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“Ezért Isten ingen igazítja meg õket
kegyelmébõl....”

Gyülekezeti tájékoztató
   2007. október

XIV. évf. 10. szám

A nyár folyamán megjelent pápai irat egy időre felkor-
bácsolta a szenvedélyeket. Protestáns egyházi vezetők,
teológiai tanárok sérelmezték azt a megfogalmazást, mi-
szerint a katolikus egyház felfogása alapján a protestáns
közösségek nem tekinthetők egyháznak. Még le sem csitultak
a kedélyek, amikor újabb, keresztyénnek egyáltalán nem
nevezhető magatartásforma, a
magyar református képviselők
hátrányos megkülönböztetése,
mutatott rá a keresztyén közössé-
gen belüli törésvonalakra. Ezen
történések figyelmeztetnek ben-
nünket arra, hogy valami nagyon
nincs rendben. Kérdezzünk tehát:
Létezik-e keresztyén közösség,
vagy csak emberi igyekezetet lát-
hatunk egyházi vezetők részéről,
annak bemutatására, hogy e kö-
zösség felé haladunk? A vatikáni
irat, valamint a nagyszebeni „öku-
menikus” találkozó érzékeltetik,
hogy nincs igazi közösség. De
kérdezzünk tovább: Mióta van ez
így? Már az első gyülekezetekben
komoly apostoli és lelkigondozói
szolgálatra volt szükség a közösség
megtartására. Majd következett
Markion, aki ugyan összegyűjti Pál
leveleit, viszont tagadja, hogy az
Ószövetség Istene azonos lenne az
Atyával. Mindez csak fokozódott akkor, amikor a világi
politikai hatalom „ölelte magához” az egyházat, a keresz-
tyénséget téve meg államvallássá. Az egyház elöljáróinak
figyelme egyre inkább megoszlott az Ige, a világi hatalom
elvárásai és a világi hatalomtól kapott földi javak között. Ha
ezekre csak egyenlő arányban figyeltek, máris eltévelyedtek,
hisz Jézus arra figyelmeztet, hogy mindenek előtt Isten
országát és az ő igazságát (Máté 6,33) kell keresni. Arra is
tanít, hogy: gyűjtsetek magatoknak kincseket a menny-
ben,…(Máté 6,20). Nem lehet tehát semmi azonos értékű a
keresztyén ember számára az Isten országával! A többé-
kevésbé egységes római birodalom  széthullását követően
előbb az Arius tanítását követők kiátkozása és üldözése miatt
a keresztyénség elveszítette Észak-Afrikát, majd az keleti és
nyugati keresztyénség hatalmi viszálykodása miatt elveszett

Kis-Ázsia Jeruzsálemmel együtt.  A keresztyénség azonban
továbbra is a hatalomra és a földi javakra figyelt. Ez nem is
csoda, mivel Jézus személyét annyi szenttel és boldoggal,
szokással és hagyománnyal , csillogó arannyal, füstölő
tömjénnel vették körül, hogy az legfeljebb szűz Mária
ölében volt látható kicsiny gyermekként, ami azt jelképezte,

hogy nyilvánvalóan anyai
gondoskodásra szorul. Ha szám-
ba vesszük  mennyi Mária-patró-
nus ünnep van ma is a katolikus
egyházban egyértelmű számunk-
ra, hogy a reformációtól eltelt
időszak csak felszíni koz-
metikázást jelentett, s nem igazi
megújulást. Nincs ez másként az
orthodox – pravoszláv egyházban
sem, melynek tanítása szerint
csak az üdvözülhet, aki pravo-
szlávvá lesz. Ennek tudatában
nagyon is kérdéses miről lehet
tanácskozni egy ökumenikus
nagygyűlésen? A lényegről bizo-
nyára nem! Túl sok hatalom és
földi kincs vonja el a figyelmet.
Azoknak figyelmét, akiknek min-
denek előtt Krisztusra, az örök
élet beszédére kellene figyelniük.
Ezért is fontos korunkban az igei
egyházfogalom kihangsúlyozása,
vagyis:

- Egyház ott van, ahol Isten igéjét tisztán hirdetik
- Egyház ott van, ahol helyesen szolgáltatják ki a szent-
ségeket – keresztség és úrvacsora
- Egyház ott van, ahol gyakorolják az egyházfegyelmet
Jaj nekünk, ha hagyjuk, hogy hatalom bármely formája –
politikai, egyházpolitikai, pénzpolitikai – elvonja figyelmün-
ket és erőnket valódi feladatunktól: az ő országának és igaz-
ságának keresésétől, és a olyan kincsek gyűjtésétől, amelye-
ket sem a moly, sem a rozsda nem emészt meg, amelyeket
nem lophatnak el a tolvajok, mert ezek a kincsek a mennyben
vannak. A reformáció után 490 évvel az igei hűséggel kell
tovább hirdetnünk, kegyelemből - de csakis Isten kegyel-
méből -, hit által – de csakis a Krisztus Jézusba vetett hit
által, van bűnből való szabadulásunk és örök életünk!

Csoma László

Róma 3,24

“Ezért Isten ingen igazítja meg õket
kegyelmébõl....”

A Szürtei református templom
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A mostani részt olvasva már nincs kétség afelől, hogy
Jeremiás sorait tanulmányozhatjuk, hiszen a rész végén egy
nagyon személyes vallomása is elhangzik. De a többi
versből is az eddig megismert és a rá jellemző stílusban
hangzanak az ÚR üzenetét tolmácsoló szavak. Kövessük
végig illő komolysággal, figyelemmel.

Először Isten üzenetét mondja el Jeremiás. Az üzenet
első részét többes számban fogalmazza meg az ÚR. Nemcsak
Jeremiás feladata a továbbadás, hiszen a címzettek is sokan
vannak. Jeruzsálem lakóinak és Júda férfiainak kell tovább-
adni Izráel Istene mondanivalóját. (Nem kell feltétlenül pró-
féta tanítványokra gondolnunk, hiszen az üzenet súlya olyan,
hogy minden, magát Isten prófétájának valló személy
kötelessége ezt hirdetni, tovább adni). „Átkozott az az ember,
aki nem hallgat annak a szövetségnek az igéire, amelyet
őseiteknek parancsoltam azon a napon, amikor kihoztam
őket Egyiptomból,…” Az Istennel kötött szövetség meg nem
tartója „átkozott”. Nem vétkes, nem bűnös; de átkozott. Nincs
tehát mód arra, hogy a szövetség megszegője kimentse
magát, valamivel is megmagyarázza Istennek, hogy mi
okból nem tudja ezt a szövetséget megtartani. Átkozott, aki
hűtlen mennyei szövetségeséhez. Pont. (Mi keresztyének is
szövetségben vagyunk Krisztus által Istennel. Aki azt gon-
dolja ez a szövetség más, mint a régi, az bizony téved. Az is
téved, aki csak hirdetni akarja, de megtartását nem veszi
komolyan. Vagy a megbocsátást gyakorolja ott, ahol meg-
bocsátani csak Istennek lehet. Aki Istent szolgálja, - nem
csak lelkészként-, annak mindig ki kellene tudnia mondani
azt, hogy mikor ér el egy ember az átkozott állapotba. Mert
ezzel segíti a beteget, nem a hallgatással. De ehhez az
szükséges, hogy ő maga valóban hű szövetséges legyen). Az
üzenetben is így zárja Isten a súlyos diagnózis első részét:”És
megtartom azt az esküt,…”  Ő valóban hű szövetséges! Erre
csak azt válaszolhatja Jeremiás: „Bizony, így van, Uram!”
De nemcsak jóváhagyta, hanem hirdette, és nemcsak
egyedül, hanem sokakkal - a súlyos üzenetet. (Valószínűen
Jósiás király vallási reformja, a Törvény tekercseinek megta-
lálása idején).

A második részben (6. verstől) már csak Jeremiásnak
szól a parancs. Számonkérő és utolsó figyelmeztetésként is
értelmezhető az, amit Isten mond. Ne csak hallgassák, telje-
sítsék, tartsák meg parancsolatait. Mert Egyiptom óta hiába
figyelmeztette választottait az ÚR, nem vették komolyan,
vagy csak kevés alkalommal hallgatták meg intését. „Megá-
talkodott, gonosz szívük szerint éltek”. Ezért ebben az időben
„végrehajtotta rajtuk a szövetség minden igéjét”. Értelmez-
hetjük ezt úgy, ahogyan azt a választott nép története mutatja
Jeremiás idejéig: volt idő, amikor megoltalmazta őket Isten,
csodákat tett értük, máskor engedte, hogy csatát veszítsenek,
mert nem hallgattak Rá, bálványimádásra adták magukat. A
szövetség igéi nem azt garantálták, hogy bármit tehet, semmi

Olvasandó: Jeremiás próféta könyve 11. része

baj nem érheti Izráelt, hanem azt ígérte Isten, hogy ha meg-
tartják, oltalmazza őket, ha nem tartják meg, büntetést mér
rájuk. De nem tanultak ezekből. (Habár a bibliamagyarázók
az első 9 verset egyidejűnek mondják, a 6-8 versek inkább
Jósiás király halála után keletkezhettek, aki Isten akarata
ellen vonult ki seregével, ezért Isten nem oltalmazta meg, s
már a harc kezdetén halálos nyíllövés sebesítette meg. Így
vallási reformját sem vihette végig, ill. Ő sem teheti azt,
amit Isten nem akar. ).

A harmadik rész (9 - től a 15. versig) „majd” szava is
jelzi, hogy Isten kijelentése későbbi időben szól Jeremiáshoz.
A lázadás szó alatt a Jósiás utáni király – Jójákim – „ellenre-
formja” is értelmezhető, aki újra törvénybe iktatta, hogy
szabad Isten mellett más isteneket is imádni országa terü-
letén. Mennyire volt szívszerinti a reform idején az Úrral
kötött szövetség megújítása, milyen mértékű volt a bálvány-
imádás a választott nép körében Jósiás előtt, azt Isten szava
tárja elénk: „Mert ahány városod van Júda, annyi az istened,
és ahány utcád van, Jeruzsálem, annyi oltárt készítettél a
gyalázatos bálványnak…”. Jójákim törvénye szabad folyást
engedett a bálványimádásnak, s nem tévedünk nagyot, ha
arra gondolunk, divat lett Júdában, de Izráelben is, bálványt
imádni, újabbnál újabb bálványt felfedezni. Jogos tehát Isten
haragja, s kell a büntetés, ha mégoly kemény is, mert abban
látszik majd igazán, mit is érnek ezek a bálványistenek. De
miközben egyet értünk Istennek népe iránti haragjával,
felötlik-e bennünk, milyen kimondhatatlan esedezésekkel
esedezik érettünk Krisztus, hogy Isten haragját visszatartsa,
amikor minden házban legalább egy bálvány van, amely
akadályoz a Vele kötött szövetség hiánytalan megtartásában,
s ezért abban is, hogy rádöbbenjünk, vagy másokat rádöb-
bentsünk, „átkozott” állapotban él a világ. De igazán akkor
lesz baj, ha Isten nekünk is azt parancsolja: „Te pedig ne
imádkozz ezért a népért…!”.

Nagy fáradtsággal fejtették meg a töredékesen ránk
maradt 15. verset a kutatók. Nyolc féle olvasata is lehet. A
legvalószínűbb fordítása: „mit akar az én szerelmesem az
én házamban, hiszen gonosz terveket készít, vajon fogadalmi
áldozatok és szent hús elfordíthatják-e a veszedelmet rólad,
hogy vigadhass nagy zajjal?” (Jub. K.) Példaként még néhány
változat: A másik, az általam is használt: „Mit akarsz, kedves
népem, templomomban? Sok ravasz tervedet elérni? Szent
hússal elhárítani a rád váró veszedelmet, és azután nevetni?”
(MBT – új fordítás). A harmadik Károli Gáspár fordítása az
1685. évi kiadásból: „Mitsoda közi vagyon az én szerelme-
semnek ezután az én Házamhoz, holott ö tselekedik sokakkal
egyetemben istentelenséget? és a’ szent húsoknak áldozásit
elhagytad és örvendezsz a’ te gonosz tselekedetedben.”
A negyedik a Szent István Bibliai Társulat bibliájából idézve:
„Mit keres szerelmesem házamban? Viselkedése csupa
képmutatás! Tán fogadalmaid és a nekem szentelt hús meg-
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szabadíthatnak gonoszságodtól? És tisztává tehetlek miat-
tuk?” Végül ötödik változat a Káldi Biblia: „Mi dolog az,
hogy az én kedveltem házamban oly sok vétket cselekszik?
Vajjon a szentelt hús elveszi-e rólad gonoszságaidat, melyek-
ben dicsekedtél?” De van egy olyan sejtésem, hogy az utóbbi
50 évben alapigeként nem nagyon szerepelt ez a komoly,
Isten kérdését tolmácsoló Ige keresztyén templomokban.
Pedig egyre inkább ilyenné lett a modern ember vallásos-
sága. Szép ruhában, nagy ünnepen, mintha áldozatot hozva,
hogy ezért egész évben hunyjon szemet, fordítson el róla
minden bajt az Úr, s vigadhasson istentelenségben, nagy
zajjal! De Istent bosszantani a választott népnek sem lehetett
büntetlenül, vég nélkül. A hit nélküli áldozat nem ment meg
a tűztől. Már Pál apostol is erre figyelmeztet: „Azért, aki
méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát,
vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az
ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy
igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy
nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik
önmagának. (1Kor. 11,27-29 )”

Az utolsó versek személyes életrajzi adatként tárják elénk
azt, milyen veszedelemnek volt kitéve a próféta élete. A 12.
rész 6. verse teszi teljessé a képet. Isten figyelmezteti kedves
szolgáját, hogy szülőföldjének lakosai testvérei, rokonai
vezetésével életére törnek. (Mint Jézusra a názáretiek.) Az
okot később részletezem. Fontosabb, amit a próféta tesz a
veszély hallatán. Istenre bízza, elé tárja ügyét. És Isten
válasza, hogy az lesz a büntetésük, amit Jeremiásnak szántak:
Halál. Elvesznek a büntetés esztendejében.
Ima: Igazságos Bíró, örök Isten, kit a Jézus Krisztus által

Atyámnak szólíthatok! Kárhozat gyermekeiként nyerünk
életet, de Krisztusban Megváltót adtál nekem és minde-
neknek. Köszönöm, hogy a keresztség szentsége által Krisztus
szövetségét felkínáltad nekem. Köszönöm, hogy átkozott
állapotaimból Igéd hatalmával kiszabadítasz. Szentleked
erejével tarts meg abban a szabadságban, amelyben imád-
kozhatok másokért is, hogy elkerülve a bálványok vonzását
ne kárhozatra, örök tűzre, hanem Krisztusért országodba
juthassak sokakkal egyetemben. Add, hogy mindenkor Rád
bízva ügyemet a Te végzéseid teljesedjenek be rajtam. Jézus
Krisztus érdeméért hallgass meg Atyám! Ámen.

     - id. f.-
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IsIsIsIsIsttttten világosságát ren világosságát ren világosságát ren világosságát ren világosságát ragyagyagyagyagyogni togni togni togni togni tooooovvvvvább Hollywább Hollywább Hollywább Hollywább Hollywoodban oodban oodban oodban oodban (200(200(200(200(2007-09-27-09-27-09-27-09-27-09-24)4)4)4)4)
(Beverly Hills) – Bob Reith lelkész, Seattle-ben evangélikus lelkipásztor csendes, disztingvált ember. A szórakoztató
iparban közismert lelkigondozó. 20 éve a nemzetközi médium-társaságnak is tagja, szeptember 15-én tartotta a Beverly

Hill Hotelben 350 sztárvendég részvételével a 9. Dicsőítő Találkozót. Ifj.
Billy Davis és felesége, Marilyn McCoo, 15 arany -, és három platina
lemez tulajdonosa vezette az estét. Bob lelkész 20 évi szórakoztató iparban
eltöltött szolgálata elismeréseként különdíjat kapott. Szolgálata kezdetén
hamarosan rájött Hollywoodban, mennyire szükségük van sok esetben
Istenre a színészeknek, akik bizony nagyon árváknak és elhagyatottaknak
érezték magukat, a szerződések, filmezési szünetek közötti időszakban.
„Bob tiszi” Többeket hozott vissza az öngyilkossági szándékból, akik aztán
elfogadták életük Urának Jézust, és Bibliát olvasó művészekké lettek.
Közülük tízen voltak ott ezen a partin, s köszöntötték a kitüntetett lelkészt.
(assitnewc.net, 2007-09-22 – dr. békefy-röhrig klaudia)

A morA morA morA morA morál prál prál prál prál profofofofofitititititooooot tt tt tt tt tererererermel! mel! mel! mel! mel! (200(200(200(200(2007-09-27-09-27-09-27-09-27-09-24)4)4)4)4)
(Düsseldorf) – A gazdasági vállalkozóknak egyre nagyobb száma hangsúlyozza a morál, az erkölcs fontosságát a
profittermelésben. A Gazdasági Hét c. német hetilap vezércikket szentel a jó hatalmának a szociális felelősség területén.
A lap tudósítása szerint a világpiacon nő a fair termékek aránya, 40 %-kal 1,6 milliárd eurora emelkedett ez az arány. A
bajorországi Nürnberg piackutató intézete, a „Puls Marktforschung” felméréséből kiderül, hogy „a morál piaci értékké
vált az ügyfeleknél ugyanúgy, mint a munkatársaknál” – nyilatkozta Konrad Weßner főmenedzser. Nem véletlen tehát,
hogy az október 31-én Bambergben tartandó 3. Puls Vállalkozói Napon a megbeszéléseknek ez lesz a főtémája: „Morál a
menedzsmentben – értékekkel a nagyobb versenyelőnyért”. Az egyik tanácsadó cég vezetője, K.-D. Koch egyenesen úgy
fogalmazott, hogy „a megbízhatóságon és az integritáson alapuló piaci rendszer a jövőben leváltja a korábbi társadalom
morális tartóoszlopait, így a politikát, a menedzserrendszert, a szakszervezeteket és az egyházakat is”. Majd meglátjuk -
mondják a kritikus hangok, melyek nem osztják ilyen mértékben a piaci optimizmust.
(pro-medienmagazin.de, 2007-09-24 – dr. békefy)

Elkészült a 28 kElkészült a 28 kElkészült a 28 kElkészült a 28 kElkészült a 28 köööööttttteeeeetttttes sves sves sves sves svájci egyháztájci egyháztájci egyháztájci egyháztájci egyháztörörörörörténeténeténeténeténettttt (200 (200 (200 (200 (2007-09-27-09-27-09-27-09-27-09-21)1)1)1)1)
(Bázel) – 43 évi munka után befejeződött egy igen jelentős kutatási program: megjelent a svájci egyház-, és nemzettörténet
28. kötete, ami lezárja a „Helvetia Sacra” sorozatot. A kezdetek óta 515 233 szerző dolgozott rajta. A nagy műben 1 000
kolostorról, alapítványról, érsekségről, püspökségről van szó, 24 500 egyházi személy rövid életrajzát is tartalmazza a
mű. Az egyes kötetek 400-tól 1 200 oldalig terjednek oldalszámban, kötetenkénti áruk 150-360 svájci frank között mozog.
Az adatokat CD-lemez is rögzíti. A európai sacra-sorozatban az első Svájc, amelyik leggyorsabban zárta le köteteinek
megjelentetését. A köteteket jórészt a Tudományos Kutatás Előmozdításának Nemzeti Alapja finanszírozta.
(kath.ch, 2007-09-19 – dr. békefy-röhrig klaudia)

A kA kA kA kA kerererereresztesztesztesztesztyénsyénsyénsyénsyénség a mammonnal vég a mammonnal vég a mammonnal vég a mammonnal vég a mammonnal vegyül?együl?együl?együl?együl? (200 (200 (200 (200 (2007-09-17-09-17-09-17-09-17-09-19)9)9)9)9)
(Schmitten) – Az argentínai protestáns ébredési mozgalom lelkésze, René Padilla
Buenos Airesből egy nemzetközi teológustalálkozón meglehetősen sajátos képet
festett a világról és az egyházakról. Szerinte a Mammon nevű bálvány uralja a
világot, s ezzel egy időben terjeszti a szinkretisztikus, mindenféle vallási elemet
keverő keresztyénséget. A mintegy 100 protestáns teológiai tanár jelenlétében tartott
előadásában szól arról is, mekkora szakadék tátong a szegények és a gazdagok
között. A világnépességnek 15 %-a birtokolja a földi gazdagság 79 %-át. 1,3 milliárd
embernek pedig napi 1 dollárból kell megélnie. Ma nyilvánvalóak a gazdasági
imperializmus jelei. Padilla azt is komolyan követelte, hogy az egyházak és a teológiai
képzésben részt vevők megtért emberek legyenek. A teológiai tanulmányok nem
szűkülhetnek le a racionális ismeretek megszerzésére, az egyéni önmegvalósításra és az eredményekre, hanem az Isten
Országa értékeit kell közvetíteniük. Az a keresztyénség, amelyik összevegyül a materializmussal és a konzumgon-
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dolkodással, és csak a számok, meg a személyes előrejutás foglalkoztatja, csak egyházi funkcionáriusokat termel, akikre
egyre inkább sehol sincs szükség. (idea.de, 2007-09-18 – dr. békefy)

A fA fA fA fA focisztár hitvocisztár hitvocisztár hitvocisztár hitvocisztár hitvallása allása allása allása allása (200(200(200(200(2007-09-17-09-17-09-17-09-17-09-12)2)2)2)2)
(Milánó) - A világhírű focisztár, az AC Milan aranylábú focistája, Ricardo Izecson dos
Santos Leite, közismert nevén Kaká szerint a Biblia azt is megmondja, hogy az igazi szeretet
a házasságban bontakozik ki. A 25 éves csúcsjátékos, aki szigorúan vallásos, ezt abból az
alkalomból mondta, hogy házasságot kötött Caroline-nal, akit 19 éves kora óta ismer. A
vele készített interjúban elmondta: ima és Isten nélkül nem lép soha pályára. Ha lehet, nagy
meccsek előtt templomba is megy. Hét évvel ezelőtt törésekkel járó autóbalesete volt,
melyre így emlékezik: “Megbénulhattam volna, de Isten kiszabadított ebből a veszélyből”.
(livenet.ch, 2007-09-12 - dr. békefy-röhrig klaudia)

Merkel: avatkozzanak csak bele az egyházak a politikába!Merkel: avatkozzanak csak bele az egyházak a politikába!Merkel: avatkozzanak csak bele az egyházak a politikába!Merkel: avatkozzanak csak bele az egyházak a politikába!Merkel: avatkozzanak csak bele az egyházak a politikába! (2007-09-09) (2007-09-09) (2007-09-09) (2007-09-09) (2007-09-09)
(Drezda) - Angel Merkel szövetségi kancellár arra hívta fel az
egyházakat, hogy vegyenek részt a politikai vitákban. A szász-
országi lelkésznapon tartott beszédében Merkel kifejezetten
igényelte, hogy az egyházak tartsanak tükröt a politikának.
Az egyházak a szabadság és a demokrácia megvalósítása során
komoly segítséget nyújthatnak a közéletnek. Az 1 200 lelkész
előtt a kancellárnő emlékeztetett az egyházak pozitív és
kimagasló szerepére az ifjúsági munkában, a kórházi szolgá-
latban, a szegény-gondozásban, a fejlődő országok melletti
sok-sok akcióban. Az európai integrációban is fontos szerepük
van az egyházaknak, hiszen évezredes tapasztalatokkal ren-
delkeznek - mondta Merkel. (ekd.de, 2007-09-08- dr. békefy-
röhrig klaudia)
© www.reformatus.hu

Hitről hívőknekHitről hívőknekHitről hívőknekHitről hívőknekHitről hívőknek

A SzRKE Ungi Egyházmegyéje bibliai vetélkedőt szervez
a következő pontok szerint, melyre szeretettel hivja az
egyházmegye hittanos csoportjait, felkészitő lelké-
szeikkel és katechétáikkal együtt.

1. Témakör: Sámuel története (1 Sám 1-12, pontos
szétirás a táblázatban). A történetek aranyigéi a Biblia
új forditásából valók. A visszakérdezés és a feladatok
megoldásának, de a tárgyilagos értékelés szempontjából
is nagyon fontos, hogy mindannyian ugyanazt (az új)
forditású Bibliát használjuk.

2. Versenyszámok:
a) Teszt
b) Fiktiv történet (egy kiválasztott történet

hibákkal, ahol a gyerekek javitják a hibákat)
c) Történetmondás (egy történet szabad szóbeli

elmesélése)
d) Aranyige ismeret
e) Ki mondta kinek- villámkérdések

f) „Esszé”- Mi mai Sámuelek/ Harc mai
filiszteusokkal stb.  (szabad fogalmazás)

g) Zsoltár/Dicséreténeklés (minden csoport készüljön
egy zsoltár és egy dicséret éneklésével is)

3. Kik versenyezhetnek?  3 fős gyülekezeti gyerekcsoportok
(egy gyülekezetből lehet több is) két korosztályban:
a) 6-9 évesek (1-4.évf.)
b) 10-14 évesek (5-8.évf.)

4. Helyszin: Vajáni Református Alapiskola

5. Időpont: 2007.november 24. (szombat)

6. Jelentkezési határidő: 2007.november 17.
A jelentkezésnél kérjük feltüntetni a gyülekezeti csoportok
számát, és a gyerekek pontos névsorát az életkorral együtt.
A jelentkezést a következő elérhetőségek valamelyikére várjuk:
tarrferdinand@mail.t-com.sk, 0905212177, 63 95 427

Áldott felkészülést kivánva, a szervezők nevében:
Tarr Ferdinánd, Nagyráska

Bibliaverseny 2007.
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GYÜLEKEZETEINK  életéből

Ahogy a lámpás fénye
terjed, úgy kell terjednie a jó
hírnek is! Mert bizony jó hír
az, ha egy falu templom és
lelkipásztor nélküli közössé-
ge arra törekszik, hogy le-
gyen egy hely, ahol Isten igé-
jét hallva, hitben erősödhet
és a mindennapi terhet elvi-
seléséhez lelki támaszt kap-
hat. Szádudvarnok, a festői
Szádelői völgy tövében fek-
vő rendezett, barátságos kis
falu közösségének ez sikerült.
Közel fél éve a helyi óvoda
ad helyiséget az istentiszte-
letek megtartására. Szádelő

Burszki József nyugalmazott református lelkipásztor
1919.június 24-én született háromgyermekes juhász-
családban a Gömör megyei Dúlházán. Iskoláit Bátkában,
Sajógömörön és Rimaszombatban végezte, ahol 1940-ben
az Egyesült Protestáns Gimnáziumban érettségizett. Lelkészi
oklevelét 1945. szeptember 25-én vette át a nagyhírű Sáros-
pataki Református Teológiai Akadémián. Szolgálatát Nagy-
balogon, Feleden és Kömörszkároson végezte.  Kovács Olgá-
val kötött házasságát az Úr két gyermekkel: Erzsébettel és
Jüzseffel áldotta meg. Élete utolsó három évtizedét rima-
szombati otthonában töltötte. A legutúbbi években szerettei
gondoskodására szorult, akiktől körülvéve 2007. július 28-
án, életének 88. esztendejében adta vissza nemes lelkét Te-
remtőjének. Búcsúztatása 2007. július 31-én volt a rima-
szombati temető ravatalozójában. Az igehirdetés szolgálatát
a szolgatárs koporsója fölött Dr. Erdélyi Géza püspök
végezte a Jób 16,22-23 alapján. Felidézte a Burszki Józseffel
való első találkozását, amikor mélyen magragadta a megbol-
dogult személyiségének varázsa, amelyet mindenki megta-
pasztalt, aki vele valaha találkozott. Utalt a kibocsátó Alma
Mater, a Sárospataki Kollégium emberbaráti küldetésére,
mely által az egyszerű sorsú, tehetséges növendékek számára
is játhatóvá vált a felemelkedés útja. Burszki József prédi-
kációi üzenetét a gömöri nép nyelvén, mindenki számára
érthető módon fogalmazta meg. Felvázolta a megboldogult
küzdelmes életútját, utalva béketűrésére, kiváltképpen az

„Aki lámpást gyújt nem takarja le…” Lk.8:16-21

lelkipásztora, Dukon András
igyekszik a kis gyülekezetet
összetartani. Lelkészi teen-
dőit mindaddig vállalja, míg
csak egy ember is igényt tart
szolgálataira. Isten segítségé-
ben bízva hisszük, hogy ez
ez a kis közösség nem szűnik
meg, hanem gyarapodni fog.
Szeptember 2-án már ke-
resztelőre is sor került, ami-
kor Viszlai Tímea és Czom-
poly Csaba elsőszülött kislá-
nyát, Csengét keresztelte
meg a tiszteletes úr. Adja a
mindenható, hogy egyre
többen imádkozzanak a gyü-

lekezet gyarapodásáért,
hogy a megkeresztelt újszü-
löttet még sok kisgyermek

kövesse mindannyiunk örö-
mére.

Czompoly Zita

Burszki József  1919-2007
elmúlt rendszer sokféle
megpróbáltatása között.
A gyülekezet elé példakép-
pen állította a halott leányát,
aki sikeres pedagógiai pá-
lyáját feladva nagy odaadás-
sal viselt gondot szüleiről.
Az igahirdető kifejezte hit-
beli meggyőződését, hogy
bár a jóbi ige elégikus má-
don fejezi ki a mindenkori
ember osztályrészét, a meg-
váltottaknak a Főpásztor
Jézus Krisztus engesztelő

halála és dicsőséges feltámadása által még halálukban is
reménységük van. Lelkipásztor testvérünk sírját a boldog
feltámadás reményében vették körül az általa pásztorolt
gyülekezetekből érkezettek, a rimaszombati hívek, valamint
a helybeli magyrság képviselői. Életének magvetése legyen
áldott Gömör-szerte, valahol csak Isten igéjét hirdette!
Szeretteit ölelje át a minden vigasztalás Ura! A mi osztály-
részünk az Isten iránti hála, az emlékezés és az Úr igéjének
vígasztalása: ”Most azért megmarad a hit, a remény, a szere-
tet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”
(1.Kor.13,13)

Tóth László
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Hálaadó istentiszteletre gyülekeztek Jab-
loncán a hívek július elsején az 50-60 éve kon-
firmált testvérek találkozójára. A lelkésznő,
Siposné Várady Klára a 2. Sámuel 22,1-3 alap-
ján hirdette az igét. Kihangsúlyozta, hogy Dá-
vid életének nagy tapasztalatát mondja el,
hogy kicsoda neki Isten: „Az Úr az én kőszik-
lám…”.  Ez megnyugtatja, mert bármi történik
is a kőszikla a változtathatatlan bizonyosság
jelképe. A hit volt erőssége konfirmandus test-
véreinknek a nehéz időkben. Körülöttünk
minden változik, nemzedékek jönnek-mennek,
de Isten ugyanaz marad. Sok barát, sok
ismerős, oltalom elmarad mellőlünk, de Isten
oltalma mindig velünk marad. Az igehirdetés
után a jubilánsok megerősítették fogadalmu-

kat, majd közös úrvacsoraosztással
folytatódott az istentisztelet. A gyüle-
kezet emléklappal és virággal kedves-
kedett az ünnepelteknek. Kovács Bianka
szavalattal köszöntötte az egybegyűl-
teket. Istentisztelet után szeretetven-
dégséggel folytatódott a találkozó. Sze-
retettel emlékeztünk azokra is, akik
már nem lehettek jelen. A régi fény-
képek, történetek segítségével újra ele-
venné vált a kátéoktatás, a lelkész és
tanítványok együvétartozása. Istentől
megáldott alkalom volt, amelyen egy-
más hite által is épülhettünk. Isten
vigasztaló szeretete ölelje át testvérein-
ket, és enyhítse öregségük terhét.

S-né, V.K.

„Hagyj fel azzal, hogy arról panasz-
kodsz a te Istenednek, hogy mekkora
vihar vesz körül. Inkább mondd a te vi-
harodnak, mekkora Isten áll mögötted.”

Velünk van az Úr a nyomorúság idej-
én is. Kegyelmét szüntelenül árasztja
ránk, de néha a viharfelhők elhomályo-
sítják. Ez nem azt jelenti, hogy Isten
megfeledkezett rólunk, hiszen tudjuk:
„Egyetlen hajszál sem…” Ezekkel a gon-
dolatokkal köszönt el Gottfried Richárd
lelkipásztor az V. Diósjenői Ifjúsági
Csendeshét táborozóitól. Hálát adunk
Istennek, hogy ismét egybegyűjtött
minket határon innen és túlról, hogy az
Ő nevét dicsőíthettük és épülhettünk
Lelke és egymás hite által. A Minden-
ható gazdag áldása kísérje a tábor szer-
vezőit, igehirdetőit és mindazokat, akik
a közösség lelki épüléséért imádkoztak.

Dobai Éva

Az 50-60 éve konfirmáltak találkozója Jabloncán

CsendCsendCsendCsendCsendeshét Diósjenõneshét Diósjenõneshét Diósjenõneshét Diósjenõneshét Diósjenõn
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Szalóc község Gombaszögi részében több műem-
lék található. Az egész komplexum hajdan a Bebek és
Csetneki családok birtokában volt. Utóbbi család
itt Nagy Lajos király uralkodása idején 1371-ben a Pálos
rend részére monostort és Boldogasszonyról címzett
templomot alapított. Később 1555-ben a zárdát erőddé
alakították, majd háborúskodások által lerombolták.
Gombaszög a rommá vált kolostorral együtt az Eszter-
házy, később az Andrássy család birtokába jutott. Az
államosítástól egészen 2002-ig az állam tulajdona volt.
Jelenleg Szalóc község a tulajdonos.

Aktív rimaszombati civil szervezetek a kolostor falai-
nál kopjafát állíttattak amit Ulman István várhosszúréti
fafaragó mesterember készített. 

2007. szeptember 23-án ökumenikus istentisztelet
keretén belül volt a kopjafa leleplezve, megáldva  és
megszentelve. Az istentiszteleten szolgáltak: Nt André

Kopjafaavatás
Gombaszögön

János beszolgáló lelkipásztor, Bize Norbert
katolikus plébános, Balla Barnabás pálosrendi
szerzetes, valamint a SZALÓKA néptánccso-
port énekkara. Saját versét elmondta Bokros
Gyula alpolgámester, vígtelkei gondok. E ne-
mes tettért Isten áldását kérjük az összes civil
szervezőre és nem utolsó sorban a szolgálatot
végzőkre.
 

Borzy Bálint
Szalóci gondnok

Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy a „SZERETETNAPTÁR 2008”
szerkesztése megkezdődött. Szeretettel várjuk az egyházmegyei beszámolókat

– esperesi jelentéseket,gyülekezeti beszámolókat (konfirmáció, kiemelkedő események,..)
egyházi iskoláink életéről szóló beszámolókat egyházi intézményeink életét bemutató

beszámolókat református szervezetek és szövetségek munkájáról szóló ismertetéseket
A szokásos módon küldött anyagok mellett szerkesztői munkánkat egyszerűbbé teszi, ha

írásaikat és a fényképeket flopy-n vagy CD-n, esetleg elektronikus postán küldik meg
címünkre: csoma@copusnet.net

Előre is köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vesznek írásaikkal a
SZERETETNAPTÁR elkészítésében.

felhívás SZERETETNSZERETETNSZERETETNSZERETETNSZERETETNAPTAPTAPTAPTAPTŃR 2008ŃR 2008ŃR 2008ŃR 2008ŃR 2008SZERETETNSZERETETNSZERETETNSZERETETNSZERETETNAPTAPTAPTAPTAPTŃR 2008ŃR 2008ŃR 2008ŃR 2008ŃR 2008

FIGYELEM! A BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ OKTÓBER 15.
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2007 július 15-e rendkívül jelentős
nap volt a Gömöri Református Egyház-
megye életében.

A Debreceni Református
Nagytemplom Toronygalériájában ekkor
nyitotta meg Ft Dr Bölcskei Gusztáv püs-
pök úr azt a fotókiállítást, melyen a Borsod-
Gömöri Református Egyházmegye és a
felvidéki Gömöri Egyházmegye legszebb
templomaiban gyönyörködhetett az ér-
deklődő közönség. Az ünnepélyes
megnyitón jelenlévőket köszöntötte Ft
Csomós József tiszáninneni püspök, Nt

Gazda István a Borsod-Gömöri
Református Egyházmegye
esperese és Nt Nagy Ákos
Róbert a Gömöri Református
Egyházmegye esperese.

Ekhardt Júlia művészi fotói,
a maguk természetes szépségben
mutatták be templomainkat,
melyek közül több felújításra vár
és segítségért kiált, de még így is
értékes kincsei a kárpát-me-
dencei magyarságnak.

A kiállítás megszervezéséért
és támogatásáért köszönetet
kell mondanunk Nt Gazda

Istvánnak, ki a Borsod-Gömöri
Református Egyházmegye
espereseként lehetővé tette,
hogy kilépve a gömöri hegyek
és dombok zárt világából
megmutassuk értékeinket.

Bízunk abban, hogy a Bor-
sod-Gömöri és a Gömöri Re-
formátus Egyházmegyék együtt-
működése e bíztató kezdet után
több gyümölcsöt is hoz.

Isten segítsen bennünket
egyházunkért és nemzetünkért
végzett szolgálatainkban!
                             Nagy Andrea

OKTÓBEROKTÓBEROKTÓBEROKTÓBEROKTÓBER
Az Ungi Református Egyházmegye Presbiteri konferenciát
tart a gyülekezeti tisztújításokra való tekintettek  2007. ok-
tóber 15-én. Igei szolgálatot magyarországi vendéglelkész
végez.

NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER
Az Ungi Református Egyházmegye Presbiteri csendeshetet
tart 2007. november 12-16-án, esténként 18 órai kez-
dettel.
A csendeshét szolgálattevője Dr.Dr.Csiha Kálmán ny. püs-
pök. A szervezők szeretettel várnak minden kedves
érdeklődőt!

A Szlovákiai Magyar Református Lelkészek Egyesülete
2007.november 13-án 10 órai kezdettel lelkészi talál-
kozót szervez Dr. Csiha Kálmán nyugalmazott
püspökkel.
A résztvevők számára ebédet biztosítunk. Jelentkezni a
deregnyői Református Lelkészi Hivatal telefonszámán, e-
mail címén lehet.

AJAJAJAJAJÁÁÁÁÁNLÓNLÓNLÓNLÓNLÓ
„ A lelkésztovábbképző tanfolyamok során fogalmazódott meg
a résztvevők részéről az igény olyan kiadvány szerkesztése
és megjelentetése iránt, amely a vasárnapi igehirdetésekre
való felkészüléshez, továbbá a kazuális szolgálatok végzé-
séhez, gyermek-istentiszteletek vagy ifjúsági bibliaórák meg-
tartásához nyújt elméleti
és gyakorlati segítséget.”
Ezzel a mondattal kezdi
előszavát az újonnan
megjelent szakfolyóirat,
az Igazság és Élet felelős
szerkesztője, Dr. Fazakas
Sándor. A Református
Továbbképző Intézet
kiadásában megjelenő
folyóirat, amely nagyon
fontos segítség a lelkészi
szolgálatban, megren-
delhető szerkesztő-
ségünk címén. Egyéves
előfizetési díj 660,- Sk

A TA TA TA TA Tanulmányi Központ Pranulmányi Központ Pranulmányi Központ Pranulmányi Központ Pranulmányi Központ Progrogrogrogrogramjaiamjaiamjaiamjaiamjai

Lélek és élet
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2007. augusztus 12-én a VI-ik Sza-
lóci Falunapok alkalmából Ökumenikus
Istentiszteletre került sor Szalócon a re-
formátus templomban. A 130 részt-
vevőt köszöntötte Nt André János lel-
kipásztorunk. Ezután gyülekező ének-
ként az Ím, nagy Isten, most előtted szí-
vem kitárom összes versét, fennáló
énekként az Erős vár a mi Istenünk
összes versét, majd nagyénekként az
Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős ki-
rályát! összes versét énekeltük. A fo-
hász-bibliaolvasás-imádság után köz-
ségünk testvérvárosából Magyarország-
ról a Dunavarsányi Népdalkör szol-
gálata következett.

A prédikáció előtt elénekeltük az Úr
Jézus, mely igen drága... ének összes
versét. Ezután igét hirdetett és prédi-
kált, imádkozott és áldást végzett  Nt.
Trencsényi Andrea hosszúszói evan-
gelikus lelkésztestvérünk.

Utána a Hosszúszói Evangelikus
Énakkar szolgálata következet.  Záró-
énekként az Áldjad Őt, mert az Úr
megáldja minden munkádat... ének
összes versét énekeltük. Az ökumenkus
istentisztelet a minden magyarok him-
nuszával zártuk. A SZALÓKA néptác-
csoport jóvoltából a szalóci kultúrház-
ban szeretetvendégségre került sor a
szolgálatot végzők és vendégek részére
/80 fő/. Itt roskadozó asztalok vártak
bennünket. A finomságok kóstolgatása
közben testvériségben és szeretetben
elbeszélgettek reformátusok, evangeli-
kusok, katolikusok Dunavarsányról,
Hosszúszóról, Szalócról, Rozsnyóról és
a Szalócról elszármazott vendégeink is.
A szeretetvendégség fő szponzora
Egyházközségünk tagja ifj. Ferencz
Piroska volt. Isten áldjon meg min-
den szolgálatot végzőt és támo-
gatót. 

Borzy Bálint
gondnok

Ünnepi Ökumenikus Istentisztelet
Falunapok alkalmából
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A Kárpát−medence Reformátussága
HarHarHarHarHarmadszmadszmadszmadszmadszor ror ror ror ror rendezendezendezendezendezeeeeett Ttt Ttt Ttt Ttt Temememememplomkplomkplomkplomkplomkerererererti Nti Nti Nti Nti Napokapokapokapokapokat a somorjai rat a somorjai rat a somorjai rat a somorjai rat a somorjai refefefefefororororormátus egyházkmátus egyházkmátus egyházkmátus egyházkmátus egyházközsözsözsözsözségégégégég
(2007-09-13)

Elszigetelődés, érdektelenség, népességcsökkenés - ezek a dél-szlovákiai magyarokkal kapcsolatosan leggyakrabban
hangoztatott kifejezések. A jelenséget kiváltó okokról tanulmányok sokasága született, ám közülük kevés mutat rá a
lényegre: a helyi közösségek építésének, erősítésének
szükségességére. Pedig a megoldás adott: kopogtassatok,
s megnyittatik néktek...

Minél inkább ki van téve egy közösség az asszimiláció
hatásának, annál nagyobb hangsúllyal vetődik fel a
közösség erősítésének, építésének szerepe. Ezt első-
sorban a civil szférának és az egyházaknak kell felvállal-
niuk - s mint példák sokasága tanúsítja, a Dél-Szlová-
kiában tevékenykedő civil szervezetek komoly munkát
végeznek e téren. Az egyházak szerepe már nem ennyire
egyértelmű, hiszen egy merőben más igényt hivatottak
kielégíteni; a kulcsszó ez esetben a küldetéstudat, mely
meghatározza, hogy az ĺrásban foglaltak gyakorlása csak
a templomok kapujáig, avagy azon is túl terjed-e?

Kopogtatniuk sem kellett azoknak, akik augusztus
29-e és szeptember 2-a közt Somorján a református
templom kertje felé vették az irányt. A kapu tárva-nyitva
állt - s transzparens hirdette, hogy az egyszerűen csak
Templomkerti Napoknak nevezett rendezvény idén harmadik évfolyamába lépett. Minthogy országos viszonylatban a
somorjai a legtöbb szórványgyülekezetet tömörítő egyházközség, a közösségépítés itt fokozott hangsúlyt kap; ugyanakkor
Dél-Szlovákiának ebben a térségében éppen a főváros közelsége miatt az asszimiláció fokozottan érezteti hatását. Ennek
főképp gazdasági okai, ugyanakkor az itt élő közösség életének egészére kiterjedő hatásai vannak - beleértve az életforma
és a hagyományos értékek “devalválódását” is. Amúgy meg - nincs más, mondják a rendezvény szervezői, bővebben is
kifejtve ezt a nézetet.

”Bár Somorja közösségi életét számos rendezvény fémjelzi - mondja Bucsuházy István presbiter -, hiányoznak a család
valamennyi tagját egyszerre megszólító rendezvények. A templomkerti napokkal ezt az űrt próbáljuk évről évre kitölteni,
s az érdeklődés bizonyítja, hogy sikerrel. Magunk is meglepődtünk, mennyi családos ember jött és jön el, így a kezdetben
egynapos rendezvény ötnaposra bővült. Az idei rendezvénysorozatból kiemelném a RÉV együttes egész napos műsorát,
mely táncházból, nyilvános zeneórából és koncertből állt. Szeptember másodikán pedig ökumenikus tanévnyitó
istentiszteletre, valamint a keresztény zenekarok koncertjeire került sor.”

Somogyi Alfréd lelkipásztor az említett, Soi Lego című koncertdélután küldetése kapcsán megjegyezte: ”A kárpát-
medencei keresztyén zenekarok fesztiváljának alapötlete onnan jött, hogy vegyük komolyan a reformáció alaptéziseit, s
hogy a hitünk és meggyőződésünk megtalálja a mai világban a megélhetési formáit, lehetőségeit. Annak idején a református
énekeskönyveink is úgy álltak össze, hogy az adott kor népszerű dallamaihoz illesztették a keresztyén szövegeket. Ez a mai
fiatalok számára már archaikusnak tűnhet; de van keresztyén pop, rock és jazz-zenénk, és ennek szerettünk volna itt, a
Felvidéken, a református egyház térfelén megjelenési lehetőséget biztosítani. Az igény, a kereslet bizonyítéka, hogy idén
ez a harmadik ilyen találkozó.”

A komáromi Kezek, a zsigárdi Golgota, az apácaszakállasi Húrvirág, valamint Kis Gergely Márton szólista, illetve
Nagy János, többszörös Emerton-díjas, Európa szerte ismert jazz-zongorista és zenekara tette feledhetetlenné augusztus
első vasárnapját a somorjai református templom kertjében.

”Mi, somorjai reformátusok, kisebbségként élünk a kisebbségben - mondja mintegy végszó gyanánt György András
lelkipásztor. - Ez a templom sokkal többre hivatott, mint amire most értékelik, hiszen amikor a település városi rangot
kapott, ez volt a szíve. Ezt a státuszát próbáljuk visszaállítani azzal, hogy filmvetítéseket, előadásokat, játszóházakat
szervezünk a templomkert falain belül. A református öntudat erősítésén túl a kulturális és közösségi élet színesebbé
tételén is munkálkodunk, hiszen annyi itt a passzív közönséget igénylő rendezvény, ám talán ez az egyetlen, melynek a
publikum is aktív részese...” A megújult templomkertben október folyamán kerül sor a kitelepítettek emlékművének
felavatására, a közeljövőben pedig gyülekezeti házat szeretnének építeni.

Bár a III. Templomkerti Napok mögött is álltak támogatók, az alapgondolat itt úgy hangzik, hogy “Mindenki hozza,
amije van...!” A pedagógusok a szakmai tudásukat, a muzsikusok a hitüket, a szülők meg a gyerekeiket; a többiről - az ég
madaraihoz és a mező liliomaihoz hasonlóan - gondoskodva lesz...

       (ujszo.com - Lőrincz Adrián)
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Bölcskei Gusztáv püspök PannonhalmánBölcskei Gusztáv püspök PannonhalmánBölcskei Gusztáv püspök PannonhalmánBölcskei Gusztáv püspök PannonhalmánBölcskei Gusztáv püspök Pannonhalmán
(2007-09-22)(2007-09-22)(2007-09-22)(2007-09-22)(2007-09-22)
Pannonhalmán találkoztak a Bencés Konföderáció képviselői.
Az eseményre meghívták Bölcskei Gusztáv református, és Ittzés
János evangélikus püspököt is, hogy mutassák be egyházaikat,
és beszéljenek ökumenikus tapasztalataikról. A Bencés
Konföderációnak 20 tagja (köztük a Magyar Bencés Kongre-
gáció) van, melyeknek képviselői minden évben tanácskoznak.

Magyar református püspök a kirakat-ökumenéMagyar református püspök a kirakat-ökumenéMagyar református püspök a kirakat-ökumenéMagyar református püspök a kirakat-ökumenéMagyar református püspök a kirakat-ökumené
ellenellenellenellenellen    (200    (200    (200    (200    (2007-09-17-09-17-09-17-09-17-09-11)1)1)1)1)
(Nagyvárad) - Tőkés László nagyváradi református püspök a
nagyszebeni Európai Ökumenikus Nagygyűlés kapcsán távol-
maradásával tiltakozott a kirakat-ökumené ellen. Távolmara-
dásának oka az volt még, hogy felhívja
a nemzetközi figyelmet a Romániá-
ban élő magyar református kisebbség
hátrányos helyzetére az ortodox egy-
ház által uralt országban. Tőkés kulcs-
szereplője volt a kommunista diktátor,
N. Ceausescu megbuktatásának 1989-

ben, s a konferenciához küldött nyilatkozatában rámutatott: már a kommunista rendszer idején
kirakat-ökumenét kényszerítettek rá az egyházra, ami messze nem találkozott a valósággal. Azóta
semmi lényeges nem történt az egyházak közeledése érdekében. A román ortodox egyház, valamint a kisebbségi egyházak
kapcsolata, mint például a görög-katolikusok vagy a magyar reformátusok felé meglehetősen feszült. Tőkés püspök a közel
kétmilliós magyar kisebbség nagyobb autonómiájáért küzd, azokért, akik Erdélyben élnek. Többször szemére vetette a
romániai egyházaknak a kommunista rendszerrel folyatott együttműködést. Szerinte még az Egyházak Világtanácsa is
támogatta az egykori diktátort morálisan és politikailag. Az ökumenikus hírügynökség, az ENI.ch tudomása szerint az a
javaslata, hogy az összes romániai egyház vezetője aláírásával kötelezze magát az együttműködésre, nem talált elfogadásra.
A nagygyűlés felelős vezetői ebben a kérdésben nem nyilatkoztak a svájci ökumenikus hírügynökségnek. (idea.de, 2007-
09-10 - dr. békefy).

www.reformatus.hu

100 éves a Református Lelkészegyesület
Hosszú, 80 éves formálódás után,1907. szeptember 17-

én Budapesten, a Nemzeti Múzeumban alakult meg az
Országos Református Lelkészegyesület (ORLE). Elnöke
kezdetben Baltazár Dezső, majd Ravasz László, később
Szabó Imre volt. Célja, az volt, s maradt mind a mai napig,
amit az alapszabályzatban így fogalmaztak meg: „A
lelkészek egy szerves testületté egyesítése, és különösen az
egyházi társadalmi munka felkarolás által a református
egyházi élet valláserkölcsi és anyagi felvirágoztatása, a
kálvinista öntudat ébresztése, fejlesztése és terjesztése. Az
egyetemes felvilágosodás és nemzeti haladás nagy
érdekének előmozdítása és végül a lelkészek különös, úgy
erkölcsi, mint anyagi érdekeinek előmozdítása…” Ennek
érdekében az ORLE midig olyan egyházi vezetők, püspökök
megválasztását támogatta, akik kiálltak a lelkészi kar mellett
és védték a szolgatársakat, védték az egyházat.

A megalakulástól számítva eltelt egy évszázad. Hol
lehetett volna kellőképpen ünnepelni, ha nem a magyar
nyelvű Szentírás bölcsőjénél, Vizsolyban. Az ottani
református templomban gyülekeztünk 2007. szeptember
18-án hálaadó istentiszteletre, melyen igét hirdetett Dr. Tóth
Albert, egyesületi elnök, a János 10, 27- 30 alapján. „Az én
juhaim hallgatnak a szavamra…”  Ünnepi beszédet dr. dr.
Csohány János professzor mondott, emlékeztetett az ORLE

elvégzett munkájára. Ezt követően megrázó volt végig-
hallgatni azt a hosszú névsort (ref. lelkészek, teológusok),
93 nevet, akiknek annyi mindent el kellett szenvedni
hitükért. Papp Vilmos, minden név után megemlítette: gulág
(politikai elítéltek munkatábora, legtöbbször koholt vádak
alapján), internálás (a közrend által veszélyesnek ítélt
személy fogva tartása), agyonverték, ló után kötötték… Az,
hogy itt, Felvidéken a lelkészeknek nem kellett ilyen módon
életüket adni a hitükért, sőt, még a palástot sem vették le
egyikükről se, az a Mindenhatónak köszönhető.
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A Nyugat-Európai Magyar
Református Lelkigondozó
Szolgálat [NyEMRLSz] név-
adásának félévszázados év-
fordulóját ünnepelte a bajor-
országi Bayreuth-Oberwaiz
református gyülekezeti köz-
pontban 2007. július 5. és 8.
között. A háromnapos ta-
nácskozás vezérigéje „Épül-
jetek fel lelki házzá” (1 Péter

hatásáról különös tekintettel
a nevelésre és dr Rémesné,
dr Köpeczi Bócz Edit, egye-
temi magántanár, történe-
lemkutató az „Állami Egy-
házügyi Hivatalról” és an-
nak áldatlan tevékenységé-
ről. A Vezetőségi űlés foglal-
kozott a nyugateurópai gyü-
lekezetek gondjaival, egy-
házpolitikai kérdésekkel és
jövőt meghatározó terveket
dolgozott ki.

A NyEMRLSz megerősí-
tette eredeti és hagyomá-
nyos küldetését. Kinyilvání-
totta ökuménikus nyitottsá-
gát és együttműködési kész-
ségét a területén működő
egyházi közösségekkel. Re-
formátus hitvallása megtar-
tásával és közös református
hagyományai keretében
gondolkodva, a Szolgálat sa-
ját történelmi múltja, ill. a
jelenkor kérdéseinek feldol-
gozásával meghatározta az
egyetemes magyar reformá-
tus egyházépítésben reá vá-
ró feladatait. Önerejéből kö-
zépiskolás ifjúsági táboro-
zást szervez jövő év júliusára,
amelynek házigazdájául az
őshonos felsőőri református
egyház vállalkozott (Ausz-
triában). Ezen a nyugat-eu-
rópai magyar reformátusok

és a Kárpát-medence magyar
nemzetrészei református
ifjúsága (Felvidék, Kárpát-
alja, Délvidék, Erdély) talál-
kozhat a magyar határ köze-
lében.

A NyEMRLSz ismét
megerősítette elkötelezett-
ségét a Magyar Református
Egyházak Egyetemes (Ta-
nácskozó) Zsinata és a Ma-

mint eddig is - anyagilag tá-
mogatja. A magyar refor-
mátusság gazdag szellemi
kincseinek továbbadása em-
bertársaink javát szolgálja az
egész világon.
A résztvevők megtekintették
a mártírlelkészekről a Duna
TV által is bemutatott doku-
mentumfilmet. Bayreuth é-
pítészeti nevezetességeinek

2, 5.9) apostoli intése volt.
A reggeli és az esti áhítatokat
az egyes országokból érke-
zettek tartották.

Két előadás hangzott el:
dr Fodorné dr Nagy Sarolta
református lelkész, főiskolai
tanár „Történelmi lecke” - a
Magyar Köztársaság és a Ma-
gyarországi Református
Egyház között 1948-ban
létrejött egyezmény megkö-
tésének körülményeiről és

gyar Reformátusok Világszö-
vetsége mellett. Közös cél-
kitűzésének tartja a Kárpát-
medencén túli magyar refor-
mátusság összefogását és a
világon szétszórt magyar re-
formátusok számontartását
ill. misszionálását. E két tör-
vényesen bejegyzett szerve-
zetet és azok jogszerűen
megválasztott elnökségét -

TTTTTÁJÉKÁJÉKÁJÉKÁJÉKÁJÉKOOOOOZTZTZTZTZTAAAAATTTTTÓÓÓÓÓ a Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat
2007. hittudományi és vezetőségi tanácskozásáról

megtekintése után a „Tudom
az én Megváltóm él” dícséret
eléneklésével tisztelegtek
Liszt Ferenc siremléke előtt.
A tanácskozás vasárnap is-
tentisztelettel és úrvacsorá-
val zárult.

A NyEMRLSz Enöksége
megbizásából,

Dr Békássy N. Albert
világi elnök

Kényszerszüneteltetéssel megcsonkított 100 évet
ünnepeltünk. A trianoni döntéssel a Magyarországot szét-
szabdalták, majd 1949-ben, feloszlat-
ták az ORLE-t is. Az 1989-es válto-
zásokat követően az  anyaországban
és a leszakított részeken is újjá-
szerveződött a Református Lelkész-
egyesület. A megemlékezés részeként
a gyülekezet lelkipásztora, Sipos
Vizaknai Gergely köszöntése után az
elnökök: Presbiteri Szövetség- Szabó
Dániel, Missziói Szövetség- dr.
Sándor Endre; Lelkészegyesületek:
Kárpátaljáról Gulácsy Lajos, Romá-
niához csatolt területről Székely
József, Felvidékről Csoma László, Horvát- Szlavónia területéről
Szenn Péter köszöntette az egybegyűlteket. A koszorúzás sem
maradhatott el. Szenci Molnár Albert, Károli Gáspár mell-

szobra, majd a mellett az emléktábla mellett álltunk meg né-
hány percre, amely annak a háznak a falán áll, ahol egykor az

a bizonyos nyomda volt, ahol az első
magyarnyelvű Bibliát kinyomtatták.

Ki gondolta volna, hogy az első,
alakuló ülésen készült kép a mai
napig megmaradt. Arról az első
lelkészcsoportról készült felvételt,
akik tele voltak tettvággyal, és nem
csak kezdeti hév volt bennük, hisz
nagyon sok mindent meg is
valósítottak elképzeléseikből,
Dr.Szalkay Kázmér adta át Dr.Tüth
Albert elnök úrnak. Elődeink
támaszai voltak egymásnak

munkájukban, szolgálatukban. Isten áldja meg az egyesület
munkáját, s adja meg kegyelméből, hogy ez e nemzedékben is
így legyen!                                                           -Fülöp Angéla-
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A Tanulmányi Központ hírei
     Ismét bekövetkezett, itt a
vég! Vasárnap este van, és
végleg összeállt a névsor! Mi
lesz itt?! Most már biztos,
hogy megérkezett az újabb
hadsereg, s a jelek azt mu-
tatják, hogy rendesen fel-
szerelkeztek! Az esti be-
szélgetés alkalmával kiderült
ugyanis, hogy egy kemény
ellenfél állt a kapuknál, és
vesztünkre bebocsáttatást
nyertek! Feltételeink ke-
mények, ők pedig még annál
is keményebbek! Bár
fegyvereik fizikailag nem
rongálnak, viszont a szel-
lemiek?!
     Mielőtt valaki azt a téves
következtetést vonná le,
hogy nekem bárminemű
gondom van ezzel a vesze-
delmesen csíntalan társa-
sággal, szeretném leszö-
gezni, hogy az évek során
lezajlott angol táborok egyik
legjobb táboráról olvashatnak

most! Igaz, a pokol fővezérét
nem igazán lehet kihagyni az
ilyesfajta eseményekből, de
azt hiszem ez a pár meg-
próbált harcos már tudja
kezelni a „forró helyzeteket”!

Mivel tudjuk, hiába ter-
vezünk meg mindent előre
pontról pontra, akkor is akad-
nak olyan lépések, melyeket
a Mindenható másképp
gondol el. Jelen esetben is
történtek ilyen „nem vélet-
len” dolgok. A már jól meg-
szokott „ajándék” kirándulás
helyett „igyunk előre a

Az angol tAz angol tAz angol tAz angol tAz angol tábor 9. fábor 9. fábor 9. fábor 9. fábor 9. felelelelelvvvvvonásának 2. jelonásának 2. jelonásának 2. jelonásának 2. jelonásának 2. jeleneeneeneeneenettttte Dere Dere Dere Dere Deregnyõnegnyõnegnyõnegnyõnegnyõn
medve bőrére” utazás lett,
ám a jókedv ellenére nem az
alkohol tartalom volt nagy,
hanem a visszhang. A
résztvevők ugyanis bepillant-
hattak Boldogkőváralja
„kövei” közé, Vizsolyban
meglátogattuk a Biblia
születésének helyét, Tokaj-
ban szabad utat engedtünk
mindenki számára, s miután
ismét egy csapattá váltunk,
Szabolcsban közösen szem-
ügyre vehettük a földvárat, s
találkozhattunk Szabolcs
vezér emlékművével, akit kis
csoportunk egy ölelésre
körbefont. Mindezeket
túlélve már csak a Tisza folyó
komppal való átszelése
következett volna, de mivel
napunk fáradalmai annyira
terheltté tettek bennünket,
és tisztes jelenlétünkre a víz
szintje is leapadt, nem
mertek minket kitenni egy
újabb „traumának”. Így kicsit

kerülővel, de szerencsésen
hazaértünk, s elmondhattuk,
hogy nem úsztunk sem az
alkohol mámorában, sem a
Petőfi Sándor egyik vers-
címében megnevezett
folyóban, hanem tapaszta-
latokkal és történelmi isme-
retekkel gyarapodhattunk.
     Egy másik boldogsággal
teli eseménynek is részesei
lehettünk, ugyanis a napok-
ban volt egy születés-
naposunk, Attila, akiről a kis
csapat sem feledkezett
meg.☺

Ja, ez egy angol tábor,
ahol tanulni is kell! Bizony -
bizony, azzal is meg kellett
birkózni! Azonban, mint az
elején már említettem a

szellemieket, nehéz fába
vágtuk a fejszénket. A
„bemutatkozás” során
ugyanis lekerült a lepel az
összes közelmúltbeli véres
hadjáratról, s ezek ered-
ményeiről. El kellett fogad-
nunk, hogy a harcot ezen
esetben az „elit” vívja, hiszen
volt közöttünk jövendőbeli
orvos, jogász, pszichológus,
biológus és egy újabb
reményvesztett ember:
angol tanár is. Azonban ha
már a tanároknál (Ábel
Emese és Fekete Zsuzsa)
tartunk, ők is inkább ama
„nemes harc” kifejezést
használták, hiszen elmon-
dásuk alapján végre beindult
a kommunikáció, s a had-
üzenetek már legalább angol
nyelven folytak.
     A rendezőség számára is
kellemes pillanatokat szerzett
e pár nap, bár energiatúl-
tengés mindig akad, de már
nem volt szükség kényszer-

zubbonyra, íjászokra és a jól
megszokott kínzóeszkö-
zökre. Voltak, akik már 6.
alkalommal vettek részt, voltak
akik először, volt, akinek

közben más tanulmányait is
folytatnia kellett, de a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy ők
még így is egy olyan közös-
séggé lettek, akik szintén
megérdemlik a „Köszönjük!”
szót. Én azonban szeretnék
köszönetet mondani azoknak
is, akik lehetővé tették,
segítették ezen táborok
létrejöttét, megrendezését
mind anyagi, mind más
javakkal, továbbá „történelmi
oktatónknak” a hasznos
fejtágítást és mindenkinek,
aki részt vett ebben a
küldetésben. Hálát adok a
Mindenhatónak, hogy min-
dig ad olyan embereket, akik
nem hagyják figyelmen kívül
az „Apró Rögtönzött Kedves-
ségeket” és olyan hely-
zeteket, melyekben ezek
megvalósíthatóak, s egyben
kérem is, hogy segítsen
továbbra is bennünket ezek
felismerésében!

Csoma Annamária
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Kedves olvasóink! Megkezdődött
az iskolaév, és már javában zajla-
nak az év eleji felmérések arról, va-
jon mi maradt meg bennetek
mindabból, amit az elmúlt évben
tanultatok. Ez tulajdonképpen a
tehetség felmérése is egyben, hi-
szen ezekből tudja egy tanár, hogy
mire építhet, milyen tudásotok
van, ki mennyire tehetséges az
adott tantárgyon belül.

Az a példázat, mellyel ebben a
számban foglalkozni fogunk egy ki-
csit a tehetségről is szól. Jézus mon-
dott egyszer egy példázatot. Ez a
példázat arról szól, hogy egy gazdag
ember utazásra készült. Otthon
hagyta a szolgáit, hogy őrizzék a
birtokot. Még indulás előtt össze-
hívta a szolgáit, és szétosztotta ne-
kik a vagyonát. Mindenkinek ké-
pességei szerint osztotta szét a va-
gyont. Az egyiknek adott öt tálen-
tumot, a másiknak kettőt, az utol-
sónak pedig egyet. Ez után eluta-
zott. Az első szolga elment és befek-
tette a gazdájától kapott pénzt.
Vállalkozásba fogott, és nyert másik
öt tálentumot. A másik, aki kettőt
kapott, ugyan így tett, ő másik ket-
tőt nyert. Az a szolga pedig, aki csak
egy tálentumot kapott, az elment,
és elásta a kapott egy tálentumot,
nehogy baja essen. Igaz, hogy nem
veszítette el, igaz, hogy nem lett
semmi baja a tálentumának, de
nem is gyarapította gazdája vagyo-
nát.

Hosszú idő múlva hazajött a
gazda, és számon kérte a szolgákon
a rájuk bízott vagyont. A szolgák
felsorakoztak, és sorba megmond-
ták, mit is csináltak a vagyonnal.
Az első visszaadta az öt tálen-
tumot, és azt mondta, hogy az öt

Tálentumok tálentumok
tálentumból még ötöt nyert a gaz-
da számára. A gazda nagyon örült,
és azt mondta, hogy mivel hűséges
volt a kevesen, sokat bíz majd rá a
jövőben. A másik a kapott két tálen-
tum mellé odaadott még kettőt. Őt
is megdicsérte a gazda, és ugyan
azt mondta, mint az elsőnek. Ezek
után sorra került az a szolga is, aki
az egy tálentumot kapta. Ezt
mondta a gazdájának: „Uram,
tudom, hogy kérlelhetetlen ember
vagy, aki ott is aratsz, ahol nem
vetettél, és onnan is gyűjtesz, aho-
vá nem szórtál. Félelmemben el-
mentem tehát, és elástam a tálen-
tumomat a földbe, nézd, itt van
ami a tied.” Az ura pedig így vála-
szolt neki: „Te gonosz és rest szolga,
tudtad, hogy ott is aratok, ahol
nem vetettem, és onnan is gyűjtök,
ahová nem szórtam? Ezért el kel-
lett volta vinned a pénzemet a
pénzváltókhoz, és amikor meg-
jöttem, kamattal kaptam volna
vissza azt, ami az enyém.” Ezzel
elvétette az egy tálentumot a szol-
gától, és odaadta annak, akinek öt
tálentuma volt. Ugyanis, minden-
kinek, akinek van, adatik, és bővel-
kedni fog, attól pedig, akinek nincs,
még az is elvétetik, amije van. A
gonosz szolgát pedig kivetették a
külső sötétségre. Megbüntették.

Ez a példázat arról szól, hogy az
Isten minden embernek ad vala-
milyen tehetséget. Vannak, akik a
matematikában jeleskednek, és
könnyedén megértik, amit a matek
tanárnő az órán magyaráz. Megint
másoknak nagyon jó hallásuk van,
és szépen játszanak hangszereken,
vagy éppen nagyon szépen énekel-
nek. Sokan tudnak jól focizni, vagy
más sportot űznek, mert erre van

tehetségük. A lényeg az, hogy ezt
a tehetséget fejleszteni kell. Ha
nem teszünk meg mindent azért,
hogy egyre jobbak legyünk vala-
miben, akkor elpazaroljuk azt a te-
hetséget, amivel az Isten áldott
meg minket. Akkor pedig úgy já-
runk, ahogy az a gonosz szolga, aki
elásta az egy tálentumot. Az iskola
épen azért van, hogy felfedezhes-
sétek, miben vagytok igazán tehet-
ségesek, miben vagytok igazán jók.
A tanároknak meg az a feladatuk,
hogy a tehetségeteket segítsenek
fejleszteni. De a ti akaratotok nél-
kül mindez nem megy. Ha valaki
nem akarja fejleszteni magát, ak-
kor könnyen elveszítheti azt a te-
hetséget, amivel megáldotta az
Isten. Ugyanis van egy mondat a
példázatban, mely erre utal. Aki-
nek van, annak adatik és bővölköd-
ni fog, de akinek nincs, azt is elve-
szik tőle, amije volt.

Például ha egy focista, aki na-
gyon tehetséges, és egy nagy csa-
patban játszik, de nem jár edzések-
re, mert nem akar, mert úgy gon-
dolja, hogy edzések nélkül is külön-
bül focizik mint mások, az hamar
kikerül a csapatból, mert a többiek
előbb utóbb jobbak lesznek, az ő te-
hetsége pedig elvész.

És mindez a hitre is vonatkozik.
Ha nem dolgozunk a hitünkön, ha
nem fejlesztjük a hitünket, akkor
az a hit is, mely ott van a szívünk-
ben, lassan elvész. Ezért kell járni
templomba, ezért kell járni hittan-
ra, ezért kell imádkozni, ezért kell
olvasni a Bibliát, hogy megerősítsük
a hitünket, és egyre jobban
higgyünk Istenben. Az Isten adjon
nekünk ehhez elég erőt és bölcses-
séget.
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Bibliai kisokos:
Kegyelmi ajándék
– az Isten minden ember megáld valamivel. Egyesek
tanítanak, mások prédikálnak, megint mások gyógyí-
tanak. Ezeket a képességeket szoktuk kegyelmi aján-
déknak hívni. Nekünk az a dolgunk, hogy felfedezzük
a képességeinket, a tehetségünket, és hogy szolgál-
junk vele másoknak.

Imádság:
Mindenható Isten!
Arra kérünk most Téged, add, hogy
jól használjuk ki a tehetségünket.
Adj nekünk szorgalmat, akaratot és
bölcsességet ahhoz, hogy gyara-
podjunk, hogy fejlődjünk, és hűsé-
gesek legyünk azon, amit Tőled kap-
tunk. Ámen.

A felső sorban található dolgoknak kik lehetnek a tulajdonosai? Az összetartozókat vonallal kösd össze!


