Akkor is javunkra lesz
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének tagjai újkori történetük során, de különösen az utóbbi évti�zedben gyakran találkoztak népes sokadalomban és imádságos közösségben. Minden ilyen alkalom lelki találkozás lett, éppen ezért
őszinte reménység is a következő esztendő együttlétének megvalósításáért. Közismert oknál fogva az elmúlt évben elmaradt as�szonyaink felsereglése. Minden bizonnyal kisebb, nagyobb sebeket
elszenvedve.
Nehéz ilyenkor elfogadni a szívünkbe írt igét, amely arról szól,
hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál…”
(Róm 8,28). Éppen ezért dicséretes, hogy a szervezők ilyen bizo�nyossággal, ugyanakkor biztatással tervezik a gyülekezést. Mikor,
ha nem ilyen félelmek között kell felfedeznünk a magunk erőforrásait, és másoknak is közvetíteni belőle. Azok, akik most megélik ezen üzenet igazságát, bizonyságot tesznek arról, hogy Isten
„elhatározása szerint elhívottak.” Azért szükséges a teljes mondatot értelmeznünk, mert hajlamosak környezetünkben gunyorosan
kezelni az üzenetet. Mi lehet a javunkra, kérdezik, amikor betegek
lettünk, testvéreket veszítettünk el, kenyerünk volt veszélyben? Tudatosítani kell azt is, hogy azoknak, akiknek csupán irodalmi értékű a kijelentés, valóban kevésbé a jó szolgálatára való. Viszont,
akikben éppen ilyen próbák között erősödik elhívatásuk hite és tudata, azoknak valóban mindenben áldásos lesz az életük.
Asszonytestvéreink összejövetele és közös istentisztelete,
amint azt a választott igével is üzenik lényeges kiállás a keresztyén értékek mellett. Először is vállalják születésük adta helyüket
a világban. Bármire is csábítana a megbolondított modern kor,
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ők akkor is gyermeket szülő, felnevelő édesanyák. Feleségek, akik
a férfiakkal karöltve küzdenek egymásért és közös ajándékaikért.
Nincsenek őszintébb könnyek, mint az édesanyáké, akik siratják az
önmagukat megtagadó és megcsúfoló gyermekeiket. Sírnak őszintén, amikor elmaradnak az unokák, vagy eltiltják őket tőlük. Sírnak
keservesen, amikor nézniük kell a hagyományos nemzet kereteit
megostromolva, és a tagjait idegenekkel összevegyítve. Sírnak és
mégis reménykednek!
Kedves Testvéreim!
A bátor hitvalló szolgálat lesz a jövőben is a romlás ellenszere.
Haladjatok ezen az úton, mert Isten ezen akar benneteket megáldani és életeteket megszentelni. Megköszönjük vezetőiteknek, gyülekezeti közösségeiteknek, minden tagnak kivétel nélkül az eddigi
áldozatot, és kérünk titeket, folytassátok töretlen szeretettel.
A békesség kötelékében!
CSŰRY ISTVÁN
püspök

2

3

4

Imádkozzatok és buzgón kérjetek!
Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
A Kárpát-medencében élő református nők, édesanyák tizenhat
évvel ezelőtt egy olyan különleges imaszolgálatba kezdtek, amely
átfogja nemcsak a Kárpát-hazában élő magyar nemzet tagjait, hanem a világ minden táján élő honfitársunkat is. Bátor vállalkozás ez
az imaközösség, különösen, ha tudjuk, hogy miért volt szükség a
Kárpát-medencei Imanap elindítására.
A történelem sok fájó emléket hagyott megtört lelkű népünk
életében. Levert forradalmak, vesztett csaták, az egységes ország
szétdarabolása, két világháború, az 1956-os forradalom megrázkódtatásai, mind a vesztesek oldalára sodorták közösségünket. Az
1989-es forradalom és a vele bekövetkező pozitív változások, egy
boldogabb jövendőbe vetett hit reményteli sugarát csalták az arcunkra. Több mint negyven évi tiltás után újjá alakultak a missziói
szövetségek, így a nőszövetség is, amely rövidesen testvérkapcsola�tot épített ki a Kárpát-medencében élő összes nőtestvérekkel. Ekkor
következett be a nem várt esemény, a 2004. december 5-i sikertelen
népszavazás, amelynek eredménye lesújtotta a határon túli nemzet
tagjait. Ezért kellett valamilyen megoldást találni a lelki sebek gyógyulásához. Ekkor jött a Magyarországi Református Nőszövetség
vezetősége részéről a mentő ötlet: imádkozzunk egymásért, mert az
ember által okozott sebeket Isten be tudja gyógyítani.
Az Ökumenikus Világimanap mintájára szerveztük meg a
Kárpát-medencei Imanapot. Úgy döntöttünk, hogy minden esztendő december első vasárnapján, mindig egy soron következő
Kárpát-medencei egyházkerületért fogunk imádkozni, amelynek
nőszövetsége földrajzi, történelmi, hitéleti bemutatót készít a maga
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egyházkerületéről és megalkotja a közös ima-liturgiát. Ezt eljuttatva a tíz református egyházkerületbe, imanapi felhívást intéz a
gyülekezetekhez. A tíz Kárpát-medencei református egyházkerület
között ez esztendőben mi, Királyhágómelléki Református Nőszövetség tagjai, immár második alkalommal készíthettük el bemutató
programunkat, amely ezúttal az egyházkerületünkben folyó missziói tevékenységekre fókuszál. Igei mottónk: „Tudjuk pedig, hogy
azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő
végzése szerint hivatalosak… Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten
velünk, kicsoda ellenünk? Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett,
hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele
együtt mindent minékünk?” (Róma 8,28-32). Nem véletlen az igeválasztásunk, hiszen ebben az évben a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület száz éves múltjára is emlékezünk, amelynek a kegyetlen történelmi döntések nyomán, az Anyaországtól elszakítva,
meg kellett találnia önálló életét, fel kellett nőnie az önálló szolgálatra!
Hálát adhatunk Istennek, aki kegyelmében megtartotta Partium magyar népét. A sokféle megpróbáltatást is a javára fordította,
hitét, anyanyelvét, kultúráját megőrizte, csodával határos módon
átsegítette a nehézségeken. Pál apostollal együtt vallhatjuk, hogy
akik Isten szeretik, minden a javukat szolgálja, még a nehéz próbatételek, a történelmi tragédiák is, ha Isten kezébe veszi a sorsukat. A
próba mindig alázatban tart, Istenhez visz közelebb, s „ha Isten velünk, ki kehet ellenünk”? Bethlen Gábor erdélyi nagyfejedelmünkkel együtt valljuk: „Senki nincsen, bizonyára senki nincsen!”
Kedves Testvéreim a Kárpát-medencében és a Nagyvilágon!
2021. december 5-én imádkozzatok egymásért, értünk királyhágómellékiekért, a Kárpát-medencében élő testvéreitekért, a nemzet megújulásáért, mi is ezt tesszük értetek. Hisszük, hogy mind ez
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ideig nem hiába imádkoztunk egymásért. Isten meghallgatta könyörgéseinket. Azóta nagyon sok pozitív változás történt népünk
életében, amelyet csodálattal tapasztalunk. Soha nem volt ennyire egységes a magyarság a határon átívelő kapcsolatokat tekintve, mint épp most, amikor az Anyaország családbarát programja
nyomán és támogatásával külhonban épülnek óvodák, megújulnak
templomok, középületek, virágzik az anyanyelvű oktatás. Erősödik
a testvéri összetartás, épül a jövendő!
Hisszük, hogy az édesanyák és gyülekezetek imája is áldott
eszköz abban, hogy Isten előtt megbocsátó szeretettel építsük kap�
csolatainkat, az életet és az Ő országát a földön neve dicsőségére és
embertársaink örömére.
„Imádkozzatok és buzgón kérjetek!/Bűnös voltunkért, Uram,
oh, ne vess meg!/Tiszta szívet és Szentlelket adj nékünk,/Hallgass meg
Fiad nevében, ha kérünk.” (Ref. Ének. 430).
BOGYA-KIS MÁRIA
egyházkerületi
nőszövetségi elnök
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Százesztendős
a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
A nagy háborút követően, a korábbi Nagy-Magyarország teljes
körű átalakuláson ment át. Az 1920. június 4-kei trianoni békediktátum döntésével, a magyar nemzet életében ezeresztendős múltat
írtak át ekkor. Különböző szem- és nézőpontból vizsgálva a történteket, azt mondhatjuk, hogy ekkor egy korábban nem tapasztalt
újszerű, ekkor még beláthatatlan, de hosszútávra kiható folyamatok kezdődtek el, mind az Anyaszentegyház népe,mind a politikai
nemzet, a Kárpát-medence nemzetei, azon belül pedig a magyar
társadalom, a családok és az egyén életében egyaránt.
Az országhatármódosítást követően egyházi szempontból is,
egy teljesen új egyházi adminisztrációs és közjogi helyzet alakult
ki. Az egykori nagy kiterjedésű Tiszántúli Református Egyházkerület(TRE) nyolc csonka (máramaros-ugocsai, nagybányai, szatmári,
nagykárolyi, érmelléki, bihari, nagyszalontai, és békés-bánáti) egyházmegyéje, a nagyhatalmak által ratifikált határmódosítása következtében a Romániához csatolt oldalon maradt, több mint negyedmilliónyi lélekszámával együtt. Következményképpen a csonka
egyházmegyékből, szükségszerűen kellett létrehívni a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet (KRE).
A KRE egy sajátos történelmi-földrajzi területen létrejött egyházi/vallási/felekezeti adminisztrációs megnevezés, mert több mint
a Partium, mivel nemcsak a történelmi Részeket (Pars Hungariae)
foglalja magába, hanem Máramarost és a Bánságot is. Nevét bukaresti nézőpontból, a Királyhágóhoz viszonyított földrajzi fekvéséről
kapta. Százesztendős történetében három, egymástól markánsan
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elválasztható korszakot lehet megkülönböztetni: az első 1920-1940,
a második 1947-1989 és a harmadikat 1990-től napjainkig. A korszakolás rendjén néhány esztendő kimaradt, de nem véletlenül. Az
1942 és 1947 közötti bő öt esztendő a restitutio in integrum elvének
megfelelően a „haza vagy visszatérés” szervezésének átmeneti időszaka, amely csak részben valósulhatott meg a második világháború viszonyai között.
A Trianonban meghozott döntés és az 1919 decemberi Clemenceau-vonal meghúzása közötti, országokat elválasztó demarkációs határsáv, a Romániába eső nyugati oldalon rekedtek, bénultságuk ellenére sem tétlenkedtek sokáig. Az események, amelyek
lépéskényszerbe hozták a Romániában rekedteket, az új határ meghúzása után felgyorsultak és felelősségteljes, határozott döntéseket
hozva tették meg a szükséges lépéseket. Az egyházi legfőbb (püspöki) hatóság nélkül maradt csonkaegyházmegyék gyülekezetei,
iskolái és egyéb egyházi intézményei rögtön a modus vivendi lázas
válasz-kereséséhez fogtak. Az újszerű nemzet- és egyházpolitikai
élethelyzet kezdetén még mindenki abban reménykedett és
bízott, hogy a nagyhatalmak csak ideiglenes döntést hoztak, amely
rövidesen megváltozik majd, ezért szükségtelen hosszú távra
berendezkedni. Az itt rekedtek gyors, határozott, felelősségteljes
döntéseket hozva terveztek, és tette ki-ki a maga módján azt, amit
tudott, tehetett és lehetett. Igaz, semmi sem ment egyértelműen,
gördülékenyen egyik napról a másikra.
Az akkor még nevesincs, levegőben lógó, gazdátlan egyháztestben, a kezdet kezdetén két jövő-koncepció körvonalazódott, két
markáns szellemi tábor képviseletében. A quo vadis kérdésének
megválaszolásra két alternatíva kínálkozott: elsőként az Erdélyi Református Egyházkerülethez (ERE) való csatlakozás, másodikként
pedig egy önálló, új egyházkerület létrehozatalának gondolata fo9

galmazódott meg. Az egyik tábor képviselői – Széll György és társai
– úgy látták volna jobbnak, ha az árván maradt csonka egyházmegyék a nagy, erős, jól szervezett és közel félévezredes tradíciókkal
rendelkező ERE-hez csatlakoznak addig, amíg az ideiglenes állapot
elmúlik és helyreáll a korábbi rend. A másik tábor képviselői – Sulyok István és társai – az önálló egyházkerület gondolatát tartották
életképesebb megoldásnak. Ezzel együtt mindenki tudta, hogy a
megosztottság semmiesetre sem szolgálja a helyes megoldást. A két
tábor közötti elvi küzdelemből az utóbbi került ki győztesen.
Első ízben először 1920. december 14-én a csonka közgyűlésen, majd számtalan tárgyalás, egyeztetést követően teljes ös�szhangban mondták ki 1921. augusztus 16-án az új egyházkerület
megalakulását Nagyváradon. Az állami legitimációra még hosszú
évekig kellett várni, mert az Egyházkerületet hivatalosan elismerő
dekrétum csak 1939 november 22-én született meg. Száz esztendő
múltán, éppen az idei 2021. esztendő augusztusában lesz ennek a
történelmi jelentőségű eseménynek a centenáriuma.
Sulyok Istvánt egymás után háromszor (1921, 1926, 1940) választották meg a KRE püspökéül.
DR. PÁLFI JÓZSEF,
lelkipásztor – egyetemi tanár
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Misszió a Királyhágómelléki
Református Egyházkerületben
„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem ada�tott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, te�gyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az
Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket,
hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé
én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”
Mt. 28, 18-20
Keresztyén Testvéreim!
Egyházkerületünk missziója Krisztusi megbízásból és küldetésből történik. A keresztség sákramentumának kiszolgálásakor elhangzó ige a ma keresztyén emberének is parancs, melyet Krisztus
Urunk segítségével kell teljesítenünk.
Elmenni és megkeresni azokat, akik még nem hallották az
evangéliumot. De egyházon belül különösen népegyházi struktúrában kiemelt missziós feladat, hogy gyülekezeteinkhez sokszor
csak névleg tartozókat megpróbáljuk Isten segítségével hitükben
megújítani, tudatosítani bennük, hogy gyülekezeti tagságukat
aktivizálva az evangéliumot meg is kell élni.
A missziót Isten végzi igéje és Szent Lelke által. De ennek a
tudata nem szabad könnyelművé tegyen bennünket, hiszen ebben
a misszióban megvan a mi feladatunk is, s majd az eljövendő számadáskor számot kell adnunk a reánk bízottakról.
Gyülekezeti tagokkal beszélgetve néha elhangzik az a vélemény, hogy ez a feladat csak a lelkipásztoroké, hiszen ők azok, akik
ezt a munkát végzik.
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Az ige egyértelműen, minden keresztyén ember felelősségét
kiemeli és minden krisztusi tanítványnak feladatul adja.
Egyházkerületünkben a misszió több szinten és több közösség
által történik. A szószéki igehirdetések, illetve a pásztorációs gyülekezeti munka mellett, kiemelhetjük a belmissziós (Nőszövetség,
Presbiteri Szövetség, KRISZ, oktatási intézmények, diakónia stb.)
szervezeteink által végzett missziót. Akármelyik szolgálatra gondolva a jó és követendő példa Jézus élete és módszere.
Mesterünktől megtanulhatjuk:
a) J ézus minden időben kész volt a misszióra. Végezte a missziót akkor is, ha fáradt, éhes vagy szomjas volt.
b) Az Úr mindenki számára kész volt a misszióra. Közösséget
vállalt a kivetettekkel is, a gazdagokkal is, hogy megnyerje
őket az evangéliumnak. észrevett mindenkit.
c) Az Úr kész volt minden módszert felhasználni a misszióra. Prédikált nyilvánosan ezreknek, erősítő berendezés
és dicsőítő csoport nélkül, bejárva az egész vidéket. Nem
panaszkodott a körülményekre.
Jézus példája alapján megállapíthatjuk, hogy ehhez a munkához lelki látásra, engedelmességre és áldozathozatalra van szükség.
Pál az Újszövetség nagy misszionáriusa munkáját nem a sikertől teszi függővé, hanem a Mester parancsától. Engedelmes akkor
is, ha látszólag semmi eredménye nincs munkájának, mert „a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindenikük hűségesnek bizonyuljon” (1Kor 4,2). Ezért hajlandó áldozatot hozni. Tudja, hogy „a
misszió nem passzió”, hanem áldozatos munka.
A misszió parancs. Tehát nem opció kérdése, hanem az egyház
a gyülekezet létkérdése: az az egyház, amely nem vállalja a missziót,
előbb-utóbb halálra van ítélve. Vagy missziózunk, vagy meghalunk!
12

A nagy missziói parancs nem ad lehetőséget kifogásokra
vagy kivételekre: „Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden
népeket…”
- Elmenni oda ahol azok élnek.
- Szólni hozzájuk, hogy megértsék. Református egyházunknak
ezen a területen jó néhány kérdést újra kell gondoljon és értelmezzen. Hogyan gondozzuk a román ajkú reformátusainkat? Mi legyen
azokkal a híveinkkel, akik a vegyes házasságokból születtek és már
nem beszélnek magyarul?
Hogyan tovább a szórványvidéken?
Miként támogathatjuk, az ilyen körülmények közt szolgáló lelkészeket és az ilyen helyzetben lévő gyülekezeteket?
Melyek a ma is használható módszerek, és hogyan, miként
adaptáljuk az új missziós trendeket?
Közösségeinkbe begyűrűznek az alattomos módszerekkel manipuláló Isten ellenes törekvések is. Sajnos olvasni, hallani arról is,
hogy egyes gyülekezetekben teret engednek az ezotériának és a
jógának.
Az első keresztyén gyülekezetek gyakorlata újabb példákkal
lát el bennünket. Abban a korban házi összejöveteleket tartottak. A
háznép azaz a család központi helyet foglalt el. Jó lenne ezt is megtanulni, gyakorolni és megélni. Mi hisszük és valljuk, hogy a keresztyén közösség alapsejtje a család! Nem szabad engednünk a külső
nyomásoknak, Biblia ellenes tanoknak, diaboloszi erőknek, melyek
szét akarják szórni családjainkat, éket verve közösségeinkbe.
A hit megélése személyes életünkben történik, de annak megvallása szélesebb körben kell történjen. Nem engedhetünk azon véleményeknek, melyek a keresztyén hitet és annak megélését a templomfalakon belülre száműznék.
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Keresztyén testvéreim!
Hiszem azt, hogy aki eddig is megtartott bennünket ezután
is meg fog tartani, de fontos, hogy a mennyei parancsokat véghez
vigyük, Isten szerinti módon munkálkodva és tevékenykedve.
DÉNES ISTVÁN LUKÁCS
generális direktor
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Szeretetszolgálat
a 100 éves Királyhágómelléken
„ Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek
meg.” (Mt 25,40)
A világban élő és tevékenykedő egyház Krisztus teste, ha pedig
Krisztus teste, akkor hiteles kell legyen. A Szó, Isten Igéjének a hitelességét a cselekedetek adják.
Egyházunk és szolgálatunk akkor tölti be küldetését, ha képes
minden eszközt megragadni arra, hogy tettek által szolgáljon, élje
azt az Igét, amelyet maga Isten helyez a szívére.
Egyházkerületünkben minden alapítványi tevékenység önállóan, az Egyházkerülettől függetlenül jött létre az elmúlt 30-25 év
alatt. Kivételt képez a Lámpás Alapítvány.
Ezek létrejötte a helyi lelkészek hitét, tettrekészségét igazolják.
Általában ott kezdődött el valamilyen diakóniai tevékenység, ahol
a gyülekezeti lelkész erre indíttatást érzett. Az indult el ezen a szolgálati úton is, aki érezte, hogy a világnak, a közvetlen környezetnek
szüksége van az Igehirdetésre és a gyakorlati Igehirdetésre is, a segítségnyújtásra, a jelenlenlétre.
Isten szava lelki életet éleszt, táplál, de ezt a teremtő Szót közel kell
vinni a megszólított emberhez. Ezen diakóniai tevékenységek Isten szavának adnak kezeket, lábakat, füleket, szemeket, így helyezzük át a Kijelentést az élet színpadára és lesz belőle alkotó, formáló, szeretetnyelv.
A Lámpás Alapítvány ezeket a diakóniai alapítványokat fogja
egy ernyő alá, melynek célja: egymás kölcsönös megismerése, ér�dekeink közös, hatékony képviselete, a lobby munka hatékonyabb
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végzése, szakmai tanácskozások, továbbképzések szervezése, egy
más kölcsönös támogatása, csapat és közösségépítés.
Alapítványaink, gyülekezeteink a következő szakmailag jól elhatárolható területeken végzik szociális, diakóniai tevékenységeiket:
→ Házi idősgondozás
→ Idősotthon
→ Gyermekotthon, Szociális bentlakás
→ Délutáni gyermekprogramok
→ Fogyatékkal élők foglalkoztatása
→ Szociális konyha
→ Nappali, időseket foglalkoztató Központ
→ Egészségügyi és Szociális Központ
Szolgálatainkat bárhol a keresztyén értékrend alapján végezzük, nem profit orientált intézményként. Bármely területen a
segítségre szorulókat nemtől, nemzeti és vallási hovatartozástól
függetlenül támogatjuk.
Minden programot igyekszünk államilag akreditált szolgálatként végezni, a nemzeti minőségi követelményeknek megfelelően,
a törvényi előírásokat tiszteletben tartva.
Küldetésünk, hogy javítsunk a hozzánk forduló, segítségre
szoruló embertársaink életminőségén.
Célunk az, hogy valódi segítség lehessünk minden szolgálatunkat megkereső, nálunk bizalmat találó embertársunk számára.
Az anyagi segítségnyújtás mellett lelki támasz is vagyunk, hiszen az
ebben a szolgálatban tevékenykedő munkatársakat a hit, ehivatottság, nyitottság, szakmai elkötelezettség jellemzi.
Lássunk a sok jó példa közül néhányat:
→ Micskei Sámuel Bentlakás, Micske
→ Magyarkéci Kécenlét Egyesület, Magyarkéc
→ Lámpás Alapítvány családvédelmi projektje, Nagyvárad
→ Védett Műhely, Nagyvárad
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Nagy hálával tartozunk megtartó Urunknak azért, hogy kettős
kisebbségi mivoltunkban nem engedte, hogy a leszakadást követő
100 év alatt az Ige elhalkuljon és a szeretetszolgálat megtorpanjon.
Imádkozunk azért, hogy a jövőben még több erőt, kitartást, kreativitást és lendületet adjon nekünk, hogy lehessünk az Ő szeretet
ajándékának folyamatos továbbadói.
VINCZÉNÉ PÁLFI JUDIT,
missziói-diakóniai előadótanácsos, KRE

18

Nőszövetségünk
élete és szolgálata
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetsége az 1930-as évek elején, nehéz történelmi időkben született. „Az
első világháborút követő Trianoni békediktátum következtében a
magyar férfiak perbe szállnak Istennel, aki ezt megengedte, és nem
mennek a templomnak feléje sem. Nagy Károly, akkori református
püspök, magára hagyatva vergődik ebben a helyzetben, amikor az
élet vérkeringése jóformán leáll. A magyarok egyházon belül és
kívül olyan apátiába esnek, ami egyenlő a haldoklással. Nagy Károly erdélyi püspök Pilder Máriához fordul segítségért, aki akkor
Kolozsváron élt: „Menjen Mária, keresse meg az asszonyokat, ismertesse meg velük az Úr Jézust, tanítsa meg őket imádkozni, hogy behozzák férjeiket a kiürült, elárvult templomokba.” (Szécsi Andrásné,
KREK Konferencia füzetek, 2011.) Pilder Mária szolgálata sikerrel
jár. Erdélyben, Partiumban majd Magyarországon is szövetségbe
tömörülnek az asszonyok és elkezdik az imádság és szeretetszol�gálat áldott küldetését a gyülekezetekben. Megalakul a Református
Nőszövetség. A Királyhágómelléki Református gyülekezetekben
(nyolc megmaradt egyházmegye), megnehezíti a nőszövetségi szolgálatot a bekövetkezett új politikai helyzet is. Ez a tájegység már
nem tartozik Tiszántúlhoz, de Erdélyhez sem. Az új egyházkerületnek meg kell találnia önmagát, szolgálati lehetőségeit, önálló életét!
Az államhatalom nem akarja elismerni az új megválasztott püspök,
Sulyok István működését.
1931 szeptemberében Egyházkerületi Nőszövetségi konferenciát szerveznek Nagyváradon, ahol maga Pilder Mária, a nőszövet�
ség utazótitkára tart előadást. Leány-konferenciákat szerveznek az
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egyházkerületben Kiss B. Júlia szövetségi titkár vezetésével. Nagyváradon árvaház működik, ahol a diakonisszák vállalják a munka
nehezét. Ők a református apácák. Mária testvér, Mónika testvér,
Sarolt testvér, Éva testvér, Teréz testvér a munka irányítói, a gyü�lekezetek asszonyai jó munkatársaik az Úr szőlőskertjében. Sajnos
1948-49-ben a kommunista hatalom betilt minden egyesületet, így
a nőszövetségi szolgálatot is. A megkezdett munka hivatalosan félbemaradt, de a szolgálat a gyülekezetekben valamilyen formában
tovább folytatódott.
Az 1989-es temesvári eseményeket követően lezárult egyhá�
zunk életének egy sötét szakasza és elindulhattunk egy szabadabb,
boldogabb jövendő felé. Nőszövetségeink életében 1990. március
23. jelentette a nagy kezdetet, amikor a Kolozsvári Protestáns
Teológiai Akadémia dísztermében összegyűlt tizenhárom lelkésznő, akik felismerve a kegyelmi idők nagy lehetőségeit, elhatározták, hogy újra indítják az 1948-49-ben a kommunista hatalom
által beszüntetett nőszövetségi szolgálatot. Vállaltuk, hogy ki-ki a
maga egyházmegyéjében segít a nőszövetségi munkát megszervezni. Erdélyben dr. Csiha Kálmánné lett az egyházkerületi nőszö�vetség elnöke, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben
dr.Eszenyeiné dr. Széles Mária. Az akkor még élő, 90-80 éves idős
diakonisszák álltak mellettünk és támogattak bennünket a szolgálat
újraindításában.
Ma elmondhatjuk, hogy Istennek hála, tevékenységünket sok
áldás kísérte. Szolgálatunk hármas pillérre épül: a hitélet ápolása, szociális munka végzése, a kultúra ápolása. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületben több mint 200 gyülekezetben
működik nőszövetség, a kilenc egyházmegyében: Temesvártól,
Aradon, Biharon, Érmelléken, Nagykárolyon, Szatmáron át egészen
Nagybányáig, valamint a Zilahi- és Somlyói egyházmegyékben
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több mint 3000 nőtestvérünk munkálkodik a szeretetszolgálatban.
Szolgálatuk a segítő szeretetre épül. Szegények, árvák, özvegyek
sorsát hordozzák szívükön asszonytestvéreink. Sokan közülük maguk is özvegyek, kisnyugdíjasok. Mégis tetszett Istennek, hogy az
ilyenekre bízza az ő egyháza népének sorsát. Mindig ott segítenek,
ahol szükség van szeretetszolgálatukra. Ők a gyülekezet édesanyja.
Minden időben lehet rájuk számítani. A gyülekezet lelkipásztorának jó munkatársai. Önkéntes szolgálatukért nem várnak juttatást,
önzetlen szeretettel végzik Jézus Krisztustól kapott küldetésüket.
Úgy érzik, hogy ezzel a szolgálattal tartoznak a kegyelmes Isten�nek, aki az ő Fiát adta értük, hogy életük és üdvösségük legyen.
Adományaikkal a legelesettebbeket támogatják. Szívesen hoznak
áldozatot másokért, hiszen már megtanulták, hogy mit jelent Isten
gondoskodó szeretete. Asszonyaink nyári konferenciáinkra mindig
magukkal hozzák gyönyörű zászlóikat (közel 150 zászló - történel�
mi címerekkel), így szívükben hordozva a több száz évvel korábban
élt nagy patrónák egyházépítő szellemiségét is. Évről évre megtart�juk ezeket a nagytalálkozókat, kivételt képez a 2020-as és a 2021- es
járványos esztendő. Igyekszünk egyházkerületünk minden megyéjébe eljutni, hogy az ott élő testvéreink hitéletét és szeretetszolgálatát ezáltal is támogassuk. Ma már a legnagyobb templomokban
is ritkán férünk el, mert több mint 1300-1500-an veszünk részt a
konferenciákon. Minden évben kiadunk egy konferencia füzetet,
amely az egyházmegyékben és a kerületben folyó munkáról szóló képes beszámolókat is tartalmazza. A Tégy Uram engem áldássá
(2014) című női imakönyvünk is megjelent, valamint harminc éves
munkásságunkról szóló Jubileumi Emlékkönyv (2020).
Jó kapcsolatot ápolunk a Kárpát-medence református nőszövetségeivel, részt veszünk egymás konferenciáin, az ökumenikus
kapcsolataink is kiválóak. Jövőre már harmincadik alkalommal
21

kapcsolódhatunk be az Ökumenikus Világimanap szolgálatába. A
határokon átívelő hitbeli és nemzeti kapcsolataink szép példája a
2012-es debreceni közös nagykonferencia volt, amikor az egykori
nagy Tiszántúl Református Nőszövetségei: a Tiszántúli - és a Ki�rályhágómelléki Nőszövetség, közös találkozót szervezett a debre�ceni nagytemplomban, ahol több mint 2200 asszonytestvér lehetett
jelen az összetartozás jegyében. Az idei év Kárpát-medencei Imanapját a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetsége készítette el. December 5-én a Kárpát-medencében és az egész
világon egyházkerületünk népéért és az egymással való testvéri
szeretetkapcsolatának erősödéséért, népünk lelki megújulásáért
imádkozunk.
Isten megtartó kegyelme kísérje imaszolgálatunkat, áldja meg
és vezérelje mindenkor életünket, Fiáért, az Úr Jézus Krisztusért.
„Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róma 8,31).
Egyházkerületünk megalakulásának 100. esztendejében, a nőszövetség újkori működésének 31. évében, hálaadással emlékezünk
Isten megtartó kegyelmére és szeretetére: „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van…” (Róma 8,28).
BOGYA-KIS MÁRIA
egyházkerületi nőszöv. elnök
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Orando et laborando
Presbiteri Szövetség a Királyhágómelléken
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri
Szövetsége 2002-ben jött létre. Az Egyházkerületben az évben volt
majdnem 80 esztendős. Megalakulásunk a Magyarországi Refor�mátus Egyház Presbiteri Szövetségének működési mintáját követte.
Ma, Istennek hála, mintegy 5000 testvérünk tartozik a Presbiteri
Szövetséghez.
A szövetséget 2007-ben az Egyházkerület elnökségének támogatásával önálló jogi személyként jegyeztük be.
Őrállók címmel 2015 januárjától kezdődően önálló újságot
adunk ki. Kezdetben 500 példányszámra volt rendelés, ma már
2500 újságot küldünk gyülekezeteinkbe, terjesztve ezáltal is Isten
Igéjét, munkálkodva Országának terjesztéséért.
A Presbiteri Szolgálatért Díj megalapítását a 2015-ös évi közgyűlésünk alkalmával határoztuk el. Ezt azon presbiterek kapják
meg, akik évtizedes áldozatos szolgálattal jelen voltak, imádkoztak
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és dolgoztak Isten ügyének terjesztéséért. A díj egy ezüstből készült
kehely és mellé egy névre szóló Emléklapból tevődik össze.
Az esztendők során évente kétszer, de három vagy több alkalommal is szerveztünk és szervezünk konferenciákat, közgyűlése�ket, találkozókat. A Szövetség léte fontos, hiszen e fórumon belül
hangsúlyosabb lehetőség adódik a presbiterek lelki, hitismereti,
személyiségbeli és nemzeti folyamatos továbbfejlesztésére. Mert
csak az taníthat, aki maga is folyamatosan tanul. Isten Igéjét csak
akkor leszünk képesek naponta megélni és továbbadni, ha ezt ma�
gunk is folyamatosan tanuljuk.
A közgyűlések és találkozók mellett a 2018-as évtől presbiter�képzéseink is vannak, melyeket Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói-diakóniai előadótanácsos asszony szervez. Dr. Papp
György, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet adjunktusa lett
tanítónkká ebben a szép folyamatban. Ezért is Istené a hála és a
köszönet.
Hálaadással tartozunk a mindenható Istennek, hogy az elvégzett szolgálatainkban hitünket ápolva, életünket megtartva végezhettük a reánk bízott feladatok sokaságát, tőle kapott tálentumok
által.
Soli Deo Gloria!
TÓTH ANDRÁS,
a Presbiteri Szövetség elnöke
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Királyhágómelléki Református
Ifjúsági Szövetség
A Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség (KRISZ)
szervezetünk 1991-ben alakult meg a korábbi Királyhágómelléki
IKE egyenes ági örökösének és az Erdélyi Egyházkerület kebelén
működő Erdélyi IKE testvér szervezetének tekinti magát. Elfogadjuk a 1855-ös világkonferencián elhangzott Párizsi Alap kijelentését: Egy közösségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust
Megváltójuknak és Istenüknek tartják a Szentírás szerint; az Ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben; és az Ő országát terjesztik a fiatalok között.
A KRISZ magába foglalja a királyhágómelléki református
ifjúságot.
CÉLUNK: szeretnénk, hogy a református ifjúság életét és gondolkodását az evangélium határozza meg. Ennek érdekében, a következő munkaköröket jelöljük ki:
I. Szolgálni és szolgálni tanítani.
II. Élni és élni tanítani.
III. Örömben élni és örömmel szolgálni
I. Szolgálni és szolgálni tanítani.
Célunk eléréséhez munkatársakat képezünk egyházmegyéink
fiataljaiból A képzéseken 20 ifjú vesz részt 4 hosszú hétvégén, ahol
előadásokat hallgatnak, közösségi élményben s csapatépítésben
vesznek részt. A kiképzett munkatársakat a nyári táborokban és
egyéb rendezvényeinken vetjük be. A MUNKATÁRSKÉPZÉS mint
„új” program elem kerül be a KRISZ éves programjai közé 2020-ban.
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II. Élni és élni tanítani.
A KRISZ vonzáskörébe került fiatalok, remélhetőleg Krisztus vonzásában lesznek és maradnak. Az életre nevelés programjai
közé soroljuk a vetélkedőket, jó értelemben folyó versengéseket.
Akár testi akár szellemi vagy hitismereti alkalmaink jók lehetnek
arra, hogy a résztvevők hitben, lélekben Isten és emberek előtti
kedvességben növekedjenek.
Ilyen meglevő programjaink:
Lélek – Bibliaismereti vetélkedő
Értelem, szellem – Egyháztörténeti vetélkedő
Test – Egyházkerületi Ifjúsági Sportnap, Majális.
A megyei táborok és csendesnapok tematikája mindhárom
tárgykörhöz kapcsolódik
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III. Örömben élni és örömmel szolgálni
Fontosnak tartjuk, hogy mind a szolgálatunkat, mind az életünket öröm szője át és határozza meg. Az olyan programokkal,
mint a Krisztusra hangolva ezt az örömöt szeretnénk megélni és
átadni.
A 2020-as év kicsit más volt mind eddig, de hisszük megerősödve állunk fel és megyünk tovább Isten segítségével.
JOBB DOMOKOS
egyházkerületi ifjúsági előadó
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Lelkészértekezleti szövetség
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkészértekezleti Szövetsége a Partiumban szolgáló lelkipásztorok közösségét
foglalja magában. E közösségben vannak fiatalok és idősek, férfiak
és nők, városon és vidéken szolgálók. A különbözőségek ellenére
összeköt bennünket az a szolgálati eskü, amit mindannyian vállaltunk, amikor a Teológia padjaiból kikerülve, a lelkipásztori szolgálat mezejére léptünk.
Isten Igéjét hirdetni és Jézus Krisztusról bizonyságot tenni a
világban sosem volt könnyű. Minden nemzedék megtapasztalta a
szolgálat különböző nehézségeit. Az idősebb lelkipásztorok még
emlékeznek a kommunista rendszer szigorára, az utazás nehézségeire, az iratmisszió vagy a belmisszió akadályoztatására. A fiatalabbak még emlékeznek a '90-es évek lelkesedésére, a lelki ébredésre, amikor a Teológiára is sokan jelentkeztek. Miután a kezdeti
lelkesedés alábbhagyott, a 21. század kihívásai újabb szolgálati nehézségek elé állították a lelkészi közösséget.
Az elmúlt időszakban a koronavírus járvány lelkészi és gyülekezeti közösségeinket is próbára tette. A lelkészi szolgálatnak olyan
jellegű nehézségei adódtak, amilyenekkel még nem találkoztunk.
Nagyon nehezen tudtuk megszokni az online istentiszteleteket,
amikor a lelkipásztorok üres templomban vagy imateremben egy
kamerába nézve kellett az Igét hirdessék. A szigorú járványügyi
szabályok éppen a közösségi életet akadályozták, a találkozások
elmaradtak, a különféle belmissziós csoportok nem működhettek.
Mindezeket az is tetőzte, hogy a lelkészi közösség sem találkozott
egymással hónapokig. Olyan érzés volt, mintha száműzetésben
élne és szolgálna mindenki. Természetesen a telefon és az internet
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segítségével tartottuk egymással a kapcsolatot, de ez nem pótolja a
fizikai értelemben vett találkozásokat és beszélgetéseket.
Bízunk abban, hogy az Aki eddig is megtartott bennünket kegyelméből, Ő fog megerősíteni bennünket a szolgálatban, a folyamatos tanulni-tájékozódni vágyásban, a kitartásban és a hűségben.
SZŐNYI LEVENTE
lelkészértekezleti elnök
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Gyermekmisszió
Királyhágómelléken
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be oda. Ekkor átölelte és kezét
rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,14-16)
 Királyhágómelléki Református Egyházkerület
A
Nyári Gyermekmissziós Programjának rövid története

Egyházkerületünk a rendszerváltás után elsőnek kapcsolódott
be a nyugatról érkező gyermekmissziós programok hazai népszerűsítésébe, azok terjesztésébe és szervezésébe.
2015 volt az az év, amikor megkezdte munkáját az egyházkerület önálló munkacsoportja. A munkacsoport szervezésére és
munkájának koordinálására Szűcs Éva tanügyi előadótanácsos kapott megbízást. Lelkipásztorok, vallástanárok, kántorok, szociális
munkások, óvónők, tanítónők, zenészek és diákok tettek eleget a
felkérésnek és vállalták az önkéntes szolgálatot, a munkát és nagyon
gyorsan, nagy lelkesedéssel készült el az első saját programcsomag.
A 2017-es évben egy ágyai (Arad megye) csapatépítő találkozón
született meg a csapat neve és a logó, amelyet Szakács Zoltán alkotott
meg.
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A csapattagokhoz csatlakozott 2018-ban az Élesdi Református
Egyházközség Ifjúsági Csoportja, akik a kerettörténet megírására
kaptak felkérést. Együttműködésünk azóta is töretlen.
Programcsomagok
A szervezet önkéntes munkatársai minden év utolsó negyedében kezdenek el a következő évi programon dolgozni. A munka
nagyrésze távmunkában zajlik és a munkatársaktól összegyűjtött
anyagokat a szerkesztő gyűjti és válogatja össze. A programnak
három nyomtatott eleme van: a foglalkozásvezetők kézikönyve, a
gyermekeknek szóló munkafüzet és a plakát. Ezekhez kapcsolódnak a letöltő felületre feltöltött mellékletek: illusztrációk, sablonok,
leírások, képes útmutatók, énekek, kisfilmek stb.
Az eddig eltelt időszakban a következő programcsomagok kerültek kiadásra:
2015 – Életterem – hol Istennel élet terem
2016 – Kosaramba fonom dicséreted
2017 – Isten éltessen!
2018 – Pénzt vagy örök életet
2019 – öltöztetŐ
2020 – sajnos a koronavírus és a járvány miatt nem lehetett gyermekmissziós programokat szervezni, ezért nem jelent
meg új anyag
2021 – Kalandra fel!
Külön kiemelném a program zenei mellékletét, 81 felvétel került CD kiadásra. Ezek között találunk népdalzsoltárokat, gyermekés ifjúsági énekeket, valamint ezek feldolgozásait. Szakács Zoltán
munkatársunk a heti énekek szerzője nem egy bibliai történethez
írt, vagy írt át éneket és hangszerelte is azokat.
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Az anyag elkészülte után a bevett gyakorlat szerint az anyagok
átadása és a program népszerűsítése bemutatókon történik meg.
Három helyszínen tartunk bemutatókat: Nagyváradon, Szatmárnémetiben és Zilahon.
A programcsomag utáni érdeklődés a kezdetek óta töretlen.
Átlagosan 270-280 megrendelést kapunk kézikönyvre és közel
10000 gyermek számára rendelnek munkafüzetet.
Istennek adunk hálát a sok kedves munkatársért, akik megvalósítják az általunk kidolgozott programokat.
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Köszönjük Istennek a drága gyermekeket, akik csillogó szemmel figyelik a bibliai történeteket és zárják szívükbe azok tanulságait, tesznek bizonyságot a gyülekezetek színe előtt a tanultakról.
Mindezért egyedül Istené a dicsőség!
SZŰCS ÉVA
koordinátor
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Tanintézményeink
A 20. század viszontagságai komoly csapást mértek a romániai
magyar református felekezeti oktatásra. Mind közül a legnagyobb
talán az lehetett, amikor 1948-ban a kommunista hatalomátvételt
követően, sor került az államosításra, és ezzel egy csapásra megszűnt létezni a Királyhágómelléki Református Egyházkerület minden oktatási intézménye. Ezt megelőzően Romániában több, mint
500 református oktatási intézmény létezett.
A rendszerváltást követően szinte azonnal megindult az újjáépítés munkája, melynek keretében a Királyhágómelléki Református
Egyházkerületben három református felekezeti középiskolát sikerült
újraindítani Nagyváradon, Szatmárnémetiben és Zilahon. Az azóta
eltelt harminc esztendőben ezek az intézmények fokozatosan fejlődtek. A 2020-2021-es tanévben a következő szinteken működnek:
Nagyváradi „Lorántffy Zsuzsanna” Református Gimnázium: 4
óvodai csoport, 5 elemi osztály, 4 általános iskolai osztály, 8 középiskolai osztály, összesen 427 tanuló.
Szatmárnémeti Református Gimnázium: 6 óvodai csoport, 5
elemi osztály, 4 általános iskolai osztály, 13 középiskolai osztály,
összesen 704 tanuló.
Zilahi Református „Wesselényi” Kollégium: 3 óvodai csoport,
5 elemi osztály, 7 általános iskolai osztály, 8 középiskolai osztály,
összesen 469 tanuló.
Ez a kereken 1600 gyermek és fiatal kiváló missziói terepet jelent egyházunk számára, és Isten kegyelméből ez a missziói munka
folyamatosan zajlik oktatási intézményeinkben, Isten útján kísérve
nem csak a legkisebbeket, de a legnagyobbakat is, beleértve pedagógusainkat is. Ebben a munkában oroszlánrészt vállalnak iskolalelkészeink. Külön érdemes megemlíteni, hogy a Királyhágómelléki
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Református Egyházkerület jóvoltából és az Egyházmegyék támogatásával az elmúlt években sikerült elérni, hogy önálló iskolalelkészeink legyenek, akik örömmel vállalták, hogy gyülekezetük az iskolai
közösség legyen. Iskoláinkban rendszeresek a diákistentiszteletek, a
reggeli áhítatok, a kisebb korcsoportokkal a rendszeres foglalkozások, amelyek a járványidőszakban sem szűntek meg, sőt, sikeresen
átköltöztek az on-line térbe, ezzel gyakran megszólítva az iskolai
közösségeken kívül élőket is. Iskoláinkban a diákönkormányzatokhoz
hasonló diákpresbitériumok is működnek az iskolalelkész
vezetésével, amelyek különböző programok, önkéntes munkák,
ünnepi- és iskolai rendezvények szervezésén és megvalósításán
keresztül teszik pezsgőbbé a diákéletet, ezzel is formálva, kovácsolva
és megerősítve a közösséget és annak református identitását
egyaránt. Elmondhatjuk, hogy minden intézményünk törekszik a
„Templom és iskola” egységének megtartására, és ennek fényében jó
kapcsolatot ápolunk Egyházkerületünkkel, egyházmegyéinkkel és a
hozzájuk tartozó gyülekezetekkel egyaránt.
Ennek szép példájaként szeretném megemlíteni a Szatmári
Református Egyházmegye Nőszövetségét, akik közel két és fél évtizede időt és energiát nem sajnálva, azon fáradoznak minden évben,
hogy a Szatmári Református Gimnázium nyolcadikos és tizenkettedikes tanulói számára gyönyörű, kézzel hímzett ballagó tarisznyát
készítsenek a diákévek, a református hagyományok és a keresztyén
felebaráti szeretet mementóiként.
Reméljük, hogy oktatási intézményeink még sokáig fennmaradnak, és Isten áldásával továbbra is képesek lesznek megfelelni
annak a szent küldetésnek, amiért a Reformáció korában először
megálmodták és létrehozták őket őseink. Soli Deo Gloria!
PÓTI EDUÁRD
iskola igazgató - Szatmárnémeti
38

39

Kórházmisszió
„Beteg voltam és meglátogattatok... Bizony
mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim
közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”
(Máté 25,36.40)
A szenvedés kérdése a kezdetektől foglalkoztatja az emberiséget. Tatiosz szerint: „A világ fennállása óta az ember legnagyobb
tanítója a szenvedés.”
„Beteg voltam, és meglátogattatok." Jézusnak ezen jól ismert
mondata azt a gondolatot hangsúlyozza, hogy amit a másik emberrel – különösen a kicsikkel, gyengékkel, elesettekkel – teszünk, azt
magával Jézussal tesszük. Ez különösen érvényes a betegekkel való
törődésre.
Aki hosszabb-rövidebb ideig betegeskedett már átélhette, hogy
a betegágy, a kórház számos dolgot megváltoztat benne, családjában, körülményeiben. Különös felfedezni, hogy Isten kezében áldásokkal szegélyezett útszakasszá válhat. Ehhez imádságos lelkület és
nyitott várakozás szükséges. Az Isten gyógyító Igéje pedig élővé és
hatóvá válik, megszólít, metsz és bekötöz. Csodálatos ajándék lesz
annak megtapasztalása, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden
javukra szolgál” (Róma 8,28). Sok mindenre megtanítja az embert
a kórház, egészségest és beteget egyaránt. Mert sem betegnek lenni
nem könnyű, de beteg mellett szolgálni sem.
Sok testileg és lelkileg megtört ember betegágya mellett tanultuk
meg mi magunk is, hogy a mindenkori ember legnagyobb értéke az
egészsége. Mindent meg lehet pénzen venni, csak az egészséget nem.
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A hit fényében a betegség nem isteni büntetés, hanem osztozás
a szenvedő Jézus sorsában, részvétel Krisztus megváltó művében,
ahogyan Pál apostol írja: „...örömest szenvedek értetek, és kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéseiből, testének,
az egyháznak javára...” Ezek a szavak arra tanítanak, hogy az emberi szenvedéseknek páratlan értéke lehet, ha türelmes lélekkel és
szeretettel igyekszünk azokat elviselni.
Égig emelik lelkünket szolgálataink során meghitt pillanatok,
mikor együtt tudtunk örülni a csodának, a gyógyulásnak, (többször
kereszteltünk inkubátorban levő csecsemőt), de együtt sírni is, mikor üres ágyat találtunk. Templommá változott mégis sok-sok szo�bácska.
Istené a dicsőség, hogy sok felebarátunk életének kiszolgáltatott helyzeteiben ott lehetett mellettük az egyház, a világi akadályok
ellenére, együtt könyöröghettünk az áldott Orvoshoz és láthattunk
csodákat egy-egy kórteremben, látványos gyógyulásokat, hitben
növekedéseket, Istenhez visszatalálásokat.
Betegeink lelkigondozását fontosnak tartottuk tovább kísérni otthoni látogatásainkkal is, amivel segítettük őket visszatérni az
Anyaszentegyházba. Sok apró cselekedeten, szón, megnyilvánuláson múlt egy-egy léleknek a hazatalálása.
Köszönet azoknak a szolgatársaknak, akik felvették a kapcsolatot velünk, rendszeresen értesítettek egy-egy beutaltról és kísérhettük gyülekezeti tagjaikat a műtéttől a lábadozásig.
Nagy kegyelem, hogy a kórházban dolgozók is igényelték a
beszélgetéseket, a bátorító szót a kimondhatatlanul nehéz munkát
végző osztályokon.
Amikor felvesszük a betegek gondját, Isten szerint cselekszünk. A betegek közötti szolgálat annak üzenete, hogy nincsenek
magukra hagyva, Isten gondot visel róluk, és mi is törődünk velük.
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Ne fogyjon el a betegekért elmondott imádságunk! Hordozzuk őket
fohászainkban. Az Úr áldja meg mindazokat, akik megtanulnak lehajolni a kicsikhez és betegekhez, és akik az Ő kezében kívánnak
eszközzé válni!
A magasságos Istené legyen a dicsőség, hogy enged bennünket
szolgálni.
Egyházkerületünkben tíz településen folyik kórházlelkészi szolgálat: Nagybánya, Szatmár, Nagykároly, Tasnád, Margitta,
Nagyvárad, Nagyszalonta, Temesvár, Zilah, Szilágysomlyó.
NACSÁDINÉ CSUKA MELINDA
kórházlelkész
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Börtönmisszió
A Királyhágómelléki Református Egyházkerületben Aradon,
Nagybányán, Nagyváradon és Szatmárnémetiben zajlik börtönmissziós szolgálat.
Nagyváradon az istentiszteletek állandó és elengedhetetlen
része a református vallás-, illetve kátéoktatás. Az istentiszteleti alkalmak jellege igemagyarázat, de fontos az adott bibliai témával
kapcsolatosan a jelenlévő fogvatartottak kérdései alapján zajló be�szélgetés is.
A két csoportban érkező rabokkal való foglalkozás, istentiszteleti alkalom időtartama összesen másfél óra. Az istentisztelet helyszíne a börtön osztályterme. Egyre jellemzőbb erre a szolgálatra az
ún. programon kívüli kapcsolattartás. Ez azt jelenti, hogy néhány
fogvatartottal működik a folyamatos levelezés. Egyre tartósabb a
fogvatartottak családtagjaival való kapcsolattartás is. De van már
olyan szabadult fogvatartott, akivel szintén folyamatos a kapcsolattartás elektronikus levelezés útján.
Van egy olyan fogvatartott is, akivel a foglalkozásokon túl még
látogatási időben is találkozom. Ő olyan rab, akit nem látogat senki,
nincsen semmilyen kapcsolata a „kinti” világgal.
A misszió szempontjából hasznos lenne még az úgynevezett
utógondozás is. Amikor megkeressük a fogvatartottak családját,
illetve a szabadult fogvatartottakat bevezetjük egy-egy gyülekezetbe. Történtek e téren kezdeményezések a részemről. Van olyan szabadult, aki lakóhelye szerinti gyülekezetének aktív tagja. De akad
olyan is, akivel rendszeresen tartom a kapcsolatot.
Ahogyan a börtön rácsokon és templom ajtókon kívül is fontos az evangéliumról, kegyelemről való bizonyságtétel, úgy Krisz-
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tus egyházának küldetése, hogy a világi törvénykezés által elítéltek
számára is igazi bűnbánathoz vezető út és mentőöv lehessen az Istentől való bocsánat. Nem szabad naivnak lennünk, de az ítélkezés
ruháját is mihamarabb le kell vetkeznünk: „Ne feledkezzetek meg a
foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok; a gyötrődőkről, mint akik
magatok is testben vagytok.” (Zsid 13,7).
GHITEA-SZABÓ JÓZSEF-LEVENTE
kinevezett börtönlelkész
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Misszió az egyházi zene által
Olyan feladatot kaptam, amelyet lehetetlen egy oldalba ös�szesűríteni. Mégis megpróbálom, hiszen egy olyan területről van
szó, amely életünk minden történésében jelen van, átszövi imádságos perceinket, „kéznél van”, ha szükséget szenvedünk vagy ha
örömben van részünk.
Sarkadi Pál, boldog emlékezetű tanárom a Sulyok István Református Főiskolán egyik előadásában arról beszélt, hogy sok keresztyén családban az énekeskönyv helyettesíti a Bibliát, hiszen ezt
fellapozva közel jön hozzánk Isten Igéje, megérint az énekek szövege által, melyek hitvallásként születtek válságos vagy éppen örömteli pillanatokban.
Hogyan valósul meg az ének általi misszió? Angi István zeneesztéta szerint az áhítat a befogadás legbensőségesebb lelkiállapota,
mely az esztétikai szépség megjelenítési módja. A költészet és az
egyházi zene az áhítatot a szépség és fenség hordozójává teszi, mely
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az égi és földi szépség érzékivé tételével elvezet a fenség, a tökéletesség végtelensége felé. A kórusművészet esztétikájával kapcsolatban
megjegyzi, hogy a zenei nyelv egy olyan eszköz, mely az érzelmek
hallható formában zenévé szervezett metaforáit hordozza. Ennek
köszönhető, hogy nemzedékről-nemzedékre tovább élnek a zenei
kultúrák dallamai, mert újabb és újabb korok eszméivel képesek
rezonálni és affektív energiájuk kifogyhatatlan. (Angi István: A zenei szépség modelljei, Kolozsvár, 2003).
Berkesi Sándor karnagy, korunk nagy mestere a református
zenei anyanyelvűség kapcsán a következőt fogalmazza meg: legfontosabb a bibliai alapvetés, a genfi zsoltárok, az előző századok
magyar és európai protestáns énekkincsének őrzése és újra felfedezése. A jövő gyülekezetében az éneklésnek és a karéneklésnek
is egyre fontosabb szerepet kell kapnia. A benne rejlő fegyelmező, közösségteremtő, lélekformáló erőt a görög filozófusoktól a
nagy reformátorokig, Kodály és tanítványainak nemzetnevelő
programjáig nyomon követhetjük. Rajtunk múlik, hogy változó,
elanyagiasodó, értékzavarokkal terhes világunkban mennyire ismerjük fel ennek jelentőségét és mennyire leszünk készen munkálni kibontakozását. (Berkesi Sándor: A zengő Ige szolgálatában,
Debrecen, 2007).
Vajon milyen belső erő, késztetés volt a jerikói falak leomlását
eredményező körmenetben (Józs 6, 6-20)? Mit érezhetett Debóra
és Bárák (Bír 5), amikor megszületett ajkukon a diadalének? Men�nyire ragaszkodott Dávid király az ő Istenéhez, amikor zsoltárait
megírta? Mária hálaéneke (Magnificat, Lk 1, 46-55), Simeon hálaéneke (Nunc Dimittis, Lk 2, 29-32) szintén Isten csodájának a megtapasztalása nyomán csendült fel. Milyen késztetés vezette Szenci
Molnár Albertet, hogy alig 90 nap alatt lefordítsa és énekbe szedje bibliai zsoltárainkat? Szegedi Kis István a törökdúlást követően
46

gyülekezetet szervezett egy szál hegedűvel. De számos zeneirodalmi példát is említhetnénk, melyek egyedülálló módon hordozzák
a szépség és fenségesség eszméit a barokktól napjainkig, elég csak
J. S. Bach Máté-passiójára vagy a h-moll misére gondolnunk. Gyülekezeti énekeskönyvünk minden egyes éneke – a zsoltároktól az
új énekekig – évszázadok során megfogalmazott bizonyságtételek
hordozói, melyek imádsággá nőttek a keresztyén ember tudatában.
Hol valósulhat meg az ének általi misszió? Reggeli csendességünkben, mindennapi dolgaink végzésében, veszélyhelyzetben, betegségben, gyászban. De ott fakad ajkunkon a siker megtapasztalásában, a gyógyulásban, az öröm pillanataiban is, hiszen a hálaadás
az áldás megtapasztalásának legszebb kifejezése. Ezt pedig sokszor
könnyebb énekben elmondani. A bizonyságtétel lehet a legnyitottabb
csatorna, mellyel megtalálhatjuk a másik ember lelkét. Az empátia
akkor lesz valóságos, ha beleépítjük a saját hitélményünket. Így kelhetnek valóban életre a szavak: „Ébredj, bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak”, „Küldj fiaidból, akik nemhiába élvezik kicsed,
hirdessék szavad”, „Áldjad Őt, lelkem és róla tégy hitvallást, nyelvem!”
DR. OROSZ OTÍLIA VALÉRIA,
Kántor, tanár
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Szórványlét
 indenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért háM
lát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. 1Thess 5,16-18
Az Aradi Református Egyházmegyében az elmúlt években
(utólag „megdöbbenvén csodáljuk” Isten vezetését) mintha a járványos időszakra készített volna minket az Úr. Sok rendezvény
gyűjthette egybe a fiatalokat, nőszövetségi tagokat, presbitereket,
lelkipásztorokat – a Reformáció 500. emlékévében és azt követően is. Találkozók, versenyek, kiállítások, emlékművek leleplezése,
templomok megújulása, koncertek, stb. – több tucatnyitól ezer fölötti résztvevővel táplálták hitünket, hovatartozásunkat.
A 2020-as esztendő ezek sorát és következő terveket tört derékba – mint világszerte tapasztalhattuk. Isten azonban új szolgálati
lehetőségeket tárt fel előttünk, amelyektől addig talán ódzkodtunk.
Ami keveseknek volt kézenfekvő előtte, általános gyakorlatunkká
lett – az internet segítségével keresni, ápolni a kapcsolatokat, fenntartani a közösséget, és igen, hirdetni az Élő Igét.
Egyházmegyénk a világméretű lezárásokat követő napokban
indította szolgálatát az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon. A
Bibliaolvasó Kalauz napi igeszakaszait, hitvallásainkat, egyházi
énekeinket, verseket, napi aranymondást találunk azóta is naponta
ezen a felületen – és még többekhez juthattak el a videós szolgálataink. A megye lelkipásztorainak közös szolgálatait követhettük
családi istentiszteleteinken, amíg templomaink zárva voltak. Minden liturgiai elemet más-más lelkész tolmácsolt – nemcsak a lelkipásztorokat kovácsolva jobban össze, hanem a gyülekezetek együvé
tartozását is. Krisztuséi vagyunk.
48

Készültek gyermek-istentiszteletek és ifjúsági istentiszteletek
sorozatai, igemagyarázatok, és még esti mesék is. Egy szívvel-lélekkel kerestük Isten megtartó kegyelmét a nehéz, kilátástalannak
tűnő hetekben is. És imádságban kértük, hordozzon az ő atyai szeretete mindenekben a napi, esténkénti könyörgéses istentiszteleteken – mindaddig, amíg újból a templomokban tisztelhettük. Azóta
is heti rendszerességgel, szerdánként követhető egy rövid, imádságos istentisztelet. Hálát adunk azokért az ezrekért, akik így szerezhettek tudomást a Kárpát medence ezen szórványra ítélt szegletében végzett szolgálatunkról, azokért, akik hite által a mi hitünk is
erősödhetett.
Hálával adózunk az Úrnak, mert egy régóta dédelgetett tervet
is éppen a tavalyi esztendőben engedett megvalósulni – egyházmegyénk lelkipásztorainak és felkért lelkipásztorok imádságait gyűjthettük össze egy imádságos zsebkötetben, és Karácsony előtt több
mint 3000 darabot oszthattunk ki ingyen gyülekezeteinkben. Azóta is sokak táskájában, kórházi csomagjában, éjjeliszekrényén sokat
forgatott kis füzetecske, melyet az említett közösségi oldalunkon is
megosztunk naponként.
Isten oldotta a járvány terhét rajtunk – de ha nem is teljes súlyával nehezedik ránk, árnyéka még követ. Kisebb, helyi rendezvényeink már lehetnek, és jó újból együtt örülni, ünnepelni, úrvacsorával élni, nehézségeinket megosztani. Isten segítségével tervezzük
a népesebb találkozókat is, elsősorban azok felé, akiket nagyon
megviselt ez az időszak – az egymástól elzárt, csak online módon
tanuló gyermekek, fiatalok felé. És imádságos lélekkel bízunk Istenben, aki a keveseket is számon tartja.
TÓBIÁS TIBOR GYÖRGY,
lelkész, esperes
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Diakónia Keresztyén Alapítvány
A Diakónia Keresztyén Alapítvány Nagyváradi Fiókja Nagyváradon, Perecsenyben, Élesden, Félegyházán, Diószegen működtet szociális szolgáltatásokat. Szolgálatunk fokozatos
bővülésével igyekszünk minden korosztály szociálisan rászoruló csoportja részére hatékony és
professzionális segítséget nyújtani.
„Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is
ugyanazt cselekedjétek velük.” (Mt 7,12) – mondja nekünk Jézus.
Ki az közülünk, aki ne szorult volna már élete során segítségre? Úgy születünk, hogy segítségre szorulunk. Ha a csecsemőt nem
látja el valaki nem marad életben. Később életünk során mindan�nyian kerülhetünk kilátástalan, segítségre szorult állapotba, amikor az Úr Isten embertársainkon keresztül mutatja meg Gondviselő
mivoltát. Mindig küld az Isten menekülést a bajból.
Alapítványunk arra hívatott, hogy Krisztus tanácsa szerint
való munkát végezzen a rászorulók között. Immár 30 képzett munkatárssal próbáljuk ezt a küldetést végezni.
Nagyváradon, Élesden, Perecsenyben házi idősgondozói
szolgálatunkat vehetik igényben azon idős testvéreink, akik részben még képesek gondoskodni magukról, de bizonyos mindennapi
tevékenységük elvégzésében segítségre szorulnak és azokon a családokon is segítünk, akik idős hozzátartozóik gondozásában igényelnek segítséget.
Nagyváradon működik a Méhecske Védett varróműhelyünk,
amelyik fogyatékkal élőknek biztosít állást, lehetőség szerint. Különböző termékeket: terítőket, géppel hímzett igés szatyrokat speciális alkalmakra, bekeretezett hímzett igéket, párnákat, ülőpárnákat, babzsá50

kokat, táskákat, ágyneműket, és rendelésre bármilyen textil használati
vagy dísztárgyat elkészítenek lehetőségeik s képességeik mértékében.
Örömmel vesszük, ha gyülekezeteink elősegítik azt, hogy az itt
dolgozó fogyatékkal élőknek munkájuk legyen. Varrtak már gyülekezeti termekben ülőpárnákat, ifjúságnak babzsákokat és hímeztek
találkozókra személyre szabott táskákat.
Biharfélegyházán az Életfája idősotthont működtetti Alapítványunk. Itt 28 olyan idős testvérünket tudjuk ellátni, akiknek
biztonságot nyújt az állandó segítőkéz jelenléte. Szociális munkás,
egészségügyi asszisztens, gondozó, masszőr szervezi a bentlakó idősek mindennapjait, hogy életük minőségi volta megfelelő legyen.
Nem elhagyott idősekre kell gondolni, hanem olyan idősekre, akiknek a hozzátartozói gondoskodnak arról, hogy állandó felügyelet
és gondoskodó szeretet vegye körül őket, amit a fiatalabb generáció
munkája, elfoglaltsága miatt nem tud biztosítani.
Legújabb szolgáltatásunk a gyermekprogram, amely Nagyváradon működik. I-IV osztályos gyerekeknek nyújt segítséget iskolautáni program szervezésével.
DÉNES ÉVA
ügyvezető igazgató
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Méhecske Védett Műhely
A Diakónia Keresztyén Alapítvány Nagyváradi Fiókszervezete
2013-ban alakult meg. Tevékenységünket a már meglévő és működő romániai Diakónia Fiókok mintájára, a helyi igényekhez igazodva végezzük. Az alapítvány fő tevékenysége a házi idősgondozás.
Három év töretlen fejlődés után az alapítvány új projektnek
adott életet és 2016-ban megnyitotta a Méhecske Védett Műhelyt.
Keresztyén értékrend alapján végezzük a tevékenységet és a
szolgálatot, nem profit orientált intézményként, igyekszünk segíteni a fogyatékkal élő személyeken, illetve a hozzánk forduló idős
embereknek és hozzátartozóiknak nemtől, nemzeti és vallási hovatartozástól függetlenül.
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„A testi fogyatkozás nem ok arra, hogy bármely munkaerőt vis�szautasítsunk.” (FORD 1926)
Védett műhely esetében: „A megfelelő munkafolyamatra a
megfelelő egyént.”
Hitvallásunk: A munkavállalás a társadalmi integráció legfontosabb csatornája.
A Méhecske műhely egy védett műhely, amelynek keretében
elsősorban olyan személyeknek ad munkát, akik krónikus és gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, de állapotuk megengedi,
hogy napi munkát végezzenek. A társadalomba való integrálódás
fontos alkotóeleme az, hogy munkahelyet kapnak, megdolgoznak
a fizetésért, ezáltal ők is termelnek, hozzáadnak a társadalomhoz.
A műhely fő tevékenysége a textilvarrás. Ebben a munkakörben a csökkent munkaképességűek teljes értékűnek érezhetik ma�gukat.
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A termékek megalkotásánál az egyszerűen megvalósítható
volt a cél, ezért kezdtünk babzsákokkal, székpárnákkal, dekorpárnákkal, szatyrokkal. Fejlődünk, és ahogy egyre jobban megy a varrás, úgy tudunk egyre bonyolultabb termékekkel is előállni: interaktív babakönyvek, bonyolultabb párnaminták, hátizsákok, táskák
és egyedi termékeket (pl. farsangi jelmezek) rendelésre.
A Méhecske műhelyben előállított termékek értékesítése elsősorban on-line, ezen felül belső körben, bizományiban, vásárokon
és egyéb alkalmakon való árúsítással történik.
2016 október végén szerveztük meg az első nappali foglalkoztatót fogyatékos fiatalok számára. A találkozók heti rendszerességgel zajlanak. Havonta egyszer tematikus programot iktatunk be. (pl.
adventi készülődés, farsangi mulatság, McDonalds, állatkerti séta).
Ugyanerre az időpontra tehető a „Csináld magad!” varrótanfolyam program bevezetése, amely során a szabás-varrás rejtelmeibe avattuk be a tanulni vágyókat, akik a tanfolyam díjának befizetésével támogatták az alapítvány tevékenységét.
A Méhecske kreatív műhely is kíván lenni, ahol az odaérkezők,
fogyatékkal élők és egészségesek, egyaránt motiváltak és alkotni kívánnak, örömet szerezni.
BARA TÜNDE,
a projekt elindítója
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Tenkei Református Szeretetotthon
„Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak.”
(Ézsaiás 46,4)
1994-től mióta Berke Sándor és Katinka létrehozták és elinditották a 25 fő gondozására alkalmas intézményt ez az ézsaiási ige
fogadja a belépőket az intézmény bejáratánál. 2021 júniusáig 237
személyt gondoztunk vagy fordult meg rövidebb, hosszabb ideig
nálunk. A református egyházközséghez tartozó, önfenntartó, ám
államilag akkreditált intézményben keresztyén értékrend szerint
tevékenykedünk: reggelente félórás áhítatot tartunk, igeolvasás,
imádkozás, éneklés van, vasárnap délben istentisztelet. Hétköznap
délutánonként különböző programokat szervezünk. Jelenleg pl
Mijnders van Woerden A könyves asszony cimű művét olvassuk
közösen, de van filmnézés, tematikus beszélgetés, éneklés, zenehallgatás, közös diópucolás, szülinapozás és még sok más.
Munkatársaink a helyi faluközösségben élnek, többen elkötelezett keresztyének, akik Krisztus iránti szeretetből szolgálnak,
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nemcsak a gondozás területén, hanem mindig egy mérfölddel tovább kísérik a lakókat.
A családtagoknak lehetőségük van meglátogatni a bentlakó
időst, a kapcsolattartás akár telefonon, akár az internet által lehetséges.
Nyitottak vagyunk más felekezetűek befogadására is, jelenleg
több római katolikus lakónk és egy ortodox vallású lakónk is van.
A személyek közötti alkalmi konfliktusokat igyekszünk megoldani, de minden más helyzetben is előbb az Urat hívjuk segitségül,
hiszen megtapasztaltuk, hogy Ő mindenek felett áll. Hála legyen
mindenért!
MEGYASSZAI JÚLIA,
az Otthon vezetője
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Lámpás Alapítvány
„Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem...!” Ézs 45,2
A fent nevezett intézmény 2010-ben kezdte
meg prevenciós tevékenységét az Egyházkerületben.
Egyik projektünk: A családon belüli erőszak
áldozatainak támogatása és a tudatossság növelése,
illetve ezen belül:
• az emberkereskedelem megelőzése
• a külföldön dolgozni szándékozók, a végzős diákok tájékoztatása a migrációs veszélyekről, a jogaikról és kötelezettségekről a
külföldi munkaerő-piacon
A svájci Heks Alapítvány támogatásával és a helyi hatóságok
és szervezetek együttműködésével nyújt segítséget a bántalmazott
nők számára.
Hogyan segítünk a társadalomban?
• Információkat és tájékoztatást nyújtunk.
• Felhívjuk a tásadalom figyelmét erre a problémára.
• Konferenciákat, szemináriumokat, találkozókat szervezünk
a szekemberek számára, hogy ezáltal megerősítsük az együttműködést és a hatékonyságot.
• Segélyhívó vonalunkon információt és tanácsot nyújtunk!
Segítünk a bántalmazottaknak:
 Ingyenes és anonim beszélgetéssel
 Információkkal és tájékoztatással
 Szociális, pszichológiai tanácsadással
 Jogi tanácsadással
 Szükség esetén elvezetjük a partnereinkhez (rendőrség, bíróság)
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 Szükség esetén távoltartást kérni!
 Segítünk a látlelet megszerzésében!
 Lehetőségeink szerint megoldást találunk szükségleteire
Másik működő és hatékony projektünk (Támogató: Brot für
die Welt, Németország): Get informed!, Légy informált! Mert a
tájékozott személy, védett személy!
Hogyan segítünk?
• A potenciális áldozatok tájékoztatása az emberkereskedelemről, a szexuális és munkabeli kizsákmányolásról, illetve ezek
rejtett formáiról;
• Aktívan közreműködni egy helyi intézményhálózat kialakításában (állami intézmények, civil szféra, egyházak bevonásával) és
így megerősíteni az emberkereskedelem problémájával foglalkozó
szervezeteket;
• A közvélemény, szociális szervezetek és a média figyelmének felkeltése erre a jelenségre.
Istené a hála mindezen tevékenységekért és minden életért,
amelynek segítségére tudtunk lenni az eltelt időszakban.
VURA OTTILIA
pszichológus, projektvezető
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Magyarkéci Diakónia
A magyarkéci református gyülekezettel a településen már több mint
10 éve végezzük a diakóniai munkát.
Szociális konyhánk jelenleg heti két
alkalommal visz ki meleg ételt olyan időseknek, akik számára nehézséget és gondot jelent a mindennapi ételhez jutás. Emellett lelki támogatást is nyújtunk, illetve évente kétszer jelentősebb tartós
élelmiszercsomaggal látjuk el őket. Tudjuk és ismerjük szükségleteiket, küszködéseiket. Az idős kor nehézségeivel gyakran szembe
kell nézzenek, ami szorongást, félelmet és befele fordulást idéz elő.
Tapasztaljuk, hogy munkánk értelmet nyer minden kedves és hálás tekintetben, de akkor is látjuk szükségességét, amikor komor
és megkeseredett idősek kapuja előtt álldogálunk várva azt, hogy
végre bizalmat szavazzanak nekünk.
Célunk és vágyunk, hogy helyet és keretet adjunk a már régen elkezdett munkánknak, tágas teret és megfelelően felszerelt
konyhát, hogy még több idős megsegítésére siethessünk. Így született meg a szívünkben egy időseket foglalkoztató nappali központ gondolata, látva a mindennapi gondokkal küszködő, lassan
elmagányosodó, segítségre szoruló, mellettünk élő testvéreinket.
Szeretnénk elsődlegesen az időseink egészségi állapotán és életminőségén javítani, célunk ugyanakkor az elmagányosodásuk és elszigeteltségük kiküszöbölése és megelőzése is. Hangsúlyt szeretnénk
fektetni mentális és fizikai képességeik szinten tartására és javítására, megfelelő szakemberek bevonásával.
Egészségi gondokkal küszködő időseink otthoni gondozásához is szeretnénk hozzájárulni, illetve heti két alkalommal meleg
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étel kiszállításával kiegészíteni szegényes étkezésüket. Nemcsak
statisztikák bizonyítják, hanem mi is közelről tapasztaljuk azt, hogy
kis településeinket az elöregedés jellemzi. Fiatal családok nemigen
telepednek vissza, így a fizikai távolság egyre nagyobb lesz, a személyes találkozások lehetősége pedig folyamatosan csökken, ami
elmagányosodáshoz vezet, így nagyobb eséllyel találkozunk időskori depresszióval vagy gyakori elhalálozással.
Tenni szeretnénk valós, minket körülvevő szociális problémákkal szemben. Így sikerült az elhatározást konkrét tervvé alakítani: 2017-ben pályázatot nyertünk a Regionális Operatív Program
keretében az idősgondozó napközi otthon felépítésére.
Jelenleg Magyarkécen semmiféle egészségügyi ellátásra nincs
lehetőség, nincs gyógyszertár, sem orvosi rendelő. Ennek hiányát
is szeretnénk pótolni központunkkal, fenntartva egy asszisztensi
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rendelőt és egy fizioterápiás helységet. Alkalmazottaink szakmai
felkészültsége és kellő tudása számunkra igen fontos, hogy a legmegfelelőbb segítséget nyújthassuk.
Központunk helyt ad majd délutáni foglalkoztató műhelyeknek is, ahol időseinknek lehetőségében áll az egymással való találkozás, beszélgetés. Közös tevékenységek által közösségi élményt
kívánunk nyújtani számukra. Hisszük, hogy életkedvük és életük
minősége megváltozhat, ha megfelelő érzékenységet és szeretet
tanúsítunk feléjük.
Pályázatunk által az Időseket foglalkoztató délutáni központ
szolgáltatásait környező települések időseire is kiterjesztjük, így reménység szerint még több emberhez eljutunk, illetve programjaink
mások számára is elérhetővé válnak, nem csak a helybeli idősek, de
a szomszédos települések előtt is nyitva állnak kapuink.
Az idősek mellett a nagyszámú roma közösség felzárkóztatását
is szívünkre helyezte az Isten. Ezt a gyermekek nevelésével igyekszünk elérni. Ennek érdekében indítottuk el az Eutikhosz Délutános Iskolát több mint 10 évvel ezelőtt. Mintegy 80 gyermek számára
biztosítunk iskola utáni tanulási felügyeletet önkéntes oktatókkal.
A járványhelyzet miatt 2020 márciusában kénytelenek voltunk
felfüggeszteni a tevékenységünket. Ehelyett ez év áprilisától egy
gyermekélelmezési tervet indítottunk el: naponta mintegy 220-230
szendvicset készítünk és hordjuk ki a faluba. Ezzel igyekszünk segíteni a szűkösen élő családoknak gyermekeik táplálásában.
Istené legyen a dicsőség mindazért, amit Magyarkécen a szeretetszolgálat terén sikerült megvalósítanunk.
MIKE PÁL
lelkipásztor
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„Kajántó Mária”
Gyermek- és Ifjúsági Otthon
A „Kajántó Mária” Gyermek- és Ifjúsági Otthon 1997-ben jött
létre a Királyhágómelléki Református Egyházkerület égisze alatt és
az Élesdi Református Egyházközség kezdeményezésére.
Célja, hogy olyan gyermekeknek biztosítson otthont, akiknek
szülei valamilyen okból kifolyólag képtelenné váltak gyermekük
nevelésére és a törvény értelmében elvesztették szülői jogukat. A
gyermekek Bihar és Szatmár megye különböző településeiről származnak, a legszegényebb rétegből kerülnek ki. Szüleik fogyatékkal,
függőségekkel küzdenek vagy éppen szabadságvesztésre ítéltek.
Legtöbbször nagycsaládok gyermekei és minden erőfeszítés ellenére sem válik lehetővé, hogy a gyermekek családban maradjanak vagy családban helyezzék el őket. A Gyermekvédelmi hatóság nyilvántartásába kerülnek, és innen helyezik el őket különböző
intézményekben. Ha figyelembe veszik, hogy a gyermek magyar
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nemzetiségű, akkor esélye van intézményünkbe kerülni és megtartani
nemzeti identitását.
1997 óta az intézmény közel 60
gyermeknek adott otthont, jelenleg
15 gyermekkel és fiatallal működünk. A gyermekek legkorábban 7
éves koruk után kerülhetnek be az
intézménybe, és a legtöbb esetben itt
válnak felnőtté, mert a család helyzete semmit sem változik. Lehetőségük van korai felnőttkorukat is az
intézményben tölteni, addig, amíg önállósodni tudnak. A gyermekek a helyi iskola magyar tagozatán kezdik el tanulmányaikat, középiskoláikat pedig Nagyváradon folytatják, képességeikhez mérten lehetőségük van különböző szakokat választani.
A lassan 25 éves tapasztalat azt mutatja, hogy a Gyermekotthon egy új lehetőség a gyermekek számára, hogy kitörjenek a mély
szegénységből, a rendezetlen életvitelből. Többnyire képesek munkába állni, családot alapítani és a társadalom hasznos tagjává válni.
A „Kajántó Mária” Gyermek- és Ifjúsági Otthon, az állami gyermekotthonokkal szemben, keresztyén értékek szerinti nevelést nyújt és
egyben fontos szerepe van a magyarság megőrzésében is. Az itt lakó
gyermekek és fiatalok rendszeresen részt vesznek a helyi közösség
és az egyház által szervezett rendezvényeken és sokszor a rendezvények szervezésében is. Aktív tagjai az egyházközségünknek. Fiataljaink, akik kikerültek intézményünkből, tartják mindmáig a kapcsolatot a nevelőkkel, alkalmazottakkal, többekről tudunk, merre
kerültek, hogy vannak, mit dolgoznak. Hála Istennek a legtöbben
családot alapítottak, gyerekeik vannak, rendezett körülmények kö64

zött élnek, kitörtek abból a közegből, nem estek vissza arra a sorsa,
amiben korábban éltek vagy szüleik tartották.
Az otthonban dolgozók igyekeznek legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint végezni a szükséges szolgálatokat, a gyermekek előtt
példával járni, tanácsot, útmutatást nyújtani, ha kérik és elfogadják.
Egyre nehezebb viszont őket jó útra befolyásolni, mert szeretnék minél hamarabb a saját elképzeléseiket érvényesíteni annak ellenére,
hogy nincs élettapasztalatuk, nincs munkateherbírásuk. Igyekszünk
őket mindenben támogatni, a társadalomba a megfelelő módon
beintegrálni. Az utóbbi időben az állam úgy érezzük, hogy ellenünk
dolgozik valamilyen szinten, 2019 óta nem jöhet az otthonba 7 éves
kor alatti gyerek, mivel az a tendencia, hogy családokhoz helyezzék
ki őket, ami jó és szükségszerű, de ilyenkor történik meg az, hogy
testvéreket választanak szét, román családba kerül a magyar gyerek,
vagy a nevelő család kamasz korban visszautasítja a gyereket és újra
intézményhez fordulnak vele. Az utóbbi időben egyre kevesebb
gyerek került intézményükbe, mely nemcsak a mi alapítványunkra
jellemző, hanem többfele hiánnyal küzdenek.
Az intézményben jelenleg 12 alkalmazott dolgozik. Nevelők,
szociális munkás, pszichológus és adminisztratív feladatokat ellátó személyzet. A 18 éven felüliek számára hat éve indítottunk el
egy önállósodást elősegítő programot. Ez a program abban segíti
őket, hogy az önálló élethez szükséges kompetenciákat sajátítsanak
el: háztartás, munkavállaláshoz szükséges készségek, különböző
adminisztratív jellegű feladatok elvégzése. Külön épületszárnyban
lakhatnak, mely egyszobás kis szobákkal rendelkezik, külön fürdőszobákkal, közös konyhával. Ennek következtében fiataljaink nyári
munkát is vállalnak.
Az éves fenntartási költség 600.000,00 különösebb felújítások
és munkálatok nélkül Ron. Ennek 20%-át a román állam bizto65

sítja. A költség többi része adományokból, pályázatokból származik. A költségtételek a következőkből tevődnek össze: gyermekek
ellátása (élelem, ruházat, iskolai felszerelés), közköltségek (áram,
víz, fűtés), alkalmazottak fizetése, adó, karbantartási munkálatok,
utaztatás stb.
A támogatók: külföldi szervezetek, a Királyhágómelléki Egyházkerület hívei, egyéni adományozók, szponzorok, különböző
szervezetek pályázati lehetőségei.
BALLA JÚLIA
intézményvezető
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Hozsanna Nőszövetség, Élesd
Az élesdi Hozsanna nőszövetség a Bihari Egyházmegye egyik
legrégebbi nőszövetsége 1990 után. Az asszonyok lelkes tevékenysége nőszövetséggé való megalakulásuk előttre nyúlik, hiszen a
férfiak mellett az asszonyi kezek szorgos munkájának nyomait is
őrzik a „Kajántó Mária” Gyermekotthon falai.
1997-ben Kajántó Pál lelkipásztorsága idején alakult meg
a nőszövetség, s mivel az énekkar tagjait is ők alkotják, ezért a
Hozsanna elnevezés. Évekig főztek öt rászoruló csaladnak, látogatták a kórházba került betegeket, de az otthon betegségben levőket
is felkeresték. A gyermekotthonnak mind a mai napig támogatói.
Mint sok más nőszövetségben a fő tevékenység a csigatészta
készítés, amit gyülekezeti alkalmak szeretetvendégségeire készítettek – imaheti vendégség, idősek napjának ebédjéhez, küldönböző
más vendégalkalmakra. Összetartó szeretettel végezték a gyüleke-
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zet diakóniai feladatait a mára már megőszült hajú asszonyok, de
töretlen lelkesedéssel a 80 évet meghaladva is; némelyikük mint az
elnöknő Kajántó Lenke a 90 évhez közeledve. Két vidámsággal teli
segítője, az alelnök Szilágyi Irma és Balázs Zsuzsanna pénztáros,
úgyszintén a 80 felettiek hálájával köszönik az Úrnak mindazt, amit
megtehettek és amire még erőt ad számukra.
Az évenkénti világimanap, illetve a Kárpát-medencei imanap
megtartása mellett mindig odafigyelő fontossággal tartották meg a
szép korúak napját is. Felabaráti szeretettel karolták fel a feketeerdői nőszövetséget is. Hálaadással az Úr kegyelme iránt tekintettek
vissza az elmúlt évtizedkre, amelyek alatt a gyülekezetben megforduló négy lelkipásztor szolgálata mellett vehettek részt ők is a gyülekezet szolgálatában.
Nagy hálával emlékeznek az elmaradhatatlan évenkénti kirándulásokra az országban, illetve Európa különböző országaiban.
A tavalyi „vírus”-év szűkítette a nőszövetség munkáját, de bizakodva hiszik, hogy Gondviselő Uruk mindenek ellenére oltalmában tartja őket és áldása kíséri további szolgálataikat is.
ARDAI ERIKA,
a Bihari Egyházmegye
nőszövetségi elnöknője
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Sámuel Bentlakás, Micske
A micskei Sámuel Bentlakás, a Királyhágómelléki Református
Egyházkerületben működő szeretetszolgálati intézmények egyike,
mely 2003 szeptember 15 -én nyitotta meg kapuit, szegény, szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek számára .
Kezdetben, mindössze 8 gyerekkel foglalkoztunk, mára ez a
szám 35-re emelkedett.
Programunk és tevékenységünk 3 részből áll:
Az egyik az Érmelléki Református Egyházmegye gyülekezeteiből jövő szegény, nagycsaládos gyerekek felkarolása. Ők azok,
15-en, akik a bentlakásban laknak és a helybeli iskolába, ovodába,
valamint a szomszédos kisváros egyik középiskolájába járnak. Fő
tevékenységünket az adja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű
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családokból a gyerekeket részlegesen “kiemeljünk”, hiszen így nem
károsul a szülő-gyermek érzelmi kapcsolat, részben megmarad a
szülői felelősség, ugyanakkor biztosítottá vállnak a gyermek fejlődéséhez szükséges feltételek.
Igyekszünk számukra családias, meleg otthont teremteni, tanítani, nevelni őket, kialakítani bennük a keresztyén értéktudatot.
Ők többnyire a bentlakásban laknak, de a hétvégék egy részét és a
vakációkat otthon töltik.
Éppen ezért szükséges és fontos tevékenységünk másik része,
a Családgondozás.
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Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a családokkal, látogatjuk
őket, segítünk ahol tudunk, tanácsadást végzünk számukra, hogy a
gyerekek hazatérve biztonságban lehessenek.
Programunk harmadik pillére: tevékenységünket kiterjesztettük a helybeli, szegény családok gyermekeire is. Ők azok, akik iskola
után a bentlakásba jönnek és meleg ebédet kapnak, majd a délután
folyamán tanítónőink segítségével a bentlakásban lakó gyerekekkel
együtt megoldják a házi feladataikat.
Amikor 18 évvel ezelőtt elkezdtük ezt a munkát, csak Isten
segítségében és kegyelmében reménykedhettünk. Állandó állami
támogatás hiányában egyre nehezebb fenntartani és működtetni
intézményünket. Bízunk azonban továbbra is az Úr segítségében,
és reméljük, hogy továbbra is küld hozzánk olyan jólelkű embereket, akik munkánkat támogatják és így tevékenységünket mindaddig folytatni tudjuk, amíg a társadalomban lesznek olyan gyerekek,
akik meleg otthonra, önzetlen szeretetre, anyagi, illetve szellemi
támogatásra szorulnak.
BERTALAN CSILLA,
Intézményvezető, szociális munkás
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Szociális napközi
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület szociális napközije 26 éves múltra tekint vissza. A napközi megálmodói és elindítói Balogh Barnabás missziói előadó és Varga Eliz óvónő.
A napközi otthon - ahogyan akkoriban nevezték magukat - a
Sulyok István Református Főiskola bentlakásának alagsorában indult. 1995 február 25-én volt az ünnepélyes megnyitójuk, de 1994
nyarán már kísérleti jelleggel működtek. Az Egyházkerület támogatásával tudott létezni, hisz a hétköznapi kiadások is, nem csekély
fejtörést okoztak az akkori vezetőknek. A fent említett pedagógus
vezetésével a főiskola diákjai felmérték a környező iskolákban a rászorultakat és iskola után összegyűjtötték őket egy meleg ebédre,
majd a házi feladatok
megoldására. 1997ben különálló székhelyre költöztek a
Jókai Mór utcába. A
tevékenység nagyon
jól haladt, fejlődött.
Naponta körülbelül
30-40 kisiskolásnak
tudtak segíteni. Nyáron kirándulni, táborozni vitték a gyerekeket. Néhány év
után, számomra ismeretlen okok miatt,
nem tudták tovább

72

folytatni a szolgálatot, hanem átalakítva kicsit a missziói célcsoportot (a Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium rászoruló diákjai) az említett gimnázium alagsorába került a székhelyük.
Jelenleg két alagsori terem és két pedagógus várja naponta a
tanulni vágyó gyerekeket. Vezérigénk: „Tanítsd a gyermeket az ő
útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem távozik
attól.” Péld.22,6. A létszám évenként változik az igénynek, lehetőségnek és a hatékonyságnak megfelelően. Volt már 22 diákunk is,
de az idén 12 diákkal indultunk, melyből ketten lemorzsolódtak, a
vírusos helyzet miatt. Az évet általában a tanévkezdés előtti héten
kezdjük vakációs bibliahéttel azok számára, akik a napközi programunkban részt vettek.
A napköziből kikerültek számára is mindig nyitva áll az ajtónk (évente korosztályonként találkozókat is szervezünk szá�
-
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mukra). Játékosan tanulunk, ismerkedünk egymással és az Úrral.
Ha lehetőség adódik rá, kirándulunk is. Tanévkezdéskor a tanító
néniket megkérjük, hogy tájékoztassák a szülőket a napköziről
és egy kérdőív segítségével felmérjük az igénylők rászorultságát.
Hogy a helyzetfelmérésünk pontosabb legyen, elmegyünk családlátogatásra is. Mindenkinek megpróbálunk valamiképpen
segíteni. A gyerekek tanítás után lejönnek hozzánk és mi igyekszünk lelkileg feltölteni őket (beszélgetünk, énekelünk, játszunk,
kézimunkázunk, aranymondást tanulunk, imádkozunk, nevelői
jellegű történeteket olvasunk), meleg ebéddel látjuk el őket, majd
nekirugaszkodunk a házi feladatok megoldásának. Dicsérettel,
jutalmazással bíztatjuk őket, hogy kitartsanak és szorgalmasan
elvégezzék feladataikat. Hetente furulyaoktatásban részesülnek a
zenekedvelők, mely sokoldalúan fejleszti őket és a feszültség levezetésben is nagyon hasznos számukra. Általában a csoportban sok gyerek küszködik tanulási nehézségekkel, koncentrációs problémákkal, viselkedési gondokkal, lelki terhekkel. Hogy
hatékonyan tudjunk segíteni, folyamatosan kapcsolatot tartunk
a szülőkkel, tanítónőkkel, fejlesztő tanárral, pszichológussal és
az Úrral (imádkozunk értük). A családokat egyházi ünnepekkor
kis élelmiszer csomaggal támogatjuk és ünnepséget szervezünk.
Hálás a szívünk minden támogatásért és imáért. „ Aki pedig
a szegényekkel kegyelmességet cselekszik, boldog az!” Péld.14,21b
DOMBI ENIKŐ,
Programvezető, szociális munkás
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LITURGIA
KÁRPÁT-MEDENCEI IMANAP, 2021. december 5.
1. Előfohász:
A mi segítségünk legyen az Atya, Fiú, Szentlélek Istentől.
Ámen.Jézus, ó, mi Idvezítőnk
2. Márton
Apostoliután
köszöntés
Luther
Debrecen, 1774
Debrecen,
1602
3. Kezdő
ének: 378, 1.6





           

1. Jé zus,
ó, mi Id
zí tőnk,
Ki ben va gyon hi tünk,
Jézus,
ó,vemi
Idvezítőnk


Debrecen, 1774
             

szü let tél, És nagy ha lált
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 vedtél;
 Ki
 miértünk

     
1. Jé zus, ó, mi Id ve zí tőnk, Ki ben va gyon hi tünk,
 









gal
   mi  né  künk.
  
 Ir
 mazz

Luther Márton után
Debrecen, 1602

Ki mi ér tünk szü let tél, És nagy ha lált szen ved tél;

2. Rólunk elvetted haragját A te szent Atyádnak; Vérednek
hullásával Megengesztelted hozzánk: Irgalmazz minékünk!
3. Az ördögnek tömlöcéből, Kivettél a bűnből; A halál köteléből,
Megmentettél rabságból: Irgalmazz minékünk!
Ir nélkül
galszülettetvén
mazz mi
né méhéből,
künk.
4. Te bűn
A Szűznek
Értünk
válladra vetted A mi adósságinkat: Irgalmazz minékünk!
2.
te szent Atyádnak;
Vérednek
5. Rólunk
Bűnön, elvetted
poklon ésharagját
halálonABirodalmad
vagyon; Az
élet és
hullásával
Megengesztelted
hozzánk:
Irgalmazz
minékünk!
kegyelem Csak a te kezedben vagyon: Irgalmazz minékünk!
3.
ördögnek
tömlöcéből,
Kivettél
a bűnből;
A halál
köteléből,
6. Az
Kérünk
téged
azért mostan:
Tekints
reánk
mennyből,
Kik
Megmentettél
rabságból:
Irgalmazz
minékünk!
hozzád esedezünk, És segítséget várunk: Irgalmazz minékünk!
4. Te bűn nélkül születtetvén A Szűznek méhéből, Értünk
válladra vetted A mi adósságinkat: Irgalmazz minékünk!
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5. Bűnön, poklon és halálon Birodalmad vagyon; Az élet és
kegyelem Csak a te kezedben vagyon: Irgalmazz minékünk!


















4. Bűnvallás, feloldozás (51. zsoltár)
5. Ének: 24

Az Úr bír ez egész földdel
Isten tiszteletére hív a mindenség
Marot K., 1496–1544

24. zsoltár, Bourgeois L., Lyon, 1547
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Mit a ten ge ren é pí tett, Fo lyó vi zek kel kö rül vett,
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2. Ki mégyen fel a szent helyre, Az Úrnak ő szent hegyére? És vajjon kitől
tiszteltetik? Akinek tiszta ő szíve, És ártatlan az ő keze, Aki hamisan
nem esküszik.
3. Ezt az Úr megáldja szépen, És az idvezítő Isten Adja igazságát ő néki.
Az pedig a boldog nemzet, Mely, nézve az ő szent színét, Jákóbnak
Istenét keresi.
4. Ti szent kapuk, kinyíljatok, Fejeteket feltartsátok: E dicső király hadd
térjen be! Micsoda dicső király ez? A seregek Istene ez, Nagy ennek hadi
erőssége.
5. Ti kapuk, emelkedjetek, Fejeteket felvessétek, Hogy e király belétek
térjen! Kicsoda e nagy királyság? Ez a Zebaoth uraság! Mely nagy az ő
dicsőségében!
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Új világosság jelenék
6. Lekció (gyülekezeti/nőszövetségi
tagok is olvashatják)
Batthyány-kódex,
XVI.világosság
század olvasmány:jelenék
a. Ószövetségi
Ézsa 9,1-6 Kolozsvár, 1744
Új


b. Újszövetségi
Batthyány-kódex,
XVI. század olvasmány:
 János 1,9-14 Kolozsvár,
 1744

 
 
 




 1. 7.Új


vi
ság
je
 lá gos
 le nék,
 Ének: 189,1.5-6.8
1. Új
vi lá gos
ság
je
le nék,
Új világosság
 
 
 
jelenék

Batthyány-kódex,XVI. század
Kolozsvár, 1744
  Ó
té
vely
dék;
 gés
 de se


 csen



  Ó


té
vely gés csen de  se
dék;

  



 1. Új



vi lá gos
je
le nék,
 ság

í
 je
  Is

ten
gé
je
le
nék,


  Is
ten
í
gé je je  le nék,

té vely gés
  Ó
 de se dék;
 csen


  Ú
jon
nan
né
da

 a
 künk
 ték.








 Ú jon nan né künk a
da ték.

2. Evangéliom erejét, Krisztust, áldott szent Igéjét, Atya Isten nagy jó

ten ő kegyelmét.
í
gé je je
le
nék,
kedvét, Is
Megmutatá
2. Evangéliom erejét, Krisztust, áldott szent Igéjét, Atya Isten nagy jó
3. Kit sok száz esztendeiglen Eltitkolt volt Atya Isten, Mint megmondá
kedvét, Megmutatá ő kegyelmét.
jövendölvén Ámós próféta könyvében.
3. Kit sok száz esztendeiglen Eltitkolt volt Atya Isten, Mint megmondá
4. Ezt a mi hitetlenségünk És nagy telhetetlenségünk, Érdemlette
jövendölvén Ámós próféta könyvében.
Ú
jon
nan
né künk a
da
ték.
tévelygésünk,
Emberbeli
reménységünk.
4. Ezt a mi hitetlenségünk És nagy telhetetlenségünk, Érdemlette
5. Igaz az Isten Igéje, Kivel él ember elméje, Kinek megmarad ereje És el
tévelygésünk, Emberbeli reménységünk.
2.
Evangéliom
erejét, Krisztust, áldott szent Igéjét, Atya Isten nagy jó
nem
vész ő reménye.
5. Igaz az Isten Igéje, Kivel él ember elméje, Kinek megmarad ereje És el
kedvét,
Megmutatá
kegyelmét.
6.
Kérünk,
Úr Isten,őtégedet,
Erősítsd meg híveidet, Hogy vehessük szent
nem vész ő reménye.
3. Kit sok
száz esztendeiglen
Eltitkolt volt Atya Isten, Mint megmondá
Igédet
És vallhassuk
te hitedet.
6. Kérünk, Úr Isten, tégedet, Erősítsd meg híveidet, Hogy vehessük szent
jövendölvén
Ámós
próféta
könyvében.
7. Mert csak te vagy bizodalmunk, Ördög ellen nagy gyámolunk, Testünk
Igédet És vallhassuk te hitedet.
4. Ezt
a mi hitetlenségünk
nagy telhetetlenségünk, Érdemlette
ellen
diadalmunk,
E világ ellenÉs
oltalmunk.
7. Mert csak te vagy bizodalmunk, Ördög ellen nagy gyámolunk, Testünk
tévelygésünk,
reménységünk.
8.
Dicsőség Emberbeli
légyen Atyának
És egyetlen egy Fiának, Ezeknek
ellen diadalmunk, E világ ellen oltalmunk.
5.
Igaz az IstenA Igéje,
él ember elméje, Kinek megmarad ereje És el
ajándékának,
dicső Kivel
Szentháromságnak.
8. Dicsőség légyen Atyának És egyetlen egy Fiának, Ezeknek
nem vész ő reménye.
ajándékának, A dicső Szentháromságnak.
6. Kérünk, Úr Isten, tégedet, Erősítsd meg híveidet, Hogy vehessük szent
Igédet És vallhassuk te hitedet.
Engraved
by LilyPond
– Soli
Gloria!
7. Mert csak te vagy
bizodalmunk,
Ördög
ellenDeo
nagy
gyámolunk, Testünk
ellen diadalmunk,
E
világ
ellen
oltalmunk.
Engraved by LilyPond – Soli Deo Gloria!
8. Dicsőség légyen Atyának És egyetlen egy Fiának, Ezeknek
ajándékának, A dicső Szentháromságnak.
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8. Textus, igehirdetés
Róm 8,35-39
Kedves imádkozó magyar testvéreink!
Meggyújtottuk Kárpát-medence-szerte a két adventi gyertyát,
mely fényt és meleget áraszt felénk.
1920-ban is meggyúltak az adventi gyertyák a magyar otthonokban. 100 éve már annak is, hogy a Tiszántúli partiumi református magyarok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
tagjaiként gyújtottak először adventi fényt. Milyen gondolatokkal
és érzésekkel nézték a lángokat, milyen lélekkel imádkoztak a lángokat csodálva? Mi itt és most, egy évszázaddal a hátunk mögött,
advent fényénél, melegénél kikre, mire gondolunk, mit érzünk, miért, kikért imádkozunk?
Az 1918. utáni tragikus években megélték elődeink az advent
sokféle síkját, őseink a cudar korszakváltó sötét történelmi idők�
ben vágyhattak az adventi gyertyák fényére, melegére. Vágytak
igazi világosságra. Várták Krisztust. Várták, hogy Krisztus érkezzen, nemzetünk élethelyzeteinek megoldásával. Vágytak mennyei
világosságra, hogy kiszorítsa az önzőség, a kapzsiság, a gonosz�ság trianoni sötétjét. Vágytak arra, hogy a tiszta égi fény elűzze a
vörösbe forduló sötétséget. Vágytak az igazság, az emberi méltó�
ság fényére, a nemzetünk iránti tisztelet fénysugarára, a krisztusi
szeretet, az irgalom melegére. Úgy vágytak fényre, melegre, mint
akik hazaszeretetből harcoltak a sötétség ellen, s önhibájukon kívül
kerültek a sötét oldalra, hisz a magyarok sohasem álltak a sötétség
oldalán. A győztes nagyhatalmak a magyar királyságot a legtöbbet
veszítő félként taszították sötétségbe, ebben a sötétségben bűnbak�ként büntették. Vágyták magyar eleink a fényt, a meleget hozó bűn�bocsátó Krisztust, aki maga vállalta fel szeretetből a bűnbak szere78

pét, hogy a miattunk, de helyettünk és érettünk elhordozott Istentől
megérdemelt büntetés elszenvedésével Istent kiengesztelje, a bűnös
ember megigazíttassék. Vágyták, hogy Krisztus érkezzen, az igazi
világosság, hogy elűzze nemzetünk besötétedett életéből, lelkéből
a megváltás nélküli sötétséget. Vágytak összetartozásra, egymással
való testvéri kapcsolódásra a mesterséges szétválasztás, elszakítás,
a megcsonkulás fájdalmában, a gyász fájdalmában.
Úgy vágytak fényre, melegre mindenütt a magyar földön, mint
a sötét, nyirkos börtönökben sínylődő vádlottak, mint az elsötétített
fogdákban tengődő tárgyalásra és ítéletre váró gyanúsítottak, mint
az ártatlanul elítéltek, mint a bebörtönzött hazafik, mint a barak�kok hidegében és homályában szenvedő hadifoglyok, mint a megbélyegzett és otthonukból elűzött kényszermunkások, mint a meg�
alázott kényszerkitelepítettek, mint a szülőföldjükről elmenekülők,
mint a szülőföldjükön üldözöttekké, másodrangú állampolgárokká
váló édesapák, édesanyák, fiatalok és gyermekek, nagyszülők és
dédszülők…
Így vágyhatott fényre, melegre az evangélium hirdetése miatt
szenvedő Pál apostol is. A rómaiakhoz írt levelet Korinthusban
írja, a harmadik missziói útja végén, kb. Kr.u. 56 tavaszán. Rómá�ba menetele előtt írt, olyan tapasztalatokkal a birtokában, melyek
a Krisztus követeként működő apostol igehirdető munkája miatti
szenvedésekről is szól, megalázásáról, üldözéséről, meneküléséről,
elfogatásáról, bebörtönzéséről. Szorongatták a lelkét, a testét, ki
akarták szorítani lelkéből Krisztust. Nyomást gyakoroltak rá többször, több helyen, többféleképpen, hogy szakadjon meg kapcsolata
Krisztussal. El akarták szakítani az élő Úrtól. Ellenségei, vádlói, üldözői szét akarták szakítani azt a szoros, élő és éltető kapcsolatot,
ami Pált a Krisztushoz és Krisztus követőihez kötötte. El akarták
különíteni Krisztustól és testvéreitől.
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Az ellenségek szakítópróbáitól, a nyomorúságoktól szenvedő Pál apostolhoz hasonlóan mi is a sötétség félelmetes valóságát,
uralmát éltük át a nemzettől gonoszul elszakított magyarként, a
Tiszántúltól kényszerből elszakított partiumi magyar reformátusként. Száz éve és szinte egy évszázadon át vágytunk a fényre, melegre, vártuk a kiutat a sötétségből. Ahogyan Pál várta, hogy Krisztus
űzze el a sötétséget, szorítsa ki a homályt, oszlassa el a lélek és az
élet sötét, árnyékos oldalát, úgy vártuk, hogy gyúljon világosság!
Pál apostol megtalálta a fényt, a meleget, amikor elszenvedte Krisztusba vetett hittel a megaláztatásokat, a hamis vádakat,
az ütlegeléseket, a pofonokat, a szakításnak ellenállók áldozatos
küzdelméért járó fájdalmakat. Az őt ért sorozatos szakítópróbák
miatti szenvedések sötétségében lelke számára fényt és meleget
adott az a meggyőződése, hogy Isten szeretetétől, mely Jézus Krisztusban van, semmi és senki nem szakíthatja el, biztos volt abban,
hogy senki és semmi nem veheti el tőle üdvösségét.
A Sátán azon mesterkedik szüntelen, hogy elszakítsa az embert Urától, a testvért a testvértől, igyekszik, hogy szenvedéseket
okozva még a Krisztushoz tartozók is kiszakítsák magukat a Krisztussal való kapcsolatukból, elszakadjanak az Isten szeretetébe vetett
bizalomtól, szakítsanak a testvérek közösségével, a családdal, a gyülekezettel, a nemzettel. Pál ellen is munkálkodott, az apostolt sem
kímélte. Nem kímélt és nem kímél bennünket sem. Nemzetként,
keresztyén anyaszentegyházként 100 éven át szakítópróbákkal próbált minket, nem csak Királyhágómelléken, de az egész Kárpát-medencében, az egész nagyvilágban. Napjainkban is a Sátán szakítópróbáitól szenvedünk, az ördögi szellemi-lelki sötétséggel küzdünk.
Pált azonban nem tudta hitében megtörni és gerincességében
letörni a Sátánnal való küzdelem miatti szenvedés, Krisztus ellensége és ellenségei nem tudták a lelkét legyőzni, uralni. Pál kiállta a
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szenvedés, a meghurcoltatás fájdalmát, mert lelkét nem szakította
ki Krisztus Lelkéből, nem szakadt el lélekben testvéreitől sem. Akik
Istent szeretik, azoknak még a szakítópróbák is javukra válnak, a
szenvedések, a Krisztusért vállalt fájdalmak is, a szeretetből, a másokért hordozott fájdalmak is. A Királyhágómellék választott ve�zérigéje is ezt üzente 100 éven át a partiumiaknak, rajtuk keresztül
a magyar reformátusságnak, a nemzetnek is: akik Istent szeretik,
azoknak javukra válnak még a szakítópróbák is.
Nem végzetszerű, nem eleve elrendelt, hogy a Sátán elszakít
minket Krisztustól és egymástól. Próbálkozik, de nem tud minket végleg szétszakítani, nem tud végérvényesen legyőzni, mivel a
lelkünket nem tudja uralni. Elkülöníthet, szétválaszthat egy időre,
szenvedésekkel támadhat ellenünk, sorozatos szenvedésekkel próbálhat meg bennünket, de nem képes végleg elszakítani Istentől,
egymástól. Ha hit által élünk, nem képes végleg megtörni, nem képes letörni újra Trianon jelensége által. Utóbbi száz évünk bizonyít�ja, hogy megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán.
Pál ellenállása, a kísértésben, a próbában való elbukást megelőző ereje, a szenvedések ellenére való életben maradása hitéből
ered. Abból a meggyőződéséből, amit a győztes Krisztus adott
szívébe: Isten szereti őt, szereti a krisztusiakat, megváltottjait. Pál
tudja, hogy ha Istent mindenféle szenvedés közepette és ellenére
szereti, minden próba, nyomorúság javára fog válni. Tudja, hogy
megpróbáltatásai nemhogy eltörölnék üdvösségét, inkább közelebb kerül ahhoz, megerősítik azt. A szakítópróbákban Krisztushoz közelebb került, erősebben kötődött Hozzá, a szenvedésekben
nőtt bizalma Krisztus iránt. Ez az a jó, ami az Istent szeretők lelkében megjelenik, s ami meg is tartja őket lelki próbáikban, tragikus,
szenvedésekkel teli óráikban.
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Számba vettük, hogy mi történt velünk száz év alatt. Érzékeltük
a XX. század Krisztus nélküli sötétjét. Fájnak sebeink. Széttépték
otthonunk testét, hazánk, nagy családunk testét. Szétszakítottak,
különválasztottak bennünket, mint egy édesanyát édes gyermekeitől. Mindkét fél lelkileg sérülten élte tovább, ahogy lehetett, életét
a tragédia után. Elszakítottak bennünket állampolgárokként, de
lelkünkben megmaradtunk István király koronája alatti magyarok
és keresztyének. El akartak szakítani végleg bennünket mestersé�gesen, életszerűtlenül megrajzolt határokkal, de lélekben és hitben
nem szakadtunk el egymástól, megmaradtunk és élünk a drága ma�gyar haza ezeréves határainál. El akartak szakítani minket Istentől,
templomainkat, falvainkat le akarták rombolni, összezúzott bibliákból WC-papírt készítettek, lelkipásztorokat meghurcoltak, bebörtönöztek, kivégeztek, számtalan hitvalló reformátust kiszakítottak gyülekezetből, családból. Az ősi földet kiragadták jó gazdájuk
imádkozó és dolgozó kezéből, az ifjúságot, iskoláinkat kitépték lelki édesanyaszentegyházunk szeretetre nevelő karjaiból, a példaadó
értelmiségieket megfélemlítették. Az elmúlt 100 év azonban nem�csak szenvedésről, fájdalomról, sebekről, vörös sötétségről, áldozatos küzdelemről szólt, hanem Krisztus irántunk való szeretetéről és
a mi Krisztushoz való ragaszkodásunkról is szólt. Az a meggyőződés tartott meg minket, hogy ha ellenségeink, a minket körülvevők
nem szeretnek minket, de Isten szeret még bennünket, Krisztusért.
Mivel Isten velünk van, szeret minket Krisztus engesztelő áldozatáért, bárki lehet ellenünk, a Sátán megpróbálhat bármennyiszer,
akárki akarna elszakítani bennünket Istentől, nekünk üdvösségünk
van, senki és semmi nem szakíthat el az örök élettől.
Száz év alatt szenvedtünk, de küzdöttünk, ellenálltunk, épí�tettünk, reménykedtünk, melegedtünk Krisztusnál, az Ige körül.
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Fényt kértünk, kaptunk, továbbadtuk – „Egy lángot adok, ápold,
add tovább!” (Reményik Sándor)
2010-től újra átélhetjük Istentől rendelt keresztyén elöljáróink
által azt, hogy a mesterségesen, földrajzilag megrajzolt határaink ellenére és azok felett egy nemzetként élhetünk, összetartozunk. 2009
májusától hivatalossá tett formában újra megélhetjük a Krisztusban való egységet, a testvéri közösséget. Száz év után az elszakítás,
a csonkulás ellenére az összekapcsolódást, a visszacsatolódást, a
testvériség örömét élhetjük át. Az újrakezdést hit által, szeretetben,
egységben.
Isten csodálatos kegyelme által a megcsonkított nemzet kicsiny részeként Királyhágómellék is adott krisztusi fényt, áldozatot
az újat kezdéshez a nemzetnek, a magyar keresztyén világ, az egyetemes anyaszentegyház számára. Elég, ha emlékezünk a megismételhetetlen 1989-es temesvári adventre, arra a karácsonyra, melyben kigyúltak az újjászülető élet reményteljes fényei. 1956 elfojtott
fényei a hamu alatti parázsból lángot kapott az újrakezdés és újat
kezdés lendülete. 1989 decemberében újra mi, magyarok, keresztyének, földrajzi határok ellenére, egymásra találtunk, egymást elkezdtük testvériesen segíteni, mindenféle úton, módon kifejeztük
összetartozásunkat.
A fényt a Krisztusba vetett hit adta.
Ma is Krisztus szeretete ad jövőt. Ma is van szakítópróba, van
szenvedés, de van hitünk is. Egymást visszük az Ige fényéhez, egy�más lángjaitól melegedünk, lángjainkat összeadjuk, s így egy nagy
tűzben eggyé válunk. Nem szétszórtan, hanem összeadódva fénylünk, s így messzebbre világítunk, melegebbet sugárzunk, ahol
mások is melegedhetnek. Mi, együtt, az anyatesthez visszaillesztett
leszakított csonkák, az édesanyához visszafogadott máshol növekedő gyermekek, együtt, egy testként, egy családként működve, eggyé
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váló testvéri közösségként tudtunk és tudunk másoknak adni, segíteni, messzire világítani, másokat felmelegíteni.
Ha vágyunk fényre, melegre, ha most is Krisztust várjuk, akkor ne csak emlékezzünk szenvedéseinkre, a szakítópróbákra, veszteségeinkre, hanem adjunk hálát azért, hogy nem szakadtunk el
Krisztustól, egymástól, volt értelme áldozatainknak, szenvedéseink
elhordozásának, mert így vált erősebbé kötődésünk Krisztushoz
és egymáshoz. Adjunk hálát azért, mert egymást szeretetben
hordoztuk egy évszázadon át, egymást segítettük, ahogy tőlünk telt,
egymást szolgáltuk, „ahogy lehet” (Reményik Sándor). Az ördögi
terv az volt (maradt?), hogy szakítsunk hittel, nemzettel, hazával,
testvérrel, szakadjunk el egymástól, de Isten azt meghiúsította azok
hite által, akik kitartottak azon meggyőződésükben, hogy Isten
szereti őket, s akik Istent szeretik minden, még a 100 évnyi szakítópróba is javukra válik. Ez a páli meggyőződés éltet. Az a hit ad
fényt, meleget, hogy senki és semmi nem választhat el minket Isten
szeretetétől, mely Krisztusban van.
Noha elmaradtak a nemzeti összetartozás, a magyar református egység alkalmai a pandémia miatt, nem törlődött ki lelkünkből,
életünkből az imádság által az összetartozás. Száz év után újra kaptunk egy nagy próbát, de sikeresen kiálltuk, mert hittünk Istenben
és a szeretet nyelvével kommunikáltunk, szeretettel szolgáltuk egymást.
A világ napjainkban is nyomást gyakorol ránk, hol nyilvánosan, hol alattomosan, hol erőszakosan, hol megvásárlási szándékkal, csábítóan, mindenféle krisztustalan ideológiával, hogy elszakadjunk Krisztustól és ajándékaitól, hogy elszakítson minket
egymástól. Ellenállhatunk ennek a nyomásnak, legyőzhetjük ezt az
ellenséges támadást, ha mindvégig azzal a meggyőződéssel fordu�lunk szembe az ősellenséggel, hogy Isten Krisztusért és Krisztusban
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szeret minket, senki és semmi nem szakíthat el minket Tőle és az
Általa kapott üdvösségünktől. Ha mindhalálig hisszük mindazt,
amit a szenvedő Pál vallott, akkor továbbra sem tudnak minket egymástól elszakítani, egy közösségként tudjuk Isten országát építeni.
Szeretetegységben hirdethetjük Krisztus áldozatának valóságos
értelmét és dicsőségét. Ámen.
BALÁZSNÉ KISS CSILLA
nőszövetségi jegyző
Érmelléki Református Egyházmegye
9. Ráfelelő ének: 412

Jöjj, mondjunk hálaszót
Rinckart Márton, 1586–1649







            

1. Jöjj, mond junk há la szót Hű száj jal és hű szív vel.


 




Crüger J., 1647



Mert raj tunk itt az Úr Nagy cso da dol got mí vel.

    

Már a nya öl ben
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Volt min dig gond ja ránk.

   


   

A sok jót, mely- lyel áld, Ki sem mond hat ja szánk.

2. Dús kincséből az Úr Jó békességet adjon, :/: Hogy szívünkben a
kedv Víg és derűs maradjon. Ne hagyja híveit Bú-bajban sohasem; A
rossztól óvja meg Itt s túl ez életen.
3. Az Atyát és Fiút És a Szentlelket áldom, :/: A menny Urát, kiben
Szent egybe forrt a három; Aki úgy szól ma is, Ahogy régente szólt,
Nem változik: az Ő, És az lesz, aki volt.
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10. Nagy imádság:
Hálaadás: Orosz Márta – Érmelléki Református
Egyházmegye
Nagy imádság
Felséges Istenünk, mennyei édes Atyánk!
Úgy állunk meg ma előtted, mint elhívott gyermekeid. Tudjuk,
hogy mérhetetlen szeretettel szeretsz minket, ezt hallhattuk ma is a
te Igédből. Neked köszönhetjük az életünket. Te formáltál minket
már anyánk méhében és Jézus Krisztus által elhívtál, hogy gyermekeidként éljünk és szolgáljunk a Te dicsőségedre. Köszönjük, hogy
Jézus Krisztus által Atyánkká lettél és mindennap féltő szeretettel
nevelsz minket.
Bocsásd meg nekünk, mennyei Anyánk, a sok félelmet, aggodalmaskodást, amikor nem látjuk és nem értjük a terveidet. Tudjuk, hogy akik Téged szeretnek, azoknak minden javukra szolgál,
de mi mégis sokszor megkérdezzük: „Miért adod ránk a nehézségeket Atyánk?” Köszönjük, hogy a most hallgatott Ige újra megerősít minket a hitünkben, hogy soha nem hagysz minket magunkra
és az életünk mélységeit is felhasználod, hogy még jobban megismerjünk és még nagyobb bizalommal bízzuk rád magunkat.
Kérünk, mindenható Atyánk, úgy formálj minket napról-napra, hogy mind jobban hasonlítsunk a mi Urunk Jézus Krisztusra és
Őt tudjuk felmutatni embertársaink előtt. Áldd meg szolgálatunkat, hogy betöltsük rendeltetésünket és mindannyian olyan szolgálatot végezzünk, amilyennel megbíztál. Jézus Krisztus által taníts,
hogy mi is tudjunk tanítani másokat. Gyülekezeti, nőszövetségi
szolgálatunk legyen embertársaink, testvéreink javára, hitük megerősödésére és a Te dicsőségedre. Ámen.
OROSZ MÁRTA
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I ma Anyaszentegyházunkért: Fazakas Judit – Nagybányai
Református Egyházmegye
Ima az Anyaszentegyházért
Felséges Istenem, Atyám az Úr Jézus Krisztusban!
A hála és köszönet szavai szólalnak meg ajkamon, amikor
imádságon keresztül megszólítalak Téged, aki mindenható és mindenek felett való vagy. Nemcsak megteremtetted ezt a világot, hanem
gondoskodsz is róla és rólam, aki porszemnyi vagyok a világegyetemhez képest. Fel sem tudom fogni igazán azt a nagy szeretetet,
ami által kiválasztottál és gyermekeddé fogadtál. Megköszönöm,
hogy Igéd és Szentlelked által létrehoztad az Anyaszentegyházat.
Gyermekedként érezhetem, hogy ez által biztosítva van e földön
számomra az a közösség, amelyikhez tartozva nem vagyok egyedül a világban, hanem egy nagy család tagjaként élhetek. Áldom
szent nevedet, hogy a világ kezdete óta Szentlelked és Igéd által egy
örök életre elválasztott sereget gyűjtesz, azt oltalmazod, megtartod
és „ennek a seregnek én is élő tagja vagyok és mindörökké az
maradok”. Hiszem, hogy az Anyaszentegyháznak Jézus Krisztus az
alapja, olyan rendíthetetlen fundamentum, amelyiken a pokol kapui
sem vesznek diadalmat. Ő úgy szeretett, hogy kész volt otthagyni
a mennyei dicsőséget, testet öltött, lejött a földre, ahol irigységgel,
gyűlölettel, szeretetlenséggel találkozott, mégis kész volt meghalni
bűneimért, feláldozta önmagát minden emberért.
Vallom, hogy csak Krisztus által és az Ő érdeméért tartozhatom Hozzád, hisz nekem nincsenek érdemeim, csak bűneim.
Kérlek, őrizd meg Anyaszentegyházadat és naponta növeld új
tagokkal, hogy dicsőségedet minél többen hirdethessék. Hallgasd
meg könyörgésemet Krisztus nevében. Ámen.
FAZAKAS JUDIT
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I ma családokért: Bódis Dóra – Temesvári Református
Egyházmegye
Ima családokért
„De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk.” (Józs 24,15)
Szerető Istenünk, hálaadással köszönjük meg neked, hogy
imádkozhatunk a családokért. Azokért is, akiket mi nem ismerünk,
de te ismered őket, és gondoskodsz róluk. Köszönjük, hogy neked
mindannyiunk élete fontos, ezért meghallgatsz most is bennünket
Jézus Krisztus nevében. Urunk, olyan jó belegondolni abba, hogy
te már a világ teremtésekor ismertél minket, és együtt éreztél velünk: észrevetted, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, ezért
akaratod szerint rendelsz mellénk segítőtársat. Hálásak vagyunk
azért, hogy a mi családjainkat is így alkottad meg: szüleinket, nagyszüleinket, testvéreinket. És a te áldásaidként így születhettünk meg
mi is, szüleink gyermekeiként. Megköszönjük, hogy nem kellett
felnőnünk szülők nélkül, hanem rajtuk keresztül ott voltál velünk:
vigyáztad lépteinket és növelted életünket. Hadd imádkozzunk a
családok egységéért, az idős családtagokért is.
Urunk, megvalljuk, hogy ritkán köszönjük meg azokat, akik felneveltek és felnevelnek minket; akik mellettünk voltak vagy vannak.
Imádkozzunk azokért, akik magányosan élnek. Hadd ismerjenek meg téged. Hadd érezzék meg, hogy keresed őket és fogod a kezüket, ha szeretteik már elengedték azt. Urunk, mindannyiunknak
rád van szüksége. A babának, az idős testvérünknek, az árvának, az
élet útján özveggyé letteknek. Hadd legyen egyre több családra igaz
Józsué hitvallása: „Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk.”
Köszönjük, hogy meghallgattál Jézus Krisztus érdeméért. Ámen.
BÓDIS DÓRA
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I ma népünkért: Vékony Dóra – Aradi Református
Egyházmegye
Ima a nemzetünkért
Mennyei Atyánk! Együtt dobbanó szívvel állunk előtted egy
nyelvet beszélő, közös múlttal és kultúrával rendelkező, a Kárpát-medencében együtt élő gyermekeidként. Köszönjük mindazt
az örökséget, amelyet évezredes múltunk során őseink ránk hagytak, ezzel is erősítve nemzeti összetartozásunkat. Nagy ajándék,
hogy templomainkban anyanyelvünkön hallhatjuk Igédet hirdetni.
Kérünk Istenünk, te légy összetartozásunk alapja és megtartója, mert tudjuk, hogy nélküled hiába fáradozunk keresztyén
magyar reformátusnak maradni. A nemzeti hovatartozásunk tőled
kapott ajándék, segíts nekünk ezt kellő alázattal és őszinteséggel
megélni. Adj erőt és kitartást a mindennapok megpróbáltatásaihoz,
főleg, amikor bántásokban van részünk identitásunk felvállalása
miatt. Részeltess minket építő találkozásokban, szükség van erre,
főleg a szórványban élő vidékeken. Megerősítő átélni és felmutatni,
hogy Hozzád tartozunk, ugyanakkor összetartozunk.
A jövőbe tekintve félelemmel telik meg a szívünk. Rád bízzuk,
Urunk, nemzetünk sorsát, legyen meg ebben is a Te akaratod. Tekints utódainkra, fogd a kezüket ebben a világban, amely el akarja
jelentékteleníteni a tőled kapott és szem előtt tartott elveket és ér�tékeket. A Te békességed legyen velünk, hogy egymásban a testvért
lássuk meg és ne az ellenséget. Segíts betölteni a Tőled kapott küldetésünket azon a helyen és abban a közösségben, ahol látni kívánsz bennünket! Ámen.
VÉKONY DÓRA
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Ima nőszövetségekért: Nagy Erika – Szatmári Református
Egyházmegye

Imádság nőszövetségekért
Mennyei Atyánk, múltnak, jelennek és jövendőnek Istene, hálaadással borulunk le előtted! Száz év messzeségébe visszatekintve
áldunk egyházkerületünk születéséért és benne minden belmis�sziói tevékenységért, így a nőszövetség szolgálatáért is. Köszönjük
asszonyi, női mivoltunk érzékenységét, mellyel átérezhetjük segítségre szoruló embertársaink sorsát, azonosulhatunk élethelyzetükkel és ugyanúgy, mint a családban szeretteink között, kifejezhetjük
gondoskodó szeretetünket. Köszönjük a közösséget, melynek tagjai
vagyunk, a nagy családot, a református magyar keresztyén nők közösségét Királyhágómelléken és a Kárpát-medencében, a világban.
Áldunk azért, hogy megszólítottál bennünket és utat mutattál, célt
határoztál meg számunkra, megengedted, hogy lelkipásztorok segítőiként, szervezett formában gyülekezeteink édesanyái lehessünk!
Mindenható és kegyelmes szereteteddel intézted sorsunkat, vezetted életünket a történelem viharos útvesztőiben. A világháború
romjai között, amikor nemzetünk szétesett, a kommunizmus tiltott évtizedeiben, és 30 éve szabaddá vált egyházi életünkben újra,
a Te szent szövetségbe hívtad azokat a gyenge nőket, akik Benned
hittek. Rendkívüli időket élhettünk meg a Te kegyelmedből! Köszönjük, hogy a világjárvány válságában megtanítottál bennünket
még inkább egymásra figyelni, egymásért könyörögni, másokon
segíteni, felfedezni az igazi értékeket, Rólad beszélni és Nevedben
önzetlenül cselekedni. A határok lezárultak, de mi már nem tudjuk
egymás kezét nem fogni. Hadd lehessünk hasznos eszközeid, aláza90

tos engedelmességgel formázhassuk együtt színes szeretetszőnyeged! Imádkozó közbenjárással szolgálhassunk ezután is szent szövetségedben, melyet senki sem törhet szét, bármi is történjék!
Múltnak, jelennek és jövendőnek Ura, formálj bennünket
akaratod és tetszésed szerint és tedd vonzóvá fiatalabb testvéreink számára is szövetségedet! Áldd meg a szeretetben szolgálókat
a jövőben is hittel, hűséggel és erővel, hogy életük Jézusról tegyen
hitvallást: Krisztus a jövő, együtt kövessük Őt! Ez legyen a legszilárdabb kapocs közöttünk a Kárpát-medencében, a világban. Ámen.
NAGY ERIKA

I ma lelkipásztorokért: Szánthó Júlia – Zilahi Református Egyházmegye
Ima lelkipásztorokért
Istenünk, hálát adunk, hogy ma is válaszolnak emberek hívásodra, és vállalják a lelkészi hivatást. Hálát adunk a fiatal és idősebb
lelkészekért, akik a mai kor kihívásai között hirdetik az igét, és szol�gálatukat a folyton változó körülményekhez igazítják.
Kérünk, Urunk, adj nekik bátorságot és bölcsességet, hogy hitelesen tudják hirdetni a Te üzenetedet, megalkuvás nélkül, meg�győződéssel, ragaszkodva a krisztusi értékrendhez, de mai nyelven,
a mai ember számára is érthetően. Olyan nagy szükség van a tiszta,
egyértelmű bizonyságtételre Krisztusról! Jöjj segítségükre, Urunk,
hogy megtalálják a szavakat az üzenethez, és igényes, szép magyar
nyelven juttassák azt célhoz.
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Szentlelked által éreztesd jelenlétedet velük, és áldd meg a
munkájukat, hogy lássanak eredményeket is, kapjanak pozitív vis��szajelzéseket, megerősítést az emberektől. Rendelj munkatársakat
melléjük, hogy együtt tudjanak dolgozni!
Erősítsd meg lelkészeinket, Urunk, hogy legyőzhessék a közömbösség bénító befolyását, és válaszolhassanak az egyházat ért
igazságtalan támadásokra is. Indítsd őket új utakra, mutass számukra új lehetőségeket! Segítsd őket, Istenünk, hogy megőrizzék
a lelkesedést, és örömmel tudják végezni a szolgálatokat, amelyeket
rájuk bízol.
Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg könyörgésünket.
Ámen.
SZÁNTHÓ JÚLIA

I ma presbiterekért: Szilágyi Noémi, nőszövetségi titkár– Szatmári Református Egyházmegye
Imádság a presbiterekért
Édes jó Istenünk, mennyei Atyánk! Áldjuk a te bölcsességedet,
hogy mindnyájunknak hordoznunk lehet anyaszentegyházunk
terhét. Dicsőítünk azért, hogy vannak kiválasztottaid, akik előttünk járnak. Hadd könyörögjünk most a gyülekezeteink presbi�tereiért. Adj bölcsességet, minden gyülekezetnek, amikor presbitereket választ. Világosan lássák, hogy ez szolgálat. Mindenkor és
mindenben téged dicsőítsenek, neked adjanak hálát, neked vallják
meg bűneiket, tőled kérjék a bocsánatot és eléd tárják gyülekezetük
minden kérését. Imádkozzanak lelkipásztoraikért, a betegekért,
a terheket hordozó egyháztagokért, a világi közösségekért, az
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egész országért, annak békéjéért. Áldd meg a presbiterek mun�káját az anyaszentegyházban. Adj szent késztetést bennük arra,
hogy vasárnaponként elsőként telepedjenek le a te lábaidhoz. Az
igehirdetés legyen gyümölcsöző az életükben. Úgy láthassuk őket,
mint a keresztyén élet mintáit. Úgy végezzék munkájukat, hogy köz�ben Jézus előtt meghajolnak, mivel az ő szolgái és követei ők. Min�dig úgy álljanak a lelkipásztor mellett, mint áldott munkatársak,
akiket te rendeltél. Erősödjék bizonyságtételük, legyen öröm a szolgálat számukra. Áldd meg családjukat, otthonaikat is. Legyen ta�núbizonyság az életük melletted. Újítsd meg anyaszentegyházunkat
általuk. Zengjen az életük terólad, tudva azt, hogy „emberé a
munka, Istené az áldás”.
Jézusért hallgass meg, kérünk! Ámen.
SZILÁGYI NOÉMI

I ma gyermekekért és ifjúságért: Tőtös Beáta – Nagykárolyi Református Egyházmegye
Ima a gyermekekért, ifjúságért
Mennyei Atyánk, aki egyszülött Fiadat küldted e világra,
hogy nekünk testvérünk, barátunk és Mesterünk legyen. Eléd
hozzuk földi életünk legféltettebb kincseit: a gyermekeinket. Bármennyire is tagadjuk vagy titkoljuk, szívünk legmélyén folyamatosan aggódunk értük, szülői gondolataink mindig körülöttük
forognak. Látjuk, Urunk, hogy világunkból kezdenek kiveszni az
értékek, így féltjük gyermekeinket, hogy letérnek a keskeny útról
és azt az utat akarják követni, amelyik kényelmesebb, és ugyanakkor szélesebb is.
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Áldd meg, Urunk, gyermekeinket, és munkálkodj az életükben,
szívüket töltse be Lelkednek ereje, hogy legyen akaratuk a jót
cselekedni, hogy vegyék észre a különbséget a jó és rossz között,
értékrendjükben kövessék az igei utat! Nekünk, szülőknek pedig
adj erőt és kitartást a következetes nevelésben, hogy olyan szeretetteli légkört tudjunk teremteni a családban, ahol Te, Urunk, mindig jelen vagy.
Vigyázz az idegen országokba vándorolt ifjainkra is! Ha kitekintünk a világba, és számba vesszük népünk szétszéledt gyermekeit, elkeseredünk, hiszen messzeségbe ment sok fiatalja anyaszentegyházunknak. Vezesd az ő életüket is, segítsd útkeresésüket,
add a te áldásodat életükre, családjaikra!
Atyánk, imádkozunk itthon maradt fiataljainkért, hadd lehessen jövőjük Szülőföldjükön, és vigyék tovább a tőlünk tanult hagyományokat, hadd csendüljön fel a jövendőben is magyar ajkakon magyar imádság.
Légy életünk vezérlő Pásztora! Ámen.
TŐTÖS BEÁTA

I ma a diakóniáért és szociális intézményekért: Ardai Erika –
Bihari Református Egyházmegye
Ima a diakóniáért és szociális intézményekért
„ Az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket!... Tettei tökéletesek... Hűséges Isten.... Mert az Úr része az ő népe... Puszta
földön talált rá, zordon, kietlen sivatagban. Körülvette, gondja
volt rá, őrizte, mint szeme fényét.” (5Móz 32,3-4.9a-10)
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Hálával magasztalunk Úristen, és száz évre rátekintve, hirdet�jük dicsőségedet! Része vagyunk mi az isteni megtaláló szeretetnek,
amellyel egykor kietlen körülmények között találtál ránk, de körülvettél, megőriztél és azóta is őrzöl minket, mint szemed fényét.
A Te teremtő akaratodból egy új egyházkerület született meg
fájdalomból és gyászból, de örömre és Neved dicsőségére. Gondviselő hatalmadat mutatja, hogy ami létrejött, mennyei elhatározó
akaratról tett bizonyságot, ami nem földi hatalmak játszmája, ha�nem egyedül a Te megengedő kegyelmed.
Isteni szándékodból megalakult a diakóniai szolgálat, mely felkarolta az árvákat, az özvegyeket, a betegek gyógyítását, a gyülekezetek terheinek hordozását. Urunk, megáldottad és megszentelted
a neked szánt életű diakonisszákat, akik a Te követségedben élve,
hiányt pótló szolgálatot vállaltak fel akkor.
1990-ben egy új korszak érkezett, amikor egyetem jött létre
a Királyhágómelléken, elkezdődhetett a szociális munkás képzés.
Szeretet-öregotthon, gyermekotthon alapítására hívtál el szolgákat, akik hiányt pótló szociális intézményeket építettek fel Tenkén,
Élesden, Micskén.
Köszönjük Urunk, hogy erősíted az intézmények vezetőit, a
gyermekek és idősek között munkálkodó gondozókat, és Jézus ígé�reteként, megjutalmazod a hitben kitartókat. Ámen.
ARDAI ERIKA
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Ima a missziói szolgálatért (korház-, börtön misszió, stb.):
Dakó Éva Judit – Szilágysomlyói Református Egyházmegye
Imádság a missziói szolgálatért
Mennyei, gondviselő, édes Atyánk! Felbecsülhetetlen aján�dékot helyeztél életünkbe. Szentlelked által szereteted szándékát
nem kőtáblára, hanem szívünk mélységeibe vésted, és lelkünket
betöltő békességed által képessé teszel minket arra, hogy szebbé
tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál.
Istenünk kérünk, adj nekünk erőt abban a szolgálatban, amire
elhívtál bennünket. Te légy ott velünk és általunk, amikor a kór�házi betegágy mellett kell megállnunk, hogy betegeinket bátorít�suk, gyógyulásukért együtt imádkozzunk. Add, hogy legyünk az a
segítő kéz, amely kinyúl és felemeli az elesetteket. Add nekünk a
vigasztalás lelkét. Mert igaz ugyan, hogy szolgálnunk kell Téged
a vigasztalanság, a lelki szárazság időszakában is, és Te akkor is
erőt adsz. De mégis kérünk: add meg a vigasztalás, a lelkesedés,
az öröm, a bizalom Lelkét. Erősíts hitben, reményben, szeretetben,
hogy mi is erősíteni tudjunk másokat.
Úr Jézus, amikor megláttad a hozzád özönlő embereket,
megesett rajtuk a szíved, mert olyanok voltak, mint a pásztor
nélküli juhok. Add, hogy járjon át minket a Te érzéseid, hogy ezáltal bizalommal újítsuk meg hivatásunk melletti elkötelezettségün�ket. Tégy minket fogékonnyá az egyház meghívására, melynek
szüksége van Jézust hirdető apostolokra, akik elkísérik a hit útján
a kereső és reménykedő embereket.
Szentlélek Isten, Te egykor nagy lelkesedéssel töltötted el
az apostolokat, hogy elinduljanak tanúságot tenni Krisztusról és
hirdetni az örömhírt. Segítsd a keresztény közösségeket, hogy
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az Úr Jézustól kapott küldetésüket teljesítsék és hirdessék az
evangéliumot. Segíts, hogy ne lankadjunk a hit terjesztésében, ha�nem nagy buzgósággal végezzük szolgálatunkat Isten dicsőségére.
Ámen.
DAKÓ ÉVA JUDIT
11.
12.
13.
14.

Mi Atyánk
Záró ének: 481
Áldás
Himnusz
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Tégy, Uram, engem áldássá
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Tégy, U ram, en gem ál dás sá, oly sok a bús é let.

2. Tégy, Uram, engem testvérré, Lelkedet úgy kérem, Tedd te a
szívem, tedd késszé, bízni a testvérben. Sejteni engedd, mit érez:
boldog-e, szenved-é? Vígy közelebb a testvérhez, népedet tedd eggyé!

Engraved by LilyPond – Soli Deo Gloria!
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A Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházmegyéi

99

 zúton mondunk köszönetet
E
mindazoknak, akik ezen imafüzet
létrejöttén munkálkodtak:
•

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
püspöke

•

Bogya-Kis Mária, a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület Nőszövetségének elnöke

•

Dr. Pálfi József, Nagyvárad-réti lelkipásztor, egyetemi tanár

•

Dénes István Lukács, a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület generális direktora

•

Vinczéné Pálfi Judit, a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület missziói-diakóniai előadótanácsosa

•

Tóth András, a Presbiteri Szövetség elnöke

•

Jobb Domokos lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület ijfúsági előadó
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•

Szőnyi Levente lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület lelkészértekezleti elnöke

•

Szűcs Éva, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
tanügyi tanácsosa

•

Póti Eduárd, szatmárnémeti iskolaigazgató

•

Nacsádiné Csuka Melinda lelkipásztor, nagyváradi
kórházlelkész

•

Ghitea-Szabó József-Levente lelkipásztor, börtönlelkész

•

Dr. Orosz Otília Valéria, a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület zenei előadója

•

Tóbiás Tibor György lelkipásztor, az Aradi Református
Egyházmegye esperese

•

Dénes Éva szociális munkás, a DKA ügyvezetője

•

Megyasszai Júlia szociális munkás, a Tenkei Szeretetotthon
vezetője

•

Vura Ottilia pszichológus, a Lámpás Alapítvány
projektvezetője

•

Mike Pál lelkipásztor, a magyarkéci Kécenlét Egyesület
vezetője

•

Balla Júlia szociális munkás, a „Kajántó Mária” Gyermek- és
Ijfúsági Otthon vezetője

•

Bertalan Csilla szociális munkás, a micskei Sámuel Ház
vezetője

•

Dombi Enikő szociális munkás, a nagyváradi Szociális
Napközi programjának vezetője

•

Oláh Mihály lelkipásztor – Himnológiai és Liturgiai Bizottság
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•

Balázsné Kiss Csilla lelkipásztor, nőszövetségi jegyző,
Érmelléki Református Egyházmegye

•

Nagy Erika lelkipásztor, egyházkerületi nőszövetségi alelnök –
Szatmári Református Egyházmegye

•

Orosz Márta lelkipásztor – Érmelléki Református
Egyházmegye

•

Fazakas Judit lelkipásztor – Nagybányai Református
Egyházmegye

•

Bódis Dóra – a Temesvári Református Egyházmegye
Nőszövetségének elnöke

•

Vékony Dóra – az Aradi Református Egyházmegye
Nőszövetségének elnöke

•

Szánthó Júlia lelkipásztor – Zilahi Református Egyházmegye

•

Tőtös Beáta lelkipásztor – Nagybányai Református
Egyházmegye

•

Dakó Éva Judit szilágysomlyói kórházlelkész – Szilágysomlyói
Református Egyházmegye

•

Ardai Erika nagyszalontai kórházlelkész – Bihari Református
Egyházmegye

•

Szomor Attila, Rácz Ervin lelkipásztorok (fotók)

•

a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Sajtóosztálya
A Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
Nőszövetségének vezetősége
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„A jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7)
A Kárpát-medencei Imanap perselyes adományait a Király
hágómelléki Református Egyházkerület gyermek
otthonainak és
idősotthonainak fenntartására fogjuk fordítani.
Hálás szívvel köszönjük!

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület banki adatai
Megjegyzésként kérjük tüntessék fel: Kárpát-medencei Imanap 2021.
Kedvezményezett:
EPARHIA REFORMATA DE PE LANGA PIATRA CRAIULUI
Cím: 410202 Oradea, str. Ep. Sulyok István nr. 9
Bank neve: OTP BANK ROMANIA
LEI IBAN számla szám: RO17OTPV220000227590RO18
HUF IBAN számla szám: RO92OTPV220000227590HU01
EUR IBAN számla szám: RO45OTPV220000227590EU01
SWIFT : OTPVROBU
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