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Az elmúlt év végi tisztújítás után első 
alkalommal gyűltek egybe a Tatai 
egyházmegye gyülekezeteinek pres-
biterei február 18-án, Komáromban. 
A „Reformáció 501" címet viselő 
konferencia előadásai arra keresték 
a választ, miként kell megfelelnünk a 
semper reformanda elvének az 500. 
évfordulós megemlékezések után? 
  
Az egyházmegyei konferenciák soroza-
tát hagyományosan megnyitó ünnepi 
alkalom dr. Jacob Doedens, a PRTA 
docensének igehirdetésével kezdődött, 
majd a megjelenteket köszöntöt-
te Czunyiné dr. Bertalan Ju-
dit kormánybiztos, bokodi presbi-
ter, Gyimóthy Géza egyházmegyei 
gondnok és Máté László esperes. 
 A főelőadó, dr. Bogárdi Szabó István 
betegsége miatt nem tudott nem tudott 
jelen lenni, így a közel 300 fős gyüle-
kezet előtt dr. Siba Balázs, a KRE 
HTK dékán-helyettese ismertette a 
néhány évvel ezelőtti nemzetközi kon-
firmációs kutatás eredményeit, ill. a 
kérdések továbbgondolására és megvá-
laszolására inspiráló megállapításait. 
Ezt követően dr. Barta Zsolt, a PRTA 
docense, rédei lelkipásztor adott tájé-
koztatást a MRE l iturgiai és 
homiletikai bizottságának munkájáról, 
ezen belül a liturgia megújításának 
aktuális kérdéseiről, a gyülekezetekben 
eddig kipróbált új liturgiák kapcsán 
beérkezett észrevételek figyelembe 
vételéről. A délelőtti programot Tóth 
Réka komáromi ifjúsági tag fuvolajáté-
ka színesítette. 
 A konferenciára jelent meg a reformá-
ció 500. évfordulójának tiszteletére 
összeállított egyházmegyei emlék-

könyv, a „...mindenkor számot ad-
ni..." c. kiadvány, amelyben a megye 
templomainak és imaházainak fényké-
pe mellett a gyülekezet rövid története, 
és lelkészének áhítata olvasható. A 

konferenciát a monostori erőd impo-
záns történelmi falai között megrende-
zett szeretetvendégség zárta. 
  

Máté László 

 

Nekünk csak egy aláírás, a kisebbségek számára azonban reménysugár a Minority Safe Pack. A Magyarországi 
Református Egyház elnöksége arra buzdít: csatlakozzunk az európai kisebbségvédelmi kezdeményezéshez. 
  
A határon túl élő magyar embereket és közösségeket számtalan jogsértés éri a mai napig is. Az Európai Unióban egyelőre 
nincs átfogó kisebbségvédelmi szabályozás, pedig nagyjából 50 millióan tartoznak valamely őshonos nemzeti kisebbség-
hez. Egész Európát tekintve - a 47 államban - összesen 340 történelmi kisebbség él, létszámuk meghaladja a 100 milliót, 
vagyis minden hetedik európai polgár valamely történelmi kisebbség vagy etnikum tagja. 
  
A Minority Safe Pack, azaz Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés célja, hogy az Európai Bizottság fogadjon el 
konkrét jogi szabályozást a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében. Ha a kezdeményezés nyomán elegendő 
mennyiségű aláírás gyűlik össze, az segíthet a határon túl élő magyar testvéreink helyzetén. A szervezőknek 2018. április 
3-ig (a húsvéthétfő utáni napig) kell összegyűjteniük legalább egymillió aláírást hét uniós tagállamból. 
 Nekünk csak egy aláírás, a kisebbségek számára azonban reménysugár a Minority Safe Pack, ugyanis a kezdeményezés 
jelenleg az egyetlen olyan eszköz, ami segíthet abban, hogy a nyelvi és etnikai jogaik gyakorlásában akadályozott, hátrá-
nyosan megkülönböztetett nemzeti kisebbségek számára az Európai Unió védettséget biztosítson. 
 A Magyarországi Református Egyház elnöksége kéri, hogy a kezdeményezés aláírásával segítsünk együtt az elszakított 
területeken élő magyarságon. A kezdeményezéshez papíralapon, illetve online is lehet csatlakozni 
a www.jogaink.hu oldalon keresztül. A nyomtatható aláírási ív is a www.jogaink.hu oldalról tölthető le, amit postai úton 
a „Rákóczi Szövetség 1255 Budapest, Pf. 23" címre lehet eljuttatni. 
  
Köszönjük, hogy Önnek is fontosak határon túli magyar testvéreink! 
  
A Magyarországi Református Egyház elnöksége Kedves Testvérünk! 

 
Kérünk, ha adód egy-egy százaléka 
felől rendelkezel vegyél számításba 
bennünket is! 
A HÉT HATÁR újság kiadójának a 
Közelebb Egymáshoz 
Alapítványnak adószáma: 

18606876-1-11 
és 
A Magyarországi Református 

Egyház   technikai száma: 0066 

 
 
Tudod, ha nem rendelkezel 
sehogyan, akkor elvész adód egy 
százaléka a “nagy kalapban”. 
 A kuratórium 
döntése értelmében a Hét Határ 
kiadási költségeit enyhítjük.. 
 
Köszönettel: a kuratórium 

Pósa Lajos 
 (1850-1914) 
 

Áldja meg az  
Isten 
 
Áldja meg az Isten 
Mind a két kezével, 
Aki szíve szerint 
Jót tesz a szegénnyel! 
Nem nézi, látják-e, 
Szel a kenyeréből. 
Nem bánja, tudják-e, 
Ad az erszényéből. 
Áldja meg az Isten, 

 
 
 
Áldatlan ne hagyja, 
Aki a didergő 
Nyomort betakarja. 
Tűzhelye melegét 
Ki megosztja véle, 
S árvának, özvegynek 
Szerető testvére. 
Áldja meg az Isten 
Soh’se ejtsen könnyet, 
Ki a szegényt szánja 
S könnyeket törülget. 
Míg törli, a részvét 
Selyem kendőjével, 
Áldja meg az Isten 
Mind a két kezével! 
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Textus: Zsolt 46,10a: „Csendesedjetek 
el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az 
Isten!” 
 „Adj már csendességet, lelki békessé-
get, mennybéli Úr!” – így kezdi költe-
ményét a 16. században Balassi Bálint, 
aki ezzel megfogalmazza, hogy az em-
bernek igénye van arra, hogy elcsende-
sedjen.   
A költő Istenhez kiált, Isten pedig meg-
szólal és azt mondja: „Csendesedjetek 
el!”  Megparancsolja a csendet. És aho-
gyan az Úr minden parancsolata a mi 
javunkat szolgálja, úgy ez is. Mert Isten 
pontosan látja a szükségünket, a csend-
re való vágyakozásunkat, és azt is, 
mennyire képtelenek vagyunk csendben 
lenni.  Mert a csend az Istennel való 
kapcsolat alaphangja. 
  Az isteni csend több annál, mint 
hogy „nem szólal meg senki.” Mert az 
Isten előtti csend nem lehet sem kínos 
csend, ami a zavarban lévő emberek 
között szokott beállni, sem pedig feszült 
csend, ami nem más, mint a ki nem 
mondott ellentétek fegyverszünete. Is-
ten csendje nem vihar előtt csend, ami 
arra hivatott, hogy felkészítsen, ráhan-
goljon a veszekedésre, és nem is a hara-
gos emberek sértődött csendje, a „nem 
szólok hozzá állapot”.  
Az Isten parancsa szerinti csend a test 
és a lélek közös lenyugvása. Mert lehet 
úgy hallgatni, hogy közben belül tom-
bolnak az indulatok, és lehet úgy kia-
bálni és hangoskodni, hogy odabent a 
teljes üresség, a mondanivaló hiánya 
uralkodik. De az Isten előtti csend kívül 
és belül is békességet áraszt. 
Mi kell tehát ahhoz, hogy így tudjunk 
csendben lenni? Először is elhallgatás, 
azután odafigyelés, végül pedig befo-
gadás, Őhozzá szívünket lecsendesítve, 
és várjuk azt, hogy ígérete szerint ő is 
közeledni fog hozzánk! 
1; Az első lépés, amit megtehetünk, az 
az elhallgatás. „Csendesedjetek el”, 
mondja Isten, és tudjuk jól, hogy Ő, aki 
mindent lát, hall és tud, nemcsak arra 
gondol, hogy ne beszéljünk. Arra is, és 
sokszor az is nehéz.  
Vannak emberek, akik olyan bőbeszé-
dűek, hogy másokat szóhoz sem hagy-
nak jutni. Mindre van megjegyzésük, 
mindenről van véleményük, mindenhez 
van hozzáfűzni valójuk, és mindent 
meg tudnak válaszolni. Lehetetlen, 
hogy egy társaságban ne övék legyen a 
főszerep, egy négyszemközti beszélge-

tésben mindig övék az utolsó szó. Akár-
hogyan is van, sokat segítünk egymáson 
és önmagunkon is, ha komolyan vesz-
szük a mondást, hogy „hallgatni 
arany.” De vajon betöltöttük-e ezzel az 
isteni parancsot -„csendesedjetek el”? 
Nem, nem töltöttük be. Mert az Isten 
szerinti elhallgatás azt jelenti, hogy 
megfékezem a nyelvemet, és ezzel 
együtt csendben marad.  
A lelkünk, ami tele van annyiféle ki-
mondható és kimondhatatlan mondani-
valóval.  
Isten parancsára azonban elhallgat a 
beszéd, és lecsendesedik a lélek is. Az 
Isten előtti elhallgatás az az első lépés, 
ami talán a legnehezebb is. Mert ki kell 
lépnünk abból a világból, ahol a mi jól 
megszokott saját hangunk szól, és ahol 
az általunk mindig helyesnek tartott, 
saját gondolataink uralkodnak. Ezeket 
kell félretenni, mert az Úr szól hoz-
zánk! 
2; Az Ő beszédére való odafigyelés a 
csendességünk második fokozata. Egy-
szer hallottam a rádióban egy felmérés 
eredményéről, amely szerint az embe-
rek átlagosan legfeljebb 17 másodper-
cig képesek egymásra figyelni anélkül, 
hogy közbeszólnának. Az az ember, aki 
nem tanul meg elcsendesedni, az össze-
sen alig negyed percig hagyja, hogy a 
másik kifejezze magát. És ez még a 
legjobb eset! Ha Isten előtt lecsende-
sedtünk és elnémultak a gondolataink, 
az odafigyelés a következő lépés, amit 
meg kell tennünk.  
János apostol, a Jelenések könyvének 
szerzője Patmosz szigetére vonult, hogy 
Istennel találkozhasson. Az Úr Jézus az 
olajfák erdejébe ment, hogy az Atyához 
imádkozzon. A zsoltáros a hegyre me-
nekül, hogy ott menedéket találjon, és 
Istenre figyelhessen. És mi adatott ne-
künk? A hajnali ébredés csendje, a há-
lószobánk csendje, a szántóföldnek a 
csendje – és elsősorban: a templom 
csendje.  
Mert ha itt békességre lel a szívünk, 
elcsitulnak háborgó gondolataink, és 
odafigyeléssel tekintünk Őrá, akkor 
Isten megszólít bennünket. Azt mondja: 
„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, 
hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak 
a népek, magasztal a föld.” A mi gon-
dolataink, lehet, hogy földhöz láncolnak 
minket, de ha odafigyelünk Istenre né-
hány perc erejéig, vagy egy óra hosszá-
ig, akkor Ő kiszakít minket a körülmé-

nyeinkből, a kínzó gondolatok súlya 
alól, az elégedetlenségünkből, a fájdal-
munkból, a panaszáradatból, a bosszú-
ságainkból, és önmagát ajánlja fel: „… 
én vagyok az Isten”. Nincsen más Isten 
rajta kívül. Ezért méltó arra, hogyha 
végre elcsendesedtünk, akkor odafi-
gyeljünk rá. 
3; Végül pedig a harmadik lépés, amit 
az Isten előtti elcsendesedésben Őfelé 
megtehetünk, a befogadás lépése. Aki 
folyton csak beszél, mindig csak kiad 
magából. Előbb-utóbb el fog fogyni a 
belső tartalom. Tudjuk: az a fegyver, 
amelyikkel csak lőnek, de nem töltik 
fel, néhány lövés után használhatatlan 
lesz. Az a pénztárca, vagy bankkártya, 
amelyből mindig csak költenek, de nem 
tesznek bele pénzt, hamar fizetésképte-
lenné válik.  Az az ember, aki folyton 
csak a sajátját hajtogatja, mindig 
„megmondja a magáét”, de nem tud 
csendben lenni, odafigyelni és befoga-
dóvá lenni, annak hamar kiüresedik a 
beszéde, hamar megkeseredik a lelke.  
Isten nem akarja, hogy megüresedjünk, 
sem azt, hogy megkeseredjünk, hanem 
meg akar tölteni minket. Önmagával, a 
Szentlélek által. Fel akar vértezni min-
ket azzal, hogy Ő erős vár. És nem min-
dig az az erősebb, aki a hangosabb, 
vagy aki többet beszél, vagy az, aki 
ügyesebben fitogtatja az erejét. A leg-
erősebb mindig az lesz, aki tud csend-
ben lenni. 
Jóbtól mindent elvett az Úr. Családját, 
jószágát, vagyonát, egészségét elveszí-
tette. Amikor elmentek hozzá a barátai, 
napokig csendben ültek egymás mellett. 
Szótlanul. Aztán a barátok hosszú be-
szédeket mondva kezdték vigasztalni 
Jóbot, és ő ezeket mindet csendesen, 
türelmesen végighallgatta. Még az 
olyan érveket is, amikkel nem értett 
egyet. Aztán vallást tett arról, amiben 
megerősödött a csendességében: és lám, 
mindezek után Isten volt az, aki újra 
megerősítette. 
Kedves Testvérem! Bánatod, vesztesé-
ged, nyomorúságod van? Akár hiszed, 
akár nem, most van a legnagyobb szük-
séged arra, hogy csendben legyél Isten 
előtt. Hallgattasd el indulataidat, figyelj 
oda Őrá, fogadd be őt, és meglátod, Ő 
elég erős ahhoz, hogy az Ő csendje által 
többet érj el, mint bármilyen zajongás-
sal.  
 

Kovács Tamás, Dad 

 
Áhitat (Ifiseknek) 
 
1Mózes 15,1-21 
Soha nem felejtem el, amikor az általá-
nos iskola felső osztályait jártam, akkor 
kezdtek divatba jönni a mountain bike 
kerékpárok. Csodálattal néztem ezeket 
a fantasztikus terep-bicikliket. Egy nap 
édesapám elém állt és azt mondta, ha a 
bizonyítványod jó lesz, kapsz egy ilyen 
bicajt. Hihetetlen ígéretnek tűnt ez ak-
kor nekem. Hát még amikor meg is 

kaptam! Szerintem én voltam akkor a 
világ legboldogabb embere. Még min-
dig megvan az a bicikli, és bár ritkán 
ülök rá, ma is nagy becsben tartom. 
Ábrahám ennél sokkal de sokkal na-
gyobb és értékesebb ígéretet kapott az ő 
mennyei Atyjától. Olyat, amit addig 
ember még nem kapott: feleségével; 
Sárával, idős koruk ellenére saját gyer-
mekük fog születni, és utódainak száma 
óriási lesz. Egy ígéretet lehet elhinni, és 
lehet viccnek is gondolni. Te eddig 
milyen ígéreteket kaptál az Úrtól? Az 
imádságaink jó része általában kérések-
ből szokott állni. Tudsz-e úgy kérni, 

hogy hiszed azt, hogy ha Isten azt jónak 
látja, akkor kész azt neked megadni? 
(És vajon szoktál-e ezért hálát adni is?) 
Számomra olyan csodálatos az, hogy 
Isten kész az emberrel szövetségre lép-
ni annak ellenére, hogy az ember 
„csupán” teremtmény, ráadásul úgy, 
hogy rögtön az első emberpár szembe-
szegül Teremtője akaratával. Isten vég-
telen szeretetét mutatja ez, amelyet 
feléd is kiáraszt. Ő kész veled is szövet-
séget kötni, amennyiben hiszel Benne. 
„Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaz-
nak fogadta el őt.”  (6.vsz)  

Kovács Tamás 

Gyerekek! A mostani alkalommal egy 
újabb  érdekes  fejezetét  ismerhetjük 
meg a Bibliának. 
Biztosan ti is szeretitek azokat a törté-
neteket, nem csak a Bibliából, amelyek 
hasznos tanulsággal végződnek, csatta-
nós, rövid történetek, melyeken el kell 
gondolkodni,  hogy megfejtsük rejtett 
értelmüket. 
Nem  vagytok  egyedül,  mert  Jézus 
Krisztus is igen szerette ezeket a példá-
zatokat, és szívesen tanította vele tanít-

ványait, így ma titeket is! A mostani 
alkalommal a bölcs és okos házépítővel 
ismerkedhetünk meg. 
Biztosan  veletek  is  előfordult  már, 
hogy anya vagy apa megkért valamire, 
de ti mintha meg se hallottátok volna, 
elengedtétek a fületek mellett. Persze 
utána jött a fejmosás, vagy éppen bün-
tetés, igaz? A mai történet két főszerep-
lője ugyanazt a feladatot kapta, de néz-
zétek,  mennyire  különböző  módon 
hajtották végre! 
Volt két ember egy faluban, akik házat 
szerettek volna építeni. Az egyik sokat 

keresgélt, hová építse a házát, hiszen 
fontos az, milyen talaj van a ház alatt, 
milyen lesz a kilátás, milyen közel van 
a rokonok háza stb. Végre megtalálta a 
helyet. Igaz, nem lesz könnyű,  mert 
mélyre kell  ásni,  de megéri.  A ház 
gyorsan emelkedett. Amikor elkészült, 
büszkén járta  körbe.  Beköltözött,  és 
gondtalanul élte mindennapjait. 
A másik ember is minél hamarabb saját 
hajlékot akart, de ő nem keresgélt, jó 
neki a szomszéd telek is. El is kezdett 

építkezni,  de  hogy 
minél  hamarabb 
kész  legyen,  nem 
ásott ő alapot, rög-
tön a föld felszínére 
húzta fel  a falakat. 
Valóban  gyorsan 
elkészült,  kívülről 
szép ház lett, aztán ő 
is  beköltözött  és 
boldogan  élt  egy 
darabig. 
Egy  nap  azonban 
borzasztó  vihar  tá-

madt.  Ömlött  az 
eső,  a  szél  fákat 
csavart ki. Mindket-
ten  rettenetesen 
féltek.  Egyiküknek 
azonban  nem  volt 
félnivalója,  annak, 
aki  mély  alapot 
ásott  házának.  Es-
hetett eső, fújhatott 
szél,  semmi  baja 
nem történt. Ellen-
ben  a  másik  ház 
gazdájának  volt 

félnivalója. Az ő házának falát kimosta 
a víz, a szél pedig összedöntötte. 
Jézus Krisztus miután elmondta ezt a 
történetet, hozzátette: aki csak meghall-
gatja, de nem cselekszi azt, amit Ő kér, 
az hasonlít a bolond házépítőhöz. Aki 
viszont megtartja Jézus tanítását, az a 
bölcs házépítőhöz hasonlít. 
A házépítés itt azt jelenti, milyen a mi 
életünk. Mert ha azt gondoljuk, mindig 
jó idő lesz, nem jönnek viharok, azaz 
nem számítunk az élet nehézségeire, 
akkor megsérül a mi életünk. De ha 
van segítőnk,  biztos  támaszunk,  kő-
sziklánk, aki Jézus Krisztus, akkor nem 
árthat nekünk semmilyen veszedelem, 
nehézség, ha rá hallgatunk, nála kere-
sünk menedéket. 
 
Ugye ez a két ház egyformának lát-
szik? 
Mégis vannak apró különbségek. 
Jelölj meg minél több különbséget a 
két házon, utána pedig színezd ki a 
képeket! 
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2018. február 11-én 10:30-kor 
ünnepi istentiszteletet tartottak Dadon, 
a református templomban, melynek 
keretein belül Szabó Virágot is megke-
resztelték és megemlékeztek az évben 
kerek évfordulójukat ünneplő házasok-
ról. A házasoknak a dadi Örömhír kó-
rus szolgált egy énekkel, melynek zárá-
sa akár minden házasság végső célja is 
lehet egyben: „a mennyben egykor or-
cád együtt lássák!”  

AZ Úr asztalához járulva a 40, 
30, 20 és 10. házassági évfordulós pá-
rok egy emléklapot, házassági esküt és 
imádságot tartalmazó emléktáblát és 
egy csokor virágot vehettek át. Az em-
léklapon egy biztató Sámuel könyve 
beli idézet hívta fel rá a figyelmet, hogy 
a jó és a nehéz dolgok egyaránt meg-
erősítik a házasságot. (Ezt a igehirde-
tésben is hallhattuk.) Az idézet így 
szólt: „Mindeddig megsegített minket 
az Úr!”  (1Sámuel 7,12). Az istentiszte-
let után a gyülekezeti teremben alak-
alom nyílt még a közös kötetlen beszél-
getésre, ünneplésre sütemények mellett 
is. Az ünnepi istentisztelet előtt külön 
meghívót kaptak a jubiláló házasok 
(így mi is, akik 10. házassági évfordu-
lónkat ünnepeltük és egyben 10 éve 
élünk itt Dadon.)  

Kovács Tamás lelkipásztor 
imádságban kérte: „Legyen Urunk, a te 
szavad vezérfonal az életünkre nézve”, 
mely összekapcsolható azon imádság 
végével, ami az átvett emléktáblánkra 
volt írva: „Uram, kezedbe adjuk házas-
ságunkat!” Hiszen, ahogy az igehirde-
tésben is elhangzott: a jó házasság alap-
ja, hogy Istennek átadjuk az életünket 
mindketten. És akkor Ő, az ő szeretete 
fog munkálkodni közös életünkben. 
„Nem jó az embernek egyedül lenni”, 
hallhattuk a felolvasott bibliai szakasz-
ban, mely bizonyítja, hogy szükségünk 
van segítő társra az életben.  Illetve a 
„kősziklára épített ház” hasonlata is 
elhangzott. A házasság „Istentől kapott 
csodálatos ajándék”, és a nehézségeket 
is jó együtt megharcolni benne, ha Is-
tenre épített az alapja. Aki az Istennek 
átadja életét és erre építi házasságát is, 
az megmarad a viharok, próbatételek 
között is. Hisz Isten nem ígérte, hogy 
nem lesznek próbatételek. Mit jelent az 
Istennek átadott élet?  Hogy feltétel 
nélkül Isten kezébe tudjuk adni a legkö-
zelebbi és távolabbi szeretteinket, meg-

élhetésünket, örömeinket, gondjainkat 
közösen a házastársunkkal. Ilyen az 
Istenre épült házasság, mely stabil ala-
pokon nyugszik. Isten erőforrásait kell 
csak kérnünk, hogy viharálló legyen az 
életünk, házasságunk. A magunk ereje 
kevés hozzá. 

Számunkra nagyon sokat je-
lentett ez az alkalom, hisz házasság 
kötésünk után a közös életünket kezd-
tük itt Dadon. Gyermekünk születése 

után lettünk mindketten tagjai az öku-
menikus Örömhír kórusnak és immár 
második éve kisfiunk is tagja a dadi 
Fénysugár kórusnak. Köszönjük, hogy 
a református gyülekezet, és annak lel-
készei szeretetével, biztatásával, támo-
gat minket lelki beszélgetéseink során 
is és segítenek, amiben tudnak, segíte-
nek beilleszkedni Dadra. 

 
Petrovszkiné Utry Anna Teodóra 

Az alkalom február 4.-én délután került 
megrendezésre. Dani László gyülekeze-
ti diakóniai referens vezette a progra-
mot, melyen Kisbér, Dad, Kömlőd, Ete, 
Komárom gyülekezetinek diakónai 
munkatársai vettek részt. A diakónia 
nem látványos szolgálat, sokszor névte-
len, de enélkül nem teljes a gyülekezet 
munkája. Fontos tudatosítanunk, hogy 
Isten és nem mi végezzük a szolgálatot, 
Krisztus jelenléte nélkül nincs diakó-
nia. Ha vele nincs személyes kapcsola-

tunk, csak formális a vallásosságunk, 
nem fog működni. Nélküle csak élelmi-
szerosztást, karitatív jellegű tevékeny-
séget tudunk végezni. Isten irgalmas 
szeretetét kell, hogy továbbítsuk, az Úr 
iránti személyes hálaáldozatunk indít 
szeretetszolgálat cselekvésére a Szent-
lélek által. Nekünk mindig Krisztusra 
kell mutatnunk, a rászorultakat az Úr 
elé kell vigyük, neki adjanak hálát 
mindazért amit kapnak. A gyülekezeti 
tagok az erőforrás, amivel gazdálkod-
hatunk, a kegyelmi ajándékok, a talen-
tumok gazdagsága szerint. Megnyitja 
az Úr a lelki szemeinket, szívünket, 
cselekvésre sarkall ebből lesz az áldo-

zatvállalás, a hűség, az engedelmesség. 
Az élet dolgainak a többsége sajnos 
nem megoldható, csak jól-rosszul elvi-
selhető, tragédiák vannak és irgalomra 
van szükség. De mégis a keresztyén 
élet békességes, örömteli, győzelmes 
élet, mely Istent dicsőíti. Szánjuk oda 
minden nap a testünket, szívünket – 
hittel engedelmeskedjünk! A diakónia 
kiváltság, felelősség és lehetőség is 
egyben. Legyünk só és világosság, Is-
ten emberei, az ő küldöttei az emberek 

között.  
Az elméleti beve-
zető után minden 
a diakónával fog-
lalkozó küldöttek 
röviden bemutat-
ták a diakónai 
munkáikat. Ta-
nultunk egymás 
szo lgá la tábó l , 
t e rmésze tesen 
felismertük, hogy 
együtt többre 
haladunk, célsze-
rű személyes 

találkozókat szervezni, ahol a tapaszta-
latokat részletesebben meg tudjuk osz-
tani egymással. Bőséges diakónai 
anyaggal lettünk ellátva. Specialistákat 
hívhatunk meg a gyülekezeteinkbe a 
diakónai munka megsegítésére, nehe-
zebb problémák-konfliktushelyzetek 
megoldására való felkészülésre. Kíván-
ságként fogalmaztuk meg, hogy leg-
alább egy diakóniai felelős legyen min-
den egyházközségben!  
A program harmadik részében gyakor-
latias formában vizsgáltuk meg a kö-
vetkezőket: 1) Mik a legnagyobb társa-
dalmi problémák: szegénység, iskolá-
zatlanság, szenvedélybetegségek, mély-

szegénység, eü.
-nyugdíj ellá-
táshoz való 
h o z z á f é r é s i 
gondok, önzés, 
hajléktalanság, 
k ö r n y e z e t -
szennyezés… 
2) Mik a legna-
gyobb társadal-
mi problémák a 
lakóhelyünkön: 
befogadás hiá-
nya a fogyaték-

kal élőknél, fiatalok céltévesztettsége, 
hitetlenség, érdektelenség, közösségek 
hiánya, anyagiasság, magány 3) Milyen 
munkahelyi problémáink vannak: szer-
vezetlenség, tekintélyelvűség, csalás és 
hazugság, káromkodás és istentelenség, 
az embert nem veszik emberszámba, 
ellenségeskedés, felfuvalkodottság 4) 
Mire van szükségünk, hogy a legtöbbet 
adhassam a közösségnek: Krisztusra, 
pihenésre, tanulásra, családi összhang-
ra, visszajelzésre, bizalomra, egészség-
re, lelki fejlődésre 5) Mi az amivel hoz-
zájárulhatok a közösség fejlődéséhez, 
mit tudok tenni: imaközösséget biztosí-
tani, együttműködést- közösségek létre-
jöttét elősegíteni, a rászorulókat elfo-
gadni, tanulni-felkészültnek lenni, 
lelkigondozást végezni, szeretet 
gyakorlolni példamutató-hiteles maga-
tartás tanúsítani, a tudásomat átadni. 
A program végén együtt megnéztük a 
kömlődi református diakóniai intéz-
ményt, ahol középsúlyos értelmi fogya-
tékos embertársaink számára kínálnak a 
kor követelményeinek minden tekintet-
ben megfelelő ellátást. A foglalkoztató 
ház kapcsolatot teremt és ápol az intéz-
ményben való élet és a valós családi 
élet között. Fogyatékos gondozottak 
szá mára  o l ya n  munk ahe l ye t , 
szintentartó képzést és szabadidő eltöl-
tést kínálnak, ahol ki-ki megtalálhatja 
az érdeklődésének és fejlettségének 
leginkább megfelelő tevékenységi for-
mákat. Örömmel láttuk a színvonalas 
környezetet, a szerető közösséget, 
mellyel a gondozottakat ellátják. Ifjúsá-
gi, cserkész és egyéb kirándulásokra is 
igénybe vehető az otthon egy része, 
bátran keressük a kömlődi református 
gyülekezetet! 
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy min-
ket erre a szolgálatra elhívott, hogy 
töltődhettünk, új kapcsolatokra tehet-
tünk szert, hogy ismeretekben és lélek-
ben növekedni tudtunk! Isten kegyel-
méből vagyok az aki, találjam meg a 
helyem és engedelmeskedjem az Úr 
vezetésének! 
„Éppen ezért minden igyekezetetek-
kel törekedjetek arra, hogy hitetek-
ben mutassátok meg az igaz ember-
séget…”       2Pt  1,5 

   

 

 

– Mit jelent az, hogy rendelkezhe-
tünk személyi jövedelemadónk 
„civil" és „egyházi" 1 százalékáról? 
– A személyi jövedelemadóról szóló 
törvény lehetőséget teremt arra, hogy a 
jövedelemadónk 1 százalékával az 
általunk megjelölt civil kedvezménye-
zettet   támogassuk. 
A jövedelemadó további 1 százalékát 
a technikai számmal rendelkező bevett 
egyházak egyikének  ajánlhatjuk fel.  
 – Minden évben nyilatkozni kell? 
– Újdonság, hogy az egyházi 1 száza-
lék felajánlásáról szóló idei nyilatko-
zatunkat a NAV a következő években 
is figyelembe veszi, egész addig, míg 
a rendelkezést vissza nem vonjuk, 
vagy nem jelölünk meg másik egyházi 
kedvezményezettet. Így ezentúl nem 
kell majd minden évben kitöltenünk a 
nyilatkozat egyházakról szóló részét, 
ha nem változtatunk döntésünkön, 
elég most az egyszer. 
Az egyházak idén tett határozatlan 
időtartamú rendelkező nyilatkozat 
jövőre január 1. és május 20. között 
módosítható vagy vonható vissza. A 
civil kedvezményezett vagy a költség-
vetési előirányzat számára viszont – a 
korábbi évek gyakorlata alapján – to-
vábbra is évente kell majd megtenni a 
felajánlást. 
– Kik ajánlhatják fel adójuk 1-1 
százalékát? 
– Bárki, aki személyijövedelemadó-
bevallást ad, jogosult az adójának erről 
a részéről rendelkezni. Azaz a magán-
személyeken túl az egyéni vállalkozók 
és az őstermelők is, ha az említett te-
vékenységükből vagy más jogcímen 
szereztek az összevont adóalapba tar-
tozó jövedelmet tavaly. 

Az is rendelkezhet, akinek fizetendő 
adója 0 forint, például az egyes adó-
kedvezmények miatt. Az egyházak 
részére még ezt is érdemes felajánlani, 
mivel azok a részükre rendelkezők 
száma alapján további kiegészítő tá-
mogatást kapnak az állami költségve-
tésből. Azaz a 0 forintos felajánlás is 
növeli az adott egyház részére juttatott 
állami támogatás összegét. 
– Hogyan rendelkezhetünk az 1+1 
százalékról? 
– A rendelkező nyilatkozat elektroni-
kusan, papíron vagy személyesen is 
benyújtható a NAV-hoz, akár a beval-
lás részeként, akár attól elkülönülten, 
önálló nyilatkozatként egészen május 
22-éig. 
Aki a bevallással egyidejűleg szeretné 
felajánlani adójának 1+1 százalékát, 
az ezt az adóbevallási nyomtatvány 
megfelelő lapjának kitöltésével megte-
heti. Aki a bevallástól elkülönülten 
szeretné nyilatkozatát eljuttatni a NAV
-hoz, annak a „17EGYSZA" lapot kell 
használnia. Ezeken a lapokon mindkét 
kedvezményezetti kör megjelölhető.   
A személyi jövedelemadó 1+1 száza-
lékáról rendelkezni legegyszerűbben 
ügyfélkapus hozzáféréssel, a NAV 
webes kitöltő programjával lehet, 
mely a hibalehetőségeket is kizárja. 
  
FONTOS! 
Ha postán adja fel, ne felejtse el a 
borítékra is ráírni adóazonosító szá-
mát és a leragasztott borítékot a ra-
gasztásnál keresztbe írja alá. 
 
www.reformatus.hu 
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 de szabadíts meg a gonosz-
tól…” (Mt 6,13a) 

ALKALMASSÁGI VIZSGA A VÁL-
LALT KÜLDETÉS BETÖLTÉSÉRE 

 
Az Atya akaratával azonosulva, hogy – 
„megszenteltessék a te neved…” az 
Emberfia, Jézus elindul és belép Júdea 
pusztájába: a csend kietlenségébe, a 
komfort teljes hiányának ürességébe, a 
sivatagi szél és forró homok égető, ki-
szárító hőségébe, az éjszakák vérfa-
gyasztó hidegébe…., magányosan, de 
nem egyedül – hiszen az Atya ölelésé-
ben. 
     Felkészülni, vagyis felkészíttetni a 
reá váró „hidegháború” naponkénti 
támadásaira, a testet-vért követelő, éle-
tet cserébe adó küzdelem kísértés-
sorozatainak vívódásaira. A helyettes 
kereszt áldozatra. Negyven nap és 
negyven éjjel ellenállni a Kísértő – 
pokoli erővel – bombázó nyilainak: 
kivédeni az elgyengítés, félénk meg-
adás, kimerült lemondás, végső megfu-
tamodás szándékát. A menny valóságá-
ban, az Atya védelmében visszaverni az 
ütéseket. 
    A „Meg van írva…” mindenek felett 
győzedelmes, az Örökkévaló végtelen 
hatalmának bizonyságát regisztráló 
kinyilatkoztatás erejével. 
A TEST KÍSÉRTÉSÉBEN – A FIZI-
KUM KISZOLGÁLTATOTTSÁGA 
Étlen-szomjan minden egyes napon, a 
negyven napos böjt végén: a test védte-
lenségének felfokozott hiányában érke-
zik a sátáni kínálat.  „Ha Isten Fia 
vagy, mondd, hogy ezek a kövek változ-
zanak kenyérré.” (Mt 4,3) Az érvelés 
legmagasabb szinten és legaljasabb 
módon ördögi. A rábeszélő manipulá-
ció „eszköze” a legszentebb, legdrá-
gább evidencia: az Isten-Fiúság „áruba-
bocsátása”, arcátlan megkérdőjelezése: 
„…ha…!”  
Az éhes-szomjas test elcsigázott, sürge-
tő szükségének örvénylő mélyéig nyi-
lall a „lehetőség” provokatív kihívá-
sa…”változtasd”, változtass!  Ne 
hagyd annyiba! Ne nyugodj bele! Meg-
teheted! Sőt, egyenesen jár neked! 
A kijelentés örökérvényű szava szelíd 
határozottsággal csendül Júdea pusztá-
jában: „Meg van írva: Nem csak ke-
nyérrel él az ember…”Hiszen „több az 
élet a tápláléknál…” (Mt 6,25b). 
 A farkas-lét üvöltő éhség-verméből hív 
ki téged, a pusztaságot megjárt Jézus, 
hogy bátorító szeretetével megláttassa 

veled az életnél is többet, a tartós ÉLE-
TET. „Én vagyok az út, az igazság és 
az élet” (Jn 14,6). Pusztaságod – aján-
dékul kapott – csendjében nyújtja feléd 
a valódi, mennyei mannát: „Én vagyok 
az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem 
éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem 
szomjazik meg soha” (Ján 6,35). 
A LÉLEK-SZELLEM KÍSÉRTÉSÉBEN 
- A KÉPESSÉG - ADOTTSÁG KI-
SZOLGÁLTATOTTSÁGA 
Az ördögi ajánlat második tétele kígyói 
ravaszsággal tálalja a LÁTVÁNY csá-
bítását: „Ha Isten Fia vagy, vesd le 
magadat…” (Mt 4,6) ti. a templom 
párkányáról. A szenzáció-éhes, mutat-
ványaiban tobzódó, látványt hajszoló 
világ mohón kap minden „újdonság” 
után. Míg a másoktól- másokról érke-
zett híreken, vakítóan színes, pezsdítő-
en izgalmas információkon csámcsog-
hat, addig – bár csak a pillanat töredé-
kéig – félreteheti önmagát, homokba 
dughatja fejét, hogy önkényszere alatt 
ne lássa élete fojtogató káoszát, kilátás-
talan megoldatlanságát. 
A ”kenyér és cirkusz” együttese - régi-
módi alamizsnaként – zárolt határidő-
vel, szemfényvesztés céljából bevethető 
és bevehető csali maradt.   
MIRE vagy képessé tehető? Benned 
szunnyadó adottságaid, tehetséged ki-
aknázásában meddig jutottál?! MIT 
tudsz FELMUTATNI?! Ezen az olajo-
zott pályán nem csak siklani, de – nem 
ritkán – kisiklani lehet. A sokat ígérő 
világunkba alig megérkezett ember-
palánta ijedten, s már a pólyában 
frusztráltan áll – inkább ingadozik -, a 
vele szemben támasztott követelmény-
rendszer hidegen taszító, elidegenítő 
monstruma előtt. A valójában NEM ŐT 
akaró, nem reá – örömmel és remény-
séggel – igent szavazó, hanem tőle el-
váró, általa valamit elérni kívánó ellen-
séges környezet szorításában növeke-
dés-képtelenné, bizalom-vesztetté, féle-
lem-orientálttá, viselkedés-zavarossá 
válik. A szükségtelen, sőt értelmetlen 
ajánlatra Jézus határozottan felel: 
„Viszont meg van írva: Ne kísértsd az 
Urat, a te Istenedet” (Mt4,7)! 
A DÖNTÉS KÍSÉRTÉSÉBEN – AZ 
AKARAT KISZOLGÁLTATOTTSÁ-
GA  
A minőségében és fajsúlyában egyre 
fokozódó kísértés-együttes legszínvo-
nalasabb tétele következett: „Mindezt 
neked adom, ha leborulva imádsz en-
gem.” (9.v) 

A kínálat lenyűgöző, látszólag a 
„végtelenre” nyit: „mindez, MINDEN a 
tied lehet!” 
A tökéletes, tisztán JÓ teremtésben- 
bizalomból, szeretet-csomagként – ka-
pott megbízatás, miszerint a kertet 
őrizd és gondozd, a bűnössé lett emberi 
természet olvasatában már a legmé-
lyebbről feltörő birtoklási vágy taszítá-
sában jelentkezik: „Az enyém! Tied, 
övé?!”  
Az ÉN trónra kerülése, az erőszakosság 
fölénye, a másik útszélen-hagyásának 
elegánsan kegyetlen törvényesíté-
se…..A sátáni cél, hogy – bármi áron –
én jól érezzem magam és MEGSZE-
REZZEM: gála-műsorát mutatja be az 
istenképűségét és következésképpen 
emberségét vesztett világunknak. 
    A beláthatatlan messzeségben kígyó-
zó sorok tagjai, a luciferi vásárcsarnok 
pultja előtt – gondolkodás nélkül - 
megadják az üzlet árát: „leborulva 
imádják” az Isten és ember legfőbb 
ellenségét, aki gyilkos volt kezdettől 
fogva.  
    Talán…ma még kiléphetsz a sorból 
hit által, a kegyelem erejével…. 
Ma még kinyithatod összezárt kezed és 
elengedheted a mérgező zsákmányt…. 
Ma még meghozhatsz egy másik dön-
tést és vallomást tehetsz Jézus szavai-
val: „ …mert meg van írva: „Az Urat, 
a te Istenedet imádd, és csak neki szol-
gálj!”(11.v.) 
 Jöjj, kedves barátom! Menjünk együtt 
Júdea pusztájába…! Készüljünk! Kér-
jük és engedjük a felkészítés szerető 
gondoskodását annak, aki ismerősen 
mozog ezen a helyen. Közelségének 
csendjében, jelenléte biztonságában, 
rád igent mondó választásában esélyt 
ad neked, hogy megállj a próbán. A 
hazugság képviseletében, a „világosság 
angyalának” jelmezében ma is, téged is 
ostromol az ősi Ellenség. De, te már 
nem vagy magadra hagyva! Ha igény-
led és elfogadod, Jézus szívesen melléd 
áll: „Mivel maga is kísértést szenvedett, 
tud segíteni azokon, akik kísértésbe 
esnek” (Zsidók 2,18). 
      Ne akarj újra vesztes lenni a küzde-
lemben! Engedd, hogy – kereszten kiví-
vott – győzelme által téged is győze-
lemre vigyen! 
    Elolvasásra ajánlott: Máté evang. 4. 
rész, 1-11.verse 
                                                                                                                            
Írta: Vajsné F. Ibolya  

  

A Fidesz szerint a jogállamiság felhá-
borító megsértését jelenti, hogy a milli-
árdos csalással vádolt Czeglédy Csaba 
országgyűlési képviselőjelöltté válásá-
val kerülhet szabadlábra az előzetes 
letartóztatásból. Budai Gyula, a kor-
mánypárt országgyűlési képviselője 
csütörtökön, Budapesten tartott sajtótá-
jékoztatón elmondta, Czeglédy Csaba 
ellen bűnszervezetben elkövetett költ-
ségvetési csalás miatt folytatnak bünte-
tőeljárást, mivel „közel 6,3 milliárd 
forintot lopott, csalt el”. Hangsúlyozta, 
Czeglédy Csaba Gyurcsány Ferenc 
ügyvédje és „egy durva adócsaló”, aki 
szabadulása módjával visszaél a jog-
gal, ezért vissza kell kerülnie a börtön-
be. A Fidesz szerint jogállamiságot 
sértő módon szabadul Czeglédy Csaba 
- mandiner.hu  

Rá-rácsodálkozom hazánk választásig 
produkált tüneteire. Frakcióvezetői 
médium-válogatás, Hmv feletti meg-
döbbenés, lámpagyújtogató feszegeté-
se... és most itt van Dr. Czeglédy bra-
vúros szabadulása. Adjunk rá jelest! 
Kitervelte, kifundálta, a tesóval megcsi-
nálta: ágyacskájában ébredt. Ez a része 
jeles. A többi pedig csupa aggály. Mert 
ha ő megtette, akkor a többi előzetes 
2022-ben simán megteheti, akár tucat-
jával születhetnek a rácsok mögül a 
képviselő-jelöltek. 
Ebben a történetben az az elképesztő, 
hogy meg lehet csinálni. Ki gondolta 
volna? A jogalkotó állam illetékes tag-
jai biztosan nem gondolták, hogy a 
közerkölcs lesz még olyan mélyen, 
hogy az előzetesben ücsörgőnek egy 
szombathelyi "rajongó tábor" aláírással 
amnesztiát visz véghez. Ez nem csak 
Dr. Czeglédyről szól, hanem a polgárok 
hadáról is. Ahogy a hódmezővásárhelyi 
polgármester megválasztása sem egy 
személy vagy egy/néhány párt ügye, 
hanem a város lakóié. Nem néhány 
tucat emberről, hanem a többségről 
tanúskodik. 
Képviselő-jelölt ajánlása felelősség. 
Kifejezi, hogy egyetértek a jelölt elgon-
dolásával, felfogásával, értékrendjével. 
(Ez utóbbi talán mára már elveszett?) 
Jócskán akadtak a vasiak között egyet-
értők. Végül is a terv éppen miattuk 
működött. Mert ők Czeglédyt akarják 
küldöttként, képviselőjükként. Ha ma-
darat tolláról, az embert barátjáról, ak-
kor a szavazópolgárt választottjáról kell 

megítélni... gondolom. 
Sok-sok dologról szól ez az ügy: jogi 
ismeretről, morálról, mentelmi jogról, 
kiskapukról, családi összefogásról, bal 
oldali adok-kapokról; de leginkább 
erkölcsi aggályosságról. Ha Czeglédy 
alaptalanul lett volna előzetesben, ak-
kor ő, az ügyvéd, már rég kirángatta 
volna magát onnét, s nem így szabadult 
volna fogságából. Ennek következtében 
joggal érzik azt az emberek, hogy nem 
igaza, hanem csavaros esze van ennek 
az embernek. Tény, hogy úgy sikerült 
szabadulnia, hogy aktájának tartalmáról 
nem bizonyosodott be, hogy tévedések-

kel lenne tele. 
Mégis megnyílt az ajtó. Engedett a jog-
állam adta keret. Csak tudni kell hasz-
nálni a kilincset. DE tényleg csak hasz-
nálni kell tudni? Nem inkább valami 
sokkal többre lenne szükség, mint a 
sziki-szökevénység?  
 

Kutasiné Molnár Boglárka 
www.reposzt.hu 

 
A lap nyomdába kerülésekor  
Czeglédy Csaba mentelmi jogát fel-
függesztette a választási bizottság és 
ismét őrizetbe vették.  

 
 
 

 
A Zsinat elnökségének  állásfoglalá-
sa 

 
Tisztelt Állampolgárok!  
Kérjük, menjenek el szavazni! A 
Magyarországi Református Egyház 
arra buzdítja tagjait és minden jóakara-
tú magyart, hogy 2018. április 8-án 
éljenek választójogukkal és szavaza-
tukkal járuljanak hozzá Magyarország 
jövőjének alakításához. A választójog 
nem volt mindig természetes, fontos 
értéknek tartjuk, hogy demokratikus 
országban élhetünk. Örömmel üdvö-
zöljük, hogy külhoni magyarok is él-
hetnek választójogukkal. 
Kérjük, hogy megfontoltan döntse-
nek! Ismerjék meg a politikai pártok 
és jelöltjeik programját, és vessék ösz-
sze azokat a keresztyén hitből fakadó 
értékekkel, valamint a református egy-
ház által képviselt evangéliumi tanítás-
sal. Ne felejtsék, hogy keresztyén érté-
keinket a mai Európában folyamatos 
támadások érik. 
Kérjük, hogy a békességet támogas-
sák! Arra biztatunk, hogy ne támogas-

sanak olyan programot, mely megkér-
dőjelezi a parlamentáris demokrácia 
alapértékeit és társadalmi békétlensé-
get szít, mert csak így őrizhetjük meg 
mindazt, amit az elmúlt évtizedekben 
elértünk. 
Kér j ük ,  ma rad janak j óza -
nok! Kérjük, hogy a kampányidőszak-
ban őrizzék meg egyházunk jó rendjét 
és méltóságát, szem előtt tartva, hogy 
a Magyarországi Református Egyház 
templomai, iskolái, intézményei ne 
váljanak megengedhetetlen hangnemű 
politikai kampány színtereivé. 
Állásfoglalás közéleti kérdésekben: 
egyházunk tagjai magyar állampolgár-
ok, akiknek joguk van kifejezni állás-
pontjukat a közélet és a politika terüle-
tén is. Az egyházunk tanításából faka-
dó értékeket mindig szabadon képvi-
seljük – beleértve a kampányidőszakot 
is –, és adott esetben egyházunk állást 
foglal közéleti kérdésekben is. 
Önmérsékletre buzdítunk. Kérjük a 
politikusokat, hogy a társadalmi béke 
megőrzése érdekében kampányukban 
gyakoroljanak önmérsékletet és töre-
kedjenek arra, hogy a választási küz-
delem a közjó érdekében megfogalma-
zott politikai programok versengésé-
ben dőljön el. Kérjük, ne gyalázzák a 
másikat! 
 
A Magyarországi Református Egyház 
elnöksége nevében: 
Dr. Bogárdi Szabó István      
püspök, a Zsinat lelkészi elnö-
ke                                 
Dr. Huszár Pál 
a Zsinat világi elnöke 


