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napján, délután 3 órai kezdettel. Ezzel egy időben 
folyik a vasárnap iskolai foglalkozás a gyermekek-
kel, azután pedig szeretetvendégség keretében be-
szélgetünk. /Sátoros ünnepeink másodnapján úr-
vacsoraosztásra kerül sor, d.e. 11 órakor/ A nyári 
időszakban is tartunk istentiszteleteket, szintén a 
hónap második vasárnapján.
A Zwollei Magyar Református Egyházközség is-
tentiszteleteinek a helye 2019-ben: Lutherse Kerk, 
Koestraat 2-4. (A „Fundatie” múzeum melletti 
templomhoz a bejárat a Potgieter Singel felől talál-
ható, az épület hátsó oldalán; a parkolás ingyenes.)
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Lelkipásztorok:
dr. Hermán M. János

és
drs. Kelemen Csongor Attila.

Presbiterek: Urbán Ákos gondnok, Rostás Kriszta, 
Németh Piroska, Truczkai József és dr. Berta Ba-
lázs. Orgonista: dr. Robert Helder.
Vendéglelkész a 2018-2019. tanév idejére: Ambrus 
András, Csekeleka-Kampen.
Fél évi kampeni mesteri képzést folytató sárospata-
ki teológusaink: Kinde Zsófia és Rózsa Dávid.

A 2019-ik év bibliai igéjével kívánunk 
mindenkinek áldott új esztendőt!

/Forrás: http://stud-theol.blogspot.com/

„Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőt-
lenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk 

kedvére éljünk.Mindegyikünk a felebarátja ked-
vét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. 

Hiszen Krisztus sem a maga kedvéért élt...” 
Róma 15:1-3a
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Újesztendő, vígságszerző
(Népi kántáló)

Újesztendő, vígságszerző most kezd újulni,
Újulással, víg örömmel most kezd hirdetni.

Hirdeti már a Messiást eljöttnek lenni,
Legyetek a nagy Istennek igaz hívei.

Új esztendő vígságszerző, most kezd újulni,
Újulása víg örömet akar hirdetni!

Elmúlt tőlünk az ó idő, melyben bánkódtunk,
bánat miatt siralomra gyakran jutottunk.

Bor-búzával, békességgel, áldjad népedet,
Hogy fennszóval dícsérhessük Istenségedet!

Óh, mily rövid ez az élet,
ragad minket az idő 

1.Óh, mily rövid ez az élet, /Ragad minket az idő: 
/ Íme, ismét már oda lett / Éltünkből egy eszten-
dő! / Tekintsünk még utoljára / Annak lefolyt pá-
lyájára, / S áldjuk jó Istenünket, / Hogy megtartott 
bennünket.”

2.Minden földi gondok múlnak,/ Semmi testi meg 
nem áll. / A bibor, fény porba hullnak, / Mindent 
elnyel a halál. / De a lélek szent javai / És az Isten 
parancsai / Nem változnak időkre, Megmaradnak 
örökre.

3.Juttas, Uram! Sok esztendő / Utolsó órájára. / Ne 
hagyj esnünk kételkedő / Siralmatos sorsára / Bol-
dogítson minket a hit, / Hogy, ki benned igazán 
hit, / Nem hal meg az időben, / Él vég nélkül az 
égben/  
Szabó Ferenc, in: Erdélyi Énekeskönyv,1917/101.

Ez esztendőt megáldjad…..
„Ez esztendőt megáldjad, / Ez esztendőt megáld-
jad, / Kegyelmedből, Úristen! / Bőséggel ékesít-
sed, / Bőséggel ékesítsed, / Te szent Jehova Isten! 
/ Téged áldnak, / Kik lakoznak e földnek színén. / 
És a puszta helyek is / Bőséggel, Halmok áhíto-
zódnak / Víg kedvvel. / Boldog, kit magadnak vá-
lasztál, / Sionnak királya.”
Batthyányi kódex, XVI, század – Geleji Katona Ist-
ván, in: Erdélyi Énekeskönyv,1917/103

Bölöni Domokos erdélyi író emlékezése:
„Legénykoromban a templom tornyából búcsúz-
tattuk az óévet. Egyik szilveszterkor, a kántorunk 
idő előtt lebetegedvén, nekem jutott a tisztesség, 
hogy a hangot megadjam és a kórus énekét irá-

nyítsam. Ekkor olyasmi mocorgott bennem, hogy 
talán a papi hivatást kellene választanom. A sors 
másként rendelkezett, de az a két ének ma is a fü-
lemben cseng. 
„Óh, mily rövid ez az élet, / Ragad minket az idő: / 
Íme, ismét már oda lett / Éltünkből egy esztendő! / 
Tekintsünk még utoljára / Annak lefolyt pályájára, 
/ S áldjuk jó Istenünket, / Hogy megtartott bennün-
ket.”
Ezt követte az újévköszöntő: „Ez esztendőt megáld-
jad, / Ez esztendőt megáldjad, / Kegyelmedből, Úr-
isten! / Bőséggel ékesítsed, / Bőséggel ékesítsed, / Te 
szent Jehova Isten! / Téged áldnak, / Kik lakoznak 
e földnek színén. / És a puszta helyek is / Bőség-
gel, Halmok áhítozódnak /Víg kedvvel. / Boldog, kit 

magadnak választál, / Sionnak királya.”
A mindenkori kántor privilégiuma volt, hogy a 
torony aljában illő tisztelettel hallgatózó népet kö-
szöntse, eképpen: Adjon az Isten minden jót, bort, 
búzát, békességet, áldást és szeretetet az új eszten-
dőben! Utána háromszoros Éljen! következett.
Aztán lebaktattunk a szűk, a hótól igencsak csú-
szós lépcsőkön, és visszaballagtunk a felekezeti is-
kolába, melyet az államosítás után kultúrházként 
használhattunk. Koccintgattunk, előkerült némi 
elemózsia is, aztán karéjba fogóztunk, középre 
állt a prímás, és legalább másfél órán át énekeltük 
nemzedékről nemzedékre öröklődő dalainkat.”
Bölöni Domokos (Dánya, 1946. augusztus 11.-)
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Dsida Jenő: Hideg téli est
Életünk hulló karácsonyfáján

halkan repesnek a lángok.
Fölöttünk és bennünk hömpölyög

a hidegáramú csönd.

Mosson ki, vigyen magával
fodros hátán mindent, ami volt:
esdő várakozások meddőségét,
kulcsoltkezű, hasztalan imákat.

Hópárnás nagy fenyők alatt
üljünk le a törpék közé,

burkolózzunk a hallgatásba
s húnyjuk le félig a szemünket.

S míg csillagok kezdenek pislákolni,
töprengjünk az eljövő felől:

hogyan kellene megszólalni?
S mindent elülről kezdeni?

Dsida Jenő: Templomablak
Kik csak az utcán

járnak-kelnek
szépséget rajta

nem igen lelnek,
kíváncsi szemmel
rá nem tapadnak:
csak egy karika,
szürke karika,
ólomkarika,

vén templomablak.

Rácsa rozsdás,
kerete málló,

emitt moh lepi,
amott pókháló, –
sütheti napfény,

sötét örökre,
mint világtalan,
bús világtalan,
agg világtalan

hunyt szeme-gödre.

De ki belép
a tág, iromba,

boltozatos,
hűvös templomba
s belülről pillant

ablakára,
megdöbbenten áll,
megkövülten áll,
elbűvölten áll: –

Nézz a csodára! –

Színek zengése!
Fények zúgása!

Mártír mosolya!
Szűz vallomása!
Kék, ami békül,
piros, mi lázad!
Magasba ragad,

a mennybe ragad
lángtünemény
és tűzkáprázat!

Ó, titkok titka:
a földön itt lent
belülről nézzen

mindenki mindent,
szemet és szívet / és harcot és békét! –

Áldja meg az Úr,/áldja meg az Úr
a belülről látók / fényességét!

Dsida Jenő: Alázatos, könyörgő zsoltár
Jóságos Isten, áldott szívű kertész,

ki minden reggel átsétálsz a kerten,
akit csodálunk gyökereket verten
figyelj: egy dudva zsoltárt énekel!

Jóságos Isten, áldott szívű kertész –
Szirmaim nem szép, pompás csillagok;
csak egy tövises, csúf növény vagyok,

lekonyult, béna, haszontalan.

Dudvának hinak. Mindenek gyülölnek:
megtűz a nap és kínoz a hideg,

mert nincs gyümölcsöm soha senkinek,
s én – mégis élni, élni akarok!

Mert, látod, mégis szép a madárének
és mégis szép a tavasz, illat, fű, rög,

s a kis méhecske énnekem is zümmög
és élni, élni, élni akarok!

Jóságos Isten, áldott szívű kertész!
Nekem nem árthat, aki örömest öl,

Csak Te ne bánts, ne tépj ki gyökerestől:
a kis dudvának legyen irgalom!

A fájón-édes élet napjai
legyenek mind-mind kiürített kelyhek,

s Te légy, akinek zsoltárt énekeljek,
míg lassudan a kerten áthaladsz!

S a kis, szomorú, mihaszna dudvára
– kérlek Istenem: – olykor rátekintsél,

s az több lesz neki minden drága kincsnél
Ne tépj ki Uram! Élni akarok! 

(Kolozsvár, 1924 )
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Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus (részlet VI)
Száraz nyelvem kisebzett, / égő fejem zavart.
Elindulok, mint egykor Csoma Sándor, / hogy fel-
kutassak minden magyart.
Székelyek, ott a bércek szikla-mellén, / üljetek 
mellém! Magyarok ott a Tisza partján, / magya-
rok ott a Duna partján, / magyarok ott a tót he-
gyek közt / s a bácskai szőlőhegyek közt, /üljetek 
mellém. / Magyarok Afrikában, Ázsiában, /Páris-
ban, vagy Amerikában, / üljetek mellém!/ Ti ez-
tán születők s ti porlócsontú ősők, / ti réghalott 
regősök, ti vértanúk, ti hősök, / üljetek mellém! /
Ülj ide, gyűlj ide, népem s hallgasd, amint éneke-
lek, / amint a hárfa húrjait, feszült idegem húrjait 
/ jajgatva tépem,/ó, népem, árva népem!

(Dsida Jenő 1907-1938)

Þ
„Deus est refugium nostrum”

Imádkozzunk!
Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk az 
Úr Jézus Krisztusban! Az új esztendőben Szent 
Lelked bátorításával emeljük fel szívünket, és kö-
szönjük azt a tudást, hogy 2019-ben is Te vagy az 
idők Ura, akiben nincsen változás. A zsoltárossal 
hisszük, hogy bár Előtted egy szempillantásnál rö-
videbb az esztendő múlása, Te azért még életünk 
utolsó óráján, a halál árnyékának a völgyében is 
velünk vagy.
Hálatelt szívvel köszönjük Istenünk a testi és a 
lelki ajándékokat: az egészséget és a gyógyulást, a 
próbatételek elhordozását, a jó szót. A kenyeret és 
munkát köszönjük, és azt, hogy mindenek fölött 
szeretetet adtál a Krisztusban, akinek az úrvacso-
rában adott ígéreteivel élhettünk a zwollei gyüle-
kezetünkben.
Kimondhatatlan örömet jelent körünkben a kis-
dedek születése és megkeresztelése: terjeszd ki 
áldó kezedet családjaikra és egész életükre.
Idős híveinknek gondozásáért és felkarolásáért 
könyörgünk, rendeljed ki nekik Édes Istenünk a 
mindennapi támogatást. Kárpátaljai temploma-
ink és iskoláink megmaradásáért fohászkodunk, 
tanítókért és a többségi nemzetek türelmességéért 
a szülőföldünkön. Elédbe hozzuk a hontalano-
kat és a bújdosókat, a világgá indult vándorokat, 
akiknek vígasztalásáért, megnyugvásáért és biz-
tonságáért imádkozunk. Angyalaid őrkődjenek 
fölöttük!
A szétszórtságban élő magyar hívek 

lelkigondozását tárjuk színed elé Istenünk, mun-
kásokat kérve a vetés és az aratás szolgálatába, 
hogy mindenki vehesse tudomásul: aki Tebenned 
hisz, nem vész el, és annak örök életet ajándékozol 
a Te mérhetetlen kegyelmedből.
Nemzetünk felelős vezetőit bölcsességgel hal-
mozd el Jó Atyánk, nyújts feléjük védő kart, hogy 
világszerte béke legyen. Leborulva kérjük, hogy 
népek és nemzetek között jóakarat, igazság és sza-
badság honoljon!
Könyörgünk, hogy szabadon bocsássák a fogoly 
székely testvéreinket…
Szent Fiad nevében, Lelked által kérünk: tartsd 
meg alkotását, a természetet. Indíts megbánásra 
és világméretű megtérésre, hogy a lakott földön 
jóvátehessük, amit elrontottunk!
Könyörgünk:pótold ki fogyatkozásainkat és újítsd 
meg rajtunk a Te jókedvednek az esztendejét. Is-
tenünk! Háromszor szent nevedet imádva kérjük 
a meghallgatást. Ámen

Írta és elmondta:
Hermán M. János 2018 dec. 31-én

à
Isten a mi menedékünk!

Imádkozzunk!
Tereád tekintünk Istenünk!

Kitől jön ránk minden áldás,
Legyen néked hálaadás,

Óh, szent, óh, véghetetlen!
Erős bástyánk, sziklavárunk!

Tartsd meg Anyaszentegyházunk,
Hogy álljon rendületlen!
S arcra hullva, leborulva,
halleluja zengjen itten:
Tartsd meg, áldj meg,

óh, nagy Isten!
(Dallama: Szép tündöklő hajnalcsillag)

Þ
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Ravasz László: Ars Hungarica (részlet)
Nekünk a nyelvünk nagyobb kincsünk, mint a 
földünk, mert régibb, s akkor is él, amikor a föld 
már nem a miénk. Nagyobb, mint a történel-
münk, mert a történelem a nyelvben elfér, de a 
nyelv nem fér el a történelemben.

Ezt az élő, zengő testet, ezt az óriási és közös 
műalkotást, kibeszélhetetlen szépségű lélekpar-
kot, maga az Alkotó teremtette, sok ezer év fi-
nomította, fejlesztette, ápolta. Dolgozott rajta az 
idő, az évszakok járása, a természeti és történelmi 
erők. Lángelmék alkotásaikkal gazdagították, fel-
fedezők kincseiket ide rejtették el, győzelmeikkel 
ezt szentelték meg.

Igazán közös kincsünk, egyetlen nemzeti va-
gyon, amelyből a szegény embernek is éppen any-
nyi jut, mint a hercegnek, vagy mint a grófnak. 
És csak annak nincs belőle semmi sem, aki maga 
dobta el magától. Titkos jegy, amelyből minden 
bábeli zűrzavarban egymásra ismerünk.

Címer, amelyet büszkén hordozunk az embe-
ri szellem mérkőző porondján. Leghűbb képünk, 
mert nem nyelvünk olyan, mint mi, hanem mi 
vagyunk olyanok, mint a nyelvünk. Bástyánk, 
lélekgyepűnk, védelmi rendszerünk, hódító had-
seregünk, szent kapunk, amely kizár és befogad, 
menedéket nyújt, és otthonunkat jelzi.

Nincs nemzeti vallásunk. Művészetünk, tudo-
mányunk és jogrendünk éppúgy Európáé, mint a 
mienk. Egyedül a nyelvünk, ami külön sajátunk 
és senki másé. Ezt beszélni és mívelni az igazi Ars 
Hungarica.”

Ravasz László a Dubamelléki Református Egyházkerület püs-
pöke. (Bánffyhunyad, 1882. szeptember 29. – Leányfalu, 1975. 

augusztus 6.)

Þ
Felhívás közös imára 

Kedves Magyar Testvéreink!
Székelyföldön, Csíkszeredán két fiatal magyar 

férfi nem otthonában a családjával, hanem rab-
társaival, a börtönben várja az idő múlását, és egy 
olyan új esztendőt, amely talán igazságot hoz szá-
mukra. Bűnük: mozgalomba szerveződtek. Küz-
döttek a magyar kultúráért, nemzeti értékekért, 

a magyar nyelvért, a nemzettudatért. Székely 
zászlókat tűztek ki középületekre, és autonómiát 
akartak. Fájt nekik Trianon. 2009-től titkosszol-
gálati eszközökkel figyelték őket. Egyiküknél be-
csomagolt, hivatalosan beszerzett pirotechnikai 
eszközöket, másikuknál Wass Albert könyveket, 
székely, és-magyar zászlókat foglaltak le. Egyikü-
ket egy nappal a gyulafehérvári határozat, Erdély 
bekebelezésének 97. évfordulója előtt 1 nappal, 
2015. november 30.-án, másikukat ugyanezen 
év karácsonya után 9 nappal tartóztatták le. Első 
fokon nem volt bizonyíték robbanószerrel való 
visszaélésre, így „csak” pirotechnikai eszközökkel 
való visszaélés miatt ítélték el őket 1 évre, és az 
előzetesben töltött idő miatt azonnal ki is szaba-
dultak. Az ügyészség azonban fellebbezett, a má-
sodfokú bíróság közvetlenül az ítélethirdetés előtt 
vádat módosított, nem adott szót a védelemnek, 
és jogerősen 5-5-évre ítélték őket ez év nyarán, 
terrorizmus vádjával. Soha senkit nem bántottak, 
bűncselekményt nem követtek el. Koncepciós per 
áldozatává vált a két nyílt tekintetű hívő magyar a 
XXI. század Romániájában. A magyar állam, ne-
ves jogászok, és a Kisebbségi Jogvédő Intézet is 
küzd az igazságért és a székely fiúk szabadságáért. 
Egy riportban ők mégis azt mondták, hogy leg-
jobban a magyarok imájának erejét érzik.

Ezért kérünk minden magyar érzelmű honfi-
társunkat határon belül, és határon túl, bárhol is 
tartózkodik éppen a világban, hogy 2018. decem-
ber 31-én magyar idő szerint 19 órakor, az óév bú-
csúztatása előtt mondjon el egy Miatyánkot Beke 
Istvánért és Szőcs Zoltánért, s rajtuk keresztül 
minden olyan testvérünkért a világban, akit ma-
gyarsága miatt ért üldöztetés, igazságtalanság.

A közös ima erejét már tudósok is bizonyítot-
ták. Fogjunk össze, hogy közös imánk ereje, rez-
gése erőt adjon a két magyar fiúnak és családjá-
nak, és ezzel biztosítsuk őket arról, hogy hiszünk 
bűntelenségükben, tisztaságukban, és egy igazsá-
gos jövőben.

Kedves Beke István, és Szőcs Zoltán! Veletek 
vagyunk, és közös imánkkal üzenjük Nektek: 
nem vagytok egyedül! Együtt visszük a kereszte-
teket!

Dr Bencze Izabella és Csóti György,
valamint a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársai
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Kiszabadult a halálra ítélt keresztény édesanya    
Asia Bibi nyolc évet töltött fogságban

Nyolc év után kiszabadult Pakisztánban a 
fogságból Asia Bibi, a halálraítélt pakisztáni ke-
resztény édesanya. Hölvényi György keresztény-
demokrata EP-képviselő, az európai néppárti 
frakció vallásközi munkacsoportjának társelnöke 
a bírósági felmentő ítélet kapcsán emlékeztetett 
arra, hogy a határozott nemzetközi kiállás ered-
ményt hozott a vallásuk miatt egzisztenciálisan 
fenyegetett keresztények érdekében. 

A magyar képviselő az öt gyermekes édesanya 
szabadon bocsájtását az átfogó nemzetközi szoli-
daritásvállalás és az emberi jogokért kiálló szemé-
lyek sikerének tekinti. A politikus örömét fejezte 
ki, hogy magyar EP-képviselőként részese lehetett 
annak a nemzetközi összefogásnak, amely a fel-
mentő döntést kikényszerítette.

„Közösek a gyökereink, ezért Európa és Ma-
gyarország sem feledkezhet meg a pakisztáni 
keresztényekről” - idézte fel a politikus néhány 
héttel ezelőtti felszólalását, amelyet a pakisztáni 
keresztények nagyszabású tüntetésén mondott el 
Genfben a European Organisation for Pakistani 
Minorities szervezet felkérésére. A képviselő em-
lékeztetett: a néppárti vallásközi munkacsoport 
társelnökeként két alkalommal sürgette parla-
menti interpellációban az európai kiállást Asia 
Bibi szabadon bocsátásáért. Emellett a jelenlegi 
ciklusban négy európai parlamenti határozat kez-
deményezői között szerepelt, melyek a jogtalanul 
fogvatartott fiatal keresztény nő felmentését köve-
telték. 

Asia Bibit azért ítélték halálra 2009-ben, mert 
a Pakisztánban érvényben lévő ellentmondásos 
istenkáromlási törvény szerint muszlim vallá-
sú kolléganőivel folytatott vitája során megalázó 
megjegyzéseket tett Mohamed prófétára. Pakisz-
tánban az Open Doors emberi jogi szervezet fel-
mérése szerint „szélsőséges fokú” a keresztényül-
dözés a pártok és a hatóságok támogatását élvező 
radikális iszlamista csoportok által elkövetett at-
rocitások miatt. Az ország a vallásüldözésről ké-
szült világrangsorban az ötödik helyen áll. Az 
ország hírhedt blaszfémia-törvényei halálbünte-
téssel sújtják a „hitehagyókat” és „istenkáromló-
kat”. A fenyegetettség miatt milliók menekülnek a 
szomszédos országokba.

Forrás: http://magyarhirlap.hu/cikk/132453/Kiszabadult_a_
halalra_itelt_kereszteny_edesanya

Þ

Székely Testvéreim! Erdélyi Magyarok!
Nézzünk végig magunkon. Kevesen vagyunk. 
Sokkal kevesebben, mint akik vágyunk Szé-
kelyföld autonómiájára és Erdély szabadságá-
ra. Persze, azok is szeretnék az autonómiát és a 
szabadságot, akik nincsenek itt, mert talán úgy 
gondolják, hogy ez a harc reménytelen. Magam 
is nem egyszer, amikor nekem szegezik a kérdést, 
hogy van-e remény, van-e esélye ennek az évszá-
zados küzdelemnek, megtorpanok és elbizonyta-
lanodom, hiszen „közös sikertörténetek” helyett 
sokkal inkább saját „kudarctörténeteinkről” be-
szélhetünk...

Valljuk be őszintén: az elmúlt huszonkilenc 
esztendő tapasztalata mindnyájunkban kételyeket 
ébreszt: van-e értelme újból és újból összegyűlni, 
a „nagy menetelést” folytatni, őrtüzeket gyújtani, 
zászlót lobogtatni, petíciót fogalmazni, törvény-
tervezetet benyújtani, a túlerővel szembeszállni, a 
hatalommal ölre menni?!

Amikor azonban elbizonytalanodunk, meg-
győződésünkben megingunk, hát gondoljunk 
vissza a száz évvel ezelőtti időkre. Mérjük meg a 
mai eszünkkel, hogy volt-e oka reménykedni az 
akkori Romániának abban, hogy a nála négyszer 
nagyobb Magyarországtól sikerül elcsatolnia Er-
délyt. Vagy gondoljunk bele abba, hogy a száz 
évvel ezelőtt Gyulafehérváron összegyűlt romá-
noknak volt-e okuk hinni, hogy Transzilvániát 
megszerezhetik maguknak.

Lehetetlennek tűnő helyzetünkben vegyünk 
hát példát a románokról, és legalább olyan jól 
politizáljunk és harcoljunk jogainkért, mint aho-
gyan ők tették annak idején Erdély megszerzése 
érdekében.

Vagy jöjjünk közelebb az időben, és gondoljunk 
arra, hogy milyen esély kecsegtette Temesvár ki-
csiny református gyülekezetét, elnyomott román 
és magyar népét 1989-ben, a nacionálkommunista 
Ceauşescu-rezsimmel szemben. Ígérkezett-e va-
lós lehetősége a győzelemnek?

Hideg fejjel nézve, mindezek teljesen remény-
telennek tűnhettek. A történelem azonban nem 
„hideg fejjel” mérlegel. Nem mindig az győz, aki 
nyerésre áll. A világ változik, az erőviszonyok 
gyorsan átrendeződnek. Öröknek hitt szövetségek 
bomlanak fel, nem remélt szövetségek születnek. 
A változó világban reménytelennek tűnő helyze-
tek is jóra fordulhatnak. És az isteni gondviselés-
ben is hinnünk kell.

Ehhez azonban hitre van szükség, és hitből 
fakadó cselekedetekre. Hogy minden tőlünk tel-
hetőt megtegyünk céljaink és reményeink megva-
lósítása érdekében. Még akkor is, amikor minden 
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reménytelennek látszik, és mindenki arról akar 
meggyőzni, hogy a küzdelemnek nincs értelme...

Jó, hogy ma mindnyájan együtt vagyunk, akik 
nem kapitulálunk és nem dezertálunk, akik a ki-
csinyhitűségen és pártpolitikán felülemelkedve 
összefogunk, nem csüggedünk, hiszünk, remé-
lünk és cselekszünk!

Kéréseinkkel forduljunk bizalommal Istenhez. 
Isten után pedig ügyünk képviseletében fordul-
junk román Testvéreinkhez, a román és magyar 
kormányhoz, parlamenthez, a nemzetek közössé-
géhez.

Beszédemet azzal zárom, amivel Cato római 
szenátor – a hagyomány szerint – valamennyi fel-
szólalását hazáját féltve végezte: „Ceterum censeo 
Carthaginem esse delendam.” Ám mi nem Kar-
thágó lerombolását kívánjuk, hanem a Székely-
föld és Erdély autonómiáját. Nem rombolással és 
nem hatalmi erővel, hanem békés eszközökkel. 
Mert Gyulafehérvárra és Trianonra az egyetlen és 
helyes válasz: az autonómia.

Tőkés László az EMNT elnöke Elhangzott Sepsiszentgyörgyön, 
2018. nov. 18-án a Székely Nagygyúlés alkalmával, annak 

emlékére, hogy 1918. nov. 19-én Budapesten megalakult a Székely 
Nemzeti Tanács

 
Þ

Véget ért a száz év magány
a Kárpát-medencében

Potápi Árpád János államtitkár szerint véget ért 
a száz év magány a Kárpát-medencében. A nem-
zetpolitikáért felelős államtitkár a Csíki Székely 
Múzeumban beszélt erről 2018 nov 23-án, péntek 
este, a Kratochvill Károly és a Székely Hadosztály 
című kiállítás megnyitóján. --- Potápi kijelentette: 
„A magyar kormány nem mond le erről a földről”, 
nem mond le a magyarságról, a magyar nemzetré-
szekről és a magyarság történelméről. Hozzátette, 
ma már nem kell országhatárokat megváltoztatni 
a magyarság megvédéséhez. --- „Véget ért a száz év 
magány korszaka. Gazdaságfejlesztő programok-
kal, tematikus évekkel, a kárpát-medencei okta-
tási és gazdasági tér létrehozásával mind-mind 
arra törekedtünk az elmúlt nyolc évben, hogy az 
Önök szülőföldön való boldogulását elősegítsük” 
– jelentette ki az államtitkár.--- Felidézte, hogy 
nemrég a szerémségi Maradékon járt, ahol emlé-
keznek még arra, hogy 1918 októberében, néhány 

nappal a halála előtt a településen járt Tisza Ist-
ván miniszterelnök. Összehívta a falu népét, és 
azt mondta nekik, hogy a monarchia a háborút 
elvesztette, de arra kérte őket, hogy őrizzék meg 
a hitüket, a magyarságukat. „Ezt mondhatta volna 
Erdélyben is, ha ide jön” – fogalmazott az állam-
titkár.
Felidézte: a miniszterelnöki székben Tisza Ist-
vánt követő Károlyi Mihály önkényesen leszerelte 
a magyar hadsereget, és ennek következtében az 
antant seregei kényükre-kedvükre vonulhattak be 
Magyarországra. Ebben a helyzetben tett hitet a 
hátországban egy sereg, a Székely Hadosztály arra, 
hogy akár élete árán is megvédi a hazát. Úgy vélte, 
erre akkor is büszkeséggel kell emlékezni, ha nem 
az történt, amit a Székely Hadosztály akart.--- 
Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármes-
tere felidézte: a Székely Hadosztályt megszervező 
Kratochvill Károly személyében volt egy ember, 
akit sokan követtek, akik tették a dolgukat. Úgy 
vélte, ma is az a parancs, hogy „tegyük a dolgun-
kat”. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) színeiben megválasztott politikus úgy 
vélte: nem igaz, hogy a székelység megszállás alatt 
van. Hozzátette: a közösség vezetői azon dolgoz-
nak, hogy egy újabb magyar világot építsenek fel, 
mely immár nemcsak négy évig tart, mint az 1940 
és 1944 közötti.

Forrás: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxvzLrCk
MLNKQTgJBCMjMFczNbbg

à
A Magyar Országgyűlés 2019-et

II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánította 2018. 
nov. 27-én

Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza azo-
kat a rendezvényeket, megemlékezéseket, vala-
mint oktatási anyagok készítését, amelyek méltó 
emléket állítanak II. Rákóczi Ferenc szabadság-
küzdelmének mind az anyaországban, mind a ha-
táron túl élő magyarság és a diaszpóra magyarsá-
ga körében.

Þ
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Lelki útravaló 2019-re

Még ha nem is tudnám,
hol talál majd nyugalmat lelkem

az ádáz időkben,
és ha arcomat

gond, csalódás, megrettenés
felhője árnyékolná is be,
s ha napszálltakor még 

nyugtalan lenne a szívem,
tudom, tudom,
hiszem, hiszem,

Te fogsz akkor is majd
jótevő kezeddel

megnyugtatni engem.

Irgalmad tiszta árnyékába
Rejtem el újra az életem,

Mert nem lesz más menedékem.
Jóságod ismét lelkem védőpajzsa,
sebeimre gyógyír Igéd balzsama.
Ha Kelet felé indulok, ott vagy,

ha Nyugat felé, ott is szembejösz velem,
ha Északra érkezem, felismersz ott is Uram,        

ha Délre fordulok, ott is meglátom szent kezed.
Tied az életem kettőezer-tizenkilencben,

mint volt kezdetben, s lesz a végen,
ha majd zarándokutamat itt bevégzem,

meghallván égig igéző zenédet,
haza hívó szelíd kérésed:

a messze földről jöjj haza, gyermekem!

Addig is, és mindvégig csak ez kérésem:
Jó Uram, én Istenem,

nyugtasd meg magaddal
zaklatott szívem.

Háromszázhatvanöt napon át,
reformációd ötszázkettedik évében

nyújtsd lelkemhez áldó kezed,
hívj magadhoz még közelebb,
köztünk tér-idő semmivé lesz

végtelennel testetöltesz,
véges szívem jászolod lesz.

Terelgesd lépteim idegen földön
végig a végig, mennyei célig,
míg alkotó utam kimérted

szépséges világod
magyar tájain
E drága lelki, 

testi szülőföldön.
Ámen.

Békefy Lajos 

Csángó szokást és áldást felidézve kívánt boldog új 
esztendőt Áder János köztársasági elnök 
„Csak rajtunk múlik, hogy mire mondunk nemet 
és mire mondunk igent.” Áder János szerint az új 
esztendőnek számos régi-új elhatározással vágunk 
neki, a Szilveszter elmúltával azonban néha úgy tű-
nik, mintha az újévi jókívánságok beteljesülését, az 
újévi fogadalmak betartását rajtunk kívül álló erők 
akadályoznák Áder János megfogalmazása szerint 
mondhatunk nemet mindarra, ami mérgezi hét-
köznapi életünket: az elaljasult közbeszédre, az em-
bertársainkat vallásukban, identitásukban, méltó-
ságukban sértő cselekedetekre. Szerinte külső erők 
nem akadályozhatják meg, hogy nemet mond-
junk a „másokra való mutogatásra, a magunk fe-
lelősségének palástolására, a mindenkin átgázoló 
törtetésre, a becstelenségre, mások tisztességének 
elvitatására”. „Mondhatunk nemet az igénytelen-
ségre, az ünnepeinkből gúnyt űző cinizmusra, az 
érdekek szerint torzított valóságra, a rövidlátó gon-
dolkodásra” – folytatta Áder János. Hozzátette azt 
is, hogy környezetünk felelőtlen kirablására, a vi-
zeinket mérgező, a levegőt szennyező, a jövőnket 
felélő kíméletlen valóságra is lehet nem a válasz. 
„Mint ahogy mondhatunk igeneket is” – idézte az 
MTI az államfőt. Majd példaként említette, hogy 
mondhatunk igent mindarra, amilyennek a jö-
vőt, a magunk és gyermekeink életét szeretnénk 
látni. Otthonaink békességére, az egymással való 
törődésre, a teljesítmény elismerésére, a tisztessé-
ges versenyre, a barátainkat segítő jó szándékra is 
mondhatunk igent – tette hozzá. A köztársasági 
elnök hangsúlyozta, hogy „mondhatunk igent a 
magyar nemzetre, Kárpát-medencei együvé tarto-
zásunkra, a magyar érdekek képviseletére, hagyo-
mányaink ápolására, anyanyelvünk megóvására.” 
Továbbá egy erős Európára, egy erősebb Európai 
Unióban erős Magyarországra, és mondhatunk 
igent a tisztább környezetre, vizeink, földjeink, er-
deink védelmére – húzta alá. - Áder János beszédé-
ben felidézte, hogy a csángó magyarok – ősi szokás 
szerint – az esztendő első óráiban még ma is házról 
házra járnak és áldást kérnek a falunak, szülőföld-
nek, a közös nyelvet beszélőknek, mert tudják: az 
összetartó gondolatoknak, akikhez bekopogtattak 
közösségben az egyes ember is erősebb. „Bőséget 
és jó kenyeret kívánnak egymásnak, majd zenével 
és énekkel űzik el az ártó erőket” – tette hozzá. Úgy 
fogalmazott, ezek az emberek nemcsak magukra és 
azokra. Az áldás kérése ugyanis a falunak, a szülő-
földnek és a közös nyelvet beszélőknek is szól, hi-
szen tudják, hogy összetartó közösségben az egyes 
ember is erősebb. „Szeressük embertársunkat, vagy 
azért, mert jó, vagy azért, hogy jó legyen” – idézte 
Szent Ágostont az államfő, aki beszéde végén bol-
dog új évet kívánt Magyarországnak.
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A 25. Becket Szent Tamás-emléknap előadásai 
Esztergomban

(2019. jan.5.)
A magyarok számára a kereszténység a teológiai 
hagyományok mellett egy társadalmi berendezke-
dést is jelent, amely több mint ezer éve meghatá-
rozza az ember méltóságát, a családot, a nemzetet, 
az állam és az egyházak helyzetét. „Néppárti kor-
mányunk van, mely kereszténydemokrata szel-
lemiségben kormányoz (...) felépítettük egy 21. 
századi kereszténydemokráciát, amely garantálja 
az ember méltóságát, szabadságát és biztonságát, 
megvédi a férfi és a nő egyenjogúságát, a hagyo-
mányos családmodellt, féken tartja az antiszemi-
tizmust, megvédi keresztény kultúránkat, esélyt 
ad nemzetünk fennmaradására és gyarapodására” 
- jelentette ki Sztáray Péter államtitkár. Leszögez-
te, a magyarok ma úgy képzelik el Magyarorszá-
got és Európát, hogy az elismeri a kereszténység 
fontosságát, alapja a család; Európát pedig a nem-
zetek Európájaként értelmezik, amely nem kire-
kesztő, de ragaszkodik értékeihez. Az államtitkár 
úgy vélte, a különbségek nem adhatnak okot arra, 
hogy bármelyik országot megbélyegezzék, és kire-
kesszék a közös döntés lehetőségéből. --- „A nem-
zetek nélküli európai egyesült államok lázálmára 
csak úgy adhatunk eredményes választ, ha erős 
nemzetekre támaszkodhatunk, melyek együttmű-
ködve képesek a jövő problémáit megoldani - fo-
galmazott Sztáray Péter.
A megemlékezésen Kásler Miklós, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának vezetője előadá-
sában az államalapítástól mutatta be a két társa-
dalom egyházszervezésének és hatalmi beren-
dezkedésének folyamatos változását, kiemelve 
Becket Tamás, Canterbury érseke és Bánfi Lukács 
esztergomi érsek sorsának hasonlóságát, amikor 
hitük védelmében és az egyház függetlensége ér-
dekében szembefordultak királyukkal. --- „Becket 
Tamás vértanúságig tartó felelősségvállalása örök 
időkre szóló példa marad” - mondta az MTI-nek 
Kásler Miklós.
Hasonlóképpen fogalmazott részben magyarul 
elmondott köszöntőjében Iain Lindsay, az Egye-
sült Királyság magyarországi nagykövete, aki azt 
mondta, „Becket Tamás élete sem volt érdemte-
len, de mártíromsága a kor emberéből a minden-
kor emberévé tette”.
Esztergom polgármestere zárszavában úgy vélte, 
nehéz korban élünk, amely nem törődik Istennel, 
elhanyagolja a nemzeti öntudatot, és veszni hagy-
ja azokat az értékeket amelyeknek világában egyet 
jelent magyarság és kereszténység és a keresztény 
Európához való tartozás. --- „Csak a lelkeket érin-
tő erkölcsi értékrend hirdetése és elfogadása teszi 

lehetővé az élet megmaradását és előbbre jutá-
sát. Olyan közösségeket kell kovácsolni, ahol ez 
az összetartozás védettséget biztosít. A közös hit 
és szeretet biztosít védelmet a szekularizált világ 
rombolásával szemben” - fogalmazott Romanek 
Etelka (Fidesz-KDNP). --- A rendezvény előtt, 
amelyet a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő 
Egyesület, valamint a Rudnay Sándor Alapítvány 
szervezett, ökumenikus szertartás volt Eszter-
gomban, a Szent Tamás-hegyi kápolnában.
Esztergom és Canterbury a 12. század óta áll kul-
turális és vallástörténeti kapcsolatban. Mindkét 
település érseki központ. Egykori főpapjaik, Bec-
ket Tamás és Bánfi Lukács esztergomi érsek pá-
rizsi tanulmányaik idejéből származó személyes 
barátsága alapozta meg a két város jó viszonyát. 
--- Az 1170-ben mártírhalált halt Becket Tamás 
érsek éppúgy kiállt az egyház autonómiája mel-
lett, mint a magyar egyház akkori feje. Becket Ta-
más halála után Jób érsek prépostságot alapított 
Esztergomban a vértanú tiszteletére. --- Lékai 
László bíboros - aki 1976-tól haláláig, 1986-ig volt 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke - Becket 
Tamás 1538-ban Esztergomba került ereklyéinek 
egy részét Canterbury érsekségének adományoz-
ta, mivel Angliában VIII. Henrik rendeletére a 
szent összes emléktárgyát megsemmisítették.
Forrás: https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/01/05/

a-keresztenyseget-elveto-nemzet-pusztulasra-van-itelve 

Þ
Saint Exupéry imájából

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászko-
dom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági 
sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú 
fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktar-
táshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értel-
mesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan 
örömöket és magaslatokat!
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben 
mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy 
a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, vissza-
esések az élet magától adódó ráadásai, amelyek 
révén növekedünk és érlelődünk!...
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, ami-
re szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!
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Credo
Hiszem, hogy Isten mindenből, a legrosszabból 
is, jót tud és akar előhozni.Ehhez emberekre van 
szüksége, akik engedik, hogy minden a javukra 
szolgáljon.—
Hiszem, hogy Isten minden kényszerhelyzetben 
annyi ellenálló erőt akar adni, amennyire szüksé-
günk van. De nem adja meg előre, hogy ne ön-
magunkra, hanem egyedül Őrá hagyatkozzunk. 
Az ilyen hitnek le kell győznie minden félelmet a 
jövőt illetően.
Hiszem, hogy Isten nem időtlen Végzet, hanem 
őszinte imádságokra és felelős tettekre vár és vá-
laszol. Ámen.

(Dietrich Bonhoeffer 1906-1945) 

Ausztria. Hírek a nyugateurópai magyar protes-
táns gyülekezetek életéből

Felsőőr. Lelkész: Gúthy László, 1992 óta. Is-
tentisztelet vasárnap és ünnepnap: 9:30 h. 
Cím: A-7400 Oberwart Felsőőr. Reformierte 
Kirchengasse 16. Tel: +43-3352-32416 te-
lefax +43-3352-32416 13 Villámposta: 
kirchengemeinde@ref-kirche-oberwart.com 
Honlap: http://www.ref-kirche-oberwart.com/ 

Bécs. Dr.Karvansky Mónika ref. lelkész az Auszt-
riai Református Egyházon belül működő Auszt-
riai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat 
istentiszteleteit 2008-óta biztosítja a magyar 
híveknek Bécsben és Linzben. Minden vasárnap 
17:00 órakor tartanak istentiszteletet az első ke-
rületben található Dorotheergasse 16. szám alatt 
lévő református templomban, kivéve a hónap 
első 
vasárnapját. Dr. Karvansky Mónika lelkésznő 
elérhetősége: email:bemaref@gmail.com --- 
tel:00 43 699 1887 8068 --- www:reformatus.at

Bécs. Dr. Wagner Szilárd 2018 szeptemberétől 
látja el az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyü-
lekezet lelkigondozását. A lelkészi hivatal címe: 
Capistrangasse 2/15. A-1060, Wien. T:00 43 650 
58 777 12. E-mail: maegy.austria@gmail.com. --- 
www.facebook.com/ aumagyevgyul/

Németország.
Interjú a hetven éves dr. Varga Pál lelkipásztorral. 
Varga Pál református lelkész 4 évtizede él Né-
metországban. Ő a Németországi Magyar-ajkú 
Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke. 
Idén másodjára vállalt mentori szerepet a Kőrösi 
Csoma Sándor Programban. Ráksi Lajos KCSP-
ösztöndíjas beszélget vele a diaszpórában élő 
magyarok helyzetéről, kihívásokról, sikerekről, 
kudarcokról és a KCSP ösztöndíjprogramról. 
https://youtu.be/Jsk6jBdPtQs 

Nürnberg. Petzold- Fekete Ivett református 
lelkészt 2019 január 1-el választották meg a 
nürnbergi magyar gyülekezet lelkészi fél-állására. 
Egyházközségünk nevében e helyről is áldásos 
szolgálatot kívánunk a lelkész testvérünknek és 
a nürnbergi híveknek. --- A St. Martha templom 
gyülekezeti terme: Königstr. 67. 90402-Nürn-
berg. További információ Petzold-Fekete Ivett 
református lelkésztől kérhető: ifekete4@freemail.
hu Bíró Péter gondnok telef: 00 49 179-2401406

Holzhausen: Presbiteri Konferencia. A presbite-
rek – de más gyülekezeti tagok számára is – gaz-
dag alkalom a továbbképzésére és az éves talál-
kozásra. Ennek helye (már 17. éve) : Holzhausen. 
Ideje: 2019. ápr. 12-14. Témája 2019-ben: „Az 
ökumené szerepe a magyar diaszpórában” Elő-
adó: dr. Varga Pál.

Ífjúsági Konferencia (EMEIK) 2019-ben 60 éves 
fennállási jubileumot ünnepel! Helye ennek is: 
Holzhausen, ideje: ápr. 13-19. --- Ezen bárki részt 
vehet! Fiatalok kedvezményt kaphatnak.
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 
(EPMSZ) 1969-ben alapították Svájcban, így 
2019-ben az 50. évét ünnepli. „Akadémiai Nap-
jait” az ausztriai Felsőőrön tartja 2019 ápr. 29 és 
május 4. Között. A téma : „Milyen közösségben 
az erö?”
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Eladó a rotterdami svéd templom
Már tíz éve múlt, hogy a svédországi Evangélikus-
Lutheránus Egyház tulajdonában álló templomba 
nem térnek be a svéd matrózok. Annakidején a 
svéd hajók tengerészeinek a felkarolására emel-
ték a rotterdami Parklaan-ban található épületet 
1947-ben. A vendégfogadó emeletet nemcsak 
hálószobákkal, hanem még szaunával is ellátták, 
elejét szerették volna venni a hajósok elzüllésé-
nek, azt szerették volna, teljesen otthon érezzék 
magukat a keresztyén környezetben. Saját lelkészt 
is alkalmaztak a Hollandiában élő hat ezer svéd 
állampolgár lelkigondozására, de sajnálatos mó-
don ők sem jeleskednek az istentiszteletek látoga-
tásával.

A lelkészi állás fenntartását és a felmerülő 
költségeket a svéd nemzeti egyház fizeti, olykor 
pedig az is előfordul, hogy a négy skandináv állam 
hívei és lelkészei közös istentiszteletet tartanak. Jó 
tudni, hogy majd a templom eladását követően 
is törödnek a hollandiai svéd szorvány híveinek 
a gondozásával. Terveik szerint valamelyik na-
gyobb városban bérelnek épületet az egyházi köz-
pontjuk számára. 

Ez az évvégi tudósítás egyrészt a svéd nem-
zeti egyház felelősségteljes szolgálatát tükrözi, 
másfelől pedig része az egyházfenntartók folyama-
tosan fogyó lélekszámáról szóló hollandiai hírek-
nek. Messziről úgy tűnik, hogy romlás és változás 
dúl mindenen, pedig örömteljes hírekkel is talál-
kozhatunk. A 17,3 milliós lakosságú országnak a 
40%-a még mindig egyháztag. Az elvilágiasodás 
és az újfajta európai migráció közepette külföldi 
keresztyének is igénylik a hitük gyakorlásának a 
közösségi alkalmait. Román orthodox istentisz-
teletet például húsz helyen, magyar református 
istentiszteletet pedig öt városban tartanak egy 
ideje. Jóllehet állandó lelkész nélkül, de magyar 
katolikus testvéreink is több városban szervezték 
meg az istentiszteleteik tartását. Nem hivatalos 
adatok szerint a hollandiai magyarság lélekszáma 
huszonhatezer, javarészük római katolikus vagy 
protestáns.

Templom pedig igazán elkelne a magyarok 
számára is egy olyan fontos városban mint Rot-
terdam. A magyar történelmi egyházaink kö-
zös erőfeszítéssel fenn is kellene tartsanak egy 
ökuménikus egyházi központot, hiszen van reá 
igény.

Helyi vonatkozású hollandiai híreink
In memoriam Deli Ferenc Imre (Hallum, 1941 
júl.16- Heerenveen, 2018 nov.24.)
Deli Ferenc (Ferrie) atyánkfia temetése 2018 dec. 
1-én vola heerenveeni Sionskerk templomában. 
(Deli Ferenc felesége, Hendrikje Deli-de Vries 
2009 febr. 8-án húnyt el.)
Levelezési cím: Wolvegasterweg, 47. – 8421 PS, 
Oldeberkoop. Elhunyt testvérünk édesapja gyer-
mekként először 1923-ban került Rinsumageest 
nevű fríz faluba, hazatért Magyarországra, azután 
visszajött Hollandiába és megházasodott. Lásd: 
https://vijfeeuwenmigratie.nl/mensen/bijdragen/
biografie-hongaar-imre-deli )

Oklevél dr. Hermán M. János részére
A Magyar Unitárius Egyház az Úr 2018-ik esz-
tendejét a vallásszabadság évének nyílvánította és 
hálával ünnepelte az 1568. évi tordai országgyűlés 
vallásügyi törvényalkotásának a 450. jubileumi 
évfordulóját.

Nt. Szabó László püspöki tanácsos előterjesz-
tése nyomán a Magyar Unitárius Egyház Zsinata 
2018 dec. 8-án a Kolozsváron tartott ülésén okle-
velet adományozott Hermán M. Jánosnak:”A jubi-
leumi év zárásaként megköszönjük a hozzájárulást 
ünnepléseinkhez, valamint a tordai országgyűlés 
örökségének közös ápolását. Isten áldása kísérje 
mindnyájunk életét és közösségszolgálatát.”

A kampeni Stefan Paas professzor új könyvének 
a bemutatása a Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézetben 
Két új kötetet mutattak be szerdán, december 
12-én a Kolozsvári Protestáns Teológiai Inté-
zet dísztermében. Stefan Paas holland teológus 
missziológiai könyve öt erdélyi lelkipásztor fordí-
tásában jelent meg magyarul, Márton János bonc-
hidai lelkész pedig A megváltó csodáinak ószövet-
ségi háttere című disszertációját foglalta kötetbe.

Az új kötetek ismertetése előtt Kállay Dezső 
rektor köszöntötte az egybegyűlteket. Úgy véli, a 
megjelent kötetek élő könyvek lesznek: nem attól, 
hogy valaki megírta, lefordították, kinyomtatták, 
hanem attól, hogy a kezünkbe vesszük és olvas-
suk. A rektor rámutatott: gondolkodó emberre 
van a legnagyobb szükség, a teológiai szakköny-
vek pedig erre sarkallnak, gyakorlati alkalmazásra 
is buzdítva olvasóikat. „A könyv mindaddig ha-
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lott, amíg valaki el nem kezdi olvasni, gondolato-
kat nem ébreszt benne” – hangzott el.

A Juhász István Alapítvány részéről Ries 
Nieuwkoop holland lelkipásztor foglalta össze a 
könyvek kiadásának hátterét. Kitért az évtizedes 
holland-erdélyi peregrinációra, a 25 éve alakult 
alapítvány rendeltetésére, illetve a tízéves Exit 
alapítvány és kiadó tevékenységére – csaknem 
harminc könyvet adtak ki. Az alapítvány nevé-
ben ajándékként ajánlotta fel a diákoknak, taná-
roknak, lelkipásztoroknak Stefan Paas magyarra 
fordított munkáját, kijelentve: „az egyház vagy 
missziós egyház, vagy nem egyház.”

A kötet fordítói nevében Batizán Attila, a Juhász 
István Alapítvány egykori ösztöndíjasa ismertette 
az elvégzett munkát. Egy missziói továbbképzés 
meghívottja volt Stefan Paas holland teológus, 
amikor felmerült az igény a 
magyar nyelvű szakiroda-
lomra, így az író javaslatára 
hozzáláttak a fordításhoz, 
és megszületett Az utolsó 
idők munkásai című kötet. 
Batizán Attila elmondta, a 
kötet a missziói gyülekezet 
képét, vázát rajzolja meg. 
Érinti a változó egyház prob-
lémáit, gyakorlati modelle-
ket sorakoztat fel, amelyek itthon és Hollandiában 
is működőképesek. A kötet fordítói: Batizán At-
tila, Császár Béla, Kelemen Csongor Attila, Nagy 
Gábor, Tőkés Attila.

Az eseményen Márton János bonchidai lelki-
pásztor kötetben megjelent disszertációját mutat-
ta be. Elmondta, hét évet dolgozott az anyagon, 
amely A megváltó csodáinak ószövetségi háttere 

címmel jelent meg. Rámutatott: többnemzetiségű 
településen érdekes megfigyelni, hogy a közössé-
gek különbözőképpen nyúlnak a mindnyájunkat 
érintő kérdésekhez, megoldásokhoz, így a cso-
dákhoz is. A témának 2500 éves irodalma van, így 
bőven akadt forrásanyag. 

A kötetben a szerző tisztázza a csoda fogal-
mának különböző meghatározásait, filozófia-
ilag is megközelítve azt, ismerteti a történeti 
Jézus-kutatást és ennek társadalomtudományok-
ban való jelenlétét. (Berekméri Gabriella) http://
www.reformatus.ro/kettos-konyvbemutato-a-
teologian.html

Ries Nieuwkoop és Hermán M. János lelkészek 
hágai szolgálata: Kerk- en Buurthuis Bethel, 2019 
jan. 10-én, 19-22 h.
Huszonnégy órás, vagyis állandó istentisztelet ke-
retében vállalnak közösséget a hollandiai keresz-
tyén egyházak az elutasított Tamrazyan családnak 
a menedékjoga érdekében. Híveinket is tisztelettel 
hívjuk erre a holland és magyar nyelven tartott, a 
menekült örmény testvéreinkkel együttérző szol-
gálatra.

Dr. Riemer Roukema professzor beiktatása a 
Zwollei Wallon Gyülekezet lelkészi állásába 
2019 jan. 13-án. -- A francia menekült gyüleke-
zet múltjára és a templomuk történetére nézve 
a mellékelt honlapon találunk adatokat: www.
waalsekerkzwolle.nl Zwolléban 1686-ban het-
ven hugenotta menekült nyert befogadásra. 
(XIV. Lajos francia király az 1685. október 18-án 
Fontainebleau-ban kelt ediktumában hatálytala-
nította az 1598. április havában kelt, az úgyneve-
zett Nantes-béli ediktumot, amely szerint a katoli-
kusok és a reformátusok polgárjogilag egyenlőek 
voltak. Ekkor 400.000 francia protestáns, vagy-
is hugenotta menekült el Franciaországból). A 
zwollei magyar gyülekezet presbiteriumát is meg-
hívták a lelkészi beiktatásra. Dr. Riemer Roukema 
könyvét: Gnózis és hit a korai keresztyénségben 
Nagyváradon mutattuk be 2010-ben. ( Exit, Ko-
lozsvár, 2009, ford. Gödriné Sylvester Réka és 
Tunyogi Lehel). A kötetet Hermán M. János tan-
székvezető ismertette a szerző jelenlétében a Par-
tiumi Keresztény Egyetemen.
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Dr. Magda van der Ende könyvének bemutatója 
2019 jan. 25-én: Domkerk, Utrecht, 16-18 óra kö-
zött
Magda van der Ende: „Zeg mij, wie ben je … Tien 
Bijbelse vrouwen en kabbala”, uitgegeven door 
Rinus van Warven.
A könyvben szereplő tíz bibliai nőről Thijs 
Kwakernaak képzőművész készített kisplasztikát, 
és ennek a bemutatására is a nevezett helyen és 
időpontban kerül sor.--- Előzetes jelentkezés és 
tájékoztató: Tentoonstellingscommissie Domkerk
E mail: ttc@domkerk.nl ---
Magda van der Ende dr. Juhász István professzor 
vezetésével doktorált Kolozsváron 1982-ben. 
Dissszertációjának a címe: Imre Lajos élete és te-
ológiai munkássága. Ráday College Press, Buda-
pest 1990.—Lásd dr.Kozma Zsolt: Változó idők-
egységes életmű. http://erdelyimuzeumfolyoirat.
adatbank.transindex.ro 

Egyházközségünk szolgálati naplójából
Hálatelt szívvel tekintünk vissza a 2017 okt.22 
és 2018 dec.26 között tartott istentiszteleteinkre, 
amelyekről részletes feljegyzéseket készítettünk.
--- A tizenkilenc istentisztelet keretében négy al-
kalommal volt úrvacsoraosztás, egyszer esketésre, 
egyszer pedig temetésre került sor.

Résztvevők lélekszáma:
2017 okt. 22-én=56; nov.26-án=77;2017 dec.24=36. 
2018 jan.14=53; febr.11=43;márc.11=24;ápr.2=43; 
2018 ápr.8=19; máj.21=38; jún.10=31; júl.22=20; 
2018 szept.9=105;okt.14=33; nov.12=37;dec.9=38; 
2018 dec.26=46 lélek. (Az amsterdami esketé-
sen 2018 dec. 1-én 120-an vettek részt, szolgált 
Hermán M. János. A temetésen 2018 nov. 24-én 
Capelle a/d Ijssel ravatalózójában 250-en voltak, 
szolgált Kelemen Csongor Attila.)

Az esketésen és a temetésen résztvevők számát fi-
gyelmen kívül hagyva, a zwollei templomi isten-
tiszteleteken alkalmanként átlagosan 43 személy 
vett részt.

• Istentiszteleteinken résztvevő gyermekek 
lélekszáma 3 és 9 közötti volt, a felügyeletet 
foglalkozások vezetését többnyire Némethné 
Scherman Piroska és dr. Berta-Érsek Réka 
vállalta.

• Dr. Hafenscher Károly professzornak, a Refo 
500 kormánybiztosának köszönhetően 1500 
euro támogatásban részesültünk, amiből az 
orgonista honoráriumát és a templomi bérle-
tet fizettük.

• Perselyes adakozásunk fedezte a két kiállítás-
sal, virágok és kávé vásárlásával járó költsége-
ket.

A Zwollei Magyar Református Egyházközség Presbitériumának a megbízásából szerkesztette 
Hermán M. János és Szomor Attila 

Info: jhermanm@gmail.com 
A Zwollei Harangszó a https://hermanmjanos.nl/ honlapon érhető el.


