
Az Almere-Amersfoort-Heerenveen-Leeuwarden-Groningen- Assen- Steenwijk-Kampen és Zwolle kör-
nyékén élő magyar protestánsok gyülekezeti híradója.

A „Zwollei Harangszót” a Presbitérium megbízásából szerkeszti:
dr.Hermán M. János és Szomor Attila.

Reménység szerinti szolgálati rend az 
egyházközségünkben: 

• 2021. január 24. - drs. Kelemen A.Csongor - Online

• 2021. február 21. Böjtfő. – Weiner Zoltán   - Online

• 2021. március 14. – Weiner-Legeza Luca     - Online

• 2021. április 5. Urk. Húsvét másodnapi istentisztelet. 
Igehirdetés: Nagy Tibor Sándor; úrvacsoraosztás: Her-
mán M. János. Ünnepi műsor a gyermekekkel: Nagy 
Erika-Melinda 

• 2021. április 11. Zwollei lutheránus templomban ige-
hirdetés, szolgált nt. drs. Kelemen Attila Csongor.

• 2021. május 9. Zwolle, igehirdetés: Sólyom Uzonka Lil-
la. Tisztségviselők beiktatása: Hermán M. János   2021. 
május 23. Pünköst első napja. Igehirdetés: Kelemen A. 
Csongor. Úrvacsoraosztás.

• 2021. június 13.

• 2021. június 27 Zeist

• 2021. július 11. 

• 2021. augusztus 8.

• 2021. augusztus 22. – Újkenyér – Úrvacsora 

• 2021. szeptember 12.

• 2021. október 10.

• 2021. október 31. – Reformáció – Úrvacsora

• 2021. november 14.

• 2021. november 28. Advent I. Vas.-Úrvacsora

• 2021. december 12.

• 2021. december 26. Karácsony II.- Úrvacsora

Az istentiszteletekkel egy időben folyik a vasárnap is-
kolai foglalkozás a gyermekekkel, azután pedig szere-
tetvendégség keretében ismerkedünk és beszélgetünk 
egymással. Sátoros ünnepeink másodnapján úrvacsora-
osztásra kerül sor, d.e. 11 órakor.
Családlátogatást a híveink kérésére végzünk a szolgatár-
saink bevonásával, Hollandia egész területén. Lelkipász-
torok: dr. Hermán M. János és drs. Kelemen Csongor 
Attila. Presbiterek: Urbán Ákos gondnok, Rostás Krisz-
ta, Truczkai József és Tárnok Eszter Lídia. Diakónusok: 
Bodor József, Czimbalmos Klára. Orgonista: dr. Robert 
Helder. Gyermekfoglalkozások vezetője: Rohaan Éva.
A Zwollei Magyar Református Egyházközség istentisz-
teleteinek a helye: Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, Zwolle, 
kivéve amikor a meghívóban másként van említve.
Info: jhermanm@gmail.com
Tel: 038-4233247

 –refistentiszteletzwolleban
Web oldalunk, vagyis a honlap jelzete: https://
zwolleireformatus.nl/   Webmester: Téglásy Sándor
A Harangszó elérhetősége: https://zwolleireformatus.nl/
zwollei-harangszo/
•–2020 június 1-től az országos szabályok szerint har-
minc lélek gyűlhet össze a hollandiai templomokban.
Változás: 2021 januárjától délután fél háromkor tartjuk 
az istentiszteleteinket

2021/5-6
Előzetes

ProgramajánlóvalZwollei
HarangSZó



Rostás Kriszta Tímea:
Házból ki, templomba be 

Kis zwollei magyar gyülekezetünk számára, idén immár 
másodjára nyílt alkalmunk megszokott templomunk-
ban ismét személyesen találkozni, ez alkalommal május 
9-én. A koronavírus okozta körülmények ezt megne-
hezítették számunkra, és ideig-óráig megfosztattunk az 
értékes személyes találkozásoktól. Presbiteri gyűlésün-
kön, amelyet online tartottunk az istentiszteletet meg-
előzően május hatodikán, Kelemen Csongor lelkipász-
torunk a Zákeus történetet választotta alapigének ezen 
lélekbeli együttlét alkalmával. Azért választotta ezt, 
mert kiemelte ezáltal a megmentő személyes találkozá-
soknak a fontosságát.

És most végre, május 9-én ismét együtt lehettünk és mi-
csoda pompás alkalom volt ez! Snijders Tünde és Szil-
ágyi Árpád presbiteri esküt tehettek, Berekmári Filep 
Annamária és Truczkai Adrienn pedig diakónusi esküt. 
Búcsút vettünk a szülőföldjére visszatérő Vasné Mácza 
Sarolta lelkipásztortól és férjétől, dr. Vas Zsolttól. Isten-
tiszteletünkön a Hágai Magyar Quintet csodaszép zenés 
szolgálatot végzett, Kovács Kata karnagy vezényletével. 
Utoljára, de nem utolsó sorban azt is megemlítjük, hogy 
Hermán Mostert Dániel Otto egy szép Dsida Jenő Há-
laadás verset szavalt az Édesanyák tiszteletére. (Dsida 
Jenő: Hálaadás. A holland fordítást írásban vehettük 
kézhez, Hannie Herman Mostert tollából)

Olyan jó volt ezeket a csodás eseményeket nem egy 
képernyőt bámulva követni, hanem élőben, színekben, 
pompában, egy jó akusztikájú, és az alkalomhoz feldíszí-
tett templomban megélni. Átérezni az esküt tevők buz-
galmát, a búcsúzók könnyszavát, a hágai kórus angyali 
énekeit és minden szolgalatot tevő testvérünk lelkessé-
gét. Reméljük, hogy most már egyre több alkalmunk lesz 
az istentiszteleteket megmentő találkozásokat is megél-
ni. Istennel való megmentő találkozással első sorban, de 
testvéreinkkel való megmentő találkozásokra is vágya-
kozva!

Kelt: 2021. május 31-én

Odahaza történt
Járványügyi intézkedések mellett rendezték meg a csík-
somlyói zarándoklatot

Kép forrása: wikimedia.org/Christo
A hithez, Szűz Máriához, a Csíksomlyóhoz való ragasz-
kodást hirdette prédikációjában a pünkösdszombati 
búcsú szónoka, a moldvai származású Salamon József 
gyimesbükki plébános. Salamon József szülőföldje szó-
használatával élve jelentette ki, hogy „honn vannak”, 
vagyis otthonukban érzik magukat a csíksomlyói hegy-
nyeregben a fogadalmi búcsú zarándokai. Megjegyezte: 
a moldvai csángóknak Csíksomlyó évszázadokon át 
a lelki oázist jelentette, ahová eljőve anyanyelvükön 
imádkozhattak, énekelhettek, ahol önmagukra találtak, 
és megerősödtek. […]
A búcsúi szentmisét Kerekes László gyulafehérvári se-
gédpüspök mutatta be. Az idei búcsú világi fővédnöksé-
gét Molnár Levente székelyföldi származású operaéne-
kes vállalta. […]
A búcsún kevesebben vettek részt, mint a járvány előtti 
alkalmakkor, de a tömeg most is betöltötte a hegynyer-
get. A zarándoklat szabályairól Kovács Gergely gyula-
fehérvári érsek tájékoztatta múlt héten a plébániákat. 
Mint közölte: idén nincs lehetőség az autóbuszos zarán-
doklatra, a hívek csak gyalog, kerékpárral, személygép-
kocsival érkezhettek Csíkszeredába és a város határában 
lévő hegynyeregbe. Az érseki körlevél 22 ezerben kor-
látozta a távolról érkező zarándokok számát, és arra is 
kitért, hogy kitűző nélkül csak a csíkszeredaiak vehet-
nek részt a búcsún. 
A búcsún részt vett Semjén Zsolt, Magyarország mi-
niszterelnök-helyettese is.

Forrás: MTI, 2021. május 22.
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Meg van írva
Ezzel a nagyon Igei címmel indult útjára április 27-
én a Dunántúli Református Egyházkerület új online 
kommunikációs fóruma: . https://megvanirva.hu/ Nem 
lecseréli, nem kiváltja az eddigi hivatalos oldalt (http://
refdunantul.hu/), hanem mellette, vele párhuzamosan 
hoz létre új értéket. 

A Hiszekegyből levezethető a hitvallásuk, melyet fő-
szerkesztőjük, Köntös László így fogalmazott meg:

„Hiszünk abban, hogy a Biblia Isten Igéje, amelyet em-
berek írtak ugyan, de nem emberektől jön. Meg van írva. 
Az Írás örök tájékozódási pont. Megelőz bennünket.

Hiszünk abban, hogy az egyetemes Anyaszentegyház leg-
belsőbb lényege az, hogy bizonyságot tesz az örök Írásról, 
a legkülönbözőbb formákban és eszközökkel kapcsolódva 
megértésének és tolmácsolásának évezredes hagyomá-
nyához.

Hiszünk abban, hogy a Magyarországi Református Egy-
ház, s azon belül a Dunántúli Református Egyházkerület, 
ennek a lapnak tulajdonosa, az egyetemes Anyaszentegy-
ház része.

Ezért mi is írunk. A Meg van írva a dunántúli reformá-
tusok közösségének megszólalása arról, hogy miként éljük 
meg azt, és miként reménykedünk abban, ami már meg 
van írva.” (https://megvanirva.hu/magunkrol/)

A kezdő ajánlást ft. Steinbach József püspök fogalmazta 
meg. Azóta pedig az oldal megtelt élettel: számos érté-
kes, lelkesítő, hitbeli írás gazdagítja az oldalt.

A különböző rovatokat tallózva a sokszínűség tűnik 
fel talán elsőként az olvasónak. Sokszínűség a szó több 
értelmében is. Egyrész nagyon sokfajta tartalom van 
benne: áhítatok, közéleti (nem pártpolitikai!) témák, 
könykritikák, emlékezések, riportok, egyház- és kultúr-
történet és még sok minden más. Sokszínűségről be-
szélhetünk akkor is, ha akár csak egy pillantást vetünk 
a nagyméretű, éles kontúrú, szép grafikák és fényképek 
sokaságára. Igazi magazinról beszélhetünk, ahol min-
den hívő, vagy akárcsak „szimplán” lelki tartalmak iránt 
érdeklődő olvasó megtalálja a neki való tartalmat.

Persze el kell csendesedni, hagyni, hogy a Lélek irá-
nyítson minket az olvasmány böngészésekor, akárcsak 
a Szentírás olvasásakor. A szerkesztővel együtt én is 
hiszem, hogy a szerzők azt kínálják, ami meg van írva. 
Hiszen az Írás örök és egyértelműen látszik, hogy amit 
ők megírnak, annak alapja az, ami „meg van írva”.

 

Németh Géza Emlékkonferencia 
Az Erdélyi Gyülekezet és a Legato Alapítvány szerve-
zésében 2021. május 31-án Német Gézaról emlékeztek 
meg. Kiemelkedő egyháztörténelmi jelentőségű hagya-
tékának feldolgozására istentisztelettel egybekötött kon-
ferenciát szerveztek Budapesten, a Reménység Szigetén. 

A programot igehirdetéssel nt. Zalatnay István, a 
gyülekezet lelkésze nyitotta meg. A délelőtt folyamán 
videóvetítéses visszaemlékezést tartottak. Az szere-
tetvendégséget követően Dr. Gonda László egyetemi 
docens és Kóczián Viktória református lelkész, kutató 
számolt be a Németh Géza életét feldolgozó kutatásról.

Hollandiai történések

Elhunyt Evert Kuijt, a híres Gyermekbiblia szerzője

Giesseni otthonában 82 éves korában május 29-én 
éjszaka elhunyt a Kelet-Közép-Európában jól ismert 
Gyermekbiblia szerzője. A Biblia összeállítása mellett 
számos regényt, ifjúsági könyvet és naplót írt. Még 
tavaly ősszel is aktívan alkotott: 165 ótestamentumi 
és 145 újtestamentumi digitális történetet írt a tíz- és 
tizenötévesek számára. 

Kuijt a Gereformeerde Kerk-ben nőtt fel, többek között 
a Ds. Joh. Groenewegenschool igazgatója volt. 1985-
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ben a Hervormde Kerk tagjává vált. Oktatási karrierjét 
követően a Gezinsgids (Családi útmutató) című folyó-
iratban jelentek meg írásai.

A kelet-közép-európai kiadások a Stichting Hulp Oost-
Europa támogatásával készültek. Magyar nyelvre a 
Parakletos Kiadó gondozásában, 2009-ben fordították 
le, tíz éves munkával. Az anyag a mai napig ingyen 
elérhető a következő címen: https://kateteka.hu/365-
bibliai-tortenet/oszovetseg/, ahol didaktikai segédanya-
gokat is lehet találni.

Levelet írt a „Vallások a Békéért” szervezet holland ve-
zetője a Minority Safepack ügyében a Bizottság alelnö-
kének

Mirjam Ates-Snijdewind, a szervezet holland vezetője 
levélben fordult Frans Timmermanshoz, az Európai 
Bizottság alelnökéhez. Ebben a levélben arra a mintegy 
50 millió európai polgárra hívják fel a figyelmet, akik 
nemzeti és nyelvi kisebbséget alkotnak az unió vala-
melyik országában. Hollandiában a kisebbségekhez a 
frízek és a limburgiek tartoznak.

Felhívja a figyelmet a toleráns holland tradícióra, 
mely jelenleg is kifejezésre jut azáltal, hogy Frízföld 
tartomány és a holland parlament második kamarája 
(Tweede Kamer) is támogatta a kezdeményezést. Fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy már tavaly októberben 
több mint egymillió aláírást gyűjtöttek. Tavaly novem-
berben a német Bundestag is támogató értelmű határo-
zatot hozott a kezdeményezés ügyében.

Ennek ellenére a Bizottság azt közölte, hogy nem illeté-
kes a kérdésben. Ates-Snijdewind asszony szerint kér-
déses, hogy az Európai Alapjogi Charta 21. és 22. cik-
kelyei alapján ez helyes-e. Ezek a cikkelyek kimondják a 
kulturális, vallási és nyelvi sokszínűség tiszteletét.

Levelét azzal a kéréssel zárja, hogy Timmermans alel-
nök úr legyen szíves segítsen a kérdés újbóli napirendre 
tűzésében. 

A levél teljes egészében (hollandul) itt olvasható: http://
www.religiesvoorvrede.nl/uploads/4/9/0/7/49074659/
brief_aan_comm._timmermans_eu_def.20210517.pdf

Harminc éve történt

Isten szól hozzád!

Het Woord voor jou!: Dagboek voor kinderen. Kampen. 
De Groot Goudriaan, 1989



 Zwollei Harangszó – 2021/5-6 5

Isten szól hozzád! Áhitatos könyv gyermekeknek. Vasár-
napi Iskolai Szövetség, Vecsés 1991

Harminc éve annak is, hogy Czövek Olivér kiadásában 
és Ablonczy Margit, Hermán M. János valamint Czövek 
Olivér fordításában megjelent magyarul az “Isten szól 
hozzád!” című áhitatos könyv. Ez a könyv a holland 
„Het Woord voor jou!” kiadvány fordítása, melyet 
1989-ben a kampeni De Groot Goudriaan kiadónál 
adtak ki. 

Czövek Olivér 1931-ben Gyömrőn született. Később te-
ológiai tanulmányokat végzett, Utrechtben ösztöndíjas 
volt. Egész lelkészi pályáját Budapesten és Vecsésen töl-
tötte. Fontos összekötő kapocs volt a holland Stichting 
Hulp Oost-Europa (HOE) illetve a Kom over en Help 
(KEOH) és a Magyarországi Református Egyház hit-
vallói között. Még a kommunizmus idején létrehoztak 
egy egyesületet a vasárnapi iskolai mozgalom működ-
tetésére. Ennek egyik gyümölcse a fenti könyv is. Sok 
szöveget fordított hollandról magyarra, illetve fordítva. 
Czövek Olivér 2009. január 25-én hunyt el Vecsésen, 
otthonában. Emléke legyen áldott!

Forrás: Reformatorisch Dagblad, 2009. január 27.

Légből kapott történelem – Mathias Rust repülése

Egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy a világ csak 
úgy szabadulhat meg az atomháború fenyegetésétől, 
ha ő valami nagyon sokkoló dolgot tesz

Mathias Rust, egy tizenkilenc éves német srác nevetség 
tárgyává tette az akkori világ egyik szuperhatalmát, 
amikor 1987. május 28-án elegánsan landolt sportrepü-
lőjével a moszkvai Vörös téren. […]

Talán éppen ez az esemény volt a bukáshoz vezető első 
lépés? Hiszen 1987-ben a szovjet rendszer csődje már 
nyilvánvaló, de katonai presztízse, amit a Szovjetunió 
sok millió polgára áldozatával harcolt ki a második vi-
lágháborúban, addig kikezdhetetlen volt. […]

A korabeli felvételeken a járókelők egyáltalán nem re-
agálnak hisztérikusan. Sőt, még a rendőrök se, akik a 
Szovjetunióban bármilyen eseményre pillanatok alatt 
szinte a föld alól bukkantak elő. Civilek és egyenruhá-
sok barátságosan diskurálnak a szintén kedvesen mo-
solygó német fiúval, nem ellenségesek és nem fenyege-
tőek. A srác még autogramokat is osztogat. […]

Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy pár évvel koráb-
ban egészen másképp történt volna. Csakhogy a „főnö-
köt” már nem Brezsnyevnek vagy Andropovnak hívták, 
hanem Mihail Gorbacsovnak. […]

Ki volt tulajdonképpen Mathias Rust? […]

Vajon eleve úgy indult-e otthonról, hogy tudta, hol sze-
retne kikötni? Vagy útközben támadt ez az őrültséggel 
felérő ötlete?

Ma már tudjuk: igen, eleve az volt a szándéka, hogy 
Moszkvába repül. […]

Tisztában volt-e a halálos veszéllyel? Átgondolta-e, 

hogy az életét viszi vásárra?

Felesleges feltenni ezeket a kérdéseket. Egyszerűen csak 
próbáljuk beleélni magunkat egy tizenéves fiú lelkivilá-
gába. Van-e olyasmi, ami ebben az életkorban lehetet-
lennek tűnik?[…]

Minden túlzás nélkül állíthatjuk: a következő napokban 
a szovjeteken röhögött az egész világ.

Azonban a kivételes történelmi személyiségekre jellem-
ző, hogy bármilyen eseményből képesek politikai előnyt 
kovácsolni. Gorbacsov is egyből meglátta a hatalmas 
lehetőséget. […]

Márpedig Gorbacsov erre a kapitális fiaskóra hivatkoz-
va a reformjaira nézve komoly akadályt, a pozíciójára 
nézve pedig komoly veszélyt jelentő keményvonalas 
tisztek és tábornokok százaitól szabadulhatott meg. 
Persze már nem Sztálin-módra. Néhányat ugyan jól 
„megmért” a szovjet hadbíróság, de Gorbacsov beérte a 
nyugdíjazásokkal (mint Szokolov marsall, a honvédel-
mi miniszter esetében) vagy a kevésbé kulcsfontosságú 
beosztásba helyezéssel […] Fiatalabb, rugalmasabb, 
megbízhatóbb emberek kerültek a helyükre. […]

Soha nem került munkatáborba. Maradt a 
Lefortovóban, ott söprögetett és mosogatott, így húzva 
le 14 hónapot, amikor Andrej Gromiko (aki pedig a 
tárgyalás idején a példás büntetés mellett kardosko-
dott), mint utolsó előtti szovjet államfő, kegyelemben 
részesítette. Már a szabadulása napján Németországba 
távozhatott. […]

Visszatérve Mathias Rustra és az ő repülésére: azért ha 
belegondolunk, drámai történet ez. No meg tépelőd-
hetünk, tulajdonképpen kik és hogyan kovácsolják a 
sorsunkat? Valóban egy Reagan, egy Gorbacsov vagy 
egy II. János Pál kell-e ahhoz, hogy mindent megren-
gető történelmi folyamatok induljanak el, és egy egész 
világrendszer kerüljön a kukába? Vagy elegendő egy 
félig kamasz srác őrültségszámba menő ötlete ahhoz, 
hogy birodalmak semmisüljenek meg? Hiszen talán 
valahol, valaki éppen most is élete nagy dobására ké-
szül, és megvan benne a kellő vakmerőség, hogy véghez 
is vigye.

Forrás: https://www.magyarhirlap.hu/
kulfold/20210529-legbol-kapott-tortenelem-mathias-
rust-repulese

Þ
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Kitekintő

Hazai események júniusban és júliusban

Séta az életért

Június 3-án, péntek délután rendezik meg Budapesten 
a legnagyobb magyarországi életvédő megmozdulást, a 
Séta az életért menetet. Ilyenkor emlékeznek meg azok-
ról a gyermekekről, akik abortusz áldozatai lettek és 
meg sem születhettek erre a világra. 

Életvédő szervezetek, civil életvédők, abortusz túlélők 
és az életre igent mondók idén is a Hősök teréről indul-
nak közös sétára, hogy felhívják a figyelmet arra: min-
dig van másik megoldás, mint a terhességmegszakítás. 

A kezdeményezés a Magyarok Európában Közhasznú 
Egyesületé, amely az abortusz egész társadalmat érintő 
káros hatásaira igyekszik felhívni a figyelmet. A Séta 
az éltetért nyilvános esemény, bárki részt vehet rajta. 
Június 4-én 14 órakor indul a Hősök teréről, és a tabáni 
1956-os emlékműnél ér véget 17 órakor.

Forrás: magyarnemzet.hu

Magyar Ifjak VII. Világtalálkozója a „Nagykunság 
szivében”

A Dominique Carpenter Center szervezésében idén 
már 7. alkalommal kerül megszervezésre a Magyar 
Ifjak Világtalálkozója, ezúttal Nagykarcagon, július 5 
és 11 között. A rendezvény célja, hogy a Kárpát-me-
dencén túl és azon belül élő magyar fiatalok a hétnapos 
fesztivál alatt ismeretségeket, barátságokat kössenek. 
Megismerjék egymás népszokásait, gasztronómiáját, 
hagyományait, különös hangsúlyt fektetve a tengeren 
túlról érkezőkre.

A Hollandiai Magyar Közösségből 3 fő részére térítés-
mentes részvételt biztosítanak.

Részvételi feltétel a COVID-19 vírus elleni oltás és en-
nek igazolása. A MIVIT által finanszírozott résztvevők-
nek mindössze az ideutazás költségeit kell állni. 

Jelentkezési határidő: 2021. június 30.

Regisztrálni itt lehet: http://dcr.hu/index.
php?page=regisztracio2 , a program részleteiről pe-
dig itt lehet tájékozódni: https://www.facebook.com/
magyarifjakvilagtalalkozoja/

Család és kitelepítés a II. világháború utáni Közép-Ke-
let-Európában

Az ELTE BTK Néprajzi Intézetének és a Kopp Mária 
Intézet a Népesedésért és Családért (KINCS) szervezé-
sében június 9 és 11 között online konferenciát szer-
vez. A témák spektruma nagyon széles, az egész Kár-
pát-medence összes vonatkozó történését feldolgozza, a 
második világháborútól egészen az 1980-as évekig. 

A konferencia az alábbi linken érhető el: https://
us02web.zoom.us/j/89971528969?pwd=SmdML2xzM
UE1ZHF1UTFRQWszYWRCdz09A  konferencia az 
alábbi linken érhető el: https://us02web.zoom.us/j/873
45237528?pwd=S2lUYTFRZzlmYWJhTm16VkxMRXc
4dz09  
Meeting ID: 899 7152 8969 
Passcode: 897881

További információk a konferencia honlapján található-
ak: https://neprajz.elte.hu/content/csalad-es-kitelepites-
konferencia.e.2283 

Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus 2021

Budapesten, idén fogják megrendezni a tavalyra ter-
vezett Eukarisztikus Kongresszust, 2021. szeptember 
5-12 között. Eredetileg tavaly került volna megren-
dezésre, de a világjárvány miatt ez egy év késedelmet 
szenvedett.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) 
alapvető célja, hogy elmélyítse és tudatosítsa a katolikus 
hívekben, hogy az egyház életének forrása és csúcsa az 
Eucharisztia. A NEK feladata a katolikus hívek hitbeli, 
tudásbeli, hitvédelmi megerősítése, hogy egyéni és plé-
bánia szinten, még elkötelezettebben belegyökerezve a 
katolikus hagyományba, hitvalló keresztényekként éljék 
életüket, és megújult missziós lelkülettel adják tovább 
az örömhírt a világnak, hogy ezzel is kivegyék a részü-
ket Európa újraevangelizálásában. A NEK, nemzetközi 
jellegénél fogva, a magyar egyház és társadalom aktu-
ális kérdéseit nemzetközi kontextusban tudja látni és 
láttatni. A nemzetközi tapasztalatok által akarja megújí-
tani a társadalmat.

A programban a hitéleti, kulturális és tudományos 
események kombinációját találhatja meg a Budapestre 
látogató hívő. Az ünnepi Statio Urbis zárómisét Ferenc 
pápa fogja celebrálni. 

A részvétel a programok egy részén regisztrációhoz és/
vagy díjfizetéshez kötött. A program és a regisztráció 
részletei a Kongresszus honlapján találhatóak: https://
www.iec2020.hu/ , nem csak magyarul, hanem a nagy 
világnyelveken is.

Þ
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Hollandiai események júniusban
Testvértalálkozó Zeistben

Idén június 27-én, 15 órától ismét sor kerül a magyar 
református gyülekezetek éves találkozójára. Előbb 
szabadtéri istentiszteletre kerül sor, majd szeretetven-
dégség következik. Mindenki hozzon magával hideg 
ennivalót, amit egymással meg lehet osztani. Az ese-
mény helyszíne, a tavalyi alkalomhoz hasonlóan a 
cserkészeti központ lesz, melynek címe: 3708 BS Zeist, 
Padvinderslaan 14

Református istentiszteletek

Június 6, 15:00 óra 
Gebouw De Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotter-
dam 
Szolgáló lelkész: Van Bolhuis-Szabó Emőke

Az istentiszteleten készült felvételt a gyülekezet 
Facebook oldalán később is meg lehet tekinteni: https://
www.facebook.com/groups/191844434959616 

Június 13, vasárnap 15 órakor 
Vrijburg Templom, Herman Gorterstraat 31 (oldalbejá-
rat), 1077 WE Amsterdam

Az istentiszteleten készült felvételt a gyülekezet 
Facebook oldalán később is meg lehet tekinteni: 
https://www.facebook.com/groups/469704446834620 
és a YouTube-on https://www.youtube.com/channel/
UCsQc155jF_z6SrXNuT9on2g 

Június 20, vasárnap 10:00 óra 
Szolgáló lelkész: Csanády Ágnes 
!Online istentisztelet!

https://zoom.us/j/97693660459?pwd=dGdTOUJ5d1
NvUGhMcUJZUnhFWDJLQT09 
Meeting ID: 976 9366 0459. Passcode: 033211 
Az ONLINE istentiszteletetről készült felvételt vasárnap 
felteszik a gyülekezet Facebook oldalára: https://www.
facebook.com/groups/1565898767001214

Katolikus istentisztelet

Június 6, 12:30 órakor 
Helyszín: Onbevlekt Hart van Maria Kerk (Marlotkerk) 
Bloklandenplein 15., 2594 CK Den Haag 
A Peters atya celebrál. 
Jelentkezés emailben: hagai.magyar.katolikusok@
gmail.com

Bibliaórák, imaközösségek

Június 10, 17:30 óra 
Ismerd meg a Bibliát! Bibliai történetmesélés, éneklés, 
imádság és egy kis játék.  
Kéthetente esti mese időben, fél órás online esti inter-
aktív, gyerekáhítatot tartunk 
magyar nyelven. Jelentkezés: Némethné Scherman Pi-
roska, hitoktatónál.  
Email: nemeth.piroska@gmail.com 
 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/93617356319?pwd=TG9Sc0ZFb1R
HRzFvVm50MXhZV3lvdz09 
Meeting ID: 936 1735 6319. Passcode: 835156

Június 10, 20:00 óra 
ONLINE BIBLIAÓRA felnőtteknek 
 – az ország bármely pontjáról becsatlakozhatnak -  

A bibliaórát Van Bolhuis-Szabó Emőke tartja. 
https://zoom.us/j/97778552911?pwd=djVpbmIxOFN
HSWVZVGlUWXM4Q2hyZz09 
Meeting ID: 977 7855 2911. Passcode: 177459.

Június 11, 20:00 óra

Férfi kör – a hágai, amszterdami és rotterdami magyar 
református gyülekezetek szervezésében 
Paál Károly református lelkész vezetésével 

https://zoom.us/j/93549393760?pwd=R1RzaW90R29
PQnRSUVdocU5NaHh0UT09 
Meeting ID: 935 4939 3760. Passcode: 740872

Június 17, 20:00 óra 
ONLINE BESZÉLGETÉS, IMAKÖZÖSSÉG

A beszélgetést Van Bolhuis-Szabó Emőke vezeti. 
Join Zoom MeetingZoom Meeting 
https://zoom.us/j/92819699536?pwd=dHVqWkZoQz
ZPUFMvNUgyWGVQWng5Zz09 
Meeting ID: 928 1969 9536. Passcode: 666706

Mesterkurzus lelkészeknek és más szakembereknek az 
új holland Bibliafordítás revideált kiadásáról (NBV21)

Október elején 12 különböző kivitelben fog megjelenni 
a Nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling revideált kiadása 
(NBV21). Az előző revízió 2004-ben jelent meg. 

A mostani átdolgozás során 12000 szövegjavítást vé-
geztek el, mintegy három évnyi munkával. A fordítás 
felekezeteken átívelő mukájának célja az volt, hogy 
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a forrásszöveget minél természetesebb, mai holland 
nyelven adja vissza, és az egyes szakaszok felolvasását is 
könnyebbé tegye.

Ennek a munkának a bemutatására vállalkozik a 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) azokon 
az ingyenes online mesterkurzusokon, amelyeket május 
25 és június 11 között tartanak. Összesen 300 jelentke-
zőnek biztosítanak lehetőséget a kiscsoportos szemi-
náriumokon való részvételre. További részleteket ITT 
lehet találni: https://debijbel.nl/bericht/masterclass-
nbv21-voor-professionals?utm_medium=email&utm_
source=nieuwsbrief-debijbel-gratis 

Június második hetében megnyílt az Open Doors hol-
landiai látogatóközpontja

Az anonimitás évtizedeit követően az Open Doors 
megnyitja kapuit az érdeklődők előtt. Az időközben 
több mint 60 országban tevékenykedő szervezet azért 
akar kijönni a rejtettségből, mert a világ megváltozott. 
Már nem kell határokon át csempészni a Bibliát, ahogy 
azt hosszú éveken át tették a legkülönbözőbb országok-
ban, ahol üldözték a keresztényeket.

A szervezetet 1955-ben Anne van der Bijl alapítot-
ta, miután Varsóban járt. Talált ott egy templomot, 
amelynek a szolgálattevői Bibliákat kértek. Nem sokkal 
később egyszemélyes misszióba kezdett az üldözött 
keresztények megsegítésére. Lengyelország után jöttek 
a keleti tömb országai és a Szovjetunió. Aztán kiterjesz-
tették működésüket Kinára, aztán Ázsia, Afrika, Dél-
Amerika jött és így végül egész világot átszövő hálózat 
született.

Naponta imádkoznak a munkanap elején

Az Open Doors egyik alapértéke az ima. Most is na-
ponta imádkoznak a nap elején az irodában. De az ima 
visszatér kiadványaikban és kampányaikban is. Volt 
ima-kezdeményezés Oroszországért, a Közel-Keletért, 
Észak-Koreáért és Indiáért. 

Az vadonatúj látogatóközpontban a nagyközönség saját 
szemével láthatja, hogyan üldözik a világ mintegy 340 
millió keresztényét nap mint nap.

Történeti értékű csempészautók és elkormosodott áldozó-
kehely a látogatóközpontban

Iraki lerombolt templomból származó, elkormo-
sodott áldozókelyhet ugyanúgy lehet találni a 
kiállítóteremben, mint olyan járműveket, amikben 
száz- és ezerszámra csempészték a Bibliákat például 

Oroszországba vagy Romániába. A De Stentor című 
újságnak azt is elmeséli az egyik munkatárs, hogy az 
egyik kiállított Volkswagen „bogárral” vitte el a Szent-
írást számos útján, melyet az elmúlt évtizedekben, élete 
kockáztatása árán tett meg. A legnehezebb időkben, 
a 70-es, 80-as években csak román bibliából 300 ezer, 
orosz nyelvűből 500 ezer volt készleten raktárukban, 
átlagosan.

A látogatóközpont, melynek címe 3852 Ermelo, 
Hardewijkerweg 136, egyúttal a hollandiai főirodájuk 
is, ahol mintegy tizenöten dolgoznak. „A koronavírus 
idején tervezték, tehát megfelel a szabályoknak. De 
ha nemsokára minden normális lesz megint, akkor is 
szeretnénk kis csoportokkal bejárni a kiállítást, hogy 
tudjuk magyarázni és mesélni”, mondja az egyik mun-
katárs.

Források: https://www.destentor.nl/ermelo/open-
doors-geeft-na-65-jaar-een-kijkje-achter-de-schermen-
met-nieuw-bezoekerscentrum~a7c6e524/, https://
www.opendoors.nl/over-open-doors/wie-we-zijn/
geschiedenis/ 

61. EMEIK konferencia (online): A Szentlélek működé-
se

A 61. EMEIK konferencia idén az online térben kerül 
megrendezésre. 1960 óta minden évben megrendezésre 
kerül. Európa különböző országaiból jönnek össze, ke-
resztény fiatalok, családok és idősebbek, hogy hitükben, 
magyarságtudatukban erősödjenek és a közösség élmé-
nyével gazdagodjanak. 61.konferenciánkat a koronaví-
rus miatt nem tudjuk az elmúlt években bevált helyen, 
Németországban, a Dortmund és Frankfurt között fek-
vő Burbach/Holzhausen-i konferenciaközpontban tar-
tani, ezért idén rövidített online konferenciát tartunk.

A konferencia témája

A Szentlélek működése. A Szentlélekről és működéséről 
a legtöbb keresztyén ember ismerete nagyon hiányos 
és bizonytalan. Általában vagy a pünkösdi történetben 
szereplő tűz és szél jut eszünkbe a Szentlélekkel kap-
csolatban, vagy a pünkösdista irányzatok számunkra 
idegen Szentlélekkultusza. Ezért feltétlenül szükséges, 
hogy alapos tájékoztatást kapjunk erről a témáról, hogy 
többet tudjunk meg a Szentlélekről és így kérjük és 
nyomon követhessük közöttünk és bennünk való mű-
ködését.

Jelentkezni az alábbi módokon lehet:

Jasko Irén 16 Melrose Place,

Watford WD174LN Anglia

Tel.: +441923240796

E-mail: iren.jasko@gmail.com

A konferenciaprogram időbeosztása az alábbi grafikán 
látható.

Þ
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1. Püspökké szentelték Balog Zoltánt 

2021. május 24., hétfő – 20:29

Püspökké szentelték Balog Zoltánt, a Dunamelléki 
Református Egyházkerület tavaly novemberben megvá-
lasztott püspökét pünkösd hétfőn a Pest megyei Nagy-
kőrösön.

Balog Zoltán az istentiszteleten a közösséghez szólva 
kiemelte: nem a püspöknek van egyházkerülete, hanem 
a Dunamelléki Református Egyházkerületnek van püs-
pöke. „Nem ti vagytok az enyémek, hanem én vagyok a 
tiétek” – fogalmazott.

Feladatairól szólva Ravasz László néhai református 
püspököt idézte, aki szerint Isten feladatokban mutatja 
meg minden nemzedéknek, hogy milyen naggyá lehet, 
és a feladatok annál nagyobbak, minél törpébb egy kor 
körülöttünk.

De „ne a kor törpesége ellen küzdjünk, inkább embe-
rekért, külön-külön minden egyes emberért” – kérte. A 
botladozó, cél nélküli fiatalokért, az elhagyatott örege-
kért, a gyermekáldásra várókért. „Keressük meg őket, 
kopogtassunk az ajtajukon, ha maguktól nem jönnek”. 
Ez a gyülekezet és az egyház legfontosabb szolgálata – 
szögezte le.

Lehetnek nagy ívű programjaink, korszakalkotó vállalá-
saink, sikeres szellemi küzdelmeink, de ha közben cser-
ben hagyjuk a hitével küzdő, a szenvedő, a vesztes vagy 
éppen győzelmeitől megittasult embert, akkor hűtlenek 
leszünk a küldetésünkhöz”   – fogalmazott Balog Zol-
tán.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke az állam nevében 
köszöntve a püspököt arról beszélt, Balog Zoltán egy 
borsodi bányászfalu református parókiájának világából 
indult, hogy aztán a felelősségvállalás egyre magasabb 
őrhelyeire álljon.

A kis református közösségtől egészen az egyetemes 
magyarság sorsának alakításáig jutott, hogy most ismét 
visszatérjen egyházához. De életútjában mindig ott volt 
az állandóság, egész lelkészi, miniszteri küldetése során 
mindvégig hittel és bizalommal hirdette, hogy „Jézus az 

út” –  tette hozzá a házelnök.

Kövér László szólt arról is, hogy az állam és egyház 
működésükben „szétválasztandók és szétválasztottak”, 
de „lényegüket tekintve elválaszthatatlanok”. A nemzeti 
állam létének értelme a „sorsazonosság által kovácsolt 
nemzet” mint közösség védelmezése, míg az egyház a 
„hitbéli közösség oltalmazója”. Úgy fogalmazott:

E két közösség a magyar történelemben egymástól el-
szakíthatatlanok, ezért a magyar állam és az egyházak 
– amennyiben be kívánták tölteni hivatásukat – mindig 
természetes szövetségesei voltak egymásnak, és ez így 
lesz a jövőben is”  

Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek kö-
szöntőjében arra figyelmeztetett, hogy napjaink új kihí-
vásai és lehetőségei között egyre nagyobb szükség van a 
keresztények összetartására, egységére. Ha mindnyájan 
elsősorban Krisztusra tekintünk és felé indulunk, akkor 
egymáshoz is közelebb jutunk – fogalmazott a bíboros.

Fáradhatatlanul dolgozni kell a keresztények egységéért, 

„nem elégedhetünk meg felszínes kompromisszumok-
kal”, és „nem gondolhatjuk azt sem, hogy ez az egység 
csak a mi munkánk és igyekezetünk következménye 
lehet” – mondta a bíboros. 

A Szentlélek tudja egyesíteni az egyházat, ő az, akit 
imádságban kérnünk kell, hogy segítsen bennünket az 
egység útján – tette hozzá Erdő Péter.

Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház el-
nök-püspöke egy képet adott Balog Zoltánnak, amelyen 
Luther és Kálvin együtt állnak a kereszt tövében. Az 
evangélikus püspök reményét fejezte ki, hogy eljön az 
idő, amikor Luther és Kálvin nemcsak egymás mellett 
állnak, hanem megfogják egymás kezét és együtt gya-
korolják azt a szolidaritást, amelyre olyan nagy szükség 
van.

Hozzátette: a szolidaritás, az elesettek, a kisebbségben 
lévők szolgálata mindig jellemző volt Balog Zoltán 
munkájára. 

Bogárdi Szabó István korábbi dunamelléki püspök ar-
ról beszélt, a püspök apostoli értelemben nem szolgálati 
elődjétől, hanem a szolgálók közösségétől, végső soron 
pedig magától Krisztustól veszi a tisztét, és nekik is tar-
tozik számadással. Bogárdi Szabó István utódját és ba-
rátját azokkal a tanácsokkal látta el, amelyekkel 18 évvel 
ezelőtti püspökszentelésén Balog Zoltán buzdította őt. 
A többi között a lelkére kötötte, hogy nincs egyedül, 
vagyis nem kell „püspöki farkasmagányba” húzódnia 
sem a nyomasztó feladatok súlya alatt, sem a méltatlan 
támadások elől.

Hogy valóban tudhasd, nem vagy egyedül, ahhoz sok-
szor kell magadra maradnod azzal, aki halk és szelíd 
hangon beszél a szíveddel!”  – fűzte hozzá.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület 
püspöke – Csikesz Sándor református teológust idézve 
– négy fogalom „példaadó megélését” kívánta püspök-
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társának a „szürke hétköznapokban”: a kegyességet, a 
becsületességet, az emberiességet és a megszentelődésre 
törekvést.

 

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püs-
pöke igehirdetésében hangsúlyozta, a püspökszentelé-
sen erőt, Isten Szent Lelkének erejét kérik a szolgálatba 
lépő püspöknek. Pünkösd a lélek „kitöltetésének” ün-
nepe, az első pünkösdkor a tanítványok erőt kaptak az 
élethez és bátorságot a halálhoz. Mit kérhetnénk ma itt, 
ennél többet egy világjárvány közepén? 

– tette fel a kérdést Kató Béla.

Az istentiszteleten Kárpát-medence református püspö-
kei és a Dunamelléki Református Egyházkerület espere-
sei megáldották az új püspököt.

Balog Zoltánt 2020 novemberében választották a 
Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé, a 
püspökszentelési istentiszteletet azonban a koronaví-
rus-járvány miatt korábban nem lehetett megtartani.

A szertartáson részt vett – mások mellett – Sulyok Ta-
más, az Alkotmánybíróság elnöke, Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes, Lezsák Sándor, az Országgyűlés 
alelnöke, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető 
miniszter, Süli János tárca nélküli miniszter, Novák 
Katalin tárca nélküli miniszter és Lévai Anikó, a mi-
niszterelnök felesége is.

Semjén Zsolt közösségimédia-bejegyzésében a követke-
ző szavakkal írt az eseményről:

Balog Zoltántól hallottam: ,,Minden politika, de a poli-
tika nem minden.” Isten Országa a minden! 

Szöveg: kdnp.hu – Semjén Zsolt Facebook-oldala – 
MTI; Fotó: Sebestyén László

A nemzeti összetartozás napja

 A 2010. évi XLV. törvénybe foglalt hivatalos ne-
vén: Nemzeti Összetartozás Napja– az 1920-as tri-
anoni békeszerződés aláírásának évfordulójára 
emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Ma-
gyarországon. Valójában az első világháborút lezá-
ró, a Magyar Királyságra kényszerített trianoni szer-
ződés aláírásának a napja az 1920. június 4. dátum.                                                                                     
József Attila 1922-ben még kamaszként írta, a tria-
noni békeszerződésre reflektálva a „Nem, nem, soha!” 
c. versét erősen hazafias hevülettel, de a kommunista 
diktatura idején 1989-ig semmilyen formában nem je-
lenhetett meg.

Juhász Gyula: Trianon  

Nem kell beszélni róla sohasem, 
De mindig, mindig gondoljunk reá. 

 
Mert nem lehet feledni, nem, soha, 

Amíg magyar lesz és emlékezet, 
Jog és igazság, becsület, remény, 

Hogy volt nekünk egy országunk e földön, 
Melyet magyar erő szerzett vitézül, 

S magyar szív és ész tartott meg bizony. 
Egy ezer évnek vére, könnye és 
Verejtékes munkája adta meg 

Szent jussunkat e drága hagyatékhoz. 
 

És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony, 

Hol királyokat koronáztak egykor, 
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel, 

Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 

Hogy a mienk volt legszebb koszorúja 
Európának, a Kárpátok éke, 

És mienk volt a legszebb kék szalag, 
Az Adriának gyöngyös pártadísze! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 

Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol 
Ferenczy festett, mestereknek álma 
Napfényes műveken föltündökölt, 

S egész világra árasztott derűt. 
És nem lehet feledni, nem soha, 
Hogy Váradon egy Ady énekelt, 
És holnapot hirdettek magyarok. 
És nem lehet feledni, nem, soha 
A bölcsőket és sírokat nekünk,

Magyar bölcsőket, magyar sírokat, 
Dicsőség és gyász örök fészkeit.


