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A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei. – Bibliaolvasó Kalauz – Éljen a magyar szabadság!
Az Almere-Amersfoort-Heerenveen-LeeuwardenGroningen- Assen- Steenwijk-Kampen és Zwolle
környékén élő magyar protestánsok gyülekezeti
híradója. A Presbitérium megbízásából szerkeszti:
dr. Hermán M. János. – Közreműködtek: Németh
Piroska, Szomor Attila, Wagner Erik és Bujtás L. Zs

A tartalomból:
A tartalomból: Zwollei Magyar Református
Egyházközség rendje – Hollandiában élő magyar
reformátusok találkozója – A Franciaországi Magyar
Református Egyházközségről

Szolgálati rend az egyházközségünkben:

Vendéglelkész a 2018-2019. tanév idejére: nt. Ambrus
András, Csekeleka-Kampen.

• 2019. jan. 13, dr.Hermán M. János
• 2019. február 10, igehirdetők: Hermán Mostert Rebeka, (Temesvár) és Kelemen Csongor
• 2019. márc. 10, Igét hirdet Ambrus András, a böjtfői
úrvacsoraosztás ágendáját végzi Hermán M. János
• 2019.április14,virágvasárnap
• 2019. április 22, húsvét másodnapi úrvacsora, d.e. 11 óra
• 2019.május12 .
• 2019. június 9, pünkösd vasárnapja, úrvacsora
• 2019. július 14 2019. augusztus 11
• 2019. szeptember 8
• 2019. október 13
• 2019. november 10
• 2019. december 8
• 2019. dec. 26, karácsony másodnapja, úrvacsoraosztás
Zwollei gyülekezetünkben általában havonta egyszer
tartunk istentisztelet, a hónap második vasárnapján, délután 3 órai kezdettel. Ezzel egy időben folyik a vasárnap
iskolai foglalkozás a gyermekekkel, azután pedig szeretetvendégség keretében beszélgetünk. / Sátoros ünnepeink
másodnapján úrvacsoraosztásra kerül sor, d.e. 11 órakor/
A nyári időszakban is tartunk istentiszteleteket, szintén
a hónap második vasárnapján. A Zwollei Magyar Református Egyházközség istentiszteleteinek a helye 2019ben: Lutherse Kerk, Koestraat 2-4. (A „Fundatie” múzeum melletti templomhoz a bejárat a Potgieter Singel felől
található, az épület hátsó oldalán; a parkolás ingyenes.)
Info: jhermanm@gmail.com, Tel: 038-4233247
refistentiszteletzwolleban
Honlap: https://zwolleireformatus.wordpress.com/
Lelkipásztorok:
dr. Hermán M. János és drs. Kelemen Csongor Attila.
Presbiterek:
Urbán Ákos gondnok, Rostás Kriszta, Németh Piroska,
Truczkai József és dr. Berta Balázs.
Orgonista: dr. Robert Helder.

Gróf németújvári Batthyányi Lajos, Magyarország miniszterelnöke 1848 március
17 és október 2 között

Barabás Miklós festménye, 1840. /Forrás: Barabás Miklós (1810, Kézdimárkosfalva – 1898, Budapest) https://
www.hung-art.hu/index-hu.html /
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A Batthyány-kormány tagjai: Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere
Bertalan, Eötvös József, Mészáros Lázár,
Klauzál Gábor és Esterházy Pál

Itt e földön örök éltet
Fognak élni!
Emeljétek fel a zászlót,
Fel az égre!
Dicsőséget zengjen a dal
Emlékére:
Évtizedek, évszázadok
Mennek, jönnek,
S dicsőítve adják nevét
A jövőnek!
A Batthyány-örökmécses, nemzeti kegyhely. Őt is
kivégezték 1849 okt.6-án

Komócsy József:
Batthyány Lajos emlékezete
Hajtsátok meg a zászlókat,
Le a földig;
Melyre magyar vér egy ezred
Óta ömlik;
Hajtsátok meg a zászlókat
Emlékére,
Itt ömlött a szabadságért
Nemes vére.
Hajoljon meg le a porig
Minden homlok,
Itt, hol az ő homlokának
Vére omlott:
Nemzetünknek büszkesége,
Szabadsága —
Volt ő benne porba döntve,
Megalázva. . .
,,Oh nem! ezen nincs hatalma
A halálnak:
Piros vére cseppjei mind
Maggá válnak,
S a nemes fő, magas lélek
Nagy eszméi —

Urbán Ákos ünnepi beszéde 2018 márc.
15-én a zwollei magyar istentiszteletet követően
Emlékezzünk az 1848-as márciusi ifjakra és a magyar
szabadságharcra
Az 1848-as esztendő Európa számos országában forradalmi eseményekhez vezetett, ugyanis a népek az idegen uralom bilincseit szerették volna lerázni. Ezen jeles
évtől kezdve az uralkodóknak még inkább számolniuk
kellett a honpolgárok hazafias érzéseinek és szabadságvágyának a megnyilvánulásával.
A forradalmak sora elsőként 1848 februárjában tört
ki Franciaországban, ahol a republikánusok a választói
jogot szerették volna megreformálni. Németországba
is átcsapott a hullám, az ottani államok és államocskák
egy német egységállam létrehozására törekedtek.
Ausztriában és Magyarországon márciusban tört ki
a forradalom. A bécsi forradalom híre hamar eljutott
Pozsonyba, az akkori magyar fővárosba. A magyarok
Metternich kancellár önkénye ellen lázadtak, aki az
alkalmatlan I. Ferdinand nevében abszolutista módon
kormányzott. Különben is 150 évig alig, vagy egyáltalán nem érvényesülhettek a magyar országgyűlések
döntései. A magyarországi eseményeket fokozott figye-
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lemmel szemlélte Oroszország. A bécsi forradalmárok,
a lengyelek, a csehek és az olasz haladó mozgalmak a
magyarok szabadságharcával szimpatizáltak.
Azon a nevezetes március 15-én, amikor elhangzott
Petőfi Sándor nemzeti dala, a Talpra magyar, Pesten és
Budán kitört a forradalom, több jogot és autonómiát
követeltek a magyarok, megfogalmazták a közismert
12 pontot, amelynek az volt a lényege, hogy a nemzet
ne legyen idegen és másodrendű a saját hazájában. Mit
kívánt a magyar nemzet? Azt, amit ma is, hogy legyen
béke, szabadság és egyetértés!
Fontosnak tartották, hogy a magyar hadsereget ne
háborúztassák idegen országokban és azt akarták, hogy
a külföldi katonák távozzanak Magyarország területéről. Azt akarták, hogy az adófizetés és az adópénz
törvényes elköltése forduljon az ország javára. Legyen
sajtószabadság, polgári egyenlőség a törvény előtt és
vallásszabadság.
Az első felelős magyar kormánynak Batthyányi Lajos lett a miniszterelnöke, és kezdetben szép sikereket
értek el.
Amikor azonban Ferenc József lett az uralkodó
a nagybátyja helyett, visszavonták az ígéreteket és
Lamberg gróf vezetésével fegyveresen akarták megszállni az országot. Kossuth vezetésével a magyarok ellent
álltak, védelmezték a megtámadott országukat, segítségükre siettek a bécsi diákok és a lengyel önkéntesek.
Győztes csatákat vívtak 1848 áprilisában Isaszegnél és
1848 szeptemberében Pákozdnál. Ferenc József császár
egy 1848 május 1-én kelt levélben behívta I. Miklós
orosz cár seregét, Windischgrätz herceg pedig 70.000
osztrák katonával támadt Magyarországra. Pedig a magyarok számára az áhított szabadság ekkor már csak
karnyújtásnyira volt. Derék emberek álltak a kormány
és a hadsereg élén. A már idézett Kossuth Lajos és Batthyányi Lajos mellett megemlítjük Széchenyi István,
Deák Ferenc, Szemere Bertalan, Eötvös József nevét.
Negyvennyolcas katona-hőseink közül ma is tisztelettel
említjük Bem József, Klapka György vagy a Gábor Áron
nevét.
A több mint 250 ezer katonával támadó Rüdiger
és Paszkievics orosz tábornokok 1849 júliusában és
augusztusában fegyverletételre kényszerítették a Görgey Arthur parancsnoksága alatt álló 30 ezres magyar
sereget, ez Világosnál történt 1849 aug. 13-án. Aradon
aztán okt. 6-án mégis kivégezték a 13 magyar tábornokot.
A tavaszok váltakozásával a sebek gyógyultak, a
magyar nemzet talpra állt és negyed század múlva az
úgynevezett 1867-es Kiegyezés alkalmával szinte minden politikai célkitűzésüket elérték, és bebizonyították,
hogy NINCS VESZTES SZABADSÁGHARC!
Végül megemlítjük a korabeli holland reflexiot,
amelyet Allard Pierson teológus-költő fogalmazott
meg a „De Hongaren” c. versében, amelyet 1849 novemberében írt Utrechtben, és amelyben megénekli
a kibontakozó szabadságharcot, annak tragédiáját,
Haynau kegyetlenkedéseit. A végén a lengyel nemzeti dal változatával biztatja a magyarokat:”Nem fog
veszni Magyarország”. Kossuthra hivatkozik és a hősi
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halottakra:”Lelkesítse kebleteket hűségük és bátorságuk./ Legyen jelszavatok az ő jelszavuk: Haza és szabadság!”
Kedves hallgatóink! Voltak évtizedek a XX-ik században is, amikor mindezekről csak csendben, vagy
csak külföldön lehetett nyíltan beszélni, mert 1848-49
lelkülete az 1956-os forradalom és szabadságharc eltipróira emlékeztetett volna.
Zárszóként mi, az egykor bennünket megértő
holland költő együttérzésével csatlakozunk a Kossuth
nótát éneklők seregéhez: Éljen a magyar szabadság
éljen a haza!

Pesten 1848. március 14-én készült el a
12 pont végleges szövege

1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
3. Évenkinti országgyülést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket
vigyék el tőlünk.
11. A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unio.
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MÁRCIUS 15 ÜNNEPLÉSE
HOLLANDIÁBAN
Az 1848-49, évi forradalom és szabadságharc emlékünnepe és Országos Magyar Bál
A Hungaria club 2019-ben ünnepli fennállásának 90.
évfordulóját az Országos Magyar Bál keretében.
• A Hollandiai Magyar Szövetség és az Amsterdami Hungaria Club 1929 szeretettel meghívja Önt
és kedves családját az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékére megrendezésre kerülő ünnepségre és az ezt követő hagyományos Országos
Magyar Bálra.
• Ünnepi beszédet mond: Pirityiné Szabó Judit főosztályvezető asszony, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság
• Időpont: 2019. MÁRCIUS 16., SZOMBAT, 17.00
ÓRA (teremnyitás 16.30)
• Helyszín: SOCIËTEIT VEREENIGING Zijlweg 1,
2013 DA Haarlemwww.societeitvereeniging.nl
• Parkolás: www.parkeren-haarlem.nl/parkeergarageraaks
• Teremnyitás: 16.30 óra, a program 17.00 órakor
kezdődik és 24:00 óráig tart.
• A belépő ára, amely a háromfogásos vacsora árát is
tartalmazza, a bál helyszínén személyenként €40,00,
elővételben €35.00, ebben az esetben az összeget
2019. március 13-ig kérjük a klub bankszámlájára
átutalni:
• NL53 INGB 0002 4056 36 a Hungaria Club 1929
nevére, megjegyzés: LB 2019.
• Az ünnepi rendezvény táncos-zenés vacsora, tombola. Tánczene: Budapest Gypsiband. Tombolához
hozzájárulást szívesen fogadunk. Kérünk mindenkit, hogy az ünnepséghez méltó és a bál hangulatához illő ruházatban jelenjen meg.
www.hongaarsefederatie.nl

Testvéri találkozó
Hollandiai Magyar Református Gyülekezeti Tagok, Presbiterek, Lelkészek Ökumenikus Találkozója
Sok szeretettel hívunk és várunk a hollandiai magyar
református gyülekezetek - Vianen, Hága, Zwolle, Rotterdam, Amszterdam - testvéri találkozójára, felekezeti
hovatartozástól függetlenül.
IDŐPONT:

2019 március 30, szombat

15:00-18:00 óráig
HELYSZÍN:

Vianeni Magyar Otthon

Bejárat a Langeweg 145 számú házzal szemben, 4133
NG Vianen
Találkozások, ismerkedések, bemutatkozások, kötött és
kötetlen, játékos és komolyabb formában is. Régi kapcsolataink ápolása, újak kialakítása. Testünk, lelkünk
szellemünk táplálása. A program idejére a gyerekeknek

felügyeletet, gyerekfoglalkozást biztosítunk.
További információ: Némethné S. Piroska, nemeth.
piroska@gmail.com, Telefon.: +31611831919
Utazási informació: Autósoknak a parkolás ingyenes.
A vianeni Magyar Otthon megközelíthető a 74-es távolsági autóbusszal, amely Utrechtből a pályaudvar melletti autóbuszmegállóból indul . Vianenben leszállás a
Mariënhof megállónál. A részvétel ingyenes.
Részvételi szándékát kérem jelezze, de előzetes bejelentés nélkül is mindenkit szeretettel várunk!

Bibliaolvasó Kalauz, 2019

Március
1[P] A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Jn10,2
2[SZO] Mindazok, a kik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok. Jn10,8
3[VA[Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet,
és engem is ismernek az enyéim. Jn10,14
4[H] Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt.
Jn10,19
5[K] Én és az Atya egy vagyunk. Jn10,30
6[SZE] Ismét meg akarák azért őt fogni; de kiméne az ő
kezökből. Jn10,39
7[CS] De a ki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban
világosság. Jn11,10
8[P] Monda néki Jézus: Feltámad a te testvéred. Jn11,23
9[SZO] Mondának azért a zsidók: Ímé, mennyire szerette őt! Jn11,36
10[V] Jobb nékünk, hogy egy ember haljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. Jn11,50
11[H] Ama naptól azért azon tanakodának, hogy őt
megöljék. Jn11,53
12[K] A papifejedelmek pedig tanácskozának, hogy
Lázárt is megöljék. Jn12,10
13[SZE] Ne félj Sionnak leánya: Ímé a te királyod jő,
szamárnak vemhén ülve. Jn12,15
14[CS] Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az embernek Fia. Jn12,23
15[P] Felele Jézus és monda: Nem én érettem lőn e szó,
hanem ti érettetek. Jn12,30
16[SZO] Aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.
Jn12,35b
17[V] Inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem
az Istennek dicséretét. Jn12,43
18[H] És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Jn12,50
19[K] Méne azért Simon Péterhez; és az monda néki:
Uram, te mosod-é meg az én lábaimat? Jn13,6
20[SZE] Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Jn13,17
21[CS] Az pedig a Jézus kebelére hajolván, monda néki:
Uram, ki az? Jn13,25
22[P] Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Jn13,35
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23[SZO] Uram, miért nem mehetek most utánad? Az
életemet adom éretted! Jn13,37
24[V] Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Jn14,1
25[H] Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az
Atyát, és elég nékünk! Jn14,8
26[K] Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Jn14,14
27[SZE] Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok. Jn14,18
28[CS] Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak? Jn14,22
29[P] Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék. Jn14,25
30[SZO] Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek. Jn15,3
31[V] Szeressétek egymást, a miképen én szerettelek
titeket. Jn15,12
Április
1[H] Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Jn15,17
2[K] De ti is bizonyságot tesztek; mert kezdettől fogva
én velem vagytok. Jn15,27
3[SZE] Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. Jn16,1
4[CS] És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság
és ítélet tekintetében. Jn16,8
5[P] Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el
nem hordozhatjátok. Jn16,12
6[SZO] Mondának azért: Mi az a kevés idő, a miről
szól? Nem tudjuk, mit mond. Jn16,18
7[V] Kijöttem az Atyától, és jöttem e világba: ismét elhagyom e világot, és elmegyek az Atyához. Jn16,28
8[H] E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én
meggyőztem a világot. Jn16,33b
9[K] Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat,
hogy a te Fiad is dicsőítsen téged. Jn17,1b
10[SZE] Nem e világból valók, a mint hogy én sem e
világból vagyok. Jn17,16
11[CS] Az a szeretet legyen ő bennök, a mellyel engem
szerettél, és én is ő bennök legyek. Jn17,26b
12[P] Mikor azért azt mondá nékik, hogy: Én vagyok;
hátra vonulának és földre esének. Jn18,6
13[SZO] A csapat azért és az ezredes és a zsidók szolgái
megfogák Jézust, és megkötözék őt. Jn18,12
14[V] Felele néki Jézus: Én nyilván szólottam a világnak. Jn 18,20a
15[H] Ismét megtagadá azért Péter; és a kakas azonnal
megszólala. Jn18,27
16[K] Kiméne azért Pilátus ő hozzájok, és monda: Micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Jn 18,29
17[SZE] Felele Jézus: Az én országom nem e világból
való. Jn18,36
18[CS] Akkor azért előfogá Pilátus Jézust, és
megostoroztatá. Jn19,1
19[P] És emelvén az ő keresztfáját, méne az úgyneve-
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zett Koponya helyére, a melyet héberül Golgothának
hívnak. Jn19,17
20[SZO] A zsidók péntekje miatt azért, mivelhogy az a
sír közel vala, abba helyhezteték Jézust. Jn19,42
21[V] És láta két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, a hol a Jézus teste feküdt vala. Jn20,12
22[H] És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda
nékik: Vegyetek Szent Lelket. Jn20,22
23[K] Sok más jelt is mívelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, a melyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Jn20,30
24[SZE] Monda azért nékik Jézus: Fiaim! Van-é valami
ennivalótok? Felelének néki: Nincsen! Jn21,5
25[CS] Monda néki harmadszor is: Simon, Jónának fia,
szeretsz-é engem? Jn21,17a
26[P] Ha akarom, hogy ő megmaradjon, a míg eljövök,
mi közöd hozzá? Te kövess engem! Jn21,22
27[SZO] Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől,
és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Gal1,3
28[V] Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Gal1,10b
29[H] Csakhogy a szegényekről megemlékezzünk; a
mit is én igyekeztem megcselekedni. Gal2,10
30[ K[ És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is,
úgy hogy Barnabás szintén elcsábíttatott az ő tettetésök
által. Gal,213
Május
1[SZE] Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt
meg. Gal2,21
2[CS] Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Gal3,9
3[P] A közbenjáró pedig nem egyé, Isten ellenben egy.
Gal3,20
4[SZO] Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek. Gal4,11
5[V] Szép dolog pedig fáradozni a jóban mindenkor.
Gal4,18a
6[H] Annakokáért, atyámfiai, nem vagyunk a szolgáló
fiai, hanem a szabadoséi. Gal4,31
7[K] Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Gal5,5
8[SZE] Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik
be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Gal5,14
9[CS] Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
Gal5,25
10[P] A ki pedig az ígére taníttatik, közölje minden javát tanítójával. Gal6,6
11[SZO] A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel atyámfiai! Ámen. Gal6,18
12[V] Ne féljetek senkitől, mert az ítélet az Istené.
5Móz1,17
13[H] Meghallá pedig az Úr beszédetek szavát, és
megharaguvék.
14[K] Immár negyven esztendeje veled van az Úr, a te
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Istened; nem szűkölködtél semmiben. 5Móz2,7
15[SZE] De az Úr, a mi Istenünk kezünkbe adá őt, és
levertük őt és az ő fiait és minden ő népét. 5Móz2,33
16[CS] Az Úr, a ti Istenetek adta néktek ezt a földet,
hogy bírjátok azt. 5Móz3,18
17[P] És szóla az Úr néktek a tűz közepéből. 5Móz4,12a
18[SZO] Ez pedig a törvény, a melyet Mózes adott az
Izráel fiai elé. 5Móz4,44
19[V] Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. 5Móz5,20
20[H] Vigyázzatok azért, hogy úgy cselekedjetek, a
mint az Úr, a ti Istenetek parancsolta néktek. 5Móz5,32
21[K] Féljed az Urat, a te Istenedet, ő néki szolgálj, és az
ő nevére esküdjél. 5Móz6,13
22[SZE] Többen vannak e népek, mint én, miképen
űzhetem én ki őket? 5Móz7,17
23[CS] Őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. 5Móz8,6
24[P] Tusakodók voltatok az Úr ellen, a mióta ismerlek
titeket. 5Móz9,24
25[SZO] Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne
legyetek ezután keménynyakúak. 5Móz10,16
26[V] Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, tartsd meg
az ő megtartani valóit. 5Móz11,1
27[H] Csakhogy a vért meg ne egyétek; a földre öntsd
azt, mint a vizet. 5Móz12,16
28[K] Vigyázz és hallgasd meg mindezeket az ígéket, a
melyeket én parancsolok néked. 5Móz12,28
29[SZE] Ne engedj néki, és ne hallgass reá, ne nézz reá
szánalommal, ne kíméld és ne rejtegesd őt. 5Móz13,8
30[CS] Valaminek pedig nincsen úszó szárnya és pikkelye, meg ne egyétek; tisztátalan az néktek. 5Móz14,10
31[P] A hetedik esztendő végén elengedést mívelj.
5Móz15,1
Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin
János Kiadója. Szerkesztette: Dr.Pecsuk Ottó. Felelős
kiadó: Galsi Árpád
A „Bibliaolvasó Kalauz” 2019-es igenaptárának a
továbbítását szeretettel köszönjük Wagner Erik testvérünknek, a KREK sajtóügyi tanácsosának.

Magyar protestánsok Franciaországban
A Franciaországi Magyar Protestáns Református
Egyház 90 éves jubileuma 2017. november 5-én
Őrállás a párizsi reformátusok bástyáján
„Tebenned bíztunk eleitől fogva…” – csendült fel
az ősi zsoltár november 5-én magyarul és franciául a
franciaországi magyar reformátusok kétnyelvű 90 éves
jubileumi ünnepélyén Párizs belvárosi francia református Szentlélek templomában - Église Réformée du SaintEsprit.
A kétnyelvű istentisztelet bevezetőjében Parajdi Mester László gondnok üdvözölte a megjelent jó 200 fős
ünneplő gyülekezetet, majd Heddad Anne Marie titkár

jelen-közelbe hozta a gyülekezet majd százéves múltját,
ecsetelve a gyülekezet megpróbáltatásait, örömeit és
konok megmaradni akarását az utóbbi 20 küzdelmes évben, helyben élő lelkész nélkül. Mind ezt francia nyelven
mondta el Dapoigny Catherine, a gyülekezet évtizedek
óta hűséges presbitere.
Az igehirdetés szolgálatát ft. Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Egyházkerületének püspöke végezte, bátorítva a megjelenteket,
hiszen 90 év után is magyarul hangozhat Isten Igéje:
„Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el
téged és nem marad el tőled. Ne félj hát és ne rettegj!”
(5 Móz. 31,8)
A püspök közvetítette a magyarországi, valamint a
Kárpát-medencei magyar reformátusok testvéri köszöntését. Predikációjában kiemelte a magyar reformátusok
párizsi bástyáján azt az áldozatos szolgálatot, amellyel
a gyülekezeti közösség elöljárói és a tagok - mintegy őrállóként – szolgáltak az elmúlt évtizedekben és tartják
fenn a helyben lakó lelkipásztor nélküli szórványközösséget. Az ünnepség megható pillanata volt a jelenlevő
lelkipásztorok áldás osztása az úrasztalától: magyarok,
franciák és dél-koreaiak – közösen, anyanyelvükön.
Magyarország párizsi nagykövete, gróf Károlyi
György, köszöntőjében kiemelte, hogy a jelenlegi magyar kormány éberen figyel a határon túli magyarságra,
kormány- programjában meghatározó szerepet vállal az
összmagyarság sorsáért és a magyar nemzet egészének
örömeiért és gondjaiért. Ez alkalommal „vigyázó szemüket Párizsra vetették”. A magyar kormány vezetőinek
üdvözlő sorait - Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős
miniszterelnök-helyettes és Balog Zoltán, az emberi
erőforrások miniszterének levelét nt. Nagy Lenke református teológa, újságíró olvasta fel, aki maga is húsz éve
rendszeres igei vendégszolgálatával istápolta a gyülekezetet.
Lélekben a párizsi magyarokkal együtt ünnepelt a
Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó
Szolgálat közössége is, a palástosan megjelent nt. Tóth
Miklós titkáruk Hollandiából érkezett, Dr v.Békássy N.
Albert világi elnök pedig Svédországból. Utóbbi köszöntőjében kiemelte, hogy érdemtelen kiváltság a Kárpátmedence bérceinek koszorúján túl az anyanyelvükön
hidetett íge, a minden nemzetnek szóló örömhír. Jövőbe
vetett reménységgel kérte az egymásért szóló imádság
áldásait.
Nt. Kis Boáz teológus, egyházjogász felolvasta ft.
Csűry István királyhágómelléki és ft. Fazekas László
felvidéki püspökök üdvözlő leveleit. Majd köszöntésképpen Áprily Lajos: Kálvin, 1535 című versét szavalta
el. Boda Gabriella vezetésével, a párizsi Balassi Intézet
szervezésében működő magyar-francia énekkar szolgálata emelte az ünnepély fényét. Számos Magyarországról és Nyugat-Európából érkező kiválóság vendégként
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volt jelen.
Isten áldja a párizsi magyar reformátusokat, akik a
reformáció 500. évében a gyülekezet 90. évfordulóját
ünnepelve, példaadó hittel állanak a bástyán és Istenbe vetett reménységgel tekintenek a jövő felé! 5 Rue
Roquépine 75008 Paris Paroisse de Paris ST Esprit –
CCP 7 309 63 Paris
Mme Heddad Anne Marie FMPRE, titkàr
ÉGLISE PROTESTANTE RÉFORMÉE
HONGROISE EN FRANCE
FRANCIAORSZÁGI MAGYAR PROTESTÁNS
REFORMÁTUS EGYHÁZ
Működésünk leíràsa az eltelt 20 évben.
Mint tudják, 1997 novemberétől nincs kinevezett
állandó lelkésze az egyháznak. Évente 11 alkalommal
van istentisztelet a hónap első vasárnapján, 17 órai
kezdettel a fenti címen.
A meghívott lelkészek àltalàban pénteken érkeznek,
vasàrnap istentiszteletet tartanak és hétfőn mennek
vissza abba az orszàgba ahonnan jöttek, mert mindig
magyar reformàtus lelkészeket fogadunk, Európa
minden országából, ahol magyar reformàtus lelkész
szolgàl.
Összesen 11 országból fogadtunk lelkészeket. A
szàmuk meghaladta a szàzat, vagyis több mint szàz
magyar reformàtus lelkész szàjàból halgattuk az igét.
Van lelkész aki majdnem minden évben eljön
közénk, külön névsor van a nàlunk szolgált, általunk
meghívott lelkészekről, akik szívükön viselik a párizsiak
megmaradásért folytatott harcàt.
2009-től kaptunk egy igéretet az MRE-től, a
lelkészküldést àtvette a Generalis Konvent, ötször
küldenek Magyarországról és határon túlról is lelkészt
az ő költségükön, mi szervezzük és álljuk a megmaradó
hat alkalmat. Bízunk abban, hogy ez a megállapodás
tartós marad, mivel ez az első segítség amit a pàrizsi
egyhàz kapott 1946 óta Magyarorszàgról.
Összeàllította 2018-ban Mme Heddad Anne Marie,
a FMPRE titkára, akinek e helyen is köszönjük a
felvilágosító segítségét
A párizsi gyülekezet klenódiumai
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L‘ÉGLISE PROTESTANTE RÉFORMÉE
HONGROISE EN FRANCE FRANCIAORSZÁGI
MAGYAR PROTESTÁNS REFORMÁTUS EGYHÁZ
Temple du Saint-Esprit · Paris, 5 Rue Roquépine FR75008 Paris CCP 7 309 63 F Paris http://huguenotsinfo.
free.fr/temples/paris/st_esprit.htm http://epu-saintesprit.org/

„Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én
vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítlek, sőt
győzelmes jobbommal támogatlak.” Ésaiás 41,10 a

K Ö R L E V É L 2 0 1 9.

JANUÁR

Kedves Gyülekezeti Testvérek!
Íme eljött az új év: az idézett bibliai vers szinte
nékünk, a párizsi gyülekezetnek szól. Igaz, 2018ban is megtartottunk minden istentiszteletet, de
egyre kevesebb a templomlátogó, pedig havonta egy
alkalommal a vasárnap délutáni alkalom nem tűnik
nehéznek! Reméljük mindenki maga mögött tudja az
elmúlt év gondjait s az új esztendő csak jót és szépet,
békességet, szeretetet hoz. Ám ehhez kérnünk kell a jó
Isten segítségét is.
Mint ismeretes, az évi 11 istentiszteleti alkalmunkra
hatszor mi hívunk vendéglelkészt. Ez annyit jelent,
hogy az adott hétvégén a lelkész útiköltsége és fogadása
– elszállásolása - vendéglátása - péntektől hétfőig – a
mi vállalásunk, mi fedezzük. Ezért elkerülhetetlen
minden egyháztag segítő hozzájárulása az anyagiakhoz.
Minden egyes felajánlás megvalósítása hozzájárulás az
immár 90 éves gyülekezetünk további fennmaradásához
Franciországban. A Kárpát-medencei Generalis Konvent
és a Magyarországi Ref. Egyház további öt alkalommal
küld szolgálattevőt. Ezek repülőjegyét és elszállásolását
fedezik. De a múlt év folyamán e szolgálat folytatása
kétségessé vált. Sok levelezés, tárgyalás, párbeszéd
eredményeként a jó Isten akarából december végére
értesültünk, hogy a 2019-es év folyamán is küldenek
lelkészt. Most tehát rajtunk múlik a gyülekezet
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továbbélése. A vendéglelkészek közvetítésével Isten
üzenetét hallgathatjuk. Adjunk ezért őszintén hálát az új
esztendőben!
A gyülekezet presbitériumának eltökélt szándéka,
hogy a március 3. istentisztelet után megtartjuk az évi
közgyülésünket. Erre készüljünk imádsággal, az új tagok
pedig jelentkezzenek! Tudni kell, hogy egyháztagnak
az számít és szavazati joggal az élhet a közgyűlésen,
aki perselypénzén túl - egyházfenntartási adományával
támogat. Teheti bármely összegű, vagy névre szóló
csekk eljuttatásával – névvel beazonosítható borítékban.
Ennek alapján a pénztárosunk nyilvántartásba veszi
és megküldi - mint minden évben eddig is - az állami
adókedvezményhez szükséges hivatalos bizonylatot.
Kérjük kedves testvéreinket, vigyék hírül a magyar
nyelvű istentiszteleteket Párizsban, tájékoztassák
különösen a Kárpátmedencéből mostanság egyre több
Franciaországba érkező testvért és hívják, illetve hozzák
magukkal ismerőseiket, rokonaikat. Működjünk együtt
Isten dícsőségére! „A magasságos Istenhez kiáltok,
Istenhez, aki jót végez felőlem” Zsolt 57,3
A presbitérium nevében hittestvéri szeretettel Mme
Heddad, titkár

Szeretettel hívunk és várunk 2019. április 12-14 között a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek
Szövetsége rendezésében sorra kerülő 17. Nyugat-Európai Magyar Presbiteri Konferenciára.
Konferenciánk ideje: 2019. április 12-14 (péntek estétől, virágvasárnap délig) Helye:
Burbach-Holzhausen – Családi Konferenciai Központ – Blaukreuz-Heim-Str. 1.
Témánk:“Az ökumené története és jelentősége a nyugat-európai magyar diaszpóra gyülekezeteiben“
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Szövetség honlapja: www.credo-hu-we.org
Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek
Szövetsége honlapja: www.magyar-protestansok.de
Erősítsen és kísérjen Benneteket ez az újévi imádság,
kapaszkodjunk Mindenható Istenünk kegyelmébe és
szeretetébe 2019-ben is!
IMÁDSÁG
Az ésszel felfoghatatlan Isten
töltse be életedet az Ő erejével, hogy
nélkülözhess anélkül, hogy megkeményednél,
szenvedhess anélkül, hogy megtörnél,
elfogadhasd a vereséget anélkül, hogy feladnád magadat,
hibázhass anélkül, hogy lenéznéd magadat,
a megválaszolatlan kérdésekkel együtt tudj élni anélkül,
hogy feladnád reménységedet!
Baráti üdvözlettel, testvéri szeretettel:

Président/Gondnok: M MESTER DE PARAJD Laszló
21, parc du Béarn FR-92210 St Cloud. Tel. 01 47 71
42 22. mesterdeparajdl@afd.f
Secrétaire/Titkár: Mme HEDDAD Anne-Marie 34,
Avenue Maurice Berteaux FR-78500 Sartrouville. Tel.
01 39 15 19 83. nanni.heddad@orange.f
Trésorière/Pénztáros: Mlle DAPOIGNY Catherine 40,
rue Pasteur FR-95110 Sannois. Tel. 01 39 81 90 26.
catherinedapoigny@yahoo.fr

Nyugat-Európai Magyar Presbiteri
Konferencia
Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Testvéreink, Barátaink
és Érdeklődők!

A Presbiteri Konferencia Szervezői

Ifjúsági Konferencia, Burbach/Holzhausen
Az Európai Magyar Evangéliumi Ífjúsági Konferencia
(EMEIK) 2019-ben a 60 éves fennállási jubileumát ünnepli! Helye ennek is: Holzhausen, ideje: ápr. 13-19. Részt
vehet ezen bárki, akárcsak a presbiteri konferencián!
Fiataloknak kedvezményt adnak. Jelentkezés Jaskó Irén
címén: 16 Melrose Place, Watford, WD17 4LN England
00 44 19223240796 iren.jasko@moose.co.uk , illetve:
emeik60@gmail.com Jelentkezési ív letölthető 2019. januárjától a Szövetség HONLAPJÁRÓL is: www.credohu-we.org
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Az EMEIK jubileumi konferenciájának a témája: Hogyan beszéljünk Jézus Krisztusról?
Ápr. 14-én vasárnap az ünnepi úrvacsorás istentiszteleten Joób Olivér és dr. Varga Pál lelkészek szolgálnak. Az
emlékkiállítást Bereznai Tamás nyítja meg. A bibliatanulmányokat Lampért Gábor siófoki evangélikus lelkész
vezeti. Ápr.16-án Gárdonyi orgonakoncerten lehet részt
venni Dillenburgban. A témát, azt hogy hogyan beszéljünk Jézus Krisztusról, nemcsak négy bibliatanulmány,
hanem négy előadás keretében lehet meghallgatni. Előadók: dr. Szabó István dunamelléki ref. püspök és Hajdú
Levente, a Szóládi Református Gyülekezet lelkipásztora.
A szervező bizottság tagjai: Jaskó Irén, Joób Judit,
Menkéné Pintér Magdolna, Joób Olivér és Varga Pál.

SZÜLETÉS: Istennek adunk hálát Noah Zoltán ér-

kezéséért. Édesanyjának, Gál-van Denderen Emőkének és férjének, Floriaannak, e helyről is gratulálunk és jó egészséget kívánunk. A család a frízlandi
Kimswerdben él. ( Noah 2018. dec. 11-én, déli 12:58
órakor született, méretei: 51 cm, 3.5 kg., vasgyúró, márciusra szinte megduplázódott a testsúlya.)

IN MEMORIAM
Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatjuk, hogy 2019 febr. 10-én elhunyt özv. dr. Juhász
Andrásné, szül. Molnár Anikó (Kolozsvár,1944 – Budapest 2019). Drága gyermekeinek, Zoltánnak és Picinek bőséges mennyei vígasztalást kívánunk. A szeretet soha el nem fogy! -- Ds. Juhász Zoltán 537101
Hoghia Nr. 43., Jud. Harghita, Roemenië. 0040 745 256
458 juhasz_zoltan@yahoo.com

GYÁSZJELENTÉS
Nieuwegein. 2019 február 21-én életének 63. évében
(munkahelyén) váratlanul elhúnyt Kakasi József hentesmester.
Kakasi József római katólikus vallású Vác-i lakos az elmúlt tizenöt esztendőben almerei lakosként Hollandiában dolgozott szakmájában.
Hamvait özvegye Éva asszony és két felnőtt fia, Szabolcs és Zoltán vették át, Urbán Ákos és neje Emőke
kiséretében március 4-én Hilversumban. Testvérünket
családi körben az úri szent ima és egyetemes apostoli
hitvallásunk igéinek elmondásával Urbán Ákos gondnok búcsúztatta.
Gyászolják: hitvese Éva, lánya Éva férjével, három unokájával, fiai Szabolcs és Zoltán, a széleskőrű rokonság.
Almere-i munkatársai, lakótársai.
Hamvait gyászmise keretében Vácon 2019. március 7.én helyezik nyugalomra.
A boldog feltámadás reményében!
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Ambrus András: Imádság és böjt
Lectio: Jóel 2,12-20. 		

Alapíge: Máté 17,14-21

Reformátusként nem igazán tudunk mit kezdeni a
böjttel. A nagypénteki húslemondás és fuszulykalevesen kívül egy átlag református soha nem böjtölt életében. Itt Nyugaton sem. Minek -amúgy is katolikus szokás - mondhatjuk itt. Minek, nem vagyunk ortodoxok
- mondjuk otthon, sőt kibúvókat keresünk, mondván:
- még ők sem veszik komolyan a böjtöt és igyekeznek
kisakkozni azt, hogy aztán annyit ehessenek amennyit
bírnak. Mi, magyarok evő nép vagyunk. Nem véletlenül. Ha valakinek kihívás böjtölni - akkor nekünk az.
Nekem is. Nagyon szeretem a hasamat. És szerencsés
vagyok, mert nem vagyok hízó fajta. Stresszes vagyok és
jól tudom magam emészteni, így hamar fogyok. De ha
nem így lenne, már 130 kiló lennék. Ami megütötte a
fülemet, egy volt lelkésztársam rám írt és megkérdezte,
hogy “- Még mindig annyit eszel, mint a Teológián??”.
Ledöbbentem és elszégyeltem magam. Így emlékeznek
rám. A nagyevő. Ha magyarokról van szó, akkor GULYÁS, kiáltanak fel. Étel. És ital, jó bor, pálinka - elmaradhatatlan magyar kellékek. Azt hiszem ez is egyik oka
annak, ahogy mi most vagyunk és létezünk a világban.
A torkosság, az elégedetlenség. A nagy kérdés azonban
az, hogy:
1. Mit is kéne tenni?? Mi az, hogy böjt? Hasznos-e
valamire? Jut-e nekem belőle valami? -kérdezhetjük a
mai haszonleső világlátásunkkal. Mit tett Jézus, mikor
40 napig elvonult böjtölni?? Elment a pusztába. Kiment
az emberek közül. Elhagyta a befolyásukat. Más befolyásra volt szüksége. És nem evett 40 napig. Inni vizet
ivott. Azt nem lehet kizárni. Ez lehetetlen, hogy 40 napig ne együnk -mondjuk a normális református eszünkkel. Túl sok benne a ráció a mi reformátusságunkban.
Szeretünk Jézus kísértéséről beszélni, de valahogy ez a
böjti rész mindig soványra sikerül belőle. Minek lemondani 40 napig az ételről vagy bármiről? Egyáltalán le
kell-e mondani egyáltalán valamiről nekünk? Hát nem
a szabadság és a végtelen ideálok helye Hollandia? Lemondani jöttünk ide vagy éppen ellenkezőleg?? Ha már
megbetegedünk és nincs más mód, akkor jöhet egy kicsi diéta. Vagy ami itt egyre népszerűbb, a vegánkodás.
Csak zöldséget az egészségért. De ez nem a bibliai böjt.
Egészséges és jó életstílus, de Krisztus ennél többet tanít.
Nagyon népszerű otthon az internetböjt. A pletykaböjt,
a tévéböjt, a vásárlásböjt, a panaszkodásböjt. De ezek
mind nem mennek le a kérdés gyökeréig. Mi a böjt lényege?? Csak egy kicsivel több önkontroll, hogy aztán
újra ellezulhassunk??
2. Miért tenni?? Fő célja az akaratlagos lemondás spirituális-lelki célokért. Eléggé ritkán olvassuk el figyelmesen az Apostolok Cselekedetei 13 fejezetéből a 2. és 3.
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verseket. Itt az áll: “Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: “Válasszátok
ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre
elhívtam őket.” Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel
után elbocsátották őket.” Tehát közvetett módon az Újszövetség megírásának és az európai keresztyénségnek
a gyökereit találjuk itt. Böjtölés nélkül nincs Pálnak a
kiküldése és missziója sem. Ez nekünk újra furcsának
tűnik. Szeretjük Pál leveleit olvasni, de ezt a kiindulópontot valahogy nem vesszük észre. Miért?? Valamiért kellemetlen nekünk?? Lemondás, egy célért. Az jó,
ha lemondunk valamiről céljainkért. Akár ideköltözni
nyugatra valamiért. De csak nem a mi céljainkról kell
lemondjunk? Az szinte lehetetlen. Jézus amikor azt
mondja a tanítványoknak, hogy “ez a fajta nem távozik
el csak imádságra és böjtölésre.” Én nem tudom, hogy
milyen démon szállta meg a fiút, amit holdkórosságnak
fordított Károli, de hogy a mai korunk holdkórosságát
soha nem tudta felülmúlni az emberiség, az biztos. Ha
valamikor álmatlanságban, éjszaka is rohanásban, állandó teljesítmény- és futókényszerben éltünk, akkor ma
élünk úgy. Amsterdam és a nagyvárosok éjjel sem alszanak. Fiatalok és nemcsak azok, átnetezik az éjszakát,
későig nyitvatartó vendéglők, mulatók és egyebek várják
a szórakozókat.. Mikor szoktunk átlagban lefeküdni??
Miért?? Mi ez, ha nem hold-kórosság? Fényt éjjelre is,
nehogy egy pillanatra is éjszaka legyen igazából. Ki és
mi fogja kiűzni ezt a démont belőlünk és társadalmunkból?? Amit Jézus tanít és mutat itt, az a “mindent a testnek és a szemnek” - teljes mértékben ellentmond. A lelki
fontosabb, mint a testi - tanít a mi Urunk. A testit csak
lelki úton lehet legyőzni. “Intelek titeket -mondja Pál a
Galatáknak - a Lélek szerint éljetek és a test kívánságát
ne teljesítsétek.” Galata 5,16 Amit mi nagy szabadságnak hiszünk otthon és itt nyugaton is az lényegében egy
nagy testi rabszolgaság. Vágyaink űznek és azok után
futunk reggeltől estig. Egy otthoni fiatallal beszélgettem
neten, el van keseredve, mert az alkoholista tatája közel
egy év nem ivás után családi gondok miatt visszaesett
és újra iszik. És kérdem, hogy ő hogy áll a telefonozással. Ki tudná-e bírni a telefonja nélkül 2 hétig?? “Még
egy napig se” -jött a válasz. De ez nem zavarja. De ha
tata iszik az zavarja. Zacher Gábor, Magyarország egyik
vezető addiktológusa mondta, hogy a mobiltelefon a
drogokhoz hasonló megszállottságot okoz. Einstein már
100 éve figyelmeztetett: “Félek attól a pillanattól, amikor
a technológia fontosabb lesz, mint a kapcsolatok. Ha ez
bekövetkezik lesz egy teljesen elhülyült nemzedékünk.”
Szeretnénk kilépni ebből a meghülyülési körből? Íme a
megoldás, szól hozzánk Jézus. Ideje eltávolodni az emberektől, interneten is és irány a magány. Amitől irtózunk.

dolgokat bontja le és csak 40 nap után kezdi az izmokat sorvasztani, vagyis elkezdődik a lassú éhhalál. De ki
bír ki 40 napot? Még egy nap is sok egy elkényeztetett
nemzedéknek. Kiki a maga képessége és döntése szerint
cselekedjen. A keletiek jó tanácsokkal tudnak szolgálni e
téren. Constantin Necula a nagyszebeni Ortodox Teológia professzora humorosan mondta el egyszer, hogy ne a
böjttel akarjuk belökni magunkat a mennybe. Csak nyugodtan. Figyeljük a Lelket -mire vezet minket? Aki túl
nehéz munkát végez vagy gyerek, beteg, vagy öreg csínján bánjon a dologgal, de aki más kategória, és ilyen sok
van itt Hollandiában is, az végre ebben is mutassa meg,
hogy szabad a testi megkötözöttségektől is. Gondoljunk
bele, naponta mennyi időt vesz el az, hogy bevásárlunk,
főzünk és eszünk?? Napi 2-3 óránk biztos rámegy, néha
több. És ezt mind megspóroljuk. Ez alatt imádkozhatunk, Igét olvashatunk, meditálhatunk, csendben lehetünk, hogy jobban halljuk az Ő hangját.

3. Mennyi ideig csináljuk, hogy hasson?? És mit tegyünk?? Maximum 40 nap, tudományosan bizonyított
- mintha mindent tudományosan kéne bizonyítani. De
ismeretes, hogy negyven napig a szervezet a fölösleges

5. Vannak kapuk amiket Isten csak különleges helyzetekben nyit meg. Ilyen az ima és böjt is. - Olyanok mondják, akik már sokszor és sokat böjtöltek, hogy a böjt után

4. Másokért és nem csak magadért. Miért tette Jézus??
Hogy a saját szolgálatában semmi ne akadályozza meg
és az embereket maximálisan tudja szolgálni. Azt olvassuk róla, hogy a 40 napos böjt után a Lélek erejével tért
vissza a pusztából, ami azt jelentette, hogy nem lehetett
mérni a LELKET, OLYAN ERŐSEN TÚLÁRADT BENNE. Mi a böjt első eredménye? Mi változunk meg!! És
végre egy olyan lelki területet is kipróbálhatunk, ahol
nem jártunk. Nagy kihívás Ez. A hollandok szeretnek
utazni - de ez az utazás egyedi és utánozhatatlan. Most
lehetőséget adunk Istennek, hogy léphessen életünkben.
Nem Ő volt meggátolva, hanem a túlzsúfolt életünk nem
tud teret adni Neki, hogy mi a teljes kapacitásunkon tudjunk működni. Pont úgy, mint Jézus. Azt hitettük el magunkkal, hogy a csodákat azért tudta megtenni, mert Isten volt, pedig ez nem igaz. Azért tette a csodákat, mert
teret engedett a Léleknek, hogy dolgozzon. Azért ígérte,
hogy “nálam nyagyobb dolgokat is fogtok cselekedni”.
De hát ezt nagyon nehéz elhinni. Könnyebb kibúvókat
keresni.
Lelki képességeinket növeli a böjt, lelki erőgyűjtés, lelki csatornatakarítás ez, hogy a Lélek vize teljes
erővel tudjon áramolni az életünkben. Hogy valóban
szabad és teljes életet élhessünk. Ahogy tisztul a tested,
úgy takarodik ki a lélek is. De nem veszélytelen út ez.
Ha nem Istennel töltjük meg a felszabadult időt, jönnek
a démonok. De ha Vele töltöd, akkor rossz szokásokat,
függőségeket, vágyakat tudunk legyőzni és kordában
tartani. Evés, ivás és nemi élet, ez a három ami minket
férfiakat állandóan pórázon tarthat, most ezektől mind
felszabadulhatunk. És átéljök, hogy milyen amikor nem
a hasunk az istenünk.
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a legyőzött test hallgatni kezd. Már nem követelőzik vadul, mint most. A démonok elhallgatnak, mint a történetünkben. Ráadásul olyan intimitást tapasztalunk meg
Istennel, milyent még soha. Egy intimitás szegény világban nagy nyereség ez. Lelkileg rendezni tudunk önmagunkban dolgokat, lelki képességeinket növeljük így. Kitisztul az agyunk, jobb lesz a memóriának, könnyebben
tudunk feladatokat megérteni és megoldani. Megtisztul
a lelkünk az irigységtől, gonosz gondolatoktól, nő a fizikai erőnk, helyreáll testünk egyensúlya. A fogyással vis�szanyerjük kinőtt ruháinkat, étel és ruha által sok pénzt
megspórolhatunk, adhatunk bőven belőle annak, akinek
nincs. Ez az Ézsaiás 58 szerinti böjt, amikor “felragyog a
mi világosságunk”, és ragyogni fogunk! Látszani fognak
a Lélek gyümölcsei életünkben. Sokkal jobban megérezzük a különféle lelkeket, lelkiségeket, ami az emberekben van. Mások és mi magunk is meggyógyulunk betegségekből. (Rák és egyéb nyomorúságok is eltünhetnek.)
. Visszanyerjük a normális és egészséges testsúlyunkat
és főleg: nagyon éhesek leszünk a lelki dolgokra, Isten
jelenlétére. Ez fog betölteni. Ha enni kell, az már rosszul
fog esni. Még az angyalokat is meg fogjuk érezni jobban,
vagyis találkozhatunk vélük. Alig várom, hogy elkezdjem ezt az izgalmas kalandot. gyertek, itt az ideje, hogz
próbáljuk ki ezt a begyepesedett ösvényt. Ha elindulunk,
1, azaz egy hónap múlva bőven lesz mit meséljünk itt
egymásnak…
Ámen.

Kőrösi Csoma Sándor-program 2019
Kedves Testvérek!
Ismét lehet pályázni a Kőrösi Csoma Sándor-program
(KCSP) ösztöndíjaira, szeptembertől júniusig 30 lelkipásztor, hitoktató és teológushallgató végezhet szolgálatot a nyugat-európai és a tengerentúli magyar közösségekben.
Gér András zsinati tanácsos úr megbízásából mellékelve tájékoztatásul küldöm az MRE Zsinata Elnökségének
a KCSP részeként megvalósuló egyházi ösztöndíjprogrammal kapcsolatos felhívását (ami honlapunkon
a következő hír mellékleteként is letölthető: http://
reformatus.hu/mutat/16110/).
Tisztelettel kérem egyúttal a segítségüket a felhívás
továbbításában az érintett gyülekezetek, illetve közösségek és - ha tudomásuk van érdeklődőkről - a lehetséges
pályázók felé.
Tisztelettel és köszönettel:Czanik András
Kárpát-medencei referens
Magyarországi Református Egyház
Zsinati Hivatal
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Levelezési cím: 1440 Budapest 70, Pf.: 5

POSTALÁDA> címünkre érkezett üzenetek Email: czanik.andras@reformatus.hu
„Tűz volt 2019 jan. 23-án este Budapesten a
Dunamelléki Egyházkerület fellegvárában, a Ráday kollégiumban: súlyos károk, egy halott, a levéltár beázott!
A drámai történés néhány mozzanatáról összefoglaló
tájékoztató https://hirtv.hu/

Mobil: +36-30-639-5365

Adományok juttatása a Károli Gáspár Ref. Egyetem
OTP Banknál vezetett számlájára:
IBAN: HU19117050088204922230000000
BIC kód: OTPVHUHB

Magyarul beszélő önkénteseket keresnek:
https://www.facebook.com/272751376080288/
posts/2234282486593824

Forgách András könyve is esélyes a holland irodal-

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a diaszpórában élő magyarságot segítő Kőrösi Csoma Sándor Program és a Kárpátmedencei szórványmagyarság támogatására fókuszáló
Petőfi Sándor Program folytatásával kapcsolatos legfontosabb információkat, valamint a 2019/2020-as programévre szóló friss pályázati kiírásokat sajtótájékoztatón ismerteti a budapesti Roosevelt Irodaházban 2019.
március 4-én. MTI/Bruzák Noémi

mi díjra. Az Europese Literatuurprijs egy holland díj,
amivel az előző évben holland nyelven megjelent külföldi regényeket díjazzák, pontosabban egyet, a legjobbat. A holland díj hosszú listáján ezúttal megtalálható
Forgách András Élő kötet nem marad című kötete is
amely hollandul De akte van mijn moeder címmel
jelent meg Rebekka Hermán Mostert fordításában.
Forrás: europeseliteratuurprijs.nl Potápi Árpád János elmondta: a magyar nemzet iden-
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titásának megerősítésében mindkét program kiemelt
helyet foglal el, és jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az
egész világon új lendületet kapott a magyar közösségi
élet. Értékelése szerint közvetve a programoknak is köszönhető, hogy a kettős állampolgárságot nagyon sokan
vették fel világszerte.
A nemzetpolitikai államtitkár kiemelte, a kritériumok
a két program esetében nem változtak: magyar állampolgárságú, büntetlen előéletű, 20. életévüket betöltött
pályázók jelentkezését várják. Külhoni magyarok is pályázhatnak.
A kérelmekről április 30-ig döntenek, május 6-ig értesítik a jelentkezőket.
Új elemként konkrét tudás megszerzését lehetővé tévő
felkészítést is szerveznek, ennek részleteiről a nemzeti
regiszteren lehet tájékozódni - ismertette Potápi Árpád
János.
A Petőfi Sándor-programot 75 ösztöndíjas számára 10
országban hirdetik meg, 9 hónapra szól, és idén szeptemberben indul.
A Kőrösi Csoma Sándor-programnak 29 célországa
van, érinti Európát, Ázsiát, Észak- és Dél-Amerikát,
Dél-Afrikát, Ausztráliát és Új-Zélandot. 150 ösztöndíjas
utazhat ki, az északi féltekére szeptembertől 9 hónapra,
a déli féltekére júniustól 6 hónapra.
Az államtitkár reményének adott hangot, hogy idén is
túljelentkezéssel kell számolni.
Potápi Árpád János az MTI kérdésére elmondta: most
is hirdetnek egyházi ösztöndíjakat, maximum 30 kiutazóval számolnak. Jelezte: elsősorban nem papokra,
lelkészekre számítanak, és az ösztöndíjasoknak speciális képzést biztosítanak. --A két programra mintegy
egymilliárd forint áll rendelkezésre, ez azonban nyitott
keret - jelezte a nemzetpolitikai államtitkár.
A pályázati kiírások elérhetők a www.nemzetiregiszter.
hu, a www.korosiprogram.hu és a www.petofiprogram.
hu oldalon.

Sass Flóra 155 évvel ezelőtt, első európai nőként jutott
el a Murchison vízeséshez.
Az emléktábla elhelyezését a Magyar Afrika Társaság
kezdeményezte és Magyarország Nairobi Követségével
közösen valósította meg. Az ünnepségre a házelnököt
elkísérte Ephraim Kamuntu, ugandai turisztikai miniszter.
Az 1841-ben Nagyenyeden született Sass Flóra és férje
Samuel White Baker, angol felfedező 1864 márciusában a Níluson felfelé hajózva Kairóból első európaiakként érkeztek az általuk, Viktória királynő férjéről
elnevezett Albert tó környékére.
Forrás: http://magyarhirlap.hu/cikk/142426/Magyar_Afrikautazo_emlektablajat_avatta_fel_az_
Orszaggyules_elnoke_Ugandaban

Nt.Csanády Ágnes református lelkésznek
köszönjük tisztelettel a hágai szervezésű
istentiszteletek és bibliaórák dátumát
összefoglaló híradását.
Kedves Testvéreink! Kedves Barátaink!
Március 17-én a DUNA TV ellátogat a hágai (Den
Haag) istentiszteletre a Marlotkerk-be, s felvételt készít
a gyülekezetről, valamint a Hágai Magyar Énekkarról.
Erre és az összes többi alkalmunkra is mindnyájatokat
sok szeretettel várunk!
ISTENTISZTELET – AMSZTERDAM, MÁRCIUS

Sass Flóra volt az első európai nő, aki elju- 10, VASÁRNAP, 15 óra Vrijburg Templom. Herman
tott a Nílusig
Gorterstraat 31, 1077 WE Amsterdam. Szolgáló lelA legismertebb magyar női Afrika-felfedező Sass Flóra
(Lady Florance Baker) emléktábláját avatta fel hétfőn Kövér László, az Országgyűlés elnöke Ugandában
a Murchison Nemzeti Parkban, a Nílus partján.
Az Országgyűlés Sajtóirodája által közreadott képen Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Ephraim
Kamuntu ugandai turisztikai miniszter felavatja Sass
Flóra (Lady Florance Baker) emléktábláját - MTI/Az
Országgyűlés Sajtóirodája

kész: Paál Károly, ref. lelkész

BIBLIAÓRA – ROTTERDAM
MÁRCIUS 15, PÉNTEK, 18 óra
Kötetlen beszélgetéssel kezdünk, tehát később is lehet
csatlakozni.
Nagy Zsófi szeretettel vár minket otthonába. Előre is
köszönjük! Az érdeklődők jelentkezzenek Némethné
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•

Brüsszel: Eglise Protestant de Bruxelles Musée
Chapelle Royale. Cím: Place du Musée 2, 1000
Bruxelles. A böjtfői istentisztelet 2019 márc. 10én délután 17 órakor kezdődik. Németh István
gondnok testvérünk meghívására – drs. Kelemen Csongor végzi a szolgálatot

•

Vianen: 2019. március 10-én 14:30. Szolgál nt.
Tüski Márti. Magyar Otthon: Panoven 17 A,
4133 NG /Langeweg 145-el szemben van bejárat.+31-(0)347-375040; vianenimagyarotthon@
gmail.com

•

ZWOLLE: 2019. márc. 10. Igét hirdet nt. Ambrus András, az úrvacsoraosztás ágendáját végzi
nt. Hermán M. János

ISTENTISZTELET - HÁGA MÁRCIUS
17, VASÁRNAP, 15 óra
MARLOTKERK.
Bloklandenplein 15, Den Haag / Hága. Szolgáló lelkész Van Bolhuis-Szabó Emőke, ref. Lelkész.
Gyermekistentisztelet: Paál Károly, ref. Lelkész. Gyermekfelügyelet is lesz.
Fellép a HÁGAI MAGYAR ÉNEKKAR Kovács Kata
vezetésével.
Ellátogat hozzánk a DUNA TV, s felvételt készít a gyülekezetről és az énekkarról.
Mindnyájatokat sok szeretettel várunk!
A templom elérhetősége:a Hágai Központi Pályaudvarról (CS Den Haag) a 24, 43, 44-es busszal. A 43, 44-es
buszról leszállás a Hofzichtlaan megállónál. Autósoknak: a parkolás ingyenes.
BIBLIAÓRA – AMSZTERDAM
MÁRCIUS 22, PÉNTEK, 19 óra
Krisztina és Alpár vár minket otthonába. Előre is köszönjük! Az érdeklődők jelentkezzenek Némethné
Scherman Piroskánál.
BIBLIAÓRA – HÁGA / DEN HAAG
ÁPRILIS
5, PÉNTEK, 18 óra
Sára és Zsolt vár minket otthonába. Előre is köszönjük! Az érdeklődők jelentkezzenek Némethné Scherman Piroskánál.
ISTENTISZTELET – ROTTERDAM ÁPRILIS 7, VASÁRNAP, 15 óra Gebouw De Heuvel.
Grotekerkplein 5, 3011 GC   Rotterdam. Szolgáló
lelkész: Van Bolhuis-Szabó Emőke, ref. Lelkész
Gyermekistentisztelet: Némethné Scherman Piroska,
hitoktató.
Némethné Scherman Piroska elérhetősége: nemeth.
piroska@gmail.com 06-11831919
Dr.Hermán M. János ny. lelkipásztor elérhetősége:
jhermanm@gmail.com
038-4233247
Drs.Kelemen Csongor Attila lelkipásztor:
kelemenattilacsongor@yahoo.com
00 40 742
299615
Márciusi istentiszteletek: Brüsszel, Vianen és Zwolle

Zwollei Harangszó -- 2019/3
A Zwollei Magyar Református Egyházközség Presbitériumának a megbízásából szerkesztette Hermán M.
János, Urbán Ákos és Szomor Attila
A Zwollei Harangszó korábbi számait a www.
zwolleireformatus.nl honlapon lehet elérni. Info:
www.zwolleireformatus.nl és
https://nl-nl.facebook.com/refistentiszteletzwolleban/

