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A  SZOLGÁLAT  MEGÉLÉSE
„Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus”

(1Kor 3,11). 

Reformáció. Egy szó, amely megdobbantja szívünket és „vastagnyakú” büsz-
keséggel tölt el. Reformátusságára még az is jól emlékszik tájainkon, aki
utoljára a keresztanyja karján volt a templomban, mégis büszkén vallja: ne-

kem már a nagyapám is református volt. Reformáció. Egy ünnep, amelynek megko-
pott fénye az igazságért való bátor kiállás és a hitvalló lelkierő nemes értékét csillantja
meg a közerkölcs szürkülő őszében. A Bocskaik és Bethlenek emléke már megsárgult,
a gályarabok tartása már nem általános, de a buzogány még ott van a tornyainkon. Ré-
gi dicsőségünk… Reformáció. Egy esemény, amelyről hisszük: megtörtént, s kedvez-
ményezettjei vagyunk ma is. Egy ötszáz éves történelmi esemény, ami (mint egy forra-
dalom), megváltoztatott mindent. Reformáció. Kicsiny, fehér falú templom, szúette,
recsegő, sötétre festett padokkal. Fekete kendős idős asszony a padban, görcsös ujjai
közt a zsoltár. Túloldalt az ura, aki fejből énekli a Tebenned bíztunkat. A gyerekek fel-
nőttek, elköltöztek; az unokák csak nyáron jönnek. Bárcsak többször hallanák a prédi-
kációt! Reformáció. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom…

És folytathatnánk a sorát annak, ami emlék, érzés, szokás és hangulat. Ám ezzel
csak azt mondanánk el, hogy mi NEM a reformáció. Mert a reformáció állandó visz-
szarendeződést kell, hogy jelentsen. Félünk ettől a szótól, hiszen rossz csengése van:
az elmúlt rendszer megelevenedését asszociálja. De nekünk a jó és biztos alaphoz, hi-
tünk alapjához kell igazodnunk nap mint nap, és a lelki, erkölcsi és értékrendbeli visz-
szarendeződésünk céljához: Jézus Krisztushoz! Nem könnyű, mert erős az ellenszél.
De igénk azt mondja: nincs más
alap! Vagyis ha engedünk az el-
lenszélnek, előbb-utóbb elvész
alólunk a talaj. De a valóságos
alap ma is létezik! Az nem
múlt, nem puszta emlék, vagy
hangulat. Jézus Krisztus ma is
élő valóság a hittel élő ember
számára. Nekünk ma is Hozzá
kell megtérnünk és Őrá kell
alapoznunk életünket! Jézus azt
mondta Péternek (s rajta keresztül nekünk is): „ezen a kősziklán építem fel egyháza-
mat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta” (Mt 16,18b). Ő épít! 

Areformáció tehát a mi hitünk Lélek általi megélése a mindennapokban. Az
alapokra való szüntelen figyelés, és engedése annak, hogy Jézus építsen.
Legyünk hát alapot őrző, építkezést vállaló munkásai az Úrnak! Ne csu-

pán a templomainkon belül, hanem nagyon is benne a társadalomban. Igei alapok nél-
kül ez nehéz, sőt lehetetlen. De az élő Krisztussal lehetséges! Valójában ennek a szol-
gálatnak a megélése a mi saját reformációnk. Nehéz, de nagy ígéret kapcsolódik hoz-
zá: „aki mindvégig kitart, az üdvözül” (Mt 24,13).

Somogyi Alfréd

Újabb hat évre
megválasztva

Egyházunk Egyetemes Választási
Bizottsága a 2014. szeptember 29-én
megtartott ülésén elvégezte az általá-
nos tisztújítás keretében leadott sza-
vazatok összeszámlálását.

A választás eredményeképpen egy-
házunk püspöke lett újabb hat évre
Fazekas László komáromi lelkipász-
tor, a főgondnok pedig Fekete Vince.

A Zsinati Elnökségnek még az aláb-
bi jelöltek lettek a tagjai: Géresi Ró-
bert magyar ajkú püspökhelyettes,
Porubán Ferenc magyar ajkú fő-

gondnokhelyettes, valamint Ján Sem-
jan szlovák ajkú püspökhelyettes és
Július Kováč szlovák ajkú főgond-
nokhelyettes.

A választási eredmények a 8., a 9.
és a 12. oldalon olvashatóak.

Fazekas László püspök

Fekete Vince főgondnok



Felelősségvállalás egy indi-
vidualista szemléletű világban

„Most egy szélsőségesen individuális
kor felé tartunk, s nem vagyok biztos ben-
ne, hogy az előttünk álló korszaknak fő-
leg a kezdete, ami nagyon emlékeztet a ko-
ra kapitalizmus kegyetlen és kíméletlen
individualizmusára, nem támaszt-e min-
denekelőtt a fiatalságunkban őszinte kö-
zösségi érzést. Azt hiszem, az egyháznak,
az egyházunknak épp erre van igénye, er-
re a spirituális töltésű közösségi érzésre.”
Göncz Árpád 1992-ben prófétai lelkület-
tel szólott, hiszen az általa említett kor-
nak már minden szinten láthatjuk és ta-
pasztalhatjuk a nyomorúságát és pusztító
hatását. Az egykori államfő több mint
huszonkét éve mutatott rá arra, hogy egy
individualista korban magától értetődő
reakcióként (főként a fiatalokban) feltá-
mad a közösség igénye.

Társadalmunk minden csoportosulásá-
ban teret hódított az az eszme, mely sze-
rint az egyénnek az érdekeit a csoport
(mindenfajta közösség) érdekeinél maga-
sabb szintre kell emelni. Ez a fajta eszme
és társadalmi szemléletmód az embert sa-
ját szabadságával (de egyben magára ha-
gyottságával) mindenek fölé helyezi. Így
az individualisták – de ha bűnbánattal
magunkra tekintünk, akkor rádöbbenhe-
tünk arra a tényre, hogy mi magunk is –
az egyéni célokat és vágyakat, azoknak
beteljesedését és elérését állítják a kö-
zéppontba, mellőzve, vagy legalább is
másodrendűnek tekintve a közösségi cé-
lokat és érdekeket. Az individualizmus

eszméje (melynek nincs bibliai alapja), az
embert mint személyiséget kiemeli a kö-
zösségből (a gyülekezetből, még a csa-
ládból is) és mindezek fölé helyezi. Az
ember a teremtéstől kezdődően társas lény
volt, aki egyénként egy bizonyos közös-
ségnek volt a tagja és megvolt a maga
ethosza, tehát erkölcse és erkölcsisége. 

A hamis korszellem mindenhová eljut,
megfertőzi az embert, bejut a jogalkotás-
ba, a tudományok egyes ágazatai közé,
de fertőzi magának a keresztyén ember-
nek a gondolkodásmódját is, befolyásol-
ja az önmagához és a teremtett világhoz
való viszonyát is. Mert ahogyan az óvo-
dás kisgyermek a világ közepének önma-

gát tartja, minden gondolata önmagából
indul ki és mindennel saját önös igényeit
szeretné kielégíteni, akképpen a csak ön-
magában gondolkodó felnőtt ember is
magát tartja az univerzum középpontjá-
nak, minden döntését és viszonyulását
saját egója irányítja. 

Cassandra Clare amerikai írónő találó-
an, ám bírálóan fogalmaz: „Senki sem kü-
lönálló sziget. Minden cselekedeted érint
másokat is, ez mégsem jut eszedbe sosem.

Úgy viselkedsz, mintha valami Will-szi-
geten élnél, ahol mindegy, mit teszel, nin-
csen következménye. Csakhogy a való-
ságban mégis van.” A református ke-
resztyén ember A heidelbergi káté szava-
it idézve hitvallásként vallja, hogy „éle-
temben is meg halálomban is nem a ma-
gamé vagyok, hanem az én hűséges Üdvö-
zítőmnek, a Jézus Krisztusnak a tulajdo-
na”. Krisztus tulajdona vagyok úgy, hogy
lemondok önrendelkezési jogomról, le-
mondok individualisztikus törekvéseim-
ről és álmaimról úgy, hogy felelősséget
vállalok másokért. Felelősséget vállalok
olyan személyekért is, akik esetleg ön-
magukat sem tudják elhordozni és önma-
gukért sem tudnak felelni.

Megdöbbenve látom és tapasztalom (és
gondolom ezt a kedves Olvasók közül is
sokan megélik), hogy posztmodern fia-
talságunk ma már önmagáért sem akar
felelősséget vállalni. A mának élés, az e-
gyéni élvezetek hajszolása és a már meg-
teremtett jólét élvezetének fogságában le-
ledző fiatal nemzedékünkben felmerül-e
a közösségi érzés hiányának tudata? Tu-
datosítják-e fiataljaink, hogy a családot, az
élő dinamikus közösséget nem pótolhatja
a média és a digitális kommunikációs esz-
közök adta lehetőségek széles skálája.

Gyermekeinket nevelve és fiataljain-
kat vezetve nagy a felelősségünk abban,
hogy előttük a hamis ideológiákat és né-

(Folytatás a 3. oldalon.)

Az ÚR színe előtt
Drága Istenünk, Urunk, nehéz ke-
resztyénné lenni, de éppen olyan
nehéz meg is maradni keresztyén-
nek. Minden napnak minden órájá-
ban fájdalommal tapasztalom, hogy
az erő fogy, a szeretet ridegül, a
szív nem tartja magát a Megváltó-
hoz, ezért keményedik. Istenem U-
ram, egyedül Te segíthetsz nekem
a gonosz ellen, egyedül Te őrizhetsz
meg a hitben, ha akarsz. Halldd az
imádságot, amit a Megváltó mond
érettem, és ne engedj meg semmit,
ami kiragadna az ő kezéből. Szá-
momra ne legyen semmi olyan fon-
tos, mint a Teveled való közösség
megőrzése. Én magam nem látha-
tok mindent, ami veszélyezteti a hit-
életemet. Te, Uram, viszont látod,
mert ismersz engem. Uram, külö-
nös, hogy a szívem lusta hallgatni
a Te hívásodat. Segíts nekem az Úr
Jézus Krisztusért, ha akarsz Uram!
Add, legyen úgy az én szívemben,
hogy akarjam én is! Ámen.

J. Jansen

2 Kálvinista Szemle 2014. október

G
O

N
D

O
LA

TO
K

A fáknak nincsen könnyük.
Esőt sírnak rájuk a fellegek,
ők csak továbbadják a könnyeket
a földnek s az alattuk elmenőknek.

Hűs hajnalokon
csak égi harmat pereg le rájuk,
vagy téli hóviharban
verdesi őket fagy a könny.

A fáknak nincsen hangjuk,
csak szellőben susognak
vagy szélviharban súgnak,
villám hasítja, forgószél dönti őket.

A fáknak lábuk sincsen,
nem szökhetnek, nem menekülnek
és el se vándorolnak:
ők a helytállás néma hősei,
áldottak–átkozottak mindörökkön.

A fáknak végzetük van:
szerszám, hajlék, keresztfa, tüzelő,
gyümölcsös ág vagy kopjafa lehet
belőlük rendelés vagy természet

szerint.

A fáknak életük van:
a széngázzá égő embert–állatot
az tartja meg, amit e fák, míg állnak
hűségesen az emberbűzbe hulló
Föld légkörébe belesóhajtanak.

Markó Emil
FÁK

Keresztyén felelősségtudat



(Befejezés a 2. oldalról.)
zeteket leleplezzük és azok helyett igazi
biblikus értékeket kínáljunk és rámutas-
sunk az egyedül járható útra. Beszéljünk
arról bátran akár családi körben is, hogy
a Diabolosz célja az, hogy az ember ma-
gára hagyatva maradjon, aki azután köny-
nyebben elbukik majd a kísértésben, hi-
szen nem lesz már emberi támasza. Le-
het mobiltelefonunkban akár négyszázöt-
ven név, az internetes közösségi oldala-
kon naponta cseveghetünk tucatnyi barát-
nak tekintett személlyel, de ha egy em-
berért sem vállalunk felelősséget és egy
ember sem vállal értünk felelősséget, ak-
kor bizony csak önmagunkban élünk ön-
magunknak. A Biblia lapjain olvashatjuk,
hogy azok a testvérek, akiknek szeretni-
ük kellett volna egymást, az első gyilkos-
ság szereplői voltak. Ábel áldozatként,
Káin pedig elkövetőként, azaz agresszor-
ként áll előttünk. Nagyon foglalkoztat az
a kérdés, hogy ennek a két férfinak, akik
édestestvérek voltak, milyen volt a viszo-
nyuk a hétköznapokban. Felelősség te-
kintetében egyikük hogyan viszonyulha-
tott a másikhoz? Nehéz erre röviden vá-
laszt adni, pedig úgy gondolom, ez a té-
ma mindnyájunkat érint.

Megdöbbentő Káin válasza, miután Is-
ten megkérdi tőle: „Hol van Ábel a te a-
tyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, a-
vagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiá-
nak?” (1Móz 4,9b). Ez a válasz így is
érthető: Én nem felelek érte, mindenki
önmagáért felel! Mi közöm hozzá? Káin
nem tudatosította (és a mai kor önző mó-
don gondolkodó embere sem tudatosít-
ja), hogy minden embernek kell felelős-
ségtudattal és komplex felelősségválla-
lással rendelkeznie. Ez pedig nem más,
mint természetes, Istentől kapott megbí-
zatás: a másik teremtett lélek érdekében
vállalt felelősség. 

De tényleg természetes-e a mások ér-
dekében vállalt felelősségünk? Úgy gon-
dolom, hogy az ember természetéhez
alapvetően hozzátartozik, hogy társas
lény, ám egyúttal az is, hogy csak akkor
szereti vállalni másokért a felelősséget,
amikor az neki tetszik, ill. ha abból hasz-
na származik (ha nem is anyagi, de leg-
alább erkölcsi). Amikor az ember számá-
ra kényelmetlenné válik valami, vagy va-
laki, akkor inkább kihúzódik abból a kör-
ből, amelyért felelősséggel tartozik. Az
ember nagykorúságához, így a keresztyén
nagykorúsághoz is hozzátartozik, hogy
Isten előtt felelősséggel tartozunk önma-
gunkért, a családunkért, továbbá a bará-
tainkért, szeretteinkért, a kisebb és na-
gyobb közösségekért, amelyekhez tarto-
zunk. Valamint felelősséggel tartozunk
azért a másikért, akinek éppen szüksége

van ránk – akinek éppen ránk van szük-
sége. Nem csak azért, mert hasonló hely-
zetben nekünk is jól jönne a segítség, ha-
nem azért is, mert ott és akkor, a pillanat-
nak abban a töredékében nincs más, aki a
kezét nyújthatná. Komoly kérdés minden
egyes önmagát keresztyénnek valló sze-
mély számára: megtesszük-e ezt? Válasz-
adás előtt azonban azt is tisztáznunk kell,
hogy nem csak az a fontos, hogy azt tud-
juk, mi a teendőnk, hanem azt is, mi nem
a feladatunk és felelősségünk. 

A felelősségvállalás, mint erkölcsi tu-
lajdonság, mindig áldozatot követel. Ha
az ember elsősorban és majdnem kizáró-
lag mindig magával foglalkozik, ott
nincs helye az embertársnak. Így a minő-
ségre törekvő életben – még ha ez áldo-
zatot is követel –, mindig van helye a
másiknak. Martin Buber vallásfilozófus
mondta, hogy a „a szeretet azt jelenti,
hogy felelősséget érzek a másik iránt”.

Kedves Olvasó! Kik azok, akikért té-
ged tett Isten felelőssé? Hogyan viszo-
nyulsz hozzájuk a hétköznapokban? Mit
teszel értük? Isten az idők teljességében
elküldte egyszülött Fiát, az Úr Jézus
Krisztust, aki felelősséget érzett az egész
emberiségért. Így az ő felelősségtudatá-
nak és felelősségvállalásának bizonyíté-

ka a golgotai kereszt, ahol meghalt a bű-
nösökért. Krisztus helyettünk vállalta a
büntetést, mert Isten Fia őrizője akar len-
ni az embernek. Káin a felelősséget elu-
tasította, ahogyan mondani szoktuk: le-
rázta magáról, Jézus Krisztus pedig ön-
ként vállalta mindenkiért. Te mit mondasz
erre? Mire indít ez téged? 

Szeretni szeretnénk, ugyanakkor arra
is vágyunk, hogy mások is szeressenek
minket, de a keresztyén ember számára a

szeretet nem lehet szentimentális érzés-
sé, hanem krisztusi felelősségvállalásból
eredő áldozathozatalokká. Erre is csak Is-
ten tehet minket képessé, mert hiszen
„Az Isten pedig a mi hozzánk való szerel-
mét abban mutatta meg, hogy mikor még
bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meg-
halt” (Róma 5,8). Szerethetek, mert en-
gem már a Valaki hamarább szeretett és
felelősséget vállalhatok sokakért, mert
értem is a Valaki felelősséget vállalt. Szé-
pen fogalmaz Szabó Magda, aki azt vall-
ja, hogy „mindenki mindenkiért felelős”.
Azonban ezt tanulnunk kell, tanulgat-
nunk nekünk felnőtteknek is, de erre kell
rávezetnünk Isten megbízásából gyerme-
keinket is, mivel a gyerekek nem felelős-
ségérzettel születnek, és ez a tulajdonság
később sem önmagától alakul ki. A fele-
lősségtudatra nevelést (otthon, az iskolá-
ban és más közösségben egyaránt) már
kisgyermekkorban el kell kezdeni. Ez a
folyamat következetességre és a bizalom-
ra kell, hogy épüljön, melyhez elenged-
hetetlen a kiegyensúlyozott szülő-gyer-
mek kapcsolat. Felnőttként pedig ebben
nagyban segít a személyes és bizalmas
kapcsolat Istennel.

Amikor az Úr Jézus Krisztus vissza-
ment a mennyekbe, akkor az evangélium
hirdetésének munkáját, azaz a lélekmen-
tés szolgálatát a tanítványaira bízta.
Egyértelműen és világosan tudtukra adta:
„Elmenvén e széles világra, hirdessétek
az evangyéliomot minden teremtésnek”
(Mk 16,15). A missziói parancs nem más,
mint felelősségvállalás az elbukott embe-
riség megmentéséért. Ez pedig tanítványi
feladat, komoly szolgálat, melyben min-
den egyes Homo Christianus, azaz krisz-
tusi ember felelősséget hordozva részt vál-
lal. Akkor is, ha tudatosítja felelősségét,
de akkor is, ha annak nincs tudatában. 

Éppen ezért, önmagunkba tekintve, Is-
ten előtt adjunk választ a következő kér-
désre: Posztmodern világunkban egyház-
tagként aktív lélekmentést folytatunk-e, fe-
lelősséget vállalva különösképpen az el-
veszettekért, a kicsikért, öregekért, bete-
gekért, rokkantakért és sérültekért, vagy
passzívan szemléljük a lélekrombolást és
lélekgyilkolást, alibiként vallva: ma min-
denki önmagáért felel?

Azért, hogy „Egy lélekért se érjen vád-
ja téged, / Hogy te miattad nem látta meg
Őt” (397/5.), kérjük Istent, hogy Szent-
lelke által tanítson minket a felelősség-
hordozás tekintetében is, hogy missziói
lelkülettel testvérei legyünk testvéreink-
nek és pásztorai a reánk bízottaknak.

Gasparecz Tihamér

Keresztyén felelősségtudat
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net című kiadványában a protestan-
tizmus nehéz évtizedeiről ír (megje-
lent Budapesten 1938-ban). Rövid
áttekintést ad arról, hogy az evangéli-
kus Thököly Imre, majd pedig a
római katolikus II. Rákóczi Ferenc
rövid szabadságharca alatt egy kevés
ideig jobb dolguk volt az evangéliumi
keresztyén egyházaknak.

De a nemzeti szabadságharc leverésé-
vel, amikor a nagymajtényi síkon 1711-
ben „letörött” a zászló, a protestantiz-
musra is nagyon sötét hetven esztendő
következett. Ez azért volt sötét és alatto-
mos korszak, mert nem nyíltan és nem
durva eszközökkel, hanem csellel, fur-
fanggal és hivatalos elnyomással üldöz-
ték az evangéliumi egyházakat. 

E cseles, kifinomult, alattomos üldözés-
nek számos formáját ismerhetjük meg
Incze Gábor kiadványából. Először meg-
tiltják, hogy az országgyűlésen egyházi
sérelmeket merjenek előhozni. Ezzel úgy
tüntetik fel az ország előtt, mint-
ha minden rendben volna a pro-
testánsok vallásgyakorlásával. A
mindennapi gyakorlat azonban
sokféleképpen megcáfolta ezt.
Csupán néhány tényt sorolunk
fel ennek igazolására.

Nem vették jó néven, hogy a
református diákok külföldi főis-
kolákon tanulnak, ezért különfé-
le módokon meg is akadályozták
azt. Bármilyen hűséggel teljesí-
tették katonai szolgálatukat a protestáns
katonák, magasabb rangot csak úgy ér-
hettek el, ha előbb áttértek a római kato-
likus vallásra. Városokban és vármegyék-
ben csak akkor lehettek tisztviselők, ha
hivatalos esküt tettek Szűz Máriára és a
szentekre. A céheket arra kényszerítették,
hogy akkor is vegyenek részt a római ka-
tolikus körmeneteken, ha egyetlen kato-
likus sem volt közöttük. Debrecenben a
református hatóságnak római katolikus
templomot kellett építenie az ott élő egy-
két katolikus ember számára. A körme-
netek alatt a protestáns harangoknak is
meg kellett szólalniuk. Mindezek mellett
az időszak legszomorúbb, legerőszako-
sabb, bűnös tevékenységét a gyermekek-
kel kapcsolatosan követték el, akiket el-
szakítottak anyjuktól, apjuktól és zárdák-
ban nevelték fel őket úgy, hogy ne csak a
szüleik vallását gyűlöljék meg, hanem a
szüleiket is. Micsoda embertelenség ál-
dozatai lettek a protestáns családok!

További megtorlásokat jelentett az is,
hogy a romladozó templomokat, templo-
mi kerítéseket, tornyokat nem volt sza-
bad megjavítani, felépíteni. Elraboltak sok

templomot és iskolát, hogy a protestáns
gyermekeknek és felnőtteknek minél ki-
sebb lehetőségük legyen saját hitükben
nevelkedniük. Mindezek ellenére mégis
nagyon sokan maradtak hűségesek hitük-
höz. A legnagyobb hitű magyar protes-
táns családokon nem fogott sem a csábí-
tás, sem a háttérbeszorítás, amely meg-
akadályozta érvényesülésüket. Hűsége-
sek voltak az imádkozásban és rendíthe-
tetlen szorgalommal tanultak, hogy átvé-
szeljék ezeket a nehéz évtizedeket. Isten
megőrző kegyelme megerősítette őket
hitükben. 

Ha keressük, hogy mi volt e szomorú
korszak legfőbb tanulsága, akkor megál-
lapíthatjuk: az egyház megrostálódott
ugyan, de az igazi érték megmaradt.

A ma élő protestánsok előtt sem isme-
retlenek ezek a problémák... Akik végig-
éltük az elmúlt rendszerek vallásüldözé-
seit, tudjuk, hogy kemény próbát jelen-
tett megmaradni Isten egyházában. Bár

úgynevezett szabad vallásgyakorlást hir-
dettek, de sokakat semmisítettek meg,
vagy szorítottak háttérbe bátor hitvallá-
sukért. Isten hűséges népe e viharos évti-
zedekben is helytállt. Az ő igéjét nem
tudták elhallgattatni. Sokan áldozatok
árán is kerestük Isten igéjének lelki áldá-
sait, hitünk erősítését. Templomainkat
nem tudták kiüresíteni, sőt, nagyon sokan
a templomi közösségekben erősödtek meg

lelkileg. Az ébredési mozgalmak harco-
sai bátor elszántsággal hirdették Isten ha-
talmát, bűnbocsátó szeretetét és kegyel-
mét. A legádázabb politikai harcok köze-
pette is megőrizte Isten a benne bízókat.
Hálát adhatunk a mi megtartó Istenünk-
nek, hogy az egyházakat semmiféle erő-
szak sem tudta megsemmisíteni.

Mindezek tudatában felvetődik a kér-
dés: ma, amikor szabadon gyakorolhatjuk
vallásunkat, miért fordulnak el oly sokan
egyházuktól? Pedig félelem nélkül gya-
korolhatnák hitvalló életüket. A felelet
egyszerű és világos. Népünk elfordult
megtartó egy igaz Istenétől, és sokan a
világi életben keresik boldogságukat –
eredménytelenül. Közben a jövőt remény-
telennek látják, s élnek a mának, nem tö-
rődve az örök élet reménységével.

A reformáció ünnepén gondoljuk vé-
gig életünket, vizsgáljuk meg, milyen
messzire jutottunk a mi megváltó Krisz-
tusunktól. Döbbenjünk rá, hogy újra szük-

ségünk van reformációra, lelki
megújulásra nemzeti méretekben
és egyéni életünkben is. Kinek-
kinek magának kell ráeszmélnie
arra, milyen távolra került Isten-
től, egyházától.

Az a remény éltessen bennün-
ket, hogy van még megoldás, a
kegyelmi idő még nem járt le!
Gondoljuk végig jelenlegi éle-
tünket, és térjünk vissza a minket
mindenkor szeretettel váró meny-

nyei Atyánkhoz, annak mindenkor hűsé-
ges egyházához, a templomi közösségek-
hez! Az a megváltásunk záloga, ha hittel
elfogadjuk a Jézus Krisztusban felkínált
megváltó kegyelmét, megbocsátó szere-
tetét. Énekeljük teljes szívvel: „Térj ma-
gadhoz, drága Sion, / Van még néked Is-
tened, / Ki Atyádként felkaroljon, / S szí-
vét ossza meg veled!” (394.)

Szenczi László

A protestantizmus nehéz évtizedei

Én más világban élek…
Egyik kórtermi társam kimondottan olvasó ember volt (amúgy aktív életében
rajz- és orosztanár), megajándékoztam hát lapunk néhány példányával. Köszö-
nettel elfogadta, köszöntem, hogy elfogadta.
Amikor elkerültem mellőle a betegszobáról, költözésemkor fiamnak azzal szol-
gáltatta vissza a lapokat, hogy megüzente: ő más világban él, mint amit a Szem-
le írásai képviselnek. Rossz és ijesztő volt hallani! Hogy valaki igényét érezze
annak, hogy egy evangéliumi lapot hangsúlyosan visszautasítson, és hogy még
azt is fontosnak érezze, hogy szabaduljon tőle… 
Meggyőződésünk, hogy nem érdemes más világban élni, mint amit Isten közel-
ségéről a Kálvinista Szemle közvetít. Nem szándékunk játszani a szavakkal, de
a tények magukért beszélnek: ennek a más világnak súlyos következményei le-
hetnek a másvilágon. Imádkozunk azért, hogy a tanár úr is eljusson erre a felis-
merésre. (köb)



Mivel a neves teológusnak, pszicho-
lógusnak, írónak, dr. Pálhegyi Ferenc-
nek az előadásaira az utóbbi években
gyülekezetünk egynéhány tagjával
többször is ellátogathattunk, és az ott
hallottak több pozitív gondolatmene-
tet elindítottak bennem is, egy ideje
tudatosan keresem a szerző írásait.
Ezért vásároltam meg a neves lelki-
gondozó legújabb könyvét. 

A megragadó olvasmány többféle
szemszögből is „lemezteleníti” az embert,
hiszen ahhoz, hogy rámutasson a terem-
tettségben egyedülálló képességekkel fel-
ruházott értékes voltára, az emberi visel-
kedés legalapvetőbb megnyilvánulásai-
nak széles skáláján összehasonlítást tesz
az állatvilágban fellelhető emberi és az
embervilágban megtalálható állati visel-
kedés párhuzamai között. Mivel az em-
ber mára elfelejtette, hogy kicsoda is ő
valójában, a Kik és milyenek vagyunk?
kérdés újbóli megválaszolásának mesz-
szemenő következményei vannak. Ezek-
kel a következményekkel a ma embere
nem szívesen számol és néz szembe.
Ugyanakkor ettől függ, hogy kinek/mi-
nek tekintjük a másik embert, hogy mi-
lyen a viszonyulásunk hozzá. Kapcsola-
taink (szerelmünk, házasságunk, a szülői
és gyermeki magatartásunk, barátsága-
ink, munkatársi kapcsolataink, sőt a hité-
letünk) alakulása múlik ezen a válaszon.
A válasz keresésekor a szerző az európai
és az észak-amerikai kultúrában domi-
nánssá vált két emberképnek (a materia-
lizmusnak és a humanizmusnak) az em-
berszemléletéből kiindulva keresi a vá-
laszt, kiegészítve az ezoterikus-nihilista
emberképpel, és rámutat a belőlük faka-
dó következményekre társkapcsolataink-

ban, a nevelés és a hitélet, azon belül is a
lelkigondozás gyakorlatában. Helyen-
ként ezek éles kontúrjaként odateszi a
bibliai emberképet, mely „olykor halvány
ceruzarajznak látszik, mégis ezt látom reá-
lisnak és iránymutatónak, mert ez az élet-
re vezető keskeny út”. 

A szerző kifejti, hogy a materialista
szemlélet az embert egy jól felépített, bo-

nyolult szerkezetű gépnek tekinti, ennek
megfelelően a nevelésben arra törekszik,
hogy „betápláljon” megfelelő viselkedés-
programokat: jutalmaz és büntet, kondi-
cionál, gyakoroltat, szokásokat alakít ki;
vagy ösztönlénynek tartja a másikat – mint
a „többi” gerinces állatot – és ezért ösz-
töntörekvéseit igyekszik kordában tartani
és társadalmilag is hasznossá alakítani. 

A humanista szemlélet pedig úgy tart-
ja, hogy a gyermekben minden lehetőség

benne van, ezért hagyni kell, vagy elő kell
segíteni a benne rejlő lehetőségek kibon-
takozását. Pálhegyi Ferenc rávilágít arra,
hogy legyen szó akár egy pszichoanaliti-
kus szemléletű pedagógusról, akár egy
humanista oktató nevelő munkájáról (jól-
lehet mindegyiknél találkozunk hasznos
tanácsokkal), mindegyik alapvető hibája,
hogy a fejlődésben lévő személynek csak
egy részére koncentrál. A társas lét minél
nagyobb hasznosságának megoldása pe-
dig nem a humanista gondolkodás és pszi-
chológia vagy az „ösztönenergiák” szabá-
lyozásának teljes vagy részbeni elvetésé-
ben keresendő, hanem éppen az által va-
lósulhat meg, ha az emberi képességek
felderítését és kibontakoztatását egy fon-
tos, mégpedig bibliai szemponttal egé-
szítjük ki, ami ez által mind a materialis-
ta, mind a humanista ember-szemléletet
és nevelést új megvilágításba helyezi. 

A könyv utolsó fejezetében a szerző
kifejti, hogy mit tanít a Szentírás az em-
berről, és az előbbiekkel összehasonlítva:
milyen a bibliai szemléleten nyugvó ne-
velés, mik a tanítás következményei és
milyen perspektívái vannak e tanítás ko-
molyan vételének.

(KIA, Budapest, 2013)
Vámos Béla
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Feladvány
Kik voltak Ádám és Éva 

gyermekei?
Kérjük, hogy megfejtésüket leg-

később november 15-ig nyílt le-
velezőlapon, képeslapon vagy e-
mailen juttassák el a Kálvinista
Szemle szerkesztőségének címé-
re (930 10 Dolný Štál 386). A he-
lyes választ beküldők közt aján-
dék könyveket sorsolunk ki.

A július–augusztusi számban
feltett kérdésre azok válaszoltak
helyesen, akik szerint a misszió
vallási értelemben a hit terjeszté-
sét jelenti

Azon kedves olvasóink közül,
akik helyes megfejtést küldtek be,
hárman részesülnek – a Zsinati  El-
nökség jóvoltából – könyvjuta-
lomban, mégpedig Beke László-
né (Szádalmás), Nagy Gyöngy-
vér (Pozsonyeperjes) és Révész
Emma (Iske).

Mindhárman egy Bibliai lexikon
gyerekeknek című könyvet kapnak
ajándékba. Nyereményükhöz gra-
tulálunk, postán küldjük el.

A szerkesztőség 

Ádám és Éva változó arcai

A Magyarországi Egyházak Ökumeni-
kus Tanácsa kiadásában megjelenő lap
legújabb száma szerkesztői jegyzetben
foglalkozik a sajnos napjainkban sok or-
szágban folyó keresztyénüldözéssel. A
Barmeni nyilatkozat időszerű voltának
Fazakas Sándor szentelt egy tanulmányt.
Kulcsár Árpád tanulmányából az olvasó
Csiha Kálmán püspök lelkipásztori szol-
gálatának gyülekezetépítő szerepével
ismerkedhet meg. És még több egyéb ta-
nulmány tart számot az olvasó érdeklő-
désére az idei harmadik számban. A lap
szerkesztőbizottságának szokása, hogy
időnként  nyilvános üléseket tart. Így ke-
rült sor október 16-án Kassán a Szt. Gel-
lért Pasztorációs Központban kihelyezett
szerkesztőbizottsági ülésre.

–akb–
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ÉT Csilizpatason a legutóbbi népszám-
lálási adatok szerint 832-en élnek,
ebből 467-en vallották magukat refor-
mátusnak. Ami nagyon érdekes, hogy
az egyházközség jegyzékében is
ugyanennyien szerepelnek (az eddig
bemutatott gyülekezetek közül ez elő-
ször fordul elő!), ami azt jelenti, hogy
mindenki fontosnak tartja a gyüle-
kezethez való kötődést és nem csak
névlegesen vallják magukat reformá-
tusnak. Ez pedig ritkaság! A gyüleke-
zet lelkipásztora húsz év óta Misák
Alica, aki már szolgálata kezdetén
tapasztalta, hogy a patasi reformátu-
sok mennyire magukénak vallják
egyházközségüket. 

A gyülekezet összetételére jellemző,
hogy megtalálható benne minden kor-
osztály. Az alap- és felsőfokú intézmé-
nyeket látogatók száma 80-90 főt tesz ki,
ami az összlétszám 17-19 százalékát je-
lenti. Az óvodások és még kisebbek pe-
dig harmincan lehetnek.  Mindent egybe-
vetve: ez a két korcsoport a gyülekezet
majdnem 26 százalékát alkotja. Ami
nagyszerű, hiszen van a lelkipásztornak
kikre építenie. (Reméli, hogy ha felnő-
nek, akkor is hűségesek maradnak a kö-
zösséghez.)

A gyülekezeti élet egyik jellemzője a
vasárnapi istentiszteletek látogatása. E-
zen kívül vannak külön gyermek-isten-
tiszteletek is. Hétköznap pedig bibliaóra
várja az ige mellett elcsendesülő felnőt-
teket és az ifjúságot. A lelkésznő külön
foglalkozik a konfirmáció előtt állókkal.
Hitoktatást tart a helyi alapiskolában és a
szülők kérése alapján már tizenhét éve
az óvodába is bejár egyházi foglalkozá-
sokat tartani a nagycsoportosoknak, akik
a folyamatos jelenlétnek köszönhetően
mostanra teljes létszámmal vesznek részt
az alkalmakon. 

Van a gyülekezetnek éneklő csoportja
is, akik áldott szolgálatokat végeznek el-
sősorban a temetések alkalmával, de volt
idő, hogy a községi rendezvények rend-
szeres fellépőinek számítottak. Az ének-
kar a megalapításának első 10 évében
40-50 tagot számlált. Azóta csökkent a
számuk, ami az idősebbek megfogyatko-
zásának tudható be, de talán nem túlzás
azt állítani, hogy a temetések alkalmával
a környéken még mindig az egyik leg-
több tagot számláló csoportról van szó.
A családokat és betegeket a lelkésznő
kérés alapján látogatja meg, vagy pedig
saját belátása szerint, kinek mikor van
szüksége egy-két jó szóra. Ami talán ku-
riózumnak számít, hogy a gyülekezetnek
van egy húsz éve rendszeresen működő
irodalmi köre is.

Ezen kívül – többnyire az adventi és a
böjti időszakban – csendesheteket is tar-
tanak. Néhány éve pedig sikerült meg-
alapítaniuk a fiatal szülők körét is a hit-
tanos és az idősebb gyermekek szülei-
ből, akik kéthetente találkoznak.

Az istentiszteleti alkalmak látogatott-
sága a lelkipásztor szerint átlagos. Egy
vasárnapi istentiszteleten általában negy-
venen vesznek részt. Szolgálati idejének
első tizenkét évében még legalább hat-
van fővel lehetett számolni, azóta sajnos
csökkenés tapasztalható. Az okokat sze-
rinte nehéz kideríteni, bár a háttérben ott
lehet a gyülekezet létszámának apadása
is, hiszen korábban több mint ötszáz re-
formátust jegyeztek. A fiatalok városra
való költözése is hozzájárulhatott ehhez,
de minden bizonnyal egyfajta „kényelem”
is az okok közt szerepel.

A gyülekezetben húsz éve létrehozott
irodalmi kör egyfajta kuriózum, mert
ilyet másutt nem nagyon találni. A lelki-
pásztor a jelenlegi kántorral, Csóka
Györgyi presbiterrel (aki hivatását te-
kintve pedagógus) hozta létre kulturális
célból a kört, amely nagyon jól össze-

fogja a fiatalok, egyetemisták és közép-
iskolások csoportját. Az elején még két
csoport működött: a kisebbek 30-40-en,
a nagyobbak 10-15-en voltak. Az irodal-
mi kör pozitívuma, hogy egyfajta össze-
kötő kapocs gyermek és szülő között,
valamint, hogy hosszú évekig az összes
községi rendezvényt kiszolgálták fellé-
péseikkel (beleértve a gyülekezeti alkal-
makat is). Sikeres működésüknek köszön-
hetően Bauer Edit volt EP-képviselőtől
2011-ben meghívást kaptak az Európai
Parlamentbe, Strasbourgba.

De különlegességnek számít a fiatal
szülők köre is. A lelkipásztornak régi ter-
ve volt a fiatalabb korosztály szüleinek a
megszólítása és a közösségbe való bevo-
nása, ez néhány éve vált valóra. A szülők
előszeretettel járnak ezekre az alkalmak-
ra. Az együttléteken mindig az ige fényé-
ben is szóba kerülnek a különféle gondok,
akár a gyereknevelést érintők is. Ezt a kis
csapatot a gyülekezeti életbe is be lehet
vonni és bármire fel lehet őket kérni.

A lelkipásztor a csilizpatasi reformátu-
sokat nagyon szerethető közösségnek
tartja, akik ugyan nem kezdeményezők,
de ha valamire szükség van, akkor szá-
mítani lehet rájuk. Az itt töltött évek ta-
pasztalata is azt mondatja vele, hogy egy
nagyon kedves és összetartó közösség a
patasi. 

Misák Alica tervei közt szerepel, hogy
újraéleszti a kisebbek irodalmi körét és
fellendíti a nyugdíjasklub működését.

A templomot utoljára 1997-ben újítot-
ták fel, most már újból szükség lenne egy
külső- és belső tatarozásra. A nyílászárók
újak, de a torony ablakai már rászorul-
nak a cserére. A lelkészlak belső felújítá-
sát is már maguk mögött tudhatják, de a
homlokzat és a falak javítása, valamint a
tetőcsere és az udvar rendezése is az el-
végzendő feladatok listáját gyarapítja.

A munkálatokat az anyagiak miatt
csak lassan tudják elvégezni, a lehetősé-
geik ugyanis korlátozottak. Ennek elle-
nére az eddigi javításokat meg tudták ol-
dani saját forrásból, a hívek adományá-
ból, így nem kellett külső támogatókat
keresni. A jövőben azonban kénytelenek
lesznek segítséget kérni a munkálatok
elvégzésének meggyorsítása érdekében.
Az egyházközség bevételét az épületek és
a földek bérbeadása, az egyházfenntartói
járulék, valamint különböző adományok
és perselypénzek teszik ki. 

Valamikor a község teljes mértékben
református volt. A jelenlegi templom már
a harmadik a sorban. 250 férőhelyes és
1794-ben épült klasszicista stílusban,
majd az 1830-as években átépítették. 

A reménységük elsősorban Istenben
van és bíznak abban, hogy azok a fiata-
lok, akik a hitükről bizonyságot tettek,
azt becsületesen meg is fogják tartani. S
az a lendület és tenni akarás, amely vala-
mikor is jellemezte a kis közösséget, is-
mét erőre kap, s a fogyás helyett gyara-
podásnak indul, mint akin végbement a
tékozló fiú csodája: elveszett és megta-
láltatott, meghalt és feltámadott.

Iski Ibolya

Ahol mindenkinek fontos a gyülekezet
Van kikre építeni Csilizpatason

A csilizpatasi református templom



2014. július 20-án hálaadó istentiszte-
letre gyűlt egybe a körtvélyesi gyüleke-
zet, hogy Istennek adjon hálát, amiért az
Úr kegyelméből felújíthatta a gyülekezet
parókiájának a tetőszerkezetét.

Az egyházközség lelkipásztora (jelen
sorok írója) a Zsolt 127,1–2 alapján hir-
dette Isten igéjét, majd pedig beszámolt a
közel 8000 euró értékben elvégzett mun-
kálatokról. Megköszönte a hívek áldozat-
készségét, valamennyi támogatást, s há-

lás szívvel emlékezett meg az Egyete-
mes Egyház Segélyalapjától kapott 3000
eurós támogatásról is.

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába
dolgoznak azon annak építői” (Zsolt
127,1). Hisszük, hogy mi nem csak a
jelennek, hanem Isten kegyelméből a jö-
vendőnek is építhettünk, valamint azt,
hogy kezünk munkája által, ha hittel cse-
lekszünk, a lelki házat is építjük. Ugyan-
is ezen munkálkodni éppen olyan fontos
és egyaránt szükséges.

Az örömteli alkalmat szeretetvendég-
ség követte a gyülekezet nemrég vissza-
vásárolt iskolájának épületében, melyet a
közösség presbiter asszonyai és presbiter
feleségei készítettek el nagy szeretettel.

Molnár János
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Hálaadó istentisztelet Körtvélyesen 
Megújult A tetőszerKezet

Augusztus 1-je és 3-a közt már kilen-
cedszer került sor a tornaljai, a partiumi
szilágyballai és az alsó-kazincbarcikai re-
formátus gyülekezetek hármas-találkozó-
jára, most éppen Tornalján.

A szilágyballaiak elsején este érkeztek
meg Boros Árpád kíséretében. Lelkész-
nőnk, Fazekas Ágnes és szállásadó test-
véreink már várták őket. Nagy örö-
münkre magukkal hozták
a völcskei gyülekezet lel-
kipásztorát, Barabás Atti-
lát, aki a szilágyballai dia-
kónia dolgozója, és aki
nemcsak vendégként vett
részt a találkozón, hanem
szolgálatot is vállalt. 

Másnap – miután meg-
érkeztek a Tóth lelkész há-
zaspár vezette kazincbar-
cikai testvérek is –, vendégeink kirándu-
láson vettek részt Rimaszombatban. Ka-
lauzuk a jeles muzeológus, B. Kovács Ist-

ván volt. A késő délutáni órákban a je-
lenlévők bibliaórán tehettek bizonyságot
hitükről. 

Vasárnap a „triumvirátus” úrvacsorá-
val egybekötött istentiszteleten vett részt.

Igehirdetésében Barabás Attila szólt az
egybegyűltekhez, és biztatta a híveket,
hogy cselekedjék azt, ami mindenkinek

jó, járjanak mindig a Teremtő útján. Bo-
ros Árpád kiemelte az úrvacsorára való
felkészülés fontosságát. Hangsúlyozta,
csak az Úr elvárásainak tartozunk feltét-
len megfeleléssel és Tóth Sándor értékel-

te a három nap tartalmas
programját. A hármas-ta-
lálkozó, mely a vasárnap
délutáni szeretetvendégség-
gel ért véget, most is be-
töltötte küldetését: hitünk-
ben erősített, szándékaink-
ban nemesített. 

Ha Isten megsegít, jövő-
re Szilágyballán találkoz-
nak gyülekezeteink a 10.,

jubileumi alkalomból. Soli Deo gloria!
Kissné Békési Júlia

Három helyről egységben
Tornalján volt a kilencedik alkalom

A nyár elején több érdekes programra
is sor került az Ipolysági Református
Egyházközségben.

Július 5-én gyermeknapot tartottunk a
parókián. Az alkalom érdekessége (hála
és dicsőség legyen érte a mindenható
Istennek!), hogy ezt az alkalmat a gyüle-
kezet fiataljai szervezték meg és vezették
le. Játékkal kezdtünk, amit ifj. Marton
Judit készített elő, majd három éneket
tanultunk Pálinkás Margaréta, Németh
Viktor és Szrsen Csilla vezényletével.
Ezt követően ifj. Marton Imre szólta
Isten igéjét a helyes útválasztásról.
Többek között elmondta, hogy az ember
sokszor Isten nélkül választja meg az
útjait, nem hallgatva Isten szavára, ami-
nek aztán viselnie kell a következménye-
it is. A helyes utat Isten az igéjében, a
Bibliában mutatja meg nekünk. Jézus
maga mondta nekünk: „Én vagyok az út,
az igazság és az élet; senki sem mehet az
Atyához, csak énáltalam” (Jn 14,6). Ak-
kor lesznek jó döntéseink, ha hallgatunk
Isten szavára.

Az igei rész után megint énekeltünk,
majd kézműves-foglalkozásra került sor
ifj. Marton Judit vezetésével. Az alkalom
végén pedig még játszottunk egy jót Né-
meth Viktor vezérletével.

Nagyon hamar elment ez az idő, de vi-
gasztalt a tudat, hogy a következő nap
megint találkozunk. Míg mi a gyermek-
napon voltunk, Oros Zoltán koordinálá-
sával már folytak az előkészületek a más-
napi gyülekezeti napra.

Július 6-án, Horváth László felügye-
lete mellett már kora reggel dolgos kezek
készítették az ebédet Vödrös Attila
honti kertjében. Az alkalmunkat isten-
tisztelettel kezdtük, jelen sorok írójának
szolgálatával, aki a 2Kor 4,7–18 alapján
elmondta, hogy csodálatos kincset, hatal-
mas lehetőséget kaptunk a Krisztusban,
de ezt a kincset az Isten cserépedénybe
helyezte, nehogy elbizakodjunk: „Ez a

kincsünk pedig cserépedényekben van,
hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulaj-
donítsuk, és ne magunknak” (2Kor 4,7).
Mit jelentett ez Pál apostol esetében, s
mit Luther Mártonéban, Kálvin Jánosé-
ban, illetve Martin Luther Kingében? Tö-
rékeny cserépedények voltak ők, de Isten
hatalmasat vitt véghez általuk, a bennük
lévő kincs által. Ezalatt a gyerekek és
fiatalok ifj. Marton Imre vezetésével va-
sárnapi iskolán vettek részt

Délután a játéké volt a főszerep. Ifj.
Marton Imre és Oros Máté vezetésével
érdekes és izgalmas csoportjátékok vol-
tak. Természetesen a foci sem maradha-
tott el, igazi családi focimeccset játszhat-
tunk, a csapatokban az óvodásoktól kezd-
ve az idősebb korosztályig mindenki kép-
viseltette magát. Istennek adunk hálát az
Ő jóságáért, s a testvéri szeretet áldásaiért.

Izsmán Jónás

Gyermeknap és gyülekezeti találkozó
Nyári ipolysági történések
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A  ZSINATI  ELNÖKSÉG

Az Egyetemes Egyház össz-szavazati
számértéke: 328

Érvényes szavazatok száma: 315

Püspök:
Fazekas László: 297
Megválasztva: Fazekas László

Főgondnok:
Fekete Vince: 297
Megválasztva: Fekete Vince

A magyar ajkú egyházmegyék össz-
szavazati számértéke: 273

Érvényes szavazatok száma: 263

Magyar ajkú püspökhelyettes:
Géresi Róbert: 263
Megválasztva: Géresi Róbert

Magyar ajkú főgondnokhelyettes:
Porubán Ferenc: 258
Megválasztva: Porubán Ferenc

A szlovák ajkú egyházmegyék össz-
szavazati számértéke: 55

Érvényes szavazatok száma: 52

Szlovák ajkú püspökhelyettes
Ján Semjan: 44
Megválasztva: Ján Semjan

Szlovák ajkú főgondnokhelyettes
Július Kováč: 32
Jaroslav Banóci: 19
Megválasztva: Július Kováč

POZSONYI  EGYHÁZMEGYE

Az egyházmegye össz-szavazati szám-
értéke: 44

Érvényes szavazatok száma: 43

Esperes:
Somogyi Alfréd: 43
Megválasztva: Somogyi Alfréd

Egyházmegyei gondnok:
Molnár Rudolf: 41
Megválasztva: Molnár Rudolf

Egyházmegyei lelkészi főjegyző:
Görözdi Miklós: 43
Megválasztva: Görözdi Miklós

Egyházmegyei világi főjegyző:
Bucsuházy István: 43
Megválasztva: Bucsuházy István

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
Somogyi Alfréd: 43

Csík György: 41
Megválasztva: Somogyi Alfréd, Csík

György

Zsinati világi rendes képviselő:
Bucsuházy István: 43
Molnár Rudolf: 37
Megválasztva: Bucsuházy István,

Molnár Rudolf

Zsinati lelkészi pótképviselő:
Édes Árpád: 41
Varga László: 41
Megválasztva: Édes Árpád, Varga

László

Zsinati világi pótképviselő:
Csicsay Szilárd: 41
Id. Vámos Béla: 41
Megválasztva: Csicsay Szilárd, Id.

Vámos Béla

KOMÁROMI  EGYHÁZMEGYE

Az egyházmegye össz-szavazati szám-
értéke: 52

Érvényes szavazatok száma: 52

Esperes:
Szénási Szilárd: 52
Megválasztva: Szénási Szilárd

Egyházmegyei gondnok:
Gál Sándor: 52
Megválasztva: Gál Sándor

Egyházmegyei lelkészi főjegyző:
Czinke Zsolt: 52
Megválasztva: Czinke Zsolt

Egyházmegyei világi főjegyző:
Nem volt jelölt, az EVB kiegészítő

választást rendelt el.

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
Dobai Sándor: 48
Erdélyi Pál: 37
Rácz Elemér: 26
Czinke Zsolt: 24
Szénási Szilárd: 17
Fazekas László: 2
Megválasztva: Dobai Sándor, Erdélyi

Pál, Rácz Elemér

Zsinati világi rendes képviselő:
Gál Sándor: 52
Baranyay Alajos: 50
Fitos András: 50
Megválasztva: Gál Sándor, Baranyay

Alajos, Fitos András

Zsinati lelkészi pótképviselő:
Erdélyi Zoltán: 50
Palcsó Attila: 50
Sasák Attila: 48
Megválasztva: Erdélyi Zoltán, Palcsó

Attila, Sasák Attila

Zsinati világi pótképviselő:
Baranyay Zsolt: 52
Szabó Gábor: 50
Megválasztva: Baranyay Zsolt, Sza-

bó Gábor

BARSI  EGYHÁZMEGYE

Az egyházmegye össz-szavazati szám-
értéke: 38

Érvényes szavazatok száma: 38

Esperes:
Kassai Gyula: 38
Megválasztva: Kassai Gyula

Egyházmegyei gondnok:
Ifj. Kiss Pál: 38
Megválasztva: Ifj. Kiss Pál

Egyházmegyei lelkészi főjegyző:
Antala Éva: 38
Megválasztva: Antala Éva

Egyházmegyei világi főjegyző:
Oros Zoltán: 38
Megválasztva: Oros Zoltán

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
Kassai Gyula: 38
Révész Tibor: 35
Megválasztva: Kassai Gyula, Révész

Tibor

Zsinati világi rendes képviselő:
Ifj. Kiss Pál: 38
Oros Zoltán: 36
Megválasztva: Ifj. Kiss Pál, Oros Zol-

tán

Zsinati lelkészi pótképviselő:
Antala Éva: 38
Megválasztva: Antala Éva

Zsinati világi pótképviselő:
Bakai Péter: 34
Rási Szabolcs: 35
Megválasztva: Bakai Péter, Rási Sza-

bolcs

GÖMÖRI  EGYHÁZMEGYE

Az egyházmegye össz-szavazati szám-
értéke: 33

Választási eredmények
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Érvényes szavazatok száma: 27

Esperes:
Nagy Ákos Róbert: 27
Megválasztva: Nagy Ákos Róbert

Egyházmegyei gondnok:
Bán Zoltán: 27
Megválasztva: Bán Zoltán

Egyházmegyei lelkészi főjegyző:
Boros István: 27
Megválasztva: Boros István

Egyházmegyei világi főjegyző:
Pósa Zoltán: 16
Miklós Aladár: 11
Megválasztva: Pósa Zoltán

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
Boros István: 27
Nagy Ákos Róbert: 27
Szaszák Malvina: 27
Megválasztva: Boros István, Nagy

Ákos Róbert, Szaszák Malvina

Zsinati világi rendes képviselő:
Bán Zoltán: 27
Fürjes László: 27
Kolozsy Zoltán: 27
Megválasztva: Bán Zoltán, Fürjes

László, Kolozsy Zoltán

Zsinati lelkészi pótképviselő:
Gál László: 27
Szőkéné Orémus Zsuzsanna: 27
Megválasztva: Gál László, Szőkéné

Orémus Zsuzsanna

Zsinati világi pótképviselő:
Pósa Zoltán: 23
Pósa Dénes: 16
Miklós Aladár: 15
Megválasztva: Pósa Zoltán, Pósa Dé-

nes, Miklós Aladár

ABAÚJ-TORNAI  EGYHÁZMEGYE

Az egyházmegye össz-szavazati szám-
értéke: 43

Érvényes szavazatok száma: 40

Esperes:
Orémus Zoltán: 40
Megválasztva: Orémus Zoltán

Egyházmegyei gondnok:
Szaniszló Sándor: 38
Megválasztva: Szaniszló Sándor

Egyházmegyei lelkészi főjegyző:
Varga Zoltán: 40
Megválasztva: Varga Zoltán

Egyházmegyei világi főjegyző:
Ujlaki Ferenc: 36
Megválasztva: Ujlaki Ferenc

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
Varga Zoltán: 38
Hranyó Mihály: 35
Parti Tibor: 33
Zsámbok Piroska: 7
Megválasztva: Varga Zoltán, Hranyó

Mihály, Parti Tibor

Zsinati világi rendes képviselő:
Icso Béla: 40
Ujlaki Ferenc: 40
Szaniszló Sándor: 37
Megválasztva: Icso Béla, Ujlaki Fe-

renc, Szaniszló Sándor

Zsinati lelkészi pótképviselő:
Mudi Róbert: 40
Megválasztva: Mudi Róbert

Zsinati világi pótképviselő:
Borzy Bálint: 40
Juhász István: 37
Pápezsik Margit: 34
Megválasztva: Borzy Bálint, Juhász

István, Pápezsik Margit

ZEMPLÉNI  EGYHÁZMEGYE

Az egyházmegye össz-szavazati szám-
értéke: 40

Érvényes szavazatok száma: 40

Esperes:
Nem volt jelölt, az EVB kiegészítő

választást rendelt el.

Egyházmegyei gondnok:
Asszonyi Árpád: 32
Fülöp Pál: 8
Megválasztva: Asszonyi Árpád

Egyházmegyei lelkészi főjegyző:
Blanár Erik: 40
Megválasztva: Blanár Erik

Egyházmegyei világi főjegyző:
Szimkó Géza: 40
Megválasztva: Szimkó Géza

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
Kendi Csaba: 38
Molnár István: 38

Megválasztva: Kendi Csaba, Molnár
István

Zsinati világi rendes képviselő:
Asszonyi Árpád: 32
Furik Csaba: 30
Fülöp Pál: 12
Megválasztva: Asszonyi Árpád, Furik

Csaba

Zsinati lelkészi pótképviselő:
Kiss Miklós: 40
Spisák István: 34
Megválasztva: Kiss Miklós, Spisák

István

Zsinati világi pótképviselő:
Rácz Sándor: 40
Szimkó Géza: 32
Megválasztva: Rácz Sándor, Szimkó

Géza

UNGI  EGYHÁZMEGYE

Az egyházmegye össz-szavazati szám-
értéke: 23

Érvényes szavazatok száma: 23

Esperes:
Kraus Viktor: 17
Megválasztva: Kraus Viktor

Egyházmegyei gondnok:
Papp László: 13
Kendi Géza: 10
Megválasztva: Papp László

Egyházmegyei lelkészi főjegyző:
Tirpák István: 22
Megválasztva: Tirpák István

Egyházmegyei világi főjegyző:
Révész Lajos: 14
Simon Péter: 8
Megválasztva: Révész Lajos

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
Molnár Zsolt: 20
Megválasztva: Molnár Zsolt

Zsinati világi rendes képviselő:
Czinke István: 23
Megválasztva: Czinke István

Zsinati lelkészi pótképviselő:
Tirpák István: 22
Megválasztva: Tirpák István

Zsinati világi pótképviselő:
Hudák Bálint: 14
Hajdók Vince: 9
Megválasztva: Hudák Bálint

(Folytatás a 12. oldalon.)

Választási eredmények



Fiunk kedvenc játéka a legó.
Születésnapra, névnapra, kará-
csonyra mindig tuti ajándék.
Olyan, aminek biztosan örül,
amiben kedvét leli. Olyan, amit
másnap nem dob a sarokba, nem
rejt el a fiókban, vagy nem poro-
sodik valamelyik polcon. Monda-
nom sem kell, hogy mikor meg-
kapja, fél órán belül már teli a
szőnyeg legódarabkákkal és az
útmutató szerint nekilát az ösz-
szerakásnak – húga figyelmétől
kísérve. Később aztán szétsze-
dik, és más dolgokat építenek a
meglévő darabokból, saját fantá-
ziájuk szerint. Ilyenkor persze
mindig kimarad néhány darab,
és bekerülnek más darabok egy
másik modellből.

Egyszer, mikor bevásárlásból
tértem haza és ezalatt gyerme-
keimnek a szobájuk takarításá-
val kellett volna foglalkozniuk,
megdöbbentő kép fogadott: ha-
talmas legó hegy volt a szoba kö-
zepén. A szép rend helyett, óriá-
si káoszt találtam. Megpróbál-
ták ugyan gyorsan összerakni a
sok-sok autót, rakétaállomást,
házat, hajót, vonatot, mindent,
amit addig kaptak, hogy aztán a
kész játékokat felsorakoztassák
a polcra, és ne kelljen tőlem nap
mint nap hallgatniuk, hogy már
megint hány részecskét találtam
szerteszét a szobájukban. De ez
a munka nem is volt olyan egy-
szerű, mint ahogyan azt elkép-
zelték. A sokféle darabka mind
egy rakáson volt, és ki emléke-
zett már rá, hogy az eredeti leí-
rás szerint hogyan is kell össze-
rakni őket!? Elő kellett keresni
a még meglévő útmutatókat, az
évek alatt elveszetteket letölte-
ni az internetről. Végül a három-
napi kemény munkának (némi
segítséggel), meglett az eredmé-
nye. Minden darab a maga erede-
ti helyére került.

Jézus Krisztus mennybemene-
tele után tíz nappal, amikor a
Szentlélek kiáradt a tanítványok-
ra, és az ő bizonyságtételükre
megtért és megkeresztelkedett
3000 ember, megalakult az egy-

ház. Az apostolok bizonyságté-
telei és tanításai alapján kiala-
kultak a gyülekezetek, és a tag-
jai igyekeztek Jézus Krisztus
tanításait követve élni. Olyan
volt ez, mint amikor a gyerme-
keim az útmutató szerint össze-
rakják a legódarabkákat. Min-
den a helyén volt! De ahogyan
gyermekeim is menet közben
igyekeznek saját ötleteket meg-
valósítani a már meglévő dara-
bokból, így történt ez az egyház

életében is: eltértek az útmuta-
tótól, a Bibliától. Sőt, félretet-
ték azt, így mindenféle téves ta-
nítás született, helytelen gyakor-
lat. Voltak, akik mindezt észre-
vették és helyre akarták hozni a
hibákat, őket nevezzük reformá-
toroknak. Nem akartak ők egy
másik egyházat alapítani, csu-

pán a Biblia útmutatása alapján
újra olyanná tenni, mint ami-
lyennek lennie kellett volna. 

1517. október 31-én Luther
Márton ezért szögezte ki a wit-
tenbergi vártemplom kapujára
kilencvenöt tételét, mint egy út-
mutatót, hogy hogyan képzeli el
az egyház helyreállítását. Legós
példával élve mintha azt mond-
ta volna: figyeljetek, van itt kima-
radva néhány darab, ez valahon-
nan hiányzik, és vannak itt fölös-
legesek is, melyekre nincs szük-
ség.

Nem véletlenül rakták bele az
útmutatót a dobozba. Szerepe
van. Helye van. Vegyétek csak
elő és próbáljátok meg újból úgy
összerakni helyesen. Volt, aki-
nek megfelelt minden úgy, a-
hogy volt. Voltak, akik azt mond-
ták, igaza van és elővették a Bib-
liát, hogy most már útmutató-
ként szolgáljon számukra.

A Biblia ma is útmutató. Ne
dugd el a fiókba, és ne hagyd a
polcon porosodni! Csak így le-
het az életed olyanná, amilyen-
nek a teremtő Isten megalkotta.
Ha naponta olvasod, forgatod,
tudni fogod, mit hová tegyél, egy-
egy lépésedet milyen kell, hogy
kövesse. Látni fogod, ha valami
rossz helyre került vagy éppen
kimaradt. S ha valamit mégis el-
rontottál volna, az útmutató alap-
ján megtalálhatod, hol a hiba,
mit kell kijavítanod.

Szénási Lilla
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K Reformáció:
hogy minden a helyére kerüljön

Kezünk öt ujja emlékeztet min-
ket arra, kikért kell imádkoz-
nunk. 

Hüvelykujj: A hozzád legköze-
lebb lévő ujjad. Imádkozz elő-
ször azokért, akik a legközelebb
állnak hozzád, és akiket a leg-
jobban szeretsz. 

Mutatóujj: Imádkozz azokért,
akik tanácsokat adnak, gyógyí-
tanak, segítenek másoknak. Pél-
dául keresztyén szolgálókért, or-
vosokért stb. 

A középső, a leghosszabb uj-
junk: Imádkozz azokért, akik ve-
zető beosztásban vannak a mun-
kahelyen, városban, az ország-

ban, hogy bölcsen végezzék a rá-
juk bízott feladatokat. 

Gyűrűsujj: Ez a leggyengébb
ujjunk. Ez emlékeztessen min-
ket arra, hogy kérjük az Urat, se-
gítse meg az elesetteket, gyen-
géket, betegségben szenvedőket,
összetört szívűeket. 

Kisujj: Ez pedig minket jelké-
pezzen. Tudatosuljon bennünk,
hogy hol a helyünk, legyünk alá-
zatosak, mert „az utolsókból
lesznek az elsők”, imádkozzunk
önmagunkért, hogy Jézus aka-
rata bontakozzon ki bennünk, és
ne a mi önző vágyaink uralják az
életünket. 

(ismeretlen)

Puska az imádsághoz



A Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház Zsinati Tanácsa az 53.
ülésén, melyre 2014. szeptember 6-án
Komáromban került sor, az alábbi
közérdekű határozatokat hozta:

– Jóváhagyta az 51. és 52. ülés jegyző-
könyvét. 

– Megállapította, hogy az Ondava-her-
nádi Református Egyházmegye esperesé-
nek a hernádzsadányi lelkészválasztás
második körének levezetésével kapcso-
latban feltett kérdései tárgytalanná vál-
tak, mivel a nevezett lelkészválasztás már
megtörtént.

– Megerősítette – összhangban az egy-
házközségek jogállásáról és társulásáról
szóló 4/2011-es számú törvénnyel – a
Hernádcsányi Református Egyházközség
és az Eszkárosi Református Egyházköz-
ség között kötött társulási szerződést. A
Zsinati Tanács határozata értelmében a
két anyaegyházközség 2015. január 1-jei
hatállyal társult anyaegyházközség.

– Megerősítette – összhangban az egy-
házközségek jogállásáról és társulásáról
szóló 4/2011-es számú törvénnyel – a
Gálszécsi Református Egyházközség és a
Miglészi Református Egyházközség kö-
zött kötött társulási szerződést. A Zsinati
Tanács határozata értelmében a két anya-
egyházközség 2015. január 1-jei hatály-
lyal társult anyaegyházközség.

– Elutasította Pavol Kačkoš vásárhelyi
helyettes lelkipásztor bocsánatkérés és
helyreigazítás megjelentetésének tárgyá-
ban kelt levelét és annak tartalmát, és
leszögezte, hogy a továbbiakban ezzel a
témával nem kíván foglalkozni.

– Hozzájárult Pavol Kačkoš megválasz-
tásához a Vásárhelyi Református Egy-
házközségbe, mivel az érintett lelkipász-
tor pótolta a hiányzó továbbképzést, mi-
által teljesítette a lelkészválasztás ezen
feltételét.

– Juraj Brecko az Ondava-hernádi Re-
formátus Egyházmegye esperese 2014.
június 30-án kelt levelében beszámolt a
Zsinati Tanácsnak a Hernádzsadányi Re-
formátus Egyházközségben lezajlott lel-
készválasztásról. A Zsinati Tanács tudo-
másul vette, hogy mivel a Hernádzsadá-
nyi Református Egyházközség a második
körben sem választotta meg lelkészét, a
lelkészválasztás joga a Zsinati Tanácsra
szállt át.

– A Hernádzsadányi Református Egy-
házközség presbitériuma a 2014. augusz-
tus 26-án kelt levelében kérte a korábban
az egyházközség által meg nem válasz-
tott Miroslav Kovaľ lelkésznek az áthe-
lyezését a Hernádzsadányi Református
Egyházközségbe. A Zsinati Tanács – te-
kintettel az egyházközségben végbement

lelkészválasztás eredményére – a Her-
nádzsadányi Református Egyházközség
presbitériumának kérelmét nem teljesí-
tette, Miroslav Kovaľ helyettes lelkészt
nem választotta be, illetve nem helyezte
át a Hernádzsadányi Református Egyház-
községbe.

– A Nyírágói Református Egyházköz-
séget 2015. január 1-jei hatállyal átminő-
sítette az Érsekkétyi Református Egyház-
község leányegyházközségévé.

– 2014. október 1-jei hatállyal segéd-
lelkészként alkalmazza Kalocsai Tamást,
egyúttal kirendeli őt segédlelkészi szol-
gálatra a Komáromi Református Egyház-
községbe. Felügyelő lelkipásztora Faze-
kas Zsuzsanna lelkipásztor.

– 2014. október 1-jei hatállyal segéd-
lelkészként alkalmazza Dobai-Egyeg Ka-
millát, egyúttal kirendeli őt segédlelkészi
szolgálatra a Komáromi Református Egy-
házközségbe. Felügyelő lelkipásztora Fa-
zekas Zsuzsanna lelkipásztor.

– 2014. október 1-jei hatállyal segéd-
lelkészként alkalmazza Lőrincz Gábort,
egyúttal kirendeli őt segédlelkészi szol-
gálatra a Nagykaposi Református Egyház-
községbe. Felügyelő lelkipásztora Pándy
Árpád lelkipásztor.

– 2014. október 1-jei hatállyal Kalo-
csai-Lami Alexandrát áthelyezi beosztott
lelkészi szolgálatra a Komáromi Refor-
mátus Egyházközségbe.

– 2014. október 1-jei hatállyal Hozák
Viktor beosztott lelkészt áthelyezi beosz-
tott lelkészi szolgálatra a Vajáni Reformá-
tus Egyházközségbe. 

– 2014. október 1-jei hatállyal Hozák-
Magyar Ildikó segédlelkészt áthelyezi se-
gédlelkészi szolgálatra a Vajáni Reformá-
tus Egyházközségbe. Felügyelő lelkipász-
tora Molnár Zsolt csicseri lelkipásztor.

– 2014. október 1-jei hatállyal elhelyez-
te Androvics Erzsébet beosztott lelki-
pásztort a Nagykaposi Református Egy-
házközségből és a következő ülés idő-
pontjáig átmenetileg szolgálati megbíza-
tás nélküli lelkészi állományban tartja.

– Hozzájárult Kozár Péter garanyi he-
lyettes lelkipásztor megválasztásához a
Szürnyegi Református Egyházközségbe.

– 2014. október 1-jei hatállyal kine-
vezte Ibos Henriettát a Szlovákiai Refor-
mátus Keresztyén Egyház Diakóniai Köz-
pontja igazgatójává, továbbá tisztelettel
megköszönte Rácz Jolán megbízott igaz-
gató eddig végzett áldozatos szolgálatát.

– Hozzájárult a Nemesradnóti Refor-
mátus Egyházközség tulajdonában levő
1-es helyrajzi számmal ellátott, leromlott
állapotú lelkészlak és a hozzá tartozó 803
négyzetméternyi telek eladásához. A jó-

váhagyás feltétele, hogy a Nemesradnóti
Református Egyházközség az ingatlan
értékének megfelelő értékben szántóföl-
det vásárol.

– Úgy határozott, hogy az Európai Egy-
házak Konferenciája nemzetközi szerve-
zetébe egyházunk szimbolikusan befizet
100 euró tagdíjat.

– Megbízta egyházunk Zsinatának el-
nökeit, hogy egyeztetve egyházunk ifjú-
sági szervezetével, delegáljanak fiatalo-
kat az Egyházak Világtanácsa négy bi-
zottságába.

– Megbízta egyházunk Zsinatának el-
nökségét, hogy tájékozódjon a 2017. évi
reformációi jubileum európai megállója
projekt anyagi vonzata felől.

– Jóváhagyta, hogy a Zsinati Tanács
következő ülése 2014. október 25-én, a
Zsinat őszi ülése pedig 2014. december
6-án legyen megtartva.

– Tudomásul vette a gútai gyülekezet
istentiszteleti alkalmak tartására és paró-
kia kialakítására alkalmas ingatlan vásár-
lása szándékáról szóló jelentést, és jóvá-
hagyott 20 ezer euró kölcsönt a Gútai
Református Egyházközségnek. A kölcsön
visszafizetésének határideje 2019. de-
cember 31. A kölcsön inflációt kiegyen-
lítő kamatát a Zsinati Tanács 4,5 száza-
lékban szabta meg. A kölcsön kizárólag
ingatlanvásárlásra használható.

– Tudomásul vette, hogy Süll Kinga,
az Egyházzenei Osztály igazgatója le-
mondott egyházunkban betöltött tisztsé-
geiről, mivel családjuk gyermekáldásban
részesült. A Zsinati Tanács tagjai a család
számára Isten áldását kérték és az Egy-
házzenei Osztály igazgatói posztjára pá-
lyázat kiírását rendelték el. Az Egyház-
zenei Osztály vezetésével és a magyaror-
szági énekeskönyvi bizottságban egyhá-
zunk képviseletével Édes Árpád alistáli
lelkipásztort bízta meg. Az Egyházzenei
Osztály igazgatótanácsába három évre
Édes Árpádot, Ján Janovčíkot, Oros Már-
tát, Szarvas Erzsébetet és Balla Saroltát
nevezte ki.

– Hozzájárult, hogy a Sajólenkei Re-
formátus Egyházközség 2 euró négyzet-
méterenkénti áron eladjon a tulajdonában
levő 158/1-es számú parcellából 128
négyzetméter földterületet a temetőhöz
vezető út rendezése miatt.

– Elutasította a Diakonia Reformata
nonprofit szervezetnek a ZST-5/2012-es,
ZST-152/2013-as, ZST-202/2013-as szá-
mú és a ZST-39/2014-es számú határoza-
taival, valamint a ZSE-441/2008-as szá-
mú határozatával kapcsolatban kért jog-
értelmezését.

(Folytatás a 12. oldalon.)
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(Befejezés a 11. oldalról.)
– Jóváhagyta a szeptember 4-én és 5-

én Komáromban lefolyt lelkészképesítő
vizsgák eredményét. Úgy határozott,
hogy Abaházi Zsolt, Agócsné Galgóczy
Tímea, Dušan Brna, Egri Gergő, Hozák
Viktor, Karvansky Mónika, Mikos Anna-
mária, Mikos Tamás, Pándy-Kovács Tí-
mea és Zsemberi-Szígyártó Éva lelkipász-
toroknak érvényesíti a teljes lelkészi ké-
pesítésüket. Tudomásul vette, hogy az I.
lelkészképesítő vizsgát tett segédlelkészek

kibocsátására 2014. szeptember 28-án az
Ipolysági Református Egyházközség há-
laadó istentiszteletén kerül sor. 

– Úgy határozott, hogy egyházunk
2015-ben részt vesz Stuttgartban a Kir-
chentagon.

– Tudomásul vette, hogy egyházunk a
Teleki László Alapítvánnyal közösen
2014. november első hetében Csécsen és
Komáromban műemlékvédelemmel kap-

csolatos továbbképzést szervez lelkészek
és gondnokok számára.

– Örömmel vette tudomásul, hogy az
EKD Rajnai Egyházkerületének elnö-
ke, Manfred Rekowski és az ökumeni-
kus kapcsolatokért felelős személy, Bar-
bara Rudolph, 2014. október 9-e és 11-e
közt hivatalos látogatást tesz egyházunk-
ban.
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(Befejezés a 9. oldalról.)

NAGYMIHÁLYI EGYHÁZMEGYE

Az egyházmegye össz-szavazati szám-
értéke: 18

Érvényes szavazatok száma: 16

Esperes:
Nem volt jelölt, az EVB kiegészítő

választást rendelt el.

Egyházmegyei gondnok:
Blažej Knežo: 14
Megválasztva: Blažej Knežo

Egyházmegyei lelkészi főjegyző:
Erika Dékányová: 14
Megválasztva: Erika Dékányová

Egyházmegyei világi főjegyző:
Nem volt jelölt, az EVB kiegészítő

választást rendelt el.

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
Erika Dékányová: 14

Megválasztva: Erika Dékányová
Zsinati világi rendes képviselő:
Nem volt jelölt, az EVB kiegészítő

választást rendelt el.

Zsinati lelkészi pótképviselő:
Erika Šrojtová: 14
Megválasztva: Erika Šrojtová

Zsinati világi pótképviselő:
Eva Kutašová: 14
Megválasztva: Eva Kutašová

ONDAVA-HERNÁDI EGYHÁZM-
EGYE

Az egyházmegye össz-szavazati szám-
értéke: 37

Érvényes szavazatok száma: 36

Esperes:
Juraj Brecko: 33
Megválasztva: Juraj Brecko

Egyházmegyei gondnok:
Ján Janovčík: 35

Megválasztva: Ján Janovčík

Egyházmegyei lelkészi főjegyző:
Janette Knežová: 36
Megválasztva: Janette Knežová

Egyházmegyei világi főjegyző:
Ľubomír Kozma: 21
Róbert Šereš: 13
Megválasztva: Ľubomír Kozma

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
Jaroslav Széles: 34
Megválasztva: Jaroslav Széles

Zsinati világi rendes képviselő:
Pavol Gurbaľ: 15
Ján Janovčík: 12
Irena Bittóová: 7
Megválasztva: senki nem érte el az

előírt szavazattöbbséget

Zsinati lelkészi pótképviselő:
Ján Semjan: 33
Megválasztva: Ján Semjan

Zsinati világi pótképviselő:
Nem volt jelölt, az EVB kiegészítő

választást rendelt el.

Választási eredmények

TU
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TÁ
S Hálaadó ünnepi istentiszteletre gyűl-

tek össze a gútai református emberek
június 22-én, amikor is visszatekintet-
tek a gyülekezet elmúlt tíz évére.

Az ünnepi alkalom a gyülekezet
gyermekeinek énekével vette kezdetét.
Majd Simon Ilona, helyi lelkésznő kö-
szöntötte a megjelent vendégeket. Ezu-
tán Vajs Tibor, a kisbéri testvérgyüleke-
zet lelkipásztora a Hagg 2,5–9 alapján
hirdette Isten igéjét a jelenlévő népes
vendégsereg előtt. Majd az elmúlt éve-
ket elevenítette fel a gyülekezet néhány
tagja fényképek segítségével. Az éven-
kénti beszámolókat a Dics-action zene-
kar szolgálata még inkább gazdagította,
és tette emelkedettebbé az ünnep han-
gulatát.

A beszámolókban elhangzott, hogy a
gyülekezet életének a kezdete, alakulá-
sa, formálódása, növekedése, jelenlegi

állapota csakis a mindenható Isten sze-
retetének, jóakaratának, kegyelmének
az eredménye, melyet sokszor a mi em-
beri munkánkon keresztül tesz kézzel-
foghatóvá. Hiszen tíz évvel ezelőtt,
amikor a lelkésznő a családjával Gú-
tára (ami többségében katolikus feleke-
zetű város) érkezett, még nem volt biz-
tos, hogy sikerül az itt élő református
emberek segítségével egy gyülekezetet
alakítani.

De hála a mindenható Istennek, a kez-
detben öt-hat emberből álló maroknyi
kis csoport napjainkra egy csaknem száz
tagot számláló közösséggé lett. Heti
rendszerességgel tartunk istentisztele-
tet, bibliaórát, énekórát, három iskolá-

ban hitoktatást, gyermektáborokat és
más egyéb gyülekezeti alkalmakat.

Az elmúlt tíz év eseményei azt iga-
zolják, hogy Gútán megerősödött a re-
formátus hitélet, annak ellenére, hogy
nincs saját templomunk. Alkalmainkat
mindezidáig az evangélikus testvéreink
imatermében tartottuk és tartjuk. Jövő-
beni nagy tervünk közé tartozik, hogy
egy épületet vegyünk gyülekezeti cé-
lokra, parókiával együtt.

Az ünnepség szeretetvendégséggel
és önfeledt beszélgetéssel fejeződött be.
Mindezért egyedül Istené legyen a di-
csőség!

-Sil-

Tízéves a gútai református gyülekezet 
Mindeddig megsegített bennünket az úr!



Több gyülekezet programjában
szerepelt idén nyáron is, hogy egy
héten keresztül minden csak az óvo-
dás, alapiskolás korosztály körül
forogjon. Ennek a korosztálynak
szerveztek bibliahetet.

Padány
Isten kegyelméből idén is megvaló-

sult a nyári gyermektábor a Padány-
bögellői Társegyházközségben július
28-a és augusztus 3-a közt a padányi
református templom udvarán. A tábor-
ban mintegy hetven gyermek vett részt,
óvodás korúaktól tizennégy éves korig.
Érkeztek gyermekek Padányból, Bö-
gellőről és a környező falvakból is.

A hét elején Varga László, laksza-
kállasi lelkipásztor szólt a gyermekek-
hez arról, hogy a táborban Isten szól
hozzánk a történeteken keresztül. Ked-
den Szencziné Varga Csilla, helybeli
lelkésznő a Mk 10,14 alapján tartott áhí-
tatában beszélt arról, hogy az Úr Jézus
szereti a gyermekeket. Szerdán Skar-
ba Adrianna, missziológus hallgató az
irgalmas samaritánus történetén keresz-
tül a szeretetre hívta fel a figyelmet.

A következő napon Bobvos Ger-
gely, teológushallgató a Zsolt 127,1–2
alapján kiemelte, hogy ha nem az Úrral
jár az ember, elbukik, de ha benne
reménykedünk, velünk lesz az Úr és
megoldást ad. Pénteken Kudrna Má-
ria lelkipásztor a Józs 24,15 alapján
hangsúlyozta, hogy az embernek az
élete során sokszor kell választania. A
legfontosabb az, hogy kit imádunk, ki-
nek akarunk szolgálni: Istennek vagy
az ördögnek. Szombaton ismét jelen
sorok írója szólt az 1Sám 16,6 alapján.
Dávid életét alapul véve biztatta a gye-
rekeket, hogy senki sem véletlenül szü-
letett meg. Istennek terve van velünk! 

Az áhítatok után éneket tanultunk.
Majd négy csoportba osztottuk a gyer-
mekeket, akik a foglalkozások során
egy-egy bibliai történetet hallhattak.
Hétfőn a magvető példázatán keresztül
szólt hozzánk az Úr.

Ha meghalljuk Isten hívó szavát, el-
raktározzuk azt a szívünkbe és behív-
juk az életünkbe az Úr Jézust, akkor Ő
velünk marad és a szívünkben fog lak-
ni. Kedden Nátán példabeszéde hang-
zott el, amikor megfeddte Dávidot,
mert vétkezett Betsabéval. Hallhattuk
azt, hogy Isten igéje megítél minket is,

rámutat bűnös voltunkra. Nem érdem-
lünk mást, csak kárhozatot. Isten azon-
ban megbocsát, ha bűnbánattal me-
gyünk Hozzá. Mert Jézus Krisztus he-
lyettünk és értünk szenvedett! Mi va-
gyunk azok az emberek, akik keresztre
szegeztük Őt, Őérte bocsát meg nekünk
az Atya. 

Szerdán Zákeus történetén keresztül
tanított az Úr. Zákeus, a vámszedő vét-
kezett, csalt. De találkozott az Úr Jé-
zussal és a házába fogadta Őt. Meglát-
ta, hogy bűnös és megbánta, megval-
lotta a bűneit. Felismerte Jézusban a
Megváltót.  Fölhagyott a vámszedés-
sel, és maga is Jézus követője lett. Csü-
törtökön Péter pünkösdi prédikációja
volt a téma. A Szentlélek betöltötte az
apostolt és hirdette Krisztust az ott
egybegyűlteknek. Azok pedig hittek és
örvendeztek. Mert felismerték, hogy
Isten beteljesítette az Ő ígéretét és el-
küldte a Szabadítót. Számunkra is a
legnagyobb öröm az, hogy az Úr Jézus
eljött közénk és az életét adta értünk.
Ha hit által elfogadjuk az Ő kegyelmét,
elnyerjük az üdvösséget. Isten igéje
örömet ad, ha halljuk vagy olvassuk,
mert bátorít, vigasztal, ígéreteket ad,
amelyek valóra válnak.

Pénteken Péter és János vallástételén
keresztül próbáltuk közelebb vinni az
Úr Jézushoz a gyermekeket. Az apos-
tolok a templom kapujában találkoztak
a sánta emberrel. Meggyógyították,
majd vallást tettek az Úr Jézusról a nép-
nek. Nem tudták őket elhallgattatni.
Szólniuk kellett, mert Isten Igéje égette
őket belülről. A Sátán ma is mindent
bevet, hogy megakadályozza az evan-
gélium terjedését. Mi azonban nem
hallgathatunk! Az Úr rajtunk keresztül
is szólni akar másokhoz és a Szentlélek
késszé tesz a bizonyságtételre.

Szombaton arról volt szó, hogy Isten
igéje utat mutat. Isten nélkül az ember
sötétben jár. Nem tudja merre tart az
élete. Bolyong, és nem talál rá a helyes
útra. Isten igéje kiutat mutat a bűnök-
ből, az a fényforrás, mely mutatja, mer-
re járjunk. A történetek után aranymon-
dást tanítottunk. 

Délutánonként sportolhattak, kézmű-
veskedhettek, vizes lufival versenyez-
hettek, vízipisztollyal csatázhattak vagy
cukorkát készíthettek a táborozók. 

A napot mindig énekkel és imádság-
gal fejeztük be. A tábor szervezői Szen-

cziné Varga Csilla helybeli, és Varga
László lakszakállasi lelkipásztorok vol-
tak. Vasárnap táborzáró istentiszteletre
került sor, amely alkalmon Varga Lász-
ló szolgált. Adja az Úr, hogy a gyerme-
kek szívében megmaradhasson az Ő
Szava!

Az Urat illeti a hála és dicsőség a
táborért, az Ő kegyelméből hangzott az
örömhír!

Skarba Adrianna

Pelsőc
2014. július 7-e és 11-e között Pel-

sőcön is sor került a vakációs bibliahét-
re. A községi hivatal rendelkezésünkre
bocsátotta a kultúrház nagytermét és
környékét.

Hívogatásunkra tizenöten jöttek el a
napközis táborba. Minden napunk imád-
sággal kezdődött és zárult. Az alkalmak
előkészítője és foglalkozásaink vezető-
je Krokavai Zsuzsika presbiter volt,
aki aktív pedagógus.

A tábor napi témaköreihez a beveze-
tő magyarázatokat Máté Piroska és Kő-
rösi Zsuzsika pedagógusok, Pápezsík
Margit, a gyülekezet gondnoka, vala-
mint a gyülekezet lelkésze (jelen sorok
írója) tartották.

A tárgyalt témákhoz a gyermekek a
bibliahét vezetőjének irányításával és
segítségével rajzokat, kézimunkákat
készítettek. Ezek minden nap más-más
technikával készültek, amik aztán ki
lettek állítva.

Három alkalommal filmvetítésre is
sor került, amikor bibliai témájú rajz-
filmeket néztek meg a gyerekek. Az
énekek tanítását Máté László, a gyüle-
kezet kántora vezette. Süteménnyel pe-
dig a presbiter asszonyok láttak el min-
ket gondoskodó szeretettel.

Egy hétig a Lélek és az ige vonzásá-
ban éltünk. Istennek legyen érte hála és
segítsen minket, hogy jövőre is legyen
ilyen áldott alkalmunk!

Radácsy Károly

gúta
Harmadik alkalommal szerveztük

meg Gútán a vakációs bibliahetet, ez-
úttal augusztus 11-e és 14-e között. Az
óvodás és általános iskolás gyermekek
számára meghirdetett napközis tábor-
ban naponta 17-18 gyermek volt. Idén
is a helyi szabadidőközpont területén
zajlottak az események.

(Folytatás a 14. oldalon.)
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(Folytatás a 13. oldalról.)
A bibliahét fő témáját a KOEN-prog-

ram vajdasági munkatársai által készí-
tett program adta. Minden reggel közös
imádsággal kezdődött a napunk. Voltak
olyan gyermekek, akik egy-két monda-
tos imádsággal maguk adtak hálát a
mindenható Istennek. Majd közös é-
neklés következett, amikor is új éneke-
ket tanultunk, de a korábbi táborokban
tanultakat is átismételtük.

A napi történetek elmondását gyüle-
kezetünk ifjabb és főiskolás tagjai vál-
lalták magukra. 

Említésre méltó, hogy Dávid és Góli-
át történetét a nagyobb gyermekek sa-
ját kezűleg készített jelmezekben ját-
szották el. Volt aranymondás keresés,
kirakás, tanulás is, és nem maradhattak
ki a napi programok közül a csoportos
játékok, sportjátékok, kézműves-fog-
lalkozások sem.

Első délután elmentünk megnézni a
vízimalom udvarára az ott lévő álla-
tokat. „Biztosan Nóé is ilyen állatokat
vitt a bárkára” – hangzott el a gyerekek
megállapítása. Második nap egy hely-
beli gyűjtő II. világháborús harci eszkö-
zeit tekintettük meg: Gedeonék nem
ilyen eszközökkel harcoltak címmel. 

A gyülekezet tagjai minden nap szí-
vesen készítették el számunkra az ebé-
det és leptek meg minket finomabbnál
finomabb süteményekkel, gyümölcs és
zöldség adományokkal.

Így teltek el a bibliahét napjai. Volt
napsütésben, esőben is részünk, de úgy
érzem, hogy a gyerekek értékes napo-
kat töltöttek el a táborban. Kérem a
mindenható Istent, hogy szolgálják
ezek az alkalmak a mi lelki, hitbeli
épülésünket és gyülekezeti közössé-
günknek a további épülését és erősödé-
sét is!

–Sil–

gömörszkáros
Családias légkörű, meghitt hangula-

tú bibliatábor volt a második augusztu-
si héten Gömörszkároson.

A foglalkozások naponta az imate-
remben áhítattal kezdődtek és fejeződ-
tek be, amelyeket Tóth László helybe-
li lelkipásztor tartott. A tábor vezérfo-
nalát a Koen Alapítvány vakációs bib-
liahétre készült Válaszút című kézi-
könyve képezte. 

Az ószövetségi hithősök helytállása
alapján igyekeztünk a gyerekeket az
Úr Jézushoz vezetni, Nóé, Gedeon,

Ruth és Dávid személyét példaként
állítva a táborlakók elé. Gey Jean Pi-
erre-né Pálkovács Éva, aki családjá-
val huzamosabb ideig élt Párizsban, ar-
ról beszélt a gyerekeknek, milyenek a
franciák és milyen szórakozási lehető-
ségeik vannak a gyerekeknek a francia
fővárosban. Fia, Jean, nagybalogi kán-
tor, rögtönzött hangversenyt adott a
templom orgonáján. Gecse Annabella
muzeológus Lehel kürtjéről és a rajta
található motívumok megfejtéséről
szólt. Megemlékezve az első világhá-
ború kitörésének századik évfordulójá-
ról azt a népdalt tanította, amelynek ez
a refrénje: „Csillagos ég, merre van a
magyar hazám, Merre sirat engem az
édesanyám?”

A záró istentiszteletet Miklós István
losonci lelkipásztor végezte a temp-
lomban Dávid és Góliát története alap-
ján, rámutatva a hit fontosságára az ifjú
ember életében. A mi hitünk az, ami
meggyőzi a világot (Jn 5,4–5). 

A kreatív foglalkozások és játékok
terén Kalydy Miklósné és Sebők
Zsoltné pedagógusok voltak a szerve-
zők segítői. 

A gyerekek és a velük foglalkozók a
mindent összefoglaló aranymondással
búcsúztak egymástól a következő nyá-
rig: „Adj azért a te szolgádnak értel-
mes szívet, hogy tudjon választást tenni
a jó és a gonosz között” (1Kir 3,9).

T.L.

szalóc–Vígtelke
Isten kegyelméből 2014. augusztus

4-től 8-ig újra lehetett KOEN napközis
tábor Szalóc és Vígtelke gyermekei, fi-
ataljai részére, melynek ezúttal Szalóc
község adott otthont. 

A gyülekező reggelenként néhány
éneket énekelve a helyi kultúrházban
történt, majd a tábor kezdése – a pres-
bitérium határozott kérésére, és azzal a
célzattal, hogy a gyerekek megszokják,
megszeressék a hagyományos isten-
tiszteleti környezetet – a templomban
volt énektanulással, imádsággal. 

Ezután reggeli torna következett a
templom és parókia közti téren, ahol jó
volt megnyújtóztatni végtagjainkat,
mielőtt helyet foglaltunk az üzenetáta-
dáshoz, melyet a kidolgozott KOEN-
program szerint, környékbeli lelki-
pásztorok és nem lelkész segítők vé-

geztek érdekesen szemléltetve, eljátsz-
va, továbbadva Isten igéjét. 

Ezt követően pedig újra a parókiára
mentünk, ahol szorgos presbiter testvé-
rek már szeretettel gondoskodtak szá-
munkra finom teáról. Kis mozgás után
csoportokban folytattuk a bibliai törté-
net megbeszélését, feldolgozását, szem-
léltetését különböző kézműves-foglal-
kozások keretében is.

Délben pedig már ebéddel vártak a
hátteret biztosító presbiter testvérek,
akik jószívű testvérek, jóakaratú, a tá-
bort támogató emberek adományaiból
ízletes ebédet főztek a számunkra. 

A kellemesen elköltött ebéd után a
délutáni foglalkozások következtek,
melyek nagyon sokrétűre sikerültek, és
így mindenki megtalálhatta a neki ked-
veset. Volt kézműves-, táncos, zenei és
sportfoglalkozás, vetélkedők, játékok.
Valamint adományokból édes uzsonna
is.

A tábor részét képezte a szerdai na-
pon egy gombaszögi kirándulás is,
ahol szalonnasütés által kaptuk a jóízű
ebédet, barlanglátogatás keretében újra
rácsodálkozhattunk föld mélyének cso-
dáira, utána pedig erdei játékokkal még
közelebb kerültünk a természethez. 

A táborunk hálaadó istentisztelettel
zárult a szalóci református templom-
ban. Jó volt együtt lenni közösségben
Istennel és egymással! 

Köszönjük mindazoknak, akik bár-
milyen formában (anyagi, természetbe-
ni segítséggel, adományokkal, szolgá-
lattal, munkával, helyszín és a háttér
biztosításával, a gyerekekre való odafi-
gyeléssel stb.) hozzájárultak a tábor
megvalósulásához, Szalóc községnek a
helyszín biztosítását. 

Istené a dicsőség az ő kegyelméért,
amely megjelent Krisztusban és ame-
lyet jó volt átélni ebben az esztendőben
is.

André János

Kamocsa
Idén is megvalósult a KOEN tábor

Kamocsán, amin harmincöt gyermek
vett részt. Ennek kapcsán beszélgettem
Földes Melinda csoportvezetővel.

– Az idén mi volt a tábor fő témája?
– Táborunk vezérfonalát a KOEN

Alapítvány Válaszút című kézikönyve 
(Folytatás a 14. oldalon.)
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(Befejezés a 14. oldalról.)
szolgáltatta. A heti kerettörténet egy
szigeten játszódik, a Víg Barátok He-
lyén, ahová a gyerekek hajóval érkez-
nek, és itt élik át kalandjaikat. A sziget-
re érkező gyerekek között van egy test-
vérpár, akik illedelmesek, jól neveltek,
szerények és az ő ellentétüket megtes-
tesítő „haverhármas”, Dominik és paj-
tásai, akik minden rosszban benne van-
nak, mindig bajba keverednek. Persze
az ötödik nap végére ők is a jobb útra
térnek.

– Mik voltak az egyes napok témái?
– Minden nap megpróbáltunk vala-

mi tanulságot levonni a történetből, ez-
zel a gyerekeket a helyes út felé terel-
ni. Az első nap kérdése az Okos vagy
bolond? volt. Itt például a szerény test-
vérpár az édesanyjuk utasításait követ-
ve a táborban is elpakolják az élelmi-
szert a hűtőbe, de Dominik bolondnak
tartja őket, szerinte ugyanis, amit anya
nem lát, az nem fáj neki. Ehhez kap-
csolódott az aznapi bibliai történet is:
vajon bolond volt-e Nóé, amikor a bár-
kát építette. A további napokon is ha-
sonló kérdéseket oldottunk (Győztes
vagy vesztes?, Alázat vagy büszkeség?
stb.).

– Tehát a gyerekek egy nap két törté-
netet is megismertek: egyet, ami akár a
való életből kivágott szelet is lehetne,
és egy bibliai történetet. Milyen formá-
ban találkoztak ez utóbbival?

– Ezeket is előadtuk, de mindig egy
kicsit más szemszögből, mint a meg-
szokott. Nóé történetével kapcsolatban
pl. talkshow készült a bárka utasaival,
az állatokkal, hogy hogyan élték meg
az özönvizet a hajón bezárva. Dávid és
Góliát történetét pedig a Góliátot elta-
láló kő szemszögéből meséltük el.

– Mi történt a táborban a napi téma
ismertetése után?

– Valójában az összes foglalkozás a
napi témához kapcsolódott. Tanultunk
énekeket; játszottunk csapatfejlesztő
és csoportos játékokat; kézművesked-
tünk és a gyerekekkel korcsoportok
szerint megbeszéltük a történeteket.
Délutánonként versenyezhettek a gye-
rekek, volt kerékpáros ügyességi és
dinnyeevő verseny. Valamint kvíz kér-
désekkel, játékosan ismételhették a ta-
nultakat.

– Hogy zajlott a táborzáró?
– A záró alkalmat vasárnap az isten-

tisztelet keretén belül tartottuk. Meg-
hívtuk a templomba a szülőket és ro-

konokat, együtt ünnepelve, és hálát ad-
va az Úrnak az egész hétért. A gyere-
kek énekelték az új énekeket és elját-
szották röviden a kedvencüknek vá-
lasztott történetet, hogy hogyan győzte
le Gedeon maroknyi csapatával az el-
lenséget.

– A tábor díja a mai árviszonyokhoz
képest alacsony volt. Hogy sikerült ezt
így megtartani?

– A tábor ideje alatt sok önkéntes se-
gített: a nőszövetség tagjai, falubeli asz-
szonyok. Többen hoztak gyümölcsöt,
zöldséget és édességet is. Az önkor-
mányzat biztosított helyet a kultúrház-
ban és annak udvarán, ezen kívül anya-
gilag is támogatta a tábort. 

Úgy érzem, értékes napokat töltöttek
a gyerekek a táborban, olyan dolgokat
tanulva, amik útmutatást adnak nekik a
jövőben, pl. a következő tanévben is,
hogy könnyebben el tudják dönteni,
melyik a helyes út, amin járni érdemes. 

Isten gazdag áldását kérem a szerve-
zőkre, az önkéntes vezetőkre és a segí-
tőkre, kívánom, hogy a tábornak év
közben is tapasztalják áldásos hatását,
a gyerekek és szüleik Istenhez való ra-
gaszkodása, erősödő egyháztaggá válá-
sa képében. Köszönöm a beszélgetést!

Sukola Kinga
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Kozár Péter lelkipásztor 1952.
szeptember 19-én született Kas-
sán, a tarcavajkóci lelkészcsalád
második gyermekeként. Az általá-
nos iskolát Szesztán, Szepsiben
és Kassán végezte, majd az érett-
ségit a Kassai Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnáziumban szerezte
meg. Diplomáját a prágai Károly
Egyetem Teológiai Karán kapta
meg 1976-ban. lelkipásztori szol-
gálatát Nagykövesden 1976 őszén
kezdte, és haláláig hűséges pász-
tora maradt a gyülekezetnek.

Prágai tanulmányai alatt ismerte
meg hitvestársát, Tíkal Évát, akivel
1976. július 10-én kötött házassá-
got az Úr színe előtt. Házasságu-
kat a Teremtő két gyermekkel ál-
dotta meg. 1979-ben Pétert, majd
1988-ban Dávidot ajándékozta ne-
kik az Úr. 

A nagykövesdi gyülekezet mel-
lett húsz évig Szomotoron is szol-
gált, valamint beszolgáló lelki-
pásztora volt Nagygéresnek, Per-
benyiknek, Vécsnek, Kisújlaknak
és Örösnek. Ezen gyülekezetek-
ben parókiákat és templomokat

javíttatott. Nagykövesden a temp-
lom és a parókia teljeskörű felújí-
tása mellett új gyülekezeti termet
létesített. Szolgálatát az egyház
számára nehéz időkben kezdte, de
isten segítségével, hűséges gond-
nokokkal, presbiterekkel, gyüleke-
zeti tagokkal és imádságos lelkü-

lettel a rábízott feladatokat rendre
megvalósította és befejezte.

isten kegyelméből 38 éven ke-
resztül szolgált hűséggel, odaa-
dással, önfeláldozó testvéri szere-
tettel és türelemmel. Sohasem tö-
rekedett magasabb pozíciók felé,
életcélja volt: szeretett pásztora
maradni gyülekezetének és hűsé-
ges szolgája Krisztusnak. Szolgá-
lata alatt négy lelkipásztor adatott
anyaszentegyházunknak.

családi életében nagy törést
okozott édesanyja váratlan elvesz-
tése 1990 augusztusában. 2014
tavaszától egészségi állapota hir-
telen romlani kezdett. Súlyos be-
tegségét állhatatossággal, türe-
lemmel és hittel hordozta. beteg-
ségében mindvégig hűséges tá-
maszai voltak hitvestársa és sze-
rettei.

Szavai és keze áldott eszközök vol-
tak a teremtő isten kezében. 2014.
augusztus 24-én szerető családja
körében adta vissza nemes lelkét
teremtő Urának. legyen áldott em-
léke mindannyiunk szívében!

KOZÁR  PÉTER
(1952–2014)
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Lelkészbeiktatás. Az ungi egyházme-
gye esperese, Mártha Géza augusztus 31-
én Bajánházán beiktatta lelkipásztori hi-
vatalába Kondásné Béres Henriettát. Az
igehirdetés szolgálatát Fazekas László
püspök végezte a Lk 12,32 alapján.

Lelkészképesítő vizsga. 2014. szep-
tember 4-én és 5-én Komáromban került
sor az I. és II. lelkészképesítő vizsgára. A
Lelkészképesítő Bizottság előtt az alábbi
személyek szereztek segédlelkészi képe-
sítést: Kalocsai Tamás, Lőrincz Gábor
és Nagy Richárd. A II. lelkészképesítő
vizsgán a következő segédlelkészek vizs-
gáztak: Abaházi Zsolt, Agócsné Galgó-
czy Tímea, Dušan Brna, Egri Gergő,
Hozák Viktor, Karvansky Mónika, Mi-
kos Annamária, Mikos Tamás, Pándy-
Kovács Tímea és Zsemberi-Szígyártó
Éva.

Lelkészbeiktatás. Dobai Sándor espe-
res szeptember 7-én beiktatta a madari
egyházközség lelkipásztori tisztébe Csi-
ba Zoltán lelkipásztort. Igehirdetéssel Fa-
zekas László püspök szolgált.

Testvérkerületi találkozó. Szeptem-
ber 12-e és 14-e között testvérkerületi ta-
lálkozóra került sor a királyhágómelléki
egyházkerületben Szilágynagyfalun. Egy-
házunk küldöttségét Fazekas László püs-
pök, Szabó András és Dobai Sándor espe-
resek, valamint Palcsó Attila hetényi lel-
kipásztor alkották. A megérkezést követő
templomi áhítat után megbeszélés folyt a
mindannyiunkat közösen érintő kérdések-
ről, másnap pedig a Szilágyság nevezete-
sebb templomai kerültek megtekintésre.
Vasárnap lelkipásztoraink egy-egy gyü-
lekezetben szolgáltak.
Nemzetközi ökumenikus koncert.
Szeptember 15-én Pozsonyban, a Szlo-
vák Nemzeti Színház történelmi épületé-
ben került sor a NAPS (Naše aktivity pre
Slovensko) polgári társulás által szerve-
zett 10. jubileumi nemzetközi ökumeni-
kus koncertre. A szervezők célkitűzése a
párbeszéd és a tolerancia elmélyítése a
nemzetek, valamint a különböző vallási
tradíciók képviselői között. A koncerten
többek között fellépett a debreceni Kán-
tus. A koncert védnökei a történelmi egy-
házak képviselői voltak és a Zsidó Hit-
községek Szövetségének tiszteletbeli el-
nöke. Áder János, Magyarország köztár-
sasági elnöke is köszöntötte a koncertet
levélben. Az alkalom az egyházak püs-
pökeinek saját nyelvükön mondott ál-
dásával és a zsidó rabbi imádságával ért
véget.

Tanévnyitó ünnepség. Szeptember
19-én került sor a Selye János Egyetem
tanévnyitó ünnepségére, amely egyben
megemlékezés volt az egyetem megala-

kulásának 10. évfordulójáról is. A meg-
nyitón Peter Pelegrini iskolaügyi minisz-
ter és a szlovákiai egyetemek rektorai
mellett részt vettek mindazok, akik bár-
miféle módon segítették az egyetem lét-
rejöttét, vagy azóta is támogatólag van-
nak jelen annak életében. A Selye János
Egyetem díszérmének bronz fokozatát
kapta Erdélyi Géza, egyházunk nyugalma-
zott püspöke, aki hathatósan segítette az
egyetem megalakulását. Emlékérmet ka-
pott egyházunk is – az eredményes
együttműködésért és kapcsolattartásért –,
amelyet Fazekas László püspök vett át.

Hálaadó istentisztelet és lelkészbeik-
tatás. Szeptember 21-én az abarai gyüle-
kezetben a templom felújításáért tartott há-

laadó istentisztelet keretében iktatta be
lelkipásztori tisztébe Mártha Géza, az un-
gi egyházmegye esperese Beňadik Ad-
riánt. Az igehirdetés szolgálatát Fazekas
László püspök végezte.

KÖZLEMÉNYEK H Í R E K ESEMÉNYEK

A Pátria rádió
református műsorai:

Október 26-án a Világosság című egy-
házi műsor református adásában Tóth
Árpád garamvezekényi lelkipásztor a
házassági elválásról szól igehirdetésé-
ben a hallgatókhoz.

November 9-én 7.05-kor a Világos-
ságban Pogányné Géczi Krisztina csi-
csói segédlelkész a gyermekek megál-
dásáról szól igehirdetésében.

November 23-án, 7.05-kor a Világos-
ságban Langschadl István kiskövesdi
lelkipásztor a gazdag ifjú példázatát
hozza közelebb a hallgatók számára.

November 30-án, advent első vasár-
napján 10.30 órakor istentisztelet köz-
vetítésére kerül sor a perbetei reformá-
tus templomból. Igét hirdet Erdélyi Zol-
tán lelkipásztor, igét olvas és imádkozik
Erdélyiné Szuh Adél lelkipásztor

December 14-én 7.05-kor a Világos-
ságban Varga Zoltán szádalmási lelki-
pásztor tolmácsolja advent üzenetét a
hallgatóknak.

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

(A műsor a közvetítést követő naptól
meghallgatható a Sola rádió honlapján
is: http://refradio.eu/radio/sola/)
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Molnár lajos köszöntése
2014. augusztus 16-án ünnepelte 80.

születésnapját Molnár Lajos, a jókai re-
formátus gyülekezet egykori gondnoka
és a Jó Pásztor nonprofit szervezet igaz-
gatótanácsának mindmáig szolgálatra
kész tagja. 

Isten megáldotta jubilánsunk eddigi
életét és szolgálatát, hiszen termékeny
élete során minduntalan építkezett, kő-

művesmesterként házakat és épületeket
emelt, Isten országát pedig imádságával,
élet-bizonyságtételével, a jókai gyüleke-
zetben huszonhét éven keresztül szerve-
zői és vezetői szolgálatával építette. Isten
kegyelméből – Sík Sándor papköltő sza-
vait idézve – „ember lehetett akkor is,
amikor az emberek nem akartak emberek
lenni.” Minden munkáját és szolgálatát
mindig istenfélelemmel és mély ember-
társi tisztelettel végezte, aki számára so-
sem létezett – és ma sem létezik – le-
küzdhetetlen akadály és megoldhatatlan
probléma. 

A Jó Pásztor Háza Gyermekotthon
munkatársai és gyermekei nevében kívá-
nom, hogy keze munkáját az Úr tegye
állandóvá, élete ezután is legyen áldott
élet és mindezért legyen Jézus Krisztusé
a dicsőség! „Az Úr megőriz téged min-
den gonosztól, megőrzi a te lelkedet.
Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet,
mostantól fogva mindörökké!” (Zsolt
121,7–8).

G.T.


