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  1. Bevezető üdvözlés – úrvacsorai felhívás 
_____________________________________ 

 
  „Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá-folyó mellett, hogy megalázzuk 
magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, 
hozzátartozóinknak és minden jószágunknak.“ 
/Ezsdrás 8,21/ 
 
      Kedves gyülekezeti tagok, testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 
      A 2021-es év a templomok újbóli bezárásával kezdődött, s hosszan 
belenyúlik ez a böjti időszakunkba is. Sajnos ez a járvány sem engem, 
sem néhány gyülekezeti tagunkat nem kímélt. Van miért tehát hálát 
adni az Úrnak, és van mit kérni is, többek között a vigasztalást 
hozzátartozók, ismerősök, kollégák, barátok elvesztése miatt bármely 
közösség tagjai voltak is.   
 
      A járvány egyelőre nem csitul, annak ellenére sem, hogy sokan 
még mindig tagadják a létezését, összesküvés-elméletekben hisznek 
inkább, mint Isten figyelmeztetésében, s azoknak a rendelkezéseknek 
a hatékonyságában, amelyeket szükséges betartani önmaguk és 
mások védelmében. Ne vegyük ezt félvállról, mert annál nagyobb a 
veszély, minél többen állnak a vírus terjedéséhez felelőtlenül.   
      A böjti időszak arról is szól, hogy önmagunkat mások mögé 
helyezzük, lemondunk a kényelemről, arról, ami addig megszokott volt 
az életünkben, és sokkal többet imádkozunk másokért, a világért, 
mélyebben fejezzük ki hálánkat Isten felé, megköszönve neki az életet, 
a rólunk való gondoskodást. Ebben az időszakban legnagyobb hálát 
mégis Krisztus szenvedéséért és áldozatáért adunk, aki nélkül 
elveszettek lennénk. Fontos, hogy naponként tartsunk alázatos 
bűnbánatot, s imádkozzunk, hogy méltó vendégei lehessünk 
Krisztusnak az Úrvacsorai közösségek idején.  
 

Úrvacsora és a református egyháztagság?  
 
     Az év első úrvacsorai alkalma a böjti időszakban van. A böjti 
időszak bármely vasárnapjára eshet ez, de legjobb annak első felében 
úrvacsorázni. A böjtben Krisztus szenvedésére figyelünk, s lelkileg 
felkészülünk a feltámadás napjának közösségére is, amikor a 
szenvedés, a könnyek örömmé változnak.   
 
      Ne hagyjuk ki ezeket az alkalmakat az életünkből. Hiszen tudjuk, 
csak az református gyülekezeti tag valóban, aki rendszeresen él 
az úrvacsorával. Az a gyülekezeti tag Krisztus gyermeke, aki 
rendszeresen közösségben van vele és a gyülekezeti hittestvéreivel. 
Ezért hívunk erre a közösségre mindenkit, aki eddig sok időn keresztül 
elmaradt a gyülekezetből, és az úrvacsorai közösségből, függetlenül 
attól hogy ennek milyen okai voltak. Isten és az ember közötti 
bűnbánat tárgyát képezi ennek megvallása, amelyre a gyülekezet 
lelkészeként mindenkit bíztatok és bátorítok. Az úr örül minden hozzá 
térőnek, a gyülekezeti közösség, az újonnan megválasztott gondnoknő 
és a presbiterek is örömmel fogadnak mindenkit, mihelyt a 
templomokat újra megnyitják. Erre készüljünk már most is lélekben.  
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Otthoni úrvacsora. Minden időszakban lehetőség van az otthoni 
úrvacsora vételére, amely azok számára fontos, akik idősek és a 
templomi úrvacsorai közösségbe már nem tudnak eljönni. Nem szabad 
azonban összekeverni a református házi úrvacsorát a katolikus utolsó 
kenettel. Tudnunk kell, hogy ez a római katolikus szentség sem az élet 
végét feltételezi a a beteg emberek számára, hanem a gyógyulás 
lehetőségét, a reményt, vigaszt hozza, és az élet szentségét biztosítja.   
 
A református úrvacsora szintén szentség!  
A reformátusok számára évente legalább hat alkalommal kötelező 
részt venni ebben a közösségben, függetlenül attól, hogy beteg, vagy 
egészséges az ember.  
Ez egy közösségi alkalom, amelyre a legtöbb esetben a  templomban, 
a gyülekezetben kerül sor. De fontos, hogy a gyülekezetekben legyen 
házi úrvacsora is az idősebbek részére, mert minden életkorban fontos 
a Krisztussal való közösség. A házi úrvacsorát is minden alkalommal a 
gyülekezet lelkésze vezeti, a család minden református tagja 
bekapcsolódik. A gyülekezetből részt vesz rajta a gyülekezet 
gondnoka, és a bármely presbiter, vagy gyülekezeti tag.  
       Fontos, hogy az úrvacsorára mindenki alázattal és bűnbánattal 
készüljön. Csak konfirmált reformátusok élhetnek vele, s kizárólag 
olyanok, akik komolyan és Isten előtti őszinteséggel készültek fel rá.   
 
      Mi reformátusok hisszük, hogy az úrvacsorában a hívő keresztyén 
az élő Krisztussal a Szentlélek által találkozik és egyesül, aki 
lelkiképpen van jelen, így Krisztus megváltó halálának és 
feltámadásának minden áldásában részesül. Hisszük, hogy az 
úrvacsorában, amennyiben őszintén megvalljuk bűneinket, Krisztus 
megbocsátja azokat. „Ez az én vérem, a szövetség vére, amely 
sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára." /Máté 26,28/ 
 
Úrvacsora a járvány ideje alatt.  
Mivel jelenleg a templomaink zárva vannak és tiltott a gyülekezeti 
tagok találkozása is, ezért ideiglenesen megengedett az 
Úrvacsoravétel egy különleges gyakorlata. Kizárólag ebben az 
időszakban a konfirmált református egyháztag veheti otthonában az 
úrvacsorát egyedül is. Előtte fontos a naponkénti bűnbánat, de az 
úrvacsora külsőségeire is nagy gondot kell fordítani. Biztosítani kell a 
csöndet és a zavartalanságot, az asztalt ünnepi fehér abrosszal kell 
megteríteni, a kenyeret egy erre az alkalomra használatos tálcára 

helyezzük, a bort egy megfelelő pohárba töltjük.  Fölhelyezzük a terített 
asztalra, és az Istentiszteletet, majd az úrvacsorai liturgiát követve 
vesszük magunkhoz a kenyeret és a bort, ahogy az a liturgiában a 
lelkész részéről elhangzik.    
Ahogy említettem, az Úrvacsora a református egyház egyik szentsége 
/másik a keresztség/, ezért lefolyásának minden kis részlete ehhez 
méltóan kell végbemenjen. 

 
________________________________________________________ 
 
Mikor és hogyan? A péderi és jánoki gyülekezet tagjai az úrvacsorai 
alkalmat a gyülekezeti honlapunkon követhetik végig. Így volt ez már a 
múlt évben is az újbori alkalommal. Nagy öröm volna, ha úgy tudnánk 
venni az úrvacsorát, hogy gyülekezeti tagjaink egy időpontban 
hallgatnák az Igehirdetést és vennének részt az úrvacsorai 
közösségben.    
     
        Az idei böjti úrvacsorai Istentiszteletre készüljünk böjt harmadik 
vasárnapján, március 7-én délelőtt 10:00 órától. Az úrvacsorai 
Istentiszteletet és a liturgiát hanganyag segítségével kövessük együtt 
az adott időpontban a gyülekezet honlapjáról.   
A gyülekezeti honlap címe: www.refpeder.sk 
A honlapon található felső gombok közül kiválasztjuk Prédikációk 
gombot, majd a legfrissebb tartalomra kattintva kinyitjuk a Böjti 
úrvacsorai Igehirdetés liturgiával címet, amely hangzó igehirdetést 
tartalmaz. Egy időpontban úrvacsorázva egy gyülekezetté tudunk válni 
Krisztus közösségében akkor is, ha fizikailag nem lehetünk együtt. 
Készüljünk erre az alkalomra mindnyájan.  
 
Istentiszteleti és közösségi lehetőségek. 
      Jelenleg a gyülekezet honlapját használjuk a közösségi alkalmak 
pótlásaként, amelyet ebben az időszakban főleg írott és hangzó 
igehirdetésekkel bővítünk. 
      Ezen kívül jelen van a gyülekezet a facebook közösségi portálon is. 

http://www.refpeder.sk/
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A gyülekezeti csoport Péderi Református egyházközség - Jánoki 
Református Szórványgyülekezet név alatt az alábbi linken található:  
https://www.facebook.com/groups/1951542541622840  
Aki teheti, látogassa meg minél gyakrabban ezeket a felületeket, 
olvassuk és hallgassuk az igei tartalmakat. az imaórák ajánlásait, s 
csatlakozzunk minél többen tagként a közösségi oldalhoz is. A 
csatlakozás nem korlátozott, más gyülekezetek tagjait is szeretettel 
várjuk.     
      Tápláld lelkünket című gyülekezeti kiadványunkat nyomtatott 
formában igyekszünk eljuttatni a gyülekezet tagjaihoz, amennyire ezt 
anyagi és emberi kapacitásunk engedik. A 2020-as évben 5 számmal 
indítottunk. Idén négy kiadványt tervezünk, de ez igény szerint 
változhat. A kiadvány a gyülekezet honlapján is olvasható. 

        A járvány és a böjti időszak különösképpen ráirányítja 
figyelmünket az imádság fontosságára, erejére és szükségességére.    
Vigyük hálánkat és kéréseinket Isten elé. Ahogy az Ige mondja, 
tartsunk böjtöt alázatos szívvel, s kérjünk magunknak, szeretteinknek, 
s házunk minden élőlényének „jó utat” az Úrtól. Helyezzük az életünket 
az ő kezébe. Áldás, békesség! 
 
Fecsó Kassai Yvett, lelkésznő 

________________________________________________ 
 

A gyülekezet honlapja:  
www.refpeder.sk 
Prédikációk 
Böjti úrvacsorai Igehirdetés liturgiával 
 
Facebook:  
https://www.facebook.com/groups/1951542541622840 
Péderi Református Egyházközség - Jánoki Református 
Szórványgyülekezet 
 
Tápláld lelkünket – gyülekezeti kiadvány  
nyomtatott formában, honlapon, facebookos oldalon 
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2. Böjti igehirdetés  
___________________________________ 

 
Ének                 65. zsoltár - A SIONNAK HEGYÉN, ÚR ISTEN 
Fohász  
     Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az Úr Jézus 
Krisztustól, Ámen. 
Ének                151. dicséret - URAM ISTEN, SIESS 
 
Igeolvasás      Textus: Jelenések 21,5-8 
A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd 
meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak! És ezt mondta nekem: 
Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok 
majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, 
örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.  De a 
gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és 

https://www.facebook.com/groups/1951542541622840
http://www.refpeder.sk/
https://www.facebook.com/groups/1951542541622840
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paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden 
hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye: ez a második halál. 

Igehirdetés    A mai böjti igében a „királyi székben ülő” Isten szólal meg, 
aki kimondta a mindenség megújításának nagy ígéretét:„Íme, mindent 
újjá teszek”, s mindjárt utána azt is, hogy mindez „Meglett”. 
     A Jelenések könyve egy olyan világba visz bennünket, ahol ez a 
„meglett” már valóság. De mi, akik ma élünk, és János apostol korábban 
élt olvasói számára is ezek még csak a jövő dolgai. Jézus a kereszten 
ezt így jelentette ki: „Elvégeztetett”. Jézus szenvedésében, a keresztre 
való eljutásban, kereszthalálban a világ megváltása történt meg. Jézus 
szenvedésére gondolva, ezt elfogadva, és a saját életünket ennek a 
szenvedésnek a fényében vizsgálva eljuthatunk az utolsó időkbe, amikor 
a világmindenség megújítása történik meg.  
 
     Az ember gyakran kutatja a jövőt. Milyen lesz, hogyan fogunk élni? 
Jót, vagy rosszat hoz? Manapság társul hozzá a kérdés, hogy mikor lesz 
vége a világjárványnak, amelyben még sokan ma sem hisznek. Az 
ember sokszor ilyen hitetlen. Nem hiszi azt sem, ami a szemei előtt van, 
nem hiszi, amikor látható, érzékelhető veszély van a közelében, hogyan 
hinné el azt, ami ugyan már egy örök isteni világban elvégeztetett, 
meglett, de ebben a világunkban még csak tartunk e felé az elvégzett és 
beteljesített jövendő felé.  
      Isten mai Igében hangzó szava arra nagy ígéretre tesz pontot, amely 
így hangzik: „Íme, mindent újjá teszek”. S Istennek ez a cselekvő 
szeretete hozza az ember számára a szabadulás lehetőségét, 
szabadulást a fájdalmakból, a szenvedéstől, megtisztulást a bűntől, 
megújulást a romlásból. 
      S mit tehetünk mi? Kell-e nekünk tennünk egyáltalán valamit? 
Természetesen igen, mert a jövőre való várakozásunkban azt várjuk, 
hogy a királyi trónon ülő fiává fogadjon, s nemcsak lelkünket, hanem 
testünket is megváltsa az örök életre. S ezt mi nem várhatjuk tétlenül. A 
mi mai életünkben kell eldöntenünk, hogy milyen a mi személyes 
viszonyunk ehhez a trónon ülő Királyhoz. Hogy annak, aki számon tartja 
gyöngeségeinket, bukásainkat, harcainkat, bűneinket, vajon át tudjuk-e 
adni az életünket? Tudjuk-e hinni mindazt, amit ő kijelentett? Tudjuk-e 
hinni, hogy a mélységes a keresztre vezető szenvedés útja lehet a mi 
megtisztulásunk lehetősége? S hisszük-e, hogy ennek a keresztútnak a 
mi mában elkövetett bűneink is okai voltak? Hisszük-e, hogy a Krisztus 
feltámadásába vetett hit által a mi bűneink eltöröltettek?  
      A trónon ülő egybegyűjti azokat, akik gyengék voltak, botladoztak, 

akik bűnbe estek, de akik hittek, és ebben a hitben mindvégig megálltak. 
Ezeknek a bűnösöknek, akik megtértek hozzá a kegyelmet ingyen adta 
és adja, hogy vele együtt győzzenek.  
     Az Ige az utolsó napról beszél, s azt, mondja, hogy nem felejtődik el 
minden, hanem lesz ítélet. Lesz, akik fiúvá fogadtatnak, s lesznek, akik 
eltaszíttatnak. Kemény beszéd ez, de az Ige a kegyelem mellett ezt a 
kemény beszédet is hirdeti. Az élet fája és az élet vize mellett lesznek 
áldozatok, a hitetlenség és a bűn áldozatai, akiket a második halál 
teljesen elnyel, ez a végleges elvettetés: „de a gyáváknak és 
hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a 
varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és 
kénnel égő tóban lesz a helye: ez a második halál.” Akik hallgatták 
Jézus beszédét, mégsem változtak, mégsem indította meg őket Jézus 
szenvedése, és azoknak a szenvedése, akik a környezetükben élnek, 
azok az örök élet lehetőségét taszítják el maguktól.   
 
      Nagyon sok ember számára az Isten csak kezdeténél van jelen, a 
teremtésnél, amikor az élete elindul, amikor a szülők megkeresztelik, 
amikor gyerekként tudnak engedelmeskedni a szőlőknek, s Istennek is. 
Felnőttként, amikor egyre több hatás éri az embert, már nehezebb 
engedelmesnek maradni, nehéz hinni Isten szavát, mert azt hisszik, az a 
tökéletes emberekről és a tökéletes földi életről szól. Egyre nagyobb 
különbséget látunk ennek a világnak a működése, és a biblia 
idealisztikus élet követelményei között. Kiderül, nincs egy igaz ember, s 
a világ tele van igazságtalansággal és bűnnel, s ezzel nagyon sokan 
lelkileg nem tudnak mit kezdeni. Ezért nem hogy közelebb kerülnének 
Istenhez, hanem egyenesen őt okolják a tökéletlen világért. Nem veszik 
észre, hogy a saját tökéletlenségük, szeretetlenségük, bűneik azok, 
amelyek mérgezik az életet. De a Biblia Istene nemcsak az első, hanem 
az utolsó is, Alfa, és Omega. Ha bölcsességét, szeretetét, hatalmát 
látjuk a kezdetnél, ugyanez meg fog mutatkozni a végénél is. Bár ma 
még  nem látjuk, de hihetünk benne, és várhatunk erre az Istennel 
együtt való végre.  
      „Ezek az igék megbízhatóak és igazak” – olvassuk. A keresztyén, 
hívő ember megtapasztalta ezt az igazságot. Élő beszédként vette 
belőle a figyelmeztetést, a vigasztalást, a szabadítást, a hitre való 
buzdítást, a bátorítást. S ahogy hiszünk a Krisztus szenvedéséről, 
haláláról és feltámadásáról szóló bizonyságtételnek, úgy tudunk hinni az 
utolsó időkre vonatkozó kijelentésnek is.  
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     Éljünk mindnyájan ezzel a lehetőséggel, ne csak az életünk elején, 
hanem egész életünkben tartsunk ki a Krisztusban való hit mellett. Nagy 
ajándék ez! S ne törődjünk azzal, hogy az emberek nagy része erre nem 
képes. Sokan nem képesek azok közül sem, akik az egyházaknak a 
tagjai. Jézus maga mondja: „Nem mindenki megy be a mennyek 
országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki 
cselekszi az én mennyei Atyám akaratát”./ Mt7,21/ Ehhez azonban meg 
kell tapasztalni, és meg kell látni az elesettséget, a szegénységet, a 
lelketlenséget, s szomjazni kell Isten Országát, és igazságát.  
 
     Krisztus a keresztre felé vezető úton engedelmes volt, átadta magát 
a világ gyűlöletének, igazságtalanságának. Szenvedett, mert tudta, hogy 
értünk megy a keresztre, és értünk áldozza magát, hogy megtörténjen 
az „elvégeztetett”és a „meglett”. S nekünk ezt az a bennünket végtelenül 
szerető engedelmes Krisztust kell megismernünk és követnünk. Meg kell 
látnunk mellette önmagunkat, megismernünk a saját indulatainkat, teljes 
lelkünket, hogy rádöbbenjünk a félelmetes és megrendítő Isteni 
igazságra, mennyire kicsiny a bennünk lévő szeretet az övé mellett, és 
mennyire képtelenek vagyunk még erre a kicsire is nélküle.  
 
      Adja az Isten, hogy rádöbbenjünk, hogy szükség van rá, hogy 
megtérjünk hozzá,  hogy belőle merítsünk erőt a jóságra, a szeretetre, 
az önzetlenségre. Kérjük az Urat, hogy segítsen megtapasztalni az ő 
áldozatának áldásait, és megváltoztatni az életünket úgy, hogy miénk 
lehessen a trónon ülő Király ígérete: „Én adok majd a szomjazónak az 
élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és 
Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.” Így legyen! Ámen.  
 

 
_______________________________________________________ 
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Ima      Értünk szenvedő, megfeszített Krisztusunk, hálával köszönjük, 
hogy letetted értünk az életedet, s köszönjük, hogy újra felvetted 
győzedelmesen, s ott ülsz az Isten jobbján, a menny trónusán. Téged 
kérünk, irgalmazz nékünk kegyelmed által! Hallgasd meg a mi 
bűnvallásunkat, s kérünk, hogy tégy szabaddá bennünket.  
Töredelmesen valljuk meg előtted, hogy sokszor feledkeztünk meg 
rólad az elmúlt időszakban, hitünk meggyengült, s nem voltunk elég 
hálásak a te jótéteményeidért. Ebben a járványos időben is inkább 
csak magunkra gondoltunk, s megfeledkeztünk felebarátaink, 
gyülekezeti testvéreink gondjairól, megfeledkeztünk az egyházadról. 
Nem kísértük figyelemmel a nekünk szánt útmutatásaidat, a napi igét, 
táplálékot, nem csöndesedtünk el naponként előtted, nem adtunk 
hálát, s nem tőled kértük a segedelmet az életünk problémáinak 
megoldásához. Megvalljuk előtted, hogy minden más fontosabb volt 
számunkra, mint az irántad való tisztelet és szeretet. Urunk sokszor 
elhatalmasodik bennünk az önzőség, az irigység, a gyűlölet, a 
büszkeség, kevélység, gőg, fösvénység, kapzsiság, zsugoriság, 
torkosság, mohóság, bujaság, harag, lustaság és a jóra való restség. 
Visszagondolunk az eddigi életünkre, s az életünk elmúlt időszakéra, s 
ha valóban elcsöndesedünk előtted, meglátjuk ezeket a bűnöket 
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gondolatainkba, cselekedeteinkben. Kérünk, Urunk, hogy te segíts 
ezeket meglátni nekünk, ha vakok vagyunk saját bűneinkkel 
kapcsolatosan. Mutasd meg rossz gondolkodásunkat, és mutass rá 
konkrétan kinek és mikor ártottunk a felsorolt bűnök által, s kérünk, 
segíts bennünket, hogy ezeket letegyük a te keresztedre. Tudjuk, 
Urunk, hogy ez nem megy könnyen, hiszen a lelkiismeret-furdalás 
mindaddig ott lesz bennünk, amíg ezeket jóvá nem tesszük. Kérlek, 
segíts, hogy a felismerés után jóvá is tegyük ezeket. Ha valakinek 
ártottunk, tudjunk utána menni, jóvátenni az ellene elkövetett 
bűneinket, tudjunk bocsánatot kérni tőle. Tudjuk Urunk, hogy csak 
akkor lehetünk a te gyermekeid, s csak úgy fogadsz el bennünket, s 
csak úgy teszed semmissé bűneinket, ha látod bennünk az őszinte 
fájdalmat az elkövetett bűneink miatt, a mély lelki bánkódást, s a jobbá 
válás igaz szándékát. Kérünk, add meg nekünk ezeket, hogy valóban 
irántad való tisztelettel, és hálás szívvel álljunk eléd, s igaz szívvel 
esedezzünk a te megbocsájtásodért. Kérünk, Te add az erőt, hogy 
tudjunk bocsánatot kérni ne csak tőled, hanem mindazoktól, akinek 
ártottunk, vagy akiket megbántottunk. Urunk, adj nekünk ehhez 
alázatot, és bátorságot is.  
      Kérünk, hogy te légy velünk akkor, amikor rendezni akarjuk ezeket 
az adósságainkat feléd.  
Hálásak vagyunk, Urunk, hogy ezt még megtehetjük, mert még tart a 
kegyelmi idő, még meghagytad életünket, hogy megerősödjünk hitben, 
hogy rendbe tegyük az életünket, az emberi kapcsolatainkat és a veled 
való kapcsolatunkat is.  
      Urunk, a következő vasárnapon a te asztalod köré kellene 
gyűlnünk. A járvány miatt újra csak otthonainkban vehetjük az 
Úrvacsorát, a kenyeret és a bort. Urunk kérünk, add, hogy ehhez 
megteremtsük a feltételeket, amint ahogy azt már korábban is tettük, S 
amennyiben nem tettük, most adj lehetőséget és akaratot, hogy 
megtegyük. Hét közben az Úrvacsora előtt vegyük elő naponként a 
Szentírást, és imádkozzunk minden nap a bűneink bocsánatáért. 
Kérünk, add, hogy elcsöndesedjünk majd a bűnbánati Igehirdetés 
alkalmával is pénteken este, amelyet szintén olvashatunk és 
hallgathatunk a honlapon keresztül azokkal a gyülekezeti tagjainkkal 
együtt, akiknek fontos mindaz, amit Te értünk tettél. Kérünk, ne 
engedd, hogy erről megfeledkezzünk, hisz tudjuk, hogy csak úgy 
lehetünk a te gyermekeid, a te fiaid, ha közösségben vagyunk veled az 
Úrvacsorában is. Hitünknek és lelki életünknek nagyon fontos része 
mindez. Kérünk, készíts erre a böjti ünnepre bennünket méltóképpen. 

Add, hogy figyelemmel kísérjük saját cselekedeteinket, saját 
gondolatainkat, hogy bűneink el ne hatalmasodjanak rajtunk. S 
esedezünk hozzád, hogy mindezek után fogadj fiaddá bennünket, s 
ments meg bennünket a második haláltól. A ajándékozz meg erős 
hittel, hálatelt szívvel, s örök élettel. Ámen.  
Mi Atyának…. 
 
Adakozásra való felhívás  
      Testvérek, ne feledjük, hogy minden hálaáldozat és adakozás az 
Istentisztelet része. Hálánk nélkül az Úr felé mondott imánk is üres 
marad. Ha áldozatosak vagyunk, javait az Úr megsokasítja a i 
életünkben is. Buzdítsanak ma is bennünket Pál apostol szavai:  
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne 
kedvtelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az 
Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét 
kiárassza reátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel 
rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre." 
(2Kor 9,7-8) 
 
Áldás 
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek 
közössége legyen mindnyájunkkal, Ámen.  
 

 

 

3. A böjt története 

____________________________________________________ 
 
Böjt az ÓSZ-ben 

       Izráel életének korai szakaszában a böjtnek nem jut akkora szerep 
a kegyességi életgyakorlatban, mint amilyent gondolnánk. A pátriarkák 
történetében a böjt gyakorlata egyáltalán nem fordul elő. A böjt 
megítélése, mint az alábbiakból kitűnik, a későbbiek során is 
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kétféleképpen érthető, ami összefügg azzal, hogy az ÓSZ az 
aszketikus életideált nem értékeli túl, másrészt az ÓSZ általában 
szembenáll a varázslással, a mágiával, különösen is annak olyan 
formájával, amely Istent akarná bármilyen eszközzel befolyásolni, 
s ennek veszélye a böjtölés esetében is fennáll. 
     Az ÓSZ azt a böjtöt tartja legitimnek, amelyben valamilyen módon 
az embernek Jahve iránti tisztelete, szeretete, bűnbánata jut 
kifejezésre (Zsolt 69,11; Ézs 58,1kk; Zak 7,5kk). Ilyen Mózes 
negyvennapos böjtje (2Móz 34,28). A mózesi törvény egyetlen 
általánosan kötelező érvényű böjti előírást tartalmaz: a hetedik hónap 
tízedik napján, az engesztelés ünnepén, ekkor kötelező az 
önmegtartóztatás (3Móz 16,29kk; 4Móz 29,7kk). Itt sem maga a böjt áll 
a középpontban, hanem a munka beszüntetése és az áldozat 
bemutatása. 
  
    Az egyéni, vagy közösségek alkalmi böjt az idők folyamán teret nyert 
Izráelben is. 
Izráel a benjáminiak elleni két vereség után, a győztes ütközet előtt 
böjtöl (Bír 20,26). Háború előtt hirdet böjtöt Jósáfát is (2Krón 20,3).  
Találkozunk a bűnbánati böjt gyakorlatával (1Sám 7,6; 1Kir 21,27) és a 
gyász miatti böjttel is (1Sám 3l,13; 2Sám 1,12; 1Krón 10,12). 
Bűnbánati elemek is vannak Dávidnak Betsabé gyermekéért tartott 
böjtjében (2Sám 12,16). Betegekért való böjtölésről olvasunk a Zsolt 
35,13-ban is. Két esetben is szerepel a böjt kifejezetten negatív 
összefüggésben: Saul az éndóri aszszonynál tett látogatása előtt 
böjtölt (1Sám 28,20), Aháb pedig gonosz szándékkal hirdet böjtöt (1Kir 
21,9). Egyedülállóan magasrendű viszont a zsoltáros vallomása: Isten 
ügyéért böjtölt (Zsolt 69,11). 
      A fogság után szélesedik a böjt gyakorlata. Eszter könyvének 
története indokolja meg a Púrim ünneplését, és az ezzel kapcsolatos 
böjtölést (Eszt 9,31); itt maga a történet is általánosabb böjti 
gyakorlatra utal (Eszt 4,3.16). Zakariás évente több alkalommal tartott 
böjtről tudósít (Zak 8,19). Nehémiás az otthoni hírek hallatán böjtöl 
(Neh 9,1). Ezsdrás pedig jó útja érdekében hirdet böjtöt (Ezsd 8,21). 
      A prófétai igehirdetésben a böjt jogosultságának elismerése mellett 
(Jer 36,6kk; Jóel 1,14; 2,12kk) feltűnik a külsőleges, hamis böjt 
elítélése.  
A böjt csak a teljes, belső megújulással együtt töltheti be szerepét 
(Ézs 58,1kk; Jer 14,12; Zak 7,5). 

 
 
11. századi református templom falfestmény - Szalonna, HU 

 Böjt az ÚSZ-ben 

       Az ÚSZ-i korra az ÓSZ-i böjtölési gyakorlat kibővült. Az onnan 
ismert általános böjti alkalmak kiegészültek különösen is az elsősorban 
farizeusok által gyakorolt heti két böjtöléssel, valószínűleg hétfőn és 
csütörtökön (Lk 18,12). Ezen túl megmaradt az alkalomszerű egyéni 
böjt is (Lk 2,37).  
     Jézus maga negyvennapos böjttel készült messiási szolgálatára  
(Mt 4,2 par), és általában nem vetette el a böjtölés lehetőségét. Elítéli 
viszont a farizeusok külsőleges, formális böjtölését (Mt 6,16kk par). 
Keresztelő János és tanítványai böjtjét nem ítéli el, de saját 
tanítványainak böjtjét indokolatlannak tartja, amíg ő velük van  
(Mk 2,18k par). 
 
      Nem lehet kizárni annak a feltételezését, hogy az ősgyülekezet 
változatlanul megtartotta és gyakorolta az engesztelés napjával 
kapcsolatos böjtölést, erre látszik utalni az ApCsel 27,9 adata, bár ez 
értelmezhető úgy is, mint egyszerű időpont-meghatározás. Találunk 
viszont adatokat az alkalomszerűen gyakorolt böjtöléssel 
kapcsolatban, ennek sajátos és többször előforduló formája az, 
amelyet a szolgálatra történő kibocsátás esetében tartottak (ApCsel 
13,2k; 14,23). Ezekben az esetekben megfigyelhető a böjtölésnek az  
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IMÁDKOZÁSSAL történő szoros összekapcsolása. Ez az 
összekapcsolódás az egyház életének későbbi időszakában általános 
gyakorlattá vált, erre látszik utalni a Mt 17,21.  
Böjtnek minősíthető Pál háromnapos önmegtartóztatása megtérésének 
eseménye után (ApCsel 9,9). 

      Az apostoli tanítás a formális, kultikus célzatú böjt előírásairól nem 
szól. Ez ha fennmaradt is a gyülekezeti gyakorlatban, elveszítette 
jelentőségét. A Kol 2,16 egyenesen értelmezhető úgy is, mint a 
meghatározott napokon történő, formális böjtölés gyakorlatának 
elvetése. Ezzel szemben érvényesül a valamilyen célért, elsősorban 
mások megsegítése érdekében történő lemondás szempontja (2Kor 
8,1kk; Filem 14 stb.). 
https://srta.hu/reformatus-kegyessegunk-elfelejtett-formaja-a-bojt 
 

 
 
Református gyülekezeti terem – Péder 

 
4. Gyülekezeti imaóra –  hétfő 20:00 óra  
_______________________________________ 
Ebben az időpontban mindenki, aki bekapcsolódik, otthoni, belső 
szobájában imádkozik. Imakéréseket várunk minden alkalomra.  

Ének: 42 zsoltár- Mint a szép híves patakra                                
 
IgeolvasásLukács 7, 1-10  
          Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára 
mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, 
akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt, és haldoklott. Amint hallott 
Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, és 
mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték: 
Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építtette a 
zsinagógát is nekünk. Jézus pedig elindult velük. Amikor már közel járt 
a házhoz, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki: Uram, 
ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ezért 
magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem 
csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá rendelt 
ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok az 
egyiknek: Menj el – akkor az elmegy; és a másiknak: Jöjj ide – akkor 
az idejön; és ha azt mondom a szolgámnak: Tedd meg ezt – akkor az 
megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és 
hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz: Mondom nektek, 
Izráelben sem találtam ekkora hitet. Amikor a küldöttek isszatértek a 
házba, a szolgát egészségesen találták. 
 
Ima  
      Mindenható Urunk, Istenünk, kérlek, állíts meg egy csöndes percre 
a nap végén, hogy elmondhassam neked a legbelsőbb gondolataimat. 
A legfontosabb ezek közül, hogy hálás vagyok, hogy te szeretsz 
engem és gondoskodásoddal, áldásoddal veszel körül. Uram, tudom, 
hogy ebből a szeretetből tudok igazán áldott módon élni, s lelkem 
szereteted által tud megújulni.  
Kérlek erősítsd bennem a bizalmat, hogy követni tudjalak, s neked 
szentelve az egész éltemet tudjalak mindig magasztalni! 
      Urunk, fohászkodunk gyülekezeteinkért, egyházunkért, annak 
minden tagjáért, Kérünk téged, hogy erősítsd meg választottaidat 
hitben, irántad és egymás iránit szeretetben.  
      Imádkozunk azokért, akik valamilyen betegségben szenvednek, 
kérünk, hogy adj nekik türelmet nehézségeik elviseléséhez, és 
amennyiben lehet, adj nekik gyógyulást. /név szerint/ 
Urunk, imádkozunk azokért, akik szerettüket veszítették el az utóbbi 
időben, s lelkük gyászban és fájdalomban van, kérünk, vigasztald őket, 
és add, hogy elhunyt hozzátartozójukra téged áldva gondoljanak, 

https://srta.hu/reformatus-kegyessegunk-elfelejtett-formaja-a-bojt
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hálásan emlékezzenek az együtt töltött időre, beszélgetésekre, 
ölelésekre.   
     Urunk, imádkozunk hozzád, mert neked hatalmadban van 
megállítani ezt a világjárványt is. Tehozzád fohászkodunk, hogy ez 
minél hamarabb megtörténjen. Kérünk, adj vezetőinknek bölcsességet 
az intézkedésekben, minden embernek felelősséget a rendelkezések 
megtartásában, hogy akik megkapták a vírust, ne fertőzzenek meg 
másokat akarva, vagy akaratlanul.  
Kérünk járványban lévő betegnek adj reménységet a gyógyulásra, adj 
kitartást a nehézségek elviselésére, vedd el belőlük a haláltól való 
félelmet. Hozzád fohászkodunk, hogy óvd meg ezt a világot a sok-sok 
járvány okozta áldozattól. 
      Urunk, tudjuk, hogy mindezt azért bocsájtottad ránk, mert bűneink 
megszaporodtak, az önzőségünk megnövekedett, és a benned való 
hitet elhagytuk. Kérünk, adj bűnbánatot ennek a világnak, add, hogy 
terád tekintsen és téged tartson megváltó Istenének minden 
teremtmény.  
      Urunk, köszönjük, hogy neked terved van ezzel a kicsiny 
gyülekezettel a péderi és jánoki reformátusokkal, köszönjük, hogy még 
vagyunk, és ennek a közösségnek a kis magja szívén viseli a 
gyülekezet többi tagját, hitét, sorsát, hozzád való tartozását. Add, hogy 
ahogy eddig is, ezután tudjuk imában hordozni azokat, akik 
eltávolodtak a közösségtől, a benned való hittől, elidegenedtek a 
templomtól, akiknek a te neved semmit nem jelent. Kérünk téged, hogy 
gyújts tüzet a szívükben, hadd érezzék meg, hogy Te mindenkit 
szeretettel fogadsz, hadd érezzék meg megváltó kegyelmedet, s azt, 
hogy a gyülekezeti közösség szeretettel várja őket a gyülekezeti 
alkalmakra, amikor a templomok és az istentiszteleti lehetőségek újra 
adottak lesznek. Kérünk, addig engedd, hogy bekapcsolódjanak a 
közösségi életbe az kiküldött istentiszteleti szövegek és az imaórák 
által, a gyülekezeti honlap látogatásával, ahol Istentiszteleteket 
hallgathatnak, és a facebookos gyülekezeti csoport által, akik 
áldozatos odafigyeléssel gondolnak egymásra és a gyülekezet többi 
tagjára.  
Urunk, hálát adunk neked a gyülekezeti terem megépüléséért, s 
minden felújításért a parókia épületén. Köszönjük a támogatást a 
gyülekezeti tagok anyagi támogatását és áldozatos munkáját. S hálát 
adunk a templom felújításáért is, azért, hogy te figyelmed 
középpontjában tartod, s látjuk rajta a te áldásodat.  Köszönjük, hogy 
adtál lehetőséget, gyülekezeti és gyülekezeten kívüli támogatókat. 

Köszönjük, hogy megóvod ezt a hitélet központjának, de történelmi 
értéknek is, Kérjük, hogy adj majd sok hívő embert, aki meglátogatva 
ezt az ősi építményt megérzi falai között a te áldásodat, hitének 
megerősödését is.  
Urunk, dicsérünk és magasztalunk Téged, s kérünk, újítsd meg 
kegyelmedet mindnyájunkon. Ámen.  
Mi Atyánk…. 
 
Ének: 134 zsoltár - Úrnak szolgái mindnyájan.. 
/vagy más kedvenc ének/ 
 

 

 
5. Böjti tanácsok minden napra 
 
     Közzétette a Magyar Református Egyházak Tanácskozó 
Zsinata, használja a brüsszeli magyar református közösség és 
még sok gyülekezet a Kárpát-medencében 
http://www.tzsinat.hu/ 
 
_____________________________________________________ 
 
1. hét 
      1. Vasárnap, böjtfő: családunkkal együtt menjünk istentiszteletre 
(ha valaki egyedül van, rokonával vagy barátjával)! 
      2. Tartózkodjunk a televíziótól, amivel visszavonulót fújunk lelki 
szféráinkba, jelezvén, hogy az ünnep megkezdődött! 
      3. Vegyük fel valakinek a keresztjét: miképpen Cirénei Simon vitte 
Jézus keresztjét. Lehet az egy szomszéd, barát, családtag, munkatárs 
vagy bárki, aki valamilyen nehézséggel küzd. Tegyük a „vállunkat” a 
terhe alá! 
      4. Mondjunk le valamilyen kedvenc ételünkről/élvezeti cikkről! 
Figyeljünk arra, hogy éhségünk mélyebb legyen: nem csak az étel 
után, hanem Isten után vágyakozzunk! 
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     5. Vegyük észre a természet szépségeit és csodáit! Isten 
csodálatos világot adott, örüljünk és adjunk hálát érte! 
     6. Imádkozzunk azokért, akikkel a nap során találkozunk! 
     7. Takarítsuk el a szemetet! Az otthonunkban, a munkahelyünkön 
felhalmozódó rendetlenség a szívünkben uralkodó rendetlenséget is 
tükrözheti. Tégy rendbe egy fiókot, elhanyagolt mellékhelyiséget és 
gondolj arra, Isten hogyan akar rendet tenni benned! 
 
2. hét 
     8. Kezdd el olvasni a Márk evangéliumát saját időbeosztásodnak 
megfelelően, de érj végére húsvétig! A Bibliából ma olvasott személy 
egy jó jellemvonása álljon példaként előttünk, és igyekezzünk azt 
megvalósítani! 
     9. Félelem-böjt. Valahányszor félelem támad bennünk, érzésünket 
formáljuk hálaadó, magasztaló imádsággá, amiben kifejezzük, hogy 
Istenbe vetett bizalmunk nagyobb, mint a félelmünk. Figyeljük, 
mennyivel könnyebb a napunk, ha a hit és nem a félelem diktál! 
     10. Bocsássunk meg! A Miatyánkban azt kérjük, úgy bocsásson 
meg nekünk, ahogy mi egymásnak. 
     11. Rádió-böjt vagy számítógép-böjt. Ma ne kapcsold be! Olyan sok 
hanggal és zajjal töltjük meg az életünket, hogy ama halk és szelíd 
hangot nem tudjuk meghallani. 
     12. Emlékezz egy áldott elődödre! Azért lehettünk hívővé, mert 
valaki beszélt Róla nekünk. Lehet az egy idősebb családtag, rokon, 
barát, aki már lehet, hogy nem is él. Idézd emlékezetedbe azt, amit tőle 
tanultál. 
     13. Erőszak-böjt. Ne hangoskodj, ne légy erőszakos, de légy 
türelmes! 
     14. Ma a gyülekezetedért és lelkipásztorodért imádkozz, akire Isten 
az igehirdetés szolgálatát bízta, emlékezz: a papjával perlő népen nem 
lehet áldás! 
 
3.hét 
     15. Vegyünk részt az istentiszteleten! Énekeljük az énekeket, 
figyeljünk az imádságokra, bibliai felolvasásokra, igehirdetésre. Ha 
lehet, istentisztelet után beszéljünk róla! 
     16. Figyelj oda arra, amit a másik mond! Egyik legjobb eszköz arra, 
hogy kifejezzük megbecsülésünket a másik ember iránt, ha 
odafigyelünk rá. 
     17. Hallgassunk! Ma a csendet ízlelgessük, és figyeljük, Isten talán 

valami nagy hiányérzetünkre választ akar adni. 
     18. „Cicoma”-böjt. Ma ne használj szépítőszert! Csak tartsd tisztán 
magad! 
     19. Adakozz! Mondj le édességről, cigarettáról vagy valami 
olyasmiről, amit szeretsz! Az árát add valakinek, aki rászorul! 
     20. Szakíts időt a játékra! Az öröm Isten országának jellemző 
vonása. Szakíts időt arra, hogy gyermekiddel játssz, társasjátékozz, 
énekelj vagy mesélj nekik! Ha felnőttek között élsz, tréfálj! Próbáld ki, 
milyen az egészséges humor! Üsd el a feszültséget, ne mélyítsd! 
     21. Olvass egy keresztyén írást/könyvet! Hitünk épülésére 
szolgálhat a Biblia mellett más hitmélyítő, egyházi irodalom is. Vigyázz, 
mert nem minden „vallásos szöveg” épít, csak az, ami Isten 
kijelentésén, a Szentíráson alapszik, azzal összhangban van! 
 

 
 
11. századi református templom falfestése - Szalonna, HU 
 
4. hét 
     22. Keresd a jót! Figyelj arra, milyen jót kaptál Istentől: család, 
barátok, munkatársak stb. Ha lehet, mondj el legalább egy dolgot 
valakinek a nap folyamán, amiben Isten szeretetét ismerted föl! 
     23. Édesség-böjt. Ne egyél édességet, de figyelj oda azokra az 
ízekre, amelyeket Isten azon kívül adott! 
     24. Vizsgáld meg a lelkiismeretedet! Vizsgáld meg magad, kérj 
Istentől erőt, hogy hajlandó légy föladni olyan szokásodat, ami nem 
egyeztethető össze a Tízparancsolattal (lásd: 2Móz 20,1-17)! 
     25. Pletyka-böjt. Szívesen feketítjük be a másikat, hogy mi 
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különbnek látszódjunk. Ma gyakorold magad abban, hogy nem figyelsz 
oda pletykákra, és nem adsz tovább ilyen szintű híreket! 
     26. Készség kérése. Gyakran tudjuk, hogy mit kellene tenni, de nem 
tesszük. Kérd Istent, hogy tegyen késszé a cselekvésre, és segítsen jól 
tenni azt, amit elhatároztál. 
     27. Légy békességteremtő. Boldogok a békességteremtők… 
Imádkozz békéért. Világunk tele van fájdalommal. Kérd Istent, adjon 
békét egyének, népek és a világ számára. 
     28. Ápold az érdek nélküli, emberi kapcsolataidat! Írj e-mailt, levelet 
vagy hívj fel valakit, aki magányos! Gyermekeidet is beleértve. 
 
5. hét 
     29. Légy rejtett samaritánus! Tégy jót anélkül, hogy elmondanád, 
hogy te voltál! Isten látta, s megfizet nyilván. 
     30. Őszinteség! Vizsgáld magad a nap folyamán, mennyire őszinték 
a szavaid, a mimikád, a viselkedésed! Leplezd le önmgad előtt 
hazugságaidat, és törekedj őszinteségre! 
     31. Töröld le a könnyet Jézus arcáról! Jézus azt mondta: „ha e 
kicsinyek közül eggyel cselekedtétek, velem cselekedtétek.” Szenvedő 
kicsiny gyermek arcáról töröld le a könnyet: enyhíts a baján! 
     32. Kritika-böjt. Ma a kritizálás kísértésében tanulj megállni! 
Bíráskodás helyett légy kedves vagy egyszerűen maradj csendben! 
Korholás helyett dicsérd gyermekeidet/munkatársaidat, ismerd el 
bennük a jót! A kritika tárgyát tárd fel az Igaz Bíró előtt anélkül, hogy 
bármit kérnél! Csak mondd el Istennek, mint egy kiszolgáltatott ember, 
aki az Igaz Bíró ítéletére hagyatkozik! 
     33. Önbecsmérlés böjtje. Gyakran önmagunknak vagyunk 
legnagyobb ellenségei. Olyan szigorúan bíráljuk magunkat, hogy attól 
nem tudunk boldogok lenni. Ma tudatosítsd magadban, hogy Isten 
szeretett gyermeke vagy! 
     34. Figyeljünk belső ösztönzésünkre: mire ösztönöz Isten igéje, 
hogyan akarja aktualizálni magát bennünk! 
     35. Imádkozz népünkért, és tedd meg érte, amit tehetsz! 
 
  6. hét - Nagyhét 
  36. Hangolódj Jézus passiójára. Olvasd el a Bibliából (Mk 14-15.)! 
Emelj ki belőle egyetlen mozzanatot, gondolkodj és imádkozz ezzel 
kapcsolatban! 
     37. Hétfő: Kérés-böjt. Magasztald Istent! Nem valamiért, hanem 
azért, mert Ő az ÚR! 

     38. Kedd: Tisztítsd meg a beszéded! 
     39. Szerda: Vizsgáld meg a baráti körödet! Mennyiben segítenek 
vagy akadályoznak Jézus követésében? 
     40. Nagycsütörtök: Imádkozz azokért, akik elárultak, hűtlenek lettek 
hozzád! Imádkozz ellenségeidért! 
     41. Nagypéntek: Köszönd meg, hogy Jézus érted is meghalt a 
kereszten, hogy ne a kárhozat fia légy, hanem örök életed legyen. Merj 
új szívvel, új értékrenddel élni! 
     42. Nagyszombat: Rendezd el azt, amit akkor tennél, ha ma 
hazahívna Urad! 
     43. Húsvét vasárnap: az élet győzelme a halál felett. Győzz a halál-
erők, a gonosz felett a Feltámadott Úr erejével, mert hatalmat kaptál rá! 
„Nem erővel és nem hatalommal, hanem az Ő Lelkével” (Zak 4,6). 
     44. Ne hagyd abba! Gondolj vissza az elmúlt hetekre, válassz ki 
egyet, vagy fogalmazz meg újat, amiben gyakorolni szeretnéd magad! 
Határozd el, hogy ezekre a jövőben is figyelsz! 
 

 

 
6. Csöndesség vers mellett  
__________________________________________ 
Dsida Jenő: Rövid napló 

Bárányfelhőt tartok az óljaimban, 
emlékeimet nevükön szólítom, 
szeretem az embereket. 
A csillagok fényes esője alatt 
bőjtölök és imádkozom este 
és a Halálnak minden vacsoránál 
külön tányért teszek asztalomhoz. 
Ha kérdeznek, halkan felelek, 
hiszem a föltámadást. 
Márványba vések egy fehér nevet 
s eltemetem mélyen a föld alá. 
_________________________________________________ 
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Dsida Jenő - 1907. május 17-én született Szatmárnémetiben, majd 
1910-ben Budapestre költöznek.  
Költői pályája mindössze egy évtizedre tehető. Erdélyi írótársai 
elismerték tehetségét, formaművészetét, de szélesebb körben, a 
magyar irodalom egészében csak halála után kezdték felfedezni. A 
Nyugat, melynek irányához legközelebb állt, egyetlen versét sem 
közölte.   
Világképének meghatározó eleme kereszténysége. Isten-élménye 
csaknem olyan ellentmondásos, mint Adyé. Kereszténységének 
értelme Krisztushoz való viszonyában tárul fel, aki emberré lett, 
halandókhoz hasonlatossá, s ezzel felszólította a halandókat, hogy 
hozzá hasonlatossá váljanak. Krisztus a földi embert és világát 
váltotta meg, és Dsida nagy élménye a "megváltott világ", melynek 
értékei, szépségei és az általuk gerjesztett életöröm mintegy 
megtisztul ebben a hitben. Krisztust követő költészetébe nemcsak 
az Evangéliumok sugallta erkölcsi parancsok - elsősorban a jóság 
és a szeretet - illenek bele, hanem az élet, a természet, a szerelem 
értékei is. Szerves része ennek az élménynek a küldetéstudat is; a 
mások szenvedésében osztozás, a cselekvő jóság vállalása. Ezért 
képes ez a Krisztus-követés számos, akár nem keresztény 
kultúrértéket magába olvasztani, elsősorban az antik sztoikus 
bölcseletet, a ráció tiszteletét és a művészetért való rajongást. 
Költészete ezért lehet egyetemes - ami a "katolikus" szó eredeti 
jelentése. /Láng Gusztáv/ 

 
_________________________________________________ 
 

7. Felhívás  

 
       Bizonyára mindnyájan értesültünk már róla, hogy Szlovákiában 
februárban elkezdődött a népszámlálás, amely számunkra, 
református magyarok számára nagyon fontos. Ezért felhívjuk 
református testvéreink figyelmét, hogy az  elektronikusan kitöltendő 
űrlapon mindenképpen jelölje meg magyar nemzetiségét /12. Mi 

az ön nemzetisége?/, magyar anyanyelvét /14. Mi az Ön 
anyanyelve?/ és református vallását /15. Mi az Ön vallási 
hovatartozása?. 
Mindhárom adat nagyon fontos az állam által közösségeinknek 
nyújtott segítség szempontjából.  
Ft. Géresi Róbert Püspök Úr felhívása a következő:  
    „Kérjük a lelkészeket, gyülekezeti tagokat, vegyük nagyon 
komolyan a népszámlálást. Az elmúlt 30 évben is fontos volt, 
mekkora erőt tudunk felmutatni. Jelenleg azonban az egyház állami 
támogatása a népszámlálás számarányától függ. Egyházi életünk 
gazdasági háttere nagyban függ a népszámlálási adatoktól.” 
. A magyar nyelvű elektronikus űrlap itt tölthető le: 
https://eso.scitanie.sk/hu 
Kövessük folyamatosan egyházunk hivatalos honlapját a 
www.reformata.sk oldalt, ahol sok hasznos információt találunk, 
többek között a népszámlálási ív kitöltési útmutatóját is. 
______________________________________________________ 
 
8. Tájékoztatás 
 
     1. Mint azt tudjuk, a gyülekezet az elkövetkezendő hat évre új  
gyülekezeti előjárókat választott, hivatali idejük  2021. január 1-től 
lépett életbe, hivatalos eskütételre a járvány enyhülése után kerül 
sor.  
Gondnok: PaedDr. Kiss Katalin  
Presbiterek: Bankó Ibolya, Ádám Katalin, Béres Aranka, Ifj.Tóth 
József, Drága Mária, Zsihovics Judit.  
Tiszteletbeli presbiterek: Soltész János, Rémiás Erzsébet 
      Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy támogassák őket terveikben 
és munkájukban, hogy a gyülekezeti közösség a templom kinyitása 
után új erőre kapjon és megújulhasson.  
 
2.  Az alábbiakban néhány fotót teszünk még közzé a parókia 
épületének jelenlegi állapotáról. 2019-ben felújítottuk az épület 
hátsó tetőrészét, elbontottuk az omladózó falakat, majd egy új hátsó 
bejáratot építettünk, amely a gyülekezeti terem külön bejárata lett. 
Ezt a két helységet 2020-ban kívülről és belülről is teljesen 
megújítottuk, befejeztük. Ezen kívül a parókia külső részén is több 
kisebb javításra került sor. Tovább épül a templom is. Ezekről a 
későbbiekben majd bővebb információ is olvasható majd.   

https://eso.scitanie.sk/hu
http://www.reformata.sk/


 

14 

 
 

  
Új tartóoszlopok kerültek a parókia bejárata előtti teraszra, új csatornák a 
tető alá, a beton aljzatot térkövekre cseréltük, a falak alján a coklit 

kijavítottuk. 
 
 
                 Írta és szerkesztette: ©Fecsó Kassai Yvett 
                      Református Lelkészi Hivatal Péder 

   

 
A régi fatartót átalakítottuk gyülekezeti teremmé, a fatartó mögötti 
omladozó falat lebontottuk, s egy új előteret építettünk, ahol két 
mellékhelység található, valamint egy kis konyharésznek kialakított sarok, 
amely még befejezésre szorul. A fűtést a parókia lakrészében fölszerelt 
kazánra csatlakoztattuk. A hátsó részen teljes tetőcserére került sor.  
Ez a rész kifejezetten a gyülekezeti közösség alkalmait szolgálja majd. A 
templom felújítása miatt az istentiszteletet már itt tartottuk. A tervek szerint 
még egy kinti filagóriát építünk, ahol a nyári időszakban felhasználható 
terület a gyülekezet részére sokkal nagyobbá válik. A további tervekhez és 
a még szükséges javításkohoz várjuk a gyülekezeti tagok áldozatos 
segítségét és hozzájárulását! Hála legyen az Úrnak, az ő segedelme által 
lett a terveinknek eredménye, övé a dicsőség! 


