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Jelentős januári évfordulók
Bocskai István erdélyi fejedelem 1557. január 1- én
született Kolozsváron.
Petőfi Sándor születésnapja: a szokáshagyomány szerint: 1823 jan.1. (Született 1822 dec. 31-én Szabadszálláson, keresztelték Kiskőrösön 1823 jan. 1-én a
lutheránus egyházban.)
Czegei gróf Wass Albert született Válaszúton 1908
jan. 8-án, meghalt Floridában, 1998. február 17-én.
Menekültként a németországi táborokban egyházilelkigondozói szolgálatot végez.
Január 13: a Vallásszabadság Napja. (A Magyar Országgyűlés 2018-ban történt döntése alapján.)
Marosvásárhelyi országgyűlés 1571 jan. 6-án,
ahol az 1568-as tordai szabad vallásgyakorlat törvényét megerősítik. János Zsigmond fejedelem
kijelentette:”birodalmunkban mi azt akarjuk, hogy
szabadság legyen. Továbbá tudjuk, hogy a hit Istennek ajándéka, s az lelkiismeret erőszakkal semmire
sem vitetik.”

Putnoki ezüstfenyő. felállították az Országház előtt
(2018 nov. 24 – 2019 jan.6), körülötte ajándékozásra
készült szánkókkal.
A karácsonyfát 2018 december 13-án megtámadták,
jó húsz szánkó eltünt, egyet felgyújtottak.
A „Gyimesvölgye Férfikórus” 2018 dec. 21-én szánkókat vitt a Székelyföldről a kár pótlására. Antal
Tibor karnagy a tíz szánkó átadásakor elmondta: a
Fölszállott a páva című tehetségkutató meghívására
érkeztek Budapestre a Gyimesekből, de hallva és követve a magyarországi eseményeket, egy emberként
döntöttek úgy, hogy pótolják az árva gyerekeknek
szánt szánkókat.
Az Országgyűlés alelnöke, Latorcai János szerint ennek a cselekedetnek az üzenete messze túl fog mutatni az országhatáron, s nemcsak a Kárpát-medencében, hanem az egész világ számára jelzi, hogy a
magyar nép a szeretetet látja és tartja követendőnek.

II. Rákóczi Ferencet 1704 január. 15-én erdélyi fejedelemmé választják Gyulafehérváron, 1705 szept. 17-én
pedig ő lesz egész Magyarország vezérlő fejedelme.
1634. január 17-én Kolozsváron hunyt el Szenczi Molnár Albert. (Született a felvidéki Szenc mezővárosában 1574-ben.)
Balaskó Vilmos mártír lelkipásztor elhunytának dátuma: Máramarossziget, 2004. jan. 20. Született
Szalacson, 1914. szept. 19-én. Szerzője az „Élet a föld
alatt” című dokumentum kötetnek.(Nagyvárad, 2001)
Január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük.
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le
Csekén a Himnusz kéziratát. --- „Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kultúra nélkül.” (Kodály
Zoltán)
Johannes Honterus. az erdélyi szászok reformátora
1549 jan. 23-án hunyt el Brassóban, 51 éves korában.
Műveit Luther és Melanchton is elismerte, iskolaszervező és könyvkiadó munkája is jelentős.
„Kiáltó Szó!” Kós Károly kiáltványa 1921 jan.23-án
jelent meg. A magyarság megmaradását célzó, máig
érvényes szolgálatra hívja fel a tenni akarókat. 19371965 között a kalotaszegi egyházmegye főgondnoka.
A hires írónak és építésznek ezt a művét a magyar kisebbségi szervezkedés kátéjaként említik, és az irodalmi transzilvanizmus forrásának.
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Az 1568-as erdélyi országgyűlés törvénybe
iktatta a vallásszabadságot
„ (…) midőn helyökön a prédikátorok az evangéliumot
prédikálják, hirdessék, kiki az ő értelme szerint, és az község ha venni akarja, jó, ha nem penig senki kényszerítéssel
ne kényszerítse az ü lelke azon meg nem nyugodván, de
oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő néki tetszik.
Ezért penig senki az superintendensök közül, se egyebek az
prédikátorokat meg ne bánthassa, ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől, az elébbi constitutiók szerént, és
nem engedtetik ezt senkinek, hogy senki fogsággal, avagy
helyéből való priválással fenyőgessön az tanításáért, mert
a hit Istennek ajándéka, ez hallásból lészön, mely hallás
Istennek igéje által vagyon.”

Bocskai István (1557 jan.1- 1606 dec.29)
politikai végrendeletének egy részlete:
„Valameddig pedig a magyar korona ott fenn, nálunknál erősebb nemzetségnél a németnél lészen, és a magyar
királyság is a németeken forog, mindenkor szükséges és
hasznos egy magyar fejedelmet Erdélyben fenntartani,
mert nékik javokra, oltalmokra lészen. Ha pedig Isten
adná, hogy a magyar korona Magyarországban magyar
kézhez kelne egy koronás királyság alá, úgy az erdélyieket
is intjük: hogy attól nemhogy elszakadnának, vagy abban ellent tartanának, de sőt segéljék tehetségek szerént és
egyenlő értelemből azon korona alá, a régi mód szerént,
adják magokat.”

Rákóczi Ferenc kiáltványából

(Brezan, 1703 máj. 6)
„Nyilván való légyen azért a’ keresztyén világ előtt a’ magyar
nemzetnek igaz fegyvere és midőn a’ mi ősi szabadságunk
ellen leselkedő Austriai Házat igaz ítílet tétellel fontollya,
jó akarattal és segedelemmel ez szabadságátúl tilalmas és
igasságtalan módon megfosztatott nemzetnek óltalmul jelen lenni vegye szivére. Mi (mert a’ maga hitit ennyiszer
megszegőknek tovább hinnünk nem lehet) édes hazánknak
az austriai járom alól való ki-szabadítására, melly mindeneknek minden szeretetit együvé foglallya, életünket, javainkat ‘s utolsó csepp vérünket is önként fel-szentellyük,
hogy e’ fegyver fogágunkban nints semmi negédségünk,
nyerekedésünk ‘s magános ditsősségünk, az Isten előtt, a’
szent angyalok előtt és a’ keresztyén világ előtt, józan jó
lelki-ismérettel közönségesen nyilván valóvá teszszük. Hadakozik értünk (Istenben vetvén vas matskáját hajónknak)
az ég, és nem tulajdonitván e’ nyomorúlt nemzetségnek közönséges bűneit, midőn ennyi gonoszok közt habzó hajóját
igaz igyünknek a’ tovább való elő menetelnek széles tengerére botsáttyuk, az Isten gongya-viselésének bóldogító szelei
által régi bóldogságának bátorságos révpartyára el-vezérli,
és immár valahára az örökké való tsendességnek diadalmaskodó örvendezésével meg-koronázza!
Költ munkátsi uraságunkban lévő táborunkban, hetedik
napján Szent Iván havának, ezer hét száz három esztendőben.
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Wass Albert magyarok közötti menekültügyi szolgálata

„Mindenesetre amikor 1948-ban, s éppen Bajorországban
– a háború utáni nagy zűrzavarban egy DP-táborban,
vagy annak vonzáskörzetében találkoztak egymással,
nem kellett egymásnak bemutatkozniuk. Mindkettő tudta
a másikról, hogy kicsoda. Soos Géza éppen akkor végezte
el rövid úton teológiai tanulmányait Genfben. – Addig is
születésétől fogva az egyház „sűrűjében” élt. Ekkor kapott
kinevezést az Egyházak Világtanácsától a németországi
menekülttáborokban sínylődő magyar, s általában keleteurópai protestánsok gondozására. Egy gyors döntéssel
maga mellé vette Wass Albertet „laikus” segédprédikátornak. Ezzel nemcsak elfoglaltságot és cél adott a hontalan
írónak, de minden bizonnyal – bár szerény – de szükséges
anyagi segítséggel is ellátta.
Ennek az együttműködésnek volt az első – látványos –
gyümölcse a Chiemsee melletti Prienbeli „presbiteri konferencia”, mely bizonyosan jobban sikerült az 1943-as
balatonszárszóinál. 1950. június 5-én száradt meg a tinta Soos Géza genfi diplomáján. Június 9–11. között volt
Prienben a konferencia. Létrehozták a „Magyar Szellemi Munkaközösséget”, és megalapították az „Új Magyar
Út” című folyóiratot. A munkaközösség elnöke: Wass
Albert, ügyvezető alelnöke pedig dr. Soos Géza. Közös
nevezőre tudta hozni a legkülönfélébb irányzatok képviselőit. Közös célt adott a Németországban kallódó, vívódó,
holnapi virradásért küszködő magyar értelmiségieknek.
„Prien szelleme” még évek múltán is dédelgetett eszme a
magára maradt Wass Albertnak.” Papp Vilmos: Két XX.
századi „látóember”: Soos Géza és czegei Wass Albert. In:
http://www.irodalmilap.net/?q=cikk/papp-vilmos-ket-xxszazadi-latoember-soos-geza-es-czegei-wass-albert-12

A „Kiáltó Szó” egyik fejezete

„Az ítélet végrehajtatott: Erdély,Bánság, Körösvidék és
Máramaros két millió magyarsága bekebeleztetett Romániába... Nem rekriminálunk. Nem keresünk árulókat,
nem keressük a megalkuvókat, a gyávákat, a bűnösöket,
avagy a bűnbakkokat. Nem vigasztaljuk magunkat gyáván azzal, hogy most hibáztatunk. De viseljük sorsunkat,
ahogyan az reánk méretett. Nem keresünk jogot, vagy jogtalanságot, nem igazságot, vagy igazságtalanságot, nem
várunk méltányosságot, sem kegyelmet. Nem is kérünk.
Nem kutatjuk, hogy az a nélkülünk rólunk készült és kötött trianoni szerződés miféle koldusalamizsnát rendelt
számunkra. Nincsen sok értelme ennek. A mi igazságunk:
a mi erőnk. Az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni magunknak. A bátraknak kiáltok hát, a harcolni akaróknak,
a kötelességtudóknak;a látniakaróknak, az előrénézőknek.
Álljanak elő, ne szégyenkezzenek, ne aludjanak, ne duzzogjanak. Az Élet nem vár; az Élet rohan. Kiáltó szómmal
ezt kiáltom!”
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Az erdélyi vallásszabadság
450. évfordulójára

A nagyváradi közéletben az új év 2019 január 12-én egy
emléktábla-avatás eseményével vette kezdetét a Partiumi
Keresztény Egyetem és Tőkés László képviselő Európa
Parlamenti Irodájának a szervezésében. A volt egyházkerületi székház udvarában kialakított partiumi magyar
történeti panteonban ezúttal a vallásszabadság emlékévét örökítették meg. Tudnivaló, hogy az 1568-as tordai
országgyűlésen iktatták a világon elsőként törvénybe a
vallás- és lelkiismereti szabadságot, ennek 450. évfordulója alkalmából 2018-at a vallásszabadság évének nyilvánította a Magyar Unitárius Egyház. Az erdélyi magyar és
szász protestáns egyházak kezdeményezésére a múlt év
februárjában a magyar Országgyűlés a tordai ediktumot
kiemelt jelentőségű nemzeti értéknek, elfogadásának
időpontját, január 13-át pedig a vallásszabadság napjává
nyilvánította.

gította meg a korabeli társadalmi és politikai viszonyok
szövevényében, külön kiemelve Erdély első fejedelmének, János Zsigmondnak, valamint az erdélyi rendeknek
a meghatározó szerepét abban, hogy világpremierként
valósult meg a feudális kötöttségek nélküli, közösségi
jogon alapuló, önkormányzati elvű felekezeti és vallásszabadság.
A fejedelem portréja és a „szabad hazában szabad vallás” felirat tudatos célzatossággal kerültek fel az emléktáblára, amelynek avatása előtt Szabó László lelkipásztor,
a Magyar Unitárius Egyház előadótanácsosa a páratlan
értékű tordai örökség méltatásával szolgált.
Az avatót a 90. zsoltár eléneklése és a tisztelet koszorúinak elhelyezése keretezte.
/Forrás: Tőkés László EP-képviselő
Sajtóirodája. Nagyvárad, 2019 január 13./

Vallási kisebbségek üldözése
világszerte növekedett

Az emlékév lezárulásának alkalmával együtt leplezte
le a Deák Árpád alkotta emléktáblát Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és a nap díszvendége, Szili Katalin, a
Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt elnöke,
autonómiaügyi miniszterelnöki megbízott. A táblaállítás
kezdeményezőjeként az erdélyi EP-képviselő a tordai országgyűlések vallásügyi törvényeinek jelentőségét vilá-

Az Open Doors kimutatása szerint 2017-ben 215 millió keresztényt üldöztek a világon. Még a legjelentősebb
esetekben, pl. Asia Bibi ügyében sem hajlandó az EU védelmezni a legsebezhetőbb embereket, és kiállni az emberi jogaikért.
Az üldözött keresztények millióinak biztonsága érdekében kérjük, csatlakozzon az európai parlamenti képviselőket felhívó petícióhoz:
http://www.citizengo.org/hu/pr/167778-peticiovallasszabadsag-europai-union-kivuli-elomozditasaert
A petícióban felhívjuk az Európai Parlament képviselőit,
hogy szavazzák meg január 15-én az Uniós iránymutatásokról, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatásáról szóló EU 2018/2155
(INI) számú jelentést.
A jelentés említi a vallás- és meggyőződés szabadságával
foglalkozó EU különleges képviselő tisztségének létrehozását, többéves megbízatás lehetőségével. A tisztséget
teljes mértékben be kell építeni az EU külpolitikájába,
és megfelelő személyi és pénzügyi alappal kell ellátni
annak érdekében, hogy a vallás- és a meggyőződés sza-

Zwollei Harangszó – 2018/4

badságának hatékony előremozdítását és védelmét elő
tudják mozdítani az egész világon.
A vallásszabadság és a meggyőződés szabadsága az Európai Unió egyik alapértéke, a nemzetközi színtéren
végzett tevékenységek egyik fő elve és célja. Itt az ideje,
hogy az uniós intézmények fokozzák elkötelezettségüket
ezen alapvető emberi jogok előmozdítása és védelme érdekében világszerte.

Közösség vállalása az örmény
menekültekkel

Amint azt a hollandiai közösségi oldalainkon hírré tettük a 2018. év végén, Ries Nieuwkoop és Hermán M. János nyugalmazott zwollei lelkészek 2019 jan. 10-én, este
19 és 22 óra között holland és magyar nyelvű istentiszteletet tartottak a hágai Kerk- en Buurthuis Bethel épületében. Zwolléból eddig már hét lelkész szolgált a nevezett
egyházi központban. A napi huszonnégy órás, vagyis
állandó istentisztelet keretében a hollandiai keresztyén
egyházak a Tamrazyan családnak a menedékjogáért, az
ittmaradás lehetőségéért könyörögnek. (Hollandia törvényei között az is szerepel, hogy rendőrség istentisztelet
tartásának idején nem hatolhat be a temlom épületébe,
így pillanatnyilag a templomba való visszavonulás biztosítja a család viszonylagos szabadságát, amíg, reménység
szerint, a hatóságok ismét döntenek az ügyben, és talán
nem utasítják ki a holland társadalomba immár begyökerezett családot.)
Az éneklés alkalmára kiosztottuk a holland, a magyar és
az angol szövegű énekeket, és együtt énekeltünk a helyi
gyülekezet tagjaival és a betérő érdeklődőkkel.

A magyar istentisztelet idején megérkezett a györgyfalvi
Antal Árpád mérnök testvérünk is, aki már többször
részt vett a zwollei istentiszteleteken. A háromkirályokvízkereszt ünnepe alkalmával Nieuwkoop lelkész a napkeleti bölcsek történetét jelölte ki olvasmánynak a Nico
ter Linden féle bibliai történetek kötetéből (Het verhaal
gaat). Meglepő egybeesés volt, hogy ezen az estén a je-
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lenlévők megismerhették a kötet magyar fordítóját. /
Nico ter Linden művének magyar fordítását 2017 végén
mutattuk be Zwolleban./ --- A jelenlévő hívek lélekszáma 11 és 25 között váltakozott, az örmény testvéreinkkel
együttérző látogatók pedig az uzsonnára terített előcsarnokban a szovjet és a romániai diktaturáról, a berlini fal
előtti állapotokról emlékeztek. A „keletnémet” politika
szégyentelenségről, a Biblia üldözéséről, az erdélyi szászok kiárusításáról, a kisebbségek sokszoros elnyomásáról és az elrománosítási politikáról mondták el az emlékeiket. Szinte földbe gyökerezett a lábunk, amikor valaki
meghatódva adta elő, hogy annakidején miként vittek
életmentő gyógyszert Sepsiszentgyörgyre. Ezt a történetet le is jegyeztük, az alábbiakban olvasható. --- Az
erdélyi örmények történetének az ismertetésére (Apafi
Mihály fejedelemsége idején 1671-ben hatszáz moldvai
örmény család menekült Erdélybe, ahol már korábban
is laktak örmények) máris meghívtak minket a nevezett
hágai gyülekezetébe.

Ferenc pápa Erdélybe látogat

Az új esztendő nagy hírei közé tartozik az a bejelentés,
hogy Ferenc pápa Klaus Werner Johannis román államelnök meghívására látogatást tesz Romániában. A román
elnöki hivatal és a Vatikán egyszerre jelentette be, hogy
Ferenc pápa május 31. és június 2. között Romániába látogat. /A látogatásra beleegyezését adta az ortodox egyház vezetősége is, hiszen Románia lakosságának nagy
többsége görögkeleti vallású, a pápa valamiért csak az
ortodox egyház beleegyezésével érkezhet Romániába./
A katolikus egyházfő Bukarest mellett Jászvásárra (Iasi),
majd a romániai görögkatolikusok szellemi központjának számító Balázsfalvára, valamint a csíksomlyói Mária-kegyhelyre is elmegy.
Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke nagy
kihívásnak nevezte a pápalátogatás megszervezését, hiszen várhatóan több százezer embert kell fogadniuk,
ezért már most elkezdik a készülődést. Székely testvéreink javaslatai között az is elhangzott, hogy a Szentatya
akár egy hagyományos varrású székely ruhával térhetne
haza erdélyi látogatásából, ezzel is hangsúlyozva Márton
Áron püspök származásának, személyének és szolgáló
életének a jelentőségét.
/Ferenc pápát 2017-ben hívták meg a román hatóságok.
Legutóbb II. János Pál pápa látogatott Romániába 1999ben, akkor a római katolikus egyház feje csak Bukarestet
kereste fel. Az okok közismertek: nem akarták a gyulafehérvári pápalátogatást amelyre most sem kerül sor, és
ahol máig elmaradt az állami kincstár számára elkobzott
Batthyáneum visszaadása a Római Katolikus Egyház javára./
Jakubinyi György érsek és a csíksomlyói ferencesek nagy
örömmel fogadták a pápa látogatásának hírét a főegyházmegyében, amelynek ezeréves történelme során ez
lesz az első pápalátogatás.
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Mivel Ferenc pápa romániai látogatása keretében június
1-jén látogat Csíksomlyóra, így a hagyományos búcsún
nem lesz jelen. Ugyanakkor megerősítették, hogy a pünkösdi zarándoklat június 7-én, pénteken este kezdődik
szentmisével, az ünnepi búcsús szentmise pedig a megszokott időpontban, június 8-án, pünkösd szombatján
12.30-kor kezdődik.
Emlékeztettek: a Gyulafehérvári Főegyházmegyében a
hivatások éve van, a pünkösdi búcsú is ennek jegyében
zajlik, mottója: „Íme, az Úr szolgálóleánya”. Adja Isten,
hogy a pápalátogatás Erdély és Románia népeinek a
megbékélését szolgálja!!!
Ferenc pápa június 1-jén, szombaton tart szabadtéri
szentmisét a csíksomlyói Nyeregben.

A Szabad Európa Rádió román adásainak újraindítására kerül sor
2019. januárjában

Ki hitte volna? Csak jelezzük, hogy egyéb megérzéseink
is vannak…A SZER tavaly júliusban jelentette be, hogy
egy évtizedes szünet után idén újraindítja Romániának,
illetve Bulgáriának szóló híradásait. A közlemény szerint
a civil társadalom és sajtó képviselői, illetve kormányzati hivatalnokok mindkét országban aggasztónak tartják a félretájékoztatást, korrupciót és társadalmi megosztottságot. Ezek szerintük a politikai berendezkedést
veszélyeztetik, amit a SZER a hamis híreket leleplező és
a közéleti szerepvállalást bátorító, Romániának szóló
műsorokkal és elemzésekkel akar a helyi médiumokkal
együttműködve ellensúlyozni.

„Az igazság egyértelműen a
magyaroké”

Részlet a Magyar Hírlap 2018 dec. 29-ki számában közölt, a Falath Zsuzsival készült Veczán Zoltán féle interjúból
„Szeretnék foglalkozni az igazság feltárásával és bemutatásával, de félek attól, hogy a múzeumban erre nem lesz
lehetőségem. Egyszer majdnem elbocsátottak, mert a
Tiso-korszak alatti pozsonyi kiállításokról, múzeumok-

ról és a kulturális életről azt mertem írni, hogy az állam
erőteljesebben támogatta a kultúrát, és minőségibb volt
a városban a kulturális élet, mint akár most, akár az első
csehszlovák időkben – s egyébként a magyarüldözés
sem volt olyan elterjedt, mint később. Ekkor tanultam
meg, hogy a múzeumban csak a hivatalos állami politikai vélemény jelenhet meg. Ezért inkább jelenleg a személyes életemben élem meg a magyar kötődésem: meg
akarok tanulni tökéletesen magyarul, hogy magyarul
beszélhessek a nagypapámmal, a rokonaim egy részével,
a barátaimmal és a párommal is. Öt éve tanulom a nyelvet a pozsonyi magyar intézetben, ahol nagyon kedvesen fogadnak, de ők is tabuként kezelik a történelmi témákat. Amikor például a szokásos, hétvégére vonatkozó
kérdésre elmondtam, hogy láttam a Trianon rockoperát,
nagyon idegenkedve fogadta a tanár. Talán jó lenne kicsit visszavenni ebből az önreflexióból.
–  Ha egy tanácsot adhatna a szlovákoknak, mit üzenne
nekik? S mit a magyaroknak?
–  A szlovákoknak azt, hogy tanuljanak meg magyarul.
Hogy olvassanak magyar történelmi témájú könyveket,
vessék össze azzal, amit ők tanultak, s a kettőből vonják
le a konzekvenciát. A magyaroknak pedig azt üzenem,
hogy ha a Kárpát-medencén belül bárhol járnak, mindenhol érezzék magukat otthon: Felvidéken, Őrvidéken,
Erdélyben, Délvidéken és Kárpátalján is. És ne feledjék
el, hogy a történelem nem állt meg most, annak a kereke
tovább forog.”
Forrás: http://magyarhirlap.hu/cikk/136934/Az_
igazsag_egyertelmuen_a_magyaroke

Kiállítják Aradon Feszty Árpád
triptichonját
Feszty Árpád (Ógyala, 1856- Olaszország, 1914) monumentális hármas
képét, Krisztus temetését több mint fél
évszázadnyi szünet után újra kiállítják
Aradon. A kiállítást a Kölcsey Egyesület
kezdeményezte, amelynek ügyvezető elnökét, Berecz Gábort kérdeztük. Valóra
válik az álom. Áprilistól újra megcsodálhatja a nagyközönség Feszty Árpád remekművét.
Régi álma teljesül az aradi Kölcsey Egyesületnek azzal,
hogy Feszty Árpád Krisztus temetése című, monumentális
hármas képét végre-valahára – miután több mint fél évszázadot töltött egy pincehelyiségben – restaurálták, és nemsokára kiállítják az Arad Megyei Múzeum második emeleti
kiállítótermében.
Berecz Gábor, a kulturális egyesület ügyvezető elnöke a
Krónikának elmondta, a Kölcsey Egyesület 2016-ban kezdeményezte, hogy újból kiállítsák a 13 méter hosszú és 4
méter magas triptichont, amelyet Nagyszebenben helyi és
budapesti szakemberek restauráltak, és a hatalmas festményt már „hazaszállították” Aradra. Feszty triptichonja a
Kultúrpalota 1913-as megnyitásakor került a Maros-parti
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ben festette a Krisztus temetését, amelyet 1903-ban Budapesten állított ki, majd nemzetközi körútra indított. 1913ban került Aradra az alkotás. A Kölcsey Egyesület 2016
márciusában jelentette be, hogy kezdeményezik a hármas
képnek mint az egyik legjelentősebb aradi műkincsnek az
újbóli kiállítását. Az ötletet támogatta a város, a múzeum
és a megyei önkormányzat, így 2017 márciusában lekerült
a csévékről a triptichon, amely a magyarországi és romániai restaurátor-szakemberek szerint meglepően jó állapotban. Feszty Árpád mestere volt a monstre képeknek, s bár
a triptichon nem mérhető az Ópusztaszeren kiállított „A
magyarok bejövetele” című körképéhez, tematikája és méretei miatt is értékes. Ugyanakkor az aradi magyarságnak
érzelmi kötődést jelent a történelmi időkhöz, akárcsak a
Szabadság-szobor, a Szentháromság-szobor, vagy az Ereklyemúzeum. Forrás: Kiss Judit: https://kronika.ro/

Feszty Árpád triptichonjának harmadik része:

városba a budapesti Szépművészeti Múzeum letétjeként;
az 1950-es évek végéig volt látható Aradon, azután letakarták, 1962-ben a raktárba száműzte a bibliai témájú képet a kommunista hatalom, így a nagyközönség azóta sem
láthatta. Berecz Gábor azt is elmondta, reményeik szerint
áprilisban már megtekintheti a közönség az alkotást a múzeumban, amelynek vezetősége maximális jóindulattal és
segítőkészséggel viszonyul a Feszty-kép kiállításához. „A
második emeleti kiállítóteret, ahol majd elhelyezik a képet,
már rendbe hozták, kifestették, még meg kell várni, hogy
hat hónap elteljen a festés óta, ez március végén telik le.
Speciális világítást és állandó hőmérsékletet kell biztosítani a festmény kiállításához, a múzeum most intézkedik,
hogy mindez megvalósuljon. Szerettük volna húsvét előtt
kiállítani, még nem tudjuk pontosan, hogy így történik-e”
– mondta Berecz Gábor. A festőművész nevét leginkább a
Feszty-körképnek is nevezett alkotásáról ismeri a nagyközönség, a mű tulajdonképpeni címe:”A magyarok bejövetele”, amely körpanoráma a honfoglalásról, és az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkban látható. Feszty Firenzé-

Krisztus siratása

Ismertető szöveg: Fűlepte kopár fal tövében van a sir, lefedve kőlappal. A falon túl cziprusok nyúlnak föl sötéten,
köztük a felhős eget látni. Öt női alak siratja az eltemetettet. Az egyik háttal áll felénk, látszólag nem tartozik a
cselekvéshez, de a kép csoportosításának hatását elősegíti. A főalak itt is Magdolna, a mint a sirnál fetreng, fejét a
porba hajtva, ruháját leszakgatva magáról. Arczából nem
látunk semmit de az összeomlott test a gyötrelmekről beszél. Mária az anya, megsemmisülve borúl a sir lapjára az ő
arczából sem látunk többé semmit. Kimondhatatlan fájdalmát már átéreztük Mellette térdel a másik Mária, Lázárnak
egyik leánya, beburkolt fővel. Az álló nő Mária mögött, ki
összekulcsolt kézzel, bánatosan néz a sirra, alkalmasint a
testvére, Mártha. Mert a Krisztushoz legközelebb állók jöttek el ide siratni, a kik szeretnek és szenvednek.
Forrás: Vasárnapi Újság, 1902. január 26.)
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A szombaton, 2018 november 17-én tartott gyászszertartáson teljesen megtelt a Farkas utcai templom,
majd a Házsongárdi temetőben vehettek végső búcsút
a volt püspöktől a gyászolók. A templomi igehirdetésen Szabó István dunamelléki református püspök a
Kol 1,24–29 elmondta, hogy Pap Géza szenvedő ember volt – a betegségek, testi bajok, szűkebb közössége,
de a magyar élet és leginkább az egyház szenvedője
volt. „Nem az egyház miatt szenvedett, hanem érte. A
maga szenvedéseivel töltötte ki a Krisztus szenvedéseinek a híját az egyházért, hogy megismertesse annak a
titoknak a dicsőségét, hogy Krisztus nálunk, köztünk
van. Arra kapta elhívását, hogy ezt prédikálja, hirdesse” – mondta Bogárdi Szabó István. --- Pap Gézától
utódja, Kató Béla jelenlegi püspök is elbúcsúzott a 2
Péter 1,5 verse alapján : „Vannak életek, amelyek hasonlítanak a mély kúthoz: a forrást csak sejtjük, hogy
van, mert újra és újra friss vizet lehet meríteni a kútból. Ilyen volt a Pap Géza élete is, nem volt magamutogató, nem árulta el forrását, és nem kínálgatta saját
élete receptjeit. Távol állt tőle a személyes dolgok, a
IN MEMORIAM d. dr. Pap Géza
belső világ közszemlére való tétele. Élete egyetlen egy
(1954-2018)
nagy ügy köré csoportosult, ez pedig Isten igéjének a
Eltemették Pap Gézát, a legendás erdélyi püspököt
hirdetése volt, ennek rendelt mindent alá.”
Pap Géza erdélyi református püspök a visszakapott
http://reformatus.ro/elkisertek-utolso-utjara-papkollégiumépületek felújításával, a fiatalok körében
geza-puspokot.html
végzett munkával és a szórványgyülekezetek támogatásával is azt bizonyította, hogy a mi jövőnk a Kárpátmedencében hitünk és magyarságunk megtartásán
alapul - írta Orbán Viktor miniszterelnök az Erdélyi
Református Egyházkerület korábbi vezetője családjának, részvétét nyilvánítva a püspök halála miatt. A
kormányfő felidézte, megrendüléssel értesült arról,
hogy az Erdélyi Református Egyházkerület 45. püspöke, főtiszteletű Pap Géza már nincs közöttünk.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a zord idők kipróbált
és határozott vezetőket követelnek, akik nem rettennek meg a viharos szelektől, hanem kitartóan és hűségesen követik a szolgálat sokszor göröngyös útját.
A miniszterelnök azt írta, Pap Géza egész életét Jézus
Krisztusnak és az erdélyi magyar reformátusok ügyének szentelte. Lelkipásztorként, püspökként, majd a
Romániai Református Egyház Zsinatának ügyvezető
elnökeként is mindvégig a hűség és a rend vezérelvét
tartotta szem előtt.
Orbán Viktor levelében kifejezte együttérzését, a következő, nehéz időszakhoz pedig sok erőt és vigasztalást kívánt a gyászoló családnak.
Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület
korábbi püspöke 64 éves korában hunyt el november 13-án Kolozsváron. /Orbán Viktor levelét Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár olvasta fel a Farkas utcai református templomban.
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IN MEMORIAM Seres László
Fohász
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben
S trónt ülsz elevenek és holtak felett
Gyarló életünk földi küzdelmében
Szenteltessék meg a Te neved
Balga hívságok kísértenek
S a bűnök közt nem látjuk szép orcádat
Fogd meg kezünk, önts reményt szívünkbe
És jöjjön el a Te országod
Mert erős lesz hitünk Tebenned
Ha követjük hűen parancsolatod
Ha a balsorsból nem látunk kiutat
Legyen meg a Te akaratod

Születtünk

Ahogy a mennyben, a földön is

Születtünk, mint a szembe csordult nap

A Te világod ragyogja be utunk
Amíg a sötétség útvesztőin át

hajnalfénye az égbolt üstökén.

Megtisztulva Hozzád eljutunk

Mint első lélegzet ébredés után,

Gyámolíts, mint anya gyermekét

míg tisztaság kristálykönnyben fürdet.

A halálban majd Te fogd le két szemünk
S adj hitet lelki üdvünkhöz a jóra

Menny se dörgött, szó se hangzott, csak a perc

S add meg mindennapi kenyerünk

osztozott rajtunk a végtelennel.

Alászállva a szent forrásba

Olyannak látott, milyenek nem leszünk

Nyújts feloldozást minden vezeklőnek
S taníts meg bennünket megbocsájtani

se ércbe öntve, se kárhozottan

Itt az ellenünk vétkezőknek

bűneinkért életre ítéltetve,

Mert annyi még a bűn a földön

hol nincs kijelölt út, zsákutca, útvesztő.

S annyi szent ígéd hullott feledésbe

Megyünk, besározódunk, megtisztulunk.

Földi hívságok pompája vakít el
Ne vígy minket a kisértésbe

Azt se kérdezik többé, hogy merre.

Þ

Adj erőt, s tiszta gondolatot
Hogy elválaszthassuk a jót a rossztól
Hogy rögös utunk Hozzád vezessen el
Te szabadíts meg a gonosztól
Mert nélküled porszemek vagyunk
Benned oldódunk fel, ha kétség gyötör

/Szellemi barátunk, Seres László költő, 1940 dec. 30-án
Kunszentmártonban született. Elhunyt Kistarcsán , 2018
jan.4-én./

Mert Tiéd az Ország, Hatalom
És a Dicsőség mindörökön
Amen

http://montazsmagazin.hu/alkotni-soha-nem-kesseres-laszlo-a-7torony-egyik-kivalo-koeltje/
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A Krisztus-trilógia utolsó darabja is
révbe ért
Több évtizeddel ezelőtt láttam Munkácsy Mihály monumentális festményét, az Ecce Homót a debreceni Déri
Múzeumban. A helyiségbe lépve legelőször a látogatók
látványa tűnt fel, akik földbe gyökerezett lábbal, megkövülten meredtek a képre, szinte elvarázsolt állapotban.
Hamarosan én is ugyanilyen elragadtatással néztem a
méretében és hatásában egyaránt hatalmas alkotást. Aztán megfigyeltem azt is, hogy a múzeumból kifelé tartva, a pénztárnál mindenki, én is, vásárolt a festményt
ábrázoló képeslapból, amely ugyan nem adta vissza a
mű varázsát, de valamennyien, ahogy én is, magunkkal
akartuk vinni a csodát.
Most ismét reflektorfénybe került Munkácsy Mihály, a
sanyarú sorsú kis asztalosinasból világhírűvé lett festő,
és munkássága, akinek nagyszabású, realista stílusban
megalkotott trilógiájának immár harmadik darabja, a
Golgota is magyar állami tulajdonba került. A Krisztus
Pilátus előtt című alkotást 2015-ben vette meg a magyar
állam a kanadai Hamilton Művészeti Galériától.
A Golgotáért adott hárommilliárd forintos vételár ugyan
sokaknál kiverte a biztosítékot, a közösségi oldalakon az
örök elégedetlenkedők, gáncsoskodók és ellenségeskedők rögtön előjöttek az „érveikkel”, miszerint ez a pénz
máshol jobb helyen lett volna, de a festmény jogi viszonyainak intézői biztosan nagyon jól tudták, mit miért
tesznek és miért éppen most teszik. És végül is ez a világhírű alkotás a magyar népé, mindannyiunké lett.
A Jézus szenvedéstörténetét ábrázoló három festmény
1995-től kapott elhelyezést a múzeumnak külön erre a
célra épített tetővilágításos termében, ám a Golgota éppen az eredeti tulajdonos, Pákh Imre és a magyar állam
között, a tulajdonjogot érintő jogvita miatt olykor a látogatók elől letakarva várta sorsa jobbra fordulását.
A realizmus kifejezésmódjával és a hagyományos művészet színvilágával megfestett képnek azonban nem ez az
egyetlen furcsa epizódja.
Consummation est – Bevégeztetett, eredetileg ez volt
a mű címe, azaz Jézus utolsó szavai keresztre feszítése
előtt, és bízunk benne, hogy ez érvényes most már a kép
ügyére is.
A Golgota a három kép közül a legméretesebb, 460×712
centiméter és a mester 1883-ban hosszas előkészületek
után látott hozzá. Akkorra már megjárta a Szentföldet,
a mai Izraelt, napi, elmaradhatatlan olvasmánya volt a
Biblia és a festményhez számos kelléket szerzett be, modelleket szerződtetett maga és műkereskedője, ma úgy
mondanánk, menedzsere, Karl Sedelmeyer közreműködésével.
A modellek ugyan kiválóan együttműködtek vele, de
a keresztre felfeszített Jézus megszemélyesítését egyikük sem vállalta. Így az alkotó volt kénytelen magát a
keresztre kötöztetni, majd lefényképeztetni és a kép
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alapján megfesteni Jézus alakját. Munkácsy 1884-ben
fejezte be munkáját, a képet először a műkereskedő palotájában mutatták be óriási sikerrel, majd európai körútra vitték és a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert.
Ezután Amerikába került, a műkereskedő közvetítésével egy philadelphiai mágnás, áruháztulajdonos John
Wanamaker vásárolta meg, ahogy előtte már az Ecce
Homo és a Krisztus Pilátus előtt műveket is.
Történt egyszer, hogy a tulajdonos távollétében a családi
birtokon tűz ütött ki és Wanamaker tudomást szerezve a
szerencsétlenségről azt az utasítást adta, hogy a képeket
vágják ki az eredeti keretből és dobják a hóba. Így menekültek meg, de a restaurálást nem kerülték el, és erre
még néhányszor szükség volt.
Ezután a remekművek a kanadai Hamilton Művészeti
Galéria, illetve Pákh Imre birtokába jutottak. Az Ecce
Homót Déri Frigyesnek sikerült megvásárolnia és hagyatékának más darabjaival együtt így érkezett meg
Debrecenbe, a műkereskedőről elnevezett múzeumba.
Most már együtt a trilógia, amelyet így, együtt maga az
alkotójuk sem látott. A művészettörténészek szerint is
azonban összetartoznak, mindhárom festmény azonos
elemei, színviláguk, a szereplők és elsősorban a téma ezt
igazolják.

Megérte az értük folytatott küzdelem, bármennyi ágálás ellenére is. Méltó a helyszín, Debrecen, a kálvinista
Róma is, sőt már napvilágot láttak olyan vélemények is,
hogy ez a trilógia Debrecen szimbóluma egyben. Tény,
hogy a város hangulatával, történelmével, műemlékeivel, fürdőjével, vendégszeretetével eddig is számtalan
látogatót vonzott. Ez a helyszíne a magyar irodalom
egyik legszebb kisregényének, Móricz Zsigmond Légy jó
mindhalálig című művének, Szabó Magda személye és
számos alkotásának cselekménye idekötődik, itt élt Fazekas Mihály, a felvilágosodás jelentős harcosa, itt született Csokonai Vitéz Mihály, a halhatatlan költő és itt
fagyoskodta végig 1843-44 telét Petőfi Sándor. Most a
látogatásra újabb jó okunk lesz mindannyiunknak.
Feljegyezték, hogy Munkácsy munkája közben olykor
megpihent, de aztán gyorsan összeszedte minden erejét
és azt hangoztatta: „Krisztus vár, szeretném már keresztre feszítve látni.” Bennünket pedig immár végre együtt, a
teljes sorozat, a trilógia vár.
Benyák Mária / Felvidék.ma
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„Wilhelmus” a Székelyföldön,
anno 1986

Szilágyi Domokos édesanyjáról szóló gyöngyszem került elő
a hollandiai magyar gyermekmentés történetei közül
Hollandok és magyarok: Hágában együtt virrasztottunk
egy örmény család védelmében, egymást váltva tartottunk
istentiszteletet az elmúlt, vagy a következő vasárnap rendje szerint. Zwolléból hárman érkeztünk, ezek közül pedig
Ries Niewkoop volt az, aki a hangulat és az imaközösség
megtapasztalása után valóságos belső kényszert érzett,
hogy elmondja egy, a földalatti időkben esett sepsiszentgyörgyi látogatás már már kafkai, de inkább evangéliumi
történetét a Hágában elhangzott 72. Zsoltár nyomán.
A derék Arend Rohaan bizalmas feladatokkal látott el három zwollei férfiut. Az atyafiaknak fejből kellett megtanulni a címeket. Csikorgó délután, még látható időben keresték meg a tömbházat, később a koromsötétben felmentek
Szilágyi Károlyné lakására. Suttogva beszéltek, németül,
de az özvegy tiszteletes asszonynak hollandul is sikerült elmondania, hogy a szomszédoknak nem szabad tudni erről
a látogatásról.
Egy nyolcgyermekes nagyasszonyról, Szilágyi Domokos
költőfejedelmünk édesanyjáról van szó, aki lelkipásztor
férjének a tragikus halála után (Batizon, 1974 szept. 27-én
fényes nappal elütötte egy teherautó a főuton) visszaköltözött a szülővárosába. A család hollandiai kapcsolataira
nézve a Schroten családtól tudhatnánk többet, emlékeztetett Dineke Rohaan-Kreijkes, Arend özvegye, a mi lovagkereszttel kitüntetett testvérünk (Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau), aki rendszeresen látogatja a zwollei magyar istentiszteleteket. Sepsiszentgyörgyön, ahol több címre is vittek segélyt, 1986 telén, de az egész Romániában,
sötétség honolt, fagy és félelem környékezte az élőket. A
gyógyszer pedig a kenyérnél is jobban hiányzott. „Hit által viszont megtartatunk”, így Judit asszony és bibliai igéket
mondott kivülről, hollandul.
Ez aztán megrázó volt, hiszen mindezt rég elfelejthette volna. Az aranymondásokat a háborút követő gyermekmentés keretében Leidenben tanulta, abban az iskolában, ahol
kislányként Julianaval, a későbbi királynővel is találkozott.
Ries Nieuwkoopot szépen felkérte hogy halkan imádkozzon, aki meg is tette és többször is idézte a 72-ik zsoltárt.
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Tehát ez volt az emlékezet felnyításának a kulcsa Hágában,
a zsoltár volt a helyzetek és megoldások közös nevezője:
Isten megszabadítja a kiáltó vagy már csak suttogó szűkölködőt (12.v.). Búcsúzóul, akárcsak a hitleri megszállással
szembeni ellenállás, azaz a „verzet” éveiben, felálltak, és
szintén a Judit asszony kérésére, elénekelték a Wilhelmust,
vagyis a holland himnusz első versét.
Szilágyi Károlyné, született szemerjai Szász Judit, Szász
Béla vallástanár leánya, Magyardécsében látta meg a napvilágot. Szász Bélát onnan hívták meg tanítani a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumba. Az édesapa az egyházi
kapcsolatain keresztül elérhette, hogy gyermekeik közül
Judit kijuthasson Hollandiába, ahol egy gyermektelen hágai házaspár fogadta be. Akkortájt, az 1920-as években,
Hollandiába ezrével érkeztek az éhező magyar gyermekek.
Másodszor is sikerült kiutaznia, ahol a holland nevelőszülők örökbe akarták fogadni, de ezt az ajánlatot ő nem fogadhatta el, hazament és diakonissza képzésben részesült.
Férjhezmenetele után harminc évig gyülekezeti kántor,
emellett gyári munkás egy csillámpalát feldolgozó részlegen. Magyarlápostól hét kilométerre volt a Macskamezőn
található csillámpala bánya.
Judit asszony közel kilencven évet élt, 1999-ben hunyt el
Sepsiszentgyörgyön. Az a téli 1986-os látogatás az ő hősies
életének egy apró története. Számunkra igazgyöngy. Fiát,
Szilágyi Béla tanár urat, atyai jó barátomat, aki 1935 okt.
14-én született Nagysomkúton, kissé körülményesen, de
mégis elértem. Telefonon jeleztem, hogy az édesanyjuk
gyermekkoráról szeretnék érdeklődni. Az apjuk 1945ös, Sloboziára való deportálásáról meg az emberséges
orthodox lelkészek jóindulatáról, akik a parancsnoktól valósággal kikönyörögték a fogságból az édesapjukat, már a
Béla írásából értesültem.
Hozzáfűzzük ehhez a Hollandiából hazahozott történethez
azt, amit egy szinérváraljai vizitáció alkalmával hallottunk
Bélától, hogy ő is, meg Domi is, „légátusi jelenléttel” bírtak.
Szükség esetén a templomban elvégezték a nagyheti szolgálatot az édesapjuk távollétében, úgy Magyarláposon mint
Batízban. A magyarláposi új parókia homlokzatán Kovács
Dezső író és Szilágyi Domokos költő emléktáblája látható.
Domokosról azt jegyezték fel, hogy ott, a magyarláposi régi
parókián élt 1938 és 1955 között. HMJ
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Szilágyi Domokos: Édesanyám (1956)
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Az év bibliai igéje 2019-ben:

Végigdőlök a bőrülésen:
reggelre már otthon vagyok!
A gyors lassan álomba ringat,
amint egykor Ő ringatott.
A kabátomba fúrom arcom, -kis hasadékon jő a fény;
s ezüstje csillan a szemembe
egy-egy ősz szálnak a fején.
Fél éve már, hogy láttam. -- És most
félig lehunyt pillák alatt
a száguldó kocsiból látom:
Ő egyre távolabb marad;
és hajam újra az a szellő
borzolgatja, zilálja szét,
amely kendőjét libegtette,
és simogatta a kezét.
Aztán látom százféleképpen:
aggódva óv, hajol felém,
hogy védjen a gyilkos golyótól
halálos táncok éjjelén;
és látom mosolyogva, sírva...
És túl a kerekek zaján,
-- akárcsak rég, ha jött az este, -mintha mesélni hallanám.
... Végigdőlök a bőrülésen:
reggelre már otthon leszek!
Meséit egyre távolabbról
duruzsolják a kerekek.
Ringat a gyors, és én belépek
az álmok hímes ajtaján, -s a sínpár túlsó végén, messze,
kitárt karokkal vár Anyám!
Szilágyi Domokos (Nagysomkút, 1938. július 2.
– Kolozsvár, 1976. november 2.)

„Törekedj békességre, és kövesd azt!”
(Zsolt 34,15)

Jézus kereső szeretete
Azért jött az Ember Fia, hogy megkeresse és megtartsa,
ami elveszett. (Lukács 19, 10)
A Bibliát úgy is nevezhetnénk, hogy Isten kereső szeretetének a könyve.
Rögtön a bűneset után ezzel a kérdéssel megy az eltévelyedett ember után: „Ádám, hol vagy?” Mindig felülről
indul ki a kezdeményezés. Nem az ember, hanem Isten
veszi fel a kapcsolatot. A próféták beszédeiben is állandóan ez a hívás ismétlődik: „Térjetek vissza elpártoltak,
mert kegyelmes vagyok én.” Végül is maga Isten jelenik
meg a Fiában, aki abban látja tulajdonképpeni feladatát,
hogy megkeresse azt, ami elveszett.
A pásztor, ha száz juha van is, mindet ott hagyja, csakhogy megtalálja az egyetlen elveszettet; mert a juhok az
ő tulajdonai. A béresnek, akinek nem tulajdonai, nem
szívügye az, ha egyikük elvész.
Az asszony, akinek csak tíz ezüst pénze van, nagy veszteségnek tartja, ha egy azok közül elgurul és elvész. Az isteni szeretet is érzékeny veszteségnek tekinti azt, ha csak
egy lélek is elkallódik. Amint a régi ezüstpénzek is sokszor egy-egy uralkodó képét hordták, úgy az emberen is
Isten képe van, bármennyire is elmosódottan, sérülten,
szennyel takartan.
Sok lélek, vágyva a teljes megfordulásra azt gondolja,
hogy mindent fel kell adnia ahhoz, hogy az Urat megtalálja. Pedig közben ő kínált fel mindent, beleértve saját
életét is, hogy a lelkeket megmentse. Könnyeket ontott
azokért, akik elvakultan vesztükbe rohantak, mert nem
ügyeltek hívására. Engedd, hogy rád találjon végre s te is
magasztalhassad őt kereső szeretetéért.
Carl Eichhorn: „Isten műhelyében”.
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A hónap bibliai igéje 2019

Angliai Magyar Református Egyház.

Január.

17 St Dunstan’s Road, London. W6 8RD

Isten ezt mondta: „Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel
megkötök.” (1Móz 9,13)

info@reflondon.hu T: 020 8748 8858 https://hu-hu.
facebook.com/AngliaiMagyarReformatusEgyhaz/

Február.
„Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk.” (Róm 8,18)
Március.
Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok.” (1Sám 7,3)
Április.
Jézus Krisztus mondja: „Íme, én veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig.” (Mt 28,20)
Május.
„Senki sincs hozzád fogható, sőt nincs is rajtad kívül isten.” (2Sám 7,22)
Június.
„Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.” (Péld 16,24)
Július.
„Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a
szólásra, késedelmes a haragra.” (Jak 1,19)
Augusztus.
„Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!” (Mt 10,7)
Szeptember.
„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?” (Mt 16,26)
Október.
„Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem
fogyó kincset a mennyben.” (Lk 12,33)
November.
„Én tudom, hogy az én megváltóm él.” (Jób 19,25)
December.
„Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr
nevében, és támaszkodjon Istenére!” (Ézs 50,10)
Források: Die Jahreslosung 2019; Monatssprüche 2019
http://stud-theol.blogspot.com/2019/

A gyülekezetet 1948-ban dr. Dobos Károly alapította, lelkésze 2001 óta: rev. Salánki István. Presbitérium:
http://reflondon.hu/tisztsegviselok/
Igehírdetés minden vasárnap de. 11 és du. 3 órakor! Bibliaórákat is tartanak: http://reflondon.hu/naptar/
Az Angliai Magyar Ref. Egyházközség történetét lásd:
http://reflondon.hu/gyulekezetunk-tortenete/
Istentiszteletek után kedves beszélgetésben lehet része a
szeretetvendégségeken vagy batyús ebéden való résztvevőknek a szép számú ifjúsággal való közösségben. A
mellékelt képen a néhai Gáspár Gyula főgondnok által
megálmodott csodás székelykaput láthatjuk a londoni
parókia telkén.
Aki teheti, látogasson el az angliai magyar istentiszteletekre. Angliai protestáns testvéreinket két évtizede hiányoljuk a nyugateurópai magyar presbiteri konferenciákról, tudományi tanácskozásokról vagy más hittestvéri
találkozókról. Zwolléban szívesen látott vendégek!
A londoni római katolikus testvéreink fontos hitéleti központja a Szent István Ház a nyugat-londoni Ealingben:
62 Little Ealing Lane, W5 4EA --- info@szentistvanhaz.
org
07858399572 --- hungarian.chaplaincy@btinternet.com
Jelentős a cserkészmozgalom, a világhálós publikációk azt mutatják, hogy a magyar katolikus egyházi élet
fellendítésén a Kőrösi Csoma Program ösztöndíjasa is
közreműkődik.

14

Három királyok Zwolleban
A decemberi gyerekistentiszteleten három királlyal is találkozhattak a gyerekek Zwolleban. Eltévesztették volna
az időpontot a bölcs vezetők?
Szeptember óta hónapról, hónapra párhuzamosan a
felnőtt igehirdetéssel, gyermekistentiszteletek folynak a
zwollei evangélikus templom kistermében. A jól ismert
református köszöntéssel, „Áldás békesség! Istennek dicsősség!” és közös imádsággal, „Figyelek Rád Istenem,
figyel kezem, lábam, tanítványod had legyek, ez most
minden vágyam.”, kezdődő alkalmak, mindig az adott
témához kapcsolódó, bevezető játékkal, folytatódnak.
Az egyszerű játékok, mint akár a bújócska, vagy egy memóriajáték, a templomban többlettartalommal egészülnek ki, mivel a bibliai mondanivalót teszik a gyermekek
számára mozgással, beszéddel, a játék élményével plasztikusabbá, megfoghatóbbá. Segítenek a gyerekeknek önmagukban és egymás felé is feloldódni.
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királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod
rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan apád,
Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked.”
Az alkalom alatt csak röviden tértünk ki rá, hogy igazából nekünk is volt egy királyunk, akit úgy jegyzett meg
az utókor, mint igazságos királyt, de mindezek a királyok valójában előképei a karácsonykor megszületett kis
Jézusnak, aki a mi igaz mennyei királyunk. „Mennyei
királyul nékünk adaték, Krisztus Jézusnak nevezteték.”
A barkácsolás során Mátyás király címerét készítettük el
egy pajzsra, közben a gyerekek olyan igazságtalan helyzetekről beszélgettek, amik őket, vagy közeli ismerőseiket érték. (Csak utólag jöttem rá, hogy a pajzskészítés,
különösen a templomban, felfogható egyfajta szimbolikus cselekedetnek.
„Ő a mi páncélunk erős pajzsunk…” pont Ő az, aki ezekben a nehéz helyzetekben megvéd.)
Németh Piroska

A legutolsó alkalommal, mivel már karácsony közeledett, a beszélgetés a karácsonyi ajándéklista köré épült.
„Ki mit kér karácsonyra?” Hangzott a kérdés, mi-vel a
történetben szereplő első királyunktól, Salamontól is valami hasonlót kérdezett a mennyei Atya.

Mátyás az igazságos……

A szeretetvendégség alatt került sor a családi kvízjátékra.
A Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa pár percben bemutatta az egykori uralkodót, utalva arra a nehéz kül- és belpolitikai helyzetre, amely akkor jellemezte
Magyarországot, és Európát, és ami meglepően időszerű
ma is. Majd először Mátyás király hivatalos nevét kellett
kitalálnia a közösségnek.

„Kérj valamit, én megadom neked! Salamon ezt felelte:… Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy
tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a
rossz között. Ki tudná különben kormányozni a te nagy
népedet?!
Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt
mondta neki Isten: Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem
kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy
törvényemnek engedelmeskedve tudj kormányozni,
ezért teljesítem kérésedet: olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted,
és nem támad utánad sem. Sőt azt is megadom neked,
amit nem kértél: olyan gazdagságot és dicsőséget is adok
egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a

További két feladatra családosan és egyénileg is lehetett jelentkezni. Saját családfát kellett rajzolni, és mellé
Mátyás király családfáját, majd egy korabeli kódex tanulmányozása után kérdéseket kellett megválaszolni
a képpel kapcsolatosan. Így lett teljessé a három király
látogatása, decemberben, a zwollei magyar református
gyerekistentiszteleten.
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Dr.Berta-Érsek Réka, Márk, Flóra és Samuka. Ambrus Huba

Urbán-Kátay Emőke, Ambrus Botond és dr. Berta Balázs

Dr.Berta Balázs, Ambrus Koppány és dr.Berta-Érsek Réka

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.

