kötetét,
amely az amerikai magyar reformátusokat kívánja bemutatni – továbbítsa az
egyházközségeknek és a lelkipásztoroknak.
– Süll Kinga, az egyházzenei osztály
igazgatója előterjesztése nyomán jóváhagyta a 2010. év egyházzenei rendezvényeiről szóló beszámolót és a 2011. évi
egyházzenei rendezvények jegyzékét, és

engedélyezi azok szórólapon történő
közreadását. A Zsinati Tanács kéri az
egyházzenei osztályt, hogy a két szlovák
egyházmegyében is próbáljon egyházzenei alkalmakat szervezni. A Zsinati Tanács az egyházzenei osztály kérésére a
soron következő EKEK-konferenciára
(Strasbourg, 2011. szeptember 22–25.)
Süll Kingát és Édes Árpádot delegálja.
– Jóváhagyta 5000 euró kölcsön folyósítását a Farnadi Református Egyházközségnek. A kölcsön visszafizetésének határideje 2016. december 31. A
kölcsön inflációt kiegyenlítő kamatát a
Zsinati Tanács 4,5 %-ban szabja meg. A
kölcsön kizárólag az egykori iskolaépület lakóházzá történő átalakítására használható.
– Hozzájárult Szopó Ferenc megválasztásához a Bodrogszentesi Református Egyházközségbe.
– Hozzájárult Szuhay György körtvélyesi lelkipásztor megválasztásához a
Kulcsodi Református Egyházközségbe.
– Az egyházközségek jogállásáról
szóló törvénytervezetet az őszi ülésre a
Zsinat elé terjeszti. A törvénytervezet
szövegét a Zsinati Tanács megküldi az
esperesi hivataloknak.
– A Zsinati Elnökség ZSE-73/2010-es
számú határozatában a Zsinati Tanács
elé terjesztette a jogi bizottság kérelmét
a nem kötelező iránymutatások folyamatos kiadásának engedélyezésére. A
Zsinati Tanács a jogértelmező iránymutatások kiadásának kérdését leveszi a napirendről.
– Megbízza Szarvas László segédlelkészt, Gál Zoltán komáromi egyháztagot és Szilva József komáromi képzőművészt, hogy a következő ülésre közösen készítsenek lelkészioklevél-tervezeteket.
– Hozzájárult ahhoz, hogy a Migléci
Református Egyházközség eladja a tulajdonában levő 227/79-es és a 277/80-as
parcellaszám alatt nyilvántartott szántóföldjét (1429 és 1201 négyzetméter),
mivel az állami beruházásban épülő R4es, Kassa–Migléc közti gyorsforgalmi út
nyomvonala áthalad rajta. A jóváhagyás
feltétele az Abaúj-tornai Református
Egyházmegye tanácsának hozzájárulása.
Az ingatlaneladásból származó bevételt
a Migléci Református Egyházközség (adózás után) teljes egészében ingatlanvásárlásra köteles fordítani.
– Rákos Loránt zsinati tanácsos 2011.
február 8-án részt vett a Generális Kon(Folytatás a 12. oldalon)
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TÁJÉKOZTATÁS

Körtvélyes Rozsnyótól tizenhat kilométerre délkeletre, a Gömör-tornai-karsztban fekszik. 2001-ben a
falunak 318 magyar és 38 szlovák lakosa volt. Élnek itt katolikusok és
evangélikusok is, de többségében református vallásúak a körtvélyesiek;
a mintegy száz roma közül pedig
többen Jehova tanúi. A református
gyülekezetbe négy évvel ezelőtt helyezték ki Szuhay György lelkipásztort.

TÁJÉKOZTATÁS

A ZSINATI TANÁCS 15. ÜLÉSÉRŐL
fogadja az egységesülés 2009. május 22ei debreceni ünnepségén felállított haranglábak egyikét.
– Hozzájárult ahhoz, hogy egyházunk
2011. február 28-ai hatállyal Milen Marcell simonyi lelkipásztorral – közös
megegyezés alapján – felbontsa munkaszerződését.
– Tavaly ősszel megalakult a Kárpátmedencei rádiótanács, Rimaszombatban
pedig 2011. január 25-én több, az egyházi médiumokban dolgozó személy próbált közösen gondolkodni arról, mi módon lehetne javítani egyházunk megjelenését a sajtóban. A Zsinati Tanács tu-

domásul veszi a médiatanács létrejöttét
és munkáját.
– Felszólítja az egyházmegyék espereseit, hogy 2011. február 25-ig tegyenek javaslatot a lelkészek teljesítménypótlékára.
– Támogatja az elképzelést, hogy az
egyházi szervezetek kerekasztalát egyházunk 2012-re próbálja megszervezni.
– Hozzájárult ahhoz, hogy egyházunk
A4-es színes szórólapon propagációs
anyagot adjon ki a népszámlálás kapcsán.

Legyünk öntudatosak: adónk két százalékával a református
hátterű civil szervezeteket erősítsük!
Az adófőhatóság január vége felé
közzétette, hogy a harmadik szektorba tartozó szervezetek mekkora
összegre tettek szert 2010-ben a
2009. évi jövedelemadó két százalékából. A református hátterű szervezetek támogatottsága a lista alapján
a következő volt:
Jerikó Polgári Társulás (Dióspatony):
1488,42 euró; RE-MI-DIA (Gálszécs):
5644,06 euró; Eklézsia (Nagykapos):
1421,31 euró; Lónyay Gábor Egyesület
(Deregnyő): 4568,49 euró; Jó Pásztor (Perbenyik): 1980,99 euró; Diakonia Reformata (Komárom): 61,66 euró; Élő Víz
(Komárom): 853,76 euró; Koinonia (Királyhelmec): 1659,40 euró; a Rozsnyói
Református Egyházi Alapiskola Szülői
Munkaközössége: 2796,30 euró; a Rimaszombati Református Egyházi Gimnázium Szülői Munkaközössége: 1282,
49 euró; Bodor István (Rimaszombat):
235,83 euró; Bódva-völgyi Református
Ifjúsági Szövetség (Szepsi): 972,97 euró; Református Nőegylet (Komárom):
716,92 euró; Fiatal Reformátusok Szövetsége: 3222,74 euró; Kálvin (Dunaszerdahely): 1827,28 euró; Timoteus
(Komárom): 6318,97 euró; Béthel (Gömörhorka): 1164,97 euró; Jó Pásztor
(Jóka): 1209,40 euró; Ecclesia (Nagykeszi): 285,36 euró; a Lévai Egyházi
Gimnázium Szülői Munkaközössége:
1050,34 euró; az Alistáli Református
Egyházi Alapiskola Szülői Munkaközössége: 751,87 euró; Cantate Domino
(Komárom): 220,47 euró; Fénysugár
Polgári Társulás (Kassa): 788,31 euró;
Paulos (Szádalmás): 2847,41 euró; Bo-

na causa (Léva): 264,43 euró; Simon
(Nagyölved): 628,67 euró; Eben-Háézer
(Berzéte): 114,56 euró; Református Mentőmisszió (Mad): 1861,17 euró.
Ezek az adatok azt mutatják, hogy a
református háttérrel bíró civil szervezetek támogatása az előző évi csúcsot közel 5000 euróval meghaladta: 2004-ben
310 312 koronát (10 300 euró), 2005ben 676 236 koronát (22 446 euró),
2006-ban 787 516 koronát (26 140 euró), 2007-ben 1 176 300 koronát (39
046 euró), 2008-ban 1 089 932 koronát
(36 179 euró), 2009-ben 41 623, 46 eurót (1 253 948 korona), tavaly pedig 46
238,55 eurót (1 392 982 korona) tett ki.
Ezúton és utólag is köszönjük mindenki készségét, aki bármely református hátterű szervezetet tüntetett ki idevágó figyelmével! Az idei évre regisztrált, már több mint 10 000 civil szervezet listáját átnézve huszonnyolc református hátterűt fedeztünk fel. Tisztelettel kérjük, hogy viselkedjen öntudatos polgárként és egyháztagként, ne
hagyja elúszni a törvények által tálcán kínált lehetőséget, tegyen jót és
adója két százalékával az egyházunkhoz kötődő szervezetek valamelyikét
támogassa!

val, ami: 2011. március 31. Természetes személyek csak egy szervezetet támogathatnak, de csak abban az esetben,
ha megfizetett adójuk két százaléka eléri
a 3,32 eurót. Jogi személyek több szervezet javára is rendelkezhetnek adójuk
két százalékával, de kikötés számukra,
hogy az egyes rendelkezési tételeknek
el kell érniük a 8,30 eurót.

2%
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Akik adóbevallást tesznek

Azon jogi és természetes személyeknek, akik saját maguk tesznek adóbevallást, már az adóív kitöltése során kell
rendelkezniük adójuk két százalékáról;
tehát az ő esetükben a rendelkezési határidő azonos az adóbevallás és az adó
megfizetésének legkésőbbi időpontjá-

zésével, nyitott volt a református misztika távlatai felé, de nem volt misztikus;
a lelkiség iránt, de nem volt spiritualista.”

Benkő István (1889–1959) néhai rákospalotai (illetve rákospalota-óvárosi)
lelkipásztor válogatott igehirdetései és
írásai két könyvére támaszkodnak. Az
egyik az Evezz a mélyre címet viseli, és
1932-ben Budapesten jelent meg, a másik 1939-ben Kecskeméten látott napvilágot Mondottam ember… címmel. A
válogatás munkáját lánya, Koronka
Lajosné szül. Benkő Ilona végezte, aki
ilyen formában is emléket állított édesapjának.
A kötethez Bolyki János írt ajánlást,
aki pár sorban felvázolja Benkő István
esperes földi pályafutását is (1959-ben
egy orosz katonai autó kerekei alatt ért
véget). A természettudományokhoz szintén vonzódó nyugalmazott professzor a
szerző igehirdetői habitusa kapcsán
megjegyzi: „Volt tartása, mondanivalója. Érdekes sajátossága volt, hogy a
természettudományok széles körű ismeretével éppen úgy felfegyverkezett, mint
az önáltató korszellem prófétai leleple-

És igazat adhatunk neki, hiszen az
írások tényleg nem nélkülözik a mon-

Akik elszámoltatják az adóelőlegüket

Azon természetes személyeknek, akik
alkalmazotti viszonyban vannak és adóelőlegüket a munkáltatójukkal számoltatták el, a felajánlási nyilatkozatot és a
befizetett adójukról a munkaadó által kiállított igazolást 2011. április 30-ig kell
eljuttatniuk a lakhelyük szerint illetékes
adóhivatalba. (Az ő döntésük és felajánlásuk megkönnyítését szolgálják a
jelen lapszámban található űrlapok is.)
Megjegyzendő, hogy az alkalmazottak
csak egy szervezetnek utaltathatják át
megfizetett adójuk két százalékát, és
ennek az összegnek el kell érnie a 3,32
eurót.
A református hátterű szervezetek

Az idei évre regisztrált református
hátterű szervezetek adatai, mégpedig regisztrációjuk sorrendjében:

Agapé
Cím: 049 43 Hrušov (Körtvélyes)
112. Jogi forma: nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne prospešné služby (közhasznú szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezet). IČO: 35583029.
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LELKEK TALÁLKOZÁSA

Megvan a létjogosultsága a régi
munkák leporolásának. Ezt az állítást alátámasztja a recenzeált könyv
is, amelynek a tartalma nem „dohszagú”, bár a benne közölt írások
némelyike közel száz éve született.

Feladvány

Őskeresztyén történetírás
„Ma, amikor a történeti tudás és érdeklődés sajnos a teológusoknál is egyre inkább eltűnik, és az ókori – mind az ószövetségi zsidó, mind a görög-római – örökségnek az ismerete még az úgynevezett
»művelt emberek« körében is lassanként
elpárolog, nekünk keresztyéneknek duplán
törekednünk kellene a több mint 1900 évvel ezelőtt történtek még inkább történeti
jellegű megértésére; hiszen e nélkül a történeti megértés nélkül a mi teológiai gondolkodásunk is túl könnyen meddővé válik.”
Ez a szándék íratta meg Martin Hengel (1926–2009) erlangeni, később tübingeni teológussal ezt a könyvet, amely tulajdonképpen egy szemináriumi témából
nőtte ki magát. A szerző igazándiból csak
jelzi a kérdésköröket, a problémák felvetésén túl nem szándéka a teljesség igényére való törekvés, gondolatmeneteivel
inkább csak további kutatásra, gondolkodásra, tanulmányozásra szeretne ösztönözni. Ilyen hangvétellel ír pl. Lukács, az
első keresztyén „történész” megbízhatóságáról, a görögül beszélő zsidók nyitottabb voltáról (már ami az örömhír befogadását illeti), Az apostolok cselekedeteiről (tkp. Pál és Péter missziói mozgolódá-
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danivalót. Benkő István úgy tartotta,
maga magáról ezt írta: „…nekem egzisztenciális kérdés, lelkipásztori sorsom függ attól, hogy miként vegyül
bennem ez a kettő” – mármint a
Szentírás olvasása és a társadalmi
valóság minél behatóbb megismerése. Utóbbi összefüggésében kikel az ún. eszmei keresztyénség ellen, vagyis kárhoztatja azokat, akik „rajonganak a krisztusi eszményekért, de mégis folyton az óember útját járják”. Ide tartoznak
a hivatalból keresztyének, a „kurzus-keresztyének”, az „érdek-keresztyének” is (a harmincas években vagyunk): „Még soha, István
király óta, annyi »keresztény« nem
volt Magyarországon, mint ma.”
Ehelyett igazi megtérést, valóságos újjászületést sürget a forradalmár Krisztus megismerése nyomán, akiből „új levegő, új eszmék,
új indulatok áradnak ki”, aki „mélyebb megtérést követel, magasabb
erkölcsöt hirdet”.
A. Kis Béla
(Kálvin Kiadó, Budapest 2009)

sáról) mint egy igen öntörvényű történeti
monográfiáról, az „apostoli zsinatról”, az
antiókhiai történésekről stb. A kötetet a

történeti módszerekre és az Újszövetség
teológiai magyarázatára vonatkozó tézisek zárják.

–akb–
(Kálvin Kiadó, Budapest 2010)

Hol tartották
az „apostoli zsinatot”?

Kérjük, hogy megfejtésüket legkésőbb április 15-ig nyílt levelezőlapon, képeslapon vagy emailen juttassák el a Kálvinista
Szemle szerkesztőségének a címére (930 10 Dolný Štál 386). A
helyes választ beküldők közt ajándék könyveket sorsolunk ki.
A januári számban feltett kérdésre azok válaszoltak helyesen,
akik szerint Szenczi Molnár Albert
Kolozsvárott (a Házsongárdi temetőben) van eltemetve.
Azon kedves olvasóink közül,
akik helyes megfejtést küldtek be,
hárman részesülnek – a Zsinati Elnökség jóvoltából – jutalomban,
mégpedig Kosztyú Bertalanné
(Bacska), Matu Karolina (Reste)
és Szabó Ildikó (Réte). Mindhárman a Bibliai történetek gyermekeinknek című könyvet kapják ajándékba.
Nyereményükhöz gratulálunk,
postán küldjük el.

A szerkesztőség
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OLVASÓLÁMPA

(Befejezés a 11. oldalról)
vent Elnöksége Operatív Testületének
Budapesten tartott ülésén, melynek tárgyalt kérdéseihez kötődően a Zsinati Tanács a Bátorkeszi István Napokat, a Kárpát-medencei tanévnyitót és a református középiskolák találkozóját kívánja felvenni az idei, VI. Református Világtalálkozó rendezvényei közé. A Zsinati
Tanács a Generális Konvent egyházalkotmányi bizottságába Rákos Loránt zsinati tanácsost delegálja. A Zsinati Tanács egyetért azzal, hogy a Zsinati Iroda
a nyugat-európai gyülekezetekben lehetséges lelkészi szolgálatokról részletesen
tájékoztassa lelkészeinket. A Zsinati Tanács egyházunk részéről köszönettel el-
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GONDOLATOK

Nehézy Károly lelkipásztor örökül hagyott
gondolatai a lélekmentésről (II.)

Legyünk öntudatosak: adónk két százalékával a református
hátterű civil szervezeteket erősítsük!

hoznak, nagyon „kényesek”, éppen
ezért nehéz velük beszélni. Másik fajtája a visszaesetteknek olyan, aki csak
egy meleg, biztató szóra vár, és visszatér. Nem lehet könnyelműen venni a
dolgot, mert az illetőre nézve az életéről
van szó.

Béthel
Cím: 049 12 Gemerská Hôrka (Gömörhorka) 249. Jogi forma: nezisková
organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (közhasznú szolgáltatást
nyújtó nonprofit szervezet).
IČO: 35582782.
Bodor István
Cím: Hlavné námestie 16, 979 01 Rimavská Sobota (Rimaszombat). Jogi
forma: neinvestičný fond (nem beruházási alap). IČO: 37954083.
Diakonia Reformata
Cím: Jókaiho 34, 945 01 Komárno
(Komárom). Jogi forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (közhasznú szolgáltatást
nyújtó nonprofit szervezet).
IČO: 42052343.
Dobrý Pastier – Jó Pásztor
Cím: Hlavná 159/2, 925 23 Jelka (Jóka). Jogi forma: nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne prospešné služby (közhasznú szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezet). IČO: 36084115.
Eben-Háézer
Cím: Hámosiho 190, 049 51 Brzotín
(Berzéte). Jogi forma: neinvestičný
fond (nem beruházási alap).
IČO: 31256317.
Ecclesia
Cím: Hlavná 67, 946 21 Veľké Kosihy (Nagykeszi). Jogi forma: občianske združenie (polgári társulás).
IČO: 42121370.
Élő Víz – Živá voda
Cím: Jókaiho 34, 945 01 Komárno
(Komárom). Jogi forma: neinvestičný
fond (nem beruházási alap).
IČO: 36096415.
Emmaus
Cím: Jamová 611/4, 925 23 Jelka (Jóka). Jogi forma: polgári társulás (občianske združenie).
IČO: 42156360.
Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi
Cím: 980 44 Chanava (Hanva) 271.
Jogi forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
(közhasznú szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezet). IČO: 45023328.
Kálvin
Cím: Nám. Jána Kalvína 2/A, 929 01
Dunajská Streda (Dunaszerdahely). Jogi forma: občianske združenie (polgári
társulás). IČO: 45010340.

Hogyan járjunk el a nyílt kételkedőkkel és hitetlenekkel, akik csak
szájhősök és gúnyolódók, gyakran arcátlanok, Istent káromlók, csúfolódók?
Velük úgy kell elbánni, hogy vissza
kell fordítani a fegyvert. Az ilyen típusú
ember éppen az, aki nem bírja, hogy
gúny tárgya legyen.

A komoly kételkedőkkel is nehéz foglalkozni. Azért kételkedő valaki, hogy
kibújjon Isten hálójából. Ezért jó feltenni neki a kérdést, hogy át akarja-e
adni akaratát Istennek. Kérdezzük meg
tőle, hogy akarja-e magát alávetni Isten
akaratának, még ha a Niagara-vízeséshez vezeti is? Tanácsoljuk,
hogy próbáljon meg valamit kérni Istentől. Imádkozzon, majd Isten kijelenti magát neki.
Isten létében kételkedők.
A legcélszerűbb, ha azt
mondjuk az ilyeneknek,
hogy tegyék próbára Istent.
Lehet anyagi tekintetben
is. Isten bebizonyítja, hogy
Ő van.
Kételkednek abban, hogy
a Biblia Isten szava. Vannak olyanok, akik csak az
evangéliumot fogadják el,
az Ószövetséget nem. Ilyenkor mondjuk azt, hogy Jézus is az Ótestamentumból
vette beszédeit. A teljes Írás Istentől ihletett.
A jövendő életben kételkedők. Sok
ember nem hisz a feltámadásban (Dán
12, 2; 1Kor 15,35).
Kételkednek a túlvilági büntetésben,
az elkárhozottak öntudatos gyötrelmében. Ismertessük meg velük a következő igehelyeket: Jel 19,20; Jel 20,10;
2Pt 2,4; Mt 10,28; Lk 10,23.
Szenczi László

Szent-Gály Kata

IMÁDSÁGTÖREDÉKEK – 74.
– segíts hitetlenségemen –
(Mk 9,24)
fogadj el engem úgy, ahogy vagyok
ingatagon és tépelődő hittel
nád vagyok
mely megroppant
mécs vagyok
mely füstölögve ég
de a tied vagyok mégis
2011. március

Koinonia
Cím: Kostolný rad 13, 077 01 Kráľovský Chlmec (Királyhelmec). Jogi
forma: neinvestičný fond (nem beruházási alap). IČO: 31256384.
Občianske združenie Fénysugár –
Fénysugár Polgári Társulás
Cím: Maurerova 11, 040 22 Košice
(Kassa). Jogi forma: občianske združenie (polgári társulás). IČO: 35559691.
Občianske združenie Jerikó – Jerikó Polgári Társulás
Cím: 930 02 Orechová Potôň (Diósförgepatony) 289. Jogi forma: občianske združenie (polgári társulás).
IČO: 42156696.
Paraklétos
Cím: Hlavná 50, 076 52 Strážne (Örös). Jogi forma: občianske združenie
(polgári társulás). IČO: 35557524.
Paulos
Cím: 049 43 Jablonov nad Turňou
(Szádalmás) 110. Jogi forma: nezisková
organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (közhasznú szolgáltatást
nyújtó nonprofit szervezet).
IČO: 35581875.
Pro Christo
Cím: Hlavné nám. 20, 936 01 Šahy
(Ipolyság). Jogi forma: neinvestičný
fond (nem beruházási alap).
IČO: 37855042.
Reformovaná záchranná misia –
Református Mentőmisszió
Cím: 930 14 Mad 104. Jogi forma:
občianske združenie (polgári társulás).
IČO: 36078158.
RE-MI-DIA – Reformovaná misia
a diakonia
Cím: Nám. sv. Cyrila a Metoda 51,
078 01 Sečovce. Jogi forma: nezisková
organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (közhasznú szolgáltatást
nyújtó nonprofit szervezet).
IČO: 35581620.
Rodičovské združenie Reformovaného cirkevného gymnázia v Rimavskej Sobote – A Rimaszombati Református Egyházi Gimnázium Szülői
Munkaközössége
Cím: Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota (Rimaszombat). Jogi
forma: občianske združenie (polgári társulás). IČO: 37949071.
Simon
Cím: 943 65 Veľké Ludince (Nagyölved) 212. Jogi forma: nezisková organi-

zácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby (közhasznú szolgáltatást nyújtó
nonprofit szervezet). IČO: 42052661.
Timoteus
Cím: Jókaiho 34, 945 01 Komárno
(Komárom). Jogi forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (közhasznú szolgáltatást
nyújtó nonprofit szervezet).
IČO: 37970836.
Záujmové združenie Gábora Lónyayho – Lónyay Gábor Egyesület
Cím: 076 74 Drahňov (Deregnyő)
216. Jogi forma: občianske združenie
(polgári társulás). IČO: 31256732.
Združenie maďarských rodičov na
Slovensku, Cirkevné gymnázium s
vyučovacím jazykom maďarským,
Levice – A Lévai Magyar Tanítási
Nyelvű Egyházi Gimnázium Szülői
Munkaközössége
Cím: Sv. Michala 38, 934 01 Levice
(Léva). Jogi forma: občianske združenie (polgári társulás).
IČO: 35626356 240.
Združenie maďarských rodičov na
Slovensku pri Reformovanej základnej škole cirkevnej, Dolný Štál – Az
Alistáli Református Egyházi Alapiskola Szülői Munkaközössége
Cím: 930 10 Dolný Štál (Alistál) 85.
Jogi forma: občianske združenie (polgári társulás). IČO: 35626356 341.
Združenie maďarských rodičov na
Slovensku, Základná škola Reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom
maďarským, Rožňava – A Rozsnyói
Református Egyházi Alapiskola Szülői Munkaközössége
Cím: Kozmonautov 2, 048 01 Rožňava (Rozsnyó). Jogi forma: občianske
združenie (polgári társulás).
IČO: 35626356 206.
Zväz reformovanej kresťanskej mládeže v Moldavskej nížine – Bódvavölgyi Református Ifjúsági Szövetség
Cím: Hlavná 47, 045 01 Moldava nad
Bodvou (Szepsi). Jogi forma: občianske
združenie (polgári társulás).
IČO: 35556722.
Ženský spolok pri Reformovanej
kresťanskej cirkvi v Komárne – Komáromi Református Nőegylet
Cím: Jókaiho 34, 945 01 Komárno (Komárom). Jogi forma: občianske združenie (polgári társulás). IČO: 37862189.
Készítette: –akb–
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Hogyan járjunk el azokkal, akik
hamis reményeket táplálnak?
Az olyanokkal, akik igaz életűeknek
vallják magukat (sok jót tettem; adakozom, imádkozom) erélyesen kell eljárni, tanácsolja Nehézy Károly. Kérdezzük meg őket, hogy Isten tulajdonából
loptak-e időt, pénzt; hogy hogyan állnak a tizeddel! Van-e haragosuk? Eléjük lehet tárni a Tízparancsolatot.
Akik pedig efféle mondatok mögé
bújnak: Isten sokkal jobb, kegyelmesebb, mint hogy valakit kárhoztatna,
azoknak hívjuk fel a figyelmét arra,
hogy a Bibliában Isten mondja, hogy Ő
emésztő tűz: Zsid 12,29; Jn 3,36; Zsid
10,31.
Törekszem keresztyén lenni. Ilyen kifogás is van. Az ilyeneket szavukon kell
fogni: Keresztyén szeretnél lenni? Határozd el, hogy mindennap olvasod a
Bibliát és keresel aranymondást! Vezesd be a tizedet, szenteld meg a vasárnapot, békülj meg a haragosoddal!
Aki azt mondja, hogy úgy érzem, a
mennybe fogok jutni, attól meg kell kérdezni, hogy mire alapozza reménységét.
Hiszen a példázatbeli farizeusnak (Lk
18,9–14) is voltak érzései, mégis a publikánus nyerte el a mennyek országát.
Tehát ez hamis reménység.
Vannak aztán olyanok, akik azt mondják, hogy meg vannak mentve, de bűnös
életet élnek. Az ilyeneknek az 1Jn 5,4et kell elmondani: „Mert ami az Istentől
született, legyőzi a világot.”
Hogyan járjunk el azokkal, akikből
hiányzik a bizonyosság?
A bizonytalanságnak két oka lehet.
Előfordulhat, hogy tudatlan az illető (Jn
1,12). Meg kell kérdezni, hogy befogadta-e Istent. Ha igen, akkor már Isten
gyermeke. (Egy ifjú, aki elhitte ezt az
igehirdetőnek, rájött erre, s ekkor elfogadta Jézust.) De vannak olyanok, akiknek valamilyen bűn következtében nincs
bizonyosságuk. Ez éppen olyan, mint
amikor egy kis tüske állandóan szúr;
meg kell keresni, és ki kell venni. Ilyen
a harag (de több ilyen bűn is van): ha
valakinek csak egy haragosa is van, már
nem tud beszélni a megbocsátásról.
Hogyan járjunk el azokkal, akik
visszaestek?
Az ilyen lelkeknél meg kell keresni a
visszaesés okát. A legtöbb esetben ez
az, hogy valamiért imádkoztak és Isten
nem hallgatta meg. Vagy valaki részéről szeretetlenséget kaptak. Ezeknek az
embereknek nem okoz gondot az elszakadás, és minden haszontalanságot föl-

TÁJÉKOZTATÁS

Egyházunk Diakóniai Központja közvetít
Felgyorsult világunkban az idősödő emberek egyre jobban kirekesztődnek a mindennapi életből, s
vannak, akik ezt nehezen élik meg,
vagy nyomasztja őket kapcsolataik
elvesztése, a magány, a betegségek, a
feleslegesség érzése. Jó, ha névtelenül fel tudnak hívni legalább egy lelkisegély-szolgálatot, ahol szabadon
elmondhatják olykor önmaguk előtt
is titkolt gondolataikat. Nem kell
szembesülniük a fogadó gesztusaival, ítéletalkotásával; élvezhetik az
együttgondolkodást, az értő meghallgatást, az anonimitást. Ezt a
szolgálatot ajánlotta fel a magyarországi DélUtán Alapítvány a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház Diakóniai Központjának.
Hogy honnan jött ez a kapcsolat és
kik kérhetnek telefonos lelki segélyt,
arról Szabó Annamáriától, a Diakóniai Központ igazgatójától kértünk
tájékoztatást.

– Hogyan jött létre a DélUtán Alapítvánnyal a kapcsolat?
– Munkatársunk, Lengyel Zoltán
egy magyarországi képzésen ismerkedett meg az alapítvány két önkéntesével, akik szolgálatuk kiszélesítése céljából éppen akkor kerestek határon túli
partnereket. Mi egyfajta lehetőségnek
tartottuk az ajánlatukat, ugyanis a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
keretében ilyen szolgálat egyelőre még
nincs. Így kerültünk velük kapcsolatba,
és már el is indult ez a szolgálat számunkra, valamint a délvidéki és az erdélyi magyarok számára is.
– Hogyan működhet nálunk ez a telefonos lelkisegély-szolgálat, hogyha
az alapítvány emberei Magyarországon ülnek a telefonok mellett?
– Aki szeretne beszélgetni, szeretné
valakivel megosztani magányát, szorongásait, családi problémáit, az telefonáljon bármely munkanapon 15 és 18
óra között a komáromi Diakóniai Köz-

ZENEI ALKALMAK ÉS PÁLYÁZAT
Szakmai nap kántoroknak,
kórusvezetőknek
Időpont: 2011. március 5. (szombat),
9.00–17.00
Helyszín: Csallóközaranyos, református templom és gyülekezeti terem
Program: 9 óra – áhítat a templomban.
A délelőtti foglalkozás témája: Az istentiszteleti orgonajáték, intonáció, improvizáció.
Előadó: Németh Pál, egyházzenész
(Fót).
12 óra – közös ebéd
13.30 – előadás a gyülekezeti teremben. Téma: Kórusszervezés, kórusvezetés. Előadó: Süll Kinga, egyházzenei
igazgató (Komárom).
Tavaszi ifjúsági kórushétvége
Időpont: 2011. március 11–13. (péntek–vasárnap)
Helyszín: Rimaszombat, a Tompa Mihály Református Gimnázium Kollégiuma
A kórus zenés istentiszteleten vesz
részt 2011. március 13-án (vasárnap) 10
órától a felsőrási és 14 órától a gömörszkárosi református templomban.

14 Kálvinista Szemle

III. Visszhang zenés nap
Az egészségükben akadályozott fiatalok és családtagjaik részére
Időpont: 2011. április 9. (szombat),
10.00
Helyszín: Ipolypásztó, református
templom
További információval szolgál és a jelentkezéseket fogadja Süll Kinga egyházzenész. 945 01 Komárom, Jókai
utca 34., mobil: 0915/737 801; e-mail:
refzene@refzene.sk
Pályázat
A gyülekezetek idén újra pályázhatnak
megvalósítandó egyházzenei terveik kapcsán (kórusok, egyházzenei alkalmak,
hangszerek). A pályázat címe: Gyülekezeti ének-zene 2011-ben
A pályázat célja: a református gyülekezeti ének, zene és kórusmunka támogatása. A pályázható összeg: maximum 300
euró.
A pályázat beadásának határideje:
2011. március 31. Az elbírálás határideje:
június 30. Az elszámolás határideje: október 31.
A www.refzene.sk honlapról letölthető a
pályázati űrlap. További információ szintén az egyházzenei honlapon, illetve a
refzene@refzene.sk címen kapható.

pont 0917/867 431-es mobilszámára.
Egy önkéntes munkatárs fogadja a hívásokat, akinek elég megadni egy vezetékes telefon számát és jelezni, hogy
mikor szeretné, ha felhívnák a magyarországi alapítványi munkatársak. Ezeket az adatokat mi aztán továbbítjuk a
DélUtán Alapítványhoz, amelynek a
munkatársai minden nap ügyelnek (ünnepnapokon is) 18 és 21 óra között, s
ebben az időben hívják vissza a problémáikkal hozzájuk fordulókat. Ami lényeges tehát: a beszélgetések névtelenek, szakemberek hívják vissza a beszélgetni szándékozókat, ami egyben
azt is jelenti, hogy a szlovákiai hívóknak ez ingyen van.
– Úgy tudom, a DélUtán Alapítvány a középkorú és idős embereknek akar lelki segélyt nyújtani. Kik a
munkatársaik?
– Először csak néhányan kapcsolódtak be ebbe a szolgálatba, de később
egyre bővült az önkéntesek száma is.
Ma már huszonhárman vállalnak beszélgetéseket az esti órákban egy előre
meghatározott időbeosztás szerint. Az
alapítvány nem kötődik egyik felekezethez sem, viszont szakmai alapelveikben, hozzáállásukban keresztyéni elveket követnek. Elsősorban tényleg a
40–45 év feletti korosztály problémáira
specializálódott ez a szolgálat. Az alapítványhoz fordulhatnak munkanélküliek, betegséggel küszködők, szenvedélybetegek, magányosok. Van betegjogi, orvosi és pszichológiai tanácsadásuk, valamint jogsegélyszolgálatuk is,
de hívhatják őket azok is, akik egyedül
élnek és csak beszélgetni szeretnének
valakivel.
– Hogy látják, keresik ezt a szolgálatot a szlovákiai magyarok?
– Igen, egyre többen, és mi igyekszünk ezeket a hívásokat az előírásoknak megfelelően kezelni; tehát továbbítjuk a telefonszámokat. Egyelőre ez a
feladatunk, ezt vállaltuk.
– Elképzelhető, hogy a Diakóniai
Központ egyszer majd saját lelkisegély-szolgálatot indít?
– Reméljük, hogy igen, ehhez azonban megfelelő szakemberekre, nagyon
sok munkát igénylő szervezésre lenne
szükség. Amennyiben a tapasztalatok
azt igazolják majd, hogy lesz rá igény,
akkor azon leszünk, hogy megteremtsük ennek a lelkisegély-szolgálatnak a
feltételeit.
–iski–
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Új feladatok és célkitűzések
várnak a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyházra ebben az
évben is. A nagy kihívások közé
tartozik többek között a gyülekezeti szolgálat hatékonyabbá tétele, az egyházi szertartásokról
szóló törvénytervezet megvitatása, az iskolák anyagi helyzetének a javítása, de a májusban
esedékes népszámlálás is, amely
fontos mérföldkövet jelenthet a
szlovákiai reformátusság élete
felmérése szempontjából. Mindezekről a dolgokról Fazekas
László püspököt kérdeztük.
– Milyen várakozással tekint az
egyház az idei évre? Mik azok a
legfontosabb feladatok, amelyeket meg szeretnének valósítani?
– Elsődleges dolgunk, hogy folytassuk a munkát a misszió, a diakónia és a törvényalkotás terén.
Szeretnénk egységesebbé, átláthatóbbá és hatékonyabbá tenni a
gyülekezeti szolgálatot, szeretnénk jobban odafigyelni egymásra. Folyamatban van a lelkészi
díjlevél kidolgozása, amely segíthet a gyülekezetek és a lelkipásztorok közötti viszony harmonikusabbá tételében. A törvényalkotásnak megvannak a gyülekezeti
vetületei, amelyek mindenképpen
megmutatkoznak majd.
Célunk stabilizálni iskoláink és
intézményeink anyagi hátterét és
támogatottságát. Alakulóban van
a médiatanács, amely nagyban
elősegíti majd a gyorsabb hírközlést a világhálón, a rádióban és a
nyomtatott sajtóban. Folytatjuk a
lelkipásztorok továbbképzését, és
egyre komolyabb beszédtéma a
kreditrendszer kialakítása. Hoszszú távú terveink közt szerepel
egy kerekasztal-beszélgetés a partneregyházak és segélyszervezetek
képviselőivel, amelynek szervezését már idén el kell kezdeni – ez
hozzájárul a külföldi testvéregyházakkal való kapcsolataink erősítéséhez.
Megfelelő módon szeretnénk
bekapcsolódni a Magyar Reformátusok VI. Világtalálkozójába, amit
a Generális Konvent az idei évre
tervezett s rendhagyó módon kerül megszervezésre. Ugyanígy megfelelő képviselettel szeretnénk
részt venni Drezdában a 33. Evangélikus Egyházi Napokon, mely-
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Nagy kihívás a lelkészi munka minőségibbé tétele
MILYEN VALLÁSÚNAK ÉS NEMZETISÉGŰNEK
VALLJUK MAGUNKAT A NÉPSZÁMLÁLÁSKOR?
Beszélgetés Fazekas László püspökkel
nek keretében nyolcadik alkalommal kerül megszervezésre a Keresztyének Találkozója; ami főként a kelet-közép-európai egyházaknak a találkozója (ezt először
1991-ben a németországi Görlitzben rendezték meg).
– Mit várhatunk a népszámlálástól? Több reformátussal számolhatunk vagy inkább csökkenés
várható, amint a népszaporulat is
egyre csökken?
– A népszámlálás egyházunkra
és népünkre nézve fontos, és ezt
mindenhol hangsúlyozni kell.
Egyházunk szolgálata társadalmunk és magyar népünk számára
is vitathatatlanul nagy jelentőséggel bír. Gyülekezeti közösségeink,
iskoláink, az ifjúság körében végzett munkánk, szeretetszolgálatunk által igyekszünk közvetíteni
azokat az értékeket, amelyek egy
nemes, Istentől áldott életnek a

mutatói. Ezért nem mindegy,
hogy egyházunk milyen súllyal
lesz jelen a társadalomban. A népszámlálás alkalmával épp az anyanyelvhez, a nemzetiséghez és
az egyházunkhoz való tartozás kinyilvánítása segíthet abban, hogy
még intenzívebben és hatékonyabban tudjuk végezni szolgálatunkat. Egyházunk bekapcsolódik a
Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által elindított kampányba,
de emellett szórólapot is készülünk kiadni, cikkeket megjelentetni. A pesszimista hangok ellenére azt gondolom, hogy aki tisztában van azzal, hogy mit jelent a

népszámlálás és milyen következményei vannak nemzeti és vallási
kisebbségünk életére, az nem mehet el mellette közömbösen, hanem felvállalja hitét és anyanyelvét. Remélem, hogy ezt gyökereire és utódaira való tekintettel
mindenki megteszi.
– Hogyan készül egyházunk a reformáció 500. évfordulójának megünneplésére?
– A 2009-es év kimondottan
Kálvin-emlékév volt, bár a Kálvinemlékévek 2014-ig, Kálvin halálának 450. évfordulójáig tartanak.
Ezért egyházunkban ezekben az
esztendőkben a reformáción van a
hangsúly, amelynek meg kell találni a jelenkori vetületeit. Erre
kapcsolódik rá a 2017-es év. Kis
egyház vagyunk, ezért nézetem
szerint inkább a helyi, gyülekezeti, egyházmegyei programokra
kell összpontosítani, amelyeknek
egyben missziói jellegük van. Egyetemes Egyházunk tekintetében kapcsolódni szeretnénk az
európai rendezvényekhez. Ehhez
az első lépést már megtettük azzal, hogy részt veszünk a GustavAdolf-Werk adománygyűjtési kezdeményezésében, amely a wittenbergi vártemplom felújítási költségeihez járul hozzá.
– Melyek az SZRKE távlati tervei erre az évtizedre?
– Nehéz ilyen tervet készíteni,
körülöttünk egyetlen egyháznak
sincs ilyen terve. Ez talán amiatt
is van így, mivel a társadalom élete nem mondható stabilnak, ezért
amit az ember hosszú távon eltervez, azon rövid időn belül változtatnia kell. A Zsinati Elnökség
foglalkozik ezzel a kérdéssel, de
most részletekbe nem szeretnék
bocsátkozni; kidolgozása mindenképpen közösségi feladat. Annyi
viszont elmondható, hogy minden
egyház és minden keresztyén Jézustól vett programja az evangélium hirdetése és a tanítvánnyá
tétel. Ezt szem előtt tartva nem
csak egy évtizedre van programunk.

–ii–
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INTERJÚ

Magyar nyelvű telefonos lelkisegély-szolgálat indult

A HARMADIK
Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
Messzire mentél.
Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor! – nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.

Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá.
Nem érdemli meg.
Tán összetörte a szíved.
Az ész is azt súgja: Minek?
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet!

GONDOLATOK

Ó, ha a harmadik
egyszer első lehetne,
és diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél hamar.
Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességről dalolna,
s míg elveszítenéd,
bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet.

Mint magadat…
Azon töprengjünk, hogy miért
bántjuk egymást rossz szóval,
haraggal, szeretetlenséggel. A
lélektan világából meglepő választ kapunk erre a kérdésre.
Nevezetesen: „Azért nem szeretjük az embereket, mert nem tudjuk jól szeretni magunkat.”
Itt is pontosítani kell eddigi
gondolatainkat. Van olyan primitív, önző, erőszakos önszeretet,
amit keményen meg kell tagadni. De van olyan jogos önszeretet
is (Szeresd felebarátodat, mint
magadat), amely így gondolkodik: minden gyarlóságommal együtt Isten gyermeke vagyok. Ő
szeret engem, megbocsátotta minden bűnömet; és most önbecsülésre, önértékelésre tanít.
Isten szeretetéből táplálkozó
önszeretet útján tanulom meg
azt, hogy a másik embert is érté-
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kesnek tartsam, megbecsüljem,
megbocsássak neki, szeressem.
Nem könnyű ráeszmélni arra,
hogy a felületes önszeretet mögött, a mélységben perben va-

gyunk önmagunkkal. Megvetjük,
elítéljük magunkat. E tudat alatti
feszültség ellen úgy védekezünk,
hogy másokra vetítjük keserű in-

Úr Jézus Krisztus, aki meghaltál
és örökké élsz, dicsőítünk Téged
mint élő Urunkat, aki az Isten felmagasuló trónusán uralkodsz. Te
élsz, és mi is élni fogunk. Adj nekünk, megfáradtaknak új erőt, hogy
Lélekben élhessünk és járhassunk. Tápláld és erősítsd lelkünket
a Tebenned való szilárd hitben, a
Te parancsolataid iránti engedelmességben és annak a keresztnek a türelmes elhordozásában,
amit Te raksz ránk. Nagyon gyakran megtapasztaltuk, hogy a mi
problémáink esztelenek és erőfeszítéseink terméketlenek. Csak ha
Te nyugtatod meg a lelkünket és
táplálod frissességeddel, járhatunk a Te parancsolataid útján.
Csak ha Te mozgatod a mi lelkünket és hatsz benne, tapasztaljuk
meg, hogy a Te parancsolataid nem
nehezek. Lakozz tehát és élj bennünk, és igázz le mindent, ami
bennünk van. Használj minket eszközeidként ahol, amint és amikor
úgy tetszik neked; Te magad pedig fogadd el a dicsőséget – mint
az, akitől minden jó származik és
aki felé minden jó irányul. Ámen.
Magnus Friedrich Rooss
dulatunkat. Elfojtott parázna vágyainkat úgy „győzzük le”, hogy
állandóan szidalmazzuk a paráznákat.
Az ellenpéldák bizonyítanak:
minél inkább beteljesedünk Jézus szeretetével, a bűnbocsánat
örömével, annál kedvesebbek
lesznek számunkra az emberek.
A bűnösök is. Azok is, akik ártottak nekünk. Aki szeretettel
van tele, az mindenkor mindenkinek szeretetet ajándékoz. A
mézzel teli üveget összetörhetik,
akkor is méz folyik belőle.
(Farkas József)
A szív jósága olyan, mint a
nap melege: életet ad. Csak a
jóság, a szeretet maradandó.
Olyan, akár a forrás. Minél
többet merítesz belőle, annál
jobban buzog. Légy jó!
(Henryk Sienkiewicz)
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„…kitartóan részt vettek az apostoli
tanításban…” (ApCsel 2,42a). Idén a
jeruzsálemi keresztyének felhívására tartottuk Rozsnyón az ökumenikus imahét alkalmait: január
18-án az evangélikus, 19-én a katolikus, 20-án pedig a református templomban.
Az evangélikus templomban Buza
Zsolt református lelkipásztor a Zsolt 46
válogatott versei alapján hirdette az
igét. Jákób Istene a mi várunk, erősségünk, oltalmunk. Ha elismerjük az ő hatalmát, el tudunk előtte csendesedni,
akkor megtapasztaljuk a jelenlétét. Marián Feledi katolikus káplán az Úr
Jézus ígéretéről szólt, hogy Ő nem hagy
minket magunkra, hanem elküldi a Vigasztalót, aki Isten szeretetét kiárasztja
a szívünkbe.
A katolikus székesegyházban az evangélikus segédlelkésznő, Janka Pabáková a szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló példázat alapján hangsúlyozta,
hogy mi, keresztyének, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül az Úr Jézusba vagyunk beoltva. Buzáné Bodnár Aranka is ezt az igazságot fejtegette igehirdetésében az 1Kor 12,27 szerint.

Egységben Rozsnyón
HÁROM FELEKEZET
ÜNNEPELT EGYÜTT
Az imahét befejező istentiszteletét a
mi templomunkban tartottuk, ahol a katolikus és evangélikus lelkipásztorok
szolgáltak igehirdetéssel. Balázs Patrik
katolikus káplán a Zsolt 37,29 alapján
kiemelte, hogy az igazak öröklik a földet, a hitben és igazságban nekünk egységeseknek kell lennünk. Imádkoznunk
kell egymásért, Isten kegyelmét és szeretetét pedig hirdetnünk kell, hogy azt
mindenki megismerje és megtapasztalja. Viliam Solarik evangélikus lelkipásztor a Mt 6,24–25 verseit vette
alapigéül: a mi életünknek Jézus Krisztus az Ura, ebben rejlik a keresztyén
egység lényege. Az aggodalmaskodás
megronthatja a vele való kapcsolatunkat, ezért mindnyájunknak elsősorban
az Isten országát és igazságát kell keresnünk.
Az istentisztelet után az együttlétet a
szép számban megjelent testvérekkel a
gyülekezetünk által szervezett szeretetvendégségen folytattuk.
Mixtaj Johanna
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Ökumenikus imaheti alkalmak a zselízi börtönben

ÉNEKBEN IS DICSÉRTÉK AZ URAT
A zselízi büntetés-végrehajtási intézetben 2011. január 16-án az imahét keretében ökumenikus
istentiszteletet tartottak a keresztyén egyházak képviselői.
Az alkalmat Rastislav Firment görög katolikus börtönlelkész vezette, aki
az intézet főállású lelkésze. A római katolikus egyházat Kovács Dezső lévai
diakónus, a testvéregyházat Kohút
György lévai prédikátor, az evangélikus egyházat Ján Čermák oroszkai lelkész, míg a református egyházat Antala
Éva nagyölvedi lelkész képviselte. A
börtönlelkész az ApCsel 2,42–47 alap-

ján szólt a fogvatartottakhoz, akik az
Igére evangéliumi énekekkel válaszoltak, majd imaközösségben dicsőítették
az Urat. Az istentiszteletet kötetlen beszélgetés követte, ami szintén áldott alkalomnak bizonyult.
Az imahét keretében január 18-án
bibliaórás alkalomra került sor magyar,
szlovák és angol nyelven, ahol egy afrikai fogvatartott bizonyságtétellel áldotta az Istent. Európai és afrikai hitvalló
énekeket is tanultunk egymástól, közben ismerkedhettünk az afrikai keresztyén világ életével. Soli Deo gloria!
Antala Éva

Sportnap volt az újlóti gyülekezetben

KICSIK, NAGYOK EGYÜTT ÖRÜLTEK
„Mert ahogyan egy testnek sok tagja
van, de nem minden tagnak ugyanaz a
feladata, úgy sokan egy test vagyunk a
Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mivel pedig a nekünk adatott
kegyelem szerint különböző ajándékaink
vannak, eszerint szolgálunk is” (Róma
12,4–6a).
Pál apostol egyértelművé teszi, hogy
gyülekezeteink csak úgy tudnak növekedni és Krisztusban épülni, ha bennük
a tagok, Krisztus tagjai, segítik egymást.
Minden gyülekezetben vannak feladatok, amiket egy ember nem tud elvégezni. Egy közösségről van szó, így
érthető, hogy a feladatokat is egy közös-

ségnek kell elvégeznie, egy egész gyülekezetnek kell hordoznia a szolgálatokat, a terheket. Miért? Mert egyedül így
tudunk előrehaladni Krisztus útján, így
növekedhet a gyülekezetünk. S ahogyan
egy testnek sok tagja van, és minden tagnak más a feladata, úgy nekünk is szét
kell osztanunk ezeket a feladatokat.

Hálát adva mondunk köszönetet Urunknak, hogy az újlóti gyülekezetben
érzik ennek az igének az üzenetét és
gyakorolják ezt a testvérek. Sok szolgálatról elmondható, hogy érezhető az öszszefogás áldott ereje. Ennek az összefogásnak köszönhetően már többször is bizonyságot nyert ez a páli felhívás is:
„Egymás terhét hordozzátok: így teljesítitek a Krisztus törvényét” (Gal 6,2).
Azonban nem pusztán a teher hordozása
lehet közös, de szükséges, hogy az örömökből is közösen vegyük ki a részünket. Ezt megérezve és gyakorolva került
sor gyülekezetünkben a sportnap megszervezésére 2011. január 29-én.
Ezúton is köszönjük
a vasárnapi iskola vezetőinek, Bartko Juditnak és Szénászki
Évának, hogy a sportnap is igei tanítással
vehette kezdetét. Bizonyságot tettek arról,
hogy ha a szívünkben
az Úr Jézus Krisztus
van az első helyen, akkor mindent képesek
vagyunk leküzdeni. Ezt
követően kezdetét vette a sportolás, amibe gyermekek és felnőttek egyaránt bekapcsolódtak.
Istennek legyen hála ezért az áldásos
alkalomért, ami sok-sok nevetéssel és
vidámsággal járt együtt! Legyen részünk
minél több hasonlóban, amikor együtt
lehetünk, együtt örülhetünk!
Sándor Veronika
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TUDÓSÍTÁS

Az ÚR színe előtt

Túrmezei Erzsébet

KÖZLEMÉNYEK

HÍREK

ESEMÉNYEK

Tudományos ülés. Január 27-én Komáromban ülésezett a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Tudományos Tanácsa. A tanácskozáson részt vett
egyházunk püspöke, Fazekas László is.
Püspöki-esperesi látogatások. A Pozsonyi Református Egyházmegye lelkészcsaládjainak folytatólagos meglátogatása
során Fazekas László püspök és Szabó
András esperes február 2-án az ekecsi, a
padányi, a madi, a dunaszerdahelyi és az
alistáli lelkipásztorokat látogatták meg
(utóbbi helyen látogatást tettek az egyházi
alapiskolában is). Február 9-én a nemeshodosi, a dióspatonyi, a felsőpatonyi, a jókai és a rétei lelkipásztorok kerültek sorra,
míg február 16-án a pozsonyi, a somorjai
és a bősi gyülekezet lelkipásztorait, vala-

mint A. Kis Bélát és Luciát látogatták
meg, akiknek a Kálvinista Szemle szerkesztése és terjesztése a megbízatásuk.
Cigánymisszió. Fazekas László püspök
február 10-én Komáromban Rigó Jánossal és Batta Istvánnal a cigánymisszió lehetőségeiről tárgyalt.
A közép-európai ökumenikus tanácsok együttműködése. Február 14-én és
15-én Budapesten zajlott a közép-európai
országok ökumenikus tanácsai képviselőinek találkozója, amelyen a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának képviseletében Fazekas László alelnök vett részt.
(Az összejövetelen, melyet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezett, rajta kívül Lengyelország, Magyarország és Ausztria képviselője volt jelen.)
A tanácskozáson szó volt a Magyarország
EU-s elnökségével kapcsolatos prioritásokról, az Európai Egyházak Konferenciájának átszervezéséről és célkitűzéseiről, valamint az egyház társadalmi szerepvállalásáról a bársonyos forradalom óta.
Első egyetemi istentisztelet. Február
16-án a komáromi református templomban került sor a Selye János Egyetem Református Egyetemi Központja által szervezett első egyetemi istentiszteletre; az
igehirdetés szolgálatát Fazekas László
püspök végezte, a diákok mellett jelen volt
az egyetem rektora, rektorhelyettese és a
hallgatói önkormányzat képviselője is.

Regionális bibliaóra
és evangelizáció

VIZSGAIDŐPONTOK
Az idei I. lelkészképesítő vizsga 2011.
szeptember 12-én 9 órai kezdettel lesz,
míg a II. lelkészképesítő vizsgára 2011.
szeptember 13-án és 14-én kerül sor,
ugyancsak 9 órai kezdettel. A helyszín
mindkét esetben a komáromi Zsinati Elnökségi Iroda.
A vizsgára az érintettek 2011. április
30-ig a Zsinati Irodán jelentkezhetnek.

Pályázat
A Rozsnyói Református Egyházközség
mint a Rozsnyói Református Egyházi
Alapiskola alapító-fenntartója pályázatot
ír ki az iskola igazgatói állásának 2011.
július 1-től történő betöltésére, mivel letelik a jelenlegi igazgató kinevezési időszaka. A jelölt iránt támasztott feltételek
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 1/2000-es számú törvényében foglaltak szerint a következők:
– legyen református vallású, konfirmált
és aktív gyülekezeti tag;
– rendelkezzen katechetikai képzettséggel vagy ennek megszerzése legyen folyamatban;
– rendelkezzen az adott intézménytípusra előírt pedagógiai végzettséggel és
legalább ötéves szakmai gyakorlattal;
– életvitele erkölcsös, magánélete rendezett legyen;
– legyen alkalmas a vezetésre.
A fent említett kritériumok teljesítése
mellett követelmény a magyar és szlovák
nyelv tökéletes ismerete, valamint ajánlott legalább egy világnyelv ismerete is.
A pályázó az önéletrajzát, a gyülekezete
lelkészének és presbitériumának ajánlását, valamint az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseinek leírását 2011.
május 15-ig az alábbi címre küldje: Református Lelkészi Hivatal, KósuSchoppera 25, 048 01 Rožňava.

Dunai békehullámok
Márciusban Szlovákiát is eléri az Évtized az erőszak ellen elnevezésű nemzetközi egyházi projekt csúcsrendezvénye,
amelynek mottója: „Áradjon a törvény,
mint a víz” (Ám 5,24a). A Dunai békehullámok (Donaufriedenswellen) célja,
hogy a Dunát mint a béke és békesség jelképét használják fel arra, hogy az embereket fel lehessen szólítani az erőszak
terjedése elleni fellépésre. A Nyugat-Európából indult projekt (melybe a Duna
menti országok kapcsolódnak be) februárban Bajországból áttevődött Ausztriába,
ahol az ottani ökumenikus tanács védnöksége alatt több rendezvény volt.
A központi istentiszteleteken kiállítanak egy ún. békehajót, amely közös szimbóluma a projektnek. Van benne két kosár
(az egyik a gondé, a másik a reménységé),
amelyekbe a résztvevők cédulákat dobhatnak gondjaik és reményeik kifejezésével. A templom előtt pedig az ige szellemében kardból ekevasat lehet kovácsolni
a béke iránti vágy kifejezéseként.
A Dunai békehullámok szlovákiai központi istentiszteletére 2011. március 20án 10 órai kezdettel Komáromban, az
evangélikus templomban kerül sor.

A Firesz Duna Mente szervezésében
2011. március 20-án 16 órai kezdettel regionális ifjúsági bibliaóra lesz a felsőpatonyi kultúrházban. Az alkalom egy előadással veszi kezdetét, melyet Vámos Béla helybeli lelkipásztor Amire mindenkinek készülnie kell! címmel az utolsó időkről tart.
A Felsőpatonyi Református Egyházközség szeretettel hív minden hitében
erős vagy még bizonytalan, kereső vagy
elbizonytalanodott, félúton megrekedt
testvért arra az evangelizációra, melyet
Barthos Gergely aszódi és hévízgyörki református lelkipásztor tart 2011. március
24-e és 27-e között – esténként 18.30, vasárnap pedig 9.00 órai kezdettel a felsőpatonyi református templomban.
A Pátria rádió
protestáns műsorai:
Március 20-án 8.05-kor a Világosság
című egyházi műsor református adásában Rákos Loránt zsinati tanácsos, naprágyi lelkipásztor igehirdetésében arról
szól, hogy miért kellett Mózesnek vizet
fakasztania a sziklából.
Április 3-án 8.05-kor a Világosságban
Molnár Árpád zsinati tanácsos igehirdetésében Mózesnek apósával, Jetróval
való találkozásáról szól a hallgatókhoz,
valamint arról, hogy az ő javaslatára bírákat állít a nép fölé.
A Világosság másnapi (hétfői) ismétlésének kezdési időpontja: 12.05.
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Miért születtem?

„Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután
alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától
terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor
pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás” (Mk 4,26–29).
assan véget ér a böjtöt megelőző időszak, közeledünk a húsvéti ünnepekhez.
Ilyenkor arról gondolkodhatunk, mit is jelent számunkra ebben az időszakban
élni abban a világban, amelyet már nem érdekel a bizonyos időszakonkénti lemondás. Nincs rá szüksége, és nem akar hallani a bűnről sem: annak megvallása, a
megbocsátás elfogadása és az Istennel való megbékélés szükségességéről. Ha valamikor csábítást érzünk a világ mintája szerinti járásra és annak színlelésére, miszerint
minden rendben van, nincs szükségünk semmilyen változásra az életünkben, hogy az
ünnepek jönnek és mennek a mi hozzájárulásunk nélkül is, hogy teljesen mindegy,
hogy készülődünk-e rájuk vagy sem, akkor a Szentírás nekünk erre olyan választ ad,
amely kimozdít nyugalmi helyzetünkből.
Arra emlékeztet, hogy – éppen ellenkezőleg – nagyon sok függ attól, hogy mi, keresztyének, hogyan élünk, mire törekszünk, milyen bizonyságot teszünk a világ előtt.
Azt mondja nekünk, hogy nem szabad annyira összefolynunk
a környezetünkkel, hogy ne lehessen rajtunk egyáltalán látni,
hogy keresztyének vagyunk. Felszólítást kapunk, hogy keresztyén életünk folyamán a hit állandó bizonyságává legyünk,
mégpedig az élő, rettenthetetlen, hívogató hitéé.
Az ige hirdetőivé kell válnunk – magvetőkké, mivel tudjuk, hogy az Isten országa már köztünk van, hogy betört hozzánk Jézus Krisztusnak a földre emberi testben történt első eljövetelekor. Az ő igéjét kell vetnünk – anélkül, hogy mérlegelnénk, van-e értelme, megéri-e vagy fog-e ránk valaki egyáltalán hallgatni. Jó igét kell vetnünk, a többiről már gondoskodás
történt, a mi hozzájárulásunk nélkül. Mindnyájunknak – különbség nélkül – szabad erről beszélnünk otthon, családjainkban, munkahelyünkön vagy az iskolában. Valóban
mindnyájunk feladata: bizonyságtevően megvallani hitünket, hirdetni Jézus Krisztus
evangéliumát, elmondani, mit jelent számunkra az életben, amint Isten velünk bánik,
amint megáld és amint elkísér.
föld minőségét – a „befogadóét” – mi nem tudjuk befolyásolni, de szilárd
bizonyossággal hihetjük, hogy ahol a mag jó földbe esik, ott megfelelő módon és ritmusban növekedni fog, végül termést hoz. Nem nekünk és miattunk: a sarlót másvalaki küldi. Lehet, mi meg sem látjuk, hogy az elvetett mag megfogant-e és növekedik-e. Fontos viszont tudnunk: szolgálatunk a világban nagyon is
szükséges; éspedig nem csupán az ünnepek előtti időszakban, hanem mindig. Az Isten
Fia hirdetésének csendes szolgálata, aki szenvedett értünk, aki megmentett minket; az
ige hirdetésének szolgálata, amelynek növekedésével van hatalma megváltoztatni az
embereket, akiket korábban nem érdekelt; a szolgálat, amellyel segítünk építeni az
Isten országát közöttünk.
Anna Hisemová

Mezítelenül születtem – mondja
Jézus –, hogy le tudj mondani önmagadról.
Szegényen születtem, hogy megtalálhasd bennem a gazdagságot.
Kicsinynek születtem, hogy te se
akarj uralkodni másokon.
Istállóban születtem, hogy megtanulj megszentelni minden helyet.
Barlangban születtem, hogy minden jóakaratú ember közeledhessen
hozzám.
Gyengének születtem, hogy te sohase félj tőlem.
Fegyver nélkül születtem, hogy
bízhass jóságomban.
Szeretetből születtem, hogy sohase kételkedj szeretetemben.
Éjnek idején születtem, hogy elhidd: minden földi valóságot képes
vagyok megvilágosítani.
Emberként születtem, hogy sohase szégyelld magad azért, aki vagy.
Mária fiaként születtem, hogy neked is legyen édesanyád.
József fogadott fiaként születtem,
hogy megértsd: igazi apa az, aki védelmet, szeretetet nyújt.
Egyszerűségben születtem, hogy
te se légy bonyolult.
Megalázottan születtem, hogy képes légy felülmúlni magadban a kevélységet.
Elrejtve születtem, hogy képes légy
elkerülni minden magamutogatást.
Gyermekként születtem, hogy megtanulj nyíltnak, bizalommal telinek
lenni, mint egy gyermek.
Teérted születtem, hogy mindnyájan együtt térhessünk vissza az Atya
házába.
(Lambert Noben)
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