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Igemagyarázat
Szabadság – igazán?
„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke,
ott a szabadság.”
(2Kor 3,17)
Kedves Testvéreim!
Talán nincs még egy olyan gyakran vitatott
társadalmi szükséglet, mint a szabadság kérdése! Ez a dolog fontos az ember számára,
legyen szó régmúlt időkről vagy napjainkról,
egyszerű, törzsi szerveződésű népekről vagy
fejlett civilizációkról – a szabadság vágyott
dolog. Sőt, nem csupán vágyunk rá, mi emberek, hanem tenni is készek vagyunk érte.
Képesek vagyunk áldozatot hozni a megszerzéséért, vagy éppen harcolni a védelmében.
S hogy életünk mely területein is beszélhetünk szabadságról? Mit is értünk alatta?
Itt van mindjárt a szabad gondolkodás lehetősége. Amikor nincs előírva, hogy miről mit
kell gondolnia a népességnek, és mindenki
szabadon alkothat véleményt az életével és
a világ eseményeivel kapcsolatban.
Aztán a szabad munkavállalás lehetősége
is fontos a számunkra. Amikor a – Mi leszel,
ha nagy leszel? – kérdésre a gyermek kedve és tehetsége szerint válaszolhat, és nincs
kényszer alatt, szabadon dönthet a sorsa
felől. Tudjuk, világunk egyes részein ez sem
adódik természetesen…

templomi hírlevél

Emellett fontos lehet a szabad fogyasztás
lehetősége is. Amikor az ember arra költheti
vagyonát, amire szeretné…
A szabad vallásgyakorlás lehetőségét is
meg kell említenünk még. Azt, amikor nincs
senki előállítva, meghurcolva a hite miatt.
Nincs veszélyben az élete hitbeli meggyőződése miatt, mert valakinek vagy az államhatalomnak nem tetszik az ő vallásgyakorlása.
És sorolhatnánk tovább, az életnek mely
területein szükségeljük, hogy szabadon kibontakozhasson belőlünk az, aki bennünk van…
A Biblia persze, figyelmeztet is – egyrészt
hogy a szabadság nehogy szabadosság legyen, amikor nem külső kényszer, hanem

még belső fék sincs –, és mindenben szabadjára engedjük magunkat. A másik fontos dolog, amire a Biblia felhívja a figyelmünket, az
a tapintatosság. Hogy saját szabadságunkkal
ne ártsunk másoknak! Ne legyünk mi azok,
akik elnyomnak másokat! Vigyázzunk egymásra, és segítsük mások boldogulását.
Ha viszont belegondolunk, eljuthatunk
arra a következtetésre, hogy a teljes szabadság nem is csak a felsorolt szempontoknak
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való megfelelésben van. Hiszen ha meg is
tudjuk fogalmazni a szabad élet elemeit, de
még semmit nem szóltunk a lélekről! Nem
szóltunk még a szívben zajló történésekről,
a gondolatainkról, érzéseinkről… hiszen hiába adottak a szabad lehetőségek, hiába nem
korlátoznak bennünket a fent említett körülmények, tudunk mégis rabságban élni – lelki
értelemben! És vajon – látszólag szabadon
élve is – hányan élik rabként életüket?
Például, a múltban élve, a múlt egy-egy
pillanatát nem tudva elengedni… egy szép
emlékben megragadva és ahhoz mindig vis�sza-visszatérve? Vagy egy veszteséget nem
tudva feldolgozni, elengedni?
Vagy élhetünk a holnapunk miatti aggodalmak között, amikor a félelem kötöz meg
és bénítja gondolatainkat, veszi el erőnket?
Esetleg, élhetünk káros szenvedélyek szorításában, amikor nem vagyunk már döntéshelyzetben, mert függőségünk újra és újra
visszatér, és nem tudunk tőle szabadulni…
Vagy élhetünk önmaguk lebecsülésének

folytonos duruzsolásában is. Sajnos sokakat
érintő nehézség, a „nem vagyok elég jó”– érzés rabsága.
Vagy, egészen egyszerűen, lehetünk rabjai a pénz hajhászásának, a nagyratörő álmainknak, vagy ki tudja, mi mindennek még.
Így történhet meg, hogy látszólag szabad
emberek, akik a maguk urai, nem korlátozza
őket semmi és senki – mégis rabként élnek:
szomorúak, gondterheltek, idejük beosztva,
nincs egy szabad percük, nincs pihenés…
A másik oldalon viszont bizonyságtételek
garmada szól azokról a bebörtönzött lelkészekről, akiket korábbi politikai rendszerek
ellenségnek kiáltottak ki, és évekig tartották
fogva őket. Ők, akik látszólag minden szabadságuktól megfosztva töltötték idejüket,
arról számoltak be, milyen különös volt,
hogy lelkükben mégis szabadnak érezték
magukat, békésen viselték helyzetüket, bízva Istenben, akiről tudták: a legsötétebb
helyzetekben sem hagyja el őket.
A börtönmisszió munkája napjainkban
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is ékes bizonyítéka annak, hogy Isten Lelke
képes szólni bármilyen körülmények között
is… és akik ott, a börtön falai között adják át
életüket Neki, elmondják, hogy bármilyen
abszurd is, hogy éppen a börtönben jutottak
el erre, de most érzik igazán szabadnak magukat! Amikor körülményeiket tekintve szabadságuktól megfosztva élnek egy büntetés
végrehajtási intézményben.

Irodalom
Rákos Loránt:

A szabadság idusán
Derülj, derülj fel, magyar szabadság,
szüntelen áhított szent kegyelem!
Kiknek életük oltára voltál,
és hit, remény, lélek és szerelem,
szellemük most is csak téged hirdet
– nemzetünk feleszmélt, nagy sóhaja –,
mert vér és ezerszer millió szó
dübörgő harcában is te voltál
jussunk, bús hazánk hevült óhaja.
S most, hogy a hő szemek harmatjától
ázott szárnyak újból repülnének,
rátok nézek, családom, magyarok,
– ti letört kedvű, égjáró sasok –,
fúj még szél, ha egyszer Isten lehel,
s a szabadságra végleg felemel…

Rabságból tehát van rengeteg fajta. Van
látható és láthatatlan. Van, aminek kialakulásáról mi is tehetünk, és van, amibe belesodornak bennünket rajtunk kívülálló körülmények. S hogy bennünket milyen rabság
szorongat, azt mi érzékeljük a legjobban.
De vegyük ma komolyan az ige üzenetét! A
mi Istenünk a szabadító Isten! Az az Isten,
aki nem akarja, hogy bármi is fogva tartson
bennünket! Ő az az Isten, aki így mutatkozik
be a Biblia lapjain, és személyes életünkben
is: aki előbb felszabadít, és csak aztán adja
a törvényt. Kérjük hát annak az Istennek
szabadítását, aki valós szabadságot tud adni
nekünk! Mert, ahol az Ő lelke van, ott a szabadság! Ámen.
Mikos Annamária, intézeti lelkipásztor
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Fontos
Hírek keletről
Azt hiszem mindenkit ledöbbentet a hír,
hogy szomszédságunkban háború dúl. Az
idősebbek annakidején saját bőrükön tapasztalták meg a borzalmakat, a fiatalabbak
meg el nem tudták képzelni, hogy 21. században, civilizáltnak vélt nemzetek fegyvert
fognak egymásra.
A televízióban látott tudósítások minden
jóindulatú embert cselekvésre buzdítottak,
hogy imádsággal, anyagi támogatással enyhíteni akarjanak a rászorulók helyzetén. Így
gyülekezetünk is bekapcsolódott a segítségnyújtásba. Tudomásunkra jutott, hogy a
nagyszelmenci határon szendvicsekre lenne
szükség az érkezők fogadásakor.
2022. március 22-én, kedden délután
14 tagú önkéntes csapat gyűlt össze, hogy
vágják, kenjék, szalámival töltsék meg, csomagolják a kifliket. Nagyon jó hangulatban,
a szorgos kezek rövid idő alatt 250 szendvicset készítettek el.
Másnap, szerdán reggel, gyülekezetünkből 5 tagú küldöttséggel indultunk útnak a
keleti végek felé. Az út egy igazi honismereti kirándulással is felért, hiszen lelkészeink jól ismerik a református gyülekezeteket
ezen a vidéken is, és az azokhoz kapcsolódó
történelmi tényeket, érdekességeket szívesen osztották meg velünk.
Röviddel dél után megérkeztünk a helyszínre, ahol – számomra legalábbis – gyomorszorító érzés volt a fegyveres katonák,
tűzoltók, egészségügyisek látványa. A szelmenci kultúrházban nagy szeretettel fogadtak bennünket. Miután átadtuk a gyülekezet
adományát, szivélyesen megvendégeltek,

Rákos Loránt:

A vér kötelez
Ha Isten megkérdezte volna tőlem fent,
a nagy út előtt: „áruld el, fiam, nekem,
ha csupasz lelked választhatna, hogy a sok
nemzet közül testté születni hol akar”,
ma sem szólnék mást rá: „legyek akkor magyar”.
Hadd térjek oda, ahol a földön ősök
vére, verítéke hullott éles penge
vad vágásától, és könnyeket itatott
a keserű por, hogy levegőt szabadjon
venni az annyit fojtogatott torkokon.
Én oda mennék, ahol embernek lenni
nem természetes dolog, mint hideg rögből
előbújt virág, hanem kín és szétzilált
sors, de magyar, ki törve is állva maradt,
s meg nem hajlott az álnokság súlya alatt.
Küldj oda, hadd legyek e nemzetnek fia,
ki elfogadta, hogy nem földi vígságot
megy magára venni, de a szabadság, a
megváltás tiszta vérét…, s ha majd felövez,
segíts tudnom, hogy e vér mire kötelez…
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és alkalmunk nyílt elbeszélgetni az ottani
önkéntesekkel a valós helyzetről.
Hála Istennek mi egy nyugodt napot
fogtunk ki, de ahogy mondták, bizony voltak napok, mikor ezerkétszáz menekültet is
fogadniuk kellett. Elsétáltunk az átkelőhelyhez is. Arról már tudtam, hogy ezt a falut
kettészeli a határ, de saját szemmel látni,
hogy a ház még idetartozik, de az udvaron
már a kerítés húzódik végig, az szörnyű. Istenem, micsoda sötétség lakozott az akkori
döntéshozók fejében!
Megtudtuk, hogy jelenleg körülbelül ötvenezer ember tartózkodik Ungváron, és a

fejleményektől függően kivárnak: maradhatnak, hazatérhetnek vagy menekülniük
kell tovább. Az általunk készített szendvicseket ők kapják meg.
Segítse az Isten őket, hogy a lehető leghamarabb véget érjen ez az értelmetlen
háború!
A délutáni órákban elköszöntünk a szelmenci önkéntesektől, és hazaindultunk.
Istennek hála épségben megjöttünk, és
eltölthetett az a jó érzés, hogy bár csepp a
tengerben, de mi is segíthettünk.
TM, az egyik önkéntes

„A jótékonyságról és az egymással való

közösségvállalásról pedig el ne feledkezzetek,

mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.”
(Zsid 13,16)
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A Jövőt építünk pályázat eredményhirdetésére és díjátadására 2022. március 28-án
került sor a Várkert Bazárban.
Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy
a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretén belül 2019-ben felépült Gólyavár épületünk építésze is díjazott lett.
Máté Tamás építésznek ezúton is gratulálunk!

Oktatás
Díjazott lett a Gólyavár is
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért
Felelős Államtitkársága 2022-ben – a cselekvő nemzet évében – Jövőt építünk címmel
pályázatot hirdetett a Kárpát-medencében
Magyarország Kormányának támogatásával megvalósított bölcsődei, óvodai létesítmények, épületek építészei részére, azzal a
céllal, hogy díjazzák és a közvéleménnyel is
megismertessék a mintaértékű bölcsődei,
óvodai létesítményeket, épületeket, valamint azok építészeit.
A Kárpát-medencei óvodafejlesztési
program keretén belül a külhoni magyar közösségek is több mint 900 új vagy felújított
épülettel gazdagodtak.
A benyújtott pályázatokat neves szakemberekből álló bírálóbizottság szakmailag értékelte és több kategóriában díjazta.

Istennek legyen hála, hogy óvodáskorú
gyermekeink ilyen szép és igényes környezetben nevelkedhetnek.
Molnár Sándor, lelkipásztor
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ADOMÁNYGYŰJTÉS!

Hirdetések

Ukrajnában kitört a háború. A Kárpátalján élők vagy az erőszak elől
menekülők megsegítésére egyházunk adománygyűjtést hirdetett.
Lelkészi Hivatalunkban a következő adományokkal lehet segíteni a
rászorulókat
PÉNZBELI ADOMÁNYOK
a lelkészi hivatalban, a templomba
kihelyezett perselybe vagy egyházunk Diakóniai Központja folyószámlájára:
SK15 0200 0000 0025 4004 5751
„Kárpátalja” megjelöléssel.
TARTÓS ÉLELMISZER
félkész ételek, liszt, cukor, rizs, bab,
tésztafélék, étolaj, tartós tej, konzervek, instant levesek, kávé, tea,
babapiskóta, sóspálcika, kekszfélék.
TISZTÁLKODÁSI ÉS MOSÓSZEREK
tusfürdő, sampon, szappan, intim
betét, wc papír, mosószer, mosogatószer.
ÖNKÉNTES MUNKA
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen segítenek (pl. rendszerezés,
csomagolás, szállítás…stb)
Minden segítséget, minden imát
hálásan köszönünk!

Ünnepi istentisztelet
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2022. április 1-jén 16.00 órai
kezdettel templomunkban tartja X. ülésszaka 2. ülésének nyitó istentiszteletét. Az Istentiszteleten Rákos Loránt és Ján Semjan
magyar illetve szlovák egyetemes lelkészi
főjegyzők hirdetik Isten igéjét.
Az ünnepi alkalom keretén belül lelkészszentelésre kerül sor, Berkesi Sándor
karnagynak átadjuk a Pálóczi Czinke István-díjat, Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok a nyugállományba
vonult lelkészeknek megköszönik hűséges
szolgálatukat, valamint Búza Zsolt pozsonyi
lelkipásztor előadásával megemlékezünk a
„gyászévtizedről”.
Az istentiszteleten énekkel szolgál a Fiatal Reformátusok Szövetsége Cantate Domino kórusa.
Mindenkit szeretettel várunk!

Állandó alkalmaink
Templomunkban szerdán, pénteken és
vasárnap tartunk istentiszteletet 10 órai
kezdettel.
A lelkészi hivatal, valamint a lelkipásztorok – betartva a higiéniai előírásokat – továbbra is elérhetőek. Keressenek bátran
minket!
A perselybe és Isten dicsőségére szánt
adományokat, valamint az egyházfenntartói járulékot a következő folyószámlára is
be lehet fizetni:
SK65 0900 0000 0003 8112 5607.
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