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Zwollei
HarangSzó
Újév,
2022
január-február

Az Almere-Amersfoort-Heerenveen-Leeuwarden-Groningen- Assen- Steenwijk-Kampen és Zwolle környékén élő magyar protestánsok gyülekezeti híradója.
A „Zwollei Harangszót” a Presbitérium megbízásából
szerkeszti: dr. Hermán M. János. Munkatársak: Rostás
Kriszta, Snijders-Dósa Tünde, Szomor Attila, Téglásy
Sándor és Urbán Ákos.

Közreműködtek: Albertje Alkema ten Hoeve, Barta
Lívia, dr. Barta Zsolt, Snijders-Dósa Tünde, dr. Békefy
Lajos, Jaskó Irén.

Szeretett híveink, kedves olvasóink!
Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk! Bizonyára senki!
Boldog Új Évet kívánunk!

Szolgálati rend az egyházközségünkben:
Istentiszteleteink rendszerint 14.30 órakor kezdődnek. Az
istentiszteletekkel egy időben Rohaan Éva vezetésével folyik
a vasárnap iskolai tanítás a gyermekekkel. Ezt követően
szeretetvendégség keretében ismerkedünk és beszélgetünk
egymással.

• 2022. január 9. – Hermán M. János, Urk
• 2021. február 13. – Barta Lívia, Zwolle
• 2021. március 13. – Közgyűlés. Böjtfői úrvacsoraosztás. Debreczeni Júlia, Zwolle, 14.30
• 2021 március 27 – Mikes Kör kihelyezett ülése, Zwolle,
Plantagekerk, Hermán M. János, 13 óra..
• Április 10
• Április 17 ---- Húsvét első napja, úrvacsoraosztás
• Május 8
• Május 26 ------ Mennybemenetel ünnepe.
• Június 5 Pünkösd, úrvacsoraosztás
• Június 26 ---- Zeist, szabadtéri istentisztelet a zwollei
egyházközség szervezésében.
• Július 10
• Augusztus 14
• Augusztus 21 ---- Újkenyér, úrvacsoraosztás
• Szeptember 11
• Október 9
• Október 30 ------ Reformáció napi istentisztelet és úrvacsoraosztás
• November 13
• November 27 ----- Advent, úrvacsoraosztás
• December 11
• December 25 Karácsony első napja, úrvacsoraosztás.
Ünnepély a gyermekekkel.

Családlátogatást a híveink kérésére végzünk a szolgatársaink bevonásával, Hollandia egész területén. Vezető lelkipásztor: drs. Kelemen Attila Csongor. Mis�sziói lelkipásztor: dr.Hermán M. János nyugalmazott
lelkész. Titkárság, egyházközségi ügyvitel: dr.Hermán
M.János. Presbiterek: Urbán Ákos gondnok, Rostás
Kriszta, Snijders-Dósa Tünde,Szilágyi Árpád, Tárnok
Eszter Lídia és Truczkai József. Diakónusok: Bodor József, Berekméri Filep Annamária, Czimbalmos Klára és
Truczkai Adrienn.
Orgonista: dr. Robert Helder. Gyermekfoglalkozások vezetője: Rohaan Éva. Webmester: Téglásy Sándor. Olvasó
szerkesztő: Téglásy Sándor. A Zwollei Magyar Református Egyházközség istentiszteleteinek a helye: Lutherse
Kerk, Koestraat 2-4, Zwolle, kivéve amikor a meghívóban másként jelezzük. Info: jhermanm@gmail.com Tel:
038-4233247
–refistentiszteletzwolleban
Web oldalunk, vagyis a honlap jelzete: https://
zwolleireformatus.nl/ Webmester: Téglásy Sándor Honlapunk címe: https://zwolleireformatus.nl/
A Harangszó elérhetősége: https://zwolleireformatus.nl/
zwollei-harangszo/
Az országos szabályok szerint a presbitérium felelős a járványügyi előírások betartásáért.
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Mestert.

Jézus Krisztus mondja: „Aki énhozzám jön,
azt én nem küldöm el.” Jn. 6,37 a 2022. év
igéje

Urki karácsony, 2021 december 26-án

Istentiszteleteinkre és a szeretetvendégségekre továbbra is örömmel várunk mindenkit!

Megújított Énekeskönyv az Erdélyi Nagy Fejedelemségbeli EvangelicoReformata Anyaszentegyház’ különösen pedig Oskolák használatára.
Kolozsvár, 1854

Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!
Kedves Testvéreim!
Amikor 1912. április 11-én a Titanic nevű legnagyobb és
legkorszerűbb luxushajó elhagyta Írország partjait, még
senki sem sejtette, hogy néhány nap múlva mekkora
tragédia fog bekövetkezni: jéghegynek ütközik, kettéhasad
és elsüllyed. Amikor a meneküléskor kitört a káosz, az
emberek egyre nagyobb pánikba estek, dulakodtak az
életükért és lökdösték egymást, a zenészek még eljátszottak
egy dalt: Hadd menjek Istenem mindig feléd... Hozzám
közel áll az is, ahogy katolikus testvéreink éneklik ezt az
éneket ezzel a szöveggel: „Közelebb, közelebb, Uram,
hozzád! Boldogan ölelem keresztedet át. Édes lesz az
nekem, hisz te fogod kezem. Közelebb, közelebb hozzád,
Istenem!” Akár Péter apostol is énekelhette volna ezt az
éneket, ha akkor már meglett volna. Amikor a viharos
tengeren kilépett a hajóból, neki sem volt más célja,
minthogy közelebb kerülni Jézushoz, ott lenni, ahol ő van,
nem számít, hogy mekkorák a hullámok, mekkora a vihar.
Abban a pillanatban a megmenekülést nem az jelentette
számára, hogy Jézus beszáll a hánykódó hajóba, hanem
az, hogy képessé teszi őt is a vízen járni és megérintheti a

Akkoriban sokan vágytak arra, hogy Jézus közelébe
kerülhessenek, hallgassák őt, megérintse őket, vagy ők
megérinthessék legalább ruhájának a szegélyét. Ezelőtt a
tengeri vihar előtt Jézus megvendégelt legalább 5000 embert.
A sokaságot meglátva, megszánta őket, meggyógyította
betegeiket és enni adott nekik. A vihar utáni reggelen
ismerős tájra, Genezáret földjére érkezve, ugyancsak nagy
sokaság lepte el Jézust, hogy meggyógyuljanak. Akik
megérintették ruhájának a szélét, valóban meggyógyultak.
Jó Jézus közelében lenni! Az emberek megérezték, hogy
jó vele lenni és hallgatni őt, mert erő árad ki belőle. Jézus
közelében csodákat éltek át. Saját bőrükön tapasztalták
meg, hogy hogyan lett valaki újra egészséges, saját
szemükkel látták, hogy hogyan lett valakinek újra teljes
az élete. Testvéreim! Jézus közelében éppé lesz minden,
ami elromlott, egésszé a töredékes és elnyugszik bennünk
minden háborgás vagy rettegés. Mert Jézusnak páratlan
ereje van. Nem csak a természet erőin, a tenger hullámain
tud uralkodni, hanem a mi természetünkön, a mi
gyengeségeinken és félelmeinken is. Hatalmasabb ezeknél.
Megmutatja, hogy az Ő jelenlétében, az Ő erőterében a
lehetetlen is lehetségessé válik, a legyőzhetetlen káosz
is meghódíthatóvá válik. Nemcsak a parton, nemcsak a
jóllakásban, nemcsak a gyógyításban mutatkozik meg Isteni
ereje, hanem a legerősebb ellenszélben és a veszélyben is.
Ugyanígy az egyházban nemcsak a tanításban, nemcsak
a sákramentumokban, nemcsak a gyarapodásban
mutatkozik meg Isteni ereje, hanem az egyházat ért
támadások kereszttüzében, a mai kor kihívásaira való
válaszadásban, a problémák megoldódásában is. Ez a
icike-picike vírus, a korona, sok mindent megváltoztatott
az egyházban is. Új stratégiára van szükség ahhoz, hogy a
félelem vagy kényelem miatt elmaradt egyháztagokat újra
be tudjuk hívni a gyülekezetekbe. Hiszem, hogy Jézus ereje
ebben is meg fog mutatkozni, útmutatónk és erőforrásunk
lesz.

Nem csak azért jó Jézus közelében lenni, mert Isteni
erejéből mindenre van hatalma és ez az Isteni erő kiárad
belőle, hanem másért is. Ha tanítványává válunk megtanít
bennünket győzedelmeskedni a megoldhatatlannak
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tűnő problémák felett. Számunkra is legyőzhetővé teszi
a legyőzhetetlent. A mi viharos tengerünkön, a tomboló
hullámokon járni. Péter lépései a tenger hullámain azt
üzenik számunkra, hogy Jézus nem mindig a könnyebb
megoldást választja arra, hogy hatalmát megmutassa.
Számára csak egy mozdulat vagy egy szó lett volna azonnal
lecsendesíteni a tengert, megállítani a szelet. Ehelyett
enged Péter kérésének és képessé teszi őt arra, amit csak
Ő tud megtenni, a tengeren járni. A veszélyen keresztül
menni, hogy Hozzá eljusson. Amikor nehézségeink
támadnak, amikor ennek a világnak a lelki sötétsége
beborít minket, amikor úgy érezzük, hogy terheink alatt
szinte összeroppanunk, akkor Isten nem feltétlenül úgy
avatkozik közbe, hogy egy pillanat alatt elhárul minden,
ami fenyeget minket. Hanem ott áll és képessé tesz minket
arra, hogy ezeken a próbákon keresztül menjünk és még
közelebb kerüljünk hozzá.
A történet azonban nem itt kezdődik, hanem még a
parton. A mi veszedelmünk sem ott kezdődik, hogy
bajban vagyunk és tombol a tenger. Hanem azzal, ami
előtte történik a parton, az ún. nyugalmi állapotban.
Beszállunk-e a hajóba és elindulunk-e, ahova Isten
mondja?! Aznap este Jézus nem csak a sokaságot bocsátotta
útjára, hanem a tanítványokat is. Megelégedve, tele hassal,
átélve egy csodát, amiben még segédkeztek is, azt kéri
tőlük, hogy induljanak el a túlpartra, amíg Ő imádkozik
a hegyen. Jézusnak is fontos volt, hogy időnként egyedül
legyen, hogy imádságban erőt gyűjtsön, hogy mindent
megbeszéljen az Atyával. Mindig teremtett arra időt, hogy
elvonuljon a világ zaja, az emberek bajai és a tanítványok
kérdései elől. Vagyis, hogy eltávolodjon ettől a világtól és
átadja magát a menny dolgainak. Ezzel minket is tanít:
számunkra is legyen fontos az Istennel töltött minőségi idő,
az imádság csendje, amikor eltávolodunk a problémáktól,
ennek a világnak a zajától, reklámjaitól, szlogenjeitől, hogy
„az odafelvalókkal törödjünk” - ahogy a Zsidókhoz írt
levél fogalmaz. Az imádság mindig magában hordozza a
lehetőséget, hogy átgondoljuk aktuális élethelyzetünket,
hogy jó úton járunk-e és hová vezet ez az út. Az egyháznak
az a feladata, hogy az embereket emlékeztesse az imádság
fontosságára és az imádsághoz szükséges csendes és
nyugodt tereket biztosítsa. A templomok olyan szent
terek, ahova elvonulhatunk imádkozni, ahol a menny
és a föld, a szent és a bűnös találkoznak és beszélhetnek
egymással. Ez a templom és ez a gyülekezet is egy ilyen
hely. A mai istentisztelet is egy ilyen imádságos helyzet,
amikor az Atyával beszélgethetünk, amikor eltávolodunk
problémáinktól és megvizsgálhatjuk életünk útját. Ha ezt
megtesszük, jobban megértjük Isten akaratát és a neki való
engedelmeskedés is könnyebben fog menni.
A tanítványok, bár nem nagyon akartak, kényszeríteni
kellett őket, mégis engedelmeskedtek Jézusnak, beszálltak
a hajóba és elindultak a túlpart felé. Rájuk sötétedett,
feltámadt a szél és olyan vihar kerekedett, hogy ezeknek az
edzett és szakképzett halász embereknek is halálfélelmük
volt. A parttól messze voltak, hosszú órák óta háborogtak a
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hullámok, már közel volt a hajnalhasadás, amikor megjelent
Jézus a hullámok tetején. Jézus nem volt jelen, amikor
veszélybe kerültek, de egy megfelelő pillanatban megjelent
mellettük. Hajnalig hagyta küzdeni őket a démoni erőkkel,
hogy aztán megmutassa hogyan lehet legyőzni a káoszt.
Nem a saját erejükkel, nem a félelmeikkel, nem megadással,
nem is lemondással, hanem Jézus segítségül hívásával.
Azzal az erős bizalommal, amivel felismerték Jézus hangját
és elhitték, hogy nem kísértetet láttak, amivel elhitték,
hogy Jézusnak van hatalma minden felett. Ezt a bizalmat
nevezte egy múlt századi, német katolikus szerzetes, Joseph
Kentenich atya ingabiztonságnak. Azt mondta, hogy a hívő
ember élete egy kilengő inga végén lóg, aminek a másik végét
Isten tartja a kezében. Az inga természete, hogy bármilyen
nagy a kilengése mindig a nyugalmi állapothoz közelít/
törekszik. Nyugalmi állapotban, amikor a földön állunk
és természetes biztonságban érezzük magunkat, akkor
nem tulajdonítunk nagy jelentőséget neki. Azonban Isten
néha felemeli a zsinórt, az inga kileng, mi repülünk, nem
is tudjuk, hogy hol vagyunk. Bármilyen nagy is a kilengés,
lehet körülöttünk minden bizonytalan vagy veszedelmes,
egy dologban biztosak lehetünk: az ingát nem mi tartjuk,
mi csak kapaszkodunk bele. Aki pedig tartja - Isten - nem
hagy minket elveszni. Biztonságban érezhetjük magunkat,
mert Isten azt mondja: Én akarok a te biztonságod lenni.
Bízd rám magam! Amikor a tanítványok bizonytalanok és
félnek Jézus megszólal: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”

Amikor Péter az erős szélre figyel és elfogy a hite, Jézus
kinyújtja a kezét és a süllyedő Péter után nyúl. Isten az
Ő Igéjével táplál minket, megerősít a sákramentumok
jegyeivel és minden vasárnap kiküld minket a tengerre,
ahol könnyen kerülünk viharba és veszélybe. Próbák elé
állít minket, hogy megtudja mekkora nagy a mi hitünk,
milyen erős a mi bizalmunk benne. Ha elhisszük, hogy Ő
jelen van a legsötétebb óráinkban is és Ő tud segíteni, akkor
Ő megmutatja hatalmát. Ha elhisszük, hogy Ő Isten Fia és
mindenre van hatalma, akkor Ő utánunk nyúl, bármilyen
mélyre süllyednénk is.
„Kicsinyhitű, miért kételkedtél?” - egészen eddig a
kérdésig úgy tűnik, hogy Jézus egy fizikai erőpróba elé
állította a tanítványokat. Valójában ez az éjszakai utazás a
viharos tengeren egy félelmetes hitpróba volt. Mit értettek
meg és mit hittek el abból, ami a parton néhány órával
azelőtt történt? Nőtt-e a bizalmuk, mélyült-e hitük? A
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tanítványoknak kellettek ezek a veszedelmek, hogy ki
tudják mondani első hitvallásukat Jézusról: „Valóban Isten
Fia vagy!” Kedves Testvéreim! Vihar, hullámok, veszély,
nehézségek betegségek mindig lesznek. Minket is fognak
érni. Ám egyben biztosak lehetünk: Jézus sosem kényszerít
olyan utakra, amit ne tudnánk megtenni, sosem állít olyan
próbák és nehézségek elé, amin ne tudnánk keresztül
menni. Mózesnek is adott bátorságot a fáraó előtt és a
pusztában, Illésnek is adott erőt 40 napi járáshoz, hogy
eljusson az Isten hegyéig, a Hórebig vagy 500 évvel ezelőtt
Luther Mártonnak is adott bátorságot elindítani az egyház
megújítását és elviselni fogságot, kiszolgáltatottságot…
Tusakodásunkat a világ erőivel és a halál erejével szemben
csak addig nézi úgymond tétlenül, amíg azt el tudjuk
viselni. Hitpróba ez a javából, de Jézus ott áll mellettünk és
megragad minket nehogy elvesszünk.
„Bízzatok én vagyok, ne féljetek!” Isteni erejével és Isteni
fenségével űzi el kétségbeesésünket és halálfélelmünket,
amely hatalmába kerít minket a bajban. Ahhoz, hogy
ezeknek a vonzásából kikerüljön Péter, ki kellett lépnie
a hajóból, el kellett indulnia Jézus felé és végig rá kellett
néznie. Merjünk mi is kilépni problémáink vonzásából
és engedjünk egy sokkal erősebb vonzásnak, a megváltás
erejének, ami Jézusban elérhetővé vált számunkra! Ne
féljünk a bajoktól, mert azokban is megmutatja Isten az Ő
hatalmát, lehetetlen dolgokra tesz képessé minket és általuk
is közelebb kerülhetünk Jézushoz. „Közelebb, közelebb,
Uram, hozzád! Boldogan ölelem keresztedet át. Édes lesz
az nekem, hisz te fogod kezem. Közelebb, közelebb hozzád,
Istenem!” Ámen.
Barta Lívia lelkipásztor, 2022 február, Réde-Kampen

Þ

Dr. Barta Zsolt és Barta Lívia bemutatkozása

Dr. Barta Zsolt vagyok, 2007 óta a rédei református egyházközség lelkipásztora. Emellett 6 éve a Pápai Református Teológiai Akadémián tanítok leendő lelkipásztorokat
és hitoktatókat a Gyakorlati Teológiai Intézet vezetőjeként.
Tagja vagyok a Magyarországi Lelkészképesítő Bizottságnak valamint részt vettem az új Magyar Református Énekeskönyv több évig tartó előkészítő munkálataiban.
Tavaly augusztusban érkeztünk Kampenbe feleségemmel
és négy gyermekünkkel. A magyar református közösségek munkáját támogató Iránytű Alapítvány (Stichting
Fundament) tette lehetővé, hogy egy év tanulmányi szünetet tartsunk otthoni szolgálatunkban. Célom, hogy nyárig
elkészüljön habilitációs dolgozatom, amelyben istentiszteleti célra szánt imádságok lesznek teológiai bevezetővel.
A Munkácshoz közeli Fornoson születtem, mely akkor még
a Szovjetunió része volt. Általános és középiskolai tanulmányaimat elvégezve 1995-ben a budapesti Károli Gáspár
Református Egyetem Hittudományi Karának lelkipásztori
szakára jelentkeztem. Az 1998/99-es tanévet elsősorban
nyelvtanulás céljából az észak-írországi Belfastban tölthettem a Union Theological Seminary hallgatójaként.
Líviával, aki szintén lelkipásztor, a budapesti Teológián
ismerkedtünk meg. Ő dunántúli származású és Balatonfüreden gyermekeskedett. Középiskolás éveit a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában töltötte a rendszerváltozás utáni újraindulás éveiben. 2001 nyarán kötöttünk
házasságot majd egyenesen Amerikába repültünk az atlantai Columbia Seminaryn elnyert ösztöndíjas évre. Az államvizsgám miatt én csak két héttel később utaztam Lívia
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után. Ez az utazás életem egyik legemlékezetesebb eseménye lett, ugyanis szeptember 11-re esett. Pontosan azon a
napon csapódtak be a World Trade Centre ikertornyaiba
a terroristák által eltérített repülők és egyik percről a másikra Amerika lezárta a légterét. Repülőnkön már nem volt
elég üzemanyag ahhoz, hogy visszaforduljunk Európába,
így Kanadába irányítottak bennünket és végül Torontóban
landoltunk. Néhány nap késéssel és az éjszakai Niagara vízesés látványával érkeztem meg busszal eredeti úti célomhoz
és ölelhettük meg újra egymást feleségemmel. Amerikában
elsősorban újszövetségi tanulmányokat folytattam, míg feleségem a lelkigondozás területén mélyedt el.
Segédlelkészi szolgálatunkat 2002 őszén kezdtük meg
Kárpátalján. Lelkesen álltunk szolgálatba két Ung megyei
gyülekezetben, melyhez öt falu tartozott: Minaj, Ketergény,
Koncháza, Homok és Rát. Később még a botfalvai gyülekezet is ránk bízták. Így vasárnaponként általában négy
istentiszteletet tartottunk. Lelkésszé szentelésünkre 2005ben került sor.
Ebben az időszakban született meg három lányunk: Luca,
Naomi és Zorka.
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Réde a Bakony északi lábánál elterülő kb. 1300 fős település
Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom
megye találkozásánál. A reformáció idején a falu lakossága
szinte teljes mértékben áttért az evangélium által megreformált hitre. Napjainkban is a legnagyobb felekezet a községben 370 egyházfenntartóval és kb. 700 egyháztaggal. Ez
a létszám Dunántúli viszonylatban soknak számít. A falu
vallási arculata akkor változott meg, amikor az 1700-as
évek végén az Eszterházy család a cseszneki várból Rédére költözött jelentős számú katolikus személyzetet hozva
magukkal. A református egyházközséggel való kapcsolatuk végül olyan jól alakult, hogy nemcsak építő anyaggal
segítették a református templom felépülését, hanem a mai
napig használatos vörös márvány úrasztalát is gróf Eszterházy Imre és fia adományozták. Az 1815 és 1817 között felépült templom több renováláson esett át. A födém és a tető
teljes felújítása jelenleg zajlik, mely során kicserélik az eredeti, immáron 200 éves gerendákat is. Tavaly augusztusban
tehát egy induló építkezés kezdetén hagytuk ott gyülekezetünket rábízva a szakemberekre, a projektmenedzserre,
a helyettes lelkészre, a presbitériumra és legfőképpen Isten
áldó és megtartó kezére.
A Kampenben eltölthető időt szeretnénk jól kihasználni olvasással, tanulással, lelki élményekkel és kikapcsolódással,
hogy újult erővel tudjunk visszaállni a szolgálatba. Öröm
számunkra, hogy gyermekeink olyan keresztyén iskolákba
járhatnak itt, ahol ők is gyarapodhatnak, barátokat szerezhetnek és sokat tanulhatnak. Ezen kívül mindenki talált
magának iskolán kívüli elfoglaltságot is. Például fociedzés,
balett vagy modern tánc. Két legidősebb lányunk az iskolai
énekkar tagja lett. Lívia pedig bekapcsolódott a kampeni
Immanuel kórusba.

Isten különös rendező munkája által kerültünk jelenlegi
gyülekezetünkbe 15 évvel ezelőtt. Itt született meg negyedik gyermekünk, Benedek 2010-ben. Attól az évtől kezdve Lívia csatlakozott a Kerekítő foglalkozáshálózathoz és
baba-mama foglalkozásokat tart, melynek célja a magyar
népi ölbéli játékok, mondókák, népdalok felelevenítése és
népszerűsítése a kis gyermekes családok körében. 2020ban óvodapedagógusi diplomát is szerzett a Eötvös Loránd
Tudomány Egyetem Tanító- és Óvóképző Karán.

Hálásak vagyunk, hogy mind a kampeni Eudokia Kerkben,
mind a Zwollei Magyar Református Egyházközségben befogadó közösségre találtunk, ahol oda figyelnek ránk. Ez a
törődés mindenképpen könnyebbé teszi ittlétünket ebben
a járvány miatti korlátozásokkal terhelt időszakban.

Þ
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AZ UKRAJNAI ÉS KÁRPÁTALJAI
HELYZETRŐL
KÁRPÁTALJAI ÉS REFORMÁTUS VILÁGKÖZÖSSÉGI IMAKÉRÉS

Békeimákat kér támogatásként a kárpátaljai püspök és a
Református Egyházak Világközössége
Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület
püspöke elmondta: a kárpátaljaiaknak most elsősorban
nem pénzbeli segítségre van szükségük az anyaországi
testvérektől, hanem arra, hogy imádkozzanak a békéért.

Mit mondott az ukrajnai helyzetről a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) elnöke?
Pataky Lehel Zsolt a Maszoltól exkluzív interjút készített
Brenzovics Lászlóval közvetlenül a háború kitörését megelőző napon, február 23-án. A KMKSZ elnöke száműzetésben Magyarországon kényszerül tartózkodni már egy
ideje. Ennek oka saját szavait idézve:
„Az általam vezetett alapítványok elleni bűnvádi eljárásokat nem zárták le, s mivel engem hazaárulással vádolnak
Ukrajnában, nem védekezhetnék szabadlábon. Eddig
egyik megkeresésünkre sem kaptunk választ, és vádirat
nincs, de az sem ajánlatos hogy visszatérjek Ukrajnába…”
Mindenképp érdemes elolvasni annak, aki többet szeretne
megtudni a mostani helyzet kialakulásáról: https://maszol.
ro/kulfold/EXKLUZIV-Brenzovics-Laszlo-KMKSZelnok-nyilvanvalo-geopolitikai-konfliktus-aminekUkrajna-a-szintere

Keresztyén szervezetek, köztük a Református Egyházak
Világközössége állt ki a béke mellett, és ökumenikus imádságra hív mindenkit, március 2-ára. Jørgen Skov Sørensen,
az Európai Egyházak Konferenciája főtitkára elmondta, a
rettegő emberekkel szolidaritást vállalnak, a világi vezetőkért pedig imádkoznak: a békét szem előtt tartva hozzák
meg döntéseiket.

Forrás: reformatus.hu. Kelt: 2022. február 21.

Akinek fontos a kárpátaljai magyarság, a
békéért imádkozzon
2022. február 21., hétfő 19:22
Három és fél évvel ezelőtt azon a napon léptem át az
országhatárt Kárpátalja felé, amikor Ukrajnában bevezették
a hadiállapotot. A szorongás, a feszültség tapintható
volt, a rendezvényről, amelyen részt vettem, sokan, akik
külföldről érkeztek volna, lemondták a részvételüket,
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a bizonytalanságtól tartva. „Szabályos” háború ugyan
nem lett a hadiállapotból akkor, most viszont közelebb
kerültünk hozzá, mint Európában bármikor a kilencvenes
évek délszláv szörnyűségei óta.

Akármit gondoljunk a szembenálló felek felelősségéről,
nem veszíthetjük szem elől a számunkra legérzékenyebb
szempontot: egy háborúban a kárpátaljai magyar közösség
jövője is a romok alatt maradhat.

Nem tudom, lesz-e háború a szomszédban. Az sem világos
teljesen (legfennebb sejtések lehetnek, az elemzések
és információmorzsák alapján), milyen geopolitikai
játszmák húzódnak meg a háttérben, és a tényleges
fenyegetés mennyire arányos az elmúlt hetek információs
hadviselésének apokaliptikus víziójával. Abban azonban
nagyjából biztos vagyok, az elmúlt évek személyes
tapasztalatai, illetve az ott végbement folyamatok láttán,
hogy a kárpátaljai magyarság rettenetes állapotán
egyvalami ronthat még jobban: ha mégis kitör az eddig
szerencsésen elnapolódott orosz–ukrán háború.

Forrás: foter.ro

A Főtéren számtalanszor írtam, írtunk az ukrajnai
magyarok (és románok) helyzetéről, az ukrán állam nemzeti
kisebbségeket diszkrimináló politikájáról, a magyarellenes
atrocitásokról, a legsötétebb diktatúrákat idéző ukrán
oktatási törvényről és annak beláthatatlan – vagy inkább,
sajnos, nagyon is belátható – következményeiről. Mégis,
akik hagymázas elképzeléseket szőnek manapság arról,
hogy Putyin végre most ráncba szedi a renitens ukránokat,
és a dolgok a helyükre kerülnek, vagy épp fordítva, a Nyugat
jól megbünteti a gonosz Putyint, gondolják át még egyszer,
kívánják-e mindazt a kárpátaljai magyaroknak, amivel egy
háború járna.
Mert ha a háború nem is terjed ki konkrétan a Kárpátokon
inneni területekre, az általa okozott pusztítás – a
humanitárius katasztrófa, a gazdasági károk és sorolhatnánk
– aligha fogja érintetlenül hagyni Kárpátalját. És ne
legyenek illúzióink: a katonaköteles fiatal magyar férfiakat
ezúttal is elsőkként vezénylik majd ágyútölteléknek a
keleti frontra. Arról nem beszélve, hogy a háborús helyzet
felerősítheti az amúgy is erős ukrán államnacionalizmust,
a nemzeti kisebbségek pedig ideális célpontjai lehetnek a
bűnbakkereső logikának.
Emlékeztetőül ideidézném Dupka György történész,
kultúraszervező korábbi helyzetértékelését:
„A helyzet hasonló a néhai 90-es évekbeli Jugoszláviában
történtekhez: amikor ott a vajdasági férfiakat megpróbálták
besorozni a horvátokkal is hadban álló osztagokba, azok
mindjárt a szomszédba, vagyis az anyaországba szöktek.
Kárpátaljáról most a mi fiataljaink is a menekülést
választották, s külföldre távoztak. Hiába van fegyverszünet,
azt a rengeteg kiáramlott fiatalt még hazahozni se lehet,
mert félnek. Családok mentek szét, hiszen családos apák
is megkapták a behívót. Az egész olyan, mint 1944 után,
amikor 40 ezer férfit hurcoltak el.”
Akármilyen patetikusan hangozzék, nem lehet elégszer
kongatni a vészharangot: a kárpátaljai magyarság drámai
módon fogyatkozik, egy esetleges háború pedig kétségkívül
felgyorsítaná, vagy akár visszafordíthatatlanná tenné az
elvándorlást.

Þ

Tőkés László szerint a térség országainak az
szolgálja a javát, ha kimaradnak az Ukrajnában zajló háborúból
Európa békéjéért könyörgött pénteki nyilatkozatában Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
elnöke, aki azt is kijelentette, hogy anyanyelvtől, vallástól,
nemzeti hovatartozástól függetlenül segíteni kell a szenvedőknek.
Az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatban Tőkés László
kijelentette: a 21. század Európájában semmi sem magyarázhatja a civilek elleni katonai, fizikai erőszakot. Felidézte: a magyarok sokat szenvedtek az elmúlt században
Kárpátalján, Vajdaságban, Felvidéken és Erdélyben is.
„Éppen ezért szolidaritást vállalunk mindazokkal a nemzettársainkkal, akiknek menekülniük kell. És ugyanúgy
szolidaritást vállalunk az ukrajnai románokkal és az ukrán
nemzet tagjaival is, akiknek a háború miatt kell szenvedniük. Anyanyelvtől, vallástól, nemzeti hovatartozástól
függetlenül segítenünk kell a szenvedőknek” – jelentette ki
a volt püspök, politikus. Tőkés László arra kért mindenkit,
hogy támogassa a menekülőket segítő állami és egyházi
intézmények, valamint humanitárius civil szervezetek
munkáját. Hozzátette: az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) irodahálózata is gyűjtést szervez a menekültek
javára.
„Mindnyájunk elsőrangú érdeke a béke mielőbbi helyreállítása! Mi, erdélyiek, románok, magyarok, németek
etnikumtól, nyelvtől, vallástól függetlenül legyünk egyek a
béke és a biztonság keresésében. Uram, adj békét Ukrajnának! Adj békét Európának!” – zárta pénteki nyilatkozatát
Tőkés László.
Forrás: kronikaonline.ro. Kelt: 2022. március 4.

Þ
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A LELKÉSZ MARAD
Interjú Kolozsy András nagydobronyi lelkésszel
Nagydobrony egy hatezer fős színmagyar falu Kárpátalján,
közel a magyar határhoz. A hírekbe legutóbb akkor került
be, amikor a helyeik meguntak várni az ukrán államra és
saját kézbe vették útjaik felújítását.
A református falu lelkészével Kolozsy Andrással beszélgettünk a háború második napján.
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lőtték is az oroszok és hogy a Kárpátok hágóin már óriási
dugók vannak, a menekülők miatt. Itt a faluban, egyrészről
felkészülünk a menekültek fogadására, illetve hogy erősítsük az emberek biztonságérzetét a polgármester vezetésével megszerveződött egy faluőrség, hogy aki most rossz
szándékkal érkezne, az ne erre jöjjön.
A közszolgáltatások egyelőre működnek, bár tegnap nem
lehetett használni a mobilhálózatot, ezért mindenki az internetes kommunikációt választotta. Persze szó van arról
is, hogy lehet, hogy ezt is lekapcsolják.
Sajnos nem engedik át a hadköteles férfiakat, ezért volt
olyan család, ahol az édesapa elkísérte a családját a határhoz, aztán ő visszafordult, mert nincs magyar útlevele az
ukránnal meg nem engedik át.
Mostanra lecsendesedett a falu, olyan volt, mint amikor kitört a járvány.
Ebben a kétségbeejtő helyzetben nagyon fontos, hogy
erősek maradjanak a családok, hogy a családfők tudjanak
olyat mondani, ami biztonságot és erőt ad a kicsiknek. Úgy
érzem, ebben egy lelkésznek különösen fontos szerepe van
most.
Ezért is tettem fel a Facebookra egy üzenetet, hogy kicsit
oszlassam a kétségbeesés sötét felhőit. Szóval bármi is történik itt, legfeljebb a családomat küldöm át a határon, de
én maradok.
Nekem ez az őrhelyem, nekem itt kell szolgálnom.

Múlt hét csütörtökön volt lelkészértekezlet, amin sokat beszéltünk, hogy mi lesz, ha kitör a háború. Sok minden felmerült bennünk, de teljesen más volt, tegnap reggel felkelni
és olvasni az interneten, hogy kitört a háború. Egy furcsa,
nehezen elmondható szorongást éreztem. Talán ezt hívják
félelemnek. Azt éreztem, hogy a kevéske biztos dolog, ami
itt Kárpátalján körbeveszi az embert, az is elillant egy pillanat alatt. Felkeltettem a feleségem, aki azt hitte, hogy csak
álmodik, amikor mondtam neki, hogy kitört a háború.
Aztán megborotválkoztam és átmentem az imaterembe
istentiszteletre. A tegnapi ige, ami következett az Sámuel
első könyvéből 14. fejezet volt. Az ige arról szól, hogy Izrael
népe háborút visel a filiszteusok ellen, aznap reggel ennek
különös fénytörése volt, hiszen mindenki tudta, hogy az
ország, ahol élünk is háborút visel most.
Aztán amikor a hívekkel kijöttünk az imateremből láttuk,
hogy az iskolások jönnek vissza az iskolából. Akkor tudtuk
meg, hogy kihirdették az országos hadiállapotot, az iskola
Facebook oldalára pedig kiírták, hogy a tanítás bizonytalan
ideig szünetel. Akkor vált bizonyossá, hogy elért minket is
háború. Megindító volt látni a gyerekek ijedt arcát.
Nehéz ilyenkor bármit is mondani, mert egy pillanat alatt
eltűnnek azok a fundamentumok, amiket normális békeidőben stabilnak és megkérdőjelezhetetlenek gondolunk.
Sokan futottak a bankautomatához, hogy legyen náluk
készpénz, de azonnal 3000 hrivnyára (kb. 30.000 Ft) maximálták a kivehető pénz összegét, a beregszászi busz már
nem járt csütörtökön, a benzinkutak előtt hatalmas a sor
és szép lassan elindultak a menekülő családok is a magyar
határ felé.
Aztán hallottuk, hogy a 250 km-re Ivano-Frankivszket már

Kolozsy András lelkész végül azzal zárja a beszélgetést,
hogy a kárpátaljaiak sok nehéz időt megéltek, de azt nem
szeretnék, hogy a kelet-nyugati szembenállás vasfüggönye
itt ereszkedjen majd le a határon, köztük és az anyaország
között.
Forrás: kulpologika.hu
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annak tudunk örülni, hogy most mi is tudunk segíteni másoknak. Hiszen mi már kétszer voltunk nagy
árvízben és akkor is sok-sok segítséget kaptunk. Most
is sokan jelentkeztek, akik a hozzánk érkező menekülteket szeretnék segíteni.
Ez azt jelenti, hogy nemcsak kimennek az országból, hanem egy belső migráció is megindult nyugat
felé, és van, aki Kárpátalján marad?

„Egy pillanatra sem merült fel, hogy elhagyjam Kárpátalját” – Interjú Majnek Antal püspökkel
Exkluzív online interjút adott a 777-nek Majnek
Antal nyugalmazott munkácsi püspök, aki már
33 éve szolgálja Kárpátalját. A ferences szerzetest
Szent II. János Pál pápa szentelte püspökké, ő lett
a Munkácsi Egyházmegye első püspöke. Egészségügyi okokból többször kérte nyugalmazását, Ferenc
pápa végül 2022. január végén fogadta el azt. Azóta
sem hagyta el Kárpátalját, Rát faluban él és ott szolgál. Beszélgetés a háborúról, Kárpátaljáról, a béke
fontosságáról és arról, hogy mibe lehet kapaszkodni egy rendkívüli időszakban.
Egészségügyi okokból kérte a nyugalmazását, amit
Ferenc pápa 2022. január végén el is fogadott. Hogy
érzi most magát?
Jól vagyok, de az érzéseimet meghatározza most a
háborús helyzet. A kápolnánkban mindennap összejövünk kétszer is szentmisére, délután pedig szentségimádásra. Ott, azt hiszem, mindannyian békét kapunk.

Pontosan, már vagy ötvenezer ember van itt KeletUkrajnából, és több százezren mentek ki Lengyelországba, Magyarországra, Moldáviába, Romániába.
Hogyan látja a magyar kisebbség hozzáállását ehhez a háborúhoz? Közeledett egymáshoz a magyar
és az ukrán nép?
Most valóban megerősödni látszik a kapcsolat, azt tudom mondani, hogy a kárpátaljai embereket mindegy,
hogy milyen származásúak. Hála Istennek, a különböző felekezetek is példamutatóan egységre törekednek
itt.
Akik most Ukrajna keleti részéből érkeznek nyugatra, lehet, hogy először találkoznak a kárpátaljai
magyarokkal. Olyan szeretetteljes fogadtatásban lehet részük, amire talán nem is gondoltak.
A médiának volt olyan része, amelyik a magyarokat hibáztatta azért, hogy Ukrajna nem kerülhet be
a NATO-ba vagy az unióba, illetve a nyelvtörvényre
is azt mondták néhányan, hogy Magyarország ezzel
vissza akarja csatolni magához Kárpátalját. Én ilyen
törekvést senkitől nem hallottam. Ami számomra igazán szép, hogy a sok rosszra senki nem válaszolt ros�szal, nem ültek fel a provokációknak itt, Kárpátalján,
sem a magyarok, sem az ukránok közül.

Hogyan tudnak segíteni most a menekülteken?
Most Ön Rát faluban lakik, amely közel van Felvidékhez és a magyar határhoz is. Felmerült, hogy a Én a fizikai segítség elé helyezném a lelki segítséget,
hiszen az a legfontosabb, hogy ne féljenek, ne
háború miatt átjön Magyarországra?
uralkodjon el a pánik, ne higgyenek el rémhíreket.
Egy pillanatra sem merült fel bennem, hogy elhagy- Megjelentek például olyan cikkek, hogy itt, Kárpátalján
jam Kárpátalját, különösen, hogy látom, hány em- éheznek a gyerekek, amiről szó sincs, a boltok sem
ber ment már el a harminc év alatt, hány fiú és férfi ürültek ki ezen az országrészen. Azt látom, hogy az
ment el a forradalom idején, és most már a maradék is emberek segíteni igyekeznek egymásnak, vigyáznak
igyekszik elmenni.
egymás kiüresedett házaira, tehát ez a kölcsönös
Mi az, amit Ön személy szerint tapasztalt a napok- szeretet a pánik fölé emelkedik.
ban a háborúból?
Ön nagyon sokat adott Kárpátaljának, de ha
Meglepetés volt február 24-én, hogy kirobbant a háború. Persze a média már felkészített, de senki nem
gondolta volna, hogy ilyen villámcsapásszerűen fog
lecsapni az országra, hogy ártatlanok halnak meg
minden egyes nap. Itt egyelőre béke van, nincs pánikhangulat az ittmaradtak között. A nagy baj ellenére

ezt megfordítjuk, Ön mit kapott a kárpátaljai
magyaroktól és az ottani környezettől?
Mikor idekerültem, harminchárom éve, azt gondoltam, itt egy új missziót kell kezdeni, de valójában a
föld alatt megbúvó erős hitet, bátorságot és nagyon
nagy szeretetet találtam. Óriási ajándék volt, hogy az

10

Zwollei Harangszó – 2022/1-2

emberek itt vágyakoztak az evangéliumra, szomjasak
voltak Jézusra. Azóta is ezt érzem, bármerre megyek.
A magyar kisebbség populációja drámaian csökkent az elmúlt évtizedekben Kárpátalján. Mennyire
gyorsíthatja meg a háború ezt a folyamatot?
Egyelőre semmi remény, hogy akik elmentek, visszajöjjenek. Ha itt rendeződik a helyzet és béke lesz, vagy
az Európai Unióba beveszik Ukrajnát, akkor remélhetőleg néhányan visszajönnek. De azok az emberek,
akik eddig is a kényelmet keresték nyugaton, nem fognak visszatérni.

Palágykomoróc református lelkésze szerint nem rajtuk
múlik, hogy a háborús helyzetben ukránok és magyarok
félretegyék a nézeteltéréseiket. Beszél arról is: hasznosulhatnának jobban a magyar kormánytól érkező milliárdok, és ki hibás azért, hogy a kárpátaljai magyarságból
„kényszerkisebbség” lett. Interjú Palágykomorócról, istentiszteletre készülve.

Antal atya mit tudna mondani azoknak, akik konkrétan a háborús övezetből érkeznek, tele reménytelenséggel és félelemmel?
Konkrét segítséget kell nyújtani nekik, már a háború
második napján megnyitotta az egyházmegye és az itteni karitász az üresen álló épületeit, lelkigyakorlatos
Kép forrása: wikimédia.org/Klymenkoy CC BY-SA 4.0
házait – de folyamatosan keresünk további helyeket,
amelyeket megnyithatunk a menekülteknek.
– Nem sokakat ért kórházban a háború kitörése február
A békére hívjuk fel a figyelmet mindannyian ezek- 24-én.
ben a napokban. Az embereknek előjött az empa- – Előre tervezett rutinműtéten estem át 22-én. Lábadozás
tikus oldala, rengetegen próbálnak segíteni, illetve közben a csütörtöki orvosi vizit előtt arra ébredtünk, hogy
sokan Istenhez fordulnak és felismerték azt is, mek- hadiállapotot hirdettek az országban, csak a három legnyugatibb megyét – Kárpátalját, Lemberget és Csernyivcit
kora érték a béke.
– nem érte rakétatámadás. Megdöbbentünk, a feszültség
Szerintem minden jóindulatú, gondolkodó ember
tudja, hogy a béke a legfontosabb. A probléma akkor
van, amikor egy ember a saját igazát tekinti abszolút igazságnak, amikor nem tudja elfogadni, hogy az
igazság nem benne és bennem, hanem mindannyiunk
felett van. Egyedül Jézusban van a teljes igazság és Ő
azt mondja, bocsássunk meg egymásnak és imádkozzunk az ellenségeinkért. Ha ezt komolyan vennénk,
esélyünk lenne a gyorsabb kibékülésre. Az első a bűnbánat, Istenhez másképp nem közeledhetünk. De akik
a bajban is bíznak Istenben, mernek hálát adni előre és
dicsőítik Őt, azok megtapasztalják a csodát.

egész nap érezhető volt. Mindenki ideges volt, szétcsúszott
a kórházi napirend, az emberek a telefonjukat bújták. Délután bejelentette a főnővér, hogy az ungvári megyei kórház átalakul hadikórházzá, a felszerelést haditartalékba
helyezik, mindenki vegye meg a kezeléséhez még szükséges dolgokat. Péntek reggel a tervezett műtéteket is felfüggesztették, az osztályt átszervezték, a covid-részleg betegeit
máshová szállították vagy hazaküldték. 25-én bocsátottak
el, másnap vissza kellett mennem, akkor még nem volt sebesült.

Forrás: 777blog.hu

– Lelkésze válogatja. A teológián azt tanultuk homiletikából,
hogy a prédikátor buktatói között előkelő helyen áll, amikor az illető a saját érzéseit prédikálja. E szerint az igehirdetés a körülöttünk lévő világ impulzusaira adott reakció.
Ugyanakkor ha mindenki ezzel foglalkozik, akkor pont mi
ne tegyük? Buktató a sterilitás is, amikor az igehirdetésnek
semmi köze a mindennapi élethez. A kettő közötti egyensúlyt kell megtalálnunk: reagálni kell az emberek érzéseire,
félelmeire, de az Isten üzenetét is tolmácsolnunk kell.

Interjú Kovács Attila lelkésszel,
Palágykomorócról
Erre az írásra a kampeni tanulmányokat folytató Barta
Zsolttól, pápai református teológiai docens hívta fel. Az interjúban nyilatkozó lelkész korábban szomszédja volt Kárpátalján.
Kárpátaljai magyar lelkész a háborúról
„Nehéz idő vár ránk, most már én is eljutottam oda, hogy
el kellene gondolkodni a teljes kivándorláson. Ahogy az
erdélyi szászokkal tették – csak mi mennénk magunktól is. 20 perc sétára vagyunk a világ boldogabbik felétől” – mondja a Válasz Online-nak adott interjújában
Kovács Attila. A szlovák–ukrán határ közvetlen közelében fekvő 700 lelkes, nagyrészt magyarajkú kárpátaljai

– Vasárnap már újra igét hirdet. Dolga ilyenkor egy
lelkésznek háborúra utaló igehelyeket keresni, vagy
halad tovább az eredeti tervek szerint, hogy legalább
abban az egy órában ne erről halljanak a hívei?

– Utolérte már az ilyenkor szokásos kérdés: „Hogy hagyhatja ezt az Isten?”
– Eddig még nem, és nem hiszem, hogy a templomba járók
feltennék. Ukrajnában nyolc éve háború van, a második elnök és a harmadik parlament beszél orosz agresszióról…
– … nincs igazuk?
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– Az orosz reguláris hadsereg eddig csak a proxyjait támogatta a Donbasszban, most viszont hivatalosan is ránk
támadt. Az elmúlt nyolc évvel ellentétben légicsapásokat hajtanak végre, repkednek az Iskander rakéták meg a
Kalibr-M robotrepülőgépek, stratégiai rakétahordozók
dobálják a rakétáikat Lembergre meg az ivano-frankivszki
reptérre. Mariupolnál, Harkivnél, Kijevnél látszik, milyen
egy átfogó, „full scale” orosz agresszió.
Számomra is hihetetlen, ami történik, meggyőződésünk
volt, hogy nem lesz támadás, de a kérdést, hogy „hogy
hagyhatja ezt az Isten?”, mi már 2014-ben feltettük.
– És hogy hagyhatja?
– Nem Isten cselekedete a háború nyomorúsága, hanem
az istentelen emberek szívében lévő gonoszság következménye. Erre képes az ember, ha megtagadja az Istent: ölni
és pusztítani. Megrémít, hogy egyetlen ember ostobasága
miatt most milliók szenvednek és halhatnak meg.
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nyomor szakadt ránk a független Ukrajna eljövetelével. Hiperinfláció jött, elértéktelenedtek a bankbetétek, nem volt
ukrán pénz, dolláros boltok működtek. Ostobaság persze
mindenben párhuzamot vonni a két korszak között. Én
például soha nem jutottam volna el Budapestig, ha marad
a Szovjetunió. Nem ott tartunk, mint ’91-ben, hiszen eltelt
azóta harminc év, de ’91-ben nem láttunk semmi változást.
A határcsencselés lett az egyetlen megélhetésünk: benzint
és cigit vittünk, kenyeret és vajat hoztunk. Egy kanyar cigi
1000 forintot hozott – az akkori itteni egyhavi átlagkeresetet. Nyilván ez már nem az az Ukrajna, a mai politikusok már a függetlenségben szocializálódtak, de érthetetlen,
hogy egy 40 milliós ország vezetői miért a 10 milliós Magyarországot tartják kerékkötőnek.
– Szerintük a 10 milliós Magyarország packázik a 40
milliós Ukrajnával. Legutóbb például a fegyverszállítások megtiltásával.
– Ki akar fegyvert szállítani Magyarországon keresztül?

– Helyes percepció, hogy a kárpátaljai magyarok megint
belesodródnak valamibe, amihez semmi közük?

– Mégis bemondjuk, hogy rajtunk keresztül senki nem
fog.

– Tragédiánk, hogy Ukrajna nyolc éve ellenségként tekint ránk, a nacionalista kijevi média is ránk támadt, csak
mert oroszbarátnak gondolják Orbán Viktor kormányzását. A falu ukránjai nekünk írnak tüntető leveleket, hogy
Magyarország zárja ki az oroszokat a SWIFT-ből. Ezek az
akciók nem segítik, hogy hazánknak érezzük Ukrajnát, állampolgárként viszont kötelességünk megvédeni a közös
országunkat. Ebből az ellentmondásból fakad a kérdésében
szereplő felvetés, amit én is hallottam már. Éltünk meg hasonlót, Palágykomorócon az oroszok 1944 őszén ugyanazt
csinálták, mint ma Harkivben: robbantgattak, gyilkoltak,
magyar katonák holttestét gyalázták – állítólag a templom
köré temették őket. A templom bádogfedésén és a torony
régi kakasán a mai napig megvannak a golyónyomok. A
front elvonulása után malenkij robotra vitték a – civil –
férfiakat. Lágerbe hurcolták és meggyilkolták őket, például
nagyapámat is. 35 ezer kárpátaljai családot nyomorítottak
meg. ’45-ben Sztálin lekanyarította a megyét Csehszlovákiáról, ’46 tavaszán pedig jött a padlássöprés és a kollektivizálás. Mindenünket elvették, nagybátyám hajtotta be az
utolsó ökrünket a kolhozba. Nálunk így kopogtatott be az
orosz uralom.

– Ezt Szijjártó Pétertől és Orbán Viktortól kéne megkérdezni.

1991-ben vége lett a Szovjetuniónak, de Kárpátalján semmi
nem változott. Azok, akik addig orosz kommunisták voltak, független ukránok lettek.
Magyarországon, hogy Fábry Sándort idézzem, rendszerváltás helyett gengszterváltás volt, de nálunk még az
sem. Nálunk módszerváltás volt. Első elnökünk, Leonyid
Kravcsuk szovjet funkcionáriusként még a függetlenség
előtt két nappal is azért dolgozott, hogy az ukrán önállósodást megakadályozza. A megyei KGB-nek is csak a neve
változott akkor. Levették a sapkákról a vörös csillagot, és
felvarrták a kék-sárga zászlót. Ilyen tekintetben számunkra
nem volt akkor különbség oroszok és ukránok között.
– Tényleg párhuzamot von az 1944-46-os pusztítás és az
1991 utáni évek között?
– Nem, hisz 1991-ben nem öltek meg senkit, de a nyomor
ugyanaz volt. Áramszünet volt, 1996-97-ig naponta legalább négyórásak, jegyrendszer volt és éhség. Mérhetetlen

– Nem kontraproduktív ez a kárpátaljai magyarok számára? Lehet, hogy a SWIFT-es levelek után jönnek majd
a fegyverszállítósok is.
– Nekünk teljesen mindegy, engedi-e vagy nem, az ukrán
politika mindenképp ellenségként tekint ránk. S ha egy
esetleges orosz győzelemtől frusztrált visszavonuló ukránok nekiesnek a kárpátaljai magyaroknak, nekünk végünk.
De a győztes ukrán nacionalistáktól is lenne félnivalónk.
Így is, úgy is rosszul járunk. Zelenszkij ugyan visszaszorította a Porosenko-féle nacionalista vonalat, de nem a
jó irányba, a kormánykommunikáció továbbra is torzít.
Nem a politikusoktól félünk, hanem az általuk megvezetett
emberektől. Pedig Orbán meg Szijjártó is elmondta, nonszensz, hogy a magyar állam a kárpátaljai szeparatizmust
támogatná. Épeszű embernek nem kell az az elmaradottság, ami itt van. Három uniós országba van határátkelőnk,
a kormány itt szedi be a határforgalommal kapcsolatos
legtöbb adót, mégsem fejleszt semmit. Zelenszkij, amikor
2020-ban átadott valami itteni utat, azt mondta, a kormánya egy év alatt kétszer annyi utat épített Kárpátalján, mint
amennyi az azt megelőző tíz évben épült. Igazat mondott.
– Járt már Kijevben?
– Haha, az a messzi kelet. Oda mi nem járunk.
– Nem lehet, hogy változna a véleménye az ukrán politikáról, ha egyszer mégis elmenne?
– Nem. Rengeteg ukránt ismerek, Kijev meg ráadásul
oroszajkú város. Ismerőseim, akik jártak már ott, azt mesélték, hogy amikor a metróban megszólaltak ukránul, elfordultak tőlük azzal, hogy „hülye paraszt”. Tisztában vagyok a társadalmunkkal, és elég lesújtó véleményem van
önmagunkról.
– Ha megnézi Zelenszkij elnök háborús beszédeit, nem
gondol arra, hogy „na, de jól mondja ez az ember!”?
– Tetszik, amit mond. Januárban például, amikor Kijevben
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fogadta Blinken amerikai külügyminisztert, azt mondta
neki: „Maguk messze vannak az óceán túloldalán, mi viszont itt, és kicsit mélyebben ismerjük az országunkat.”
Felteszem, akkor figyelmeztették őt arra, hogy hány napig
lehet képes ellenállni az ukrán hadsereg egy orosz inváziónak. De ő mégis ezt mondta.
Eleinte úgy voltam vele, hogy nem érdekel egy ilyen komikus, de a kormányépület előtt felvett szelfivideója zseniális
volt. Lenyűgözött, hogy nem menekült el Kijevből. Akkor
kezdett emelkedni az elfogadottsága.
– Több mint 90 százalékos! Ezek szerint ön is köztük
van?
– Természetesen.
– Akkor inkább Nyugat-Ukrajna és Lemberg miatt aggódik?
– A banderisták a náci ideológiák szellemi örökösei. Veszedelmes banda azért is, mert amíg a szovjet időkben
háborús bűnösök voltak, addig ma szabadon viselhetik a
jelképeiket, és még tapsikolnak is nekik. Nem mellesleg: ez,
a volhíniai mészárlás miatt, a lengyel–ukrán kapcsolatot is
nehezíti.
– Varsóban a háború idejére képesek félretenni a sérelmeket, és mindenbe beleállnak, ami Ukrajna-párti.
– Nem Ukrajna-pártiságba állnak bele, hanem az oroszellenességbe. Most az ukránok támogatásával törhetnek borsot a medve orra alá.
– Mi nem tudjuk félretenni a sérelmeinket a háború
alatt? Nagyot megy a napokban egy Facebook-poszt,
amely szerint ha ez nem sikerül, az csak olaj lesz a tűzre.
– Mi félretesszük. A feleségem például mindjárt megy
ügyelni az iskolába, és álcahálót fonnak a gyerekekkel a
hadseregnek. A gyülekezet tagjai Kisszelmencen teáztatják
a Szlovákiába menekülőket. Itt nem velünk van a gond, hanem a kijeviekkel, akik nem teszik félre a frusztrációikat,
bűnbakot keresnek, amit a kárpátaljai magyarságban találtak meg. Pedig mi lojálisak vagyunk a hazánkhoz, Ukrajnához.
– Budapestről nézve úgy tűnhet, nem is a kárpátaljai
magyarság dolgai frusztrálják Kijevet, hanem a magyar
kormány lépései.
– Lehetséges. Akkor a kormánynak kell változtatnia a politikáján, bár az se lenne jobb. Teljesen mindegy, mit csinálnak Budapesten, mert a kárpátaljai magyarságot akkor
is démonizálják, érdemtelenül. Egy 40 milliós államban
országrontónak titulálni egy alig 130 ezres, még Kárpátalja megyében is csak egy 20 kilométeres határmenti sávban
élő kisebbséget: nevetséges.
Nehéz idő vár ránk, most már én is eljutottam oda, hogy el
kellene gondolkodni a teljes kivándorláson. Ahogy az erdélyi szászokkal tették – csak mi mennénk magunktól is. 20
perc sétára van a szelmenci határ, ennyire vagyunk a világ
boldogabbik felétől.
Három kilométeren múlik, hogy szegénységben élünk, és
nem a boldog Európai Unióban, nyitott határokkal. Más
kérdés, hogy a magyar kormány és az egyház a helyben
maradást támogatja, jóllehet, alig ismerek olyat, aki ha
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érettségi után Magyarországra ment tanulni, nem maradt
ott.
– Itt ülünk egy magyar állami pénzből felújított templom mellett. Lenne jobb helye is az erre szánt pénznek?
– A magyar állami felújítás abban segít, hogy a helyi gyülekezetnek legyen otthona, és elkerüljük a templom összeomlását. A vallási közösség megmaradásának így megvan
az esélye – már csak járni kéne a templomba –, de az embereknek ettől még nem lesz mit enniük és a gyerekeink
sem jutnak versenyképes oktatáshoz. Összességében: a
magyar nemzetpolitikai támogatások hasznosulhatnának
hatékonyabban is. És ha már Budapest: mi az ottani politika következményeként ülünk ma Ukrajnában a 800 éves
templomunk mellett. Ki a felelős azért, hogy előbb Csehszlovákiához, majd a Szovjetunióhoz csatoltak minket? A
mindenkori bécsi, pesti politika levét isszuk, a jelenlegi
magyar kormány pedig milliárdokat önt Kárpátalja fejlesztésébe. Jól is teszi, mert nem mi tehetünk arról, hogy kényszerkisebbség lett belőlünk.
– Milyen intézkedés lehet annyira hatékony, hogy elejét
vegye az elmúlt évek exodusának?
– Csak a határok megnyitása. Ha szabadabbak lennénk, és
a kisszelmenci határnál eltűnne a schengeni vasfüggöny,
Kárpátalján maradni is vonzóbb lenne.
– Ingázókat csinálna a kivándorlókból.
– Igen. Habár a szlovák meg a cseh gyárak tele vannak magyar útlevéllel rendelkező kárpátaljai magyarokkal. Azért
nem mennek Németországig, mert Szlovákiában és Csehországban vannak kapcsolataik: az ukrán ismerőseik.
– Meddig dolga önnek itt maradni?
– Az utolsó emberig, aki igényli az egyházi szolgálatot. Az
utolsó református ember eltemetéséig van ennek létjogosultsága. Ha ingázással is, de biztosítani kell a jelenlétet. De
a régió nem fog kiürülni. A legelesettebbek mindig itt maradnak – és nekik van a legnagyobb szükségük az egyház
szolgálatára.
Forrás: valaszonline.hu
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Beszámoló az ukrán háborúról – beszélgetés ukránokkal és kárpátaljai magyarokkal
(részletek)
Ukrajna már hetek óta számított az orosz invázióra,
majd a hosszú nyilatkozatháború után február 24-én
megkezdődtek az ország számos pontját érintő orosz támadások, és a fegyverropogás valóságossá vált. A rakétarobbanások és légitámadások dübörgő hangja között élő
lakosság további sorsa a legjobb esetben is bizonytalan,
és úgy tűnik, még jó ideig az is marad. Tömegek hagyták el szülőföldjüket, sokan futnának el, de nem tudják,
hova menekülhetnének. Ukrán beszélgetőtársam egy
keresztyén szervezet munkatársa, családjával Kijevben
él. Az egyre szűkülő ostromgyűrű árnyékában a háború
első napjainak megrendítő élményeiről beszélgettünk.
Tanácstalanul nézzük a helyzetet, még most sem hisszük
el, hogy ez tényleg megtörténik.
2014 óta kiéleződött a feszültség a két ország között, de
valószínűtlen volt, hogy idáig fajul a helyzet. Ukrajna az
ország keleti részén hadban áll az oroszbarát szakadárokkal, és nyilvánvaló volt, hogy abban a régióban lesznek
még harcok, de senki nem hitte, hogy a fővárosunkat fogják bombázni. Szürreális volt, amikor február 24-én reggel
öt óra körül hatalmas robbanások zajára ébredtünk. Mindössze 10 kilométerre lakunk a repülőtértől, ahol a becsapódások történtek. Fájdalmas Putyin elnök beszédeit hallgatni arról, hogy Ukrajna nem ország, csak Lenin találta ki,
nem érdemeljük meg, hogy önállóak legyünk. Mi békében
szeretnénk élni. Reménykedünk, hogy a hadseregünk meg
tudja akadályozni Oroszországot a földünk megszállásában. Csernobil elfoglalása különösen aggaszt. Sajnos Fehéroroszország átengedte a területén az orosz harckocsikat,
Kijevet abból az irányból nagyon könnyű megtámadni.
Hogyan tájékozódnak az eseményekről?
Csak az interneten keresztül. Tudjuk, milyen csatornákat
kell nézni, hallgatni, mert nagyon sok a hamis hír, amellyel
félrevezetik az ukránokat és az egész világot.
Mit tudnak a donyecki és luhanszki területeken élő barátaikról?
Sokan már közvetlenül 2014 után elmenekültek, és azóta
az ország középső vagy nyugati részén élnek. Mostanában
keresztyénektől azt hallottam, hogy tiltották az alkalmaik
megtartását.
Miért döntöttek a maradás mellett?
Itt szolgálunk egy szervezet tagjaiként, szeretnénk hűségesek lenni. Mindennap halljuk a fegyverropogást, ha kell,
lemegyünk a pincébe, amelyet óvóhelyként használunk,
hisszük, hogy Isten megőriz minket. A jelenlegi helyzetet
tovább nehezíti számomra, hogy műtétre várok, már volt
is megbeszélt időpontom az orvossal, de a hadiállapotot
miatt az operációkat bizonytalan időre elhalasztották, csak
sebesült katonákat és civileket látnak el. A háború után sok
helyreállító műtétre lesz szükségem.
Honnan merítenek erőt?
Online tartunk istentiszteletet, a lelkészünk biztat, hogy legyünk bátrak, ne essünk pánikba, hiszen Isten most is Úr,
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ebbe kapaszkodunk. Segítünk, ahol tudunk, a Lembergben
(Lviv), illetve Ukrajna nyugati részén lakók megnyitották
az otthonaikat, a templomaikat. Reménykedünk.
Másik beszélgetőtársam egy kárpátaljai házaspár, akik
éppen Kijevben tartózkodtak egy héten át keresztyén
munkatársaikkal. Ők a háború kirobbanása után, de
még az ostromgyűrű bezáródása előtt, az utolsó pillanatban, elhagyták a fővárost. Tizenhét órás fárasztó vonatút után érkeztek haza a családjukhoz.
Hónapok óta tervezték a rendezvényt, de azt nem gondolták, hogy közben megváltozik Európa történelme.
Soha nem fogjuk elfelejteni ezt a találkozót. Ami még különlegesebbé teszi, hogy nem ekkor szoktuk rendezni,
hanem sokkal később. Egyikünk sem gondolta, hogy a
megváltoztatott időpont éppen egybeesik majd egy olyan
háború kitörésének napjával, amelyet 1945 óta nem látott
Európa, különösen két ekkora hadsereg között. Miután
megérkeztünk Kijevbe, már az első nap, különösen most
visszatekintve, történelmi jelentőségű volt, ugyanis ekkor
ismerte el az orosz elnök a délkelet-ukrajnai Donyec-medence két népköztársaságának szuverenitását. Rögtön tudtuk, hogy ettől csak még bonyolultabb lesz a helyzet, hiszen
a megyék területének egy része Ukrajnához tartozik.
Hogyan élték meg ezeket a feszült napokat?
Várakozással, bizonytalansággal, ami még jobban összekovácsolt minket. Ömlöttek a hírek, de hamar rájöttünk,
hogy óvatosnak kell lennünk, mert hamis információkkal
is elárasztottak minket, úgyhogy csak azokat vettük figyelembe, amelyeket közvetlenül az adott térségben élő barátaink küldtek. Február 24-én hajnalban arra ébredtünk,
hogy lőni kezdték a repülőteret Kijev mellet. Még ekkor
sem tudtuk elhinni, hogy ez valóság, többen azt hitték,
pusztán hadgyakorlat. Megrendültünk a feleségemmel, de
tudtuk, hogy nekünk haza kell jutni a családunkhoz, a gyerekeinkhez, a jegyünk is megvan visszafelé. Láttuk, hogy
sokan az üzletek felé szaladnak, felvásárolták az élelmiszereket. A benzinkutak hamar kiürültek, vagy pillanatok alatt
kígyózó sorok alakultak ki. A buszok leálltak. Az emberek
megindultak a keleti országrészből a főváros felé, a konferenciánk helyszínét is átadták a menekülteknek. Rengetegen jelezték Magyarországról is, hogy imádkoznak értünk,
folyamatosan kerestek, kérdezték, rendben vagyunk-e.
Hittük, hogy Isten megvéd bennünket. A kijevi pályaudvarra helyi érdekű vasúttal akartunk bejutni, amelynek állomásán riadtan álldogáltunk a tömegben, szorongattuk a
jegyünket, mindenhol káosz, félelem. Ekkor megcsörrent a
telefonom. Kérték, menjünk vissza a szállásunkra, lezárták
a kijevi állomást. Már begördült a kisvonat a peronhoz, és
abban a pillanatba egy mellettünk álló lány, aki fültanúja
volt az izgatott párbeszédünknek, megszólalt: menjenek
be Kijevbe, a barátnőm most hívott, elindulnak a vonatok. Mintha az Isten angyala szólított volna meg minket.
Felszálltunk, gond nélkül elértük a város peremét. Metróval akartunk továbbmenni, de zárva volt. Bőröndjeinkkel
a kezünkben elindultunk gyalog befelé a fővárosba. Négy
metróállomásnyi távot mentünk, miközben úgy siklottunk
ide-oda a Kijevből kiáramló tömeggel szemben, mint az
angolnák. Egyedül mi mentünk szembe az emberáradattal.
Hozták a bőröndjeiket, a kis háziállatokat kalitkában, bácsi
nénivel, csomaggal, egyedül, fiatalok, egyetemisták. Végre
találtunk egy metrót, amely elvitt a pályaudvarra. Minden
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üzlet zárva volt, a McDonalds, a KFC, az élelmiszerüzletek.
Az ásványvíz ára az egekben, még kenyeret sem tudtunk
venni az útra. Sok katona, rendőr ácsorgott mindenhol.
Feltűnt közülük egy 18 év körüli fiatal fiú golyóálló mellényben, sisakban, gépfegyverrel. Vajon hol van a családja?
Majdnem megszakadt a szívem. Beléptünk a pályaudvarra,
hálát adtunk, és alighogy befejeztük, bemondták a vonatunkat. Zsúfolásig megtelt a szerelvény, a mozdonyvezető
fülkéjébe öten szálltak fel, mert nem volt már máshol hely.
Imádkoztunk tovább, hogy ne legyen bombariadó, mert
akkor kiküldik a vonatokat a vasútállomásról, és mindenkinek le kell mennie a metróba. Átéltük már ezt 2014-ben.
Közben folyamatosan kaptuk az üzeneteket a többiektől.
Egyik barátunk csak a forgalommal szemben tudott kijönni városból, másvalaki azért fordult vissza, mert az ukránok felrobbantottak egy hidat, hogy az orosz tankok ne
tudjanak átkelni rajta. Néhány barátunk háza légvédelmi
bázis közelében van, de még így is, a háborús zónába is hazamentek a családjukhoz. Mindenki retteg, hogy a férfiakat
elviszik egy értelmetlen háborúba. Ukrán állampolgársággal 18 és 60 év között nem lehet elhagyni az országot. Bárki
jelentkezhet katonának, és kap fegyvert. Ha a bankrendszerünk összeomlik és nem lesz élelmiszer, bajban lesznek
a gyerekes családok.

Zwollei Harangszó – 2022/1-2

béke van, és ezt a békét mi őrizni fogjuk, ezért is
nem avatkozunk be, és ezért is nem fogunk belesodródni ebbe a háborúba.
Novák Katalin a négy magyarországi egyházkerület
püspökeivel érkezett Beregszászra, akikkel együtt közös istentiszteleten vett részt a Kárpátaljai Református
Egyházkerület vezetőivel és lelkészeivel.
A beregszászi református templomban Novák Katalin kijelentette, hogy mi, magyarok kitartunk egymás
mellett, számíthatunk egymásra. Valamikor tettekkel,
valamikor szavakkal, valamikor pedig puszta jelenlétével kész segíteni az ember.
Úgy érzem, hogy a legtöbb, amit mi most tehetünk,
hogy itt vagyunk, hogy veletek vagyunk, önökkel
vagyunk ma is. – fogalmazott a református szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete.

Miben bizakodnak? Mi ad erőt?
Isten kézen fogva vezetett ki minket Kijevből. Ha nem
így történik, ott rekedünk. A Gondviselőnk kezében van
az egész világ. Háborúkat tud megszüntetni, és törődik az
övéivel, védelmezi őket. „Amikor pedig háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rettenjetek meg.” (Lk 21,9) Ha jól
megy a sorunk, nem törődünk Istennel, pedig azt mondja:
„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” (Zsolt 46,11) Isten megőrzött bennünket.
Forrás: https://reformatus.hu/vilagban/amikor-haborukzajat-halljatok/ .
Megtekintve: 2022. március 8. (március 9-én a cikk nem
volt elérhető)
Készítette: Weberné Zsikai Mária

Novák Katalin: Kitartunk egymás mellett,
számíthatunk egymásra

(Fotó: MTI/Nemes János)
Novák Katalin emlékeztetett arra, hogy az anyaországi vendégek minden, a kárpátaljai magyarság számára
fontos eseményen jelen vannak: a családi napokon, a
beregszászi magyar főiskola tanévnyitó és diplomaosztó ünnepségein, gyülekezeti rendezvényeken.
Osztozunk az örömben, és most osztozunk a bánatban, az aggodalomban, osztozunk a nehézségben is –
mondta.
Úgy fogalmazott, hogy Magyarországon is vannak
viták, vannak, amiben nem értünk egyet, most
azonban mindenki közösen, együtt dobbanó szívvel
gondol a kárpátaljai magyarokra.

A Magyar Református Szeretetszolgálat jószolgálati
nagyköveteként Novák Katalin köztársaságielnökjelölt személyesen mérte fel Beregszászon a kárpátaljai lakosság és a Magyarországgal szomszédos
megyében menedéket kapott belső-ukrajnai menekültek helyzetét. Mint elmondta, Magyarországon

Novák Katalin elmondta, Magyarország minden menekültet vendégként fogad, addig maradhatnak, amíg
maradniuk kell. Kiemelte azoknak az embereknek a
szerepét, akik otthon maradtak és szolgálják a közösséget. Végezetül azt kívánta, hogy mint már annyiszor
a magyar történelemben, most is erősebben álljunk fel
ebből a nehéz helyzetből.
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Novák Katalin ezt követően beregszászi sokgyermekes családokat, egyedülállókat keresett fel, valamint
ellátogatott a háborús menekültek számára létrehozott egyik menekültszállásra. Valamennyi helyszínen
segélycsomagokat nyújtott át a rászorulóknak. Végezetül a Kárpátaljai Református Egyház diakóniai
központjának pékségében az ott dolgozókkal együtt
készített kenyeret, amelyet ugyancsak a nehéz sorsú
emberek kapnak meg.
A magyar közszolgálati média munkatársainak nyilatkozva Novák Katalin aláhúzta, hogy Magyarországon
béke van, és ezt a békét mi őrizni fogjuk, ezért is nem
avatkozunk be, és ezért is nem fogunk belesodródni
ebbe a háborúba. Mind az anyaországban, mind pedig
Kárpátalján olyan összefogás valósul meg, amely minden bajban lévőnek segítséget nyújt – emelte ki.
Borítókép: Ukrajnai háború, Novák Katalin Beregszászban. Fotó: MTI/Nemes János
Forrás: magyarnemzet.hu
**********
Aggodalommal értesültünk arról, hogy időközben a
lelkészeket sem kerülik el a háborús behívók. Erről a
reformatus.hu számol be az Inforádió nyomán, kárpátaljai
püspöki tájékoztatás alapján.

Zán Fábián Sándor: Már a lelkészek is kapnak behívót Kárpátalján
Lelkész, de még a püspök helyetteseként szolgáló főjegyző
is kapott már katonai behívót, mondta az InfoRádió
kérdésére Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református
Egyházkerület püspöke. Hozzátette: mivel háborús helyzet
van, neki is kiküldhetik. A püspök a műsorban elmondta,
hogy továbbra is visznek Kijevbe segélyszállítmányokat,
visszafelé pedig onnan menekülőket hoznak: néhány
napja tucatnyi magára hagyott árva gyerekeket mentettek
ki az ukrán fővárosból.
Forrás: reformatus.hu. Kelt: 2022. március 9.

Þ

Zwollei Harangszó – 2022/1-2

16

Kárpátaljai egyházközségek és intézmények listája - 2022. március 4.

Fontos, hogy tudjunk egymásról, számontartsuk egymást. Ők mind
hozzánk tartoznak, a miéink a Jézus Krisztusban és nemzetünk tagjai.
Köszönettel közöljük kárpátaljai református gyülekezeteink és intézményeink címtárát, melyet Barta Zsolt lelkipásztor testvérünk osztott
meg mivelünk.
A Hetyeni Református Egyházközség
honlapján
A Balazséri Református Egyházközség
A Beregszászi Református Egyházközség Honlapja
A Csapi Református Egyházközség
honlapja
A Derceni Református Egyházközség
A Fertősalmási Református Egyházközség - Fertősalmás
A Fornosi Református Egyházközség
A Kárpátaljai Református Egyház
Tanügyi Bizottságának honlapja
A Királyházai Református Egyházközség honlapja
A Kispapi Református Egyházközség
A KRE Levéltára és Múzeuma
(KRLM)
A KRE kazetta és cd missziója, Sion
Rádió
A Nagyberegi Református Líceum
honlapja
A Nagydobronyi Református Egyházközség Honlapja
A Nagymuzsalyi Református Egyházközség oldala
A Szernyei Református Egyházközség
A Tekeházai Református Egyházközség honlapja
A Tiszakeresztúri Református Egyházközség honlapja
A Tiszaújlaki Református Egyházközség honlapja
A Verbőci Református Egyházközség
A Zápszonyi Református Egyházközség
Akli Református Egyházközség
Asztélyi Református Gyülekezet
Barkaszói Református Egyház
Bátyúi Református Egyházközség

Beregrákosi Református Gyülekezet
Beregszászi Kálvin János Református
Szakkollégium
Beregszászi Református Főiskolai
Ifjúsági Gyülekezet
Beregszászi Református Kórházmis�szió
Beregújfalui Református Egyházközség
Béthel Konferencia Központ
Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió
Borzsovai Református Egyházközség
Botfalvai Református Egyházközség
Családi Nap
Csongori Református Egyház
Csonkapapi Református Egyházközség
Dániel Alapítvány
Eszenyi Református Egyházközség
Feketepataki Református Egyházközség
Fogyatékkal élő gyerekek rehabilitációs programja Mezőváriban
Gáti Református Egyházközség
Hajnalcsillag Keresztyén Ifjúsági
Együttes
Házasság hónapja
Izsnyétei Református Egyházközség
Kajdanói Református Gyülekezet
Kálvin Nyomda
Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet
Kárpátaljai Református Iratmisszió
Kárpátaljai Református Önkéntes
Diakóniai Év
Kígyósi Református Egyházközség
Kisdobronyi Református Egyházközség
Kórházmisszió
Kuklyai Református Egyházközség
Lídia-műhely
Macsolai Református Gyülekezet

Mátyfalvi Református Egyházközség
Mezőgecsei Református Egyházközség
Mezőkaszonyi Református Egyházközség
Mezővári Református Egyházközség
Minaji Református Egyházközség
Munkácsi Református Egyházközség
Nagybaktai Református Egyházközség
Nagyberegi Református Egyházközség honlapja
Nagydobronyi Református Líceum
Nagygejőci Református Egyházközség
Nagyszőlősi Református Egyházközség
Nyári Vakációs Bibliahét 2008
Palágykomoróci Református Egyházközség
Péterfalvi Református Líceum
Rafajnaújfalui Református Egyház
Ráti Református Egyházközség
Salánki Református Egyházközség
Sámuel Alapítvány
Somi Református Egyházközség
Szalókai Református Egyházközség
Tiszaásványi Református Egyházközség
Tiszaújfalui Református Egyházközség
Tiszaújhelyi Református Egyházközség
Ungtarnóci Református Gyülekezet
Ungvári Könyvtár
Ungvári Református Egyetemi Gyülekezet
Ungvári Református Egyházközség
Viski Református Egyházközség

Forrás: http://refua.tirek.hu/aloldal/lista/
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Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége

Federation of Hungarian Protestant Congregations in Western Europe
Bund Ungarischer Protestantischer Kirchengemeinden in Westeuropa

FELHÍVÁS
ADOMÁNYGYŰJTÉS – SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁBORÚS IDŐBEN
„Mert ez az Isten előtti szolgálat nemcsak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat
hálaadásra is indít Isten iránt.” (2Korinthus 9,12)
Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége felhívással fordul a
taggyülekezetei felé, a Nyugat-Európában élő magyar protestánsokhoz, kérve minden
jóérzésű embert, hogy közös összefogással nyújtsunk segítő kezet a jelenünkben dúló
háború elszenvedőinek. A szolidaritásvállalás, a segítségnyújtás szándéka széles körben
megmozgatta az országokat, a közösségeket, az egyházakat, az embereket.
A segítségnyújtás keresztyéni felelőssége jegyében Szövetségünk is szeretné
támogatni azokat, akiket rettent a háború borzalma, elsősorban a Kárpátalján élő
magyar testvéreink megsegítését tűztük ki célul.
Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, körlevélben kérte a
lelkészeket, gondnokokat, presbitereket, hogy maradjanak az őrálló helyen és erősítsék a
nagy bizonytalanságban és félelemben levőket. Kárpátalja egyfajta tranzithellyé vált az
Ukrajna belső részeiből áramló menekültek számára, akiknek segítenek élelemmel, vízzel,
ellátják őket a hozzájuk érkezett adományokból, vagy éppen a református iskolák
valamelyik kollégiumában szállásolják el őket. A Beregszászon működő pékség a rászorulók
számára kenyeret biztosít. A püspök úr arról is beszámolt, hogy a háború következményeitől
való félelem mellett nagy az egzisztenciális bizonytalanság, ami a családokat és a
nyugdíjasokat különösen sújtja. Szövetségünk a Kárpátalján élő magyarokat és a háborútól
sújtott testvéreinket szeretné segíteni tárgyi és pénzadománnyal.
Kérjük
a
Nyugat-Európa
magyar
protenstáns/evangélikus/református
taggyülekezeteink lelkipásztorait, gondnokait, felügyelőit, presbitereit, gyülekezeti
tagjait, minden jóérzésű embert, hogy közösségében hirdessen adománygyűjtést.
(részletek a 2. oldalon)
A Magyarországi Református Szeretetszolgálat munkatársaival felvettük a kapcsolatot, akik
vállalják a pénzbeli és tárgyi adományaink eljuttatását Kárpátaljára.
A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöksége és
választmánya nevében köszönetet mondunk a szolgatársaknak az adománygyűjtésbe
való bekapcsolódásért, a bajban levőknek a segítő testvéri jobb nyújtásáért! Böjt
idején hordozzuk imádságban Isten előtt a háborútól szenvedőket, könyörgésben
kapcsolódjunk össze, kérve az élet Urát, hogy a béke napja köszöntsön ránk, és az Ő
békessége töltse be életünket, otthonainkat, gyülekezeteinket, népünket és
világunkat.
NYMPGYSZ elnöksége
2022. március 2-án, Hamvazószerda

Zwollei Harangszó – 2022/1-2

ADOMÁNYGYŰJTÉS – SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HÁBORÚS IDŐBEN
RÉSZLETEK – GYAKORLATI INFORMÁCIÓK
„Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek el hozzátok előre,
és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hálaáldozat,
nem pedig, mint kényszerű adomány.” (2Korinthus 9,5)
PÉNZADOMÁNY
Tisztelettel kérjük a taggyülekezeteink lelkészi és világi vezetőit, hogy hirdessenek gyűjtést
gyülekezeteikben, valamint vegyék fel a kapcsolatot a magyar egyesületekkel, ill.
megszólíthatják az adott ország, város, település helyi (nem magyar) gyülekezeteit és kérjék
az ő támogatásukat is, amennyiben erre lehetőségük van. Az összegyűlt, vagy a
taggyülekezetek által megajánlott támogatást kérjük a Szövetség bankszámlájára küldeni. A
beérkezett pénzadományokat egy összegben utaljuk át a Magyarországi Református
Szeretetszolgálathoz, akik továbbítják majd megfelelő és biztonságos módon Kárpátaljára.
BANKSZÁMLA ADATOK
Számlavezető bank neve: Postbank
Számla neve: Paul Varga – BUND UNGAR. GEM. in WEST-EUROPA, Heilbronn
IBAN: DE89 1001 0010 0058 3391 15
BIC: PBNKDEFF
Megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: „Segély Kárpátalja”
A pénzadományok koordinátora: Dr. Varga Pál, Szövetségünk pénzügyi felelőse
E-mail: vargapaul@yahoo.de Tel: +49 176 541 319 20
TÁRGYI ADOMÁNYOK
Tárgyi adományok, használati eszközök, élelmiszer és más szükséges dolgok gyűjtésére is van
lehetőség, amennyiben a taggyülekezeteink meg tudják szervezni az összegyűjtést és a
szállítást. A gyakorlati körülményeket figyelembe véve, célszerű kisebb tárgyi adományokat
gyűjteni, így a szállításnál egyszerre több segítséget jelentő adomány kerülhet továbbításra. A
következő adományok gyűjtése javasolt: gyermek és felnőtt vitaminkészítmények, maszkok,
higiéniai termékek, fertőtlenítőszerek, tartós élelmiszer (kávé, tea, édességek, pástétom, tészta
stb.). A tárgyi adományainkkal a háború elől menekülő és a Kárpátalján maradt testvéreinket
segítjük, melyek célba érkezését is a Magyarországi Református Szeretetszolgálat
munkatársaival tudjuk egyeztetni, megvalósítani.
A tárgyi adományok koordinátora: Karvansky Mónika
E-mail: karvansky.monika@gmail.com
Tel: +43 699 188 780 68
A pénzadományokat 2022. március 31-ig várjuk a fenti bankszámlára, a tárgyi
adományok gyűjtését és szállítását folyamatosan szervezzük.
Imádságban hordozzuk továbbra is a háború nyomorúságainak árnyékában
szenvedőket, hittestvéreinket, és lehetőségünk szerint nyújtsunk segítő kezet feléjük.
Isten áldása legyen és maradjon a segítőkkel, az adakozókkal és a szenvedőkért
imádkozókkal!
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HÍREK ÉS EMLÉKEK A KÁRPÁTMEDENCÉBŐL
Akiben New Yorkban is székely szív dobogott. Zsigmond Aranka kiállítása megnyílt
Kolozsváron
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Erdély földjén: Bod Péter életútja
Magyarigenben, 1769. március 2-án halt meg Bod Péter református lelkész, író. Erdélynek elismert tudós
személyisége volt, aki a korai felvilágosodás történetírásának és irodalomtörténetének meghatározó alakja lett, a „késő-barokk évtizedek legnagyobb magyar
tudósa.”

Nagybaconban született, élt Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Székesfehérváron
és New Yorkban is. Igazi világpolgár. A fő szakterülete a textilművészet, de az üvegfestészetben, a portréfestészetben, a montázsban és a szimmetriafotózásban is maradandót alkotott. Mindezek mellett
elsősorban tanárként definiálja magát. A Nézőpont
vendége Zsigmond Aranka képzőművész és pedagógus, akinek életművéből a kolozsvári Bánffy-palotában nyílt egy áttekintő kiállítás ezen a héten. Az interjú meghallgatható itt: https://www.youtube.com/
watch?v=gtDU8s2G1Sc
A kiállításról román és magyar nyelven pedig itt lehet
olvasni, a múzeum honlapján: https://www.macluj.
ro/exhibitions/zsigmond-aranka
A háromszéki Felsőcsernáton községben, 1712.
február 22-én született, iskoláit a nagyenyedi reTűzvész sújtotta Kide gyülekezetének
formátus Kollégiumban, majd 1740-1743 között
parókiáját
a leideni állami Egyetemen végezte el, teológiát ,
különféle tudományokat és keleti nyelveket tanult.
Tanulmányaiban a fogarasi Árva Bethlen Kata
Különös fájdalom, amikor olyan gyülekezetet érint támogatta, aki későbbi szolgálatát is igénybe vette.
természeti katasztrófa, ahonnan személyesen jól is- 1744-ben szentelték lelkésszé a nagybaconi zsinaton,
merünk valakit, például a gyülekezet lelkipásztorát. 1746-49-ben Olthévízen, 1749-tõl haláláig , 1769
Így van ez most is, hiszen Kidén január 22-én tűz március 2-ig Magyarigenen volt lelkész.
martalékává lett a kidei gyülekezet parókiájának tetőszerkezete. Erről beszámolt a reformatus.hu portál Még Olthévízen rendszerezte és katalogizálta Bethlen
is többek között. Bizonyára jól emlékeztek még Nagy Kata könyvtárát, amellyel a magyar könyvtártörténetTiborra, aki többször is szolgált nálunk, kampeni ösz- nek fontos momentuma volt. A tudományos teológia,
töndíjasként Hollandiában töltött év alatt, tavaly.
az egyház- és irodalomtörténet, valamint az egyházjog
A Magyar Református Szeretetszolgálat segítségével kérdéseivel foglalkozott. Bod Péter írta az első magyar
összesen 864 ezer forintot sikerült összegyűjteni ado- nyelvű írói lexikont Magyar Athenas címmel, 1766mányokból. Hálát adunk az Úrnak a sok segítségért, ban adták ki Nagyszebenben. Könyvében ötszáznál
amit a szükségbe került kidei testvéreinknek kirendelt. több magyar íróról számol be.
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vözte. Apáczai Csere János után másodikként vetetette fel egy Magyar Tudós Társaság (Akadémia) megalapításának ötletét. Bár nem foglalt el professzori
megbízatást, mégis Magyarigenben nevelte kora egyik
legnagyobb felvilágosult tudós nemesét: a koronaőr
Teleki Józsefet. Magyarigenből ápolta tudományos
kapcsolatait: európai híres személyiségekkel (Rosius á
Porta, Daniel Gerdes, Jan van den Honert, Beck stb.)
, őt támogató nemeséggel (Árva Bethlen Kata, Teleki
Sámuel, Inczédi-Jósinczy család, Ráday Gedeon, Teleki József, Torockai család) és természetesen erdélyi
tudósokkal és lelkészekkel (Benkő József, Hermányi
Dienes József, Cornides Dániel stb).
Bod Péter gyászbeszédeket is irt. Halála előtt a Habsburg cenzúra beidézte a Magyar Athenás és a Szmirnai
Szent Polikarpus (A református püspökök élete) műve
miatt.
Sírja eredetileg a Papi temetőben volt, de jelenleg a
magyarigeni barokk templomkert utca felőli részében
található. 1912-ben a nagyenyedi Bethlen Kollégium
szervezte ünnepségek alkalmával temették újra porait,
születésének 200 éves évfordulóján.

A Szent Bibliának históriája című munkája az első
magyar irodalomtörténeti monográfia, a Szentírás
kéziratainak és kiadásainak egyetemes története
után ismerteti a magyar bibliafordításokat is. Szent
Heortokrátes a kalendáriumi szentek históriáját írja
le, s közben kitér a katolikus szertartások megbírálására is. Az Isten vitézkedő anyaszentegyháza ... rövid
históriája a keresztény vallások történetét írja le a legrégibb időktől a 18. század végéig.
Ő volt az, aki elsőként írta le a Székelyek történetét
(Siculia
Hunno-Dacica),
főleg
háromszéki
kitekintéssel. A Brevis Valachorum Incolentium
Historia-ban az erdélyi románok első államismereti
iskola szellemében írt egyháztörténetét ismerhetjük
fel. Egyik legmonumentálisabb műve, a csak 1888ban (Rauwenhof, Leiden) Németalföldön kiadott
többkötetes egyháztörténete volt.
Forrás: http://www.bodpeteralapitvany.ro/hu/
Történetírásában az államismereti iskola követője
(staatenkunde) volt, amelynek protestáns-katolikus
(jezsuita), erdélyi és európai eredményeit sikerrel öt-

Képek forrása: https://www.facebook.
com/groups/2084321978519094/
permalink/3340652199552726/

21

Zwollei Harangszó – 2022/1-2

Holland nagykövetségi látogatás a debreceni egyetemen
A múlt héten a nagykövetség egy kisebb csapatával több
napos látogatást tettünk Debrecenben, amely több mint
kétszázezer lakosával Magyarország második legnagyobb
városa, így fontos követni a politikai, gazdasági és kulturális életét is. A látogatást Dr. Papp Lászlónál, Debrecen
2014 óta hivatalban lévő polgármesterénél kezdtük, aki
bemutatta a régió foglalkoztatási és gazdasági növekedésének szempontjából fontos befektetési lehetőségeket.

Kép forrása: Facebook/Hollandia Magyarországi Nagykövetsége
Az ólomüveg ablak a Debreceni Egyetem épületében található és Utrechtet ábrázolja

Kép forrása: Facebook/Hollandia Magyarországi Nagykövetsége
Debrecen egy régi város, amely hosszú múltra tekint vissza.
A helyi közösség már 1534-ben kollektíven áttért a kálvinizmusra. Az ezt követő évszázadokban több tucat magyar
prédikátorjelölt képezte magát teológián a holland egyetemi városokban, például Utrechtben, Amszterdamban és
Leidenben. Erről tanúskodik a Debreceni Egyetem előadótermében látható, 1920-ból származó és 2012-ben felújított, csodálatos szecessziós ólomüveg ablak.

A protestáns Nagytemplom - amely többször leégett, majd
1802-ben neoklasszicista stílusban újjáépült - évszázadok
óta a város központja. 1849-ben Kossuth Lajos itt mondta
el a Függetlenségi Nyilatkozatot, amikor Debrecen ideiglenesen Magyarország fővárosaként működött. II. János Pál
pápa pedig 1991-ben békítő beszédet mondott a templomban.
Forrás:
https://www.facebook.com/
DutchEmbassyHungary/posts/4940692275991608
**********

Békefy Lajos: A keresztyén háborúszemlélet
csak béke-etika lehet
IGAZSÁGOS HÁBORÚ? - IGAZSÁGOS BÉKE! (I. rész)
A keresztyén háborúszemlélet csak béke-etika lehet
Napjaink véres eseményei Ukrajnában a háború valóságának súlyos árnyékát vetik ránk is. Miért, minek a megoldására eszköz a háború? Vagy az ember valóban olyan
mélyen romlott az ősbűn és a személyes vagy közösségi
bűnök miatt, hogy képtelen elviselni hosszabb távon a békét, s kényszeresen keresi a kataklizmák drámáit? Soren
Korsgaard dán filozófus nemrég tanulmányt írt a “digitális világbörtönről” mint globális fejlődési trendről 2050ig. Döbbenetes adatokat közöl a II. Világháborút követő
legpusztítóbb háborúkról, helyi konfliktusokról, népirtá-
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sokról. A sok közül kiemelt 17 legpusztítóbb (bel)háborúban (pl. az afgán, a bengáliai, a biafrai, a dél-szláv-balkáni,
kambodzsai, belkínai, kongói, etiópiai, iráni, iraki, szíriai,
laoszi, szomáliai, vietnami, szudáni háborúkban) 120,3
millió ember vesztette el az életét. A mostani, testvérnépek
közötti borzalmak láttán óhatatlanul és ironikus felhanggal
szólalnak meg bennem József Attila sorai: “ Én mondom:
Még nem nagy az ember. De képzeli, hát szertelen”. Látva a 300 ezernél több menekültet, a síró fiatal anyákat, a
megszeppent gyermekszemeket, nem érzem a költői logika folytatásának igazát. Mert bizony őket nem a szellem és
nem a szerelem kíséri oltalmazóan, hanem a félelem. Ami
elképzelhetetlen volt két hete, az íme, rájuk tört, a rémséges háború rettenete. Itt a valósággyökere ennek az írásnak. Az a gyötrő kérdés, és probléma halmaz, ami végigkíséri az elmúlt 2000 évet a keresztyén gondolkodásban
is: lehet-e, szabad-e igazságos háborúról beszélni? Nem
kellene-e sokkal inkább az igazságos békéről, a konfliktuskezelés élet- és jövőmentő lehetőségeiről százszor, ezerszer
többet gondolkodni, beszélni, írni, itthoni és nemzetközi
párbeszédet folytatni, mint csak a haditechnikai fejlesztésekről, elrettentő katonai szuper technológiákról, hadvezetési akadémiák drága oktatási programjairól, s a halálnak
kiképzett, magas műveltségű, jobb sorsra, életre érdemes ifjainkról? Mi mindent kellene másként tenni az oktatásban,
nevelésben, médiában, közbeszédben? A békességteremtő
szavakért, viselkedéskultúráért, nemzetközi diplomáciai
értékként, világértékként? Sorozatunkban arról írunk, hogyan gondolkodtak, gondolkodnak Bibliával a kézben Isten emberei, a világkeresztyénség a háború és béke súlyos
kérdéseiről, a békeetika esélyeiről. Elsőként az ószövetségi
kijelentés és történelem tükrében vizsgáljuk meg röviden
e vérre menő, “to be or not to be” kérdéskört. Majd a következő részben felvázoljuk a protestáns felelősségetika útkereséseit. Harmadik sorozatrészünkben a római katolikus
teológiai válaszokat mutatjuk be.
A politika célja a béke - a háború csak önvédelem lehet
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Tízparancsolat követelményeit taglaló 3Mózes 19,16-ban
olvasható “Ne törj felebarátod életére!” Igéből következik
a felebarát életének védelmezése. Kötelező háborúnak tekintette Moses Maimonides (1135-1204) az 5Mózes 20,17ben az idegen, szellemileg fertőző, népromboló, hamis bálványokat imádó népek elleni háborút vagy az amálékiták
elleni harcot, akik az Egyiptomból menekülő zsidó nép
hátramaradottjait, öregjeit, elgyengültjeit irtották (5Mózes
25,17). Az ószövetségi háborúszemlélet legitimnek tekintette a kötelező, önvédelmi háborút. Nem igazságosnak, de
szükségesnek.
Minden háborút meg kell előzzön a békekeresés
Az alap parancs az 5Mózes 20,10-ben olvasható: “Ha egy város ostromára készülsz, szólítsd fel a békés megadásra”. Nincs
feltétel nélküli lerohanás, villámháború! Követek küldésével
próbálták a gyűlölet eszkalációját megelőzni (4Móz 21,2124), mint Szihón esetében. És ha már folyik az öldöklő küzdelem, aközben is keresni kell a békekötés esélyét, amint azt
110 körül a Galileai José rabbi írta: “Drága az a béke, amit a
háborúban kezdenek el keresni és megvalósítani”. A zsidó jog
kulcskérdésének tekintette Maimonides is a háborút megelőzően a megbékélés keresését.
A shalom, a béke így lett az ószövetségi gondolkodás kulcsfogalma. Az Úr szívből utálja azt, aki az erőszakot szereti
(Zsolt 11,5), s még az éhező, gyűlölködő ellenséggel is jót kell
tenni (Péld 25,21). A messiási kornak, az olam haba-nak
a jellemzője is ez lesz: “Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul” (Ézs 2,4). Izrael mai zsinagógai
imaéletében is központi helye van a Birkat Shalomnak, a békéért történő könyörgésnek. A papi áldás is és a Kaddis imahimnusz ezzel zárul: Isten békességet teremt, az Ő békessége
legyen velünk. Az ószövetségi gondolkodásban az Isten által
teremtett életnek, a hájá-nak van mindeneket megelőző elsőbbsége. A békesség ezt védi, a háború ezt pusztítja. Az igazságos béke gondolata, ami aztán a protestáns béke-etikában
gazdagon bontakozott ki, ebből a shalom gyökérből táplálkozik. Ez a gondolat pedig már átvezet Urunk Jézus Krisztus
ígéretéhez: “Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten
fiainak neveztetnek” (Máté 5,9).
Forrás: felvidek.ma

Közel 1900 év véres, fájdalmas történelmének kellett elmúlnia ahhoz, hogy Dolf Sternberger 1961-ben kiadott,
közvéleményt formáló könyvének fő tétele egyre mélyebben beleivódjék a német és a nemzetközi gondolkodásba.
Ez a mondat: ”A politika tárgya és célja nem lehet más,
mint a béke. Minden politikai tettnek, gondolatnak értelme
a béke” (Begriff des Politischen). Ez a szemlélet az Ószövetségből táplálkozik, a Kijelentés egyik kulcsfogalmából:
a shalom=béke gazdag jelentésszövetéből, táptalajából. Az
5Mózes 20,1-20 a klasszikus hadviselés szabályait rögzíti.
A “szakrális hadviselés” tekintetében a rabbinusi magyarázatok kétfajta, megengedhetőnek minősített háborúról
tudnak: 1. az önvédelmi, kötelező háborúról (milhemet
miczva) és 2. az önkéntes háborúról (milhemet resút). A
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Nyugat-európai magyar egyházi és
világi hírek
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A tárcavezető hangsúlyozta, Londonban és környékén sok magyar él, ott dolgoznak vagy tanulnak, de
eddig a városban nem volt igazán méltó otthona a
magyar kultúrának, a magyar közösségnek, a magyar
identitás megőrzésének. A kabinet egy nagy, ikonikus épületet vásárolt meg „annak érdekében, hogy
Magyarországhoz – ehhez az ezeréves államisággal
rendelkező országhoz – méltó helyen őrizhessük és
mutathassuk be a kultúránkat Londonban” – fogalmazott Szijjártó Péter.
Kiemelte, az új Magyar Ház egy új találkozási pont
lesz az Angliában élő magyaroknak.
Van benne színházterem, lesz benne kávézó, kiállításokat, előadásokat fogunk rendezni

MEGHÍVÓ a Nyugat-Európai Magyar
Protestáns Gyülekezetek Szövetsége által
szervezett 19. PRESBITERI KONFERENCIÁRA
Holzhausen, 2022. április 8-10.
Világunkban mindegyre találkozunk a válsággal – az
élet minden területén. Hogyan szabadulunk meg ettől?
Örvendünk, hogy Dr. Kató Szabolcs – a kolozsvári
Protestáns Teológiai Fakultás tanára – eljön idén közénk
és egy bibliai „válság-helyzetből“ kiindulva előadásában
elvezet a mai kérdéseinkhez.
GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

– mondta a miniszter, hozzátéve, a gyermekek számára a hétvégi iskola lehetősége, a magyar nyelv oktatása is megtalálható lesz majd a kínálatban.
Szijjártó Péter szerint a választáson eldől, hogy folytatódhat-e a nemzeti érdek érvényesítésére fókuszáló
politika.
Hogy a ház igazán méltó legyen és tudja fogadni a
magyar embereket, most felújítják, és amint ez befejeződik, néhány hónap múlva, a Londonban és környékén élő magyarok birtokba vehetik majd – jelentette ki Szijjártó Péter.

A konferenciaközpont címe és elérhetőségei:
Familien-Ferienstätte Holzhausen,
Blau-Kreuz Heim-Straße 1. 57299 – BurbachHolzhausen
Honlap: https://www.blaues-kreuz.de/de/westfalen/
burbach/bildungs-und-begegnungszentrum-holzhausen/

A tárcavezető reményét fejezte ki, hogy „ez a ház egy
új találkozási pontként, egy új közösségépítő erőként
fogja majd szolgálni a Londonban és környékén élő
magyarokat”.

Jelentkezés határideje: 2022. március 27-ig, Jaskó
Irénnél

HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
ZWOLLEI GYÜLEKEZETÜNKBŐL

A jelentkezéseket kérjük JASKÓ IRÉN-hez, a
NYEMPGYSZ titkárához legkésőbb 2022. március 27-ig
eljuttatni! E-Mail: iren.jasko@gmail.com

Forrás: magyarnemzet.hu

Krijn de Jong: Mee naar de Hongaarse
Gereformeerde Kerk

Szijjártó Péter: Magyar Ház létesül Londonban
A magyar kormány megvásárolta a Trafalgar tér
szomszédságában levő hétemeletes épületet, amely a
londoni Magyar Ház lesz – közölte a külgazdasági és
külügyminiszter vasárnap.
A Facebookon közzétett videóbejegyzésében Szijjártó
Péter elmondta, hétvégi magyar iskola, színházterem
is lesz az épületben, ahol kiállításokat, előadásokat is
tartanak a helyi magyarságnak.

Felvételt készítette: Krijn de Jong (bal oldali padsor
jobb szélénél, első sorban)
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Je moet weer even tegen elkaar aanlopen. Onlangs
stond ik op zondagmiddag met een Afghaanse
vluchteling bij het vissersmonument op Urk. We waren
niet alleen. Er liep een echtpaar dat een enigszins
uitheemse indruk maakte. ‘Komt u uit de buurt’ vroeg
ik, om een gesprekje opgang te brengen. Ze vertelden
dat ze uit Zwolle kwamen en dat ze zojuist op Urk een
Hongaarse dienst hadden bijgewoond. Oei, daar had
ik wel bij willen zijn. Ze vertelden dat de maandelijkse
diensten normaal gesproken in het gebouw van de
Lutherse kerk in Zwolle plaatsvinden, maar vanwege
corona kon dat even niet in dat kleine kerkgebouw.
Ze waren dus uitgeweken naar Urk. Niet helemaal
onlogisch, want een van onze PKN-predikanten is
afkomstig uit Zevenburgen, een voormalig deel van
Hongarije, dat nu in Roemenië ligt. ‘Transilvanie’, is
een andere naam voor deze provincie. Goed, Zwolle
is voor mij niet ver en belangrijker nog, een broer van
mij, die in Hattem woont, is een Hongarije-kenner. Hij
is minstens al veertig jaar in die regio actief en spreekt
zowel Hongaars en als Roemeens. Hij moet van deze
diensten afweten. Dat klopt. Hij zal me informeren
wanneer de volgende dienst gehouden wordt.

Dam. Maar we kunnen ook naar meer recente tijden
kijken. Op 4 november 1956, tijdens de Russische
inval, zat heel Nederland aan de radio gekluisterd. 13
dagen duurde de moedige opstand. We hoorden een
wanhopige oproep aan het Westen om hulp, maar die
hulp kwam niet. Wel werden Hongaarse vluchtelingen
hier met open armen ontvangen. Een paar zondagen
later, tijdens de kerstviering zaten er twee Hongaarse
vluchtelingengezinnen bij ons in de kerk. Ik was 11
jaar, maar herinner me nu nog hoe ze er uitzagen
en hoe diep ik onder de indruk was van het ‘Ere zij
God’, dat we aan het eind van de dienst zongen en dan
vooral die zin ‘vrede op aarde’. Helaas, helaas heeft de
geschiedenis zich herhaald, nu in Oekraïne.
Familiegevoel

En nu zit ik naast mijn broer Bert en zijn vrouw Marrie
in de Hongaarse dienst in Zwolle. Het voelt als familie.
We hebben de eerste koffieronde al achter de rug.
De kerkgangers komen uit de zeer wijde omgeving.
Verschillende mensen hebben lekkere zelfgemaakte
koekjes meegenomen. Ik heb al even contact gehad
met dominee János Hermán. Hij is de initiatiefnemer
en stimulator van de kleine gemeente. Hij heeft een
Geschiedenis
beetje de uitstraling van een patriarch. Onder zijn jasje
Nog even tijd voor wat geschiedenis. De contacten draagt hij een vest met van die prachtig geborduurde
tussen Hongarije en Nederland gaan terug tot het knoopgaten. Voor en na de dienst zit hij achter een
begin van de zeventiende eeuw. Ruim vierhonderd tafeltje voor een soort spreekuur. Als ik wat zijn kant
jaar dus. Vanaf het jaar 1623 hebben talloze Hongaarse op beweeg nodigt hij me hartelijk uit om bij hem te
studenten gestudeerd aan Nederlandse universiteiten. komen zitten. We maken kennis en wisselen gegevens
Ze zaten in Leiden, Franeker, Groningen, Utrecht uit.
en Harderwijk. Vooral de studie theologie was
Eredienst
geliefd. Franeker oefende op de Hongaren de meeste
aantrekkingskracht uit. In de eerste plaats vanwege Maar nu is de dienst al begonnen. We zijn met
haar duidelijke calvinistische identiteit, maar ook mannen, vrouwen en kinderen samen gekomen
vanwege de rust die er in het Noorden heerste. De om God te eren. We hebben een gedrukte liturgie
studenten werden er minder afgeleid dan in de grote gekregen in het Hongaars met enkele verwijzingen in
steden. Ook was het levensonderhoud in Franeker het Nederlands. En ook zeer behulpzaam, is het A4tje
relatief goedkoop. Maar er zijn nog meer belangrijke met een samenvatting van de preek in het Nederlands.
contactmomenten geweest tussen Hongarije en De preek wordt overigens in het Hongaars gehouden.
Nederland. Noem voor een Hongaarse Gereformeerde Maar eerst is er een liturgisch gedeelte. Votum
de naam Michiel de Ruyter en zijn ogen lichten gelijk op. en groet. ‘Heer betoon ons Uw liefde en kom ons
Op 11 februari 1676 heeft onze admiraal 26 Hongaarse bevrijden’. We zingen hoofdzakelijk psalmen. Op de
predikanten in Italië van de galeien vrijgekocht. In Geneefse melodie. Wel in het Hongaars. Eerst psalm
Debrecen, de stad in Hongarije met de belangrijkste 62, ‘Mijn ziel is immers stil tot God’. Na de oproep tot
Gereformeerde Gymnasium en Universiteit, zie je schuldbelijdenis klinken de woorden uit Hebr. 4 :14prominent zijn standbeeld. Ook bij andere Hongaarse 16, ‘Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die
universiteiten zijn plaquettes over deze voor de de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon
Hongaarse kerk belangrijke bevrijdingsactie te zien. van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden’.
Als een hoog geplaatste Hongaar Amsterdam aandoet We antwoorden met Psalm 30, ‘Ik zal met hart en
zal hij niet nalaten een bezoek te brengen aan het mond o Heer, Uw Naam verhogen en Uw eer...’ De
graf van Michiel de Ruyter in de Nieuwe Kerk op de geloofsbelijdenis wordt staande door allen meegezegd.
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Ruwe stormen

Bronvermelding: Dit artikel zal in het volgende
nummer van het Kerkblad voor het Noorden, een
We hebben vanmorgen een vrouwelijke dominee. Dat
publicatie van het Christelijke Gereformeerde Kerken
is in de Hongaarse Gereformeerde kerk al honderd jaar
verschijnen. Het werd geschreven naar aanleding
traditie. Daarentegen zijn er nauwelijks vrouwelijke
van het bezoek van de auteur in onze gemeente, op
ouderlingen. Onze dominee is gekleed in een jurk
13 februari 2022. Publicatie hier gebeurt met haar
die doet denken aan een eenvoudige toga. Passend
toestemming waarvoor we hierbij willen danken.
en stijlvol. De preek is uit Matheus 14: 22.23. ‘Jezus
wandelt op het meer’. De preek is een grote oproep om,
ondanks alle stormen die tijdens ons leven woeden,
dicht bij God te blijven. ‘Nader mijn God bij U. Of
zoals het elders gezongen wordt, Dichter bij U o Heer,
omarm ik Uw kruis’. Petrus had toen hij op het water
stapte, geen ander doel dan dichter bij zijn Heer Jezus
te zijn. Het is goed dichtbij Jezus. We moeten Hem
zoeken op stille plekken, waar hemel en aarde elkaar
ontmoeten. Vertrouw in alles op Hem: ‘Ik ben het,
wees niet bang’. ‘De discipelen hadden deze gevaren
nodig om te komen tot de eerste geloofsbelijdenis
over Jezus: ‘Waarlijk U bent de Zoon van God’. Storm
, golven, gevaar, moeilijkheden, ziekten zullen er altijd
Snijders-Dósa Tünde: Erősödjünk és növezijn. Wij zullen er ook aan lijden. Het lijkt wel of Hij
kedjünk lelki táplálékkal
onze strijd tegen de wereld en dood ziet, zonder in te
grijpen. Maar het zijn geloofsbeproevingen, en Jezus Az egyik lányom egy pár héttel ezelőtt nemcsak egy remek
is er bij, naast ons, en Hij houdt ons vast, opdat wij zeneművet írt át 9 hangszerre, hanem még ő is vezényelt a
fellépés alatt. Megnéztük a felvételt. Egyszóval lenyűgözött,
niet vergaan. Vertrouw erop dat Ik er ben, wees niet mert nem tudtuk, hogy még karmesterséggel is foglalkobang. Ook in onze zorgen kan God Zijn macht tonen. zik. Gyakorlatlanul, de mégis olyan pontos és határozott
Hij kan ons in staat stellen om onmogelijke dingen mozdulatokkal vezette a 12 zenészből álló zenekart, mintvoor elkaar te krijgen, waardoor we dichter bij Hem ha már évek óta ez lenne a munkája. Egyik hangszer sem
próbálta háttérbe szorítani a másik hangszer hangját, hakunnen geraken. ‘Nader mijn God tot U’.
nem összehangolva hibátlanul a ’karmestert’ követték. Ér-

Þ

Geen haast
Aansluitend op het dankgebed is stilte voor ‘meditatie’,
persoonlijk gebed. We eindigen de gebeden met het
‘Onze Vader’. En we krijgen de zegen mee. Wat een
rijkdom allemaal.
Maar het is nog niet afgelopen. Er moet nog een
(familie)foto gemaakt worden. En ook daarna wordt
er beslist geen haast gemaakt. Er valt nog veel bij te
praten. Opnieuw is er koffie en er zijn nog genoeg van
die heerlijke koekjes. Het is bijna anderhalf uur later
als er aanstalten gemaakt wordt om de bijeenkomst
te beëindigen. Eigenlijk heb ik te weinig mensen
gesproken. Maar we moeten weer afscheid nemen.
Niet zonder zorgen. Er hangen donkere wolken boven
Oost Europa. ‘Heel, heel verdrietig wat er nu gebeurt’
zal ds. János Hermán me een paar dagen later tijdens
een telefonisch contact zeggen. En toen was de oorlog
nog niet uitgebroken. Mogen we de preek ook op
deze situatie toepassen? Vertrouw op God. Door alle
stormen en door alle verschrikkingen, altijd die ene
belangrijke beweging blijven maken, ‘Nader tot U
mijn God’.

dekes volt látni a végén, hogy minden zenésznek öröm, elégedettség és nyugalom volt az arcán, mintha valami nagy
sikerben lett volna részük. Bizonyára siker is volt, mert
úgy az átírás, mint a gyakorlatban való kivitelezés szépen
visszatükrözte a szerző elképzeléseit. Ez a siker, nemcsak
a lányomnak volt bíztatás, hogy tovább folytassa a zeneművek több hangszerre való átírását, hanem a zenészeket
is bíztatta az együttműködésre és hangszerek játszásának
a folytatására.
Úgy vettem észre, mintha ezeket a zenészeket a zene,
az együtt játszás, fellépés táplálná. Begyakorolnak
egy-egy zeneművet, előadják, majd újra kezdik,
mint az ember a táplálkozást. Ha nem ’étkeznek’,
legyengülnek, nem fejlődnek. Viszont a motivált
zenészeknek sosem lesz elegük a gyakorlásból, a
fellépésekből, a hangszer játszásból. Ez táplálja és
élteti őket. Így együtt később nagyobb feladatokra is
képesek lesznek, mint például a Holland Gitárzenekar
több mint 100 gitárossal való harmonikus együtt
való koncertezése, mellyel mindkét lányunk is
rendszeresen fellépett.
“Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, a
mely Istennek szájából származik.” Máté 4:4
Karácsony előtt kis gyülekezetünk is nagy lendülettel, mint
egy több hangszerből álló zenekar, készült a karácsonyi
ünnepségre. A körülmények miatt online hangoltuk össze
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a programot, és ki ahogyan tudott besegített. Nagyon reménykedtünk abban, hogy a templom kapui nem záródnak
be karácsonyra és senki sem betegszik meg, hogy tudjunk
találkozni, egymással ünnepelni. Mégis, pont karácsony
előtt lettünk értesítve, hogy a vírus miatt nem tarthatjuk
meg az ünnepi istentiszteletet Zwolléban a megszokott
helyen. Mielőtt elcsüggedtünk volna, az Úr gondoskodott
arról, hogy az Ő dicsőségére együtt ünnepelhessünk: nagy
örömünkre Urkben egy 1000 lelket befogadó templomban
kaptunk helyet. Amiért nagy hála és köszönet az Urk-i testvéreinknek.
Karácsonykor 30 darab ajándékcsomagot sikerült készítettünk a gyülekezetünkhöz tartozó gyermekek számára.
Megható volt több gyülekezeti tagunk segítőkészsége. Itt
megemlíteném Kasper Kriszta által készített aranyos kis
zsákocskákat, amelyeket odaadó szorgalommal a gyermekek részére varrt. Ezekbe tettük a Berekméri Annamária
által vásárolt finomságokat, amelyekhez adományokat is
kaptunk, amit hálás szívvel köszönünk mindenkinek, többek között a Truczkai családnak. Ugyancsak veszem itt a
lehetőséget, hogy gyülekezetünk nevében megköszönjem
Rohaan Éva testvérünknek is segítségét a karácsonyi program kivitelezéséhez és Hermán Mostert Dániel Ottónak,
hogy elvállalta istentisztelet alatt zongorával kísérni az
énekeket. Végül, de nem utolsósorban hála és köszönet
Hermán János Mostert nyugalmazott lelkipásztorunk és
Bartha Zsolt lelkipásztor szolgálatáért.
Lelkünket megvidámították a kicsinyek és nagyok, egyaránt. Biztosak vagyunk abban, hogy sok szívbe eljutott, és
minden résztvevő számára lelki táplálékot nyújtott a karácsonyi üzenet. Reméljük, hogy Isten igéje táplált, erősített
és motivált, mint a zene a zenekarosokat.
Legyünk tudatos követői a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak. Gyakoroljuk továbbra is a keresztény életvitelt.
Legyünk motiválva és motiváljuk továbbra is egymást a
szeretetre, egymásra való figyelésre és az Úr követésére.
Hordozzuk továbbra is imában gyülekezetünk életét, hogy
az istentiszteletek ez évben is megtarthatóak legyenek,
mindenki egészségben részt tudjon venni az alkalmakon.
Mert ezeken az alkalmakon elhangzott ige és együttlét sokunk számára, főleg itt távol az anyaországtól élőknek, lelki
erősítésként és lelki táplálékként szolgál/szolgálhat. Szükségünk van lelki táplálékra, Isten igéjére, tanítására, hogy
lelkileg növekedni, erősödni tudjunk. Minél több időt töltünk Isten közelségében, minél többet olvassuk a nekünk
adatott igét, Isten szavát, annál erősebbek leszünk hitben
és cselekedetben.
Így növekedjünk és erősödjünk a gyülekezetünkkel
együtt az Ő igéje által, az Ő dicsőségére.
Kelt: 2022 február 1-én

Þ
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Az Egyház jelene és jövője
Gyülekezetünk lelkészének részvételével és a Hollandiai
Mikes Kör szervezésében istentiszteletet követően előadások fognak elhangzani ebben a témakörben.

Az előadások mellett fontos téma lesz Maarten J. Aalders
Nederlandse en Hongaarse protestanten tijdens het
interbellum címmel megírt könyvének bemutatása.
A könyv holland nyelvű méltatását megtalálhatjátok
többek közt a Hongarije Vandaag cikkében, melyet Pusztai Gábor írt. A könyv témájához fontos információkat lehet találni – szintén holland nyelven – a szerző weblapján
is: https://mjaalders.nl/hongarije/
MÁRCIUS 27, VASÁRNAP, 12:45 – 17:30 óra
ZWOLLE városában
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör szervezésében
“AZ EGYHÁZ JELENE ÉS JÖVŐJE”
Cím: Plantagekerk, ter Pelkwijkstraat 17, Zwolle
13:00 Istentisztelet, Szolgál: Hermán János lelkész
13:45 Előadások.
Moderátor: Kelemen Csongor, lelkész
Előadók:
- Farkas Flórián: Az Aranybulla 800 éve
- Gér András, a Magyarországi Református Egyház Zsinati
tanácsosa
- Mező István Mózes és Czanik András, a Magyarországi
Református Egyház Zsinatának munkatársai
Hermán János bemutatja Maarten Aalders könyvét a
holland és magyar protestánsok kapcsolatáról a két
világháború között.
Mindenkit szeretettel várunk! Előzetes bejelentkezés szükséges a hollandiaimikes@gmail.com címen.
(Kép forrása: reliwiki.nl/Anton van Daal CC BY-NC 3,0)
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Összesítő a 2021-es évben tartott zwollei
magyar
református
istentiszteletek
látogatottságáról és egyéb adatokról
Lectori Salutem!
Tisztelettel jelezzük, hogy a mindenfajta járványügyi szigorítások ellenére a 2021-es polgári évben kereken huszonegy alkalommal tartottunk istentiszteletet Zwolléban, illetve kihelyezett alkalmak rendjén a zeisti cserkésztelepen és
az urki templomban.
Mindazoknak, akiket illet, megjegyezzük, hogy 2021-es
január-február és márciusi, vagyis 47-48-49. számú istentiszteleteinkről nem készítettünk jegyzéket, az istentiszteleteket az online térben lehetett elérni. A híveinket levélben
és a facebook segítségével értesítettük a szükséges jelszavak
közlésével, a nézettségi mutató alkalmanként 35 és 80 érdeklődő között váltakozott. A liturgiák és az igehirdetések
szövegei a weblapunkon folyamatosan olvashatóak, illetve
a YouTube-féle közvetítés esetén mindenki számára vis�szanézhetőek.
Az LI., vagyis az 51. istentiszteleten 40, azaz negyven lélek vett részt április 5-án, Húsvét másodnapján Urk egyik
gyülekezetében (De Poort). Igehirdetéssel és úrvacsoraosztással szolgált dr. Hermán M. János és Nagy Tibor. Ös�szetétel szempontjából: gyermek=9; felnőtt: 31. Holland
anyanyelvű: 8. Római katolikus: 6. Református: 34. Úrvacsorával éltek 23-an.—A gyermekekkel húsvéti ünnepi
műsorral, énekléssel és szavalattal szolgáltak: Nagy Tibor
kidei lelkész és felesége Nagy-Pohl Erika. --- Kétnyelvű
színes liturgiát nt. drs. Kelemen Attila Csongor testvérünk
írt és nyomtatott, valamint ő készített kivonatos holland
fordítást a Nagy Tibor által írott prédikáció szövegéből. A
templomban felállítottuk a Truczkai Józsefék által finanszírozott, mutatós hirdetővásznunkat a zwollei magyar
református egyházközség szimbólumaival, továbbá a piros
írásos varrású kalotaszegi terítőnk (Rostás Krisztáék ajándéka) is felkerült az úrasztalára. Egyéb úrvacsorai terítőket
Urbán Kátay Emőke testvérünk hozott. Perselypénz: 105,
azaz százöt euró. Református, katolikus és unitárius falinaptárokat osztottunk a híveknek.
Az LII., vagyis az 52. istentiszteleten 2021 április 18-án 24en vettünk részt. Szolgált nt. drs. Kelemen Attila Csongor,
orgonista: dr. Robert Helder. Perselypénz: 40, azaz negyven euró. --- Újonnan érkezettek Békés megyéből: két lélek. --- Ezen az istentiszteleten első alkalommal használtuk
az új magyar énekeskönyveket, párhuzamosan a holland
énekeskönyvvel, ami igazi könnyebbséget jelent a liturgiát
előkészítő lelkipásztoroknak. --Az LIII., azaz az 53. zwollei magyar istentiszteletet ismét a
lutheránus templomban tartottuk 2021 május 9-én vasárnap délután 15 órai kezdettel. Szolgált nt. Sólyom Uzonka
Lilla és dr. Hermám M. János ny. lelkipásztor, orgonista:
dr. Robert Helder. Fellépett a Hágai Magyar Quintet. Jelenlét: 37 lélek. Perselypénz összege 120 euro. - Mácza Sarolta lelkész-vallástanár búcsúajándékként, Sólyom Uzonka
pedig első zwollei szolgálata emlékéül kapta Urbán Ákos
gondnok kezéből a Nico ter Linden féle könyv: Az a hír
járja, második kötetét. ----- Az istentiszteleten résztvevőket Snijders Tünde presbiter ízlésesen csomagolt képeslap
nagyságú festményekkel és virágmagokkal lepte meg. ---Istentisztelet után a harminchét lélek szeretetvendégségére

Zwollei Harangszó – 2022/1-2

került sor, ahol a fehér asztalra dr. Vas Zsolt hozott három
üveg finom bort. Ők most Szentendrére költöznek, oda,
ahova reménység szerint Weiner Zoltán és Weiner Legeza
Luca is költözik a kampeni tanulmányi évük lejártával, és
ahol reménység szerint majd lelkészi szolgálatot végeznek.
--Gyülekezetünk asszonyai számos meglepetéssel szolgáltak: süteménnyel, gyümölcsökkel, felsorolni is sok lenne.
Kürtöskalácsot küldött a mostani alkalomra Pakot Szabolcs és Vass Kinga=Dronten. Különösen hálásak vagyunk
Czimbalmos Klára diakónus testvérünknek, aki a konyhai
előkészítést, kávéfőzést vállalta.
Az LIV., azaz az 54. zwollei magyar istentiszteletet, ismét
a lutheránus templomban tartottunk 2021 május 23-án
vasárnap délután 14.30 órai kezdettel. Jelenlét: 23 lélek.
Igehirdetéssel és úrvacsoraosztással szolgált nt. Kelemen
Attila Csongor, orgonista: dr. Robert Helder. Fényképezett
mevr. A. Alkema ten Hoeve és Snijders-Dósa Tünde. A
filmfelvételt drs.Kelemen A. Csongor készítette. Pünkösd
ünnepe lévén, úrvacsorát vettek 18-an. Perselypénz összege 60 euro volt.
Az LV., azaz az 55. zwollei magyar istentisztelet keretében
Biblia-kiállítást rendeztünk, amelyre törzshelyünkön, a
zwollei lutheránus templomban került sor 2021 június 13án vasárnap délután 14.30 órai kezdettel. --- Igehirdetéssel
szolgált nt. Kelemen Attila nyugalmazott teológiai tanár.
Orgonista: dr. Robert Helder. Bibliakiállítást megnyitotta Hermán Mostert Rebeka temesvári lakosú lelkipásztor.
Művészi közreműködéssel szolgált Hermán Mostert Dániel
Otto, aki zongorán kísérte az Erős várunk nékünk az Isten,
a 150. zsoltár és a Nem hagyjuk el a Bibliát c. énekeinket.
Zárszót mondott Hermán M. János. Szép bibliagyűjteményi anyaggal szolgált a Hermán M. János által hozott példányok mellé Urbán-Kátay Emőke és Snijders Tünde. ---- Az
istentiszteletről fényképeket készített mevr. A.Alkema ten
Hoeve és Remko Snijders. A filmfelvételt drs.Kelemen A.
Csongor készítette a facebook számára. ---- Lélekszám ös�szesen: 42. --- Perselypénz összege kereken 58 euro volt.
Az LVII., azaz az 57. zwollei istentisztelet dátuma: 2021 júl.
11, és 14.30 órakor kezdődött. Jelenléti listát fektettünk fel
a 42 lélekről: Perselypénz összege: 66 euro, adminisztrálta
Truczkay József presbiter. ------ Nagy Tibor lelkipásztor és
Weiner Zoltán családja visszatér Magyarországra illetve Erdélybe, köszönjük az igehírdetési és a liturgiát végző szolgálatukat, valamint gyülekezetünk lelkipásztorának, drs.
Kelemen A. Csongornak a búcsúztató beszédét. Lobozár
családnak átadtuk a hollandiai magyar ifjúság javára szánt
erdélyi dominó-játékunkat, amely fakockákon tartalmazza
a bibliai személy-és helységneveket.
Az LVIII., azaz az 58. zwollei magyar istentiszteleten Igét
hirdetett Hermán Mostert Rebeka; keresztelési szolgálat:
HM János ny. lp. Lector: Snijders-Dósa Tünde presbiter;
keresztelési emléklap átadása: Szilágyi Árpád presbiter.
Jelenléti listánkra 38 lélek nevét jegyeztük fel. --- Összesen harmincnyolcan voltunk, ebből hat lelkészjellegű; csak
hollandul értő: öt; gyermekek száma: hat; Gabriela Masek
román ortodox asszonytestvér Rotterdamból: 1; egyházközségünk istentiszteletén először vett részt: kilenc lélek.
--- Perselypénzi : 151 euró, segédkezett Stefan Fahner testvérünk. ------ Virágot hoztak Pataj Ádám megkeresztelt
gyermek nagyszülei; piros és fehér csokor rózsát vásároltatott HMJ; almás süteményt a Gombos család; kávéfőzést,
házigazdai teendőket, mindenre kiterjedő odafigyelést, el
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egészen a takarításig és villanyoltásig a Snijders család vállalt
Az LVIIII., azaz az 59. zwollei magyar istentisztelet adatai:
Igét hirdetett Jeroen Kanis a kampeni International Church
lelkésze és dr. Hermán Mostert János nyugalmazott lelkipásztor. Lector: Téglásy Sándor temesvári presbiter. Szolgálattevő presbiter, aki egy magyar Bibliával ajándékozta
meg Jeroen Kanis lelkészt: Snijders-Dósa Tünde. ---- Ös�szesen 19, tizenkilencen voltunk az istentiszteleten. Ebből
öt lelkészjellegű; csak hollandul értő: öt; gyermekek száma:
három; Dr. Czirbusz Magdi angolul és magyarul beszélt,1;
egyházközségünk istentiszteletén először vett részt öt lélek.
A LX azaz a 60. zwollei magyar istentisztelet jegyzete.
Igét hirdetett nt. Kelemen Csongor lp. az újkenyéri istentiszteleten. Dr. Hermán Mostert János nyugalmazott
lelkipásztoraz úrvacsorai ágendát végezte. Czirbusz Judit
felnőtt konfirmandus testvérünket felkészítette drs. Kelemen Csongor lp., és meghatóan és ünnepélyesen végezte a
hitvallástétel és a keresztelés szolgálatát. Úrvacsorai kenyeret, bort és virágot ajándékozott a Snijders család. Urbán
Ákosék kegyszereket ajándékoztak: kelyhet, poharat és a
pohár alá tartozó kis tányérokat. ---- Összesen harmincegyen voltak jelen, úrvacsorát vettek 25-en. (Ebből 9 lelkészjellegű; csak hollandul értő: négy; gyermekek száma:
három; egyházközségünk istentiszteletén először vett részt:
hét lélek.) Perselypénz: 52 euró.
A LXI azaz a 61. zwollei magyar istentisztelet jegyzete.
Dátum:021 szeptember 12-én. Most 12 lélek vett részt az
istentiszteleten és 22 euro volt a perselypénz, szolgált. Nt.
Debreczeni István kolozsvári lp. kampeni ösztöndíjas testvérünk.
A LXII azaz a 62. zwollei magyar istentisztelet jegyzete.
Szolgált nt. drs. Kelemen Attila Csongor. Istentiszteleti jelenlét: 33 lélek, perselypénz 135 euró.
A LXIII azaz a 63. zwollei magyar istentisztelet jegyzete.
Dátuma: okt. 31, szolgált nt. Kis Kendi Dávid. Reformáció
ünnepe, úrvacsoraosztás. Jelenlét: 20 lélek. Úrvacsorai kenyeret és bort ajándékozott a Snijders család, és e helyről
is szeretettel koszönjük a felajánlásukat. Továbbá hálásak
vagyunk Tünde beszámolójáért, Kriszta pénztári leveléért
és az un. „covid lista” vezetéséért. Perselypénz: 80 euro.
A LXIV. azaz a 64. zwollei magyar istentisztelet jegyzete.
Igehirdetési szolgálatot végzett nt. Kelemen Csongor Attila.
Istentiszteleti jelenlét: 17 lélek. A liturgiát és a prédikáció
összefoglalóját drs. Klemen Csongor Attila lelkész foglalta össze hollandul és sokszorosítva hozta a templomba.
Templomot nyitotta és zárta Snijders Remko, és Laura lányukkal együtt Tünde látta el a vendégfogadást, amelyért
szívbéli köszönetet mondunk. Perselypénz: 69,50, azaz
hatvankilenc euró és ötven cent. Adminisztrálta Szilágyi
Árpád testvérünk.
A LXV. azaz a 65. zwollei magyar istentisztelet jegyzete. Advent ünnepén, 2021 november 28-án, az új egyházi év első
vasárnapján nt. Kelemen Csongor Attila szolgált, jelenlét:
23, úrvacsorát vettek 18-an. Perselypénz: 55, azaz ötvenöt
euró. Adminisztrálta Truczkai József testvérünk. -Virágot
ezúttal sem vásároltunk, a lutheránus egyház fehér liliomos
vázáját helyeztük el az úrasztalára. --- Fényképeket készített mevr. Snijders-Dósa. -- Az adventi koszorút és a rajta
lévő négy szép gyertyát Snijders Dósa Tünde készítette és
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ajándékozta a gyülekezetnek.
A LXVI. azaz a 66. zwollei magyar istentisztelet jegyzete.
Igehirdetési szolgálatot végzett nt. dr.Barta Zsolt pápai teológiai tanár, Réde lelkipásztora. Dátum: 2021 december
12-én, Advent harmadik vasárnapján. Istentiszteleti jelenlét: 21 lélek. Perselypénz: husszonnégy 24 euro. Hálásak vagyunk Rostás Kriszta Tímea szavalatáért és Hermán
Mostert Dániel Ottó fellépésért. Program:Dsida Jenő, Közeleg az Emberfia, 1929. --- 185. sz. ének=Veni, veni Immanuel...
A LXVII. azaz a 67. magyar istentiszteletre URK gyülekezetében került sor. December 26-án, karácsony másodnapjának délutánján, délután fél háromkor, igehirdetéssel
szolgált Hermán M. János, az úrvacsoraosztási liturgiát
nt. Barta Zsolt végezte. Az ünnepi gyülekezetet üdvözölte
és a hirdetéseket előadta nt. drs. Kelemen Csongor Attila helybeli lelkész, a zwollei magyar egyházközség vezető
lelkipásztora. Istentiszteleti jelenlét: 51 lélek. Úrvacsorát
vett 32 lélek. --- Szolgálatos presbiter: Urbán Ákos gondnok. Perselypénz összege 144, azaz száznegyvennégy euró.
Virágcsokrot az úrasztalára hozott a Snijders család. Kántori teendőket végzett Hermán Mostert Dániel Ottó, aki
Barneveldből érkezett szolgálattételre...... Karácsonyi gyermekműsor összeállításához, gyermekeknek 30 ajándékcsomag készítéséhez felkértük Berekméri Filep Annamáriát,
Snijders Tündét. Rostás Kriszta Timeát és Rohaan Évát.
Bárki csatlakozhatott, így Pásztói Zsófiék, a Kelemen
család és a Barta család, valamint Kis Kendi Dávidék. A
perselypénzt felajánlottuk az urki gyülekezetnek, akik
minket ebben a válságos-járványos világban többször i
befogadtak a mi szeretett testvérünk. Nt. Kelemen Attila
Csongor urki lelkipásztor közbenjárására.
A 2021-es esztendőben egy számozatlan, 21., vagyis huszonegyedik istentiszteletet is tartottunk Zeistben a cserkésztelepen. Igét hirdetett nt. Bolhuis Szabó Emőke, úrvacsorai ágendát mondott és köszöntotte a jelenlévőket dr.
Hermán M. János. Jelen voltak a szabadtéri istentiszteleten
a rotterdami, a hágai és a zwollei hívek, számos katolikus
barátunk közösségében, kb. 50 lélek. Erről az istentiszteletről a „Zwollei Harangszó” 2021 per 5-6 , 2021 jún.27-én. A
perselypénzt a hágai gyülekezetnek ajándékoztuk. (https://
zwolleireformatus.nl/2021/06/04/testvertalalkozozeistben/)
*** A 2020-as esztendő népmozgalmi adatainak az áttekintése hozzásegít a fennti 2021-es adatok érdembeni összehasonlításához.
Címtár: A 153 címet tartalmazó jegyzéket Hermán M. János
egyházközségi titkár kezelte bizalmasan.
Egyházi lapunkat alkalomadtán négyszáz-négyszázötven
címre is elküldtük e-mail címzéssel.
Istentiszteleteink folyamatos tartásáról a munkanapló adatai alapján az alábbiakat közöltük rendszeresen: 2020 jan.
12-én 32-en; febr. 9-én 60-an; márc. 8-án 37-en jöhettünk
el a zwollei Plantagekerk templomába. Vírusjárvány miatt
április-május folyamán videómegosztásos istentiszteleteken,
illetve hétközben bibliaórán vettünk részt, mintegy 15-2540 résztvevővel, az alkalmakat technikailag Németh Piroska
vallástanár szervezte.
Június 1-én Urk gyülekezetében 23 résztvevővel tartottunk
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magyar istentiszteletet. Június 14-én „Testvértalálkozó” mottóval 46-on vettünk részt magyar istentiszteleten Zeist cserkészeti központjában. Július 10-én Zwolléban a konfirmációi
kikérdezés alkalmával tartottunk áhítatot a Plantagekerk
templomában 14 lélek jelenlétében. Július 14-én pedig igehirdetés, konfirmándusok fogadalomtétele és úrvacsoraosztás alkalmával 33 lélek volt jelen a Plantagekerkben tartott
XXXVIII.zwollei istentiszteleten. Aug. 9-én a lutheránus
templomban 16-on vettek részt az istentiszteleten, aug 23-án
69-en, szept. 13-án pedig a XLI. zwollei istentiszteleten 28
lélek vett részt.
Október 11-én 32 lélek, okt. 25-én pedig 26 volt az istentiszteleten résztvevők lélekszáma. November 8-án 28 lélek vett
részt az istentiszteleten. December 13-án a jelenlévő felnőttek létszáma 31 felnőtt és 12 gyerek. December 26-án, karácsony másodnapján az urki istentiszteleten 27-en voltak
jelen:18 felnőtt és 9 gyerek. A gyermekműsort Tárnok Eszter
Lídia állította össze.
---- Istentiszteleteink lefolyásáról minden alkalommal kimerítő jegyzéket készítünk és irattárra helyezzük. A kétnyelvű
liturgiák, az énekek szövege és a prédikációk, néha hollandul
is, immár negyedik éve a weblapon olvashatóak.
Úrvacsoraosztás 4 alkalommal volt a 2020-as esztendőben,
átlagban 25-ön éltek úrvacsorával.
Kereszteltünk három gyermeket: Hermán Mostert Johanna (szüleivel együtt Brünnben élnek, jelenleg Csehország);
Tóth Liam, a szülei szilágycsehi származásúak; Flier Sarah,
Kampen.
Konfirmált két ifjú: Truczkai Krisztina és Németh Gergő. ***
Egyházi lapunk, a Zwollei Harangszó a 2021-es év folyamán
13 számot ért meg. Honlapunk: https://zwolleireformatus.
nl/
Facebook
oldalunk:
https://www.facebook.com/
refistentiszteletzwolleban/ Beszámolónk írásának pillanatában a webmester: Téglásy Sándor bölcsész, informatikus.
Grafikai szerkesztő: Szomor Attila ref. lp. Siter.
A Presbitérium tagjai: Urbán Ákos gondnok, Truczkai József, Rostás Kriszta Timea, Tárnok Eszter, Snijders-Dósa
Tünde, Szilágyi Árpád valamint nt. Kelemen Attila Csongor és nt. Hermán M. János. (Magyarországra hazaköltözött
testvéreinkre: Németh Piroska presbiterre és családjára, dr.
Berta Balázs presbiterre és családjára, valamint dr. ÉrsekBerta Réka orvos diakónusra hálás szívvel gondolunk. E
helyen is említést teszünk a derekasan végzett gyülekezetépítő munkásságukról. Diakónusok: Czimbalmos Klára,
Berekméri Filep Annamária, Bodor József és Truczkai Adrienn.
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tok kiteljesítésére kapott felhatalmazást. Hermán M. János
a zwollei istentiszteletek és általában az egyházi események
egyik szervezője, ugyancsak a Presbitérium megbízásából.
Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy tisztségviselőink
szabályosan megválasztott és istentisztelet keretében beiktatott egyháztagok. Három diakónusunk római katolikus
vallású, rendszeresen járnak istentiszteletre, szociális feladatokat is ellátnak: embereket hoznak az istentiszteletekre
és családokat látogatnak, olykor a gyerekfoglalkozásokat is
ők vezetik, nem is beszélve a szeretetvendégségek szervezéséről és lebonyolításáról. —A presbiterek és diakónusok
eddig valamennyien szabályosan bemutatkoztak, továbbá
hozzájárultak az egyházi lapunk anyagának a szerkesztéséhez.
Címtár: az egyházközségünk belső köréhez tartozó lelkek
elérhetőségét a beleegyezésükkel gyűjtjük, ugyanis a mai
világ furcsa változásai közepette ez nem lehet nyilvános.
Pillanatnyilag 153 aktív címet tartalmazó jegyzékünk van,
amelyet Hermán M. János kezel bizalmasan. A” Zwollei
Harangszót” alkalmanként 450 -500 címre postázzuk
elektronikus segédlettel.
Egyházközségünk magyar szempontok szerinti közéleti tevékenysége az elmúlt esztendőben számottevő volt: március 15-én, augusztus 20-án, október 23-án Hermán M. János
lp. ünnepi beszédeket tartott, továbbá részt vettünk a Mikes Kelemen Kör ülésein. Visegrádon 2021 szept. 2-5 napjain a Nyugateurópai Protestáns Gyülekezetek Szövetségén
dr. Hermán M. János egyéni tagként vett részt és beszámolt
a hollandiai magyar református egyházi élet jellemzőiről.
Istentiszteleteink rendszeres meghirdetésé és a hívogatás
körlevélben, illetve a Hollandiai Magyar Szövetség Hírlevelének hasábjain vagy a facebookon történik, itt is köszönjük
a Szövetségnek a hirdetési lehetőséget. Ezennel köszönetet
mondunk a Magyarországi Református Egyház elöljáróinak, közvetve pedig a magyar kormánynak a nagylelkű
támogatásért. A MRE Zsinatának a részéről tiszteletreméltó támogatásban volt részünk, sok gondunkon segítettek a
szolgálataink végzésében. Szívbéli hálánkat fogadják szeretettel! Solo Deo Gloria! –
Megjegyezzük, hogy a hollandiai holland református
egyházakkal hivatalos kapcsolatunk nincsen, azon kívül,
hogy karácsony táján minden évben felkérnek a közös
ünneplésre. ----Anyakönyvezés szempontjából megoldatlan a helyzet. Erre is oda kell figyeljünk, fájdalmas, hogy a
próbálkozásaink még nem jártak eredménnyel.

Pénztáros: Rostás Kriszta Timea presbiter, helyettesei Kelemen Attila Csongor és Urbán Ákos. Gyermekfoglalkozások vezetője: Rohaan Éva nagyváradi/zwollei vallástanár,
szociális munkás.

Hollandiai magyar lelkészi kapcsolataink példásan
működnek, az öröklött nehézségek és működésbeli
különbözőségek ellenére – szoros kapcsolatot tartunk egymással, név szerint van Bolhuis Szabó Emőke, Csanády
Ágnes, Paál Károly és Sólyom Uzonka testvéreinkkel. Isten
kegyelméből a kiváló kollegiális viszonyainknak köszönhetően segítünk is egymásnak az átjárhatóságot pedig a KCSP
és az ERASMUS ösztöndíjas testvéreink is elősegítik.

Vezető lelkipásztor: drs. Kelemen Attila Csongor urki
parókus lelkész.

A hollandiai katolikusokkal szintén testvéri kötelékben
szolgálunk a lehetőségek szabta keretekben.

Egyházközségi irodavezetőtitkár az 1948-ban született dr.
Hermán M. János nyugalmazott zwollei lelkipásztor, aki a
titkári feladatok végzése mellett a Presbitérium részéről országos, Hollandia egész területére kiterjedő missziói felada-

A protestáns kötődésű magyarság lelki életének a folyamatos gyakorlására nagy szükség lenne egy saját templomra
vagy közösségi házra, saját épülete a katolikus atyánkfiainak sincs. A mostani járványos világban óriási szükség van
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egy olyan szabadtéri területre, ahol vasárnaponként folyamatosan lehetne istentiszteleteket tartani és nem kellene
mindenkor a bérelt templomok használati beosztásához
igazodni. —

Barta Lívia már szolgált körünkben, négy gyermekük a
zwollei gimnáziumban tanul. Debreczeni Júlia ma, márc.
13-án szolgál Zwolleban, Erbach Viola pedig DV a legközelebbi vasárnapok valamelyikén.

Hosszú távon gondolkozva, érdemes összefognunk a hollandiai magyarság java részével egy saját tulajdon szerzése
(épület vásárlása, kiürült templom bérlése) érdekében. Jó
reménységgel vagyunk afelől, hogy a több ezres lélekszámot is elérő hollandiai magyar reformátusok a jövendőben
határozottan fellépnek egy állandó jellegű közösségi ház
vagy templom megszerzéséért.

. Idén, 2021-ben a családkönyvbe bejegyzett látogatások
száma 27, azaz huszonhét. —-Presbitereink és Kelemen
Attila Csongor lelkipásztor családlátogatásai még nem kerültek bevezetésre.

Kiadásaink megnevezése: Terembér, vendéglelkészi traktament és útiköltség térítés, kántori honorárium, útiköltség
térítés családlátogatásra, vasúti bérlet, útiköltség és részvételi díj Nyugat-Európai Protestáns Gyülekezetek Szövetségének éves gyűlésére, tiszteletdíj honlapgazdának, tiszteletdíj egyházi kiadvány (Zwollei Harangszó) szerkesztőjének,
egyházi naptár és kiadvány vásárlására.
A kétnyelvű istentiszteleti alkalmakon a prédikáció minden
istentiszteleten holland fordításban is elérhető és legalább
tíz példányban sokszorosítjuk. Az elmúlt esztendőben
a vírusveszély ellenére is 21 alkalommal tartottunk
istentiszteletet, átlag istentiszteleti látogatottsága a 33-as
lélekszám. (A 2020-as év istentiszteleti látogatottságának
átagához képest ez két lélekkel kevesebb mint 2021-ban.)
Ebben a kimutatásban nincsenek benne azok a mérhetetlen
adatok, amikor az online bibliaórákon és a három online
istentiszteleten hányan ülhettek a híveink a képernyők
előtt.) --- Az egyházi lapon és Facebookon keresztül több
mint ezer személy részesült lelki támogatásban, legalábbis
ezt feltételezzük az olvasóink névsora alapján.
Webmester testvérünk leveléből idézünk, aki 2021 április
15-én ezt írta:” Idén kb. 1400 embert ért el a post, ebből
277 interakció származott (klikkelés, kommentelés, megosztás vagy lájk, összesítve). Ezt a számot a tavalyi év során
csak három esemény érte el vagy haladta meg, vagyis ez
most nagyon kimagasló. Az augusztus 23-i keresztelő utáni
képek, az augusztus 20-i ünnepi köszöntő és a konfirmációs alkalomról írott két post. Pontos következtetést ebből
nem lehet könnyen levonni, de két dolog biztos: 1. A hívek
nagyon örülnek a jó híreknek és hálásak, hogy részt vehetnek, akár így virtuálisan is, a hitéletben. Bizonyára nagyon
ki lehettek éhezve arra, hogy az igazi életet, a jelenléti istentisztelet bemutatását láthassák.” Követőink jelenlegi létszáma a facebookon: 1070.
Temetésünk két alkalommal volt: a május 11-én elhunyt
Demény Attila zeneszerző felett prédikált Hermán M. János (2021 május 17-én) Kolozsváron. Klaas Werkman
testvérünk temetésén is szolgáltunk Emmeloordban egy
búcsúbeszéd tartásával 2021 július 22-én. Felnőtt konfirmációjára 2021 aug 22-én került sor Czirbusz Judit almerei
testvérünk keresztelése alkalmával, újkenyér ünnepén.
Czirbusz Judit februárban hazaköltözött Magyarországra.
--- 2022 folyamán Snijders Laura testvérünk konfirmációja esedékes.
Nyári istentiszteletek tartását bevezettük, Nyugaton ez korszakos újításnak számít. FONTOS LÉPÉS VOLT!
---- Szívből örvendünk a kárpátaljai származású dr.Barta
Zsolték , a debreceni és a kolozsvári kollégák őszi érkezésének. Debreczeni István, Kis Kendi Dávid, Barta Zsolt és

Istentiszteleti eseményeinket a saját belső címtárunk (159
cím), illetve a külső kör címtára (310) alapján, minden
alkalom előtt legalább 5-15 nappal hirdetjük meg, éves
rendezvényeink felsorolása megtalálható a Hollandiai
Magyar Hírek 2021-es kiadványában, amit a Hollandiai
Magyar Szövetség (HMSz) 1500 példányban postán juttat
el a hollandiai magyarság részére, megtalálható a HMSz
honlapján https://www.hongaarsefederatie.nl/wp-content/
uploads/2020/05/HMH2021-internetre-kics-jav.pdf
A HMSz havonta megjelenő digitális Hírlevél minden alkalmunkat meghirdeti és ez is jelentős segítségnek számít.
/”Szerencsés egybeesés”/, hogy a HMSZ elnöke éppen Urbán Ákos testvérünk, a zwollei egyházközség gondnoka.
A Magyarországi Református Egyház címere mint támogatónk honlapunk kezdőlapján látható.
Terembérlő lutheránus testvéreink felemelték a bérleti díjat. Szükség van egy hollandiai magyar házra vagy állandó
használhatóságú telekre a járványos időkben. A Hollandiai Magyar Protestáns Lelkigondozói Szolgálat Alapítványa
teljesen elzárkózott, jelenleg hasznavehetetlenül sínylődik.
Továbbá megjegyezzük, hogy presbitérium(-ok) felállításának halaszthatatlan szükségét látjuk a hágai-rotterdami és
amszterdami istentiszteleti helyek környékén élő magyar
reformátusok egyházi keretbe történő szervezésének az
érdekében. A kipróbált magyar református egyházi keret
nélkül nem lehet számítani a folytonosságra.
Szolgálataink optimalizálása érdekében számítunk a híveink javaslataira és a lelki életben való részvételére. Isten
áldása legyen az olvasókon és a Krisztus Egyháza ügyén
imádkozók életén.
Zwolle, 2022 február 12-én és március 5-én
Tárgy: Közgyűlés. Lelkészi jelentés elfogadása; évi egyházfenntartói járulék megállapítása; adakozás a tűzkárt
szenvedett kidei parókia javítására; adakozás a kárpátaljai
gyülekezetek javára; szervezeti szinten történő csatlakozás
a Nyugat Európai Protestáns Gyülekezetek Szövetségéhez;
testvérgyülekezeti kapcsolat létrehozása a braunschweigi
és a brüsszeli magyar protestáns egyházközségek híveivel.
--- Március 27-iki zwollei istentisztelet a Plantagekerkben.
Igét hirdet Hermán M. János, előadást tart drs. Kelemen
Attila Csongor, éspedig a Mikes Kör szervezésében elhangzó teológiai előadások keretében az Egyház jelenéről és jövendőjéről. Közös vacsora.
Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!
Mindenkit tisztelettel hívunk a március 13-iki istentiszteletre, amely 14.30 órakor kezdődik a zwollei lutheránus
templomban: Koestraat 2-4, a Fundatie Múzeum mellett.
A gyermekekkel Rohaan Éva vallástanár foglalkozik. Az
igehirdetés és a böjtfői úrvacsoraosztás szolgálatát nt.
Debreczeni Júlia kolozsvári lelkipásztor végzi. A közgyű-
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lést nt. drs. Kelemen Csongor Attila vezeti Urbán Ákos
gondnok testvérünkkel egyetemben. A részletes lelkészi
jelentés, amelyet a presbitérium 2022 február 12-én hagyott jóvá, a „Zwollei Harangszó” idei első számában olvasható.
Mindenkit szeretettel várunk a március 13. istentiszteletünket követő szeretetvendégségre.
A Presbitérium nevében áldást és békességet kíván dr.
Hermán M. János egyházközségi titkár

Következő istentiszteletünk 2022. április 10-én
lesz. Azt követően pedig Húsvét vasárnapi, úrvacsorás istentiszteletünkre április 17-én kerül sor.
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Március 13-iki istentiszteletünkön a
szokásos perselyes adakozáson túl Kide
egyházközségének és a kárpátaljai
gyülekezetek számára is hirdetünk
gyűjtést. Bankszámlánkra is lehet
adományt küldeni!
Bankrekening: NL46 INGB 0006 936050,
Hongaarse Protestantse Gemeente, Zwolle
Istentiszteleteinkre és a szeretetvendégségekre
mindenkit tisztelettel várunk!

