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Jézus Krisztus mondja: „Aki 
énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” 

Jn. 6,37. Ez a 2022. év igéje

Igehirdetés– Ádvent 4. vasárnapja
Ószövetségi olvasmány: Ézsaiás 2: 1-5 (A Ref. 
Bibliaolvasó Kalauz napi igéje)
1Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia Júdáról 
és Jeruzsálemről: 2Az utolsó napokban szilárdan fog állni 
az ÚR házának hegye a többi hegy fölött, és kimagaslik 
majd a halmok közül. Özönlik majd hozzá valamennyi 
nép. 3Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk 
föl az ÚR hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson 
minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a 
Sionról jön a tanítás, és az ÚR igéje Jeruzsálemből. 
4Igazságot szolgáltat a nemzetek között, ítéletet hoz 
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minden nép ügyében. Kardjaikból ezért kapákat 
kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket; nép a 
népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. 
5Jákób háza, jöjjetek, járjunk az ÚR világosságában! 
Újszövetségi olvasmány: Lukács 2: 1-20
1Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz 
császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 
2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában 
Kviriniusz volt a helytartó. 3Elment tehát mindenki 
a maga városába, hogy összeírják. 4Felment József 
is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, 
amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és 
nemzetségéből származott, 5hogy összeírják jegyesével, 
Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 6És 
történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 
7és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba 
fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. 
8Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég 
alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az 
Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket 
az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. 
10Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, 
mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely 
az egész nép öröme lesz: 11üdvözítő született ma 
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 
12A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy 
kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. 
13És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent 
meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt 
mondták: 14Dicsőség a magasságban Istennek, 
és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. 
15Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, 
a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el 
Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit 
az Úr tudtunkra adott. 16Elmentek tehát sietve, és 
megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő 
kisgyermeket. 17Amikor meglátták őt, elmondták 
mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok 
hirdettek, 18és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott 
azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 19Mária pedig 
mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében 
forgatta. 20A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és 
magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, 
úgy, ahogyan ő megüzente nekik. 
Az igehirdetés alapigéje:

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség, és az emberekhez jóakarat.

Lk 2,14
Cél: Adjuk Istennek a dicsőséget, akkor lesz békesség 
bennünk és körülöttünk

Szeretett Testvéreim, Keresztyén Gyülekezet!
A karácsonyi istentiszteleteken általában többet 
énekelünk, mint máskor. Nem véletlenül. Ez a bibliai 
hagyományra alapul. Jézus földrejövetelének ígérete 
és Jézus születése ugyanis olyan kitörő örömöt adott 
többek szívébe, hogy Lukács evangéliumának elején, 
ahol Jézus születése van leírva, két fejezetben 4 szívből 
feltörő éneket találunk.

•	 Mária és Zakariás pap már akkor dicsőítik 
Istent Jézusért, amikor Jézus születése még 
nem történt meg, de küszöbön áll.

•	 Az angyalok Jézus születése után azonnal 
éneklésben törnek ki.

•	 Simeon pedig Jézusnak a templomban való 
bemutatásakor dicséri Istent e gyermek 
életéért és a szabadításért, amit általa ad Isten.

Ma az angyalok énekének üzenetével fogunk 
közelebbről megismerkedni. 
“Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség, és az emberekhez jóakarat.”
Mindannyian ismerjük ezeket a szavakat. De mit is 
jelentenek tulajdonképpen?
1.-Istennek adni a dicsőséget
Dicsőség a magasságban Istennek! - miért ezzel kezdik 
az angyalok a világ első karácsonyi énekét? Azért, mert 
nem az embereknek köszönhető, ami karácsonykor 
történt. Akárhogy igyekezett is Augusztusz császár, 
hogy ő szabja meg annak a decembernek az 
eseményeit, ez mégsem állt hatalmában. 
A birodalom lakóinak összeírását azért rendelte 
el, hogy megmutassa: ő mindenek ura, ő alakítja a 
történelmet. Mindenkit számontart, senki el nem 
bújhat előle, mindenki neki tartozik adóval. 
A népszámlálás miatt a birodalom több pontján is 
lázadások törtek ki. A zsidó nép számára különösen 
megalázó volt, szentségtörésnek számított. Mivel a 
zsidó népnek valójában Isten a királya, csak Isten 
tudhatta, hogy pontosan hányan tartoznak az Ő 
népéhez. A császárt azonban ez nem érdekelte. Ő a 
teljhatalmát akarta bizonyítani. Kisebb népvándorlást 
okozott ezzel a parancsával.
Ugyanakkor azt látjuk, hogy Isten a császár tervét a 
saját tervei szolgálatába állítja. Isten azt akarta, hogy 
Jézus a régi ígéretet beteljesítve Betlehemben szülessen 
meg, ahonnét a zsidók legnagyobb királya, Dávid is 
származott. A népszámlálás miatt oda kellett utaznia 
Jézus szüleinek, és így Jézus tényleg pont ott született 
meg, ahol Mikeás próféta több száz évvel korábbi 
próféciája megjövendölte. 
Jézus születése annyira nagy hír, hogy akkor és ott, az 
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éjszaka közepén ki kellett hirdetni.
Az angyalok a pásztorokhoz jönnek el és nekik 
mondják meg először. 
Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, 
amely az egész nép öröme lesz: 11üdvözítő született ma 
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
12A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy 
kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.
A pásztorok számára biztosan hihetetlennek tűnt, 
hogy egy istállóban született gyermek legyen a várva 
várt Messiás.
De az angyalok mindjárt elmondják azt is, hogy milyen 
óriási jelentőségű ennek a gyermeknek a születése, és 
mit vált ki ez az esemény a mennyben és a földön.
“Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség, és az emberekhez jóakarat.”
Karácsonykor a mennyei világ és a földi világ összeér. 
Istent dicsőítik először az angyalok, majd mind több 
ember is. Isten dicsőítése eggyé kovácsol nagyon sok 
féle embert. 
2.-Árasztani a földön az Ő békességét
Isten terve valósul meg karácsonykor. Jézus azért jön, 
hogy elmondja: Isten hajlandó megbékülni velünk, 
bűnökkel terhelt emberekkel. 
És ez nem természetes. Mi, emberek békétlenségben 
élünk. Bizalmatlanok lettünk Istennel szemben. Őt 
vádoljuk minden rosszért. Isten és ember között 
áthidalhatatlan szakadékot tört a bűn.
A mai világban, ha Istenről van szó, akkor majdnem 
mindig negatív értelemben. Ha valami sikerül, azt 
hajlamosak vagyunk a mi érdemünknek látni,
ha valami rossz történik, azért Istent hibáztatjuk.
– Hol volt Ő, amikor kitört a háború?
– Hol van Ő, amikor milliók fagyoskodnak 
Ukrajnában? 
– Hol volt Ő, amikor szeretett családtagunk rákos lett? 
Ezekre a kérdésekre nagyon nehéz választ kapni. Isten 
Jézus születésével azt mutatja meg, hogy Ő itt van 
velünk. Nem elérhetetlen magasságban van, hanem 
onnét saját Fia személyében idejön, hogy felvállalja 
nehézségeinket, kétségeinket, betegségeinket. Isten 
nem ragad ki minket feltétlenül a nyomorúságokból, 
hanem velünk van, fogja a kezünket még a halál 
árnyékának völgyében is. 
Az angyalok éneke világossá teszi számunkra:
– először adjuk Istennek a dicsőséget. Ő teremti meg 
azután a lelkünkben a békesség lehetőségét. 
A földön csak úgy lehet békesség, ha a dicsőséget 
Istennek adjuk.

Mert ha mi emberek, magunknak akarunk hírnevet, 
dicsőséget szerezni, akkor azzal háttérbe szorítunk 
másokat. Békétlenség, versengés lesz ennek a vége. 
Ha Istennek adjuk a dicsőséget, és elfogadjuk, hogy 
Neki, a mi Teremtőnknek van joga és bölcsessége 
ahhoz, hogy uralkodjék felettünk, az a békességre 
vezető út.
3. Jóakaratot munkálni az emberek között
Keresztelő János édesapja, Zakariás pap, Jézust, akit 
akkor Mária még a szíve alatt hordozott, felkelő 
napnak nevezi. Róla énekel, a felkelő Napról, aki 
a magasságból azért jött, hogy a békesség útjára 
irányítsa a lábunkat.
Zakariás ezzel azt mondja el, hogy Jézus lesz az, 
akiben beteljesedik Ézsaiás próféta ígérete, amit az 
istentisztelet elején olvastunk:
Az utolsó napokban szilárdan fog állni az ÚR házának 
hegye a többi hegy fölött, és kimagaslik majd a halmok 
közül. Özönlik majd hozzá valamennyi nép. 3Eljön a 
sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az ÚR 
hegyére, Jákób Istenének házához! (Ézsaiás 2: 2,3)
Ha most, 2022-ben elutaznánk Jeruzsálembe, látnánk, 
hogy karácsonykor és húsvétkor Jézus miatt minden 
népből özönlenek az emberek Jeruzsálembe. 2000 
év alatt majdnem minden népnek volt alkalma 
meghallani az örömhírt, hogy Jézusban maga Isten 
költözött hozzánk. Majdnem minden nép körében 
vannak keresztyének, akik elfogadták Isten kezéből 
a bűnbocsánatot és az Ő vezetése alá rendelik az 
életüket. 
Jézus és a tanítványai voltak azok, akik az emberekben 
tudatosították, amit már az első karácsonyon mondtak 
az angyalok: - Isten nem egy népben leli kedvét, 
jóakarata Jézus által minden népre kiterjed.
Ahogy a világ teremtésekor Isten látta, hogy jó a 
világ, amit teremtett, úgy Jézus születésekor, amikor 
Isten elkezdte a világot újjáteremteni, Isten megint 
jótetszését és jóakaratát nyilvánítja ki. 
“Az emberekhez jóakarat.”
Ez a világ ugyan nem jó, mert a bűneinkkel 
megrontottuk, de Isten jót akar és Miatta mindenki 
jót kaphat, megmenekülhet, aki az Úr nevét segítségül 
hívja. (Jóel 3:5) Ha te ma Jézusnak imádkozva 
elmondod: “Jézus, a neved azt jelenti: Szabadító. 
Legyél az én Szabadítóm is!” – akkor többé nem Isten 
ellensége, a gonosz fogja meghatározni, hogy mi 
történjen veled, hanem Isten. Akkor az Ő jóakarata 
mindent, ami veled történik, javadra fordít. 
“Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lk 2:14)
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Az angyalok ezzel megadták a karácsonyi ünneplés 
alaphangját, de a további megvalósítás már az 
emberekre várt. (Dr. Fekete Károly)*

•	 A pásztorok elindultak Jézust megkeresni
•	 a napkeleti bölcsek megvallották, hogy Jézus 

az ő Uruk is, és királyhoz méltó ajándékokkal 
hódoltak Neki,

•	 Mária és József a nehéz körülmények között 
is, menekülve, bújdosva, egyik országból a 
másikba költözve is teljesítették a Gyermek 
felnevelésének feladatát.

“Mindenki, aki igazán szolgálta és azóta is szolgálja 
karácsony igazságát,

•	 az Istent dicsőíti,
•	 árasztja a földön a békességet”
•	 és jót akar a másik embernek, ahogyan Isten is 

jót akar nekünk.
“Ezt a három tennivalónkat az angyalok hagyták itt 
karácsonyi ajándékul.”  (Dr. Fekete Károly) *
Ahhoz, hogy ezt elvégezhessük, vigyük ma Isten 
elé mindazt, ami a mi életünkből nem váltja ki az 
Ő jótetszését. Valljunk meg neki őszintén mindent, 
amiért Őt hibáztatjuk, amiért Őt vádoljuk. Vigyük 
oda hozzá szemrehányásainkat, megkeseredésünket, 
bűneinket és kérjük a bocsánatát.
Isten dicsőítése a bűneink megbánásával kezdődik. 
De miután mindezt elmondtuk Istennek, Ő megadja 
a békességet is. A fellélegzést, hogy nem kell 
takargatnom semmit. Isten mindent lát, de minden 
megvallott bűnt meg is bocsát nekem. 
Menjünk tehát ezen az idei karácsonyon

•	 Istent dicsőítve, Neki hálát adva,
•	 bűneinket megvallva,
•	 másoknak megbocsátva a karácsonyfa alá.

Így teljesedik be az angyalok éneke a mi életünkben is:
“Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség, és az emberekhez jóakarat.” 
Ámen!

*Idézet Dr. Fekete Károly: A Lukács evangéliuma és 
az Apostolok cselekedeteiről írott könyv magyarázata 
című könyvéből. A Debreceni Református Kollégium 

Nyomdája, Debrecen, 2001.
Nt. Van Bolhuis-Szabó Emőke, 2022 december 18, Hága

PÁPAI IMA SZENTESTÉN
Jézus, Rád tekintünk, aki a jászolban fekszel. Nagyon 
közel érezünk Téged hozzánk, mind inkább közel: 
köszönjük, Urunk ezt. Látjuk szegénységedet, ezzel Te 
arra tanítasz, hogy az igazi gazdagságot ne a tárgyakban 
lássuk, hanem az élő emberekben, különösen is a 
szegényekben.

Bocsáss meg nekünk, ha Téged nem veszünk észre 
a szegényekben, és rajtuk keresztül nem szolgálunk 
Neked. Konkrétan tekintünk Rád, mivel a Te 
szereteted is konkrét irántunk: segíts minket, hogy 
hitünket valósággal megéljük és gyakoroljuk. Ámen.

„Nem hagyja magára a világot” 
– Karácsonyi körlevél a Magyar 

Református Egyház minden gyülekezete 
és intézménye számára

„Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, 
a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el 

Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit 
az Úr tudtunkra adott.” (Lk 2,15)

Keresztyén Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!
Azt tapasztaljuk, hogy a világ egyre mélyebbre süllyed 
az értelmetlenségbe, és mindig meglepődünk, hogy 
van lejjebb. Vannak, akik azt akarják, hogy rettegjünk, 
ne gondolkodjunk, üres bábuk legyünk, akik a 
hiábavalóságokkal vannak elfoglalva. Azt akarják, 
hogy a karácsonyunk is legyen üres: külső csillogással, 
de belső sötétséggel teljes.
Hála Istennek, az Úr nekünk is tudtul adta azt, ami 
Betlehemben történt: „üdvözítő született ma nektek, 
aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,11) A mi 
életünkbe is belekiált az angyali örömüzenet, amellyel 
Isten kijelenti, hogy nem hagyja magára a világot, 
hiszen annak Ő az egyedüli ura és gondviselője. A mi 
számunkra pedig, akik ezt hisszük, tudjuk és éljük, 
erőt, közösséget, örömöt jelent, amit nem szabad és 
amit nem is tudunk magunknak megtartani, mert azt 
meg kell osztanunk egymással.
Az angyali üzenet arra buzdít bennünket, hogy 
ne adjuk át magunkat a bágyadt tétlenségnek, az 
önelégültségnek, mert a világosság legyőzi a sötétséget, 
és Isten akarata a jó cselekvésére késztet.
Nézzünk körül: a karácsony az Isten szeretetének 
megjelenése, ami minden gond és baj ellenére teljes 
életet, örök életet ad a Krisztusban élő, hívő embernek, 
aki másokat is észrevesz, lát és szeret, és nem csak 
önmagával van elfoglalva. Az Isten kijelentése, amelyet 
ismerünk, látunk és tapasztalunk, cselekedetté kell, 
hogy váljon a hitünk által.

Þ
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A karácsony Isten tette az emberért, mi pedig 
szüntelen hálával, életünk minden szívdobbanásával 
és lélegzetvételével dicsérjük és magasztaljuk Őt, 
hiszen benne van békességünk és szabadításunk.
Így nem kerekedhet felül rajtunk sem háború, sem 
üldöztetés, sem támadás, sem rombolás. Isten legyőzi 
a sötétséget, a gyűlöletet, mert van ehhez hatalma és 
akarata.
Ne kételkedjünk, ne hitetlenkedjünk, ne tétovázzunk, 
hiszen: Immanuel – velünk az Isten! Hirdessük bátran, 
hangosan az egész világnak, hogy mi az Ő megváltott, 
megszabadított, boldog gyermekei vagyunk!
Imádkozzunk az igazságos békéért Európában 
és bárhol a világon, s különösen is hordozzuk 
imádságunkban és segítő szeretetünkben a háború 
sújtotta Ukrajnában élő kárpátaljai testvéreinket!
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség, és az emberekhez jóakarat.”
2022 karácsonyán, testvéri szeretettel:
Balog Zoltán püspök és Veres Sándor főgondnok 
Dunamelléki Református Egyházkerület
Steinbach József püspök és Dr. Nemes Pál főgondnok, 
Dunántúli Református Egyházkerület
Kató Béla püspök és Tőkés Zsolt főgondnok, Erdélyi 
Református Egyházkerület
Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok 
Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház
Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok, 
Kárpátaljai Református Egyház
Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok, 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok, 
Szerbiai Református Keresztyén Egyház
Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok, 
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Pásztor Dániel püspök és Dr. Molnár Pál főgondnok, 
Tiszáninneni Református Egyházkerület
Dr. Fekete Károly püspök és Molnár János főgondnok, 
Tiszántúli Református Egyházkerület

Forrás: reformatus.hu, 2022. december 24

EGY ADVENTI SZÉPSÉG RENESZÁNSZA

Lengyel leányka imája zongorára, ami 150 
éve bejárta az egész világot.

Tekla Badarzewska-Baranowska lelki szárnyalása 
Japánban ért a csúcsra

A 14 ÉVESEN KOMPONÁLT SPIRITUÁLIS ZENE 
1880-RA VILÁGSIKER LETT

Valami egészen különös megragadottságot érezhe-
tünk, ha meghallgatjuk, újra és újra meghallgatjuk 
a 19. század közepén élt lengyel női komponista, 

Tekla Badarzewska-Baranowska (1834-1861) éte-
ri muzsikáját. Kivált a mini zongoradarab, A leány-
ka imája akkordjait. Amióta rátaláltam, már vagy 
százszor lejátszottam ezt a négy és félperces nem 
csak fülbe, hanem szívbemászó zongorista imát. 

Tekla Bądarzewska-Baranowska síremléke a Powązki-
temetőben (Varsó)

Tekla kora szokása szerint francia címet adott: La 
prière d’une vierge. Elképesztően gyors világsikerét 
lengyel és japán, kínai, német és francia zeneszakér-
tők azzal magyarázzák, hogy a minidarab megfelelő 
hosszával (alig 5 perc), nehézségi fokával (Strauss és 
Schubert fülbemászó dallamaihoz hasonlóan), vala-
mint kifejező erejének nagy nyugalmával és tisztasá-
gával magyarázzák. https://youtu.be/dTww0x2dHt0 

És még valamivel. Az tényleg egészen lenyűgöző, 
milyen közel érezte lelkéhez szülőföldje táját, tájképi 
hangulatait, a mazóviai vajdaság lankás, lágy vidékét.  
Az erdőkben és lápokban gazdag szülőföld inspirálta őt 
életének első éveiben. Műveinek kecses és ugyanakkor 
egyszerű dallamai emlékeztetnek arra a tájra. A lápvidék 
titokzatos, lenyűgöző hangjaival. Tekla valósággal 
hallja kifinomult belső hallásával az erdők, mezők 
muzsikáját, énekét. Műveiben a fák megszólalnak, 
nem csak titokzatos reccsenéseikkel, hanem leveleik 
sokakkordos játékával, fény- és rezgéscsilingelésükkel. 
A madarak Istennek énekelnek, az erdő élővilágának 
fel-felröppenő polifóniája, sokhangzású beszéde 
háttérzenévé egyesül a serdülőlányka lelkében, aki 14 
évesen alkotta meg halhatatlan imádságát zongorára.

Írta Dr. Békefy Lajos
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Angyali köszöntés

A betlehemi mezőn az angyalok köszöntötték a 
csodálkozó pásztorokat. Bizonyára jól meggondolták, 
hogy mit mondtak. Ugyanis a pásztoroknak és a 
világnak, amelyikben éltek, éppen békességre volt a 
legnagyobb szüksége. A Római Birodalom fennen 
hirdette a Pax Romanát, a Róma hozta békességet, 
mégis felbolydult, békétlen világban éltek. A birodalom 
peremén szinte folyamatosan dúltak háborúk. A belső 
területeken pedig éppen népszámlálás bolydította 
fel az emberek életét. Mindenki felkerekedett az 
otthonából, hogy a származási helyén vegyék 
nyilvántartásba. Így került József és Mária is 
Betlehembe, ahol a Mi Urunk, Jézus megszületett. Mi 
okozta ezt az állandósult békétlenséget? A hatalmasok 
dicsőségvágya! A császárok azért háborúztak, hogy 
dicsőséget szerezzenek maguknak. Azért, hogy 
kiterjesszék országuk határait és nagyobb terület, több 
ember fölött uralkodjanak. A népszámlálásnak pedig 
az volt a célja, hogy meghatározzák, pontosan hány 
ember, hány potenciális katona és hány adófizető volt 
a birodalom területén. A hatalmasok dicsőségvágya 
vette el az emberek békességét. Nem véletlen tehát az 
angyalok köszöntése a békés pásztoroknak: Dicsőség 
Istennek, és a földön békesség…
A mennyei seregek köszöntése a Mi Urunk születését 
hirdette meg. Jézusét, aki soha nem kereste a maga 
dicsőségét, hanem az Atya akaratát teljesítve jött el a 
földre. Az örök Fiút angyali seregek sokasága szolgálta 
a mennyekben, és az Atya jobbján ült, nem volt soha 
senki dicsőségesebb nála. Ő mégis emberként született 
meg Betlehemben. Egy egyszerű családban nőtt fel, 
élte a vándorló tanítók számkivetett életét, gyógyított 
és tanított. Tette mindezt dicsőségvágy nélkül, mert az 
Atya dicsőségét építette. És ezzel hozta el a békét is. Aki 
hallgatta őt, az megbékült önmagával. Békére leltek az 
egymással szembenállók is. A golgotai áldozat pedig 
békességet hozott Isten és ember között. Isten nem 
haragszik ránk, mert bűneinkért elégtételt kapott. 
Nekünk pedig nem kell bujkálni vagy menekülni 
előle. Béke van ég és föld között, mert Jézus az Atya 
dicsőségét állította helyre.
2022 karácsonyán a világ mindennél jobban vágyik a 
békességre. Mikor e sorokat írom, Ukrajnában háború 
dúl. És ott a feszültség sok más országban is: Szerbia 
és Koszovó, Irán és Szaúdi-Arábia, Kína és Tajvan… 
Az emberek többsége vágyva sóhajt fel: legyen végre 
béke! Az első karácsony óta változatlan a helyzet. 
A hatalmasok dicsőségvágya elveszi az emberek 
békességét. Azért, hogy valaki több föld és több ember 
ura legyen, milliók szenvednek. Senki sem akarja, hogy 
dicsőségén csorba essen. Nem szabad meghátrálni, 

mert ez, arcvesztéssel járna. Mindnyájan vágyjuk 
és szeretnénk a békét. De vajon megszívleljük-e 
az angyali köszöntés első felét is? „Dicsőség a 
magasságban Istennek” – így szóltak az angyalok. A 
békét mindig megelőzi az, hogy lemondunk a saját 
dicsőségvágyunkról, meghajtjuk magunkat Isten 
akarata előtt és neki engedelmeskedünk. A békesség 
– gyümölcs. Az Istennek való engedelmesség fáján 
terem. Nem lehet megvásárolni. 
Aki a béke gyümölcsét akarja élvezni, annak el kell 
ültetnie az életében és szorgalmasan gondoznia kell az 
Isten dicsőségének fáját.
A hegyi beszédben Jézus azt tanítja, hogy „boldogok, 
akik békét teremtenek”. De manapság kevés 
eszközünk van erre. A világ hatalmasai, politikusok 
és pénzemberek döntenek a háború és béke dolgában. 
„Csak imádkozhatunk érte”, mondjuk sokszor. És 
valóban buzgón könyörgünk is békességért. Mi itt, 
Kárpátalján már évek óta tesszük ezt. De tehetünk 
még valamit! Életünkben adjuk Istennek a dicsőséget! 
Őt szolgáljuk szavainkkal és tetteinkkel! Az ő országa 
épüljön a lábunk nyomán! Életünk úgy simuljon 
bele Isten tervébe, ahogyan Jézusé. Ha így teszünk, 
annak látható eredménye lesz. Először csak bennünk 
lesz több a békesség. Elfogadjuk saját magunkat, és a 
körülményeink ellenére béke árad majd belőlünk. Az 
ilyen ember békét teremt mindenütt, amerre csak jár. 
És ha egyre több ember cselekszik Isten dicsőségére, 
jobb, békésebb hely lesz a világunk is. Bárcsak 2022 
karácsonyán igaz lenne a régi angyali köszöntés: 
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség!”

Kacsó Géza 2022. december 25. – A szerző a bátyúi 
(Kárpátalja) református gyülekezet lelkésze

A siteri református templomba beszűrődő újévi napsütés
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Hollandiai Mikes Kelemen kör
Évi tevékenység összefoglalása
Mozgalmas és sikeres év áll mögöttünk. Mozgalmas, 
mert nemcsak a havi előadásokat tartottuk meg, hanem 
olvasóklubot, kirándulást, múzeumlátogatásokat és 
tanulmányi napot is szerveztünk. Sikeres, mert lassan 
lassan épül újra a Mikes közösségünk.
Az évet Janszó Orsolya operaénekes portré-
délutánjával nyitottuk. A felvételt a facebook 
csoportunkban vissza lehet nézni. Márciusban 
Zwolleba látogattunk, ahol magyarországi és hollandiai 
előadókkal tanulmányoztuk az egyház jelenét és 
jövőjét. Áprilisban Murakeözy Éva vezetésével 
meglátogattuk a zeelandi árvíz emlékmúzeumát és a 
klímaváltozásról tanultunk. Májusban Henk van de 
Graaf holland teológus mutatta be könyvét, amiben 
a legsötétebb kommunista időszakban töltött erdélyi 
útjáról és tanulmányairól ír. Két múzeumlátogatást 
is szerveztünk a hágai református gyülekezettel 
közösen, Szabó Bolhuis Emőke vezetésével 

Domitianus császárról szóló kiállítást, és Deuten-
Makkai Réka kalauzolásával pedig a Mucha kiállítást 
néztük meg. Szeptembert Szilágyi Árpád nyitotta 
meg a telekommunikációról szóló előadásával, 
majd októberben a Hollandiai Magyar Szövetséggel 
közösen megemlékeztünk az 1956-os forradalomról 
és szabadságharcról. Hermán M. János az erdélyi 56-
ról tartott előadást, majd Visky András bemutatta a 
Kitelepítés című könyvét. Az évet a Mikes Tanulmányi 
Nappal zártuk, aminek központi témája az Aranybulla 
800 éve volt: Zsoldos Attila professzor történelmi 
áttekintője után Demeter Dorka könyvbemutatója, 
Sípőcz Benedek és Hermán Mostert Rebekka előadásai 
tették színessé a napot. 
Soli Deo Gloria
Adja a Jóisten, hogy 2023 legalább ennyire mozgalmas 
és sikeres legyen, gyűlhessünk össze minél 
gyakrabban, élvezzük, szeressük egymás társaságát és 
gyarapodjunk tudásban, bölcsességben! 

Deuten-Makkai Réka elnök
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Mikes Tanulmányi Nap, 2022 november 
27 - Advent első vasárnapja

Zsoldos Attila történész professzor, az MTA rendes 
tagja, a Filozófia és Történettudományok Osztályának 
elnöke tartott előadást az Aranybulla 800 évéről. 
Elsőként a történeti háttér került felvázolásra, az Árpád-
házi királyok az Aranybulla 1222. évi kibocsátása előtti 
időszakban, majd az Aranybulla bemutatása következett.
Rövid összefoglaló: II. András királyunk III. Béla király 
másodszülött fia. Apja halálakor az elsőszülött fiú Imre 
lett az ország királya, András pedig várakat és birtokokat 
kapott. A két testvér között éveken keresztül fegyveres 
harc folyt a hatalomért. Imre király Horvátországot és 
Dalmáciát engedte át öccsének, de ez nem vetett véget 
az ellenségeskedéseknek. Imre 1204-ben elhunyt és 
gyermekkorú fia lett a király, majd a gyermek 1205-ben 
bekövetkezett halála után András lépett a trónra.
András új gazdaságpolitikát kezdett, melyben hatalmát 
jelentős részben a szerviensekre alapozva azok 
számára kedvező birtokpolitikát folytatott. Ambiciózus 
külpolitikáját hódítások és az 1217-1218 évi keresztes 
hadjárat fémjelzi – ő az egyetlen királyunk, aki részt 
vett a Szentföldért vívott harcokban. II. András 1221-
ben kezdeményezte a birtokadományok egy részének 
visszavételét, de ez a főurak erős ellenállásába ütközött. 
A hatalmi harc folyamán a király a főurak nyomására 
1222-ben kibocsátotta az Aranybullát, mely a magyar 
történelmi alkotmányozás egyik legfontosabb 
dokumentuma.
Az Aranybulla 1222-ben hét példányban készült.
Bár a hét oklevél egyike sem maradt ránk, de az idők 
folyamán az Aranybullát többször megerősítették 
(azaz belefoglalták az újonnan kibocsátott okiratba) és 
ilyen formában ismerjük: Nagy Lajos király 1351-ben 
megújította és kibővítette az ősiség törvényével.
Az Aranybulla a századok folyamán leggyakrabban 
hivatkozott pontjai:
• az ellenállási záradék kimondja, hogy a nemesek 
a hűtlenség vétke nélkülellenállhatnak a királynak 
amennyiben a király a rendelkezéseket megszegné
• a nemesek számára az igazságszolgáltatás a törvények 
szerint történjen
• évenkénti országgyűlés összehívása
Így vált az Aranybulla keletkezése után a magyar 
alkotmányozás első mérföldkövévé és a nemesi 
szabadságok alaptörvényévé.
Demeter Dorka (EP tanácsadó) sok személyes élményt 
magába foglaló előadást tartott nagyapja, Varga László 
életéről.
Varga László erdélyi református lelkipásztor, 1956-os 
politikai elítélt életútja:

Eredetileg diplomata akart lenni így a jogi egyetemen 
tanult Kolozsváron. Eljutott a három és feledik évig, 
amikor nem volt hajlandó belépni a romániai kommunista 
pártba, ezért eltanácsolták a jogi egyetemről.
Mivel édesapja református lelkész volt, így ő azt mondta, 
hogy „menedékjogot” kért a teológián. Igy a következő 
ősszel megkezdte teológiai tanulmányait és történetesen 
1956 szeptember és október hónapban kutatói 
ösztöndíjjal Budapestre utazott.
Jól felkészülve érkezett Budapestre - éppen a forradalom 
kellős közepébe. 
Erről így írt:
„Szelíd ember vagyok. Csak a háttérben és oldalt 
mentem. Ordítani sem ordítottam, mivel az már nem jött 
ki a torkomon. Csak lábbá, füllé és szemmé változtam 
azokban a napokban. Mindenütt igyekeztem ottlenni 
hogy szedjem a begyembe a dolgokat – mint a kiskakas 
- hogy majd Erdélyben bocsáthassam ki magamból a 
tanultakat.”
November harmadikán tudták meg hogy két busz megy 
Budapestről Romániába. Ezzel a busszal érkezett meg 
Abrudbányára, ahol ő akkor lelkész volt. Berohant a 
lelkésztársához és örömmel újságolta, hogy Budapesten 
szabadság van - és ekkor vette észre lelkész kollégája 
kisírt szemeit, hallva tőle, hogy az oroszok az éjjel 
bevonultak Budapestre.
Társaival egy memorandumot készítettek az ENSZ 
számára, hogy az erdélyi kérdést egy lakosságcserével 
próbálják megoldani és az volt a kérésük, hogy ez az 
ENSZ csatolja a magyar kérdés mellé. Ez a dokumentum 
elküldésre készen állt, amikor őket letartóztatták. Ez 
lett a híres Dobai-per. 1957 márciusában tartóztatták 
le őket. A két fővádlottat Dobai Istvánt és Varga 
Lászlót életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 
a többi vádlott 25 éves büntetést kapott. 
Majd 1964 júliusában szabadon bocsátották. A 
börtönbeli évek ars poeticáját igy fogalmazta meg:
„Éltem, most már tudom és bátran mondhatom. Három 
dolog kellett ahhoz, hogy éljünk: hit, humorérzék és a 
vállalás öntudata. Ha e három tulajdonság közül egy is 
megvolt, elég lehetett a túléléshez, de ha az emberben 
mindhárom megvolt, életformát tudott teremteni és 
nemcsak túlélni, hanem élni tudott a börtönévek alatt. 
Nagy ajándék, hogy nekem mindhárom megvolt s így 
tudtam élni azalatt a hét év, négy hónap és hét nap alatt.” 
„A fegyencélet fintorai” című könyve bölcs 
éleslátással írja le a börtönélet mindennapjait és az 
elpusztíthatatlan hit és a magával hozott kultúra erejét. 
Sipőcz Benedek saját kutatásai alapján az önálló 
India külpolitikájáról tartott érdekes előadást. 
Benedek a leideni egyetem nemzetközi kapcsolatok 
képzésének hallgatója - tanulmányai során a budapesti 
külügyminisztériumban, illetve a hágai magyar
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nagykövetségen is volt gyakornok - jelenleg pedig kutató 
munkatárs a Balassi Intézetben.
India külpolitikája három nagy szakaszra bontható: 
Az első szakasz 1947-ben kezdődött, amikor India 
függetlenné vált. Ekkortájt India sok multilateriális 
egyezményt kötött: Idealisztikus megközelítés, 
független országok, országok közötti békés együttélés, 
ne legyenek háborúk és az el nem kötelezett 
mozgalom egyik vezető állama - sem az USA, sem a 
Szovjetunió politikai blokkhoz nem kívántak tartozni. 
A második szakasz kezdete 1962, amikor India katonai 
vereséget szenvedett Kínától. Itt csődöt mondott az el 
nem kötelezett politika és a békés egymás mellett élés 
elve - továbbá India nem volt képes magát megvédeni. 
Igy fontos szemponttá vált a nemzetbiztonság 
megteremtése. India több háborút vívott Pakisztánnal 
és az el nem kötelezett elvet feladva szoros katonai és 
energetikai együttműködést alakított ki a Szovjetunióval.
A harmadik szakasz a hidegháború végével jött el, amikor 
a kétpólusú világrend felbomlott. India módosította 
stratégiáját: a meglévő partnerek megtartása mellett 
egyre több nyugati országgal lépett szövetségbe - ennek 
elnevezése Multi-Alignment Policy. Pragmatikus 
megközelítés jellemzi – például India a G20 tagja, a 
BRICS tagja és a Quad tagja.
Quad négyoldalú biztonsági párbeszéd: tagjai az Egyesült 
Államok, Ausztrália, Japán és India. 2004-ben indult egy 
természeti katasztrófa segítségnyújtással. Voltak közös 
katonai hadgyakorlatok - ugyanakkor nem akarnak 
Kínával szembe kerülni.
Diplomáciai és gazdasági együttműködés a főbb 
sarokpontok.
Katonai szempontból India a korábbi szovjet/orosz 
fegyverek helyett egyre inkább nyugati fegyvereket 
vásárol.
Hermán Mostert Rebekka irodalmi fordító előadása
Rebekka elkészítette Bánffy Miklós „Erdélyi történetek” 
trilógia holland nyelvű fordítását.

 
Gróf Bánffy Miklós a trilógiát 1934 és 1940 között írta. A 
trilógia első kötetét abban a reményben írta, hogy a kötet 
leírván az első világháborúhoz vezető utat, talán segíthet 
az új világháború elkerülésében. A kötet bemutatja az 
arisztokrácia, a kisnemesek, polgárok és cselédek életét. 
A harmadik kötet története már nagyon közel van az 
első világháború kezdetéhez és bemutatja, hogy hogyan 
dől össze az addig szilárdnak hitt biztonsági rendszer és 
együttműködés.
Az előadás folytatásában Bánffy Miklós rajztehetségét 
bemutató diákat láttunk. Bánffy Miklós tehetséges 
karikaturista volt. Az akkori politikai élet szereplőit 
bemutató mappa tartalmazza a világ akkori „nagyjainak” 

karikatúráját - ez Franciaországban jelent meg 1922-ben.
Egy érdekes történet Bánffy Miklósról, mely jól 
mutatja az akkori helyzetet és Bánffy habitusát 1919 
elején Hollandiába utazott azzal a céllal, hogy a 
nyugati politikai életet figyelmeztesse az esetlegesen 
bekövetkező magyarországi politikai változásokról. 
Meg is történt, amitől tartott - Magyarországon a 
hatalom a Tanácsköztársaság kezébe került. Igy Bánffy 
sem fért hozzá a vagyonához – gyakorlatilag pénz nélkül 
maradt Hágában. Emlékirataiban így ír erről:
„A magammal hozott szerény összeg hamarosan 
elfogyott és sem hazulról sem Erdélyből nem remélhetek 
pénzt kapni. Igy elhatároztam, hogy munkát keresek. 
Számba vettem, hogy mit tudok - nehéz dolog egy 
idegen országban. Írással nem lehet, mert elfogadhatóan 
írni csak németül és franciául tudnék amire itt nincs 
szükség. Semmiféle mesterséget nem tanultam. 
Csupán három foglalkozás közül választhattam tehát. 
Az egyik - beállni valami lovardába és ott fizetésért 
nyers csikókat belovagolni. A másik – fölhasználni 
billiárd tudományomat melyet annyi elprédált éjszakán 
szereztem egykor - hol billiárdversenyeket is nyertem 
profi játékosok ellen. A harmadik a legjobb: festeni. 
Festeni apróbb arcképeket szerényebb áron mely olcsóbb 
tárcáknak is megfelel. Ilyeneket korábban is csináltam 
kedvtelésből a háború előtt és később amikor a német 
Südarmeekommando-hoz voltam beosztva. Hát erre 
határoztam el magamat.”

Korcsma István írása. Hollandiai Katolikus Magyar 
Egyházközségi Hírlevél. 2022/4 

Megemlékező fórum az 1989-es temesvári 
népfelkelés kezdeteiről

Temesvár – Timișoara, 2022. december 15.

A kezdeti román–magyar összefogás 
helyreállítása 

Visszatekintés a kezdetekhez – Privire spre 
ȋnceputuri
„…Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek 
megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével” 
(Ef 4,2-3)

„…ȋngǎduiți-vǎ unii pe alții cu dragoste, și pǎstrați 
unirea Duhului prin legǎtura pǎcii” (Epistola lui 
Pavel cǎtre Efeseni 4,2-3)

Ezelőtt 33 esztendővel a Lélek egységében, az egymás 
iránti szolidáris szeretet és belső hitbeli békesség 
szilárd közöségében szállt síkra a temesvári református 
gyülekezet hite és szabadsága védelmében, az ateista 
kommunista hatalommal és a vele cinkosságot 
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vállaló klerikális egyházi főhatósággal szemben. Az 
ellenállásából kibontakozó, kommunizmusellenes 
felkelés román és magyar, valamint más nemzetiségű 
résztvevőit és tömegeit ugyanez a bibliai egység, 
keresztényi szeretet és szolidaritás jellemezte – előbb 
Temesváron, majd az egész országban.

Jól emlékszem, a templomunk utcájában, a lelkészi 
lakásunk ablakai előtt összegyülekezett, maroknyi 
református hívek, majd a hozzájuk csatlakozó, egyre 
nagyobb számban érkező sokaság hitbéli meggyőződésből 
fakadó bátor kiállására, amiképpen puszta jelenlétükkel 
és néma tiltakozásukkal közösséget vállaltak meghurcolt 
családommal, fenyegetett gyülekezetünkkel, más 
szóval az igazság, a jogosság és az emberi méltóság 
védelmében. Már a kezdet kezdetén meghátrálásra 
késztették a házunkat vesztegzár alatt tartó milicistákat 
és szekusokat. Az egyre duzzadó tömegben elvegyülő 
ágenseket és provokátorokat felismerték és egykettőre 
leszerelték, elhallgattatták. 

Tumultuózus jelenetek követték egymást. Időről-
időre az ablakból igyekeztem megnyugtatni és 
tájékoztatni, Isten igéjével helyes irányba befolyásolni a 
betört ablakok láttán méltán felháborodott embereket. 
Petre Moț polgármester hazug szavai csak olaj voltak 
a tűzre. Ion István, Gazda Árpád és bajtársaik sem 
hátráltak meg üres ígérgetései és burkolt fenyegetései 
hallatán. Aztán váratlan módon a szomszédos román 
baptista gyülekezet ifjai is megérkeztek. Petru Dugulescu 

prédikátor hívei gyertyát gyújtottak, és lelket öntve a 
jelenlévőkbe világító élőláncot vontak a templomépület 
köré.

A cselekvő ökumenikus szolidaritás jegyében ért véget 
a spontán ellenállás és rokonszenvtüntetés december 
15-i, első napja. Partikuláris református és magyar 
ügyből ilyenképpen vált általános, társadalmi és emberi 
üggyé temesvári gyülekezeti ellenállásunk. Az utóbb is 
egyre-másra bevetett „magyar kártya” mechanizmusa 
működésképtelenné vált. Az első nap délutánján, majd 
a következő napon is tovább folytatódó tüntetésen az 
egybegyülekezett és összetételében folyton változó – 
fluktuáló –, a többségében román, de egyébként sok 
nemzetiségű és sok vallású, több százas sokaság átérezte 
és felismerte, hogy közös ügyről van szó, és a Ceaușescu-
féle nacionálkommunizmus gerjesztette hungarofóbia 
magyarbarát érzésekbe csapott át. Együttes erővel 
álltunk ki a szabadság mellett.

Másnap, a szombat első fele a vihar előtt tornyosuló 
felhők lelkiállapotában telt. Hullámzó tömeg és 
hullámzó kedélyállapot. A hatóság embereit éppenhogy 
elviselték, majd kiutálták maguk közül az emberek.  
A tanácstalan bizonytalanság állapotát a föltétlen 
kitartás, sőt a fel-felcsapó lelkesedés megnyilvánulásai 
törték meg. Az évek során felgyülemlett társadalmi 
elégedetlenség és a diktatórikus rezsimmel szembeni, 
fojtott gyűlölet rendszerellenes bekiabálásokban 
jutott felszínre.  A közhangulat szintet lépett. Immár 
nyilvánvalóan érzékelni lehetett, hogy az irántam táplált 
együttérzés és a reformátusok ügye csupán ürügy volt, és 
alkalmas lehetőséggé vált a kommunizmus és Ceaușescu 
ellenes gondolatok és indulatok kifejezésére. Adott 
pillanatban, egészen váratlanul valakik az elfeledettnek 
hitt Deșteaptǎ-te, romȃne!  (Ébredj, román!) himnusz 
éneklésébe kezdtek. Meghatódással – és büszkeséggel 
– hallgattam.  Minthogyha Petőfi Sándor Nemzeti dalát 
hallottam volna: „Talpra, magyar…”

Ez volt az a lélektani pillanat, amikor a szubjektív 
rokonszenvtüntetés rendszerellenes demonstrációba 
csapott át. Ebben a koraesti órában a tiltakozó tömeg 
már a mi kis utcánk főutcai torkolatát és az ott húzódó 
villamossíneket is belepte, s a normális forgalomnak is 
akadályt vetett.  És akkor következett be az a valóságos 
fordulatot eredményező fejlemény, amelynek rendjén 
néhány román és magyar fiatalember lekapcsolta az 
éppen a megállóba érkező villamos áramszedőjét 
és a jármű tetejére felállva, mintegy meghirdette a 
forradalmat. Daniel Zǎgǎnescu bámulatos bátorsággal 
ekkor kiáltotta világgá először: Jos communismul! Jos 
Ceaușescu! – majd példáján felbátorodva, vele együtt 
kiáltották barátai, Ion Monoran, Borbély Zoltán, Kovács 
Tibor és Radu Galea, valamint az egész sokaság: Le a 
kommunizmussal! Le Ceaușescuval! A lavina elindult, 
a folytatás közismert. Temesváron kezdetét vette a 
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romániai forradalom.
Megemlékezésünk tárgyához híven ez alkalommal 

kimondottan a kezdetekre kívánok visszatekinteni. 
Előadásom tárgyát leszűkítve azonban nem akarok 
történelmi elbeszélést tartani, hanem kifejezetten 
egy témára, éspedig az 1989. december 15–16-án és a 
forradalmi kezdetek „hőskorszakában” megvalósult 
román–magyar szolidaritásra és összefogásra 
összpontosítok. Arra, amit Gabriel Andreescu ekképpen 
fogalmazott meg: „a forradalom a román–magyar 
szolidaritás gyümölcse”. Arra, amit Gazda István 
lelkipásztor tavaly ilyenkor ekképpen méltatott: „Akkor, 
adventben még nagyon halványan látszott a karácsonyi 
világosság, de karácsonyra felragyogott a teljes fényesség, 
amelyben ember az emberben testvérére ismert, román 
és magyar egymásra talált…” Ezrek és ezrek életének a 
legszebb élménye lett, hogy 1989 szabadító karácsonyát 
Isten csodájaként élhette meg.

És: ez már nem is történelem, hanem mitológia. Több, 
mint a szertefoszló valóság, mert szinte már nem is igaz. 
Mi, erdélyi magyarok egy rövid történelmi pillanatig 
úgy érezhettük, hogy már nem szitokszó magyarnak 
lenni Romániában, és otthonra lelünk a hazában.

Érdemes volna felkutatni a román–magyar egymásra 
találás és fraternizálás eme szinte előzmény nélküli 
időszakát, mely a történelmi megbékélés ígéretével 
kecsegtetett minket. Külön kutatási projektet érdemelne 
ennek a „kegyelmi időnek” a feltárása, a cselekvő román–
magyar szolidaritás és ökumenikus egyházi–felekezeti 
összefogás felmutatása, az ezek nyomában beindult 
román–magyar párbeszéd áttekintése, a forradalomban 
égő románság iránti rokonszenv és az ezzel együtt járó 
önzetlen magyarországi segítségnyújtás felidézése 
– és mindennek a tudományos igényű adatolása 
és dokumentálása. Más szóval szólva: a valamikori 
transzilvanizmussal rokonságban álló „Temesvár 
szellemének” a bemutatása.

Azokról a kezdetekről van szó, amikor is Erdély 
városaiban románul és magyarul hangzott az emberek 
ajkán a Miatyánk, és a román televízió magyar nyelven 
is köszöntötte ünneplő polgárait: Boldog karácsonyt! 
Arról, amikor is a Nemzeti Megmentési Frontban együtt 
foglaltak helyet: Doina Cornea, Mircea Dinescu, Király 
Károly országos alelnök, Gabriel Andreescu, Domokos 
Géza és jómagam, Tőkés László. Amikor az NMF 1990 
januári nyilatkozatában még alkotmányos úton kívánta 
garantálni a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív 
jogait, a Temesvári kiáltvány 4. pontja pedig a kisebbségi 
kérdés európai módon való rendezése mellett szállt síkra.

A román–magyar megbékélés, valamint az erre 
irányuló párbeszéd legállhatatosabb szószólóinak a 
’90-es évek folyamán mindvégig a temesvári egyházak 
elöljárói bizonyultak – köztük is olyan emblematikus 
személyiségek, mint Nicolae Corneanu ortodox érsek, 

Kräuter Sebestyén római katolikus megyéspüspök, 
Nicolae Theodorescu görögkatolikus püspöki helynök 
és Neumann Ernő főrabbi. A méltánytalan hátratételt 
szenvedő román ortodox egyházfő még nyolc évvel a 
forradalom kirobbanása után is arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az országos szinten fellángoló nacionalista uszítás 
közepette ragaszkodnunk kell a forradalom igazságához, 
mert évekig csak a hazugság és ködösítés jutott a 
temesváriaknak.

Ion Iliescu államelnök és a marosvásárhelyi fekete 
március nyomán „demokratikusan” újra- és átalakított 
Securitate ellenforradalma eredményesen szétzúzta 
a kezdet kezdetén alighogy kisarjadt román–magyar 
barátságot és összefogást. Hol van már a tavalyi hó? 
(Apropó: még hó sem hullott 1989 rendszerváltó 
karácsonyán…) Az 1990 januárjának második felével 
kezdődően, az egész országon időről időre végigsöprő, 
posztkommunista társadalmunkba visszatérő 
nacionálkommunista magyarellenes uszító propaganda 
úgy elverte a termést – a román–magyar megbékélést 
–, mint a korai fagy, vagy mint a jégeső.  Erre nézve 
mindennél beszédesebb a Securitate „hőseinek” 
tiszteletére idén szeptemberben felállított pitești 
emlékmű, mely valóságos meggyalázását jelenti a román 
és a temesvári forradalom igazi hőseinek. A Calinic 
őszentsége, Argeș és Muscel érseke áldásával állított, 
keresztet formázó emlékjel kimondatlanul is Ceaușescu 
hírhedt titkosszolgálatának a rehabilitációját jelenti, 
mely – úgymond – a román hazát védelmezte „a szovjet 
és magyar kémek” Romána feldarabolására irányuló 
aknamunkájától.

Hogyha rangsorolnunk kellene, akkor minden 
bizonnyal az Iliescu-rezsim és a posztkommunista 
román kormányok egyik legnagyobb bűne: a román 
forradalom kezdetét jelentő, annak eszmei és erkölcsi 
hátteréül szolgáló román–magyar összefogás szétverése, 
ami nem csupán romániai magyarságunk, hanem 
egész Románia számára szinte felbecsülhetetlen 
veszteséget jelent. Hogyha a román–magyar összefogás 
csodájának kutatására önálló projektet szántunk, ennek 
párhuzamosságában egy másik kutatási tervet igényelne 
a román–magyar kapcsolatok azóta is tartó szándékos, 
rendszeres és módszeres formában való lerombolása. 

Az említett veszteségek felszámolása, a román–
magyar kapcsolatok rendezése, a román–magyar 
történelmi megbékélés megvalósítása elsőrendű 
kötelessége és feladata mindazoknak, akik hűségesek a 
forradalom eszményeihez, akik nem akarnak megállani 
félúton, akik be akarják végezni és ki akarják teljesíteni 
a forradalmat. A maga szerény lehetőségei szerint és 
eszközeivel erre vállalkozik a „December 15. – A román–
magyar szolidaritás napja” Egyesület.  Ennek ellenében 
igen fájdalmas, hogy a román kormány főtitkársága 
a maga diszkriminatív, bürokratikus eszközeivel 
akadályozni igyekszik a román–magyar történelmi 
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összefogás helyreállítását.

Isten igéjével kezdtük. Befejezésképpen méltó, hogy – 
az időszerűség jegyében – ugyanezzel zárjuk: „Viseljétek 
el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek 
egységét a békesség kötelékével!” Isten román és magyar, 
magyar és román gyermekeiként és követőiként lehet-é 
fontosabb és nemesebb hivatásunk ennél?

Tőkés László

Megemlékezés a temesvári forradalom 
33. évfordulóján

Ez évben is tartottak megemlékezést Temesváron az 
1989-es antikommunista népfölkelés és rendszerváltó 
forradalom kitörésének évfordulóján és eredeti 
helyszínén. 
A Mária téri református templomnál (hivatalos címe: 
Temesvár, Timotei Cipariu u. 1. sz.) 2022. december 
15-én, csütörtökön 16 órakor főhajtás és koszorúzás 
volt Tőkés László egykori temesvári lelkipásztor, a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi 
püspöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos 
alapító elnöke részvételével. Emlékező áhítatot Demeter 
Sándor, a temesvár-belvárosi református gyülekezet 
lelkipásztora tartott. 
16.30 órától fórumra került sor az Újvárossy Ernő 
gyülekezeti teremben, Visszatekintés a kezdetekhez 
címmel. Előadók: Tőkés László püspök, EMNT-elnök 
(Nagyvárad), Gabriel Andreescu politológus, egyetemi 
tanár (Bukarest), Lönhárt Tamás történész, egyetemi 
docens (Kolozsvár), Florian Mihalcea publicista, a 
Temesvár Társaság elnöke (Temesvár), Kincses Előd 
ügyvéd, közíró, jogvédő (Marosvásárhely). Moderált 
Szilágyi Zsolt politológus, az Európai Lelkiismeret és 
Emlékezet Platform (Platform of European Memory 
and Conscience) vezetőségi tagja. 
„December 15. – A román-magyar szolidaritás napja” 
Egyesület kezdeményezői (Gabriel Andreescu, Kincses 
Előd, Florian Mihalcea, Szilágyi Zsolt, Tőkés László) 
tartottak sajtótájékoztatót délelőtti tanácskozásukat 
követően. Bemutatták egyúttal az Európai Lelkiismeret 
és Emlékezet Platform román nyelvű olvasókönyvét is. 

Bukaresti gáncs: egy év alatt sem sikerült 
bejegyezni a December 15. – A román–
magyar szolidaritás napja Egyesületet

A román–magyar szolidaritás napja Egyesületet, 
melynek létrehozását a romániai kommunista diktatúrát 
megdöntő forradalom 33. évfordulóján jelentette be 
Tőkés László Temesváron.

 A temesvári sajtótájékoztatón Gabriel Andreescu 
emberi jogi aktivista, az egyesület társkezdeményezője 
a bejegyzés hatósági gáncsolásáról számolt be. 
Elmondta: a törvény 30 napos határidőt szab meg 
a kormányfőtitkárságnak a névfoglalási kérvényük 
elbírálására, ám a hivatal mindeddig nem adott választ a 
tavaly decemberben benyújtott beadványukra. Ehelyett 
pótlólagos iratokat, nyilatkozatokat kért az alapítóktól. 
A hatósági túlbuzgóságot ugyan indokolatlannak 
tartották, ennek ellenére minden kért iratot elküldtek, 
hogy gyorsítsák a folyamatot, mégsem kaptak sem 
pozitív sem negatív választ. Márpedig e válasz nélkül 
nem lehet bírósághoz fordulni az egyesület bejegyzési 
kérelmével. Gabriel Andreescu közölte: ezért 
kénytelenek voltak Kincses Előd ügyvédet, az egyesület 
másik kezdeményezőjét megkérni, hogy peres úton 
kényszerítse a kormányfőtitkárságot a névfoglalási 
irat kiállítására. Kincses Előd a sajtótájékoztatón azt 
mondta, meglehetősen furcsa, hogy megannyi román–
kínai, román–orosz, román–vietnami egyesület van, de 
ha egy román–magyart akarnak bejegyezni, és ha az a 
szolidaritás szót is magában foglalja, akkor annak a 
bejegyzését akadályozzák a hatóságok. Hozzátette: ennél 
az is jobb lenne, ha a kormányfőtitkárság kijelentené, 
hogy elutasítja a román–magyar szolidaritást. Az 
ügyvéd jelezte: a közigazgatási bíróságtól azt kérte, hogy 
kötelezzék a kormányfőtitkárságot a név bejegyzésére. 
Emellett a  romániai Országos Diszkriminációellenes 
Tanácshoz (CNCD) is petíciót nyújtottak be az ügy 
kapcsán. Tőkés László a sajtótájékoztatón elmondta: 
az egyesületet ugyan még nem sikerült bejegyezni, 
de máris kezdeményezi egy bizottság létrehozását, 

Þ
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amely elindíthatja azokat a kutatási programokat, 
amelyeknek majd az egyesület biztosítja a jogi keretet. 
Úgy vélte: kutatni kellene a román–magyar szolidaritás 
kialakulását és azt, hogy a 90-es évek elején miként 
alakult ki egy pezsgő román–magyar párbeszéd. Egy 
másik kutatásnak viszont azt kellene feltárnia, hogy 
miként rombolták le Temesvár szellemét és a román–
magyar szolidaritás szellemét. Úgy vélte: e két kutatás 
bemutathatná, hogy milyen sokat nyert a két nép a 
kialakult szolidaritással, és milyen sokat veszített azzal, 
hogy ezt sikerült lerombolni. A December 15. – A 
román–magyar szolidaritás napja Egyesület – a 2021 
decemberében közzétett szándéknyilatkozat szerint 
– azzal a céllal jön létre, hogy ismertesse el december 
15-ét az 1989-es forradalom kitörésének napjaként. 
Kezdeményezői szerint ugyanis a forradalom azáltal 
vette kezdetét, hogy román és magyar nemzetiségűek 
az őket egyesítő szabadságvágy nevében szolidaritást 
vállaltak Tőkés László református lelkésszel és ellenzéki 
személyiséggel. Az egyesület szándéknyilatkozatát 
Tőkés László mellett Gabriel Andreescu emberi jogi 
harcos, Florian Mihalcea, a Temesvár Társaság elnöke, 
Kincses Előd ügyvéd és Szilágyi Zsolt, Tőkés korábbi 
kabinetvezetője írta alá. 

Forrás: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hatosagi-
gancs-egy-ev-alatt-sem-sikerult-bejegyezni-a-december-15-n-
anromannmagyar-szolidaritas-napja-egyesuletet-n-tokes-lasz) 

Tőkés László a romániai forradalom 
évfordulóján köszönte meg a 

temesváriaknak, hogy kiálltak mellette 
Háláját fejezte ki Tőkés László a temesváriaknak a 
romániai kommunista diktatúrát megdöntő 1989-
es forradalom kezdetének 33. évfordulóján tartott 
temesvári sajtótájékoztatón, hogy amikor hívta őket, 
összegyűltek körülötte, és azért is, hogy amikor a 
biztonságukat féltve elküldte őket, ott maradtak. Tőkés 
László a romániai forradalom évfordulóján köszönte 
meg a temesváriaknak, hogy kiálltak mellette

A lelkész azokra a vádakra reagált, amelyek szerint nem 
vállalta a felkelés szellemét 1989. december 16-án, hiszen 
többször is hazaküldte a református parókia előtt tüntető 
tömeget. Elmondta: nagy elégtétel volt számára látni a 
szolidaritástüntetést, amely a személye és a temesvári 
református gyülekezet mellett kialakult. Ugyanakkor 
felelősséget is érzett az összegyűlt emberekért, 
nem szerette volna bajba sodorni őket, féltette az 
életüket, a biztonságukat. Ott állt előtte Újvárossy 
Ernő munkatársának példája, aki máig tisztázatlan 
körülmények között tűnt el 1989 szeptemberében, majd 
a holttestét két nappal később egy Temesvár melletti 
erdőben találták meg. Hozzátette: arra nem számított, 
hogy a tiltakozásuk megdönti a Ceaușescu-diktatúrát. 

Ezért küldte haza a tiltakozókat. „A felelősség az én 
vállamon volt, hiszen én hívtam ide a híveimet. (.) Ennek 
a felelősségnek a tudatában, látván, hogy nem tudom 
már ellenőrizni a tömegnek a megnyilvánulásait, kértem, 
hogy menjenek haza” – jelentette ki. Úgy vélte azonban, 
hogy „Isten akarata teljesült” abban is, hogy az emberek 
nem hallgattak rá, és nem mentek haza. „Én magam 
ilyen forgatókönyvet nem tudtam volna írni azokban 
a napokban. Ma is elismeréssel tartozom azoknak, 
akik a forradalmi mozgalmat elindították” – jelentette 
ki Tőkés László. Romániában 1989. december 15-én 
indult a Tőkés László melletti szolidaritástüntetés, amely 
december 16-án Ceaușescu- és kommunizmusellenes 
tüntetéssé alakult. A kommunista hatóságok december 
17-én a népbe lövettek, 20-án azonban a hadsereg már 
fraternizált a tüntetőkkel. A népfelkelés december 21-
én terjedt át több erdélyi városra és Bukarestre. Nicolae 
Ceaușescu kommunista diktátor hatalma 22-én dőlt 
meg. A rendszerváltás évfordulója nem számít hivatalos 
ünnepnek Romániában. Temesváron december 16. és 
20. között, Bukarestben december 21-22-én tartanak 
hivatalos megemlékező rendezvényeket a helyi és állami 
hatóságok 

Forrás: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-
a-romaniai-forradalom-evfordulojan-koszonte-meg-a-

temesvariaknak-hogy-kialltak-mellette) 

Temesvár, 1989…
Talán nem túlzás azt mondani, hogy a romániai 
forradalomnak vannak magyarországi hősei is. Sőt! Nem 
túlzás azt állítani, hogy a forradalom kitörésének útját 
is egyengették magyarországi hősök, akikről senki nem 
emlékezik meg. Igaz, ezt nem is várják el, hiszen amit 
akkor, és ennek a forradalomnak az érdekében tettek, azt 
önként vállalták. Efféle önkéntes hősök voltak annak a 
Panoráma című műsornak a munkatársai, akik hozták-
vitték a BETA-kazettákat, akik – és ez nem túlzás –, 
sokszor életük kockáztatásával tették lehetővé, hogy Tőkés 
László a magyar nyilvánosság előtt megszólalhasson, és 
ezekkel a megszólalásokkal valamelyest védetté váljon a 
ceausescui őrülettel szemben. 

***

Intermezzo: Ezekben az időkben még a román 
kommunista pártot szolgálták számosan, akik azóta 
az egykori kollaboráns román kommunistából „nagy 
magyarrá” váltak, áttelepültek Magyarországra és 
többnyire a magyar kormány ellen lázítanak, nemzeti 
színekben páváskodva. A magyarságért azonban, sem 
addig, sem azóta nem tettek és nem tesznek jottányit 
sem. Viszont, immár magyarországi politikusnak 
képzelik magukat... ám, mind itt, mind ott, csak ócska, 
megvetett hazaárulóknak tekintik őket... 
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És volt még egy öreg hős, aki sokat megélt már 
addig, hiszen a forradalom után ünnepelte temesvári 
szolgálatának ötvenedik évfordulóját: Neumann Ernő 
rabbi. Az egykor tizenhét ezres temesvári zsidóság 
utolsó mohikánja, aki sokszor segítette a Panorámások 
munkáját. Hol a kamerával bicegett végig Temesvár 
utcáin, a református parókiáig, hol a kész kazettát vitte 
haza a parókiáról, ahol várták a kockázatos utazásra 
készülő magyarországi TV-s kollégák, akik meg sem 
álltak aztán a Szabadság-téri TV székházig.

Nos, e Panorámás Tőkés-interjúk zseniális szervezője 
és az önkéntes kollégák eligazítója a sokat próbált 
és szeretett televíziós példakép, Chrudinák Alajos 
volt. Szintén önkéntes kollégákkal végig követhette 
a magyar televíziónéző a decemberi eseményeket 
Bukaresttől, Kolozsváron keresztül Szatmárnémetiig. 
A Kárpátok Géniuszának és feleségének nem egészen 
jogszerű tárgyalását és a kivégzésüket bemutató 
műsort is Chrudinák vezényelte le. Szakmai tudása 
és elkötelezettsége példakép lehetne minden, a 
média világában dolgozó kolléga számára. Lehetne… 
– mondom, ám sajnos nem az. Mert az emberi, 
megkérdőjelezhető tulajdonságok sokszor kihatnak 
mások emlékére, életművére, ahogyan Ali esetében 
is kihatottak. Hiszen arra sem volt adott lehetőséget 
közvetlen környezete, hogy halála után elbúcsúzzanak 
tőle egykori kollégái, munkatársai és tanítványai. És 
mindenki, aki szerette…

Ilyenkor, amikor az 1989-es Temesvárra, a romániai 
forradalom kitörésére és Tőkés püspök hősi 
magatartására emlékezünk, jó lenne egy szál gyertyával 
emlékezni mindazokra, akikről fent írtam. S hogy ne 
kelljen külön-külön felkeresni vagy már csak felsorolni 
azokat, akik életüket kockázatták ebben a zavaros és 
veszélyes időszakban, elég lenne az anyaországi hős 
Chrudinák Alajos, és a temesvári hős, Neumann Ernő 
nevét – a többi, önkéntes, hétköznapi TV-s hős kolléga 
nevének összefoglalásaként megemlíteni. Azt hiszem, 
senkinek nem volna ez ellen kifogása…

Stoffán György írása

https://stoffangyorgy.blogspot.com/

Kelt: 2022.12.17.

„Válságos időszakot élünk Kárpátalján” 

Sokszor tizenhat-húsz órán keresztül nincs villamos 
áram, így rendkívül nehéz a mindennapi boldogulás 
– számolt be a lapunknak adott interjúban Darcsi 
Karolina arról, hogy az orosz–ukrán háború miatt 
jelenleg Kárpátalja is súlyos áramkimaradásokkal küzd. 
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
politikai, kommunikációs titkára arról is beszélt, hogy a 
kárpátaljai magyar oktatási intézmények tele vannak, és 
a problémák ellenére folyamatos a tanítás. 

– Lassan már tíz hónapja, hogy Oroszország megtámadta 
Ukrajnát. Hogyan érinti az elhúzódó háború Kárpátalját?

– Sajnálatos módon az orosz erők a villamosenergia-
hálózatot rakétázzák az utóbbi időszakban, ami azt 
jelenti, hogy számos belső-ukrajnai megyében részben 
vagy teljes egészében megszűnt az áramszolgáltatás. 
Ennek következményei itt Kárpátalján is érezhetők, 
annak ellenére, hogy a megyét nem érte rakétatámadás. 
Az elektromos áram átcsoportosítása, illetve a 
helyreállítási munkálatok ugyanúgy érintenek minket 
is itt, Kárpátalján, vészleállások vannak, illetve tervezett 
áramkimaradások.

Egyes falvakban és településeken előfordultak olyan 
napok is, hogy akár 21-22 órán keresztül áram nélkül 
maradtak az ott élők.

A városok különböző részein különböző időpontokban 
kapcsolják le az áramot. Ez a helyzet mindenképp 
megterhelő, nehéz például a kisgyerekeseknek, a 
nagycsaládosoknak, az időseknek, a betegeknek.

– Hogyan hat mindez az oktatásra, a munkavégzésre?

– Szeptemberben jelenléti oktatással kezdték meg a 
kárpátaljai iskolák a működésüket, ez azóta is fennáll. 
Folytatják az oktatást az intézményekben, tanulnak 
a gyerekek, de a legnagyobb problémát most az 
áramkimaradások okozzák.

Ha lekapcsolás van, a fűtés is leáll, a gyerekek hidegben 
ülnek, kabátban próbálnak tanulni.

Ð
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Este pedig, amikor hazamennek, ha esetleg akkor 
is áramlekapcsolás van, gyertyával vagy egyéb 
módszerekkel próbálják megoldani, hogy legyen 
fény, legyen fűtés. A vállalkozások, üzletek, pékségek 
generátorokat, akkumulátorokat használnak. A 
hivatalok működnek, gyakorlatilag minden ugyanúgy 
zajlik. A megye kormányzójától kaptunk ígéretet arra 
vonatkozóan, hogy valamiféle rendszert fognak az 
áramkimaradásokban eszközölni, és nem lesz olyan 
település, olyan háztartás, ahol több mint nyolc órán 
át szünetel az áramszolgáltatás, kétórás lekapcsolási 
turnusokat fognak beütemezni. Ebben nagyon bízunk, 
hisz az, amikor folyamatosan, akár 16-20 órán keresztül 
nincs villamos energia, rendkívül nehéz, gyakorlatilag 
a mindennapi boldogulást nehezíti. Fűtés terén a 
falvakban megpróbáltak alternatív módszerekkel 
felkészülni a helyi lakosok, sokan fatüzelésű kazánokat 
vagy régi csempekályhákat üzemeltek be. 

Koren-Karczub Tímea
Forrás: magyarnemzet.hu

UKRAJNA
„Mert nem a félelemnek lelkét adta 
nekünk az Isten…”2Timóteus 1,7

  Az ukrán parlament új törvényt fogadott el a nemzeti 
kisebbségekről
Az ukrán parlament új törvényt fogadott el kedden a 
nemzeti kisebbségekről, hatályon kívül helyezve a korábbit 
– számolt be az Interfax-Ukrajina hírügynökség Jaroszlav 
Zseleznyak parlamenti képviselő tájékoztatása alapján.
A nemzeti kisebbségekről (közösségekről) szóló 
törvényjavaslatot 324 képviselő támogatta. Az 
elfogadásához legalább 226 szavazatra volt szükség. A 
törvény elfogadása az egyik feltétele annak, hogy Ukrajna 
megkezdhesse a tárgyalásokat az Európai Unióhoz való 
csatlakozásáról.
Az előterjesztés rögzíti a „nemzeti kisebbségek 
(közösségek)” fogalmát, a nemzeti kisebbségekhez tartozó 
személyek jogait és kötelezettségeit, képviselőinek jogait és 
azok érvényesítését szolgáló állami politika sajátosságait, 
valamint a központi végrehajtó szerv hatásköreit a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó személyek védelme terén.
A törvény ötödik cikkelye garantálja Ukrajna 
állampolgárainak az alkotmányban meghatározott 
társadalmi, gazdasági, kulturális és nyelvi jogokat, illetve 
szabadságjogokat, tekintet nélkül arra, hogy milyen etnikai 
származásúak, nemzeti kisebbségekhez tartoznak, vagy 
sem – emelte ki az Interfax-Ukrajina.
A hírügynökség tájékoztatása szerint a törvény alapján 
a nemzeti kisebbséghez tartozó személyt megilleti az 
önazonossághoz, az egyesülési és békés gyülekezési 
szabadsághoz, a nézet-, a meggyőződés-, a gondolat-, a 
beszéd-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz való jog, 
valamint részt vehet a politikai, gazdasági és társadalmi 
életben.

Joga van a nemzetiségi nyelvhasználatra, a közösség 
kulturális identitásának megőrzésére.
A magyar kormány és a kárpátaljai magyar kisebbség 
szervezetei – amelyek kifogásokat emeltek a 2018-ban 
elfogadott oktatási törvény nyelvi cikkelyével, valamint 
az ukrán, mint államnyelv működéséről szóló 2019-es 
jogszabállyal, közismertebb nevén a nyelvtörvénnyel 
szemben, mert a kisebbségek jogainak csorbítását látták 
bennük – évek óta sürgették Kijevet, hogy hozzon az 
ukrajnai kisebbségek védelmét szavatoló jogszabályt. 
Forrás: hirado.hu, 2022 dec.13

A Kárpátaljai Református Egyház 
tisztújításának eredményei

Az egyházkerület püspökének Zán Fábián Sándort, 
főgondnokának pedig Danku Gábort választották 
meg.

Az egyházkerületi és egyházmegyei választási bizottságok 
hivatalos tájékoztatói alapján a szavazatszámlálás 
eredményeképpen a következő eredmények születtek:

Egyházkerületi tisztségek

Püspök: Zán Fábián Sándor

Főgondnok: Danku Gábor

Lelkészi főjegyző: Héder János

Világi főjegyző: Nagy Béla

Beregi Egyházmegye

Esperes: Tóth László

Főgondnok: Dr. Hadnagy István

Lelkészi főjegyző: Cseresznye Albert

Világi főjegyző: Barna György

Zsinati lelkészi tagok: Barta Ferenc, Páll László, 
Taracközi Ferenc

Zsinati világi tagok: Gogola István, Dr. Oroszi Pál, Dr. 
Vackó László

Máramaros-Ugocsai Egyházmegye

Esperes: Hunyadi Attila

Főgondnok: Nagy Barna

Lelkészi főjegyző: Peleskei Béla

Világi főjegyző: Kocsis József

Zsinati lelkészi tagok: Homoki Tibor, Peleskei Béla

Zsinati világi tagok: Kocsis József, Dr. Oroszi József

Ungi Egyházmegye
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Esperes: Kolozsy András

Főgondnok: Bátori József

Lelkészi főjegyző: Nagy István

Világi főjegyző: Szanyi Szabó Sándor

Zsinati lelkészi tagok: Kótyuk Zsolt

Zsinati világi tagok: Péntek Zoltán, Szanyi Szabó Sándor

Ungban további zsinati tagok megválasztására tizenöt 
napon belül kell sort keríteni.

Zán Fábián Sándort 2007 januárjában szentelték fel 
a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökévé. 
A tisztséget újból elnyerő egyházi vezető korábban 
a Pulzus FM-nek adott interjúban elmondta: az 
egyházkerület a hálaadás évének hirdette meg a 2022-es 
esztendőt. A háborús időben különösen hangsúlyosnak 
nevezte felismerni azokat az értékeket, amelyekért 
hálásak lehetünk. Kiemelte: mind a száznyolc kárpátaljai 
református gyülekezetben van szolgálattevő, akik hirdetik 
az evangéliumot. Csodának nevezte, hogy az elmúlt 
időszakban lelkészbeiktatások is voltak Kárpátalján. 
A püspök háláját fejezte ki a református egyház 
kapcsolataiért, a társegyházak segítségéért a háború 
okozta nehézségek idején is. Hálás a munkatársaiért, az 
egyházkerület intézményeiért és a magyar közösségért, 
amelyek stabilitást mutatnak, megbízható partnerként 
tevékenykednek és nem okoznak csalódást.

Forrás: reformatus.hu

Novák Katalin: Fontos a családok és a 
családi értékek melletti kiállás
Egy államfő mozgástere egészen más, mint a 
kormánynak, a családok ügye és a családi értékek melletti 
kiállást azonban továbbra is fontosnak tartom – mondta 
a köztársasági elnök a TV2 Tények című műsorának 
adott hétfői karácsonyi interjújában. Novák Katalin az 
ukrajnai háború mellett arról is beszélt, hogyan egyezteti 
össze az államfői hivatást a családdal

  Az államfő felidézte: a kétévnyi koronavírus-járvány 
után jött a háború és annak minden gazdasági 
következménye, amelyek a magyarokat is súlyosan 
érintik, de reményét fejezte ki, hogy a magyar családok 
legalább ezen a néhány napon tudnak egymásra és a 
szeretet megélésére koncentrálni a családban.

Novák Katalin elmondta: megérinti, ha nehéz helyzetben, 
„szinte láthatatlanul” élő magyar családokkal találkozik, 
vagy épp az, amikor Kárpátalján a beregszászi református 
templom első adventi istentiszteletén egy kismamát látott 
énekelni. Abban, hogy vannak olyanok, akik a háborús 
helyzetben is mernek és akarnak gyermeket vállalni, 
egyszerre van ott a mélység, a nehézség, a fájdalom és a 

reménység is, amit egy új élet hordoz – magyarázta.

Kijevi útjáról – amely elsősorban biztonsági okokból 
volt sokak számára váratlan – elmondta, hogy amikor 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívta egy 
rendezvényre, aminek lényege az volt, hogy az afrikai 
országokban éhezők számára jusson el az ukrán gabona, 
és ezt Magyarország is támogathatta, úgy döntött, 
elfogadja azt.

Ukrajna egy szomszédos ország, amelyet megtámadott 
a szomszédja, Oroszország, és ebben a helyzetben 
egyfelől kifejezni az irántuk való szolidaritást, másfelől 
kapcsolódni egy ilyen humanitárius akcióhoz, számára 
olyan lehetőség volt, amiben szerette volna Magyarország 
támogatását kifejezésre juttatni – mondta az államfő.

Hozzátette: az ukrán vezetőkkel találkozva megragadta 
a lehetőséget arra, hogy a kárpátaljai magyarság, 
mint ukrajnai kisebbség helyzetéről is szóljon, majd 
a látogatást követően egyenesen Kárpátaljára ment, 
ahol az advent első vasárnapját a magyar közösséggel 
ünnepelte.

Arról is beszélt: a diplomácia világában számos eszköz 
van arra, hogy érzékeltesse, amiről úgy gondolja, hogy 
érzékeltetnie kell, mert az országa érdeke azt kívánja. 
Közölte: egyet tud érteni a magyar külpolitikával, ő ehhez 
hozzátenni tud, nem ezzel szemben szeretne menni.

Novák Katalin a közösségi médiát kötelező elemnek 
tartja, lehetőségnek, hogy eljusson közvetlenül is 
sokakhoz, azonban hangsúlyozta: ez a valóságnak 
csak egy kicsi szelete. A családtagjait a minősített 
pillanatokban igyekszik megmutatni a nyilvánosságnak, 
de csak akkor, amikor ők ezzel egyetértenek – szögezte 
le.

A köztársasági elnök Orbán Viktor miniszterelnökkel 
való kapcsolatáról hangsúlyozta: egyenrangú, 
korrekt viszonyuk van, és örömét fejezte ki, hogy ma 
Magyarországon az ország két vezetője rendszeresen 
érdemben tud beszélni egymással. Meggyőződése, hogy 
ez a magyar emberek érdeke – tette hozzá.

A pedagógussztrájkról szóló kérdésre Novák Katalin azzal 
válaszolt, hogy Jelenits tanár úr 90 éves születésnapja 
alkalmából az Új emberben készített interjúban jó volt 
olvasnia, hogy egy ízig-vérig pedagógus miként beszél a 
tanárok szerepének fontosságáról, hogy mennyire nem 
becsülhetjük meg eléggé azokat, akikre a gyermekeink 
nevelését bízzuk.

A szülők mellett a pedagógusok jelentik a kulcsot 
ahhoz, hogy a gyerekeinkből milyen felnőttek válnak 
– jelentette ki köztársasági elnök. Ezért álláspontja az, 
hogy függetlenül minden európai uniós vagy egyéb 
forrástól és gazdasági nehézségtől, meg kell teremteni 



 Zwollei Harangszó – 2022/14 18

a lehetőséget arra, hogy a pedagógusok a nekik járó 
anyagi és erkölcsi megbecsülésben részesülhessenek 
Magyarországon.

Novák Katalin a családpolitikáról kiemelte: egy államfő 
mozgástere egészen más, mint a kormánynak, és ezt 
tiszteletben tartja. A családok ügye azonban sokkal 
tágabb a kormányzati döntéseknél, és továbbra is 
fontosnak tartja a családok és a családi értékek melletti 
kiállást, valamint a családalapítás előtt állók bátorítását.

Az államfő jelezte: első ünnepi elnöki köszöntőjében 
igyekszik majd méltóképpen megjelenni, és olyan 
hangon megszólalni, amit akkor fontosnak tartanak a 
magyar emberek. Bízik abban, hogy a nézők azt fogják 
érezni: nemcsak közöttük él, hanem velük éli ő is a 
mindennapjait.

Őt is a magyar embereknek a problémái, kérdései 
foglalkoztatják nap mint nap, és azon gondolkodik, 
hogy köztársasági elnökként mit tehet azért, hogy 
mindenki érezze: több az, ami összeköti a magyarokat, 
mint ami elválaszt és megkülönböztet – fogalmazott 
Novák Katalin.

Forrás: hirado.hu

„Ez lesz életünk legerősebb karácsonya” 
(VIDEÓ)

https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/ez-
lesz-eletunk-legerosebb-karacsonya-video/
Kárpátaljai magyar családok tízezrei töltik szétszakítva 
az idei karácsonyt a háború miatt. A kényszersorozás 
elől Magyarországra menekült apák, fiúk, fivérek az 
ünnepre sem térhetnek haza. Egyikük, a reformatus.hu 
újságírója, Cseh Ádám beszélt arról, hogyan készülnek 
így is szeretetben, egymásra gondolva Jézus Krisztus 
megszületésének ünnepére.

„Az ember földi életét szabadon rendezheti 
be, de boldogulása teremtmény mivoltából 
következőleg a Teremtő akaratának 
teljesítéséhez van kötve.”
Márton Áron fenti idézete indította nálam az 
adventi szentidőt.. Annál is inkább, mert a 2022-es év 
adventi időszaka az elmúlt hét kaotikus év csúcspontja. 
Keresztény kultúránk és keresztény jövőnk hatalmas 
próbának van kitéve. Vajon mennyire találtatunk 
könnyűnek? „Mene, mene, tekel, ufarszin” – nemcsak 
Dániel napjaiban jelent meg a falon.

Az elmúlt évek támadásai és a támadásokra adott inadekvát 
válaszaink a kézírást még jobban kiemelik a falon 
napjainkban is. A nyugati kultúra rengeteg zsákutcába hatolt 
be, míg barikádjain különböző háborúkat szerveztek. Újra 

és újra. És, miközben ezek a harcok gyengítették kívülről 
és belülről kontinensünket, zsidó-keresztény kultúránk 
alapjait, addig egyre bőszebben kereste kultúránk az új 
isteneket, istenképeket, primitív magyarázatokat. 2015-
ben a hittétel a szülőföldjüket elhagyni kényszerülő 
tömegekre irányult: hiszel a migrációban? Pozitív választ 
adsz rá? Belesimulsz abba az „európai” válaszba, amelyet 
a főirány előír? Kritikával illeted a biztos válaszokat? Nem 
hiszel a propaganda magyarázatában? Aztán mindez 
fokozódott a klímavédelmi hittételekkel. Az ilyen irányú 
propagandaelveket már nem is érdemes leírni. Az újabb 
istenképeket és hittételeket a „vírus” megjelenése hozta: 
hiszel, vagy nem hiszel a vírusban? Hiszel, vagy nem hiszel 
az oltásban? Hiszel, vagy nem hiszel a második, harmadik, 
negyedik oltásismétlésben? Nem hiszel? Marginalizálódsz! 
Istenben nem, de a vírusban, oltásban, klímavédelemben, 
migrációkezelésben hinned kell. Ez az új vallás, ezt kell 
követned, hiszen „minden” (közösségi médiának csúfolt) 
kommunikációs felület ezt hirdeti. Választásod nincs, mint 
ahogy sokak szerint Isten sincs, hit sincs. Ugyan minek? 
Hiszen a kérdéseket és magyarázatokat tálcán kapod, a 
múltat eltörlik az érdekedben, a jövő pedig úgysem más, 
csak George Orwell leírt víziója: semmid sem lesz, de 
boldog leszel (lásd a Great Reset legújabb doktrínáját, a 
WEF kritizálhatatlan hittételét).
És amikor az ember azt gondolná, hogy minden új 
vallásgeneráló és istengyártó fordulat lejárt, kitör a háború. 
És jönnek az új hittételek, istenképek, új szentek és hősök 
– az elembertelenedés nagy szószólói. A lényeg közben 
láthatatlanabbá válik, mint Sait-Exupéry Kis hercegében. 
Nemcsak láthatatlanná, hanem politikailag inkorrektté. 
És ebben az istentelen, szakralitástól, keresztény múlttól 
és isteni megváltástól mentes Európában elérkezik 2022 
adventje. Újra rorátét énekelünk, meggyújtjuk a gyertyákat 
és várjuk a Kisded születését, Isten inkarnációjának a 
megünneplését. Miközben pontosan tudjuk a metafizikai 
választ arra a hihetetlenül komplex nyugati kérdésre, hogy 
ki a férfi és ki a nő, hogy a két nem közül melyik tud szülni 
utódokat a világra, és hogy az inkarnálódott Istengyermek 
fiú, az Édesanyja pedig nő.
2022 adventjén elszorult szívvel tekintek körül 
társadalmamban. Imádkozom, erősítem a hitemet 
és elhatározom, hogy felszólalok az infantilizmus, 
mérhetetlen butaság és baljós propaganda ellen. Újra 
és újra! A kultúrámért, a családomért, a nemzetemért, 
az utódainkért, akiket anyák fognak a világra szülni. 
Lankadatlanul. Újra és újra.
Isten adjon nekünk kegyelmet, teremtő erőt, hitet és 
megváltásában való bizalmat az új egyházi évben. 
Szükségünk lesz rá.

„Az ember földi életét szabadon rendezheti be, de boldogulása 
teremtmény mivoltából következőleg a Teremtő akaratának 
teljesítéséhez van kötve.” (Márton Áron)

Dr. Szakács Ferenc Sándor
2022. advent harmadik vasárnapján Forrás: eletunk.net
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Nyugat-Európai Magyar Protestáns 
Gyülekezetek Szövetsége Federation of 
Hungarian Protestant Congregations 
in Western Europe Bund Ungarischer 

Protestantischer Kirchengemeinden in 
Westeuropa 

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

Isten kegyelméből 2022-ben is ünnepet szentelhetünk 
gyülekezeteink, szeretteink körében. A mögöttünk levő 
év sok változást hozott az életünkbe, a bezárt „járvány-
évek” után békésebb és nyugodtabb időket óhajtottunk, 
és egy forrongó, békétlen, sok esetben kiszámíthatatlan 
világ történéseivel kellett farkasszemet nézni. Kétezer 
évvel ezelőtt is hasonló körülmények között született meg 
a próféciák által ígért Megváltó. Egy nehéz kor félelmek 
és aggodalmak között élő embereihez megérkezett a 
bíztatás és az örömhír: 

„Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, mely 
az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, 
aki az Úr Krisztus.” (Lukács 2,10-11) Ez az örömhír az 
egész népé, mindenkinek szól, a 21. században élő, 2022-
ben ünnepet szentelő keresztyéneknek is. Az állandóan 
változó világgal és körülményekkel ellentétben 
az evangélium változatlan marad: az Úr Krisztus 
megszületett és ez az öröm mindnyájunké! Karácsonyi 
ünnepszentelésünket ez töltse be, és tapasztaljuk meg, 
hogy ígérete szerint Jézus ünnepet szentel nekünk és 
velünk! Immánuel - Velünk az Isten! 

Visszatekintve a mögöttünk levő évre hálát adunk 
Istennek, hogy tavasszal a virágvasárnapi hétvégén a 
Presbiteri Konferenciát és a nagyheti Ifjúsági Konferenciát 
is megtarthattuk a németországi Holzhausenben. 
2022 szeptemberében Nürnbergben találkoztunk és a 
közgyűlés keretében magyarországi egyházi és állami 
képviselőket is köszönthettünk köreinkben. Az elmúlt 
években új gyülekezetek csatlakoztak Szövetségünkhöz: 
idén a hollandiai Zwollei Magyar Református 
Egyházközség felvételének kérelmét örömmel fogadta 
el a közgyűlés. A februárban kitört háború hírére 
taggyülekezeteink körében adománygyűjtést hirdettünk 
a kárpátaljai testvérek megsegítésére, így is kifejezve 
Szövetségünk alapértékeinek jegyében az összetartozás 
és az összefogás fontosságát. Ezúton is köszönetet 
mondunk minden adományozó taggyülekezetnek és 
támogató személynek. 

Isten megtartó kegyelmében bízva 2023 virágvasárnap 
hétvégéjén és húsvét ünnepének nagyhetében tervezzük 
a Presbiteri és az Ifjúsági konferenciát, valamint 2023. 
augusztus 31. és szeptember 3. között Kolozsvárott a 

Szövetségünk közgyűlését. A 2023-as találkozóinkra 
ezúton is hívunk és várunk mindenkit, és bízunk 
abban, hogy jövőre újra megtapasztalhatjuk ezeknek az 
együttléteknek áldásait. 

A Nyugat-Európai Magyar Protestánst Gyülekezetek 
Szövetségének elnöksége és választmánya nevében 
áldott karácsonyt, békés ünnepszentelést kívánunk! 

Az új esztendőben az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az 
Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és 
maradjon mindnyájunkkal! 

Karvansky Mónika elnök, Gémes Pál társelnök, Jaskó 
Irén titkár

A hollandi szív
A XX. század elején az Országos Gyermekvédő Ligán 
keresztül, majd a 2000-es évektől a Magyar Fogadószülő 
Alapítványon keresztül kerültek ki támogatásra szoruló 
gyerekek Hollandiába. Ezek zöme nevelőotthonban, ál-
lami gondozottként él idehaza. Korábban inkább örök-
befogadói szándékkal vitték ki a gyerekeket, az elmúlt 
20 évben pedig inkább a karácsonyi szünetre és nyárra, 
a saját gyerekek mellé. Ezekből szoros kapcsolatok ma-
radtak azután is, hogy felnőttek a gyerekek, mint roko-
nok tartják a kapcsolatot a befogadó családdal. Vannak, 
akik végül Hollandiában maradtak, vagy kimentek, és 
ott kezdtek új életet.

Magyar dokumentumfilm (2022) 

Forgatókönyvíró: Surányi András 
Operatőr: Balog Máté, Franyó Attila, Mayer Béla 

Rendezte: Mayer Béla
Forrás (Megtekintve: 2022. december 16): https://mediaklikk.

hu/filmajanlo/cikk/2022/11/29/a-hollandi-sziv-elerheto-
december-18-ig

ISTENTISZTELETEK: HÁGA, 
VIANEN, ZWOLLE

HÁGA --DECEMBER 18, VASÁRNAP, 15 óra ADVENT 

Þ
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4. Vasárnapja. ISTENTISZTELET  Gyermekek karácsonyi 
műsora. Fellép a Hágai Magyar Énekkar Kovács Katalin 
karnagy vezetésével. Cím: Szent Család templom - 
Heilige Familiekerk. Kamperfoelieplein 29, Hága / Den 
Haag. Szolgáló lelkészek: Van Bolhuis-Szabó Emőke. 
Gyermekistentisztelet: Paál Károly. Kántor: Deuten-
Makkai Réka. Szervező lelkész: Csanády Ágnes.

VIANEN – DECEMBER 18, VASÁRNAP, 13.30 Adventi 
istentisztelet, úrvacsoraosztás, szolgál nt. Sólyom Uzonka 
Lilla. Helyszín: Vianen, Sportpark Blankenstein,BOM 
gebouw, Langeweg 6/a,

ZWOLLE –DECEMBER 25, VASÁRNAP, Karácsony 
első napja. Igehirdetés, Úrvacsoraosztás, Ünnepély a 
gyermekekkel. Szolgál Hermán Mostert Rebeka, Kelemen 
Attila Csongor, Hermán M. János. Cím: Zwolle, Koestraat, 
2.

RÓMAI KATOLIKUS TESTVÉREINK  
KARÁCSONYI  ISTENTISZTELETE

HÁGA. December 26, Karácsony 2. napja, 13.00 óra, 

Bloklandenplein 15, 2594 CK Den Haag. A szent misét 
tisztelendő dr. Havas István atya celebrálja. Info: hagai.
magyar.katolikusok@gmail.com 

GYÜLEKEZETI HÍREK 2022 
DECEMBER HAVÁBAN

- Igehirdetés december 11-én:

Liturgia: 2022-12-11 – Zwolle – 14:30

Köszöntés. Előfohász, apostoli köszöntés -- Ének – MRÉ 
348: 1, 4, 5 – Áldjad, én lelkem a dicsőség erős királyát 
Lekció: János 1: 1-18 Olvasta Sólyom Uzonka Lilla. -- 
Bűnvalló imádság – Feloldozás -Ének  MRÉ 80. Zsolt: 1, 
2 – Hallgasd meg, Izráel pásztora – Imádság ---Ének: MRÉ 
449: 1, 3, 4 – Jézus, Te égi szép tündöklő fényű név  -- 
Igehirdetés – Máté 28: 17-20 – Ráfelelő ének:  MRÉ 389: 1, 
4, 5 – Úr lesz a Jézus mindenütt

 Sólyom Uzonka Lilla beiktatása a presbiteri tisztségbe Ének 
MRÉ 504 – Áldjon meg téged, áldjon az Úr – (a capella ) 
-- Imádság – Ének -MRÉ 175: 1, 2, 3 – Uram, bocsássad 
el szolgádat békével..----Áldás –  Nemzeti imádságunk, a 
Himnusz.

- Falinaptárokat az istentiszteletek alkalmával osztunk 
a híveknek, vásároltunk 25 darab királyhágómelléki 
falinaptárt, Erdélyből pedig dr. Bibza Gábor kolozsvári 
lelkész küldött húsz példányt ajándékba. Hágából nt. 
Csanády Ágnes küldött falinaptárokat, ezúttal is köszönjük. 
Katolikus falinaptárokról az idén is dr. Kristófi János és dr. 
Szilágyi Zsolt gondoskodik, nagyváradi testvéreinknek 
előre is hálásak vagyunk a küldeményeikért.

A desi református egyház lelkipásztora, nt. Szilágyi Róbert 
lelkész üdvözöl mindnyájunkat, ő is küld falinaptárokat.

- Karácsonyi ünnepély a gyermekekkel december 25-én. 
Presbitériumunk idén is hozzájárul harminc karácsonyi 
csomag készítéséhez. Máris köszönjük Rostás Kriszta 
Tímea presbiter testvérünknek és a diakónusoknak a 
segítségét.
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- KERESZTYÉN DOGMATIKA. C. van der Kooi és G. 
Van den Brink műve. Magyar fordításban, megjelenés alatt, 
dr. Visky S. Béla professzor előszavával a kolozsvári EXIT 
KIADÓ gondozásában. Előjegyzése R. Nieuwkoop zwollei 
lelkész címén

- Debrecen. A 2022 dec.15-én megtartott Méliusz 
Juhász Péter-emlékünnepélyen Szilágyi Árpád presbiter 
képviselte a zwollei református egyházközösségünket, 
melynek nagyon örvendtek a házigazdák. Az egyik 
könyvbemutató éppen a Debrecen-Hollandia közti 
kapcsolatokról szólt. Üdvözletét küldi Ft. Dr.Fekete Kátoly 
a TTRE püspöke, dr. Baráth Béla, a DRHE rektora és dr. 
Bozzay Réka, a könyv szerzője, aki nálunk is előadást 
tartott Utrechtben a “Peregrináció Hungarica” alkalmával.  
Szilágyi Árpád presbiter.

-Magyar Tudományosság Külföldön – Hírlevél, 2022 
december 15 -Dr. Bozzay Rékának köszönhetően közlik 
az Utrecht 300 – Peregrinatio Hungarica szimpózium 
beszámolóját - file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/
MTA_MTK_EB_hirlevel_2022_12_15.pdf - XII, évf. 
12.sz. November 19-én Peregrinatio Hungarica címmel 
konferenciát rendeztek Utrechtben az első hollandiai 
magyar istentisztelet 300. évfordulója alkalmából

-Presbiter-lelkipásztor beiktatása 2022 dec. 11-én. Sólyom 
Uzonka Lilla beiktatásakor nt. Kelemen Attila Csongor 
lelkész szolgál, a tisztségviselői fogadalomtételt a Erdélyi 
Református Ágendáskönyv szerint végezte.

-Karácsonyi úrvacsoraaosztás alkalmára kenyeret és bort 
ajánlott fel Truczkai József és Adrienn.

-Támogatás.  A Juhász István Alapítvány az „Utrecht 300” 
elnevezésű szimpózium szervezéséshez 500, azaz ötszáz 
euróval járult hozz.

-Karácsony este Zwolléban: Grote Kerk-Academiehuis, 
ajtónyitás 21.15 órakor. Kántálás, vezeti ds. Jan Doelman. 
Pontosan 22 órakor fellép a Michaëlscantorij, kíséri a 
Musica Michaelis zenekar, műsoron Gloria in excelsis et 
in terra pax, és: Dona nobis pacem. —Karmesterek: Toon 
Hagen és Eugène van Boheemen. Zenekari művek szerzői: 
Arvo Pärt -és J.S.Bach:Hohe Messe

Zwollei Magyar Református 
Egyházközség 2023

Immáron hatodik éve, hogy 2017 októberétől kezdve 
rendszeresen összegyűlünk a hónap második vasárnapján. 
Istentiszteleteinket délután 14:00 órai kezdettel tartjuk, 
híveink Hollandia egész területéről látogatják a 
szolgálatainkat. Egyházi ünnepeinkre való tekintettel még 
hét istentiszteletet tartunk, évente összesen tizenkilenc 
alkalomra tervezzük a szolgálatokat.

Jelezzük, hogy a nyári időszakban is rendszeresen 
szervezünk istentiszteleteket. Karácsony és húsvét 
másodnapján úrvacsoraosztással egybekötött szolgálatokat 

tartunk, akárcsak Böjtfő, Pünkösd, Újkenyér, Reformáció 
ünnepe, és Advent vasárnapján. 

A gyülekezet lelkipásztorai: drs. Kelemen Attila Csongor 
(Urk) vezető lelkész, Sólyom Uzonka Lilla és dr. Hermán 
M. János nyugalmazott lelkész, teológiai tanár (Zwolle). 
Magyarul szolgálunk és tanítunk, de minden alkalommal 
kétnyelvű liturgiát állítunk össze, amihez a prédikációt 
holland nyelven is sokszorosítjuk és mellékeljük az 
istentiszteleteinken résztvevők számára. 

Az istentiszteleteinkkel egyidőben vasárnapi iskolai 
foglalkozás zajlik, ahol a különböző életkorú gyermekekkel 
nemcsak a Biblia történeteit ismertetjük meg játékos 
módon, hanem a magyar történelem nagy alakjait, továbbá 
a hazai népszokásokat és a nemzeti ünnepeinket. A 
vasárnapi iskola vezetője a zwollei Rohaan Éva vallástanár. 

Istentiszteleteink után szeretetvendégséget, olykor 
kiállításokat és könyvbemutatókat tartunk, amikor 
kávé és sütemény mellett lehetőség nyílik a személyes 
beszélgetésekre. Alkalomadtán a Hágai Magyar Énekkar 
fellépésére, néptánc oktatására és gyülekezeti rendezvények 
megtartására is sor kerülhet. Egymás hitének erősítése 
mellett a nemzeti emlékezet és a magyar kultúra ápolását 
is örömmel vállaljuk, hiszen a szülőföldünk egyházaihoz 
való ragaszkodás hozzátartozik a református-katolikus- 



 Zwollei Harangszó – 2022/14 22

ortodox-görög katolikus, unitárius és evangélikus 
híveink, azaz erdélyi-felvidéki-délvidéki, kárpátaljai és 
főleg a magyarországi-anyaországi gyökerekkel bíró 
egyházközségünk építéséhez.

Zwollei székhelyünkön, a hollandiai protestáns egyházak 
erőterében és azok támogatását élvezve, testvéri 
együttműkődést tanúsítunk a vianeni, hágai, amszterdami 
és rotterdami magyar református gyülekezetek hívei 
iránt. Végre megérhettük azt is, hogy egy nyolcvan éves 
szünetet követően ma újra hálaadással köszönhetjük 
meg a Magyarországi Református Egyház Zsinatának a 
támogatását és a konferenciákon való találkozás lehetőségét. 
Reméljük, hogy a történelmi mulasztások ellenére a 
presbiteriális egyházszervezet végre magyar vonalon is 
országos gyökereket ereszt Hollandiában, ugyanis ezidáig 

csak Zwolléban működik beiktatott presbitérium.

Imádkozzunk azért, hogy Vianen ismét működőképessé 
váljon, és hogy a több ezres hollandiai magyarság körében 
a világjárvány, a háború és az emberi gyarlóság ellenére 
is felvirágozhasson a szabályos egyházi élet. Várjuk 
az öntudatos hívek jelentkezését és bekapcsolódását a 
lakhelyükhöz legközelebb eső egyházközségbe.

Zwollei Magyar Református Egyházközség istentisztelete 
2022 december 25-én.  

A gyülekezet 42 tagja közül 28-an éltek az úrvacsorai szent 
jegyekkel.  

Fotó: Urbán Ákos
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Második istentisztelet a vianeni 
Sportparkban

Fotó: Baranyai András

Vianenben 2022 december 18-án az adventi istentiszteletet 
és az úrvacsoraosztást nt. Sólyom Uzonka Lilla végezte 
14, azaz tizennégy személy részvételével. Egy új vianeni 
helyszínen gyűltek össze, ezentúl itt tartjuk a szolgálatokat:

Helyszín: Vianen, Sportpark Blankensteijn, BOM gebouw, 
Langeweg 6/a, 4133 AX

A Zwollei Magyar Református 
Egyházközség istentiszteleteinek beosztása 

a 2023. esztendőre
Az egyházközség presbitériuma a 2022 november 13-án 
tartott gyűlésén az istentiszteletek tartásának az időpont-
ját a 2023. esztendőre nézve 14 órai kezdetben jelöte meg. 
Sátoros ünnepek alkalmával úrvacsoraosztásra kerül sor. 
Változásokat a honlap, a facebook és a körleveleink segít-
ségével közlünk. Presbiteri tisztségviselők névsora: Urbán 
Ákos gondnok; Rostás Kriszta Timea pénztáros; Szilágyi 
Árpád jegyző, Tárnok Eszter, Truczkai József. --- Vezető 
lelkész: drs. Kelemen Attila Csongor; Sólyom Uzonka 
Lilla, aki a vianeni szolgálatokat is végzi; dr.Hermán M. 
János missziói szolgálatokat vállaló nyugalmazott lelki-
pásztor.

Diakónusok: Berekméri Filep Annamária, Bodor József, 
Czimbalmos Klára, Truczkai Adrienn.

A 2023. évben, vagyis az új esztendőben híveink havi 
rendszerességgel a hónap második vasárnapján gyűlhet-
nek egybe 14 órai kezdettel a zwollei lutheránus templom-
ban a következő dátumok szerint: 2023 január 8; február 
12; március 12; április 9 Húsvét; május 14; május 28, 
Pünkösd; június 11; június végi szabadtéri istentisztelet 
Zeistben vagy Vianenben. Továbbá: július 9; augusztus 13; 
szept 10; okt 8; nov 12; dec 10; Dec 24 Karácsony

Istentiszteleteinkre és a szeretetvendégségekre 
mindenkit tisztelettel várunk! 

A kárpátaljai gyülekezetek számára is hirdetünk 
gyűjtést. Bankszámlánkra is lehet adományt küldeni! 
Bankrekening: NL46 INGB 0006 936050, Hongaarse 
Protestantse Gemeente, Zwolle 

Jó kívánságok, köszöntések 2022/2023 for-
dulóján

Komárom, 2022. 12. 19. – TÁNCMŰHELY

Forrás: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2199200840
288980&set=a.725107247698354

Þ



 Zwollei Harangszó – 2022/14 24

Gemeente! Lieve 
Vrienden,

Dit jaar sturen 
we jullie weer een 
digitale kerkblad met 
Nieuwjaarswensen:
Vrede en de Liefde van 
de Heere Jezus Christus 
zei met u allen!
We hopen jullie onder 
goede omstandigheden 
weer te zien en te 
spreken in 2023. Tot 
die tijd onze hartelijke 
groeten: De Kerkenrad 
en de Redactie
Híveinknek és Barátainknak ezúton kívánunk Áldott Új 
Esztendőt! Az Úr Jézus Krisztus békessége és szeretete 
legyen mindnyájatokkal!

Kívánjuk, hogy 2023-ban is 
testi-lelki épségben találkoz-
hassunk. A viszontlátásig szí-
vélyes üdvözlettel: a Presbitéri-
um és a Szerkesztőség
May the wonder and magic of 
Christmas fill your heart and 
hearth with peace happiness 
and joy!
Gesegnete Weihnachten 
und ein gesundes und reich 
gesegneten Neues Jahr!
Noflike Krystdagen en in 
protte Lok en Seine yn it Nije 
Jier!

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánunk, 
Pax Vobiscum!
„Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk!’

Fotó: Marácz Zsuzsanna Csillag


