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Imádkozni hálaadással,
reménységgel, közbenjárással!
A Kárpátaljai Református Egyház tagjai nevé-
ben szeretettel köszöntöm a Kárpát-medencé-
ben élő választottakat: „… megrövidítette azo-
kat a napokat. Az Úr a választottakért, akiket 
magának kiválasztott, megrövidítette azokat 
a napokat. (Márk 13, 20b)
Köszöntök minden testvérünket a Krisztusban, 
akik imádkozni készek Isten nevét áldva, magasz-
talva és másokért esedezve. A mostani vészterhes időszakban még 
inkább szükség van a Krisztust követő asszonyok imádságaira.

reménységgel, közbenjárással!
A Kárpátaljai Református Egyház tagjai nevé-
ben szeretettel köszöntöm a Kárpát-medencé-
ben élő választottakat: „… megrövidítette azo-

Köszöntök minden testvérünket a Krisztusban, 
akik imádkozni készek Isten nevét áldva, magasz-

Gyakran egy-egy próbatétel, 
nehézség esetén én is felteszem a 
kérdést: Mi lesz még? Mivel kell 
még szembesülni majd néhány 
év múlva? A gyerekeinket nézve 
féltve kérdezem kimondatlanul 
is: Milyen világ vár rájuk?

Ötéves kisfi unk most még 
gondtalanul, boldogan játszik a 
nappali szobában. Kinézek az ab-
lakon és egy hangos, rendetlen 

csapat vagy banda halad el a ház 
előtt. Szavaik erkölcstelenek, ká-
romlók. Mi jön még ezután? Jár-
vány? Acsarkodó hatalmak? Elé-
gedetlen milliárdosok? 

Gyógyulásra váró betegek, 
határnyitásra váró édesanyák 
jutnak eszembe. Elkeseredek, de 
ugyanabban a pillanatban eszem-
be jut az Ige: „… megrövidítette 
azokat a napokat. Az Úr a válasz-
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tottakért, akiket Ő kiválasztott, 
megrövidítette azokat a napokat.” 
(Márk 13, 20b) 

A választottak.
Kiváltságos helyzetben va-

gyunk, mert a választottak sere-
géhez tartozunk.

Ha valaki hallja, vagy olvassa 
ezeket a mondatokat, tudja, hogy 
különleges ajándékot kapott az Is-
tentől. Imádkozhat! Másokat erő-
sítve maga is megerősödik, máso-
kat megvidámítva, maga is felüdül!

Imádkozzunk hálaadással, mert 
az Úr már megrövidítette a napo-
kat! Van szenvedés és lesz is, de a 
választottaknak ez a szenvedés di-
csőséget szerez.

Imádkozzunk reménységgel! 
Gyermekeinkre és unokáinkra néz-
ve ne arra gondoljunk, hogy milyen 

borzalmak várnak rájuk, hanem 
jusson eszünkbe az, hogy az Úr már 
megrövidítette azokat a napokat. 

Imádkozzunk közbenjárással 
azokért, akik most gyászolnak, 
szenvednek, éheznek, menekül-
nek. Azokért, akik még bizony-
talanok abban, hogy Jézusért kö-
nyörült rajtuk az Atya.

Kitartó, hittel elmondott imák 
kapcsolják össze könyörgő nő és 
férfi testvéreinket Kárpát-meden-
ce-szerte Isten dicsőségére és né-
pünk javára! Legyen áldott min-
den elmondott könyörgés!

Testvéri köszöntéssel:

Zán Fábián Sándor,
a Kárpátaljai Református 

Egyház püspöke
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Kárpát-medencei
imanapi köszöntés

Nagy megtiszteltetés számunk-
ra, hogy idén rajtunk a sor, hogy a 
Kárpát-medencei imanap keretein 
belül bemutatkozzunk, beszéljünk 
életünkről, örömeinkről, próbáink-
ról, és imatémákkal szolgáljunk 
az egységes fohászkodáshoz, az 
együttimádkozáshoz. Mindnyájan 
emlékszünk, milyen eseményekre 
született meg válaszul az egységes 
imanap gondolata. Akkor emberek 
dötéshozatala akart elválasztani 
minket (nem először a történelem 
során), ma járványhelyzet, holnap 
ki tudja mi vár még ránk. Viszont 
egyet tapasztalatból biztosan tu-
dunk: „Ha Isten velünk, kicsoda el-
lenünk?” Ezért a Krisztusba vetett 
hit által én is bizakodással tekintek 
a jövőbe, és erre biztatom mindany-
nyiukat! Ha visszanézek, kárpát-
aljai magyar reformátusként csak 
azt mondhatom, hogy minket kü-
lönösképpen szeret a mi hűséges 
Istenünk, mert abban a különleges 
ajándékban részesített az elmúlt év-
tizedek, évszázadok során, hogy kiá-
rasztotta ránk Áldott Szentlelkét és 
nem hagyta népünket sötétségben, 
mindig hozott ébredést, lelki meg-
újulást, megerősített lélekben, hogy 
bármivel szembenézhessünk, min-
den viharos időszakot átvészeljünk, 
és ma is boldogan adhassunk há-

lát, hogy MÉG 
itt vagyunk, 
még ÉLÜNK, 
nem fogy-
tunk el! Ta-
lán éppen a 
sok sanyarga-
tás és nehéz idő-
szak hajtott min-
dig Hozzá, és tartott mindig alá-
zatban, tanított térdet fejet hajtani. 
Mint annak idején a pusztában, ami-
kor nem elvette a mérgeskígyókat, 
a bajt, hanem megtanította hittel 
felnézni a népét, rólunk sem leven-
ni szokta a terhet, hanem magához 
von, és megtanít hittel feltekinteni 
Krisztusra mint megfeszítettre, Őt 
emeli magasra közöttünk, hogy él-
jünk Általa. Egy Íge forog a szívem-
ben, és ezzel zárnám köszöntésemet 
is, legyen mindnyájunk jelmondata 
ez alkalommal: „Ezek a harci ko-
csikat, amazok a lovakat emlegetik 
dicsekedve, mi pedig Istenünknek, 
az ÚRnak a nevét. Ők térdre rogy-
nak és elesnek, mi pedig felkelünk 
és talpon maradunk.” (Zsoltárok 20, 
8–9) Csak ezt el ne veszítsük, akkor 
semmi nem árthat nekünk! Ámen! 

Zán-Schramm Ibolya,
a Máramaros-Ugocsa megyei 

Nőszövetség elnöke.

Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden nőtestvért szerte 
a Kárpát-medencében!
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Mindeddig megsegített 
minket az Úr! (1Sám 7, 12)
A Nagydobronyi Református Líceum 1995-
ben alakult és immár 25 éve a Kárpátaljai 
magyar nyelvű oktatás egyik legerősebb 
bástyája. Iskolánk profi lja a természettudo-
mányos tárgyak (biológia-kémia, matemati-
ka-fi zika) elmélyültebb oktatását célozza. Az 
oktatási intézményünk az elmúlt 25 év alatt 
sok nehézségen és fejlődésen ment keresztül. 

(1Sám 7, 12)

bástyája. Iskolánk profi lja a természettudo-
mányos tárgyak (biológia-kémia, matemati-
ka-fi zika) elmélyültebb oktatását célozza. Az 
oktatási intézményünk az elmúlt 25 év alatt 

Minden, ami látható, a látha-
tatlanokból állt elő. 1995 tava-
szán még nem volt iskolaépület, 
sem tanár, sem diák. Arra sem 
gondolt senki, hogy Nagydob-
ronyban református gimnázium 
lesz. A gondolat az alapításról 
már megfogant dr. Szabó Dániel 
főgondnok fejében. Tudta, hogy 
eljött az alkalmas idő és Tüski 
István hollandiai református lel-
késszel felkeresték Horkay Lász-
lót, a Nagydobronyi Református 
Egyházközség lelkipásztorát. Ő 
is támogatta a líceum megnyi-
tásának gondolatát, tudta, hogy 
templom és iskola összetartoznak. 
Az akkori gondnok, Szántó János 
és a presbitérium egy emberként 
álltak e nemes ügy mellé. Senki 
sem akadt, aki ellenezte volna. A 
presbitériumban azonban felme-
rült néhány kérdés: „Mi lesz, ha 

nem lesz megfelelő épület?” Szabó 
Dániel azt felelte: „Akkor az ut-
cán indítjuk el az oktatást”. „Mi 
lesz, ha nem jelentkeznek diákok 
egy egyházi iskolába?” A válasz 
az volt: „Ha egy diák és egy tanár 
lesz, akkor is beindítjuk!”. „És ha 
az állam nem engedélyezi?” Azt 
feleltük: „Ha egy napig áll fenn az 
iskola, az a diák egy nap alatt is 
sokat megtanulhat, ami szükséges 
számára az életben!” Ilyen hit lát-
tán már nem lehetett kételkedni 
abban, hogy Isten mindenben ve-
lünk lesz, mert a hit a reménylett 
dolgoknak valósága és a nem lá-
tott dolgokról való meggyőződés.

Szabó Dániel egy füzetlapra 
saját kezűleg megírta az alapító 
levelet, amely pontokba foglal-
ta, mit kell elvégezni az iskola 
alapításával kapcsolatban, hogy 
1995 szeptemberétől beindulhas-
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son a gimnázium. A polgármes-
ter a régi óvoda romos épületét 
átengedte nekünk, annak fejé-
ben, hogy azt felújítjuk, és amíg 
a gimnázium fennáll, használ-
hatjuk. Orosz Ildikó, a Nagydob-
ronyi Középiskola akkori igazga-
tója elkészítette a tantervet, és 5 
évre használatunkba adta a régi 
iskola épületét, azzal a feltétel-
lel, hogy kijavítjuk a padlót, ab-
lakokat és a tetőzetet. Az étkezde 
számára megvásároltuk a Fo-
gyasztási Szövetkezet irodáját. A 
presbitérium és a gyülekezet tag-
jai egész nyáron dolgoztak a ro-
mos épületek felújításán. Hosszú 
lenne felsorolni mindent, amit 
az iskola megnyitásához el kel-
lett készítenünk. Nem volt víz, 
gáz, élelmiszer, pedig már meg-
történt a felvételi vizsga is. 26 

diák várta, hogy szeptember 1-én 
beköltözzön a kollégiumunkba.

Az alapítók a presbitérium-
mal együtt választották ki azokat 
a tanárokat, akik egy egyházi is-
kolában alkalmasak a tanításra. 
Iskolánk ünnepélyes megnyitója 
Nagydobronyban a református 
templomban volt, ahová sok kül-
földi vendég jött el, mert Szabó 
Dániel már az egész világon kö-
zölte a hírt, hogy a gyülekezet 
milyen nagy dologba kezdett. 
Kezdetben a líceum fi ú diákjai 
családoknál laktak, a lányok a 
régi óvoda épületében, ahol nem 
volt víz, ezért hetente egyszer a 
gyermekotthonba mentek zuha-
nyozni. Két önkéntes nevelő ta-
nár érkezett hozzánk Magyaror-
szágról: Szabó Márta és Kalydy 
Miklós, akik éjjel-nappal vigyáz-
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tak a diákokra. A kárpátaljai gyü-
lekezetek gyűjtöttek számunkra 
élelmiszert, zöldséget, gyümöl-
csöt. A régi tanárok közül a 26. 
tanévre már csak hárman ma-
radtak. Nagy öröm számunkra, 
hogy a nyugdíjba vonuló idősebb 
tanáraink helyére saját korábbi 
diákjaink közül állnak be, aki-
ket kollégaként üdvözölhetünk, 
és együtt dolgozhatunk a jövő 
nemzedékek neveléséért. Az évek 
során diákjaink száma folyama-
tosan gyarapodott, bővült az épü-
letünk, melyben működünk.

Főépületünk már 1904-ben a 
község első iskolájának adott he-
lyet, melyen az évek alatt csak 
kisebb átalakításokat tudtunk 
eszközölni. Az elmúlt 25 évben 
739 diák szerzett érettségit isko-
lánkban. Közöttük szép számmal 
vannak mérnökök, orvosok, taná-
rok. Több mint 25 jelenleg is szol-
gálatot végző lelkész került ki di-
ákjaink közül. Ezek az emberek a 
magyar nemzet erőforrásait gaz-
dagítják, akár Kárpátalján, akár 
az anyaországban élnek. Iskolánk 
büszke arra, hogy hátrányos hely-
zetű diákokkal is jó eredményeket 
érünk el és fel tudjuk őket zárkóz-
tatni. Többen tanulnak nálunk az 
Irgalmas Samaritánus Gyerme-
kotthon lakói közül, családtípusú 
gyermekotthonokból, illetve szo-
ciálisan hátrányos helyzetű csalá-
dokból. Számukra iskolánk jelenti 
a felzárkózás lehetőségét és egy-
ben az ugródeszkát a felsőoktatás, 
egy jobb élet felé.

Az ukrán állam 2010-ben 
megvont minden állami támo-
gatást a magánintézményektől, 
köztük a Kárpátaljai Református 
Egyház Jótékonysági Alapítvá-
nya (KRE JA) fenntartása alatt 
álló iskoláktól is. Már-már két-
ségessé vált egyházi iskoláink 
fennmaradása. Tanáraink vál-
lalták, hogy ha kell, fi zetés nél-
kül is fognak tanítani. Felmerült 
a kérdés, honnan lesz pénzünk 
élelmiszerre, rezsiköltségre és 
karbantartási kiadásokra. Líceu-
munk fenntartásáról kezdettől 
fogva a KRE JA gondoskodott, 
de ők is csupán költségvetésünk 
egy részét tudták fedezni. Isten 
gondviselő szeretete nyilvánult 
meg abban, hogy Magyarország 
Kormánya 2010 januárjától fel-
vállalta a kárpátaljai egyházi 
iskolák fenntartását és felkerül-
tünk a nemzeti jelentőségű in-
tézmények listájára. Ezt a nehéz 
anyagi helyzetet akkor tragédiá-
nak éltük meg, de ma már látjuk, 
hogy Isten akaratából kellett át-
mennünk ezen. Szívünkben há-
lával gondolunk vissza a 2010-es 
évekre és az akkor átélt nehéz-
ségekre, amelyek okát, most visz-
szatekintve, már értjük. A jelen-
legi ukrán oktatási törvényben 
ugyanis az szerepel, hogy Ukraj-
nában az oktatás nyelvét csupán 
azok az iskolák választhatják 
meg szabadon, akik semmilyen 
ukrán állami támogatásban nem 
részesülnek. 2020. január 20-án a 
parlament elfogadta a fenti tör-
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vényt, amely még nem lépett ha-
tályba. Az életünket befolyásoló 
számtalan kormányrendelet kö-
zül az oktatási törvény a legin-
kább húsbavágó a kárpátaljai ma-
gyarok számára. Az ukrán állam 
2023-ig haladékot adott az ukrán 
nyelvű oktatásra való átálláshoz 
azon iskolák számára, amelyek 
az Európai Unió valamely hi-
vatalos nyelvén tanítanak. Ha 
nem sikerül megváltoztatni ezt 
a törvényt, a kárpátaljai állami 
fenntartású iskolák kénytelenek 
lesznek ukrán nyelven tanítani 
a magyar gyerekeket, mely folya-
mat végzetes mértékben felgyor-
síthatja közösségünk asszimilá-
cióját és a kivándorlást. Egyelőre 
úgy tűnik, hogy iskolánk ettől a 
kötelezettségtől mentesül ma-
gánfenntartású iskolaként. 

Sok magyar szülő jogfosztott-
nak érezte magát az oktatási 
törvény miatt. Féltek, hogy nem 
választhatják meg gyermeke-
ik oktatásának nyelvét. Többen 
kérvényezték tőlünk, hogy in-
dítsunk 5–7. osztályt is. Éppen 
ebben az időben zajlott iskolánk 
átépítése is, melynek következté-
ben több új tanteremmel bővül-
tünk, és lehetőség adódott, hogy 
a szülők kérésének eleget téve, 
új korosztállyal gazdagítsuk is-
kolánkat. A Magyar Kormány 
támogatásának köszönhetően új 
120 férőhelyes kollégiumot épít-
hettünk, melyben helyet kaptak 
az addig 3 különböző épületben 
elhelyezett diákjaink. 7 tanterem 

helyett 14 új tantermet építhet-
tünk, és iskolánk egy szép új 
tornateremmel is gazdagodott. 
Iskolánk átépítése 2016-2019 kö-
zött zajlott. Isten kimondhatat-
lan kegyelmének köszönhetően a 
2018-19-es tanév egy történelmi 
kezdet volt líceumunk életében: 
új környezetben és az egyházi lí-
ceumok közül elsőként 5–7. osz-
tályokkal indíthattuk a tanévet. 
A legnagyobb öröm számunkra 
az volt, hogy felújított épületünk 
megtelt 180 diákkal. Ahogy az év-
folyamok egymást követik, szinte 
folyamatában láthatjuk, hogy ho-
gyan lesz a gyermekből nagylány 
és fi atalember, a gyermekhan-
gokból érett szóló énekes. Hisz-
szük és reméljük, hogy diákjaink 
hitben és felelősségben is növe-
kednek az ismeretek megszerzé-
se mellett.

Az új korosztályok új kihívá-
sokat is jelentettek számunkra. 
Líceumunk létszáma 120 diák-
ról 180 diákra emelkedett. Isko-
labuszt indítottunk, amely se-
gítségével a környező falvakból 
beutazhatnak az 5–7. osztályos 
diákok. 8. osztálytól kezdve di-
ákjaink a kollégiumban laknak, 
ahol elkötelezett hívő nevelő-
tanárok felügyelete mellett nö-
vekszenek. A kisebb korosztály 
tanáraink számára is új kihívás 
volt, mert másként kell foglal-
kozni velük, mint a nagyobbak-
kal. Az 5–7. osztály számára nap-
közis foglalkozásokat tartunk, 
ahol a gyerekek elkészíthetik 
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házi feladatukat, hogy ezzel is 
tehermentesítsük az elfoglalt 
szülőket. A tanórákon pedagó-
gusaink igyekszenek a tananyag 
átadása mellett a gyerekek sze-
mélyes igényeire is odafi gyelni 
és személyre szabva fejleszteni 
őket, hiszen minden diák más 
képességekkel, más értékekkel 
rendelkezik. Fontos számunkra, 
hogy diákjaink képességeik alap-
ján találják meg saját útjukat az 
életben. Pedagógusaink önkéntes 
munkával a délutáni foglalko-
zások során készítik fel diák-
jainkat az érettségi és felvételi 
vizsgákra, hogy a szülőkre ezzel 
se rójunk plusz terhet. Diákjaink 
86 százaléka idén is sikeresen 
teljesítette a szülőföldjükön való 
továbbtanulás feltételeit. 

Líceumunkban 70 tagú „HIT” 
ének-zenekar működik. Tanu-
lóink hetente háromszor közös 

reggeli áhítaton vesznek részt, 
működik ifjúsági csoport, ifjúsági 
zenekar, angol nyelvű bibliaóra. 
Iskolánkban lelki gondozó segíti 
a gyerekek napi életét. Mindezek 
a lehetőségek nagyban hozzájá-
rulnak a diákjaink hitbeli nö-
vekedéséhez és reméljük, hogy 
református egyházunk jövője is-
kolánkban is formálódik. A 2020-
as világjárvány következtében 
sajnos ezek a lelki programok el-
maradtak, ami nagyon hátrányo-
san érintette diákjainkat. 

Iskolánk alapításától fogva 
tapasztaltuk a leküzdendő ne-
hézségeket és ezek megoldása 
megedzett bennünket. Ez a küz-
dőszellem ma is fontos megma-
radásunkhoz. A református egy-
házunk címerében lévő pálmafa 
is erre emlékeztet bennünket, 
hiszen egy latin mondás szerint 
„teher alatt nő a pálma”.

10
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Az egyházi iskolák létfontossá-
gú szerepet töltenek be nemcsak 
itt Kárpátalján, hanem világszer-
te Reménységünk szerint meg 
akarunk maradni szülőföldünkön 
magyarnak és reformátusnak, és 
ezért a célért küzdünk ma is na-
ponta.

Kérjük, imádkozzanak a kár-
pátaljai magyar közösség meg-
maradásáért és erősödéséért, és 
azért is, hogy iskolánk ebben a 
közösségben be tudja tölteni Is-
tentől kapott feladatát. 

Gál Erika, igazgató
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A gyermekotthon egy kilenchek-
táros területen fekszik. Itt található 
a főépület és a vendégház. Intézmé-
nyünk a kezdetektől törekedett arra, 
hogy a konyhára frissen kerüljenek 
az alapanyagok, ezért saját gazdasá-
got hozott létre, foglalkozunk me-

zőgazdasággal és állattartással. A 
földeken és a fóliákban megtermel-
jük a szükséges zöldségféléket és az 
állatok takarmányát, amiből jut más 
intézmények támogatására is. 

A mezőgazdasággal való foglal-
kozás gépeket igényelt, így részben 

A Stichting Hulp Oost-Europa holland segély-
szervezet az 1980-as évek közepétől szállít 
humanitárius segélyt Ukrajna több állami 
gyermekotthonába, egyéb intézményeibe. 
Mivel a segítség nem mindig jutott el a rá-
szorulókhoz, ezért 1995. december 1-jén meg-
nyitották az általuk épített gyermekotthont, 
ünnepélyes keretek közt átadták a Kárpátaljai 
Református Egyházkerületnek, ahová hivatalosan is tartozik. 
Így született az Irgalmas Samaritánius Református Gyerme-
kotthon, ahol jelenleg 76 leánygyermek él.

Irgalmas Samaritánus 
Református Gyermekotthon
A Stichting Hulp Oost-Europa holland segély-

szorulókhoz, ezért 1995. december 1-jén meg-
nyitották az általuk épített gyermekotthont, 
ünnepélyes keretek közt átadták a Kárpátaljai 
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önerőből, részben adományokból 
létrehoztunk egy gépparkot.

Az első gyerekek 1996 február-
jában költözhettek be az otthonba. 
Azóta 76 leánygyermeknek adunk 
otthont. Kétéves kortól tizenkét 
éves korig veszünk fel gyermeke-
ket, akik csak leányok lehetnek. A 
felvételkor a gyermekek vallási, 
nemzeti hovatartozását nem vesz-
szük fi gyelembe. Csak a rászoruló 
(azaz nehéz szociális helyzetben 
lévő) vagy súlyosan testi vagy szel-
lemi fogyatékos, árva, félárva vagy 
veszélyeztetett környezetben lévő 
gyermeket veszünk fel. Az állami 
gyermekotthonokból idehozott 3-4 
éves gyermekek különböző beteg-
ségekkel kerültek hozzánk, mind-
egyikük diagnózisában ott állt a 
szellemi és testi fogyatékosság és 
a beszélőkészség hiánya. Isten ke-
gyelméből a szeretet és a gondosko-
dás csodákra képes, mert már ezek 
a gyerekek majdnem mindnyájan 

beszélnek. Gyermekeink a helyi 
középiskolában és a református 
líceumban tanulnak. Néhányan 
kisegítő iskolába járnak az intéz-
ményen belül. Akik már befejezték 
tanulmányaikat, a gyermekottho-
non belül dolgoznak olyan mun-
kakörökben, amit maguk válasz-
tanak ki, vagy továbbtanulhatnak 
tehetségük szerint. 

Ez nem egy zárt intézet, mint az 
államiak, ugyanis azok a gyerekek, 
akik fi zikailag, szellemileg alkal-
masak az iskolai képzésre, egyedül 
járnak a több mint egy kilométer-
re lévő Nagydobronyi Középisko-
lába, az idősebbek istentiszteletre 
és más foglalkozásokra is. Az in-
tézménynek van női lelkipásztora, 
aki rendszeresen alkalmakat szer-
vez és bibliaórákat, Istentisztelete-
ket és lelkigondozást tart a lányok 
számára. Annyit még mindenkép-
pen el kell mondanunk, hogy inté-
zetünk neveltjei addig maradnak, 

13



14

amíg az szükséges. Ezért épült 
meg a Gondoskodás Háza, ahol je-
lenleg 16 lány él együtt. Egészsé-
gesek és enyhe értelmi fogyatéko-
sok az alsó szinten, a felső szinten 
élnek a főiskolások, a tetőtérben, 
pedig az egyházkerület segítségé-
vel lelkészlakást alakítottunk ki. 
Az otthon különlegessége, hogy 18 
éves kor után nem kell elhagyni, 
nincsenek kirakva, hanem amíg 
lehetséges nálunk élnek, támogat-
juk őket és segítjük őket a céljaik 
elérésében. 

A gyerekeket tíz csoportba 
osztottuk. Egy-egy ilyen csoport 
létrehozásakor fi gyelembe vesz-
szük a gyermekek korát, jellemét, 
testi- és szellemi képességeit. Egy-
egy osztályban hat-nyolc gyermek 
van. Mindegyik szobához külön 
fürdőszoba tartozik, amiben van 
tv, a mozgássérültek számára spe-
ciális fürdőszoba van kialakítva. 
Minden szobában nevelőnők dol-
goznak. Emellett egészségügyi 
dolgozók, tanítók is segítik a mun-
kánkat.. Az épületben van foglal-
koztató-terem, könyvtár, játékszo-

ba, számítógépterem, mozi szoba, 
tanulószoba és tanulókonyha.

A gyerekek részt vehetnek az 
állatok gondozásában, ellátásában, 
a mezőgazdasági munkákban, hogy 
megtapasztalják, milyen a munka, 
honnan kerül az étel az asztalra 
stb. Célunk, hogy az általunk nevelt 
gyerekek az intézetből kikerülve 
a társadalom teljes értékű tagjai 
legyenek. Azoknak a gyerekeknek 
pedig, akik fogyatékosságuk miatt 
nem tudják elhagyni az otthont, 
megfelelő munkakört biztosítsunk, 
hogy ne érezzék magukat fölösle-
gesnek. Tovább tanulni vágyó lánya-
inkat teljes mértékben támogatjuk 
az általuk kitűzött célok elérésében. 
Jelenleg 52 kiskorú gyermeket ne-
velünk, mindannyian közoktatási 
intézményekbe járnak. Négyen a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola diákjai, egy lányunk, 
pedig Ungváron jár művészeti is-
kolába. Ezen az éven nagy öröm ért 
bennünket, mert az otthon életében 
megszülettek az első főiskolai dip-
lomával rendelkező lányaink. Né-
gyen tettek emeltszintű érettségi 
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vizsgát, és mindezeket teljesítették. 
Hét első osztályos kezdte meg a je-
lenlegi tanévet. A siket kislányunk, 
pedig Ungváron tanul a siketek in-
tézetében.

Nagyon sok külföldi látogató 
érkezik hozzánk, ezért 2005-től 
működtetünk egy vendégházat is, 
hogy támogatóinkat megfelelően 
el tudjuk szállásolni. A vendégház 
rendelkezik egy 60 férőhelyes kon-
ferenciateremmel, ahol már több 
szervezet és csoport szervezett tu-
catnyi konferenciát és képzést. 22 
fürdőszobával felszerelt vendégszo-
bánk van, két és háromágyasak.

A gyerekeknek lehetőségük van 
különböző szabadtéri szórakozá-
si lehetőségre minden korosztály 
számára. Van három kisebb ját-
szóterünk, focipályánk, egy 7 m 

átmérőjű fürdőmedencénk. Külön 
szalonnasütő van, amelyet a moz-
gássérültek is tudnak használni. 
A gyerekek számára van görkor-
csolya és kerékpár. Rendszeresen 
szervezünk különböző kirándu-
lásokat a szünidő alatt. Megláto-
gatjuk Kárpátalja nevezetességeit, 
városait. Több alkalommal tettünk 
látogatást a közeli városokba, hogy 
megismerjék a városi életformát is. 

Mindez a rengeteg dolog lehe-
tetlen lenne, ha Isten nem gon-
doskodna rólunk különböző se-
gélyszervezeteken keresztül és a 
Magyar Nemzeti Kormányon ke-
resztül. 

Soli Deo Gloria – Egyedül Iste-
né legyen a dicsőség!

Katona Viktória 
lelkészigazgató
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KEGYES – Kárpátaljai 
„Elfelejtett” Gyermekek Segítése 
2017. február 7-én egy 7 tagú lelkes csoport el-
indult egy különös útra. A kárpátaljai Nagy-
szőlősi Gyermekkórház volt az úticél. Nem 
mentünk üres kézzel, mert vittünk mintegy 
100 ezer forintnyi adományt is. Egy nagyon 
jó ötlet pattant ki egyik gyülekezeti tagom, 
Gera Anita tiszaújlaki vállalkozó fejéből, ami-
kor 2015 Miklós napján adományt gyűjtöttek
a tiszaújlaki „ügyeletes Mikulások” a beregszászi 5. számú 
bentlakásos ovinak. Ott volt a gyülekezetnek egy úgynevezett 
„Keresztszülő-program”-ja, ami arról szólt, hogy a hétfőtől-pén-
tekig ott lakó, fokozottan hátrányos helyzetű gyerekek közül 
egyet-egyet „keresztgyermeknek” fogadtunk, s látogattuk őket 
szülinapjukon és a karácsonyi cipősdobozokkal is.

2016-ban megismételtük a 
projektet, csak ekkor más rászo-
rulókat kerestünk. Egy véletlen 
kórházi látogatás során Anita 
rátalált az „elfelejtett” gyerekek-
re. Mivel tudta, hogy szoktam kis 
rövid videókat készíteni a bereg-
szászi ovisokról is, elhívott, hogy 
menjek átadni a Mikulásnapi 
adományt, s készítsek videót. 
Előbb titokban készült az amatőr 
felvétel, de amikor meglátták, 
mennyi adományt vittünk, ak-
kor engedélyezték. Ez az amatőr 
videó az internetre felkerülve 
kirobbantotta az embereket a 
közönyből ez iránt a téma iránt, 
s így indult el egy facebook cso-

port, majd több gyűjtés is. 2018. 
03. 01-től felvettük a Kárpátaljai 
"Elfelejtett" Gyermekek Segítése 
(KEGYES) nevet.

A karantén előtt a nagyszőlősi 
és munkácsi kórházak gyerme-
kosztályán minden hétköznap 2 
fővel teljesítettünk szolgálatot 
napi 6-8 órában. Az állandó mun-
katársak mellett vagyunk páran, 
akik kb. havonta tudunk bemen-
ni a gyerekekhez. Olyan póta-
nyákra van szükségük, akiket 
ismernek, megszoknak. Nehéz 
megmondani, hány gyerek volt 
már a karunkban. Van olyan, aki 
egy gyermekotthonból kerül be 
(kísérő nélkül), s ha meggyógyul 
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(ez lehet hetekbe telik), utána 
visszakerül az otthonba, onnan 
nevelő szülőhöz vagy örökbe fo-
gadják. Több olyan is van, akit a 
biológiai anyja a kórházban hagy, 
de nem mond le róla, ezért nem 
örökbefogadható. A hatályos uk-
rajnai törvények szerint 6 hónap 
is eltelhet így felelősségre vonás 
nélkül, s ha nem lennénk ott, 
ezeknek a gyerekeknek a korai 
fejlődése leállna. A nővérek nem 
azért vannak a kórházban, hogy 
gyermekekre ügyeljenek, ezért a 
kényszerhelyzet miatt a Kárpát-
aljai Református Ifjúsági Szerve-
zet (aminek az elnöke vagyok, és 
hivatalosan be van jegyezve) szer-
ződést kötött a kórházzal, hogy 
(KEGYES) önkéntesek mehes-
senek be az orvosok közé. Mára 

ezeknek az állandó segítőknek a 
száma elérte a 8 főt Kárpátalja 6 
településéről. Ami a legnagyobb 
örömünk, hogy 2 örökbe foga-
dásról is tudunk az elmúlt 1 év 
alatt, s nyomon is tudjuk követni 
ezeknek a gyerekeknek a további 
sorsát, tudunk értük imádkozni, 
segíteni nekik.

Hála Istennek 2020. július vé-
gére megalakítottuk a KEGYES 
Jótékonysági Alapítványt. Nem 
kis dolgokat álmodtunk meg to-
vábbi tervei között. Szeretnénk a 
kórházba mielőbb visszakerülni 
a karantén lejárta után. Van egy 
raktárunk, tele adománnyal, így 
biztosítva van a jövője a program-
nak. Nagyon szépen adakoznak 
egyszerű emberek, amikor bármit 
kérünk. Ilyen adakozásból jött 
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már össze egy korszerű, modern, 
csodás babafoglalkoztató szoba 
Nagyszőlősön. Szeretnénk ugyan-
itt befejezni egy kórterem felújí-
tását és korszerűsítését is, ami-
ben csak az „elfelejtett” gyerekek 
szoktak lenni. A KEGYES Jóté-
konysági Alapítvány céljai között 
tűztük ki, hogy tanácsadó irodát 
működtessünk azok számára, 
akik szeretnének örökbe fogadni 
gyereket, s akár ügyvédi segítsé-
get is kapjanak az ügyintézésben. 
Egyéni segítség kérését is igyek-
szünk orvosolni: legutóbb egy 
olyan anyukának és gyermeké-

nek segítettünk, akinek baleset-
ben elhunyt a férje és az apja, s 
nélkülünk nem lettek volna meg 
a szükséges körülmények, hogy a 
gyerekkel haza lehessen menni 
a kórházból. A gyámügyi hivata-
lokkal szeretnénk szorosabbra 
fűzni a kapcsolatot. A legnagyobb 
álmunk egy olyan otthon, ahová 
az „elfelejtett” gyerekek mielőbb 
átkerülnek a kórházból, hogy 
megismerjük helyzetüket, csa-
ládjukat, s tudjunk segíteni, hogy 
mielőbb visszakerüljenek a szüle-
ikhez, vagy örökbefogadó család-
hoz. Ha lenne egy ilyen otthon, 
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akkor könnyebben tudnánk se-
gíteni azokon a gyerekeken, akik 
műtétre vagy komolyabb orvosi 
beavatkozásra szorulnak. Ezek 
óriási tervek, álmok, de Istennek 
nincs lehetetlen!

A KEGYES eddigi szolgálata 
nem lett volna ilyen hatékony, 
ha nem álltak volna mellénk a 
támogatóink. Ezek közül szeret-
ném kiemelni Darvas-Tanácsné 
Novák Esztert és férjét, Eriket, 
akik az Ercsi Missziói Reformá-
tus Egyházközség lelkészei. Ők 
szerveztek az elmúlt bő 3 évben 
két olyan nagy gyűjtést, ami nem 

is országos, hanem nemzetkö-
zi szintű volt. Az adományok az 
egész Kárpát-medencéből gyűl-
tek, sőt, még a tengeren túlról 
is, magyar emberektől. A valódi 
összetartozást éreztük, amikor 
láttuk, hogy egy ilyen jó ügyért 
mennyi magyar ember megmoz-
dult! Hisszük, hogy ez továbbra is 
így lesz, ezért biztos jövőt „jóso-
lunk” már most a folytatásnak is.

Sipos József
református lelkipásztor, 

a KEGYES igazgatója
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Szeretettel fűszerezve
Bene a  Borzsa folyó jobb partján fekszik, Bereg-
szásztól 13 km-re délkeletre. Dél felől a Nagyal-
föld, északról a Kárpátok veszik körül. A tele-
pülést, 1269-ben Bhene néven említette először 
oklevél. IV. Béla király ekkor adományozta a 
falut János fi ainak, Péternek és Mártonnak.
Református temploma 14. századi. A reformá-
ció tanainak terjedése során, 1593-ban a lakosok 
földesurukkal és  kőtemplomukkal áttértek a protes-
táns hitre. Az 1848-49-es szabadságharcban 51 benei önkéntes 
vett részt a helyi református lelkésszel az élen. A trianoni dön-
tést követően Kárpátalja román, cseh, rövid ideig újra az anya-
ország (1939–44), szovjet, majd ukrán fennhatóság alá került. 

Bene a  Borzsa folyó jobb partján fekszik, Bereg-
szásztól 13 km-re délkeletre. Dél felől a Nagyal-
föld, északról a Kárpátok veszik körül. A tele-
pülést, 1269-ben Bhene néven említette először 
oklevél. IV. Béla király ekkor adományozta a 
falut János fi ainak, Péternek és Mártonnak.
Református temploma 14. századi. A reformá-
ció tanainak terjedése során, 1593-ban a lakosok 

Visszatekinteni a múltbéli ese-
ményekre azért is fontos, hogy idő-
ről időre tudatosítsuk magunkban, 
minden változhat körülöttünk, de 
Isten mindörökké ugyanaz. Min-
dig lesznek alá és fölé rendelt em-
berek, és lesznek olyanok is, akiket 
ránk bízott az Úr, akik tőlünk el-
esettebbek, akikről erőnkhöz és 
tehetségünkhöz mérten gondos-
kodnunk kell. Hogyan tehetjük 
meg mindezt?  Engedelmeskedve 
annak a parancsnak, amely így 
hangzik: „Új parancsolatot adok 
néktek, hogy egymást szeressétek; 
amint én szerettelek titeket, úgy 
szeressétek ti is egymást. Erről is-
meri meg mindenki, hogy az én ta-
nítványaim vagytok, ha egymást 
szeretni fogjátok.” (Jn 13, 34–35)

Mi a szeretet? Nyilván min-
denkinek mást jelent. Ezt az ér-

zést mindnyájan különféleképpen 
éljük meg és közvetítjük egymás 
felé. „Mint a vízben egyik orcza 
a másikat megmutatja, úgy egyik 
embernek szíve a másikat.” (Pél-
dabeszédek 27, 19)

A szeretet kölcsönösségen ala-
pul, nem azért, mert elvárható, 
hanem azért, mert ez belőlünk, 
lényünk legmélyéről fakad. Mi-
nél gyakrabban használjuk ezt a 
nélkülözhetetlen „fűszert”, annál 
több  sajátos ízt, színt, tartósságot 
viszünk a másik ember életébe. 

A Szentírásban számtalan he-
lyen, és sokféleképpen találkozunk 
a rászorultak, nélkülözők megse-
gítésével. Nem létezhet egészséges 
közösségi lét ennek felismerése és 
cselekvése nélkül. 

Krisztus parancsának önként 
engedelmeskedve, az akkor már 
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tizenegy éve működő benei refor-
mátus gyülekezet nőszövetsége 
életében újra eljött az az időszak, 
amikor tettekben is kinyilvánít-
hatta hitét, szeretetét, engedel-
mes voltát Megváltó Krisztusa 
felé. Isten megláttatta velünk, 
hogy mennyi jóban részesített 
bennünket mindez idáig, de lát-
nunk kellett azt is, hogy mi mi-
vel tartozunk neki mindezért. Ez 
hálára és válaszadásra késztetett 
minket. Válaszunk pedig nem le-
hetett más, csak az önkéntes oda-
fordulás Istenhez és embertár-
sainkhoz.  A nálunk elhelyezett 
javait tovább kell adnunk, min-
den ellenkezés nélkül. Hiszen 
mi csak őrzői, nem tulajdonosai 
vagyunk azoknak. Mihelyst ez 
a szemlélet kimunkálódott ben-
nünk, lehetőségeink és forrása-
ink szabadultak fel arra, hogy 
létrehozzunk egy gondoskodá-
si hálót. Ebben a hálóban a mai 
napig megférnek a támogatásra 

szorulók nemtől, és felekezettől 
függetlenül.  Így jött létre tíz esz-
tendővel ezelőtt a gyülekezeten 
belül működő szeretetkonyha. 

Mitől több ez, mint egy hagyo-
mányos szociális konyha? Hát a 
fűszerektől! Az olyanoktól, mint 
az irgalmas szív, az együttérző lé-
lek, a halló fülek, a gyors kezek, a 
sebes lábak. Ezek nélkül az étel 
csupán táplálék lenne, de ezekkel 
megfűszerezve olyan eledellé vá-
lik, amit Isten küld az ő hűséges 
munkatársai által a címzettekhez. 

Célcsoportjaink elsősorban a 
gyülekezetben élő nehéz sorsú, 
szociálisan rászoruló, beteg, idős 
emberek. Többségük a testi beteg-
ségen túl anyagi nehézséggel is 
küzd. Sokuknak a téli tüzelő és a 
szükséges gyógyszerek megvásár-
lása komoly megterhelést jelent. 
Élelmiszerekből is csak a leg-
alapvetőbbekkel vannak ellátva. 

A programban közel harminc 
segítő vesz részt. Heti rendszeres-
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séggel, váltakozva, négyen készíte-
nek és juttatnak el meleg ebédet 
és friss kenyeret az arra leginkább 
rászorulók felé. Szolgálatunk ön-
kéntes alapon működi. Az anyagi 
szükségleteket a benei nőszövet-
ségi tagok tizedadományából fe-
dezzük.  Ezáltal jelenleg heti egy 
alkalommal huszonöt fő támoga-
tását tudjuk biztosítani. Nagyban 
segítik munkákat a gyülekezet 
presbiterei is, akik saját járműve-
ikkel kiszállítják az ebédet.

Mivel többnyire olyan  test-
vérekről  van szó, akik idős ko-
ruknál fogva nehezen, vagy már 
egyáltalán nem jutnak el a gyü-
lekezeti alkalmakra, fontosnak 
tartjuk, hogy a testi eledellel lel-
ki eledel is eljusson hozzájuk. Az 
ebédhez evangéliumi iratok is 
párosulnak. Ezen túl lehetőség 
nyílik rövid beszélgetésre, s ezek 
alakalmával, az egyéb szükségle-
tek feltérképezésére is. Igény sze-

rint gyógyszer, és gyógykezelési 
támogatást is nyújtunk az arra 
leginkább rászorulóknak. 

A szeretetkonyha a benei refor-
mátus egyházközség gyülekezeti 
házában működik. A munkatársak 
szűk körével hetente, a többiekkel 
negyedévente tartunk bibliaórát. 
Év végén, karácsony közeledtével 
ajándékcsomagot készítünk, s az 
ebéddel együtt eljuttatjuk az érin-
tetteknek. Az év bezárásaként, kö-
zös együttlétünkön, mi is megaján-
dékozottnak érezzük magunkat, 
mikor is lelkipásztorunk  áhítatát 
követően színes visszaemlékezé-
sek közepette, ünnepi vacsora mel-
lett  hálát adunk a mi Urunknak 
gondviseléséért,  megtartó szerete-
téért. 

Egyedül Istené a dicsőség 
mindezért!

Orbán Sándorné,
a Benei Nőszövetség elnöke
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„Szülő-gyermek
szétszakított lét”
Maga a fent nevezett cím is jelzi, hogy a tár-
gyalt téma nem tartalmaz sok pozitívumot. 
Valami, ami szétszakításra kerül, ott sérülé-
sek keletkeznek, talán visszafordíthatatlan 
folyamatok. Például ha csak egy papírda-
rab szétszakítására gondolunk, amely egy 
idő után gondosan összeragasztunk, akkor 
is mindig látszani fog a szakadás, ragasztás 
nyoma. Lehet, hogy a papírdarab veszít az értékéből, de ha 
emberi kapcsolatok sebesülésének gyógyulására gondolunk, 
akkor elmondhatjuk a papírdarabbal ellentétben, hogy egy-
egy kapcsolat hegei nagy értékkel bírhatnak, amennyiben 
abban az ember megtalálja a tanulságokat és az általa hozott 
felismeréseket beépíti az életébe. Ehhez viszont az kell, hogy az 
ember tudjon és legyen képes a kialakult helyzetével dolgozni, 
ne csupán engedje magát az életalakulás sodrásának.

Kárpátalján, sajnálatos módon, 
elég gyakori a szülők-gyerek szét-
szakított lét kérdése a külföldi 
munkavállalás miatt. Nagyon sok 
család szenved attól, hogy vagy 
az egyik szülő, de elég gyakori 
az is, hogy mindkét szülő külföl-
dön vállal munkát. A gyerek itt-
hon marad vagy az édesanyával, 
vagy abban az esetben, amennyi-
ben mindkét szülő megy, akkor a 
nagyszülők vagy egy közeli rokon 
gondoskodásában.

Ma már olyan gyakori ez a 
kérdés sajnos nem csak itt, Kár-
pátalján, hanem a világ számos 

országaiban, hogy a szakiroda-
lomban már külön megnevezést 
is kapott ez a jelenség. Transzna-
cionális családoknak nevezik az 
ilyen családokat.

Transznacionális családnak 
nevezi a szakirodalom azokat a 
családokat, amelyeknek tagjait 
hosszabb vagy rövidebb időre or-
szághatárok választanak el egy-
mástól, azaz különböző országban 
élnek.

Azzal, hogy a szülő külföldre 
megy a jobb megélhetés kedvéért 
a család megél pozitív hozadékot 
és negatívat is. Pozitívnak lehet 
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tekinteni, hogy a nagyobb anya-
gi bevétel következményeként a 
családnak nem kell küzdeni fo-
lyamatosan a megélhetési gon-
dokkal, nem kell félni, hogy nem 
lesz miből kifi zetni a számlákat, 
a szülőnek nem okoz gondot a 
gyerekek iskoláztatása, öltözte-
tése, születésnapi, karácsonyi 
ajándékok magasabb árkategó-
riába kerülhetnek, mint a szülő 
külföldi munkavállalását meg-
előző időszakban, és még egy csa-
ládi nyaralást is elbír a nyugaton 
megszerzett fi zetés. Azonban itt 
is érvényesül a régi jól ismert 
közmondás: „Amit nyer az ember 
a réven, elveszíti a vámon”. Olyan 
hosszú és nagy a negatívumok 
listája, hogy elveszik vele szembe 
a pozitív hozadék értéke.

Első és legsúlyosabb helyzet, 
ami kialakul, hogy a család disz-
funkcionálissá válik. Megváltoz-
nak a családon belüli hatalmi és 
szerepviszonyok, feladatok és fe-
lelősségek újrendszere alakul ki. 
A szerepek teljesen felcserélőd-
nek. Az itthon maradt feleségnek 
egyszerre kell betölteni anyai és 
apai, női és férfi  szerepköröket, 
amit nagyon nehezen bír el. A 
nagyobb testvérekre talán olyan 
feladatok hárulnak, amelyek 
meghaladják gyermeki szerepkö-
rüket. Az apa szinte mindenből 
kimarad, ami a családban tör-
ténik. Szinte mondhatjuk, hogy 
„vendég” lesz a saját családjában. 
Nincs jelen a napi örömöknél, 
bánatoknál, nehézségeknél, ku-

darcoknál, de még csak a sike-
reknél sem. Az apa mindezekért 
minden bizonnyal folyamatos 
lelkiismeret furdalással küzd. 
Ezt a helyzetet különbözően élik 
a különböző életkorú gyerekek. 
Például egy három évesnél kisebb 
gyermek elfelejtkezik az apjáról, 
ez nem azért van, mert nem sze-
reti, de nem szokja meg a szemé-
lyét. Furcsán viselkedik az ilyen 
korú, amikor hazajön az apa kül-
földről, azért, mert ez ugyanolyan 
változás számára, mint amikor 
elment. Egy háromévesnek fogal-
ma sincs, mit jelent a távolság, mi 
az, hogy országok, ő csak annyit 
érzékel ebből, hogy egyszer van, 
máskor pedig nincs apja. Óvodás 
és iskoláskorban ezt másképp éli 
meg a gyermek, de sok negatívu-
mot hoz lelki téren számára is. 
Tapasztalható ennek következ-
ményeképpen az iskolai teljesít-
mények csökkenése, különböző 
kommunikációs és érzelmi zava-
rok. Kialakulhat akár depresszió, 
szorongás az otthon hagyott gyer-
meknél. Olykor kialakul deviáns 
magatartási forma és romlik az 
egészségi állapota. Rettenetes lel-
ki terheket hordoznak az ilyen 
családtagok. Sajnos én is találkoz-
tam olyan példával, ahol a gyer-
mek teljes letargiával élt meg egy 
iskolai anyák napi ünnepséget, 
mert tudta, hogy a nézők sorá-
ban csak az ő anyukája nem lesz 
ott távolléte miatt. A nagyszülők 
megpróbálják pótolni a gyermek 
életében a szülői gondoskodást, 
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de a nagyszülő igazán csak nagy-
szülő szerepet tud betölteni.

Nagyon pozitív, hogy az in-
ternet világában azért napi kap-
csolatot lehet fenntartani, és 
mindenképpen hasznosnak is 
tartom, hogy a távol levő család-
tag próbáljon meg napi szinten 
beszélgetéseket folytatni az itt-
hon maradt gyerekkel. Ne váljon 
ez csak heti egyszeri vagy néha 
néhai alkalommá. Mert még ak-
kor is, amennyiben ez a kapcso-
lat mindennapos, ez a gondosko-
dási forma nem képes pótolni a 
személyes érintkezésen alapuló 
gondoskodást. Sajnos tapasztal-
ható az is, hogy egy ilyen családi 

viszonyban a házasfelek is any-
nyira eltávolodnak egymástól, 
hogy bekövetkezhet a házasság 
felbomlása. 

A külvilág részéről sajnos az 
ilyen családok nagyon sok kri-
tikát, elítélést kapnak. Olykor 
megbélyegzik gyerekeket ilyen 
jelzőkkel: „társadalmi árvák”, „eu-
rós gyerekek” stb. Úgy vélem, hogy 
az elítélő kritika semmiképpen 
sem segít a felmerült súlyos lelki 
károkat okozó helyzeten. Jó len-
ne inkább arra törekedni, hogy 
ismerjék fel az ilyen helyzetbe 
kényszerültek, hogy ez az életfor-
ma nem állandósulhat. Teljesen 
érthető, hogy van olyan nehéz 
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anyagi helyzet, amikor ez az út el-
kerülhetetlenné válik egy család-
fenntartó számára. Mégis, amikor 
megoldódik a kínos anyagi prob-
léma, amely miatt elindul, sokak-
nál az fi gyelhető meg, hogy nem 
változtat kialakult életfelállásán. 
Jó lenne kérni a megelégedés lel-
kületét, mert sajnos sokakat már 
nem az ellehetetlenedett helyzet 
visz erre az útra, hanem a még 
több és az egyre több iránti vágya-
kozás.

Nagyon fontosnak látnám gyü-
lekezeti szinten olyan támogató 
csoportoknak a létrehozását, ahol 
elsősorban lelki támaszt tudunk 
nyújtani az itthon maradt gyer-

meknek, házastársnak. Biztosí-
tani egy olyan teret, ahol bátran 
megnyílhatnak, ahol megértést 
tapasztalhatnak, ahol lerakhatják 
lelki terheiket. Kiemelten fontos-
nak látom, hogy ezért a kérdésért 
legyenek rendszeres imaközössé-
gek gyülekezeti és egyéni szinten. 
Legyen akár gyülekezeti szin-
ten, akár egyéni szinten olyan 
sensitív lelki látásunk, amellyel 
észrevesszük ebben a helyzetben 
küzdők lelki nyomorúságait, és 
tudjunk támogatóan, megértően 
és segítően melléjük állni!

Halász-Balog Zita
református lelkipásztor
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Szórványlét, megmaradásSzórványlét, megmaradás
SZÓRVÁNYLÉT
Beregrákosi lelkésznőként írom 

gondolataimat. Beregrákos Mun-
kács mellett fekvő nagyközség, ahol 
már 18 éve szolgálhatok férjemmel 
együtt.  Beregrákos a magyar nyelv-
határon túl helyezkedik el, sajátos 
nyelvjárású szigetet alkotva él itt 
a magyar közösség. Az önkormány-
zathoz tartozó településrészeken 
összesen 7000 lakosból kb. 1100 
magyar nemzetiségű ember lakik 
itt, akik közül 700 egyházfenntartó 
református felnőtt van.

A közösség fogyását jól szemlél-
teti, hogy 18 éve 183 magyarul be-
szélő gyerek járt a magyar iskolá-
ba, idén pedig 100 diák tanul itt, és 
ebből 20 gyerek nem is beszél ma-
gyarul. 18 éve az évi keresztelések 
száma 20 fölött volt, most pedig 10 
alatt van. Akkoriban még jellemző 
volt a három generációs együttélés, 
most a legtöbb házban az idősek 
maradtak magukra. Eleinte csak a 
férfi ak dolgoztak külföldön, most 
már sokszor a feleségek és gyerme-
kek is ott élnek, az idősek többsége 
pedig szülőfalujában maradt. 

MEGMARADÁS 
Bizonyára ismerős számotok-

ra Ezékiel próféta látomása Izráel 
újjáéledéséről (Ez 37). Az Úr Lelke 
megragadta a prófétát, és letette egy 
völgyben. Ez a völgy tele volt száraz 
csontokkal. Nagyon sok csont szana-

szét körös-körül. 
Egy párbeszéd 
alakult ki Is-
ten és a pró-
féta között.

Az ÚR meg-
kérdezte a pró-
fétától: Életre kel-
nek ezek a csontok? A 
próféta ezt mondta: Te Tudod, Uram. 
És ekkor elhangzott Isten parancsa: 
Te prófétálj! Az ÚR életre fogja kelte-
ni ezeket a csontokat. Azután lelket 
lehel beléjük. Talpra állnak. Nagy se-
reg lesz belőlük. 

A kisebbségi létről, a szórvány-
helyzetről, a megmaradásról min-
dent elmond ez az Ige. Ahová az ÚR 
letesz, ott kell állni, megmaradni, 
még ha körös-körül száraz csontok 
hevernek is. Ezt az Igét 1996. no-
vember 6-án helyezte a szívemre az 
ÚR. Akkor sem volt könnyebb meg-
maradni, helyt állni, mint most. Az 
adott erőt akkoriban, és ma is: nem 
a körülményekre kell nézni, ha-
nem az Úrra. Én csak teszem, amit 
mond, bármilyen kilátástalan is a 
helyzet, a megelevenítést ő végzi 
Lelke által. 

1996-ban még több fi atal, gyer-
mek, felnőtt volt körülöttünk, de 
akkor is szembe kellett nézni ne-
hézségekkel, emberekkel, akik aka-
dályozták az evangélium terjedését, 
vagy magyarságunk megmaradását. 
Az ÚR helyezett minket ide Kárpát-
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alja-szerte, és ez a döntése ad bizton-
ságot és erőt a megmaradáshoz. 

Sokan azért mennek el erről a 
vidékről, mert nem érzik magukat 
biztonságban, úgy gondolják, más-
hol jobban boldogulnak. Valójában 
a szülőföldünknél jobb helyet nem 
tudunk találni sehol a nagyvilág-
ban. Isten évszázadokon keresztül 
meg tudott itt őrizni bennünket. 

Félelmetes olvasni Ezékiel so-
rait. Ahogyan a próféta szavára 
dörgő hang támad. Mozgásba len-
dül az, ami halott. A szétszóródott 
csontok összeilleszkednek, inak, 
bőr és hús borítja be őket. És ami-
kor a 4 égtáj felől jön a lélek a pró-
féta hívására, talpra állnak. 

Valahogy így képzelem én el, így 
fognak a helyükre kerülni azok, 
akik most reménytelenségben él-
nek szülőföldjükön, vagy szanaszét 
vannak a nagyvilágban. Isten hívó 
szavának engedve hazatérnek, és 
Isten nagy serege lesz belőlük.

Megelevenedik a keresztyénség, 
és nem leszünk élettelenek, erőtle-
nek és reménytelenek. Az ÚR Lel-
ke állít talpra minket. Összegyűjt, 
bárhol is legyünk. 

A megmaradáshoz, a jövőhöz 
gyermekek kellenek. Ifjakra van 
szükség, akik vállalják a harcot a 
megmaradásért. 

ÖRÖKBEFOGADÁS
Nagy családot, sok gyermeket 

kértem az Úrtól mindig. Azt nem 
tudtam, hogyan fogja megadni. Ki-
tartóan imádkozott az egész csa-
lád gyermekáldásért. A két fi unk 

születése után még 14 évet kellett 
várni a harmadik gyermekünk 
megérkezésére. 2019 januárjában 
Isten az örökbefogadás útját nyi-
totta meg számunkra. 

Pár hónappal később önkéntes 
munkát vállaltam egy, a kórházak-
ban otthagyott gyermekeket gon-
dozó alapítványnál. Itt ismertem 
meg a kislányunkat. Az első alka-
lommal, amikor beléptem a kórte-
rembe, nagy barna szempár nézett 
rám csodálkozva, de sorsába csen-
des beletörődéssel.

Meglátva őt, ugyanaz az érzés 
volt bennem, mint amikor újszü-
lött fi aimat először karomba vet-
tem: ő az én gyermekem!

Többen is le akartak beszélni 
róla, mert korához képest kicsi és 
fejletlen volt, az orvos is azt java-
solta, válasszak erősebb, egészsége-
sebb gyermeket. De a kötődést nem 
lehetett már elszakítani. 

(Az átélt események alapján 
szeretnék arra buzdítani minden-
kit, hogy akinek szívében van vágy 
gyermekáldás után, de bármilyen 
ok miatt nem születik gyermeke, 
ne féljen Isten vezetésével az örök-
befogadás útjára lépni.)

Jézus maga biztat: „aki befogad 
egy ilyen kisgyermeket az én nevem-
ben, az engem fogad be” (Mt 18, 5).

Megajándékozottnak és áldott-
nak érezzük magunkat, mert az Úr 
három gyermekkel gazdagította 
meg családunkat. 

Övé Legyen egyedül a dicsőség!

Páll Irén lelkésznő
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Bizonyára sok bűn, múltbeli és 
jelenlegi mulasztás, engedetlen-
ség, hanyagság áll mögötte. Ezért 
könyörögve kérünk, bocsásd meg 
nekünk elődeink, és a mi bűnein-
ket is, hogy nem értékeljük talán 
eléggé ezt az ajándékodat, őseink 
hagyatékát, gyönyörű anyanyel-
vünket, nem tanítjuk meg gyerme-
keinket szeretni azt, Tőled kapott 

ajándékként tekinteni rá.  Könyö-
rögve kérünk, ne büntesd meg 
felettébb ellustult, elkényelmese-
dett, nemtörődöm nemzedékünket, 
mert nem értékeli a tanulás lehe-
tőségét, nem szomjúhozza a tudást! 
Adj, Uram, egészséges, őszinte vá-
gyakozást értelmes szívhez jutni, 
hogy a sok hiábavaló, haszontalan-
ságot kiszorítsa a hiten, Istenbe 

Kegyelmes Istenünk, szerető Mennyei Édes 
Atyánk! Először is köszönöm, hogy így szólít-
hatunk meg az Úr Jézus Krisztus érdeméért! 
Hiszem, hogy Te alkottál népeket és nemze-
teket, így minket is magyarnak, és Te adtál 
nekünk hazát, itt ezen a földön is. Most még-
is egy olyan korban élünk, amikor meg akar-
nak fosztani nemzetiségünktől, anyanyelvünktől, 
az anyanyelvünkön való tanulás jogától. 

Ima a magyar oktatásért
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vetett bizalmon alapuló értelem. 
Hiszen minden bölcsességnek a 
kezdete az Úrnak félelme! 

Istenünk, kérünk, adj hívő szü-
lőket, akik segítik a magyar okta-
tást azzal, hogy otthon hitben, is-
tenfélelemben, emberszeretetben, a 
Bibliával a kezükben nevelik gyer-
mekeiket tisztességre, becsületre, 
alázatra, és az örökkévalóra néz-
nek! Adj a szülőknek bölcsességet, 
tiszta látást, hogy ne csak a pénz, a 
boldogulás lebegjen a szemük előtt, 
amikor gyermekeik taníttatásáról 
van szó, ne féljenek a magyarnyel-
vű oktatást választani! Áldd meg, 
Urunk, mindazokat, akik még így 
élnek, és igazold a gyermekeik éle-
tével is, hogy helyesen döntöttek! A 
gyermekekért is könyörgünk, hogy 
akarjanak tanulni,  vágyjanak tud-
ni, és nem csak egyszerűen tudást, 
diplomát szerezni, hanem a Tőled 
kapott küldetésükhöz szükséges tu-
dást megszerezni! Elsősorban élet-
célt adj nekik, Urunk! Könyörgünk 
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ilyen küldetéstudattal rendelkező, 
istenfélő, hűséges tanítókért, akik 
akkor is maradnak az őrhelyükön, 
amikor mindenki a pénz után lohol, 
és már rég nem éri meg, és Istentől 
kapott feladatként végzik a gyerme-
kek tanítását, nevelését! Adj ébre-
dést, Uram, hogy az Úr Jézus Krisz-
tus uralja a szíveket, hogy lelkünk 
üdvössége és az örökkévaló értékek 
fontosabbak legyenek mindennél! 
Akkor  helyreáll az értékrend, felvi-
rágzik a magyar oktatás is. Hiszem, 
hogy így van, mert Teneked min-
denre van hatalmad, Tőled jön min-
den jó ezen a földön is. Áldott légy, 
hogy mindeddig megőriztél, meg-
tartottál! Szerető, irgalmas atyai 
kezedre bízzuk további létünket, a 
magyar oktatást is, a megmaradá-
sunkat, az Úr Jézus Krisztus nevé-
ért,  mert Tiéd az ország, a hatalom, 
és a dicsőség mindörökké! Ámen.

Nagy Zita,
fancsikai tanító, hitoktató
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Mennyei Édesatyánk! 
Hála van a szívünkben, hogy így szólíthatunk 
meg Téged. Téged, aki az egész világmin-
denséget megteremtetted. Aki úgy terveztél, 
formáltál felhőket, esőt, napsütést, az utolsó 
kis fűszálat is, hogy az a mi otthonunk le-
gyen. Hogy életünket könnyítse, hogy szemün-
ket gyönyörködtesse, pont úgy, ahogy a szülők 
tervezik, előkészítik várva-várt gyermeküknek a környezetét, 
hogy az a legtökéletesebb legyen számára. Olyan szívmelen-
gető kimondani, átélni, hogy Te a gyermekeidként tekintesz 
ránk. Hogy Hozzád futhatunk, ha örömünket akarjuk el-
mondani, vagy ha könnyes szemmel, magunk elé meredünk. 
Boldogságunkban és kétségbeesésünkben egyaránt, mert Te 
fi gyelsz ránk, szeretsz bennünket és tudsz segíteni.

Ima a gyermekekért,
gyermekáldásért

Bocsásd meg, hogy olyan ké-
sőn hívunk sokszor, hogy nincs 
feléd bizalmunk, hogy kétségbe 
vonjuk a Te mindenható erődet 
és hatalmadat a mi életünkben is! 
Bocsásd meg, hogy nem vagyunk 
azok a gyermekek, akinek Te lát-
ni akarsz bennünket! Hogy mi, 
akik gyermekeidnek valljuk ma-
gunkat, bizonytalanságunkkal, 
hitetlenségünkkel rossz példát 
mutatunk a Hozzád közeledni 
vágyók felé.  Bocsásd meg, Édes-
atyánk, hogy sokszor elfordulunk 
Tőled, és bár tudjuk, ismerjük 
törvényedet, mégis a kibúvókat, 

a kiskaput keressük, és ellensze-
gülünk szavadnak. És bocsásd 
meg, hogy amikor a kedves szó 
nem hat, és keményen nyúlsz az 
életünkbe, hogy megments, akkor 
értetlenül állunk, de megváltozni 
mégis nehezen akarunk.

Kérünk, adj erőt, tisztánlátást, 
hogy észrevegyük a szeretetedet, 
és mutasd meg, milyenné akarsz 
formálni bennünket, mert tud-
juk, hogy Te a legjobbat akarod 
kihozni belőlünk. Könyörgünk 
hozzád most a gyermekekért, a 
családokért, hogy adj a félelem 
helyett növekedést. Hogy áldás-
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nak lássuk, érezzük a gyermeke-
ket, és ne féljünk kérni általuk 
még több áldást a családunkba! 
Hogy lássuk meg azt, ahogyan a 
gyülekezetben is olyan jó a test-
véri szeretetet megélni, úgy ott-
hon is hadd érezze gyermekünk 
ezt, hogy testvérei lehetnek. Nem-
csak egy szép számot kérünk a 
statisztikában, hanem azt a ren-
det és örömöt, amit Te a csalá-
dokban, nagycsaládokban adsz, 
azt vágyjuk, azt kérjük Tőled. Adj 
ehhez bátorságot, és bizalmat a 
szülők szívébe Feléd! Könyör-
günk a kismamákért, akik szívük 
alatt hordozzák kincsüket, akár 
fájdalmakkal, küzdelmekkel teli 
is. Te óvd meg őket a bajtól, és 
adj boldog találkozást a szüle-

téskor! És könyörgünk azokért 
a házaspárokért, akik még vár-
nak, remélnek, küzdenek érte. Te 
vagy az élet adója, nem az embe-
ri akarat. Hallgasd meg, kérünk, 
azokat a belső szobában, csönd-
ben elmondott könyörgéseket! Te 
adj nekünk, Istenünk, jövőt! Nem 
csupán gyermekek, hanem a gyü-
lekezetek, az egyház, a Te néped 
növekedésével! Az üdvözülők, a 
Hozzád tartozók növekedésével. 
Te légy velünk minden napon a 
világ végezetéig. Jézusért kérünk, 
hallgasd meg imádságunkat! 
Ámen.

Barta-Nyíri Noémi,
barkaszói és rafajnaújfalui  

beosztott lelkész

33
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Mindenható és Szerető Istenünk! Magasztaljuk 
nagy neved, mert szereteted az égig ér és hű-
séged a fellegekig. Magasztaljuk a Te nagy 
neved, mert méltó vagy rá, mert szereteted 
bizonyságát érezzük nap mint nap. Hálával 
állunk meg előtted ebben az imádságban is, 
hisz csodáidat tapasztaljuk újra és újra. Azt a 
sok csodát, amit sokszor még fel sem fogunk. 

Ima nemzetünkért

Bocsásd meg, ha nem vesz-
szük észre azt a rengeteg csodát, 
amit nekünk ajándékozol nap 
mint nap. Mert már az is, hogy 
megszólíthatunk téged, már az 
is csoda és végtelen kegyelmed 
és szereteted mutatója. És ebben 
a kegyelemben és szeretetben re-
ménykedve hozzuk eléd örömün-
ket, hálánkat, hogy megtartasz 
bennünket a helyünkön, meg-
tartod népünket ott, ahol embe-
ri számítások szerint már nem 
kellene, hogy legyen magyar szó. 
Mégis, Urunk, hisszük azt, hogy 
nem hiába vagyunk ott, ahová Te 
helyeztél! Hisszük, hogy Neked 
célod van azzal, hogy bár földi ha-
tárok elválasztanak bennünket 
egymástól, mégis nemzetté tettél, 
és adtad az összetartozás érzését 
a szívünkben. Hálásak vagyunk 
közösségeinkért, a kultúránk meg-
maradásáért, identitásunk meg-
tartásáért. 

És így hozzuk Eléd közössége-
inket is. Te látod, hogy kinek-ki-
nek milyen kihívásokkal kell 
szembenéznie, de Nálad békesség 
és vigasztalás van. Kérünk, Te erő-
síts bennünket! Így hozzuk Eléd a 
magyar családokat, akiknek a ha-
tárok által szétszakítva különböző 
országokban kell boldogulniuk. Te 
látod, hogy ez mennyi szomorú-
sággal jár. Urunk, kérünk könyö-
rülj ezeken a családokon és add, 
hogy a Tőled tanult szeretetben 
meg tudjanak maradni egész csa-
ládoknak!

Urunk, add, hogy éljünk bár-
melyik országban, egymásban 
ne ellenséget, hanem testvért 
tudjunk látni. Mert az Úr Jézus 
Krisztusban minket testvérekké 
tettél. Kérünk, áldd meg népün-
ket! Hallgasd meg, kérünk, imánk, 
az Úr Jézus Krisztusért! Ámen.

Margitics Erika lelkésznő
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Drága Urunk! Sok nővel együtt vagyunk ma lé-
lekben előtted az egész Kárpát-medencében, 
sőt a világunkban.
Egy szívvel dicsérünk Téged jóságodért, hogy 
megszólítottál, hallhatjuk igéd üzenetét, hogy 
engedelmeskedve annak, jöhetünk hozzád 
imádságban.

Ima a megmaradásért

Köszönjük áldásaidat, melye-
ket naponta tapasztalunk.

Köszönjük, hogy reménységet, 
bizalmat adsz szívünkbe, mert 
életünk a te kezedben van.

Köszönjük, hogy ezen a na-
pon egy szívvel kérhetünk, taníts 
minket engedelmes gyermeke-
idként a te utadon járni. Erősíts 
bennünket, hogy legyünk jó példa 
gyülekezetünkben, családunkban, 
népünk életében, akik teremjük a 
megtérés és hit gyümölcseit, akik 
naponta megújulhatunk a te Lel-

ked vezetése által a hitben, nem 
csüggedünk, hanem rád hagyatko-
zunk, mert tudjuk, hisszük, hogy 
akik téged szeretnek, azoknak 
minden a javukra van.

Hallgasd meg imádságainkat, 
melyekben eléd hozzuk családun-
kat, gyülekezetünket, népünket, 
világunkat. Könyörülj rajtunk! 
Újíts meg minket! Elevenítsd meg 
a te igédet szívünkben!Ámen

Taracközi Marianna,
református lelkipásztor, Beregszász
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Liturgia
Apostoli köszöntés: Kegyelem néktek, és békesség Isten-
től, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen

Köszöntő Ige: „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne 
tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki 
hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, 
kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem 
trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet talál-
junk, amikor segítségre van szükségünk.” 

Zsidókhoz írt levél 4, 15–16

KEZDŐ ÉNEK: 130. zsoltár, 1.verse, Tehozzád teljes szívből

Tehozzád teljes szívből
Kiáltok szüntelen:
E siralmas mélységből
Hallgass meg, Istenem!
Nyisd meg Te füleidet,
Midőn Téged hívlak,
Tekintsd meg én ügyemet,
Mert régen óhajtlak.

FŐÉNEK: 311. dicséret, Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe!

Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe,
Hogy megtartassál, mosódj hófehérre.
Karmazsin színű bűneidből tisztulj,
Hogy ki ne pusztulj!

2. Szeplőtelen légy a Krisztus napjára,
Mert igen nagy volt váltságodnak ára,
Ártatlan omlott királyodnak vére,
Térj meg kedvére!
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3. Nem járhatsz folyvást annyi undokságban,
Részed így nem lesz mennyek országában.
Vedd föl a harcot, vedd föl a keresztet,
Vagy üdvöd veszted!

4. Élj botlás nélkül, szentül, feddhetetlen,
Vizsgáld a törvényt lelkiismeretben!
Inkább fonj gyarló tested ellen ostort,
Semhogy bemocskold.

5. Tisztítsd meg ajkad oltárról vett szénnel,
Rútat ne illess, mit a lelked szégyell!
Jót cselekedjél mindenekkel bőven
Minden időben!

6. Új teremtés vagy: vetkőzd le a régit!
Ördög, ha üldöz e világ, ha rémít,
Csak meg ne hátrálj, maradj meg az újban,
Véled az Úr van!

7. Tisztítsd meg szíved, Krisztus szent egyháza,
Őt temiattad pogány ne gyalázza!
S hogy légy az Úrnak szent papsága, népe,
Újulj meg végre!

IMÁDSÁG:

Magasztalunk, Atyánk, azért, mert Te vagy az, aki összegyűjtöd a Te 
néped! Köszönjük, hogy Kárpát-medence-szerte így lehetünk együtt egy 
szívvel és egy lélekkel imádságban. Köszönjük, hogy lélekben egyek lehe-
tünk Veled, akkor is ha távolságok választanak el egymástól bennünket.

Magasztalunk Téged, Urunk, azért, mert jelen vagy ebben a romlott 
világban. Megvalljuk őszintén, hogy részünk van nekünk is, hogy ez a 
világ ilyen. Annyi botlás, mulasztás, engedetlenség jellemez bennün-
ket. Bocsáss meg, kérünk és légy kegyelmes hozzánk, akik ma azért 
állunk meg előtted szent tisztelettel és félelemmel, mert tudjuk, hogy 
kész vagy bennünket megújítani és Szentlelked által újjászülni.

Nélküled sem gondolatainkat, sem szívünket nem tudjuk tisztán 
tartani, ezért kérünk most, hogy Igéd és Lelked által végezd el ben-
nünk a Te tisztogató munkádat, és segíts meghallani a Te hangodat, 
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amellyel szeretnél bennünket átformálni és megújítani. Kérünk, hall-
gasd meg imádságunkat Jézus Krisztus érdeméért! Ámen.

TEXTUS: Zsidókhoz írt levél 6, 1–12

Szeretettel köszöntöm a testvéreket!
Mielőtt megnéznénk, hogy a felolvasott Igén keresztül mit akar 

üzenni számunkra Isten, vizsgáljuk meg a hátterét ennek a levélnek. 
Mikor egy levelet olvasunk, jó megvizsgálni, hogy miért íródott. Nagy 
szükség volt, akkor, ott, erre a levélre.

Olyan zsidóknak van címezve, akik megtértek az Úr Jézushoz. A kor, 
amelyben íródott: Krisztus feltámadása után körülbelül 30-40 évvel. 
Azok a zsidó hívők, akik még „tejnek italával” táplálkoztak, azon gondol-
kodtak, hogy visszatérnek a zsinagógába, elhagyva keresztyén hitüket.

Miért? Mert a hívő életben járva megtapasztalták azt, hogy bizony-
talanok a mindennapok. Veszélyben volt a kényelmük, a kiszámítható 
életük, veszélyben voltak a családtagok.

Sokan életüket vesztették, azért, mert Jézus Krisztusban hittek- 
persze ez még nem ebben az időben következett be, amikor a levél író-
dott, de nem sok idő múlva sok kegyetlenségnek voltak kitéve a  Jézus 
Krisztusban hívők.

Azonban már ezekben az időkben sokan szenvedtek, megtámadták 
a tulajdonukat, bántották őket testileg-lelkileg, bebörtönözték őket. Te-
hát ezt az új hitet követni veszélyes és kellemetlen volt. Talán megért-
jük, amikor némelyek azon gondolkodtak, hogy biztonságosabb a régi 
vallás, ott nem kell félteni a családot, a szeretteinket. Aki visszatért, 
annak ki kellett állni és megvallani mindenki előtt, hogy nem Jézus 
Krisztus a személyes megváltója, szabadítója.

Ebben a nehéz élethelyzetben íródik ez a levél, és a tartalma: ne 
menj vissza, maradj meg, tarts ki Jézus Krisztus mellett!

1. Elmondja a levél írója, hogy minden hívő ember életében szükség 
van egy alapra. Ahogyan az elemi iskolában a tanítás elölről kezdődik, az 
abc tanulásának megvan az ideje. Az alapra azért van szükség, hogy meg-
értsük a nehezebb dolgokat. Amikor hiányzik az alap, akkor értetlenül 
állunk egy-egy helyzetben.

Mi ez az alap? Két fontos dolgot említ a levélíró:
– a „holt cselekedetekből való megtérés” – mik ezek? Azok a dolgok 

az életünkben, amelyek nem vezetnek sehova. Olyan dolgok, melyek-
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nek biztos vannak következményei életünkben. Amiből meg kell térni 
minden embernek!

– „Istenbe vetett hit” – a hűség, a bizalom, a ragaszkodás, a nyitott-
ság. Vannak alapvető dolgok, melyek minden hívő ember előtt tisztá-
zott kell, hogy legyen: a keresztség, kézrátétel, halottak feltámadása, 
ítélet.

Testvérek, meg kell vizsgálni életünkben ezt a két alapot! Megtérés 
és hit dolgában hogy állunk? A nehézségek és mélységek ma sem ke-
rülik el az életünket. Sőt, akár egyéni életünket, akár közösségeinket 
fi gyelve hányszor megpróbálva van a hit? Megtértem-e már a holt 
cselekedetekből? A „hasznos növény” termését keresi az Úr! Amikor 
még mindig a saját elgondolásaink, saját fejünk után megyünk, azt 
jelenti, nem volt megtérés. Lehet, hogy volt elhívás az életemben, ez 
nem kérdés, de nincs megújulás.

Isten tüze (a próba) az életünkben nem véletlenül van. Nem vé-
letlen közösségi szinten és nem véletlen egyéni szinten. Észhez té-
ríthet-e, vagy megkeményedek általa? Nem mindegy. Mert a megke-
ményedett szív csak tüskebokrot és bogáncskórót terem, a vége pedig 
megégetés.

2. „Felőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösség-
gel jár.” Azt mondja a levél írója, hogy meg vagyok győződve, hogy a ti 
életetek rendben van.

Honnan tudjuk, hogy mikor van rendben egy emberi élet? Onnan, 
hogy van gyümölcs!

Elkezd az ember szeretni.
Elkezd az ember szolgálni.
Kedves Testvérek! Ma Kárpát-medence-szerte imanapot tartunk! 

Hadd vizsgálja meg Isten ezzel az igeszakkal a személyes életünket 
elsősorban!

Szeretem-e a testvéreket? Kész vagyok-e áldozatot hozni? Ennek 
meg kell jelennie az életemben! El kell kezdődnie otthon elsősorban. 
Családtagjaim között. Beszélhetek az Isten szeretetéről, ha nem va-
gyok képes azokat sem szeretni, akiket Isten rám bízott! Hát nem 
ebben kellene elsősorban meglátszania, hogy megtértem Hozzá? Sze-
retem a férjem, a feleségem, a gyerekeim, a szüleim, az anyósom, az 
apósom, az idegesítő szomszédom... Tudok, és egyáltalán akarok-e úgy 
szeretni, hogy felismerhető legyen a megtérés az életemben?
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Figyelmeztetés számunkra ez az igeszakasz! Ha még nem volt 
megtérés, akkor hamis képet mutatok be. Amikor a szeretet csak 
külsőség az életemben, felfuvalkodottá tesz és nem engedi meg a 
szolgálatot az életemben. Ezért van annyi befele forduló, magányos, 
depresszióra hajlamos ember. Nem tud túllátni a saját problémáján 
és önmagán, és nem tud szolgálni. Lehet, hogy nincs teljes szívből 
való elköteleződése.

A szolgálat szeretetből történik mások felé. Ne gondoljunk itt ha-
talmas tettekre, Testvérek! Elég csak a mindennapi feladatainkat 
megvizsgálni. Milyen lelkülettel teszem a dolgomat odahaza, a mun-
kahelyemen? A szolgálat nem vár viszonzást. Teszem akkor is, ha 
nem fi gyelnek fel rá, teszem akkor is, ha nem köszönik meg, teszem 
akkor is, ha bántanak.

Az első keresztyének életében is és a ma élő keresztének életében 
is akkor bátorítás ez az üzenet, ha Isten helyreteheti a megtérés kér-
dését, a hit alapjait, és megtaníthat engedelmeskedő, másokat szerető 
és szolgáló életre.

„Akarom, hogy a férfi ak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve 
imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Ugyanígy az asszonyok is, 
tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék ma-
gukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ru-
hával, hanem azzal, ami az istenfélelmet valló asszonyokhoz illik: 
jó cselekedetekkel.” (1Timóteus 2, 8–10) – mondja Pál.  Hadd vizsgálja 
meg Isten drága Lelke, hogy bűntől tiszta kezeket emelve imádko-
zunk-e, és ott vannak-e a jó cselekedetek, amelyek szeretetből fakadva 
nyilvánulnak meg a mindennapi szolgálatunk során?!

IMÁDSÁG:
Úr Jézus, köszönjük, hogy soha nem küldesz minket, hanem min-

dig hívsz. Köszönjük, hogy nem csupán jó tanácsokat adsz: maradj 
meg mellettem, ne távolodj el, hanem azt mondod kedvesen: kövess 
engem! Köszönjük, hogy végigjártad a szenvedések útját is miattunk, 
helyettünk és érettünk.

Köszönjük, hogy végigkísérsz minket a halál árnyékának a völ-
gyén is. Olyan jó Veled járni! Veled minden nyomorúságnak más a 
súlya. Melletted bizonyosak lehetünk abban, hogy jó felé haladunk. 
Köszönjük, hogy helyet készítettél a mennyei dicsőségben is nekünk.

Szeretnénk egészen Reád bízni magunkat. Segíts változni és vál-
toztatni mindazon, amire most rámutattál! Taníts meg másként gon-
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dolkozni, értékelni a dolgokat, beosztani a napunkat, hetünket! Taníts 
meg szeretni, szolgálni! Te legyél a középpontban, Te legyél a mi út-
mutatónk!

Adj erőt ehhez nekünk, és segíts a csendben őszintén beszélni Hozzád!

AZ ÚR IMÁDSÁGA

ÉNEK: 417.dicséret Ébredj bizonyságtévő lélek

Ébredj, bizonyságtévő Lélek!
A várfalakra őrök álljanak,
Kik bátran szólnak harcra készek,
Ha éj borul le, vagy ha kél a nap.
Hívásuk zengjen messze szerteszét,
Az Úrhoz gyűjtve népek seregét!

Ó, bárha lángod fellobogna,
S ébredne föl sok nemzet fényinél!
Ó, bár sok szolga, sarlót fogva,
Aratna, mígnem leborul az éj!
Urunk, e roppant, ért vetésre nézz:
A munka sok, a munkás oly kevés!

Küldd útra hírnökid csapatját,
És adj erőt onnan felül nekik,
Hogy veszni a pogányt se hagyják,
És szerteűzzék Sátán seregit!
Országod jöjjön el minél elébb,
Hirdetve szent neved dicséretét!

ÁLDÁS: „A Lélek és a menyasszony így szól: „Jöjj!”Aki csak hallja 
az is mondja: „ Jöjj!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet 
vizét ingyen!” (Jelenések 22, 17)

Pocsainé Tövissi Tímea
református lelkipásztor, Csongor
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A Kárpátaljai Református Egyház Nőszövetségének elnöksége köszönetet mond 
Zán Fábián Sándor püspöknek az egyházkerület támogatásáért, valamint 
a kiadványban megjelent írások szerzőinek.
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