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MÁRCIUS 15,
az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc 

Emléknapja
„A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás 
volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek 
meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg 
ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták 
Petőfi Sándor után az eskü szavait.” - Arany János 

Urbán Ákos gondnok felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök 
üzenetét 

A magyar miniszterelnök március 15-i üzenetében ezt írja: 
„Legyen béke, szabadság és egyetértés! 174 évvel ezelőtt Jó-
kai Mór ebben a három szóban foglalta össze, mit kíván 
a magyar nemzet. Mi, magyarok pedig azóta is ezekkel a 
szavakkal tudjuk leírni mindazt, amire vágyunk. Békét 
akarunk a minket körülvevő szűkebb és tágabb világban, 
az önrendelkezés szabadságát saját életünk alakításához, és 
egyetértést nemzeti ügyeinkben, hogy a velünk élő népek-
kel közösen biztos jövőt építhessünk magunknak a Kárpát-
medencében”.

Gyülekezeti lapunkban, Millisits Máté testvérünk nyomán, 
mi is a Róth Miksa által festett üvegablak portrékkal tisz-
telgünk az 1848-as szabadságharc hősei előtt, melyek a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalota lépcsőházát díszítik.

https://www.facebook.com/kulturpalotamarosvasarhely/
posts/2170634789761776ts/10228437015972078 
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Marosvásárhely 

Nemzeti ünnepünket, március 15-ét kiemelt ünnepélyes-
séggel ülte meg a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Ró-
mai Katolikus Teológiai Líceum, ugyanis dr. Kovács Ger-
gely érsek mutatott be ünnepi szentmisét a Keresztelő Szent 
János plébániatemplomban, ahol két évnyi szigorítás után 
végre teljes létszámmal jelen lehetett az iskola közössége. 
Az ünnep fényét emelte az is, hogy a szentmisét követően 
a diákok ünnepi műsora keretében dr. Tamási Zsolt-József 
iskolaigazgató átadta Soltész Miklósnak, a Magyar Minisz-
terelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkárának a neki ítélt Rákóczi-díjat.

Szerző: Molnár Izabella. A közösség megerősítéséért. 2022. 
március 14. 

Forrás: https://romkat.ro/2022/03/14/a-kozosseg-
megerositeseert/

Nagyvárad
Megemlékezés Szacsvay Imre szobránál

https://drive.google.com/file/d/1Kxwzzrzarv57HdIrPEHgMa6g
F9TIppEd/view?usp=drive_web

Motolla Énekegyüttes! Nagyvárad, 2022 március 15 
- 20220315_171007.mp4 

Nagyigmándi Református 
Egyházközség

Nt.Sugárné Damó Márta, lelkipásztor
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Kolozsvár
Ünnepség csendes felvonulással és a világ 
legnagyobb kokárdájával 
A szabadság ünnepén összegyűlt kolozsvári tömeg az 
idei március 15-i megemlékezésen a forradalmi dalo-
kat mellőzve vonult át a Protestáns Teológia Intézetétől 
a Deák Ferenc utcai Bem József emlékműhöz – együtt-
érzést tanúsítva a szomszédban zajló háborús helyzet-
ben élőkkel. Kizárólag egyházi énekek hangzottak el 
a Bem József emléktábla megkoszorúzásakor tartott 
rövid ünnepségen is, ahol az RMDSZ Kolozs Megyei 
szervezetének elnöke, Csoma Botond parlamenti kép-
viselő mondott beszédet.

A koszorúzást követően 12 órától a felújított Szent Mi-
hály templomban tartott ökumenikus istentisztelettel 
folytatódott a megemlékezés.

Bemutatták a világ legnagyobb kokárdáját is, amelyet 
a Kolozs Megyei Magyar Diáktanács saját kezűleg ké-
szített el. Mátyás király szülőháza előtt az ifjúság egy 
verses, zenés előadással készült a március 15-i esemé-
nyekre emlékezve. 

Birtalan Albert és Szilágyi Szabolcs összeállítása.

Forrás: kolozsvariradio.ro

Marosszentgyörgy

„Soha többé hasonló tragédiát!” A fekete 
márciusra emlékeztek 

A Marosvásárhellyel összeépült 
Marosszentgyörgyön az – emlékezetbe fekete már-
ciusként beivódott – 1990-es véres román–magyar 
összecsapást idézték fel vasárnap délután a telepü-
lés temetőjében tavaly állított emlékműnél.

A megemlékezésen Sófalvi Szabolcs, a település polgár-
mestere arról számolt be, hogy hatósági zaklatásnak volt 
kitéve az emlékmű tavalyi felállítása után. Járta a hivatalo-
kat, míg bebizonyította, hogy a református és a római ka-
tolikus temető találkozásánál felállított, román, magyar és 
roma szimbólumokat idéző emlékmű az események áldo-
zatainak állít emléket, és mint ilyen, felállításához nem volt 
szükség építési engedélyre. 

Amint a polgármester felidézte, 1990 márciusában a ma-
gyar és a roma közösséget bántódás érte, de nem akarnak 
bosszút állni. Azért akarnak dolgozni, hogy hasonló tragé-
dia ne történhessen meg. „Semmi és senki nem fog meg-
akadályozni abban, hogy minden évben idejöjjünk, és fejet 
hajtsunk azok előtt, akik védték a településüket” – idézte 
az MTI a polgármestert, aki arra buzdított, hogy az egykor 
szemben álló felek tudjanak megbocsátani egymásnak, és 
tudjanak továbblépni. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek az ese-
ményre küldött levelét Tóth László, Magyarország csíksze-
redai főkonzulja olvasta fel. A miniszter felemelőnek és pél-
daértékűnek találta, hogy 1990-ben a marosszentgyörgyi 
romák közösséget vállaltak a megtámadott magyarokkal. 
Kijelentette: a magyar nemzethez tartozás nem származás, 
hanem szabad vállalás kérdése. 

Arra buzdított, hogy a romániai népszámlálás időszakában 
is ki-ki vállalja identitását. Megemlítette: a valódi hazafiság 
nem irányul más nemzetek ellen. A miniszter szerint 1990-
ben is, akárcsak 1848-ban csak azt kívánták, hogy a magyar 
nemzet és a vásárhelyi magyarság békében és biztonság-
ban folytathassa fejlődését, hogy szabadon használhassa 
anyanyelvét, hogy nemzeti intézményrendszert építhessen, 
hogy ne sodorják idegen háborúba, hogy legyen felelős 
nemzeti kormánya, amely képes és tud felelősen dönteni. 
„Ma sem kívánunk egyebet” – írta levelében Szijjártó Péter. 

– A vásárhelyi fekete március mindig arra tanítson, hogy 
az embereknek, nemzeteknek nem egymás ellen, hanem 
egymást segítve kell küzdeniük a boldogulásért”. Az ese-
ményen részt vevő Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata par-
lamenti képviselő a magyarországi választás tétjére hívta fel 
a hallgatóság figyelmét. Szerinte április 3-án az dől el, hogy 
olyan kormánya lesz-e Magyarországnak, amelyik nem-
zetben gondolkozik, vagy amelyik képtelen erre és nem is 
akar. Arra biztatta a jelenlevőket, hogy mindenki járuljon 

http://www.kolozsvariradio.ro/wp-content/uploads/sites/12/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-15-at-11.43.35-1.jpeg
http://www.kolozsvariradio.ro/2022/03/15/csendes-felvonulassal-es-a-vilag-legnagyobb-kokardajaval-unnepelt-kolozsvar/
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hozzá a szavazatával ahhoz, hogy igazi nemzetgyűlés ala-
kulhasson Budapesten ismét, amelyik folytatja az elmúlt 
évek nemzetpolitikáját. 

1990. március 19-én husángokkal és fejszékkel felfegyver-
kezett román falusi férfiakat szállítottak Marosvásárhelyre, 
hogy „védjék meg” a várost a magyaroktól. Az erőszako-
san fellépő, sok esetben ittas férfiak feldúlták az RMDSZ 
székházát, súlyosan bántalmazták Sütő András írót. A ma-
gyarellenes pogromkísérlet másnap is folytatódott, ekkor 
azonban magyar ellentüntetés is szerveződött. 

A magyar tüntetők a segítségükre érkező cigányokkal ki-
kergették Marosvásárhely főteréről a husángos román pa-
rasztokat és a velük szimpatizáló marosvásárhelyi román 
tüntetőket. Az összetűzéseknek 5 halottja (3 magyar és 2 
román) és 278 sebesültje volt. Az események után a román 
igazságszolgáltatás kizárólag a magyar ellenreakciót vizs-
gálta, csak magyarok és romák ellen emelt vádat és csak 
őket ítélték el. 

Forrás: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bsoha-
tobbe-hasonlo-tragediatr-a-fekete-marciusra-emlekeztek-

marosszentgyorgyon

A megvert igazság /1 Pét. 2,19-25/

Eddig azt hittem, hogyha az igazságot felismerik és kikiált-
ják, akkor győz

•	 mert természetéhez tartozik a győzelem, a dicső-
ség, az elismerés

•	 mert védi az emberi törvény, a jogrend, az embe-
rek lelkiismerete és érdeke

•	 de legfőképpen azért győz, mert védi az erkölcsi 
világrend belső matematikája, tehát győz, mert 
védi az Isten.

Jézus Krisztus most arra tanított, hogyha az igazságot fel-
ismerik és kikiáltják, akkor az igazság nem győz, hanem 
szenvedni kezd.

•	 mert természetéhez nem a győzelem tartozik, ha-
nem a megveretés, nem a dicsőség, hanem a meg-
gyalázás, nem az elismerés, hanem a megtagadás.

•	 nem győz, mert az emberek törvényei az erősek 
kezében vannak, akik hatalmukat jobban szeretik 
az igazságnál és érdekeiket saját törvényeiknél.

Igy hát az igazság végső menedéke Istennél lenne csupán, 
Aki azonban maga is szenved,

•	 hogy segíthetné hatalomra az igazságot, amikor Ő, 
a Legfőbb Hatalom és Legtisztább Igazság maga 
is gonosz emberek kezébe adatik, megköpdösik, 
megostorozzák, kitaszítják és keresztfára feszítik.

•	 s jaj, még ’’ az idővel minden igazság győz ” tör-
vényszerűségében sem remélhetünk, mert nem 
egyetemes: évek vagy századok multán bár szent-
té avat a világ némely előbb kiközösítettet, – de ki 
kutatja fel millióit azoknak, akik az igazság nevé-
ben névtelenül vesztek el, s hova az utókor virágot 
ültethetne, még lábuk nyomát is befújta a sivatag 
homokja.

Most tehát úgy gondolom, hogy aki az igazságot választja, 
az az emberfia a világ rendjével való szüntelen összeütkö-
zést, tehát a meghurcoltatást és a megvetést választja.

Az igazságot önmagáért kell szeresse, mindent érte kocká-
ra téve, védtelenül, biztosíték nélkül.

Amikor e szenvedélyes szeretet miatt szenvedni kezd, lehet, 
hogy senki más nem lesz mellette, csak Jézus Krisztus, Aki 
vele együtt agonizál, amíg a láthatáron a világegyetem hús-
vétja fel nem ragyog.

Németh Géza, 1973.május 12.

Forrás: https://erdelyigyulekezet.hu/a-megvert-igazsag/

Þ

Þ
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AZ UKRAJNAI ÉS KÁRPÁTALJAI 
HELYZETRŐL
Jótékonysági koncertet szervez az Amszter-
dami és Hágai Magyar Énekkar

KÁRPÁTALJAI ÉS REFORMÁTUS VILÁG-
KÖZÖSSÉGI IMAKÉRÉS: akinek fontos a 
kárpátaljai magyarság, a békéért imádkoz-
zon!
Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Vá-
laszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!

5Móz 30,19

Abban az abszurd helyzetben, ahová Európa és a világ az 
ukrajnai szörnyű események eredményeképpen mára elju-
tott, a zsidóság és a keresztyénség egyetemes lelki öröksé-
géből nappali és éjszakai fényoszlopként, igazodási pont-
ként villannak fel Igék, mondatok. A még egy hónappal 
ezelőtt is abszurdnak, hihetetlennek tűnt, mára sok ezer 
életet követelő, iszonyú anyagi károkat, pusztulást hozó uk-
rajnai háború nem abszurdum többé, hanem félelmet ger-
jesztő valóság. Még egy hónapja is abszurdnak tűnt volna, 
hogy bárki is szükségét érezze Mózes Igéinek fellapozását 
és intésének komolyan vételét, minden életpárti diplomá-
cia isteni kijelentésben gyökerező ősforrását és ősigazságát: 
“Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!”. Ezt a 
minden diplomáciának égi beágyazottságát, a diplomácia 
metafizikájának realitását nem csak ezen Igék valóságtar-

talma, hanem Izrael népének jó 4000 éves történelme élő 
paradigmaként is bizonyítja. Bármennyire abszurd volt 
a Soáh, a Holokauszt borzalma, ma is él a választott nép, 
mert sorsa nem a csillagokban van megírva, hanem Isten 
szívében. És akárhogy ragozzuk is a dolgokat, ha a diplo-
máciának, a politikának nincs meg egy nép, ország, nemzet 
életében elismerve és szem előtt tartva  a metafizikai, azaz 
isteni dimenziója, az orrunk előtti szűk horizontalitáson 
messze túlláttató vertikalitása, akkor az élet diplomáciája 
helyett előbb-utóbb minden belecsúszik a haláldiplomácia 
pusztító öntörvényűségének a kelepcéjébe, a vak vezet vi-
lágtalant súlyosan immanens és csak földi látású politika és 
diplomácia vért, könnyeket, lerombolt földet hozó halálos 
vergődésébe. A Biblia és Jézus Békesség veletek! -békedip-
lomáciát alapozó, legyőzhetetlen és tartósan megkerülhe-
tetlen drága Igéi jutnak most is eszünkbe a Hegyi Beszéd 
lelki magaslati levegőjében, minden etika és egyéni-kö-
zösségi, földi boldogság mennyei alapozású fundamentu-
maként, ami mindennél aktuálisabb: “Boldogok, akik bé-
két teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek” (Máté 
5,9). Nekem még eszembe jutnak olyan “hegyi emberek”, 
teológusok, keresztyének, akik lelki magaslatokról tudtak 
rátekinteni (nem lenézni!) a világra, s óvni, inteni, vigyázni 
éjjel-nappali szellemi-lelki őrjáratukban a még alvókra, s a 
völgylakókra. Ilyen hegyi magaslatokat járó volt, hogy csak 
párat említsek, az idézett Tertullianus egyházatya, sokak-
kal együtt, meg az Isten-adta és áldotta Hugo Grotius hol-
land református jogtudós, a nemzetközi jog megalapítója 
(+1645). Már 1625-ben megírta a békejogról, illetve annak 
prioritásáról a háború joga előtt szóló művét (De iure bel-
li ac pacis libri tres). Jogi zsenialitásának gyökere biblikus 
kálvinista hite volt, teológiai és jogi képzettsége. De felidé-
ződnek belső horizontomon ezekben a napokban, s újra 
olvasom W. Künneth német teológus 1961-ben minden 
diplomáciai iskolában tanításra, tanulmányozásra érdemes 
(mégis még hazai teológus körökben is alig ismert) érték-
őrző könyve, melynek témája éppen napjainkban igencsak 
sokat mondó: Politika a démon és Isten között, a politi-
kum keresztyén etikájáról, benne megrázóan mára vizio-
náló mondatokkal Isten világpolitikájáról, a politika és az 
azt kiszolgáló diplomácia elfajulásairól, a metafizikai gyö-
kerek elvesztésének veszedelmeiről, a politika etikai “kö-
tetlenségének” embertelenedéshez gravitáló, azt előidéző 
kockázatairól, a háború démonizálódásáról. S mindennek 
lélekrendítő és egyben lélekemelő ellenpontjaként felcsen-
dülnek lelkemben a fenséges finn protestáns zeneszerző, 
Sibelius békedalának fohászai. (Hallgassuk meg jótékony 
lelki balzsamként a Debreceni Kollégiumi Kántus előadá-
sában: https://youtu.be/Msc3aITm7eY : “Jöjj béke, légy úr 
ég és föld fölött, a világ népe hadd ismerje meg, mily jó 
a béke, s mily gonosz a halál. Ki békét lel, az életet talál”. 
Békenaplóm becsukom, de ennyit még: a balkáni szörnyű 
testvérháború idején, 1993. nyarán a Baltikumban jártam 
családommal magyar és német nyelvű missziói szolgála-
ton. Az észt gyönyörű városban, Tallinnban, az evangélikus 
Paiola érsek palotájában hirtelen megjelent előttünk egy 
ismeretlen parasztprófétanő. Az észt Borkó Juliska. Ránk 
mutatott, s mint aki mindent tud, ezt mondta: - Vigyétek 

Þ
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el magatokkal ezt a tiltakozó levelet, amit Isten Lelke fogal-
maztatott velem Karadzsidzsnak és Mladics tábornoknak, 
s mondjátok meg nekik: Isten meg fogja ítélni őket. Hagy-
ják abba a testvérháborút! És a paraszt prófétanőnek igaza 
lett. Credo, quia absurdum...  

Imádkozzunk egész Európáért. Az Istenhez való mély 
megtérésért és a hit új forrásaiért, az európai keresztyénség 
megújulásáért. Urunk, könyörülj rajtunk!

Imádkozzunk mindenkiért, akit a félelem bénít vagy ha-
raggal, gyűlölettel van tele a szíve és a szája – a megbékélés 
és a remény új szellemiségéért és lelkiségéért Európa-szer-
te. Uram, irgalmazz!

(Forrás: https://europepraystogether.org/ )

Imádkozzunk a békéért Ukrajnában és a biztonságért en-
nek a nemzetnek az életében. Imádkozzunk Jézus szere-
tetéért, hogy árassza el Oroszországot. Imádkozzunk az 
orosz emberekért is, hogy úgy keressék Istent és az igazsá-
got, mint még soha.

Imádkozzunk a határmenti magyar településeken IMA-
PONTOK létrehozásáért, a hatékony lelki segítségnyúj-
tásért ukrán és magyar nyelvű Bibliák, lelki tanácsadás és 
együtt imádkozás révén.

Szerző: Dr. Békefy Lajos

Népek, nemzetek Istene, akinek szuverén uralma hoz csak 
igazságot és békét, könyörülj megtört és megosztott vilá-
gunkon!

Töltsd ki békédet mindenki szívébe, és száműzd belőlük azt 
a sötét szellemet, amely háborúra indít, hogy minden faj és 
nép megtanuljon élni egy nagy család tagjaként, és enge-
delmeskedjenek a Te törvényednek, 

a szeretetnek és a békességnek, a te Fiad, Jézus Krisztus, a 
mi Urunk által. Ámen. 

(Forrás: https://www.perth.anglican.org/news-and-events/
news/prayers-for-peace-ukraine-russia-conflict )

 Mindenható Isten, mindenek uralkodója, Akinek országa 
bővölködik békességben és igazságosságban. 

Imádkozunk azokért, akik élet-halál konfliktust szenved-
nek el napjainkban, különösen Ukrajnában. 

Távolítsd el, Urunk, a gyilkos tettekhez vezető előítéleteket, 
a kegyetlenséget és a bosszút a szemben álló felek szívéből.

Engedd meg, hogy a szétválasztó korlátok leomoljanak, a 
gyanakvás eltűnjék, a gyűlölet megszűnjék,

Jézus Krisztus, a mi Közbenjárónk, a Te szent Fiad által. 
Ámen.

(Forrás: https://www.perth.anglican.org/news-and-events/
news/prayers-for-peace-ukraine-russia-conflict  - fordítás 
Dr. Békefy-Röhrig Klaudia - drbl) 

https://europepraystogether.org/
https://www.perth.anglican.org/news-and-events/news/prayers-for-peace-ukraine-russia-conflict
https://www.perth.anglican.org/news-and-events/news/prayers-for-peace-ukraine-russia-conflict
https://www.perth.anglican.org/news-and-events/news/prayers-for-peace-ukraine-russia-conflict
https://www.perth.anglican.org/news-and-events/news/prayers-for-peace-ukraine-russia-conflict
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Fontos, hogy tudjunk egymásról, számontartsuk egymást. Ők mind 
hozzánk tartoznak, a miéink a Jézus Krisztusban és nemzetünk tagjai. 
Köszönettel közöljük kárpátaljai református gyülekezeteink és intéz-
ményeink címtárát, melyet Barta Zsolt lelkipásztor testvérünk osztott 

meg mivelünk.

A Hetyeni Református Egyházközség 
honlapján
A Balazséri Református Egyházköz-
ség
A Beregszászi Református Egyház-
község Honlapja
A Csapi Református Egyházközség 
honlapja
A Derceni Református Egyházközség
A Fertősalmási Református Egyház-
község - Fertősalmás
A Fornosi Református Egyházközség
A Kárpátaljai Református Egyház 
Tanügyi Bizottságának honlapja
A Királyházai Református Egyház-
község 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 Egy-
házközség Honlapja
A Nagymuzsalyi Református Egy-
házközség oldala
A Szernyei Református Egyházköz-
ség
A Tekeházai Református Egyházköz-
ség honlapja
A Tiszakeresztúri Református Egy-
házközség honlapja
A Tiszaújlaki Református Egyház-
község honlapja
A Verbőci Református Egyházközség
A Zápszonyi Református Egyház-
község 
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 Kórházmisz-
szió
Beregújfalui Református Egyházköz-
ség
Béthel Konferencia Központ
Bethesda Szenvedélybetegeket Men-
tő Misszió
Borzsovai Református Egyházközség
Botfalvai Református Egyházközség
Családi Nap
Csongori Református Egyház
Csonkapapi Református Egyházköz-
ség
Dániel Alapítvány
Eszenyi Református Egyházközség
Feketepataki Református Egyház-
község
Fogyatékkal élő gyerekek rehabilitá-
ciós programja Mezőváriban
Gáti Református Egyházközség
Hajnalcsillag Keresztyén Ifjúsági 
Együttes
Házasság hónapja
Izsnyétei Református Egyházközség
Kajdanói Református Gyülekezet
Kálvin Nyomda
Kárpátaljai Református Ifjúsági Szer-
vezet
Kárpátaljai Református Iratmisszió
Kárpátaljai Református Önkéntes 
Diakóniai Év
Kígyósi Református Egyházközség
Kisdobronyi Református Egyház-
község
Kórházmisszió
Kuklyai Református Egyházközség
Lídia-műhely
Macsolai Református Gyülekezet

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

Forrás: http://refua.tirek.hu/aloldal/lista/

http://refua.tirek.hu/lap/hetyen/
http://refua.tirek.hu/lap/hetyen/
http://refua.tirek.hu/lap/balazser/
http://refua.tirek.hu/lap/balazser/
http://refua.tirek.hu/lap/beregszasz/
http://refua.tirek.hu/lap/beregszasz/
http://refua.tirek.hu/lap/csapi/
http://refua.tirek.hu/lap/csapi/
http://refua.tirek.hu/lap/refdercen/
http://refua.tirek.hu/lap/alms/
http://refua.tirek.hu/lap/alms/
http://refua.tirek.hu/lap/fornos/
http://refua.tirek.hu/lap/tanulmanyibizottsag/
http://refua.tirek.hu/lap/tanulmanyibizottsag/
http://refua.tirek.hu/lap/kiralyhaza/
http://refua.tirek.hu/lap/kiralyhaza/
http://refua.tirek.hu/lap/kispapi/
http://refua.tirek.hu/lap/kremuzeumaleveltara/
http://refua.tirek.hu/lap/kremuzeumaleveltara/
http://refua.tirek.hu/lap/kazettamisszio/
http://refua.tirek.hu/lap/kazettamisszio/
http://refua.tirek.hu/lap/nbrl/
http://refua.tirek.hu/lap/nbrl/
http://refua.tirek.hu/lap/nagydobrony/
http://refua.tirek.hu/lap/nagydobrony/
http://refua.tirek.hu/lap/nagymuzsalyi/
http://refua.tirek.hu/lap/nagymuzsalyi/
http://refua.tirek.hu/lap/szernye/
http://refua.tirek.hu/lap/szernye/
http://refua.tirek.hu/lap/tekehza/
http://refua.tirek.hu/lap/tekehza/
http://refua.tirek.hu/lap/tiszakeresztur/
http://refua.tirek.hu/lap/tiszakeresztur/
http://refua.tirek.hu/lap/ujlak/
http://refua.tirek.hu/lap/ujlak/
http://refua.tirek.hu/lap/verbci/
http://refua.tirek.hu/lap/zapszonyiegyhaz/
http://refua.tirek.hu/lap/zapszonyiegyhaz/
http://refua.tirek.hu/lap/akli/
http://refua.tirek.hu/lap/asztely/
http://refua.tirek.hu/lap/barkaszo/
http://refua.tirek.hu/lap/refbatyu/
http://refua.tirek.hu/lap/beregrakos/
http://refua.tirek.hu/lap/refkalvinkoli/
http://refua.tirek.hu/lap/refkalvinkoli/
http://refua.tirek.hu/lap/frigy/
http://refua.tirek.hu/lap/frigy/
http://refua.tirek.hu/lap/korhazmisszio/
http://refua.tirek.hu/lap/korhazmisszio/
http://refua.tirek.hu/lap/bujfalu/
http://refua.tirek.hu/lap/bujfalu/
http://refua.tirek.hu/lap/bethel/
http://refua.tirek.hu/lap/szenvedelybetegekmentomisszioja/
http://refua.tirek.hu/lap/szenvedelybetegekmentomisszioja/
http://refua.tirek.hu/lap/borzsovai/
http://refua.tirek.hu/lap/botfalvai/
http://refua.tirek.hu/lap/csaladinap/
http://refua.tirek.hu/lap/csongori/
http://refua.tirek.hu/lap/csonkapapi/
http://refua.tirek.hu/lap/csonkapapi/
http://refua.tirek.hu/lap/danielalapitvany/
http://refua.tirek.hu/lap/eszeny/
http://refua.tirek.hu/lap/feketepatak/
http://refua.tirek.hu/lap/feketepatak/
http://refua.tirek.hu/lap/rehabilitacio/
http://refua.tirek.hu/lap/rehabilitacio/
http://refua.tirek.hu/lap/gati/
http://refua.tirek.hu/lap/hajnalcsillag/
http://refua.tirek.hu/lap/hajnalcsillag/
http://refua.tirek.hu/lap/hazassaghava/
http://refua.tirek.hu/lap/izsnyete/
http://refua.tirek.hu/lap/refkajdano/
http://refua.tirek.hu/lap/nyomda/
http://refua.tirek.hu/lap/kriszpont/
http://refua.tirek.hu/lap/kriszpont/
http://refua.tirek.hu/lap/iratmisszio/
http://refua.tirek.hu/lap/krode/
http://refua.tirek.hu/lap/krode/
http://refua.tirek.hu/lap/kigyosi/
http://refua.tirek.hu/lap/kisdobrony/
http://refua.tirek.hu/lap/kisdobrony/
http://refua.tirek.hu/lap/beregmegye/
http://refua.tirek.hu/lap/kuklya/
http://refua.tirek.hu/lap/lidiamuhely/
http://refua.tirek.hu/lap/macsola/
http://refua.tirek.hu/lap/matyfalva/
http://refua.tirek.hu/lap/mezogecse/
http://refua.tirek.hu/lap/mezogecse/
http://refua.tirek.hu/lap/kaszony/
http://refua.tirek.hu/lap/kaszony/
http://refua.tirek.hu/lap/mezovari/
http://refua.tirek.hu/lap/minaji/
http://refua.tirek.hu/lap/munkacs/
http://refua.tirek.hu/lap/nagybakta/
http://refua.tirek.hu/lap/nagybakta/
http://refua.tirek.hu/lap/nagybereg/
http://refua.tirek.hu/lap/nagybereg/
http://refua.tirek.hu/lap/dobronyiliceum/
http://refua.tirek.hu/lap/gejc/
http://refua.tirek.hu/lap/gejc/
http://refua.tirek.hu/lap/szolos/
http://refua.tirek.hu/lap/szolos/
http://refua.tirek.hu/lap/koen/
http://refua.tirek.hu/lap/palagykomoroc/
http://refua.tirek.hu/lap/palagykomoroc/
http://refua.tirek.hu/lap/peterfalviliceum/
http://refua.tirek.hu/lap/rafajnaujfalu/
http://refua.tirek.hu/lap/rati/
http://refua.tirek.hu/lap/salank/
http://refua.tirek.hu/lap/samuelalapitvany/
http://refua.tirek.hu/lap/som/
http://refua.tirek.hu/lap/szalka/
http://refua.tirek.hu/lap/tiszaasvany/
http://refua.tirek.hu/lap/tiszaasvany/
http://refua.tirek.hu/lap/ujfalu/
http://refua.tirek.hu/lap/ujfalu/
http://refua.tirek.hu/lap/tiszaujhely/
http://refua.tirek.hu/lap/tiszaujhely/
http://refua.tirek.hu/lap/ungtarnoci/
http://refua.tirek.hu/lap/ungvarikonyvtar/
http://refua.tirek.hu/lap/egyetemi/
http://refua.tirek.hu/lap/egyetemi/
http://refua.tirek.hu/lap/ungvar/
http://refua.tirek.hu/lap/visk/
http://refua.tirek.hu/aloldal/lista/
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...ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre...
Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerü-
let püspöke huszonöt éve szolgálja lelkészként a Mezővá-
ri Református Egyházközséget. Az orosz–ukrán fegyveres 
konfliktus örökre megváltoztatja a régió és benne ennek a 
kis településnek az életét. A háború kirobbanása óta folya-
matosan dolgozik, napjait a rászorulók, a menekültek se-
gítésével tölti. A történelmi események árnyékában a csa-
ládjáról, az országrész múltjáról, reformátusságról, hitről 
beszélgettünk.

Egész élete Kárpátaljához köti, születésétől kezdve.

A kárpátaljai Ugocsa megyében születtem harmadik gyer-
mekként egy kis ruszin faluban, Oroszvölgyben (Ruszka 
Dolina). Mire világra jöttem, testvéreim már férjhez men-
tek, hiszen az egyik nővérem húsz, a másik tizennyolc év-
vel idősebb nálam, így az ő gyerekeikkel együtt nőttem 
fel, vagyis a szüleim unokáival. Mátyfalvára jártam ukrán 
iskolába, majd Szőlősvégardón érettségiztem. A debreceni 
teológia után 1996-ban kerültem haza Kárpátaljára, Mező-
váriba lelkésznek. Feleségemmel, Fábián Judittal itt élünk, 
gyermekeink is itt születtek.

Püspök úr neve Zán Fábián Sándor, feleségéé Fábián Judit. 
Ez biztos nem véletlen.

Valóban, felvettük egymás nevét a feleségemmel, ami Kár-
pátalján egyébként nem szokás, de számomra fontos, egy 
nagyon komoly, mély érzés kinyilvánítása: hogy ennyire 
szeretem őt. Rettenetesen fáj, hogy a háború miatt a csalá-
dom nem lehet velem. Magyarországra utaztak, ami azért 
könnyít a lelkemen, mert biztonságban vannak. A gyere-
kek elég nagyok már, a legkisebb azonban még csak hat-
éves, és nem tudjuk, lesz-e még óvodás a mi kis Tündérkert 
Óvodánkban.

Milyen fordulat késztette arra, hogy az egész életét Isten-
nek, a szolgálatnak szentelje?

Az Isten Igéjének megértése. Egy ifjúsági találkozón elfo-
gadtam és elhittem, hogy Jézus Krisztus a Megváltóm, ami 
teljes fordulatot jelentett az életemben, utána már csak az 
volt a kérdés, hogyan szolgálhatok. Az életemet átalakító 
Ige János evangéliumából a szőlőtő példája: „Azt a szőlő-
vesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemet-
szi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy 
még több gyümölcsöt teremjen. […] Ha valaki nem ma-
rad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és meg-
szárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. 
“Számomra Jézus szavai azt jelentették, nem vehetem úgy 
tudomásul a golgotai kereszthalált, mintha járna nekem, 
hanem hálából szolgálatba állok, és a megtapasztalt, meg-
értett evangéliumot továbbadom azoknak, akik körülöttem 
élnek. Ez az ember életének fordulópontja, nincs más. De 
hogy lesz ebből egy életre szóló elkötelezettség?

Vívódásomat látva megszólított a lelkipásztorom, Homo-
ki Gábor. „Nem gondoltál arra, hogy az Isten szolgálatába 
állj?“ - kérdezte. Őszintén válaszoltam neki: „Még nem.“

Az egyértelmű bibliai Igét ezután olvastam: aki nem terem 
gyümölcsöt, azt a gazda lemetszi, megszárad és tűzre vetik. 
Isten egyenes beszéde ez. Tudtam, ha nem állok a szolgá-
latába, akkor nekem végem van, az a pokol lesz számom-
ra. Mindennél fontosabb, hogy őbenne maradjak az aka-

ratommal, a vágyaimmal, hogy a Krisztus szolgája legyek. 
Ma is így hiszem, és nincs más bizonyságtételem, csak ez.

Befolyásolták-e a nemzeti kisebbségeket érintő vitatott 
ukrán jogszabályok a mostani helyzet kialakulását?

A hét-nyolc évvel ezelőtt született törvények vagy a közok-
tatásról szóló tavalyi törvény, amely megfosztja a nemzeti 
kisebbségeket az anyanyelven való tanulás lehetőségétől, 
negatív hatással voltak a kelet-ukrajnai lakosságra és min-
den kisebbségre. A színfalak mögött folyó politikai csatá-
rozások eredményeként korlátozták a régebben gyakorolt 
jogokat, és ez mind-mind ellenségeskedéshez vezetett. 
Nem szabad ezeket letagadni és azt mondani, hogy nem is 
bántott ez bennünket annyira. De, bántott. Sok ukrán bará-
tom, munkatársam van. A bántásokat, sérelmeket, Istennek 
hála, mindig félre tudtam tenni, meg tudtam bocsátani.

A Jézus Krisztus kereszthalálába vetett hit miatt lehetséges 
ez. Nem mondhatjuk azt, hogy ilyen alkat vagyok, vagy 
ilyen a temperamentumom. Tudom, hogy az Atya Jézusért 
megbocsátott nekem, ezért nap mint nap meg tudok bocsá-
tani, és kész is vagyok rá. Bocsánatot kérni is megtanultam. 
Az áldás, a kegyelem akadálya a harag, amelyből vétek lesz. 
Jelen van a testvérek, a házastársak között, minden emberi 
kapcsolatban felüti a fejét. A közösségi, a családi életünk 
ezen múlik: készek vagyunk-e Isten kegyelmét elfogadni és 
megbocsátani másoknak.

Nagyon sok csodát éltem meg itt. A jelenlegi helyzet, az el-
múlt napok, a mögöttünk levő hét esztendő nem volt köny-
nyű, de Isten velünk volt, hiszem, hogy ma is és holnap is 
velünk lesz.

1991-ben Ukrajna független állam lett. Hogyan alakult 
Kárpát- alján a reformátusság sorsa a Szovjetunió megszű-
nése után?

A Szovjetunió szétbomlása előtt, már 1988-tól, a hitvalló 
kárpátaljai lelkipásztorok nagy erővel hirdették az Isten 
Igéjét. A sztálini lágerek szenvedéseit túlélő öregek hitele-
sek voltak, és amikor eljött az idő, Isten elhozta a Lelke által 
munkált ébredést. Sok ezer fiatal szívét érintette meg.

1989-ben Magyarországon, Tiszanagyfalun hallottam elő-
ször úgy az élő Isten Igéjét, hogy átjárta a szívemet, a lel-
kemet. Sajnos akkor még nem tudtam magam elhatározni, 
kifogásokat kerestem, nem voltam kész Jézus követésére. 
De hálás vagyok azért, hogy Isten adott még lehetőséget, és 
1990-ben tudatosan döntöttem, Jézus után akarok menni. 
Ugyanebben az évben már debreceni teológus voltam.

Az egyház ekkor az idős, de biblikusan gondolkozó lelki-
pásztorok szolgálata nyomán folyamatosan megújult. Az 
egyház, amelynek semmije sem volt, egyszer csak templo-
mokat kapott vissza, kezdett újra talpra állni. Jöttek a hívek, 
visszaszerezték a parókiákat, ami egyáltalán nem volt egy-
szerű. Harminc év távlatából látjuk, hogy még most sem 
adtak vissza mindent: templomot, parókiákat, épületeket. 
De az egyház az evangélizáció nyomán talpra állt. Előfor-
dult, több évben egymás után, hogy nyolcan-tizennégyen 
mentek tanulni a teológiára.

Az ifjúsági munkában, az istentiszteleten nem volt kivetí-
tőnk, nem volt semmink. Füzetbe írtuk az ifjúsági éneke-
ket, és nem restelltünk egész este ülni és leírni az összes 
versszakot, majd kotta nélkül mindet megtanulni. Dicsőí-
tettük az Istent. Az egyház ma is a több mint harminc évvel 

Þ
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ezelőtti ébredésnek az áldásait tapasztalja. Sok-sok lelki-
pásztor, több mint száz hitoktató, majdnem mindannyian 
akkor indultak el, ma már nyugdíjas korúak. Édesanyák 
álltak be a munkába, mert legfontosabb küldetésüknek azt 
tartották, hogy Jézus nevére megtanítsák a gyerekeket, akik 
addig csak az ateizmust ismerték.

Az egyház pedig csodákat élt meg. Nagyon hálás vagyok, 
hogy ebben az egyháztestben, a kárpátaljai reformátusok 
között megláthattam, hogy Isten szeret bennünket. Soha-
sem voltak református iskoláink, most vannak, és lassan 
harmincévesek. Óvodáink, amelyek nem a Kárpát-meden-
cei óvodaprogrammal indultak, hanem a cigánymisszióval, 
most már működnek, a 89 gyülekezet 108-ra gyarapodott. 
Adott Isten fejlődést, olyan faluban is építhettünk reformá-
tus templomot, ahol soha nem volt, így Újakliban, amelyért 
az idén szerettünk volna hálát adni.

 2014-ben már történt orosz beavatkozás Ukrajnában, 
volt ennek hatása Kárpátaljára?

A háború híre sok embert megijesztett, tömegesen mene-
kültek el, és nem jöttek többé haza. Ezek az embert próbáló 
évek rossz hatással voltak ránk. A magyarság ettől kezdve 
látványosan csökkenni és gyengülni kezdett. A gyülekeze-
tünkben évente tartunk hazaváró istentiszteletet, amikor 
az egész napot arra szánjuk, hogy a tőlünk elszármazókat, 
akik Magyarországra, Nyugat-Európába vagy bármerre 
mentek a világban, hazahívjuk. Szeretnénk, ha tudnák, 
mi úgy tekintünk rájuk, hogy csak ideiglenesen hagyták 
el Kárpátalját, és egy napon haza fognak jönni, a szüleik, 
nagyszüleik házát, a saját tulajdonukat újra belakják.

Ebben a háborús helyzetben, amikor több százezer em-
ber menekül, főleg az idősek maradnak otthon. Hogyan 
tudnak segíteni nekik?

Már 2014-től nagy kihívás volt számunkra Kárpátalján 
az idősgondozás. Létrehoztuk az idős betegeket gondozó 
szolgálatot, jelenleg több településen viseljük az emberek 
gondját. Ez a munka jelentősen meg fog növekedni. A falu-
ban éppen most látogattam meg egy fogyatékkal élő nélkü-
lözőt, akinek élelmiszercsomagot vittem és pénzt, támoga-
tásként. A hátrányos helyzetűek, az idősek, akik az elmúlt 
rendszerben felbecsülhetetlen értékű munkát végeztek, 
most 30 ezer forintnyi nyugdíjat kapnak, és ők most is itt 
maradtak.

Még nem tudom megmondani, kikből tudom felépíteni 
a munkatársi csapatunkat, akikkel látogatni járunk majd. 
Nem tudjuk, mit hoz a jövő, feladatunk sok van. Minden 
nemzetiségből megértjük azokat a fiatalokat, akik elmene-
kültek a háborútól. Nagyon szeretném, ha ez megfordulhat-
na, és az ifjak hazatérhetnének. De tudom, hogy békében és 
biztonságos országban, ahol a nemzetisége miatt nem kell 
szenvednie senkinek, könnyebb, mint Kárpátalján.

Kérem, mutassa be, hogyan fejlődött az egyházkerülete!

Amikor összeomlott a Szovjetunió, húsz-harminc lelké-
szünk volt, de 1996–1997-től növekedett a számuk, ami 
akkor nyolcvan főt jelentett. Új generáció érkezett a lelké-
szi szolgálatba, akik Debrecenben, Sárospatakon, Buda-
pesten tanultak. Most valamivel kevesebben, hetvenegyen 
vagyunk. Az elmúlt napokban egyetlenegy gyülekezetből 
sem ment el vezető lelkipásztor.

Köszönöm nekik, hogy hűségesen helytállnak, és szerve-
zik, végzik az ide menekülőkkel kapcsolatos munkákat, az 
itthon maradtak összefogását, biztatását, lelkigondozását, 
az igehirdetés szolgálatát.

 Lukács evangéliumában olvashatjuk ezeket az aktuális ver-
seket: „Amikor pedig háborúkról és lázadásokról hallotok, 
ne rettenjetek meg… Nemzet nemzet ellen és ország ország 
ellen támad… De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre.“ 
(Lk 21,9–10.13) A reformátusok lelki vezetőjeként hogyan 
tud tanúságot tenni?

A Kárpátaljai Református Egyház mindenben igyekszik 
biblikusan cselekedni a menekültekkel, és ez vonatkozik 
azokra is, akikkel jelenleg sem értünk egyet, akik a saját 
nemzetüket más nemzetek fölé helyezik, de most nem ez 
a lényeg. Ha valaki az utcán marad, annak szállás kell, aki 
éhes, annak étel kell. Ez a tanúságtétel egyik formája, az 
irgalmasság.

A másik pedig az evangélium hirdetése magyaroknak, az 
idemenekült ukránoknak, mert az Isten ránk bízta a bé-
kéltetés szolgálatát. A reformáció évében összefogott a Ma-
gyar és az Ukrán Bibliatársulat, és kiadtak egy magyar-uk-
rán nyelvű újszövetséget, amelyet most használni tudunk, 
és mellette hirdetjük az evangéliumot. Isten azt kéri, hogy 
rendezzük a kapcsolatunkat vele, mert az Istennel való 
megbékülés Jézus Krisztusban az emberekkel való meg-
béküléshez vezet. Így próbálunk most helytállni. A gyüle-
kezeti tagok a határátkelőhelyeknél segítenek, meleg teát, 
szendvicset visznek. Ezek a szeretetnek a jelei.

De az Ige hirdetése is ránk bízatott, és szeretnénk bizony-
ságot tenni, hogy amit teszünk, azért tesszük, és azért 
maradtunk itt, mert hiszünk Jézus Krisztusban, a Megvál-
tónkban. Az evangélium hirdetése most a legfontosabb, 
ez nemcsak sebeket kötöz be, nemcsak a gyász fájdalmát 
enyhíti, de megállítja az elvakult indulatokat is, mert sajnos 
van ebből itt bőven.

Sokan érkeznek Kárpátaljára, részben továbbmennek, de 
több ezren itt maradnak. Reménykedem, hogy most az em-
berek fogékonyabbak lesznek az Igére. Isten nélkül a diplo-
mácia is csődöt mond, látjuk, végül háború lett. Isten nél-
kül ez a világ nemcsak istentelen, de embertelenné válik, 
halált, kárhozatot eredményez. A Lukács evangéliumának 
idézett igeverseit nagyon komolyan kell venni, és nem sza-
bad holnapra halasztani az Istenhez fordulást, a megtérést, 
az imádkozást, a szívünk megnyitását Jézus előtt, ezt meg 
kell tenni még ma!

Névjegy

Zán Fábián Sándort 2007-ben választották meg a Kárpát-
aljai Református Egyház püspökének, előtte főjegyzőként 
szolgált. A Mezővári Református Egyházközség vezető lel-
késze, négy gyermek édesapja.

Weberné Zsikai Mária 2022. március 19.  

Forrás: reformatus.hu

Þ

https://reformatus.hu/egysegben/hirek/ez-alkalom-lesz-nektek-a-tansgttelre
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Közéleti találkozó
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kezdemé-
nyezésére a világjárvány miatti két év kihagyás után ismét 
nagy számban találkozhattak az egyházi és világi elöljárók 
az egyházkerület székházában.
A találkozó házigazdája a helyszínt adó egyházkerület el-
nöksége, Csűry István püspök és Bara Lajos főgondnok. Je-
len volt Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, RMDSZ 
elnök, Balog Zoltán püspök, zsinati elnök és Szabó Ödön 
képviselő. A találkozót Forró László egyházkerületi főjegy-
ző moderálta.
A tanácskozás célja az éppen aktuális és közös kihívások 

megbeszélése, közös célok meghatározása, a közös gondol-
kodás az együttműködés érdekében.
Milyen hatalommal?
A találkozót Csűry István igei üzenettel nyitotta meg. Gon-
dolatának vezérigéje Máté 21,23 volt. Itt a zsidó vezetők 
Jézussal szembeni provokáló kérdéseivel találkozunk, me-
lyekkel hitelteleníteni szerették volna a Megváltót. Milyen 
hatalommal teszed? - szólt az első kérdés a részükről. És 
már ezzel „öngólt” rúgtak, hiszen elismerték, hogy tudják, 
érzékelik ők is, hogy Jézusé a hatalom!
Kisebbségi létünk gondjai és nyomorúságai közepette, el-
lenfeleinkkel szemben is tudnunk kell, hogy Jézus hatal-
ma a mienk is. Folyamatosan tudatosítanunk kell, hogy a 
hatalmas Istenhez tartozunk, olyanok vagyunk, akik tart-
ják a szavukat és elhatározásaikat. Felelősséggel tartozunk 
magunkért és a reánk bízott közösségért. Így lehet nekünk 
hatalmaskodás nélkül szeretettel képviselni, megmutatni a 
mindenek feletti Hatalmast – mondta a püspök.
Közös cél
Az igei üzenetet követően a püspök fontosnak tartotta el-
mondani, hogy jelen helyzetben, a világjárvány után, hábo-

rús konfliktus árnyékában mennyire nagy jelentősége van 
a közös hang és a közös cél megtalálásának. Két nagyobb, a 
magyar közösséget érintő ügyre hívta fel a figyelmet.
Az egyik a népszámlálás. Jogaink érdekében elengedhetet-
len a tudatos és aktív részvétel ebben a folyamatban. Nyo-
matékosan kérte az egyházi és világi elöljárókat a folya-
matosan jelentkező akadályok ellenére is megvalósítandó 
közös gondolkodásra és munkára.
A másik nagy ügy és közös érdek, a magyarországi válasz-
tások ügye. Meglátása szerint szükség van imára, hálára és 
cselekedetre a jelenlegi magyar kormány maradásáért.
Püspök úr hangot adott azon észrevételének, miszerint 
mintha félnénk nyilvánosan állást foglalt ebben az ügyben. 

Mintha „hangosabb len-
ne az ellenség zaja, mint 
a mi a hangunk”- mond-
ta. Véleménye szerint a 
keresztyén ember hangja 
az élet érdekében, bizo-
nyos értelemben a közös-
ség megszólítása is kell 
hogy legyen. Ne legyünk 
közömbösek, merjünk 
megszólalni, vélemé-
nyünket megmutatni a 
szavazatok leadása rend-
jén is.
Erre példát adva az elöl-
járó szűk családjának 
szavazatait tartalmazó 
borítékokat adott át Ba-
log Zoltán püspöknek, 
megkérve őt azok továb-
bítására. Ezzel a tettel 
is hangsúlyozta: a jó cél 
érdekében való együtt-
működés álmaink valóra 
válását is jelentheti.
Vállalni önmagunkat
Ezek után Kelemen Hu-
nor miniszterelnök-he-

lyettes elmondta, hogy a globális változás közepette, a 
megszorításokkal minket megpróbáló járvány utószelében 
az emberek igenis igénylik a közösséget: érzik, tapasztalják, 
hogy mennyire szükség van a közösség megélésére.
Beszámolójában az energiaárak szabályozását is említette. 
Ennek gyakorlatba ültetése nagy munka, de szükségszerű, 
hiszen a háború következtében az Európai Unióban, így 
Romániában is gazdasági válság közeledik. Ennek fékezé-
sére, enyhítésére is folyamatosan keresik a megoldásokat.
Hangsúlyozta, elítélik a háborút, mely a mi szabadságunkat 
is veszélyezteti. De ez egy olyan globális konfliktus, ame-
lyen sajnos mi nem tudunk változtatni, csak elszenvedjük 
azt.
Kiemelte, hogy 2024-re tekintve dolgoztak az alkotmány-
módosításon, hogy Románia parlamentáris köztársaság 
legyen. Ezzel jelentősen növelhették volna a magyarság 
erejét is. De a jelenlegi háború hátterében mindez nagyon 
bizonytalanná vált.
A népszámlással kapcsolatban elmondta, hogy mindez a 
többség számára általában érdektelen. De számunkra lét-
kérdés. Hiszen ez az eredmény nagyban meghatározza a 
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következő tíz évet többek között a beiskolázás, az egyházi 
és közösségi támogatások szempontjából.
Jelenleg a népszámlálás első fázisában vagyunk. Ez május 
15-ig tart. Most magunk tölthetjük ki elektronikusan a kér-
dőívet. Fontos a kérdőív végén található etnikai hovatarto-
zás kérdésére adott helyes válasz. Ne szégyelljük magunkat 
magyarnak vallani, hiszen fontos az erős magyar közösség 
jobb boldogulásunk érdekében.
A magyarországi választásokra reagálva beszámolt arról, 
hogy a magyar és román posta együttműködésének kö-
szönhetően is időben megérkeztek a választási ívek.
A magyarországi lakcímmel rendelkező kettős állampolgá-
rok nem kapnak szavazó ívet, hiszen nekik a lakcímüknek 
megfelelő szavazókörzetben kell majd leadni szavazatukat. 
De március 25-ig kérhetik az átjelentkezést egy, a jelenlegi 
lakóhelyükhöz közelebbi szavazókörzetbe is.
Itt is fontos a tevékeny részvétel. A nemzetpolitikát nem le-
het határok közzé szorítani. Itt a közös értékrend az alapja 
annak, hogy mi a FIDESZ-KDNP szövetséget támogatjuk.
Bizalom, bátorság, békesség
Balog Zoltán püspök a magyarországi ellenzék vádasko-
dásaira reagálva elmondta, hogy, amikor azzal vádolják a 
jelenlegi kormányt, hogy „megvették a külhoni magyaro-
kat”, akkor talán a maguk rosszindulatából indulnak ki. Itt 
nem megvásárlásról van szó, hiszen itt az összetartozás a 
vezérelv.
Magyarországnak és a jelenlegi magyar kormánynak a há-
borús konfliktusban vállalt szerepére utalva felelevenítette, 
hogy amikor 2015-ben a menekültválság kapcsán Berlin-
ben tárgyaltak az akkori kancellárral, Orbán Viktor minisz-

terelnök megjegyezte, hogy majd ha Ukrajnából fognak 
megindulni a menekültek, akkor azok fogadása valóban a 
magyarok kötelessége lesz. Utalva ezzel arra is, hogy a ma-
gyar diplomácia már jó ideje a békét szorgalmazta.
Fontosnak tartja a menekülők mellett az otthon maradók 
megsegítését. Hiszen ők őrzik az otthont és fogadják a me-
nekülteket is.
Nehéz szívvel mondta, hogy egy nemrégiben Kárpátalján 
átadott bölcsőde ma már nem magyar gyerekekkel, hanem 
ukrán menekültekkel van tele. De a keresztyén ember kér-
dése a nehéz helyzetben sem az, hogy mi okból, hanem 
hogy mi célból történik mindez?
A helytállásra buzdítva elmondta, hogy a Generális Kon-
vent nemzetstratégiája és misszióstratégiája jól szemlélte-
ti, hogy szerte a Kárpát-medencében jelenleg is egy millió 
gyerek tanul hetente magyarul a megtartó Istenről.
Fontos mindezt vállalni, elmondani, megmutatni a világ-
nak, hogy megismerjenek és megértsenek minket az em-
berek.
Végezetül pedig a jelenlévők lelkére kötötte: tudjunk min-
dig bizalommal lenni egymás iránt. Legyünk bátrak a dön-
téseinkben, és a békesség legyen minden időben a minket 
vezérlő szempont.
Ezt követően Szabó Ödön frakcióvezető az idei március 
15-i jelmondatra apellálva elmondta: Itt az idő a járvány 
miatt szétszóródott közösségeinket újraszervezni. Itt az idő 
a magyarországi választásokon részt venni, és itt az idő a 
népszámláláson vállalni nemzeti hovatartozásunkat.

Ghitea-Szabó József Levente
https://www.facebook.com/kiralyhagomellek
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Kárpátaljára utazott a négy magyarországi 
főgondnok 
Támogatásáról erősítette meg a kárpátaljai reformátusokat 
a négy magyarországi egyházkerület világi vezetője már-
cius 21-én Kárpátalján. A látogatás során Beregszászon is 
jártak: Zán Fábián püspököt biztosították támogatásukról. 

Forrás: reformatus.hu 2022. március 21.

Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban, 
Barátaink, Támogatóink! 
Az Erdélyi Gyülekezet Karitatív és Kulturális Központja 
az Ukrajnából menekülni kényszerülők számára folyama-
tosan szálláshelyet biztosít. Mindezeken túl a Kárpátalján 
lévő karitatív szervezetekhez és testvérgyülekezeteinkhez 
pénz- és egyéb adományokat juttatunk el. Amennyiben 
van rá lehetőségük, kérjük, hogy karitatív munkánkat 
pénzadománnyal, tartós élelemmel vagy tisztálkodási sze-
rekkel szíveskedjenek támogatni! 
Tisztelettel kérjünk Mindenkit, hogy esetleges pénzado-
mányaikat a 11784009-20603382 bankszámlaszámra utal-
ják át, a közleményrovatban feltűntetve a következő meg-
jegyzést: „az ukrajnai menekültek megsegítésére”. 
A tartós élelmet és a tisztálkodási szereket az alábbi címre 
kérjük eljuttatni: 1106 Budapest, Gyógyszergyári út 3.
A menekültek megsegítésével kapcsolatos mindennemű 
kérdésben hívja a +36 30 172 0080- as telefonszámot!
„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; 
hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő sze-
génysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8,9)
Áldáskívánással:Dr. Fazekas István intézetvezető lelkész
ERDÉLYI GYÜLEKEZET –  REMÉNYSÉG SZIGETE
Karitatív és Kulturális Központ, 1106 Budapest, Gyógy-
szergyári út
Telefon: +36 1 341 66 02 Mobil: +36 30 172 0080
E-mail: info@erdelyigyulekezet.hu  ---   Web: www.
erdelyigyulekezet.hu

Jótékonysági hangverseny
2022. április 9-én este jótékonysági koncert kerül megren-
dezésre Hágában, a Heilige Familiekerkben. A koncertet 
Kovács Katalin szervezésével Hollandiában élő magyar 
zenészek adják az ukrajnai háború menekültjeinek meg-
segítésére. A hangversenyen köszöntőt mond dr. Kocsis 
András, Magyarország Hágai Nagykövete, Hoeks-Györky 
Zsuzsa, a Hollandiai Magyar Szövetség alelnöke, dr. Her-
mán M. János zwollei lelkipásztor és Tápai Katalin, a Hol-
landiai Magyar Katolikusok Egyházközségének alelnöke.

Magyaroszágra március 20-ig több mint 450 000 ember 
menekült a kárpátaljai határállomásokon keresztül. Ezen-
felül Ukrajna keleti és déli részéből Kárpátaljára mintegy 
300 000 menekült érkezett. A menekültek fogadásában és 
ellátásában Magyarországon az Ökumenikus Segélyszerve-
zet vállalja a legnagyobb részt. Ők juttatnak nagyszabású 
segélyszállítmányokat Kárpátaljára is.

Mi, Hollandiában élő magyar zenészek is részt szeretnénk 
venni a menekültek megsegítésében, innen a távolból, az-
zal, amit csak mi tudunk adni: a zene összetartó erejével. 
A hangversenyünk bevételét a Magyarországi Ökumenikus 
Segélyszervezet munkájának támogatására szánjuk!

https://segelyszervezet.hu/

Felvidéki kapcsolat az ukrán határon kiala-
kult helyzetről
Beste Dineke! 

Eerst: bedankt voor uw brief en dat jullie aan ons denken 
en helpen willen. Ik vertel in het kort over de toestand 
hier: De situatie is niet goed. De vrijwilligers van onze kerk 
helpen op twee grensovergangen: 

1. Velke Slemence (voor de Hongaarse inwoners: 
Nagyszelmenc) – is een kleine grensovergang, alleen 
voor voetgangers. In de laatste 24 uur kwamen er 1252 
vluchtelingen aan.

2. Vysne Nemecke (voor de Hongaars bevolking: 
Felsőnémeti) – is een grensovergang ook voor auto’s. Hier 
kwamen in de laatste 24 uur 7519 mensen aan. 

Hoofdzakelijk komen vrouwen met kinderen, meestal met 
een kleine tas. Veel vluchtelingen komen met de trein, maar 
zij reizen verder. Het eerste treinstation is Kosice, waar op 
het station chaos heerst. Slowakije is nu nog transitland. 
De vluchtelingen komen, blijven misschien een dag, rusten 
uit en reizen weer verder. 
Wat wij kunnen doen? De vrijwilligers wachten ze op bij 
de grens met boterhammen, verfrissingen, ze helpen en 
wijzen hen de weg. Gisteravond bv kwam een telefonische 
oproep, dat zaterdag 150 kinderen zouden komen, en 
vandaag bakten wij broodjes voor 150 kinderen, daarnaast 
verzamelen wij levensmiddelen en hygiënemiddelen 
die onze kerk vervoert naar Oekraïne (het vervoer is 
zeer omslachtig, soms bijna onmogelijk). Ook hier thuis 
proberen wij ruimte te maken voor pakketten, dat zal over 
een paar weken belangrijkheid zijn, als de vluchtelingen 
niet verder kunnen reizen, maar in de vluchtelingenopvang 
van onze kerken en gemeenten in Slowakije blijven. Nu zijn 
er al een paar families in onze stad. Vandaag vertelde een 
vrouw me, dat er een vrouw met twee kleine kinderen in de 
stad is gekomen die de kinderen in onze kinderopvang wil 
inschrijven. Maandag proberen wij dit op te lossen (ook 
ambtelijk, qua gezondheid en financiering).
In onze kerk maken wij plannen voor de nabije toekomst. 
In onze kerkelijke gemeentes (van oost naar west 500km) 
zijn ca. 450 logies voor vluchtelingen beschikbaar. 1-2 
families verblijven nu al in een lege pastorie. Wij plannen 
niet alleen dat er voeding komt, maar geven ook zielszorg 
aan vluchtelingen, plannen een VakantieBijbelWeek voor 
kinderen uit Oekraïne, als dat nodig zal blijken te zijn, als 
er veel vluchtelingkinderen komen in onze gemeenten. Nu 
weten we nog niet hoeveel mensen er hier blijven (waar 
wij in onze kerk voor moeten gaan zorgen) en hoeveel 
kinderen wij regelmatig zullen gaan ontmoeten. Alles is 
nog onzeker 
Ik denk, dat de situatie nog slechter gaat worden. Hier, 
dichtbij van de grens, zijn de mensen daar bang voor. De 
soldaten zijn al hier, de militaire konvooien komen, de 
helikopters zien we en de jachtvliegtuigen horen we. Er is 
paraatheid. Maar wij hopen op onze God, die behoed ons, 
en wij doen wat mogelijk is.
Als jullie meer vragen hebben, of als ik iets kan doen, 
schrijven jullie dat alstublieft. 
Lelkipásztori tudósítás.- Dineke Rohaan aa. küldte el a 
szerkesztőségünkbe 2022 márc. 15-én

https://reformatus.hu/percrol-percre/karpataljara-utazott-a-negy-magyarorszagi-fogondnok-hetfon/
mailto:info@erdelyigyulekezet.hu
http://www.erdelyigyulekezet.hu
http://www.erdelyigyulekezet.hu
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NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR 
EGYHÁZI ÉS VILÁGI HÍREK
GPS, a biztonság íze – Párizs 
Ez év márciusának első vasárnapján a Szatmár-szigetlankai 
református lelkészre került sor, az ő élménybeszámolóját 
olvashatják az alábbiakban.

Párizs magyar református gyülekezetébe volt hivatalos 
Rácz Ervin szigetlankai lelkipásztor. A Franciaországi 
Magyar Protestáns Református Egyház havonta egyszer 
tart istentiszteletet. Bérelik a templomot. Nincs lelki-
pásztoruk, 25 éve minden hónapban más-más meghí-
vott lelkész prédikál. Nagy Erika sárközújlaki- és Máthé 
Róbert vetési lelkész már szolgált ott. Ez év márciusának 
első vasárnapján a Szatmár-szigetlankai református lel-
készre került sor, az ő élménybeszámolóját olvashatják 
az alábbiakban: 

Meglepve, hálával és örömmel olvastam a meghívót pár 
hónappal ezelőtt: Párizsba mehetek prédikálni! Heddad 
Annamária ottani gondnokasszonnyal három évvel ez-
előtt ismerkedtem meg Balatonfüreden a Nyugat-Európai 
Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) 
konferenciáján. Óriási megtiszteltetésnek éreztem meghí-
vását.

Természetesen odaszökött a gombóc a torkomba: első 
repülőutam, hogyan találok oda, izgalom, drukk… Itt-
hon közel vagyunk a háborúhoz, a diakóniai szolgála-
ton keresztül próbáltunk segítséget nyújtani, egy kicsit 
lelkiismeretfurdalásom is volt, hogy itt kell hagyjam egy 
időre ezt a terepet és a csapatot.

Isten tenyerén eljutottam Párizsig. Jó élmény maga a repü-
lés is. Csak közben azon gondolkodtam, hogyan lehet ezt 
istenhit nélkül gyakorolni. Egyáltalán élni, hogy lehet anél-
kül? Sokan teljesen természetesnek veszik: valami felszáll 
és rendben le is érkezik. Egy repülő sem maradt még fenn, 
ugye? De, ha ebbe úgy igazán belegondol az ember, nem 
száll el magától! Fenn lenni, és mégis alázatosnak maradni! 
– nem kis feladat.

Megérkeztem a Charles de Gaulle Reptérre. Már ott elámí-
tott az, hogy milyen modern körülmények között történik 
minden, s közben gondolkodtam, miről fogok ott prédikál-
ni, hiszen nekik biztos megvan mindenük, jól élnek, vajon 
mire van szükségük? S aztán ahogy jöttem ki a reptérről, 
kb. egy tucat katona kalasnyikovval a kezében járt-kelt. 
Őrizték a rendet. Közben egy kislány zongorázott. Szür-

reális volt az egész. Lezsibbadtam. Iszkoltam kifelé! Azért 
máris hálát adtam, hogy nálunk ilyen nincs. Biztonság… 
– jó prédikációs téma.

GPS vezetett. Pontos leírást kaptam, hogy melyik metró-
ra kell felüljek, hány megállót kell menjek, hogy eljussak a 
szálláshelyig. Gyönyörködtem a francia nyelvben, csodála-
tosan szépen hangzik. Valamit, egy-egy szót értettem belő-
le, de az nem sok. Vajon ilyen az is, amikor azt mondják: be 
szépen prédikált a tiszteletes úr!!! – de nem igazán értenek 
belőle semmit? … Megérkeztem a Liszt Ferenc Intézethez, 
ott volt a szálláshelyem. Ez egy párizsi magyar helyiség. A 
közelben van a második legnagyobb párizsi templom, a 
Saint Sulpice, miután leraktam a csomagom, első utam oda 
is vezetett, hogy hálát adja az útért. Éppen mise volt, szép 
számmal voltak jelen, mindenféle árnyalatban. Még akkor 
este elsétáltam a Notre Dame-ig, s megtekinthettem, ami 
megmaradt égési sérülése után.

„Ballagtam éppen a Szajna felé /S égtek lelkemben kis rő-
zse-dalok:/Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,/Arról, hogy 
meghalok.” (Ady Endre)

„Nem halok meg, hanem élek.” (Zsolt 118,17)

Másnap aztán nyakamba vettem a lábam, amit lehetett 
megnéztem. Eiffel toronytól a Parc de Prince (PSG) Stadio-
nig (kihagyhatatlan egy focidrukkernek, csak azt sajnálom, 
hogy a Stade De France-hoz nem jutottam el) … Csigát 
nem ettem, igazából a sok szép épület között egy ideig még 
enni is elfelejtettem.

Vasárnap Heddad Annamária gondnokasszonnyal sétál-
tunk a sanzelizén, meg a Sacre Coeur környékén. Elmondta 
nekem a párizsi magyar református gyülekezet történetét: 
A külföldön élő magyar állampolgárok gondozása évszáza-
dos múltra tekinthet vissza. A Párizsi Magyar Református 
Missziói Egyház 1925-ben jött létre. A korábban Francia-
országban már tanulmányokat folytató Kulifay Imre (1908-
1986) kinevezésével a párizsi magyar gyülekezet élén év-
tizedekig legendás lelkész állt, aki a második világháború 
alatt kivette részét az embermentésből, 1945 után  pedig 
a  Franciaországban és Belgiumban fogvatartott magyar 
hadifoglyok sorsán igyekezett könnyíteni, 1956-ban pedig 
az újabb menekülthullám fogadásán dolgozott. Jelenleg a 
párizsi gyülekezet havi egy istentiszteletét vendéglelkészek 
szolgálatával oldják meg immár 25 éve. Nem csak Magyar-
országról, de a határon túli Kárpát-medence egyházkerüle-
teiből ill. Nyugat-Európa országaiben szolgáló – több mint 
200 magyar református lelkész fordult meg eddig náluk. A 
Kárpát-medencei Generalis Konvent segíti a gyülekezetet 
vendéglelkészek küldésével…

IGEsziget! A Szatmárnémeti-Szigetlankai Református 
Egyházközség Facebook oldalán több mint háromszázszor 
jelentkeztem már be, az istentiszteletek közvetítésein kívül. 
Gondoltam én arra, hogy sokan nézik ezt Franciaországból 
is, de hogy ennyien?  Nem gondoltam volna. Sok kedves 
emberrel ismerkedtem meg úgy, hogy ők már ismertek. 
Megható élmény volt. A Szentlélek Protestáns templomot 

Þ
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több gyülekezet is béreli. Előttünk egy dél-koreai protes-
táns gyülekezet tartott ott istentiszteletet: jó volt kicsit be-
kapcsolódni dicsőítésükbe. Ismertem az éneket magyarul. 
Jelen volt a Szentlélek a Szentlélekben.

Az igehirdetésem témája, mint ahogy fentebb írtam, adott 
volt: biztonság, vezetés. „Bízzál az Úrban teljes szívből, és 
ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, 
és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld 3, 5-6) Isten kész 
vezetni bennünket a Szentírás szavain keresztül, Szentlelke 
által, jeleket adva, hitben elöljárók tanácsaival és bölcsessé-
gével. Mi megfoghatjuk az ő kezét úgy is, hogy azt mond-
juk: szeretlek, bízom benned, vagy azt: félek, vigyázz rám, 
vagy: tanácstalan vagyok, vezess! Az élet vándorának ez a 
legjobb GPS-e. 

Közben kisgyermekek hangja is színesítette prédikációmat, 
aminek azért örülök, mert ez az élet és a jövő zaja. Minden 
gyülekezetünknek kívánom! Hálás vagyok a gyülekezet 
fogadásáért, és azért a szeretetért, amit Isten általuk adott 
nekem.

Másnap indulás hazafelé… Még egy gyors séta, egy kávé 
a demagógban… Bámészkodás, ámulás… és nem én len-
nék, ha ez nem történt volna meg: elkéstem a kijelölt re-
pülőjáratot… de van következő járat. Következő esély. Ma 
még lehet, ma még szabad. Ez a jó a feltámadás hitével is. 
Nem mentem el az óceánig, de eszembe jutott Pál Ferenc 
római katolikus lelkész egyik meséje: Az óceánban kelnek 
föl a nagy és a kis hullámok. Ezek a hullámok természe-
tesen mennek, mennek a part felé. Megy egy pici hullám, 
és mögötte meg egy hatalmas. A kicsi hullám vígan hul-
lámzik ott, az óceánban, élvezi az életet. De ahogy egyre 
közelebb kerül a parthoz, hirtelen tudatosul benne, ahogy 
látja az előtte lévő hullámnemzedékeket, hogy mindegyik 
elenyészik ott a parton. Hirtelen rémült lesz, és próbálna 
lassítani, de mögötte megy a hatalmas hullám. Úgy fölkiált 
elkeseredve és kétségbeesetten: „Én is el fogok enyészni?” A 
nagy hullám mögötte azt mondja: „Jaj, te kicsi hullám! Nem 
tudod azt, hogy mi nem csak hullámok vagyunk, hanem en-
nek a hatalmas óceánnak mindig is a részei maradunk?”

Hálás vagyok, hogy ennek a nagy egésznek, – ami a világ, 
mint óceán, – egy számomra új darabját megismerhettem. 
Isten óvja református magyar testvéreinket, szerte e vilá-
gon, ne olvadjunk be, adjunk ízt!

Rácz Ervin-Lajos lelkipásztor, Szatmár-Szigetlanka

Forrás: refszatmar.eu

Szijjártó Péter: Magyar Ház létesül London-
ban 

A magyar kormány megvásárolta a Trafalgar tér szomszéd-
ságában levő hétemeletes épületet, amely a londoni Magyar 
Ház lesz – közölte a külgazdasági és külügyminiszter va-
sárnap. 

A Facebookon közzétett videóbejegyzésében Szijjártó Pé-
ter elmondta, hétvégi magyar iskola, színházterem is lesz 
az épületben, ahol kiállításokat, előadásokat is tartanak a 
helyi magyarságnak.

A tárcavezető hangsúlyozta, Londonban és környékén sok 

magyar él, ott dolgoznak vagy tanulnak, de eddig a város-
ban 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 ál-
lamisággal rendelkező országhoz – méltó helyen őrizhes-
sük és mutathassuk be a kultúránkat Londonban” – fogal-
mazott 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

– mondta a miniszter, hozzátéve, a gyermekek számára a 
hétvégi iskola lehetősége, a magyar nyelv oktatása is meg-
található lesz majd a kínálatban. 

Szijjártó Péter szerint a választáson eldől, hogy folytatód-
hat-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 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”.

Forrás: magyarnemzet.hu

HOLLANDIA
Gezin hoeksteen in Hongarije én Kesteren
Ambassadeur András Kocsis bezoekt gemeente Neder-
Betuwe. Het gezin als hoeksteen van de samenleving was 
een belangrijk gespreksthema

Een doordeweekse dag begint voor hem 
meestal met het naar school brengen 
van zijn kinderen van zes en vier jaar. „Mijn werkschema 
is daarvoor nu eenmaal flexibeler dan dat van mijn 
vrouw.” Als typisch Nederlandse hapjes lust And-
rás Kocsis graag oliebollen, poffertjes en bitterballen. 
De Hongaarse ambassadeur vertelde dat aan circa 75 
vijfdeklassers van het Van Lodenstein College in Kesteren 
tijdens een kort werkbezoek aan Neder-Betuwe. Sommige 
leerlingen kenden Hongarije van een uitwisseling in 2019 
met het gereformeerde József Lévay-gymnasium in Mis-
kolc in het noordoosten van het land.

Kocsis was in Kesteren op verzoek van de plaatselijke 
SGP. De aanleiding om hem uit te nodigen is de 
gezinsvriendelijke politiek van Hongarije. „Daar ligt voor 
ons het verband”, aldus wethouder Nees van Wolfswinkel, 
die in zijn welkomstwoord in de aula van het VLC 
benadrukte dat Neder-Betuwe een kinderrijke gemeente 
is. De SGP profileert zich dan ook graag als gezinspartij.

Ð

https://refszatmar.eu/gps-a-biztonsag-ize-parizs-meger-egy-istentiszteletet/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/02/szijjarto-peter-magyar-haz-letesul-londonban
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Steunpilaren

De wethouder refereerde aan een uitspraak van Katalin 
Novák, destijds minister voor familiezaken, nu de eerste 
vrouwelijke president van Hongarije, dat „kiezen voor het 
leven” haar drijfveer is. „Een man en een vrouw mogen in 
liefde kiezen voor elkaar en ervoor kiezen om leven van 
God te ontvangen.

Beeld: RD. Foto: Anton Dommerholt

Gezinnen, kinderen en families zijn de steunpilaren van 
onze maatschappij”, aldus Novák. Van Wolfswinkel: „Dat 
is in lijn met onze gedachte dat het gezin de hoeksteen van 
de samenleving is.”
„We hebben in dat opzicht veel gemeenschappelijk”, 
reageerde ambassadeur Kocsis. „Hongarije is ervan 
overtuigd dat het bewaren van christelijke principes de 
weg is om Europa te bewaren. Helaas neemt wekelijks 
kerkbezoek in Hongarije af, maar veel dagelijks leven 
is er wel gebaseerd op christelijke principes. In ons land 
worden niet, zoals in Nederland, kerken getransformeerd 
tot bibliotheken of boekwinkels. Hopelijk zal dat in ons 
land nooit gebeuren.” Kerk en staat zijn ook in Hongarije 
gescheiden, aldus Kocsis.
„Maar dat betekent niet dat de staat niet een christelijke 
levensstijl kan promoten. Gezinnen met drie of meer 
kinderen worden steeds gewoner in Hongarije en de 
regering stimuleert dat om het land te laten opbloeien. 
Zeker zes procent van de staatsuitgaven komt ten goede 
aan gezinnen.”
Oekraïne

De actualiteit werd niet vergeten: de inval van Rusland in 
Hongarijes buurland Oekraïne. „Onacceptabele agressie”, 
oordeelde Kocsis. „Eerste prioriteit voor onze regering is 
dat de vrede in Oekraïne terugkeert.”

Hongarije ving inmiddels 200.000 vluchtelingen op. „Niet 
alleen de staat doet dat, ook burgers ontfermen zich over 
hen. Vluchtelingen hebben recht op bescherming en 
hulp. Hongarije is voor hen het eerste veilige land, net 
als dat tijdens de Balkanoorlog gold voor vluchtelingen 
uit voormalig Joegoslavië. Dat is het grote verschil met 
de Syriërs die in 2015 met georganiseerde reizen naar 
Hongarije kwamen. Voor hen zaten er zes, zeven veilige 
landen tussen.” Kocsis vertrok niet met lege handen. Hij 
kreeg een kenmerkend Neder-Betuws presentje mee: een 
Elstar-appelboompje en een tas met appels en peren. En 
hem werd als zegenbede Psalm 134:3 toegezongen.

John Bunyan

De ambassadeur nam ook een kijkje in het kerkgebouw 
van de gereformeerde gemeente in Opheusden, waar ds. 
W. Mouw en enkele ouderlingen hem ontvingen. Organist 
Pieter van Dam verraste hem door het Hongaarse volkslied 
te spelen.

De predikant overhandigde Kocsis een Bijbel en De 
Christenreis van John Bunyan in het Hongaars. In de 
consistoriekamer werd gesproken over het verspreiden van 
het geloof.

„Dat is vandaag de dag niet makkelijk”, besefte Kocsis. 
„Veel mensen achten zich comfortabel in hun leventje en 
zijn moeilijk te bereiken.

Ik voel dat met u mee. Voor mij is het ook niet eenvoudig 
om vertegenwoordiger te zijn van een staat die christelijk 
en conservatief wil zijn. De hoofdstroom van Europa is 
allesbehalve dat. Maar dat moet ons er niet van weerhouden 
op te komen voor het goede.”

Artikel van – Jan Kas.Verschenen in het Reformatorisch 
Dagblad, 12 maart, 2022

Forrás: https://www.rd.nl/artikel/967060-gezin-als-
hoeksteen-verbindt-hongarije-en-neder-betuwe 

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

(Kép forrása: reliwiki.nl/Anton van Daal CC BY-NC 3,0)

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/

Ð

https://www.rd.nl/artikel/967060-gezin-als-hoeksteen-verbindt-hongarije-en-neder-betuwe
https://www.rd.nl/artikel/967060-gezin-als-hoeksteen-verbindt-hongarije-en-neder-betuwe
https://reliwiki.nl/index.php/Bestand:Zwolle,_Ter_Pelkwijkstraat_17_-_Plantagekerk-AntonvD-2015-065.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.nl
https://www.hongarijevandaag.nl/portal2/overigen/samenleving/5035-nederlandse-kerken-en-hongaarse-kinderen
https://mjaalders.nl/hongarije/
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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 
Ingyenes parkolás a közelben:” Gratis parkeren in Zwolle 
is mogelijk. Je kunt gratis parkeren op het parkeerterrein 
bij het provinciehuis van de provincie Overijssel aan de 
Luttenbergstraat 2 te Zwolle.”

13:00 Istentisztelet, Szolgál: Hermán János lelkész. Kántor: 
Deuten Makkai Réka 
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 hol-
land és magyar protestánsok kapcsolatáról a két világháború 
között. 

https://mjaalders.nl/nederlandse-en-hongaarse-
protestanten/

Zenei közreműködés: Laura Snijders

Mindenkit szeretettel várunk! Előzetes bejelentkezés szüksé-
ges a hollandiaimikes@gmail.com címen.

HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK ZWOLLEI 
GYÜLEKEZETÜNKBŐL

A zwollei istentisztelet résztvevői 2022 
március 13-án

Snijders-Dósa Tünde felvétele 

Virágvasárnap és Húsvét ünneplésére 
készülünk

Feltámadott Krisztus Urunk első szavaival 
köszöntjük az olvasókat:

„Békesség néktek!”
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a világ 

népeinek!

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.

• január 9. – Hermán M. János, Urk
• február 13. – Barta Lívia, Zwolle
• március 13. – Közgyűlés. Böjtfői úrvacsoraosztás. 

Debreczeni Júlia, Zwolle, 14.30
• március 27 – Mikes Kör kihelyezett ülése, Zwolle, 

Plantagekerk, Hermán M. János, 13 óra.. 
• Április 10 Virágvasárnap. Szolgál nt.Erbach Viola
• Április 18 – Húsvét másod napja, úrvacsoraosztás. Szol-

gál Kelemen A. Csongor, 14.30
• 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 úrva-

csoraosztás
• November 13
• November 27 – Advent, úrvacsoraosztás
• December 11
• December 25 – Karácsony első napja, úrvacsoraosztás. 

Ünnepély a gyermekekkel.

Þ

Þ
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https://mjaalders.nl/nederlandse-en-hongaarse-protestanten/
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Családlátogatást a híveink kérésére végzünk a szolga-
társaink bevonásával, Hollandia egész területén. Ve-
zető lelkipásztor: drs. Kelemen Attila Csongor. Misz-
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 Jó-
zsef, Berekméri Filep Annamária, Czimbalmos Klára és 
Truczkai Adrienn. 
Orgonista: dr. Robert Helder. Gyermekfoglalkozások 
vezetője: Rohaan Éva. Webmester: Téglásy Sándor. Olva-
só szerkesztő: Téglásy Sándor. A Zwollei Magyar Refor-
mátus Egyházközség istentiszteleteinek a helye: Lutherse 
Kerk, Koestraat 2-4, Zwolle, kivéve amikor a meghívó-
ban másként jelezzük. Info: jhermanm@gmail.com Tel: 
038-4233247 

 –refistentiszteletzwolleban
Web oldalunk, vagyis a honlap jelzete: https://
zwolleireformatus.nl/ Webmester: Téglásy Sándor Hon-
lapunk címe: https://zwolleireformatus.nl/ 
A Harangszó elérhetősége: https://zwolleireformatus.nl/
zwollei-harangszo/ 
Az országos szabályok szerint a presbitérium felelős a jár-
ványügyi előírások betartásáért.

Jézus Krisztus mondja: 

„Aki énhozzám jön, 
azt én nem küldöm el.”

Jn 6,37

 A 2022. év igéje.

Virágvasárnapi imádság
Mennyei Atyánk! Hálás szívvel csendesedünk el Előtted 
Virágvasárnap azért a szeretetért, kegyelemért, és gond-
viselésért, melyet a hét napjainak sűrű forgatagában meg-
tapasztalhattunk. Köszönjük Neked, mikor erőnk lankadt 
te azt kipótoltad, mikor csüggedtünk Te vigasztalásoddal 
mellénk álltál, mikor örömünket Tőled kapott ajándéka-
idban megkaphattuk. Áldunk és magasztalunk a teremtett 
világ csodájáért, melyet a rügyező gyümölcsfákban, a zöl-
dülő vetésben, a természet megújulásában vehetünk észre. 
Kérünk ezért a megújulásért egyéni életünkben is. Te légy 
az Krisztus, aki életünkbe bevonulsz, alázatos dicsőséges 
Királyként, hogy ott uralkodj és bennünket is úrrá tégy bű-
neink, mulasztásaink felett.  Úr Jézus a felsőruhánk helyett 
bűneinket tesszük le Eléd és pálmafaágak lengetése helyet 
a Te nagy neved segítségül hívásával borulunk le Előtted. 
Leborulunk és kérünk, hogy e mai ünnepi vasárnapon is 
légy jelen velünk. Légy jelen és Lelked által elevenítsd meg 
virágvasárnap történetének üzenetét, tedd azt személyes-
sé, hogy a tarsolyunkban valami többel induljunk el lélek-
ben a nagyhétben. Kérünk az előttünk álló ünnepért, hadd 
tudjuk megrökönyödni szereteted nagyságán a keresztnél, 
és az üres sír tudata mélyítse hitünket a feltámadott Krisz-
tusban. Szentháromság egy örök igaz Isten, Tiéd minden 
dicsőség mennyen és földön. Ámen.

Kis Kendi Dávid, 2022 márciusában

Nagypénteki imádság
Úr Jézus Krisztus, Istennek ártatlan, szent és hibátlan Bá-
ránya, aki magadra vetted vétkeinket, és bűneinket felvitted 
testben a keresztfára! Áldunk Téged az elszenvedett ütése-
kért, áldunk Téged a könnyekért, áldunk Téged az erőért, 
amivel a keresztet hordoztad, áldunk Téged bátorságodért, 
amivel ellenségeidnek megfeleltél, áldunk Téged a vigaszta-
ló szavakért, amiket a kereszten mondtál, és áldunk Téged 
szent halálodért, amivel a bűn átkát szétzúztad.

Drága Megváltónk, igaz Messiásunk! Vonj közel magad-
hoz, hogy lelkünk idegenségét és félelmét legyőzve, közel-
ről szemléljük a megtartó szenvedés titkát, és kövessünk 
Téged egészen a keresztig, egészen a sírig.

Úr Jézus Krisztus, a Te kezedbe ajánljuk Lelkünket, aki 
megtartod életünket most és dicsőséges országodban. 
Ámen!

Írta dr. Barta Zsolt

Û Â Û

Û Â Û

Ð
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Összesítő a 2021-es évben tartott zwollei 
magyar református istentiszteletek 
látogatottságáról és egyéb adatokról
Lectori Salutem!

Istentiszteleteink lefolyásáról minden alkalommal kimerítő 
jegyzéket készítünk és irattárra helyezzük. A kétnyelvű litur-
giák, 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 Johan-
na (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 pillana-
tában a webmester: Téglásy Sándor bölcsész, informatikus. 
Grafikai szerkesztő: Szomor Attila ref. lp. Siter.

A Presbitérium tagjai: Urbán Ákos gondnok, Truczkai József, 
Rostás Kriszta Tímea, Tárnok Eszter, Snijders-Dósa Tünde, 
Szilágyi Árpád valamint nt. Kelemen Attila Csongor és nt. 
Hermán M. János. (Magyarországra hazaköltözött testvé-
reinkre: Németh Piroska presbiterre és családjára, dr. Berta 
Balázs presbiterre és családjára, valamint dr. Érsek-Berta 
Réka orvos diakónusra hálás szívvel gondolunk. E helyen is 
említést teszünk a derekasan végzett gyülekezetépítő mun-
kásságukról. Diakónusok: Czimbalmos Klára, Berekméri 
Filep Annamária, Bodor József és Truczkai Adrienn.

Pénztáros: Rostás Kriszta Tímea presbiter, helyettesei Ke-
lemen Attila Csongor és Urbán Ákos. Gyermekfoglalkozá-
sok vezetője: Rohaan Éva nagyváradi/zwollei vallástanár, 
szociális munkás.

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

Egyházközségi irodavezető az 1948-ban született dr. Her-
mán M. János nyugalmazott zwollei lelkipásztor, aki a titká-
ri feladatok végzése mellett a Presbitérium részéről orszá-
gos, Hollandia egész területére kiterjedő missziói feladatok 
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 beik-
tatott egyháztagok. Három diakónusunk római katolikus 
vallású, rendszeresen járnak istentiszteletre, szociális fel-
adatokat is ellátnak: embereket hoznak az istentiszteletekre 
és családokat látogatnak, olykor a gyerekfoglalkozásokat is 
ők vezetik, nem is beszélve a szeretetvendégségek szerve-
zéséről és lebonyolításáról. —A presbiterek és diakónusok 
eddig valamennyien szabályosan bemutatkoztak, továbbá 
hozzájárultak az egyházi lapunk anyagának a szerkeszté-
séhez.

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 te-
vékenysége az elmúlt esztendőben számottevő volt: márci-
us 15-én, augusztus 20-án, október 23-án Hermán M. János 
lp. ünnepi beszédeket tartott, továbbá részt vettünk a Mi-
kes Kelemen Kör ülésein. Visegrádon 2021 szept. 2-5 nap-
jain 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 Hírleve-
lének hasábjain vagy a facebookon történik, itt is köszönjük 
a Szövetségnek a hirdetési lehetőséget. Ezennel köszönetet 
mondunk a Magyarországi Református Egyház elöljáró-
inak, közvetve pedig a magyar kormánynak a nagylelkű 
támogatásért. A MRE Zsinatának a részéről tiszteletremél-
tó támogatásban volt részünk, sok gondunkon segítettek a 
szolgálataink végzésében. Szívbéli hálánkat fogadják szere-
tettel! Solo Deo Gloria! – 
Megjegyezzük, hogy a hollandiai holland református egy-
házakkal hivatalos kapcsolatunk nincsen, azon kívül, hogy 
karácsony táján minden évben felkérnek a közös ünneplés-
re. Anyakönyvezés szempontjából megoldatlan a helyzet. 
Erre is oda kell figyeljünk, fájdalmas, hogy a próbálkozása-
ink még nem jártak eredménnyel.

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

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

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

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

Kiadásaink megnevezése: terembér, vendéglelkészi trakta-
ment és útiköltség térítés, kántori honorárium, útiköltség 
térítés családlátogatásra, vasúti bérlet, útiköltség és részvé-
teli díj Nyugat-Európai Protestáns Gyülekezetek Szövetsé-

https://zwolleireformatus.nl/
https://www.facebook.com/refistentiszteletzwolleban/
https://www.facebook.com/refistentiszteletzwolleban/
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gének éves gyűlésére, tiszteletdíj honlapgazdának, tisztelet-
díj egyházi kiadvány (Zwollei Harangszó) szerkesztőjének, 
egyházi naptár és kiadvány vásárlására. 

A kétnyelvű istentiszteleti alkalmakon a prédikáció min-
den istentiszteleten holland fordításban is elérhető és leg-
alább tíz példányban sokszorosítjuk. Az elmúlt esztendő-
ben 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 mérhetet-
len adatok, amikor az online bibliaórákon és a három on-
line 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, meg-
osztás 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 konfirmá-
ciós 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 vehet-
nek, akár így virtuálisan is, a hitéletben. Bizonyára nagyon 
ki lehettek éhezve arra, hogy az igazi életet, a jelenléti isten-
tisztelet bemutatását láthassák.” Követőink jelenlegi létszá-
ma a facebookon: 1076.

 Temetésünk két alkalommal volt: a május 11-én elhunyt 
Demény Attila zeneszerző felett prédikált Hermán M. Já-
nos (2021 május 17-én) Kolozsváron. Klaas Werkman 
testvérünk temetésén is szolgáltunk Emmeloordban egy 
búcsúbeszéd tartásával 2021 július 22-én. Felnőtt konfir-
mációjára 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 érkezé-
sének. Debreczeni István, Kis Kendi Dávid, Barta Zsolt és 
Barta Lívia már szolgált körünkben, négy gyermekük a 

zwollei gimnáziumban tanul. Debreczeni Júlia ma, márc. 
13-án szolgál Zwolleban, Erbach Viola pedig DV virág-
vasárnap, április 10-én. Idén, a családkönyvbe bejegyzett 
látogatások száma 27, azaz huszonhét címen kerestük fel 
a híveinket. —- Istentiszteleti eseményeinket a saját bel-
ső címtárunk (159 cím), illetve a külső kör címtára (310) 
alapján, minden alkalom előtt legalább 5-15 nappal hir-
detjük 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, megtalál-
ható a HMSz honlapján https://www.hongaarsefederatie.
nl/wp-content/uploads/2020/05/HMH2021-internetre-
kics-jav.pdf 

A HMSz havonta megjelenő digitális Hírlevél minden al-
kalmunkat meghirdeti és ez is jelentős segítségnek számít. 

A Magyarországi Református Egyház címere mint támoga-
tónk honlapunk kezdőlapján látható.

Terembérlő lutheránus testvéreink felemelték a bérleti dí-
jat. Szükség van egy hollandiai magyar házra vagy állandó 
használhatóságú telekre a járványos időkben. A Hollandi-
ai Magyar Protestáns Lelkigondozói Szolgálat Alapítványa 
teljesen elzárkózott, jelenleg hasznavehetetlenül sínylődik. 
Továbbá megjegyezzük, hogy presbitérium(-ok) felállításá-
nak 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 hí-
veink javaslataira és a lelki életben való részvételére. Isten 
áldása legyen az olvasókon és a Krisztus Egyháza ügyén 
imádkozók életén.

Jóváhagyásra került a presbiteri gyűlésen, Zwolle, 2022 
február 12-én

Þ

Þ

https://www.hongaarsefederatie.nl/wp-content/uploads/2020/05/HMH2021-internetre-kics-jav.pdf
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Közgyűlést tartottunk 2022 március 13-án
Az istentiszteletet követően nt. Kelemen Csongor, az egy-
házközség lelkipásztora, és Urbán Ákos gondnok vezette le 
a meghirdetett közgyűlést, amelynek Szilágyi Árpád presbi-
ter volt a jegyzője. Ez alkalommal a hívek elfogadták a 2021. 
évi lelkészi jelentést, a pénztári jelentést, és megbeszélték a 
sürgős teendőket. Kiemeljük a Nyugateurópai Magyar Pro-
testáns Gyülekezeti Szövetséghez való csatlakozási szándé-
kunkat, amelyet a jelenlévők megszavaztak, továbbá dön-
töttek az évi egyházfenntartási járulék összegéről, amelyre 
nézve hatvan euró befizetését javasolták az egyházközségi 
pénztárba. Szíriai protestáns lelkipásztor testvérünk (Ut-
recht) szolgálatra való meghívását május 8-ra, vagy vala-
melyik novemberi vasárnap dátumára javasolták. Elhatá-
rozták a braunschweigi és a brüsszeli presbitériumokkal 
való kapcsolatfelvételt, gyülekezeti kirándulás céljával. 
Istené a dicsőség az áldásokért, a jószívű hívek szolgálatá-
ért. Kide egyházközség leégett parókiájának az újjáépíté-
sére kétszáz eurót kitevő perselypénz gyűlt össze, amely-
hez a Snijders család még száz eurót adományozott. SDG!

Következő istentiszteletünk Virágvasárnap alkal-
mával, 2022. április 10-én lesz. Húsvét másodnapi 
úrvacsorás istentiszteletünkre április 18-án kerül 
sor. 

Március 13-i istentiszteletünkön a szokásos perselyes 
adakozáson túl Kide egyházközségének és a kárpát-
aljai gyülekezetek számára is hirdettünk gyűjtést. 
Bankszámlánkra is lehet adományt küldeni!

Bankrekening: NL46 INGB 0006 936050, Hongaarse 
Protestantse Gemeente, Zwolle

Istentiszteleteinkre és a szeretetvendégségekre min-
denkit tisztelettel várunk!

DONA NOBIS PACEM!
Jöjj, béke,légy már úr a föld felett!
A világ népe hadd ismerje meg:
Mily jó a béke, s gonosz a halál,
ki békét lel, az életet talál.

Szívünkbe békét adj, irgalmas Úr!
Lelkedből légyen elmém, lelkem új,

hogy hittel bízzam életem terád,
Békében hívj majd országodba át!

Igéddel áldj meg bennünket, Urunk,
Igy lesz e hajlék lelki otthonunk,

Buzdíts, h. szívvel szolgáljunk neked,
Áraszd e házra áldott lelkedet!

(Lásd az 2021-es
Református Énekeskönyv

841. énekét.)

/Jean Sibelius 1899-ben szerzett közismert műve a 
’Finlandia’, az orosz hódítás elleni tiltakozás jegyében 
született. Előttünk a szimfónikus költemény egyik rész-
letére írt kórusmű két verse, a szövegeknek több változa-
ta létezik. Neház időkben a finnek himnuszként éneklik. 
Meghallgatható itt, Sibelius - Finlandia op. 26 (Opening 
of the new Helsinki music hall - https://www.youtube.
com/watch?v=qOSaT6U4e-8 /
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A Siteri Református Egyházközség
karácsonyra elkészült kelyhei.
Kelyheinken is a szószéken található
életfás kehely látható.
(https://www.facebook.com/laszloceramics)
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