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„…mégis irgalmat nyertem…” 
1Tim 1,13

Kedves Testvérek!

Pál apostol ezt a levelet ifjú szolgatár-
sának címezte, hogy az tanuljon belőle. 
Mennyi mindent leírhatott volna, mert 
lett volna mit! Tudását, ismereteit, eddi-
gi dolgait, melyek mind méltóak lettek 
volna az említésre. Ezek azonban mind 
kevesek – az apostol szerint, még akkor 
is, ha egyébként sok helyen fel is hasz-
nálta őket az evangélium szolgálatának 
támogatására. Valami egészen másat je-
löl meg végső és legfőbb értéknek életé-

ben: irgalmat nyert Istentől. Gondoljunk 
csak bele, hogyan is indult Damasz-
kuszba: olyan gonosz indulattal a szí-
vében, mely mindennél gonoszabb volt. 
Gonoszsága nem csak abban állt ennek 
a szándéknak, hogy Krisztus népét akar-
ta üldözni, hanem, hogy a Sátán elhitette 
vele, hogy ezzel a ténykedésével Isten 
ügyét szolgálja. Ha jobban belegondo-
lok, ez annyira sátáni, amennyire csak 
egy ilyen dolog sátáni lehet. Nem bűnt 
követett el a szó emberi értelmében, ha-
nem éppen ellenkezőleg: védeni igyeke-
zett a hitet. Isten azonban ezen az úton 
megszólította és elhívta. Ennek pedig 
semmi köze nem volt közvetlenül Pál 
képességeihez. Azonban jól érzékelteti 

Isten kegyelmét és szeretetét, és annak 
csodálatos voltát. Pál elindult egy halá-
los indulattal a szívében Damaszkuszba, 
és lett belőle egy életre hívó csodálatos 
utazás a birodalmon keresztül, mely 
során gyülekezeteket plántált, életre, 
megtérésre hívott embereket, és alapoz-
ta meg szolgálata a ma ismert egyhá-
zat. Pál apostol irgalmat nyert tehát, és 
mint látjuk, ennek az irgalomnak meg 
is voltak a maga gyümölcsei, melyek 
messze túlmutattak az ő életén. Mert az 
isteni irgalom az nem csak annyi, hogy 

megmarad az ember élete, hanem annak 
utána gyümölcsei is vannak. Végülis er-
ről szól az egész üdvtörténet. Nemrég 
hivatkoztam Jónás történetére. Most is 
ezt teszem. Jónás irgalmat nyert, és az 
ő általa elnyert irgalom következménye-
ként még sokan, nagyon sokan nyertek 
irgalmat.
Magának az irgalomnak, mint fogalom-
nak a mibenléte is némileg tisztázásra 
vár. Évezredek óta hangzik fel az imád-
ság, kyrie eleison – Uram irgalmazz. 
De mit is kérünk Istentől, amikor azt 
szeretnénk, hogy irgalmazzon nekünk? 
Az első és legfontosabb, hogy mi az ir-
galomhoz semmit saját erőnkből hozzá 
nem tehetünk. Mintegy erre az ősi imád-
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ságra válasz a szintén már ősinek tekint-
hető reformátori alapelv – sola gratia, 
sola fide. Vagyis csak kegyelemből és 
csak hit által érhető el az isteni irgalom. 
Istenünk irgalmas Isten. Bár látja népe 
nyomorúságát, sőt tudja, hogy nem egy-
szer saját magát navigálta be sikeresen 
egy-egy lehetetlen helyzetbe, mégis ir-
galmasságot gyakorol. Sokszor nem is 
úgy, ahogy ezt az ember gondolná, ha-
nem attól sokkal csodálatosabb módo-
kon. Sőt, ez nem csak a gyülekezetre, az 
egyházra vonatkozik, hanem az egyénre 
is. Hit által úgy közösségi, mint egyéni 
szinten, ma is irgalmasságot lehet nyer-
ni Istentől, még akkor is, ha úgy érez-
zük, hogy elfeledkezett rólunk az Isten. 
Ő azonban talán már meg is kezdte a 
mentőakciót, csak mi még erről nem 
tudunk, ezt még nem látjuk, nem érez-
zük. Gondoljunk csak az apostolokra, 
amikor a tó vize éppen elnyelni készült 
őket, valóban életveszélyes helyzet. Is-
ten pontosan a szükséges pillanatban el-

hozta a szabadulást. Nem előbb, hanem 
a szükséges pillanatban. Istené legyen 
ezért a dicsőség!  
Ma itt vagyunk Libišben. Ezen a helyen 
különösen is aktuális ez az ige. Hiszen 
az itt lévő magyar lelkészsírok is arról 
tanúskodnak, hogy Isten embereket elhí-
vott. De nem csak elhívott, hanem életük, 
szolgálatuk alapján kegyelmet hirdette-
tett gyenge, alig élő közösségeknek. Pál 
apostol, amikor elindult a damaszkuszi 
úton, akkor még nem tudta talán, hogy 
hol van Thesszalonika, vagy néhány más 
város, ahová később Isten küldte, hogy 
ott hirdesse az Igét, és mégis oda kellett 
mennie. Egészen biztos, hogy így voltak 
vele a magyar lelkészek is, akik ide ke-
rültek Csehországba. Mikor fiatalabbak 
voltak, vagy esetleg elkezdték a szolgá-
latukat, még biztosan nem tudták, hogy 
hol van Libiš, vagy másik csehországi 
település, ahová Isten őket küldte. Isten 
irgalma így lett teljes az ő életükben is. 
Irgalmat nyertek, és irgalmat hirdettek 

itt is. De ismét megtörtént valami 
olyan, amitől igazán csodálatos 
Isten szabadítása: elküldött vala-
kit, nevezetesen II. Józsefet, hogy 
megszabadítsa a protestáns népét 
a nyomorúságból. Most egy kato-
likus uralkodón keresztül mutatta 
meg Isten az Ő irgalmasságát, és 
hozott enyhébb időket az Ő népé-
re. 
A héten emlékeztünk meg a halot-
tak napjáról. Igaz, nem protestáns 
ünnep, de mégis annyira elterjedt, 
hogy nem lehet és nem is kell szó 
nélkül hagyni. Lehet pogányosan 
emlékezni, de ennek nem sok 
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értelme van. De lehet arra is gondolni 
ezen az ünnepen, hogy Isten az előttünk 
élt generációk sokaságán hogyan gya-
korolt irgalmasságot, és tette lehetővé, 
hogy most megálljunk ezek mellett a 
sírok mellett. Hálaadás azért, hogy Isten 
vezette őket útjukon, és adott erőt őse-
ink, vagy éppen a mi felnevelésünkhöz. 
Így lehet ezen az ünnepen egy reformá-
tus embernek is emlékezni. Megnyílik a 
múlt egy röpke másodpercre, hogy Isten 
megmutassa, én az őseidnek is Istene 
voltam, vagyok. Értelmet nyer Isten 

bemutatkozása Mózesnek: vagyok, aki 
vagyok, de tudjuk, ezt bármely igeidő-
be lehetne fordítani. Nincs jelentősége. 
Jelentősége annak van sokkal inkább, 
hogy Isten örök, minden generációnak. 
Nézzünk csak körül. Semmi nem olyan, 
mint akár csak húsz évvel ezelőtt volt. 
Az apró dolgoktól az óriásokig. De Is-
ten és az Ő irgalma örök. Legyen ez az 
evangélium mára és mindörökre! 

Ámen!

(Elhangzott 2011. november 6-án.) 

Alfa és Ómega –
– vagy mégsem csak?

Most vasárnap, immár gyülekezetünk 
hagyományának megfelelően, Libišben 
tartottuk istentiszteleti alkalmunkat. 

Emlékeztünk az itt szolgált magyar lel-
készek sírjánál. Már én is többször vol-
tam itt és emlékeztem a gyülekezettel. 
Most azonban megakadt a szemem az 
első sírkövön. Az állt a tetején, 
alfa ómega. Igen, persze tudom, 
ez a sorrend, sőt Jézus is erre hi-
vatkozik: én vagyok az alfa és 
az ómega. Mégis most valahogy 
más jutott eszembe róla: nem 
fordítva lett volna-e helyesebb 
ezen a helyen feltüntetni ezeket 
a betűket? Miért is? Mert ezek-
nek a lelkészeknek a szolgálata 

ómega volt. Ómega a szó legnemesebb 
értelmében, végét jelentette a két és fél 
évszázados üldözésnek, bántásnak. És 
volt egy alfa, az élet alfája. Egy áldott új 
kezdet, hogy a szenvedések, üldözések 
után elkezdődhetett az élet a cseh testvé-
reink számára is. Ennek az új életnek az 
elkezdésében Isten a magyar egyháznak 
is szerepet szánt. Alfa és ómega. Isten 
számára a kezdet valódi kezdet, hiszen 
a világot is a semmiből hívta elő. A vég 

Istentisztelet a csehtestvérek 
libiši gyülekezeti termében
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már nem ennyire egyértelmű. 
Ha mértani eszközökkel szeret-
nénk ábrázolni, akkor számom-
ra nem egy szakaszjelölés len-
ne a legkézenfekvőbb, vagyis, 
hogy mind a két vége le van 
zárva, sokkal inkább egy vek-
torként tudnám elképzelni. Van 
egy kezdet, és a vég… nos ott 
egy nyíl áll, ami arra utal, hogy 
utána még van valami. Istennek 
legyen ezért hála és dicsőség!

– éles györgy –

Egyházunk 
életéből

– Megerősítette az egy-
ház egységét a Szlová-

kiai Református Keresztyén Egyház 
Zsinata. A testület november 3-5. kö-
zött a felvidéki Rimakokován ülésezett. 
A tanácskozás ünnepi nyitó istentisz-
teletén tizenöt lelkipásztort (köztük 
Bodnár Noémit, gyülekezetünk előző 
lelkészét) is felszenteltek.
A nyolc tárgysorozati pont közül a Zsi-
nat elsőként az egyházban kialakult 
feszültség kérdését vitatta meg. Az 
érzelmektől sem mentes közel hét órás 
vita után több határozat is született. Az 
idő rövidsége miatt hat témáról a Zsinat 
tagjai nem is tanácskoztak.
A Zsinat negyvenhárom lelkészi és 
világi képviselőjének nyolc tárgyso-
rozati pontot kellett megvitatnia. A 

Zsinat először a Zsinati Tanács által 
besorolt programpontok sorrendjéről 
szavazott. A módosított sorrend szerint 
a Zsinat előző ülése jegyzőkönyvének 
elfogadása és a missziói bizottság új ta-
gokkal való kiegészítése után a zsinati 
képviselők elfogadták a szlovák tagok 
javaslatát, miszerint először az egyház-
ban kialakult feszültséget vitassák meg, 
amit a Magyar Református Egyházhoz 
fenntartásokkal való csatlakozás vál-
tott ki, ne pedig utolsó előtti pontként, 
ahogyan az a beterjesztésben szerepel. 
A Zsinat tagjai megszavazták a javas-
latot. Közel hét órán keresztül folyt 
az érzelmektől sem mentes vita, ame-
lyen részt vett tanácskozási joggal az 
ondava-hernádi egyházmegye esperese 
Juraj Brecko, valamit két küldött is. A 
vita során Somogyi Alfréd lelkipász-
tor határozati javaslatot terjesztett 
be az egység megerősítését illetően 
a következő szöveggel: „A Szlovákiai 

Megemlékezés a síroknál
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Református Keresztyén Egyház Zsina-
ta - mint Isten népének igazi egységét 
munkáló legfelsőbb egyházi testület - 
megerősíti a Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház egységét, amely egyház 
a Jézus Krisztus anyaszentegyházának 
a része. Azt a tényt, hogy egyházunk 
kétnyelvű, és benne magyar, szlovák és 
más nemzetiségű egyháztagok élnek, Is-
tentől való, egyházunk alkotmányában 
is tükröződő adottságként fogadjuk el, 
és átérezzük, hogy az Úr ezzel minket az 
egyházszervezetünk egységében egymás 
megértésére, megsegítésére és a testvéri 
szeretet felmutatására nevel. Az egyház 
küldetése és feladata a Szlovákiai Re-
formátus Keresztyén Egyház jelenlegi 
struktúrájában megvalósítható.” Erről 
név szerint szavazással döntöttek a Zsi-
nat képviselői és 35 igennel elfogadták 
azt. A Zsinat hat szlovák tagja nem 
kívánt élni szavazati jogával.
A szlovák képviselők szerették volna el-
érni, hogy a Zsinat foglalkozzon a Ma-
gyar Református Egyházhoz a tavaszi 
ülésen megszavazott fenntartással való 
csatlakozás felülvizsgálásával. Javas-
latuk azonban nem nyert támogatást, 
mivel azt a magyar egyházmegyék kül-
döttei szavazatukkal nem támogatták. 
Viszont határozat született arról, hogy 
a Zsinat nem kíván foglalkozni e témá-
val, mivel azt érvényes döntésnek tartja. 
Fazekas László püspök javaslatára a zsi-
nat a gyülekezetek tudtára adja, hogy 
a ratifikációs csatolmány általi csat-
lakozás egy nem regisztrált közös-
séghez teljes semlegességet biztosít a 
két szlovák ajkú egyházmegyének. A 
határozatban a Zsinat sajnálattal rögzíti 

azt is, hogy az egyház vezetősége ezzel 
kapcsolatos kommunikációja nem volt 
megfelelő, de a szlovák ajkú egyházme-
gyék döntést követő reakciója sem.
A több mint hat hónapja tartó feszültség 
enyhítése érdekében határozat szüle-
tett arról is, hogy a Zsinat létrehoz 
egy független eseti bizottságot. En-
nek feladata felmérni a nyelvhasz-
nálat állapotát és a nyelvhasználattal 
kapcsolatos igényeket a Szlovákiai 
Református Keresztyén Egyházban. A 
kilenctagú bizottság tagjait, amelybe 
egyházmegyénként egy személy kerül, 
az egyházmegyei tanácsoknak decem-
ber 31-ig kell megválasztani. A Zsinat a 
szlovák képviselők javaslatára indítvá-
nyozni fogja, hogy a Generális Konvent 
elnöksége a legközelebbi ülésére hívja 
meg a két szlovák egyházmegye képvi-
selőit.
Marián Hamari püspökhelyettes sze-
rint a mostani zsinati ülésen egy kis lé-
péssel előbbre jutottak. Leszögezte: a 
Szlovákiai Református Keresztyén Egy-
házban egyházszakadásról vagy a szlo-
vák reformátusság kiválásáról egyelőre 
nincs szó, és nem is lehet. „Fenntartjuk, 
hogy nem kellett volna a Magyar Refor-
mátus Egyházba belépnie a Szlovákiai 
Református Keresztyén Egyháznak, de a 
zsinati tagok többsége szerint ez a belé-
pés érvényben marad. A zsinat nem tár-
gyalta meg a csatakozás visszavonására 
irányuló javaslatunkat, a Szlovákiai Re-
formátus Keresztyén Egyház továbbra 
is a Magyar Református Egyház része, 
de egységes marad Szlovákiában is” – 
mondta el Marián Hamari.

forrás: reformata.sk
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sok témája a lap alján olvasható. 
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
lelkésznél lehet.
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Gyülekezetünk 
életéből

– Az új bor alkalmával 
a következő istentiszte-
leten (november 20.) az 
úrvacsorai jegyek kiszolgáltatására is 
sor kerül.
– A már hagyományosnak számító 
Miklósnapi ünnepségre és szeretet-
vendégségre az idén korábban, a de-
cember 4-i istentiszteleti alkalmat 
követően kerül sor. A Mikulás bácsi 
(„dícséretek és elmarasztalások”) köny-
ve mikulasbacsi@reformata.cz címen 
érhető  el a szülők számára. Mivel az idei 
ünnepség „zárt körű” (ettől függetlenül 
mindenkit szeretettel várunk), kevesebb 
gyerek is várható – a Mikulás szívesen 
fogad minden gyerekverset, éneket.  
Az  ünnepségről a szülőket (gyüleke-
zetünk tagjait) e-mailben is tájékoz-
tatni fogjuk. 

Vasárnapi 
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalko-

zások témái (a hitoktató a „műsorválto-
zás” jogát fenntartja):
November 20:
(5.) Izsák: a próba (1Mózes 21-22.)
November 27:
(6.) Feleség Izsáknak (1Mózes 24)


