„FÉLJÉTEK AZ ISTENT, ÉS NÉKI ADJATOK DICSŐSÉGET!” (Jel. 14:7.) SOLI DEO GLORIA!
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„MEGKORONÁZOD AZ ESZTENDŐT NAGY SOK JAVAIDDAL.”
(LXV. zsoltár 8. vers)
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IMÁDSÁG
Gondviselő és megtartó Istenünk! Megemésztjük esztendeinket, s ahogy nő a megtettek száma, fogy a még előttünk lévőké. Kérve kérünk, hogy az idő múlása ne rettentsen meg, áldj
meg, hogy akaratod szerint éljünk, hogy ami elmúlt keserűségre
okot ne adjon, hanem jó reménységgel, gyermeki nagy hittel
bízzuk reád életünk törékeny hajóját, hogy kormányozd és vezesd át azt a mulandóság óceánján a mennyei boldogság biztos
révébe. Tarts meg minket itt a küzdelmek világában mindaddig,
amíg szent akaratod jónak látja azt, mennyei erőddel erősíts,
hogy a szeretet útján járva Téged örökké áldjunk és magasztaljunk. Könyörgünk az elesettekért, a gyámolításra szorulókért,
betegjeink gyógyulásáért, a gyászoló lelkek vigasztalásáért.
Szenteld meg életünket, ennek a gyülekezetnek az életét minden gyarlóságunk ellenére. Vigyázz az anyaszentegyházra,
tartsd meg azt örök dicsőségedre és híveinek üdvösségére! Könyörgünk nemzetünkért és magyar Hazánkért, akik már 100
esztendeje járjuk a megaláztatásnak és széttöredezettségnek
gyötrelmes és fájdalmas útjait. Tarts meg és emelj fel bennünket, hogy lehessünk már e földön is Benned örvendező, áldott és
boldog néped! Mindenható Isten! Atyai oltalmadba ajánlva
életünket, létünket és küldetésünket, Lelked erejével vezess
örökkévaló dicsőségedre és üdvösségünkre! Üdvözítőnkért hall(V.Zs.)
gasd meg imánkat! Ámen.
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„Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem
követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.”
János 8:12. Olvasandó még: János 9:1-7.

Kedves Testvéreim! A növények, az állatok, az ember világában, mondhatnám,
hogy az élővilágban pár extrém teremtménytől eltekintve a fénytől függ minden létezés.
A fény éltet, energiát ad, életet jelent. Elzárva lenni a fénytől pedig vegetálást, halált,
embereknél a legnagyobb büntetést. Gondoljunk azokra, akik sötét várbörtönpincékben
raboskodtak akár ártatlanul is. Kuftsein, a magyar történelem rossz emlékű helyszíne a
távoli Tirol tartomány határán. Sok magyar politikai fogoly raboskodott celláiban, így a
nyelvújító Kazinczy Ferencz is a Martinovics-féle összeesküvőkkel fenntartott kapcsolata
miatt. De ott volt a zsibói bölényként emlegetett báró, Wesselényi Miklós Erdélyből,
Leövey Klára pedagógus, Teleki Blanka grófnő, de hírhedt betyár is, Rózsa Sándor.
Fénytől elzárva lenni, büntetés.
Volt régen egy gyakran hangoztatott mondás: extra Hungariam non est vita, si est
vita, non est ita. Azaz: Magyarországon kívül nincs élet, ha van is, az nem az. Mi most az
igére figyelők hitvalló szívvel, bátran mondhatjuk, énekelhetnénk is a 226. dicsérettel,
hogy Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom… Mert benne van az élet, rajta kívül
nincs élet. Ő a világ világossága, Ő ad életet, hitet és erőt. Ha Krisztus világossága nem
tündököl életünk egén, elvesztünk. A sötétség állandóan fenyegeti életünket, de az egész
emberiség létét is. Valaki vagy valami mindig el akarja takarni előlünk a fényt, hogy sötétségben tengődjünk, hogy ne éljünk teljes és boldog életet.
Diogenészről a Kr. előtti 4. században élt görög bölcsről mondják, hogy öreg napjait egy hordóban töltötte a városon kívül. Egyszer meglátogatta őt világhódító Nagy
Sándor. Megkérdezte tőle, mi a kívánsága. „Állj félre, ne takard el a Napot!” – válaszolta
a bölcs. Állj félre te is, ha csak árnyékot tudsz vetni, ne takard el a napot, a fényt, a világosságot mások elől, mert fény nélkül elsorvad minden. S ha így van ez fizikai értelemben, lelki értelemben ezerszeresen is. Johann Wolfgang von Goethe, a világirodalom
egyik legnagyobb klasszikusa utolsó szavai ezek voltak: Mehr licht! Több fényt!
Jézusra van szükségünk. Húzd félre a hitetlenség függönyét, hogy rád ragyogjon a
világ világosságának fénye! „még egy kevés ideig veletek leszek, mondja Jézus. Járjatok
a világosságban, amíg tart a nappal! A hitetlenség, testvéreim, sötétség! És noha annyi jót
tett vala előttük, mégsem hívének őbenne. A hitetlenség vakjai maradtak. De a tájékozatlanság is sötétség. Sötétben nem tudja az ember, hová megy, hová lép. Próbáld ki egyszer! Egerben ott van a vakok múzeuma, a fényvesztő múzeum. Érdekes élmény.
Jézus azt mondja: én vagyok a világ világossága. Lelki világosság híján csak
szenvedések, kegyetlen sorsok, élethelyzetek, kétségbeesés és reménytelenség van. A teremtés előtt sötétség és káosz volt. Isten teremtő szava, első szava ez volt: Legyen világosság! Ez hozta el az életet, a világosság lett a világ kezdete.
Olykor káoszban élünk. Ez a görög szó azt jelenti, rendezetlen állapot. Életünk
sokszor rendezetlen, kusza összevisszaság. Ilyenkor sötétben botorkálunk, bizonytalan a
járásunk, félünk a jövőtől. Fényt kellene gyújtani valakinek. „… az Isten, aki szólt:
setétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben...”
Itt van a világosság! Csak be kell engedni. Ki kell nyitni a spalettákat. Ésaiás próféta mondja: nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongás van…: A nép, amely sötét-
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ségben jár vala, lát nagy világosságot. János pedig így ír: Az igazi világosság eljött volt a
világba. Jézus ezt mondja: Én vagyok az. Én vagyok a világ világossága. Benne teljesedett be, amire vágytak. Luther Márton, reformátor azt írja: A keresztyén ember olyan ember, aki otthagyja a sötétséget, és kimegy a napfényre. Hagyd ott te is! Kövesd Jézust! Ő
döntés elé állít. Aki követi, megnyeri az életet. Higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek! Én vagyok az – mondja a mi Urunk. Kizárólagosan. Nem egy a sok
közül. Csak általa van menetelünk az Atyához. Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. Nincs félmegoldás. Nincs kétfelé sántikálás. Ő a világosság. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot!
Krisztus átvilágít bennünket. Megmutatja, valójában kik vagyunk. Minden lelepleződik. Mint a házasságtörő asszony esetében, amikor lépre akarják csalni Jézust. Már
előre megfogalmazták a várt választ. De az vesse rá az első követ, aki maga nem vétkezett. Fényt derít elhallgatott bűnökre. Mi gyakran a másokét látjuk, de a sajátunkat nem
akarjuk beismerni, megvallani, megbánni, és közben cipeljük azok egyre súlyosabb terheit, következményeit. Világítson azért át Jézus világossága, hogy vallhassuk meg elé borulva: Itt vagyok, Uram, én vagyok az! Ha kitérünk a leleplező fény elől, nincs erőnk.
Akkor képmutatás, szeretetlenség káosza lesz úrrá rajtunk. Aki Isten ránk mutató ujját,
mikor azt mondja: te vagy az az ember, mások felé fordítja, boldogtalan lesz, sötétségben
tapogatózik és eltéved. A világ Világossága nemcsak leleplez, hanem mi is a világ világossága lehetünk, bizonyságtevő fényforrás a sötétségben.
Ti vagytok a világ világossága! – mondja a tanítványainak Jézus. A szinte gyermek Jánosnak, a hirtelenkedő, néha nagyon meggondolatlan Péternek, a fösvény és tolvaj
Júdásnak, a kételkedő Tamásnak… Ti vagytok a világ világossága. Nem azt mondja, jó
lenne, ha ti lennétek, hanem ti vagytok! Ezt várja tőlünk. Ezzel bízott meg bennünket.
Hogyan lehetséges ez? A vakon születettet meggyógyítja a Jézussal való találkozás. Elkezd maga is világítani. Mi a sztárokra vagyunk kíváncsiak. Jézus a sötétségben élőkre,
akiket mi sokszor észre sem veszünk. Keressük az előkelőket, a sötétségben lévőket észre
sem vesszük. Jézus nem az előkelőkkel vette körül magát, hanem azokkal, akikre ferdén
nézett a világ. Jézus tekintete a már reménykedni sem tudókra esett. Bartimeus, a vak, a
Timeus fia még tudott kiáltani, a történetbeli vak helyzete azonban reménytelen, Kiáltani
sem tud már. Kiközösített ember. Jézus kegyelmet gyakorol vele a szeretet kényszere
alatt, a kitaszítottal. Sarat csinál. Hát így kezdődik az isteni csoda? Mi mást várnánk. Villámot, égi dörrenést, csattanást, angyali éneket. Jézus sarat csinál. Így is próbáltak akkor
gyógyítani. A vak felállt, elindult. Mi sokszor csak a szánkkal hiszünk, nem merünk elindulni. Mint a bajbajutott hegymászó, kapaszkodik, ragaszkodik a kis gyökérhez, hogy le
ne essen, úgy mi is ragaszkodunk kis gyökereinkhez. De a vak visszatér, látva. Világosságra került. Maga is világossággá lett. Bizonyságot tesz: bizony csodálatos az, hogy ti
nem tudjátok honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Kis lépéssel indul a csoda.
Istent a legkisebb dolgokban is követnünk kell. S ha világosságba kerülünk, világítunk mi magunk is. Mint bolygók tükrözik a Nap fényét. Talán prédikálni sem kell, ha világít az életem. Ragyogjon fel azért rajtunk a Krisztusnak fénye! Engedelmeskedjetek a kis dolgokban is a mennyei
Atyának, és ti lesztek a világ Világossága, Jézus fényét ragyogtatók ebben a sötét világban!
Ámen.
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A radostyáni református egyházközség 2021. évi statisztikája
82 alkalommal volt gyülekezeti istentisztelet. Egész évben összesen 503 fi, 613 nő és 74
gyermek vett részt az istentiszteleteken, összesen:1190 fő. Egy istentiszteleten átlag: 6,1 fi, 7,5
nő, 0,9 gyermek, összesen: 14,5 fő/istentisztelet.
Megkereszteltünk 4 fit és 5 leányt, összesen 9 főt: Rácz Noémit, Balázs Bélát, Ivacs
Boglárkát, Oszkó Benettet, Haucke Liliánát, Lukács Hanna Kingát, Gyuris Elzát,Barros Zack
Simont és Lipták Milánt. Konfirmált 1 fi, 3 leány, összesen 4 fő: Váradi Csaba Milán, Balázs
Vanessza, Ruszó Beáta Daniella és Sándor Fanni. Megeskettünk 1 tiszta református párt,
Remecz Jánost Hermann Krisztinával. Eltemettünk 6 fit és 6 nőt, összesen 12 főt: özv. V. Szabó Béláné Balogh Márta 76 é., Király László 54 é., Sajószentpéteren özv. Vígh Istvánné Herczeg
Erzsébet 84 é., idős Káló László 55 é., Vass Zoltán alpolgármester 63 é., Lukács Lajos volt presbiter 77 é., Szabó István Ároktőn élt 63 é., Tóth István Sajószentpéteren élt 51 é., Demeter
Gézáné G. Szabó Ibolya Margit 79 é., Dusnokon özv. Fóris Sándorné Madarász Erzsébet 88 é.,
és özv. Bencs Barnabásné Lukács Erzsébet Sajóbábonyban élt 85 éves testvéreinket.
Emlékharangszó volt: Száva Pálnénak IV. 17-én, Várady Józsefné dr. Gulyás Jolán Klárának V. 24-én, Gulyás Lajosnak V. 30-án és Szeszák Imrének VI. 28-án.
Isten dicsőségére: Deák Ferenc 3.000.-, Balogh Zsuzsánna 5.000.-, Sarkadi István presbiter 15.000.-, néhai özv. Vígh Istvánné családja 10.000.-, Ruszó Beáta és Sándor Fanni
konfirmandusok 20.000.-, Balázs Vanessza és Váradi Csaba konfirmandusok 5.000.-, özv. Molnár Béláné 2.000.-, Rácz Noémi keresztelésekor a rokonok, keresztszülők 15.000.-, özv. N. Szabó Jánosné 5.000.-, özv. Lukács Lajosné és családja 5.000.-, özv. Vass Zoltánné 10.000.-, Szabó
Viktória 2.000.-, Kuttor László 10.000.-, Ivacs Tamás és felesége 10.000.-, néhai Tóth István fiai
7.000.-, Sarkadi István presbiter 10.000.-, Haucke Noémi és Dennis Liliána 10.000.-, Lipták Balázs 5.000.-, Remecz János és Hermann Krisztina 10.000.-, a Rudák család 10.000.-, özv. Lukács
Lajosné 2.000.-, özv. Szabó Jánosné 2.000.-, Gyöngyösi István 5.000.-, Papp József 5.000.-,
Tóth Lászlóné 10.000.-, özv. Szabó Jánosné 7.000.- Miklós Árpád 20.000.-, Molnár József
3.000.-, Hurja Zoltán 3.000.-, Várady Zsolt és családja 20.000.-, összesen: 246.000.- Ft.
Úrvacsora 6-szor volt. A szent jegyeket adták böjtre Deák Ferenc (III. 7.) (8 fi, 8 nő,
össz.: 16 fő), húsvétra Gál Gyuláné (IV. 4.) (9 fi, 9 nő, össz.: 18 fő),. pünkösdre Gulyás Lajosné
(V. 23.) (15 fi, 25 nő, össz.: 40 fő), újkenyérre Kiss Norbert (IX. 19.) (11 fi, 10 nő, össz.: 21 fő),
újborra N. Szabó Lajosné (XI. 7.) (11 fi, 10 nő, össz.: 21 fő), karácsonyra Sz. Kós Jenő (20 fi, 13 nő,
össz.: 33 fő). 2021-ben úrvacsorázott összesen: 74 fi, 75 nő, 149 fő. Átlagosan: 12,3 fi, 12,5 nő, 24,8 fő.
Legátus az éven nem volt.
Éves perselypénz: 496.930.- ft., alkalmanként: 6.060.-, fejenként: 418.- ft. Éves egyházfenntartói járulék: 972.500.- ft., ez alapján 139 egyházfenntartója van a Radostyáni Református Egyházközségnek.

SOLI DEO GLORIA!
RÉGÉSZETI SZENZÁCIÓ RADOSTYÁNBAN!
Elkezdődött a radostyáni templom régészeti kutatása. Eddig napvilágra kerültek a
középkori ablakok és a bejárat helye a templomhajó nyugati részének külső, déli falán. A
falba beépített tölgyfagerendából mintát vett a dendrokronológus szakember, hogy megállapítsa a fa kivágásának időpontját, és ezzel támpontot adjon beépítésének illetve a falnak a korára. Talajradarral feltérképezték a templom belső terét, megtalálták a templom
XVIII. századi bővítésekor elbontott szentély alapfalát. Most pedig a belső falkutatásra
várunk nagy izgalommal.
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KONDÓI KRÓNIKA, HÍREK
Szeretettel hívjuk, várjuk testvéreinket az istentiszteleti alkalmakra a gyülekezeti terembe,
vasárnap fél 3 órára.
Isten dicsőségére özvegy Pócsik Ferencné
unokája születése alkalmából 10.000.- forintot
adományozott, a 10. számú területvédelmi
zászlóalj tagjai pedig volt bajtársuk fiatalon elhunyt felesége, Bagolyné Tóth Kincső emlékére 21.500.- forintot adományoztak ez év elején
Isten dicsőségére a kondói egyházban.
Január 21-én emlékharangszó volt néhai
Várady József 14 éve elhunyt lelkipásztor, január 23-án Bilkay Éva 9 éve elhunyt testvéreink emlékére.
Kérem testvéreimet, hogy nézzék meg az
egyházfenntartói járulék kimutatást a kartonjukon, nem maradtak-e el a tavalyi befizetéssel.
Ez esetben kérnénk a befizetést a lelkipásztornál, a kurátor asszonynál vagy presbitereknél.
Az egyházközség presbitériuma megtartotta
ez évi első gyűlését. Megtárgyalta és elfogadta
az elmúlt esztendő záró számadását, elkészítette idei költségvetését, valamint kiigazította a
választói névjegyzéket a szükséges módosításokkal. 2022-ben a kondói egyháznak 55 választó tagja van.

KONDÓI HÍRNÖK
A Kondói Református
Egyházközség lapja
Szerkesztő és kiadó:
Várady Zsolt lelkipásztor
HUNGARIA-3775 KONDÓ
Szabadság utca 77. szám
Villámposta:
kondoref@gmail.com
Telefon: +36/48/424-570
+36/30/639-2903
Honlapcímünk:
www.kondo.ref.hu
Megjelenik igény szerint,
de évente legalább egyszer.
Adomány az újságra
példányonként 50 forint.
Lapunknak szánt írásaikat,
észrevételeiket
a fenti címre kérjük.
XXX. évfolyam 1. szám
2022. január

„ÁLDJAD ÉN LELKEM A DICSŐSÉG
ERŐS KIRÁLYÁT! ŐNÉKI MENNYEI
KAROKKAL EGYÜTT ZENGJ HÁLÁT!
(A 264. dicséretből)

„FÉLJÉTEK AZ ISTENT, ÉS NÉKI ADJATOK DICSŐSÉGET!” (Jel. 14:7.) SOLI DEO GLORIA!

KONDÓI HÍRNÖK
KONDÓI EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA  XXX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM  2022. JANUÁR  SZERKESZTI: VÁRADY ZSOLT

A TARTALOMBÓL: A kondói egyház 2021. évi statisztikája  Újévi igék  Balázs Győző miskolci
vallástanár levele Várady Józsefhez  Magyar szemmel: Nyolcszáz éves az Aranybulla  Radostyáni
krónika, hírek  Radostyáni Sion  Imádság újévkor  Igehirdetés  A radostyáni egyház 2021. évi
statisztikája  Régészeti szenzáció Radostyánban  Kondói krónika, hírek  Kondói Hírnök

A kondói gyülekezet 2021. december 31-én az óesztendei istentisztelet után
Balról jobbra: Tóth Tiborné, Bencs Sándorné, Jakab Lászlóné, Csernely Lászlóné,
Tőzsér Gyuláné,Antal Gyuláné, Kántor Zsoltné

„HOZZÁD KIÁLTOK, KEGYES URAM,
ÉN SEGÍTSÉGEM ÉS KŐVÁRAM!
HALLGASS MEG KEGYELMESEN ENGEM!”
(XXVIII. zsoltár 1. verse)
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A kondói református egyházközség 2021. évi statisztikája
65 alkalommal volt gyülekezeti istentisztelet. Egész évben összesen 134 fi, 634 nő és
16 gyermek vett részt az istentiszteleteken, összesen: 784 fő. Egy istentiszteleten átlag: 2 fi, 9,8
nő, 0,2 gyermek, összesen: 12 fő/istentisztelet.
Megkereszteltünk 3 fit és 1 leányt, összesen 4 főt: Fuczur Dominkot, Tőzsér Lászlót,
Drabon Boglárkát és Freivolt Áront. Konfirmáció és esküvő nem volt az éven. Eltemettünk 1
fit és 5 nőt, összesen 6 főt: özv. Major Ferencné Szabó Klára 75 é., özv. Kiss Ferencné Fenyvesi
Erzsébet 90 é., Balázs István 77 é., özv. Bodnár Andrásné Molnár Ilona 81 é., özv. Csendi
Lászlóné Zsarnai Piroska 81 é. és Bagoly Tiborné Tóth Kincső 26 éves testvéreinket.
Emlékharangszó volt: Várady Józsefnek I. 21., Bilkay Évának I. 23., Szűcs Juditnak III.9.,
Várady Józsefnénak V. 24., Fekete Ferencnek VI. 11., Szeszák Imrének VI.28., Virágh
Ferencnének VII. 1., ifj. Nagy Gyulának VIII. 22., Virágh Ferencnek VIII. 20. és Pócsik Ferencnek IX. 11.
Isten dicsőségére: Sulyok János 3.000.-, Antal Gyuláné 10.000.-, Balázs Istvánné 10.000.-,
Bódi Lászlóné 5.000.-, Antal Gyuláné 5.000.-, Francz Sándor 2.000.-, Végső Gyula 5.000.-, Sulyok János 5.000.-, Pócsik Tibor és családja 10.000.-, Molnár Barnáné 5.000.-, Major Ferenc
10.000.-, Kiss Ferencné lánya 10.000.-, Sulyok Barna és a Fuczur család 20.000.-, Balázs István
és Csaba 20.000.-, Kántor Zsolt és családja 15.000.-, Tőzsér Gyuláné 20.000.-, Kántor Zsoltné
5.000.-, Fekete Ferencné.- 8.000.-, Kántor Zsoltné 2.000.-, Munkácsi Lajosné 2.000.-, név nélkül
4.000.-, ifj. Drabon József 10.000.-, Freivolt Ákos 20.000.-, Hornyák Mária 10.000.-, Tóth Tibor 5.000.-,
Csontos Jánosné 2.000.-, Antal Gyuláné 10.000.-, Végső Gyula 10.000.-, Mihály Bálint id. 6.000.-, Bódi
Lászlóné 3.000.-, Tresza János és családja 10.000.-, Kántor Zsoltné 2.000.-, Végső Gyula 5.000.-, Bencs
Sándor 5.000.-, Geregúr Istvánné 5.000.-, Tőzsér Imréné 5.000.-, Soltész Kálmánné 10.000.-, Tresza János és családja 20.000.-, név nélkül 20.000.-, Tóth Lajos és családja 30.000.-, id. Pócsik Barnabás és felesége 10.000.-, Turai Jánosné és családja 3.000.-, Győrfi Józsefné és családja 3.000.-, Végső Gyula
5.000.-, név nélkül 20.000.-, Antal Andrásné 10.000.-, Tőzsér Gyuláné 10.000.-, Kántor Zsoltné 5.000.-,
Szunyog Zoltán 20.000.-, Várady Zsolt és családja 20.000.-, Tamkó Ferencné 5.000.-, összesen:
475.000.- forint.
Úrvacsora 6-szor volt. A szent jegyeket adták böjtre (III. 7.) Antal Gyulné (3 fi, 11 nő,
össz.: 14 fő), húsvétra (IV. 4.) Pócsik Tiborné (4 fi, 13 nő, össz.: 17 fő),. pünkösdre (V. 23.) Tőzsér Gyuláné (1 fi, 16 nő, össz.: 17 fő), újkenyérre (IX. 12.) Sulyok János és Hornyák Mária (1
fi, 16 nő, össz.: 17 fő), újborra (XI. 7.) Soltész Kálmánné (1 fi, 11 nő, össz.: 12 fő), karácsonyra
Varga Róbert (4 fi, 14 nő, össz.: 18 fő). 2021-ben úrvacsorázott összesen: 14 fi, 81 nő, 95 fő. Átlagosan:
2,3 fi, 13,5 nő, 15,8 fő.
Legátus az éven nem volt.
Éves perselypénz:.326.385-. alkalmanként: 5.021.-. fejenként: 416.- ft. Éves egyházfenntartói járulék: 1.244.000.- ft.

SOLI DEO GLORIA!
„AKKOR AZÉRT HÁT ÖRVENDEZZETEK
ÉS VÍGADOZZATOK, MERT MENNYBEN
LÉSZEN TI NAGY JUTALMATOK!”
(204. dicséret 10. verse)
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Igék újévre
„

Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.”
(Máté 5:8.)

Ú

„
tjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg en(XXV. Zsoltár 4. vers)
gem.”

É

„ n vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim.” János 10:14. „És én örök életet adok nékik; és soha
örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.”
(János 10:28.)

K

„ egyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus
(Titus 1:4.)
Krisztustól, a mi Megtartónktól.”

„AZ ÚRNAK JÓVOLTA NAPJAINKHOZ
NAPOKAT TOLD, MELYEKET BIZONYOS
RÉSZEKRE OSZT A NAP ÉS HOLD;
NYOMAIN E KÉT VEZETŐNEK TÉL,
TAVASZ, NYÁR ÉS ŐSZ ELJŐNEK,
ENGEDVÉN A BÖLCS TEREMTŐNEK.
ÚR ISTEN, KI MINKET SOK ÁLDÁSIDDAL
TÖLTÉL BE, EZ ÚJ ESZTENDŐVEL
JÓ KEDVED NE SZAKASZD FÉLBE!
ÁLDD MEG KEZDETÉT S VÉGÉT ENNEK,
HOGY MIDŐN NAPJAI LEMENNEK,
MONDHASSUK: DICSŐSÉG ISTENNEK!”
(283. dicséret 1. és 3. versei)
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Egy 73 éve írott levél került kezembe a minap. Balázs Győző miskolci vallástanár írta az ifjú Várady Józsefnek, az akkor sárospataki theológusnak, volt diákjának. Érdemes az elolvasásra, mert szeretetteljes atyai tanácsok és életre szóló
tanítások vannak benne. És nemcsak néhai Várady József édesapámnak, aki éppen
e sorok írásakor a mai napon 14 esztendeje már, hogy elment minden élők útján.
Édes Fiacskám! Én is mérnöknek készültem s theológiára kerültem. Onnan
pedig Párisba, a Sorbonne-ra akartam eljutni s már meg is volt az útam a párisi
csillagvizsgálóba – csak a franciákkal 1916-ban nem voltunk jóban, ösztöndíjam
érvényét vesztette három év alatt és én gimnáziumi segédtanár lettem Debrecenben, majd itt a gimnáziumunkban előbb helyettes tanár, majd rendes vallástanár és
már mint ilyen tettem le utólag a vallástanári vizsgát. Nem oda kerülünk mi ezen a
földgolyón, ahová mi szeretnénk jutni, hanem lassan azt szokjuk meg és szeretjük
meg, amire rendeltettünk. Az aztán már tőlünk függ, hogy ahová állíttatunk, hogyan álljuk meg a helyünket s milyen becsületes munkát végzünk. Nem kell megállnod majd a theológiával: kápláni gyakorlat helyett végezd el a filozofiai fakultás
valamelyik tanári szakcsoportját s két, külön is megbecsülésre méltó, tisztes diplomával indulsz útnak. S akkor is oda mégy majd, meglásd, ahová rendel: Valaki!
Bárhová kerülsz, légy jó ember s tisztán becsületes. Ha pap leszel, ne légy szenteskedő, alázatoskodó farizeus. Ha tanárnak rendel Isten: érző szívek közé csak érző szívvel
merj menni. Eszeddel taníts, szíveddel mérd tanítványaidat s lelkeddel bíráld el őket.
Boldog vagyok, hogy a theológiai tanácsnak azt írhattam rólad, amit szívesen
írtam is. Mindig szerettelek: széplelkű, derék, magyar voltál mindig. Maradj is meg
ennek, édes Fiacskám. Tudásodat sohasem fitogtattad, de sohasem is tagadhatta le,
vitathatta el senki. Sohase állj meg az önművelődés útján. A Biblia a Könyvek
Könyve legyen számodra, de ne tartozzál az „egyetlenkönyvű papok” közé.
Sok örömmel olvastam dec. 22-én keltezett kedves, szép leveledet. Most
mellékelten elküldöm az apuka hozzám írt levelét, amelyikre rámásoltam annakidején a kért bizonyítványt s gondoltam, el is küldöm Apukának. Bekerült azonban
a levél egyik könyvembe s csak későbben leltem meg: akkor meg már nem lett
volna időszerű az elküldése. Add át Apukának, tegye el s ha rólad van szó valahol,
ezt is odamutathatja derék fia mellett. Vagy ha csak emlékül őrzi is meg, bizonyára
kedves emlék lesz a Te diákkorodról. Édesanyukádat s Testvérkédet kézcsókkal
köszöntöm, Téged Édesapukával együtt ölellek szerető Győző bátyád
Miskolc 1949. XII. 28. s egyben b. ú. é. k!
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MAGYAR SZEMMEL - 800 éves az Aranybulla
Az uralkodói hatalom korlátozásának első fontos eseményeként II. András
király 1222-ben kiadott egy arany függőpecséttel ellátott oklevelet, az Aranybullát.
A király kényszerű tette nem várt folyamat kezdete lett. Az Aranybulla és későbbi
megerősítései fokozatosan bevonták a nemesség széles rétegeit a kormányzásba.
Sőt, arra is lehetőséget adott, hogy ha a király nem tartja be a megállapodást, akkor
a rendek törvényesen ellenállhatnak.
Az Aranybulla jelentőségét mutatja az is, hogy szerkezete és tartalma is hasonlít az Angliában alig hét évvel korábban kiadott híres Magna Chartához. A bulla 1222-ben hét példányban
készült el, de egy eredeti sem maradt az utókor számára, szövegét hiteles másolatokból ismerjük,
formáját pedig II. Andrásnak a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött korabeli
oklevelei adják.

IRGALMAS ISTEN!
TEDD ISMÉT NAGGYÁ ELDARABOLT
ÉS KIFOSZTOTT DRÁGA MAGYAR HAZÁNKAT!
(fohász a boldogkői keresztről)
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RADOSTYÁNI HÍREK, HIRDETÉSEK
Szeretettel hívjuk, várjuk testvéreinket az istentiszteleti alkalmakra a szépen felújított gyülekezeti
házunkba, vasárnap 10 órára és csütörtökön este 5
órára.
Isten dicsőségére özvegy Czakó Gyuláné
10.000.- forintot adományozott év elején.
Január 21-én emlékharangszó volt néhai Várady
József 14 éve elhunyt lelkipásztor, január 23-án
Bilkay Éva 9 éve elhunyt testvéreink emlékére.
Kérem testvéreimet, hogy nézzék meg az egyházfenntartói járulék kimutatást a kartonjukon, nem
maradtak-e el a tavalyi befizetéssel. Ez esetben
kérnénk a befizetést a lelkipásztornál, vagy Rácz
Jánosné presbiternél a postán.
Az egyházközség presbitériuma megtartotta ez
évi első gyűlését. Megtárgyalta és elfogadta az elmúlt esztendő záró számadását, elkészítette idei
költségvetését, valamint kiigazította a választói
névjegyzéket a szükséges módosításokkal. 2022ben a radostyáni egyháznak 40 választó tagja van.
A presbitérium az emlékharangszó árát 5.000.azaz ötezer forintra emelte január 1-től.
Nem egyházi temetés esetén, ha a temettetők
nagyon ragaszkodnak hozzá, a haláleset bejelentésekor egyszer szólhat a harang 10 percig, ez esetben
10.000.-, azaz tízezer forint fizetendő az egyházközség pénztárába. Egyházfenntartók halála esetén
továbbra is hétszer térítési díj nélkül szól a harang,
a nyolcadiktól 2.000.-, azaz kétezer forint fizetendő
harangszónként.
Az egyházi urnafalra a temetői díjszabás érvényes, azaz: egyházfenntartók temetése esetén térítésmentes, nem egyházfenntartóknak nem egyházi
temetés esetén 100.000.- azaz százezer forint; nem

egyházfenntartóknak református szertartású temetés esetén 70.000.- azaz hetvenezer forint fizetendő.

RADOSTYÁNI SION
A Radostyáni Református
Egyházközség Lapja
Szerkesztő és kiadó:
Várady Zsolt lelkipásztor
HUNGARIA-3776 RADOSTYÁN

Kossuth L. utca 2-4. szám
Villámposta:
radostyan@gmail.com
Telefon: +36/48/424-570
+36/30/6392903
Honlapcímünk a világhálón:
www.radostyan.ref.hu
Megjelenik igény szerint,
évente legalább egyszer.
Adomány az újságra
példányonként 50 forint.
Lapunknak szánt írásaikat,
észrevételeiket
a fenti címre kérjük.
XXX. évfolyam 1. szám
(72. szám) 2022. január

ADJUNK HÁLÁT MINDNYÁJAN AZ ATYA
ÚR ISTENNEK, ÉS MONDJUNK DICSÉRETET
MI TEREMTŐ ISTENÜNKNEK!” (A 378. dicséretből)

