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“A cselekedeteket, amelyeket elvégzek...”

Gyülekezeti tájékoztató
   2009. február

XVI. évf. 2. szám

János evangéliuma szinte állan-
dósult feszültségként jellemzi Jézus és
a zsidók különböző hatalmi tényezői-
nek kapcsolatát. Olyan helyzet ez, a-
melyben egy átlagos ember lelki-szel-
lemi ereje lassan, de biztosan felőrlődik.
Egyre erősebben alakul ki benne a vélt,
vagy valós ellenségkép. Egyre inkább
az előítéletek és az indulatok irányítják
döntéseit, mintsem a valós helyzetérté-
kelés. Jézus esetében kész „csoda”, hogy
nem ez történik – mondhatnák a pszi-
chológusok. Jézus magatartása nem
csoda, hanem maga Jézus a csoda. Isten
csodálatos szeretetének és kegyelmé-
nek megtestesülése. De hogyan is mű-
ködik mindez? Lehetséges számunkra
is a jézusi út és magatartás követése?
Immár kétezer éve igyekszik Isten népe
ezekre a kérdésekre válaszolni több -
kevesebb sikerrel. Igénk a helyes válasz
megértéséhez és megéléséhez nyújt
segítséget.
1. Amikor a „világ” és a világ szerint
gondolkodó ember magatartása éle-
tünk szűnni nem akaró feszültségfor-
rásává válik, általában magyarázni
szoktuk valós, vagy vélt igazunkat és
abban keressük a megoldást, hogy el-
lehetetlenítsük kellemetlen embertár-
sainkat. Sokszor észre sem vesszük,
hogy már egyre nyilvánvalóbb gör-
csösség lesz úrrá rajtunk, s így magunk
is feszültségforrássá válunk mindenki
számára, aki körülvesz minket. Jézus
válasza környezete feszültséggócaira
egyértelmű: „Ha én magamról ten-
nék bizonyságot, az én bizony-
ságtételem nem volna igaz.” Vajon
hányszor vettük észre, hogy már nem
Jézusról, hanem önmagunk és szeret-
teink rátermettségéről, nagyszerű ké-
pességeiről, sikereiről beszélünk,
ügyet sem vetve mások legalább olyan
áldott értékeire és jó eredményeire.
Más oldalról nézve: csak a mi betegsé-
günk, magányunk igazán fájdalmas,
csak velünk igazságtalan és méltányta-

lan az élet, csak minket rágalmaztak,
csak rólunk hazudtak mások, mi mindig
igazat mondtunk másokról, és jót tet-
tünk másokkal. Megoldást csakis az
jelent, ha az élet bármilyen két-
ségbeejtő  mélységében, de bár-
milyen szédítő magasságában
Jézusról akarok és tudok bizony-
ságot tenni, függetlenül attól,
hogy egyesek mit hisznek, vagy

mit akarnak elhitetni rólam! Jézus
erre úgy mutat példát, hogy naponként
félrevonul igaz önfeltárásra, imádságra
a mennyei Atya színe elé. Ennek leg-
megrendítőbb példája az ún. Főpapi
imádság a János 17-ben. Csak akkor
szűnünk meg a világ szerint járni, ha
mi is tudunk naponként Vele járni, azaz
mást tenni, amit a világ vár el tőlünk,
azt tenni, amit Jézus tanít nekünk.

János 5,31,36“A cselekedeteket, amelyeket elvégzek...”

Kálvin János
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Olvasandó: Jeremiás próféta könyve 28. része

Imádságban legyőzni az indulatot,
amely arra ösztönöz, hogy ne kenyeret,
hanem a felénk dobott követ dobjuk
vissza….!
2. Akkor viszont ki véd meg minket?
Ki bizonyítja igaz keresztyén voltun-
kat? Kérdezzünk azonban bátran
tovább is! Ki elől kell megvédeni min-
ket? Ki előtt kell bizonyítani keresztyén
voltunkat? Az emberi bűntől, és a köz-
vélemény előtt! – hangzik a világ szerint
gondolkodó ember válasza. Jézus
válasza más. Az ő áldozata tisztít meg
és véd meg az emberi bűntől, senki
más! Igaz keresztyéni voltunk felől
Isten nem a közvéleményt fogja

megkérdezni! Ő jobban ismer minket,
mint a közvélemény! Jézus arról a
bizonyságtételről szól, amelyet
az önmagáról bizonyságot tevő
világ  szó-, iromány-, és könyv-
áradata mögé rejtőzködő ember
oly nehezen akar tudomásul ven-
ni: „ Mert a feladatok, amelyeket
az Atya rám bízott, tehát azok a
cselekedetek, amelyeket elvégzek:
maguk tesznek bizonyságot arról,
hogy engem az Atya küldött el.”
És rólunk is. Nem a szép szavakkal,
ügyesen megszerkesztett beszédeink és
írásaink, de küldetésünket igazoló
cselekedeteink tesznek hitelessé ben-

nünket. Azaz, ha a feszültségviharokba
került életünk nem a kő, hanem a kenyér
után nyúl! Ha a legnagyobb szeretet-
lenség közepette is tudunk Isten szere-
tetének ajándékáért könyörögni, és
tudjuk azt elfogadni úgy, ahogyan Ő
adja, és arra használjuk az Ő kegyelmét,
amire Ő adta. Ha a Jézus által kinyilvá-
nított módon, az általa megmutatott
úton járunk, akkor a világ feszültségvi-
haraiban, mi az Ő békességének követői
és követei, akaratának cselekvői le-
szünk, akár a közvélemény elutasítása
ellenére is, naponként bizonyosodha-
tunk meg arról, hogy Urunk vezeti,
oltalmazza és megtartja életünket.

Csoma László

Amit az előző részben az esemé-
nyek idejéről feltételesen írtam, itt most
bizonyítást nyer. Ugyanis azt olvassuk,
hogy Cidkijjá uralkodásának a negyedik
esztendejében mondja el Jeremiás azt
a próféciát, amelyet járommal a nya-
kában kell az ÚR parancsára hirdetnie.
Az alábbiakban azt szemlélhetjük,
milyen hatással volt szolgálata azokra,
akik hallották.

Az elhangzott prófécia több érde-
kelt csoport számára is kényelmetlen
volt. Kritikával illette a Nabukadneccar
elleni szövetségért munkálkodó köve-
teket, a királyi udvar előkelőit, élükön
a királlyal, végül pedig a papi rendet,
főleg a Jeruzsálemben szolgáló vallási
vezetőket, prófétákat. Az, hogy sem a
követek, sem a királyi udvar részéről
nem tesznek Jeremiással szemben
semmit, nem jelenti azt, hogy nincs
részük az ellenkező próféciát hirdető
Hananjá fellépéséhez. Nem ok nélkül
van az megemlítve, hogy Hananjá
Gibeonból való. Lehet, hogy onnan
hozatják Jeruzsálembe, hogy megcsú-
foltassák vele Jeremiást. Erre utal az,
hogy az előző részben a templomban
elismételt próféciára még nem volt
felelet. Hananjá viszont a templom
területén száll szembe Jeremiással az
egész nép előtt. A cél nyilvánvaló; le-
járatni, hiteltelenné tenni. Hogy Ha-
nanjá erre kapható, az ékes bizonyíték
arra, amit a hamis prófétákról, és a pap-
ság erkölcsi állapotáról eddig is elmon-

dott az ÚR. De át van gondolva az is,
hogy mivel lehet legjobban megalázni
a prófétát. Azzal, ha mindenki előtt azt
mondja szemébe egy másik próféta,
hogy amit prófétált, hazugság. Hananjá
szövegéből – hiszen megtaníttatták vele
– következtethetünk arra is, mi volt az,
amit a Nabukadneccar elleni szövetség
szervezői ígértek Cidkijjá királynak. Ha
csatlakozik, rövidesen olyan erős had-
sereget állítanak ki, amely nemcsak
legyőzi Babilont, hanem minden elhur-
coltat és kincset is vissza fog hozni or-
szágába „két esztendő múlva”. Olyan
szép ez a terv, hogy nincs olyan ember
Jeruzsálemben, aki ne szívesen hallotta
volna. Csakhogy egy dolog a terv, más
dolog annak megvalósítása. És a zsidó
népnek még egy mindennél fontosabb
kérdést is tisztáznia kellene; Isten is ezt
akarja?

Jeremiást váratlanul éri Hananjá
fellépése. Nem kap kijelentést Istentől
-ott és akkor- amivel megfelelne Ha-
nanjának, ezért csak azt mondhatja, ami
adott pillanatban eszébe jut. A válasza
tulajdonképpen nem is elutasító. Szíve
szerint pedig maga is örülne egy ilyen
fordulatnak, hiszen nagyon szereti né-
pét. Viszont lelkében érzi, hogy valami
hiányzik Hananjá „próféciájából”! Ezt
keresi, amikor a régi próféták szolgá-
latát említi, de nem találja a megfelelő
szót, érvet, ezért azt mondja: „…a pró-
fétai ige beteljesedésekor tudódik ki,
hogy valóban az ÚR küldte-e azt a pró-

fétát”. Hananjá bizonnyal nem erre
számított. Nem szállt vele szembe Jere-
miás. Arra nem is figyelt, amit utólsó
mondatával jelzett neki, hogy az ÚR
bírálja majd el igazat mondott-e, vagy
hazugsággal ámítja hallgatóit. Elbiza-
kodottan lekapja Jeremiásról a jármot,
összetöri azt, és újra ismétli hazugságát:
„Ezt mondja az ÚR: Így töröm le Nebu-
kadneccar babilóniai király igáját két
esztendő múlva minden nép nyakáról!”
De Jeremiás már nem válaszol erre,
hanem ott hagyva őt, „elment útjára”.

Hagyjuk most egy kis időre mi is
magára a vívódó prófétát, de tegyük fel
a kérdést; mi az, ami nem jutott eszébe
a váratlan támadáskor? Egyetlen szóval
is megadható a válasz: BŰNBÁNAT!
Amíg szinte minden eddigi beszédében
felhívja erre a hallgatóit, most nem
kérdezi az őt támadó Hananját, hogyan
lehet igaz, amit mondasz, ha az ÚR nem
kéri viszonzásul ezért a nagy csodáért
népétől a bűnbánatot? Mert a bűneset
óta a Teremtő és teremtmény kapcso-
latában elválasztó falként húzódik a
bűn jelenvalósága emberi életünkben.
Hol magasabb, hol alacsonyabb e fal,
de a Jézus Krisztus életén kívül minden
emberi életben nyomon követhető –
minimuma az eredendő bűn. Ezért
nem lenne kárunkra, ha a életünk fontos
igéi között számon tartanánk azt is,
amit a Prédikátor könyvében így ol-
vashatunk: „Bizony nincs olyan igaz
ember a földön, aki csak jót cselekedne,
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és nem vétkezne”. (7:20) Ha a keresz-
tyén életre ráragyog is Isten Krisztus-
ban felkínált ingyen kegyelme, azt mi
sem tagadhatjuk, hogy elnyerése ér-
dekében hitet és bűnbánatot (meg-
térést) kér az Atya Fia által is. Azaz,
valamit nekünk is tenni kell érte. Vi-
szont nem hallgatható el itt az a Jézus
által mondott tanítás sem, amelyet az
elveszett juh példázatának záró verse-
ként így fogalmaz meg: „Mondom
nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm
lesz a mennyben egyetlen megtérő
bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz
miatt, akinek nincs szüksége megtérés-
re.” (Luk. 15:7). Ha azonban ezt hasz-
nálnánk érvként, hogy nekünk nincs
szükségünk megtérésre, mert mi igazak
vagyunk, akkor máris kezdhetjük a
bűnbánatot, mert jaj nekünk, ha mi
mondjuk magunkról, hogy igazak
vagyunk! Összegezve a felvázoltakat,
állíthatjuk, hogy a bűnbánat olyan
fontos eleme az Isten és ember közötti
kapcsolatnak, amely Istentől jogosan
elvárt, embertől alapvetően szükséges
magatartás, hogy az áldás, az Istentől
várt segítség megjelenhessen. Ahol ez
nincs, ott az emberi elvárás, képzelet
szárnyalhat ugyan határtalanul, de be
nem teljesedik Isten kegyelme nélkül.
Hananjá „próféciájából” hiányzott ez
a fontos elem, vigyázzunk, hogy a mi
életünkből nehogy kimaradjon.

A hamis próféta azonban nem so-
káig örülhetett „sikerének”! Jeremiás-
nak sem kell vívódnia, hogy nem tu-
dott megfelelni rögtön Hananjá táma-
dására. Az ÚR kijelenti, mit mondjon
válaszként. Sőt azt is tudatja, mikor és
milyen büntetéssel sújtja Hananját.

Az ÚR nemcsak megerősíti Jere-
miásra bízott előző üzenetét, de ami-
kor a fajárom helyett vasjármot pró-
fétáltat vele, akkor ezzel arra utal, hogy
még súlyosabb lesz a babiloni iga,
mint amilyet első szándéka szerint
akart népére rakni. De ezzel már azokat
a népeket is súlytani fogja, akik nem
tudják alázattal elfogadni akaratát. A
súlyosabb büntetés oka pedig az, hogy
Hananjá nyilvánosan hazugságot hir-
detett az ÚR nevében, s a fajármot is
összetörte. Azért pedig, mert nem
utasította el azokat, akik e szolgálatra
felkérték, egyéni büntetést szab ki az
ÚR Hananjára. Visszaveszi tőle az éle-
tet, mert eladta magát. Két hónappal
később be is következett halála.

Ima: Felséges Isten, mennyei
Atyánk a Jézus Krisztus által! Igéd örök-

kévaló igaz tükrében most is megmu-
tattad milyen mélységbe hullhat az
emberi élet, ha szembe fordul akara-
toddal, ha hazugságok szolgálójává
válik. Még szomorúbb, ha olyan élet
fordul ellened, akit a magad szolgá-
latára választottál ki. De Szentlelked
által emlékeztess minket, keresztyén
embereket, hogy Egyszülött Fiad által
mi is kiválasztott szolgáid vagyunk.
Töredelmes szívvel valljuk meg, sok-
szor elfeledjük ezt, s akarva-akaratlan
világi célok fogságába esik életünk.
Segítsd gyarló igyekezetünket, hogy
Krisztusra figyelve ne szolgáljunk két

úrnak, hanem megmaradjunk a Te
szolgálatodban, a Te szeretetedben.
Köszönjük, hogy még tart a kegyelmi
idő, hogy még nem vontad meg tőlünk
a megtérés áldott lehetőségét. Tudjuk,
Fiadért készen vár minket a megbo-
csátó kegyelem, hiszen általa bíztatsz
minket: „Kérjetek, és adatik nektek,
keressetek, és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik nektek.” (Mt. 7:7) Segíts
hát minket, hogy ne büntetés legyen
életünk vége, hanem országodba való
boldog megérkezés. Jézus Krisztusért
kérünk, hallgass meg és tarts meg
minket másokkal egyetemben! Ámen.

- id. f.-

Spurgeon, a prédikátorok fejedelme mondta:
 „ Ha meghallanám azt, hogy valahol létezik egy tökéletes
gyülekezet, még a világ végére is elmennék és belépnék
abba. De mihelyt én tagja lennék, az már nem lenne többé
tökéletes gyülekezet.”
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Új kommunikációs vezető az RVSZ-ben (2009-01-26)
(Genf) - A Református Világszövetségben (RVSZ) január eleje óta új vezetője van a Kommunikációs Osztálynak a kanadai
Kristine Greenaway személyében. Dr. Setri Nyomi főtitkár örömének adott hangot. Két olyan esemény is előttünk van,
amelyek médiamegjelenítéséhez új látásmódra lesz szükség, s ezt hozza közénk Kristine Greenaway - nyilatkozta a
főtitkár-lelkész. Mondatával a 2009. évi Kálvin évre, illetve a 2010-es református világnagygyűlésre utalt, amelyen megalakul
majd a Református Egyházak Világközössége (WRK), a mostani RVSZ és a vele párhuzamosan működött Református
Ökumenikus Szervezet egyesüléséből. - Az új kommunikációs vezető 1999-2002 között vezette az EVT kommunikációs
részlegét. Greenaway neveléstudományból diplomázott, angolon kívül franciául és spanyolul beszél.
(reformiert-info.de - 2009-01-26- - dr. békefy-röhrig klaudia

Kálvin év a nagyvilágban: A reformátor rossz hírének keltése ellen (2009-01-23)
(Bonn) - Dr. Rolf Wischnath teológiai professzor a bonni hetilapban, a Rheinischer Merkur-ban közzétett írásában,
melynek címe: “Példa nélküli Kálvin rossz híre keltésének a története” óv attól, hogy összetört, ellentmondásos Kálvin-kép
alakuljon ki a közvéleményben éppen a reformátor születésének 500. évében. A bielefeldi egyetem rendszeres teológiai
professzora szerint már kezdetektől terjedőben volt az a vélemény, hogy Kálvin keményszívű, hidegfejű, tekintélytiszteletet
követelő borzasztó teológus, valóságos szörnyeget volt. Ezzel a hamis képpel ellentétben a genfi reformátor nélkül “nem
lehetett volna a nyugati világban létrehozni és megírni a szabadság, igazságosság, demokrácia történetét”. Persze hogy
igaz, hogy Kálvin összetett személyiség volt, nem sima diplomata, csiszolt figurája az egyháztörténetnek. “A mai egyházi
vezetőknek sem ártana jobban figyelni Kálvinra, tőle venni a mértéket, s nem mindig csak a kényelmesebb, semmiféle
félreértést nem okozó magatartást követni” - írja Wischnath professzor. Igazából még a mai napig sincs komoly, tudományos
igénnyel megírt Kálvin életrajz, ami teológiájának az alakulását a kortörténeti viszonyokba ágyazva próbálja értelmezni.
Sokan úgy ábrázolják őr, hogy Genfben theokráciát akart létrehozni, ami egyfajta lelki terrort jelentett, nyitott Bibliával a
kézben kormányozni és zsarnokoskodni. Pedig Kálvin egyszerűen semmi mást nem akart, mint a meggyőződéses
keresztyének gyülekezetét létrehozni, nekik prédikálni és a sákramentumokat kiszolgáltatni. A bielefeldi professzor szerint
Kálvin üzenete nagyon is aktuális: “Krisztus egyedül az emberek Ura. Senki másnak nem szabad és nem lehet uralmi
igénnyel fellépnie mások felett. Csak Isten Igéje az összekapcsoló és felszabadító mérték az egész élet tekintetében. És a
politikának is Isten parancsa alatt kellene állnia”.
(Jesus.de - 2009-01-21- dr. békefy

Szokatlan bibliafordítás: Septuaginta németül (2009-01-19)
Az ókori Septuaginta, a LXX, azaz a héber Biblia görög változata az antik Alexandriában készült el, ahol a hagyomány

szerint 72 zsidó fordító az Ószövetséget 72 nap alatt fordította görögre. A név, a hetvenes szám
emlékeztet ma is a legendás kezdetre. Az első századok keresztyénei számára ez a görög változat
volt a Biblia, amit rendszeresen használtak. A LXX-Biblia első németnyelvű kiadását január 28-
án fogják bemutatni Berlinben. A nagy jelentőségű kiadvány bemutatóján minden Németországban
működő katolikus, protestáns és ortodox egyházak magas szinten képviseltetik magukat. A
megnyitót és az üdvözlő szavakat Joachim Wanke erfurti lutheránus püspök és Augoustinos
bonni ortodox metropolita tartja. Ezen a változaton 1999 óta 80 tudós személy dolgozott. A
Rajnai Protestáns Egyház és a Német Bibliatársulat nagyvonalú és áldozatos támogatása nélkül
soha nem készülhetett volna el a német fordítás - nyilatkozta Wolfgang Kraus saarbrückeni
professzor, a kötet egyik főkiadója. A fordítást német, francia és USA-beli szaktanácskozások is
segítették. A fordítók között protestánsok, katolikusok és ortodoxok is találhatók. A mostani 1

500 oldalas kiadást nemsokára két kötetes változat követi majd, a jobb olvashatóság kedvéért, de ez már tudományos
magyarázatokat is tartalmazni fog a görög Bibliához. (ekd.de - 2009-01-18 - dr. békefy-röhrig klaudia

Burma: a keresztyénség megsemmisítése? (2009-01-19)
(Rangun) - Burmában (Mianmar) igen erőteljes kampány indult a keresztyénség elnyomásáért, sőt megsemmisítéséért. A
Világméretű Keresztyén Szolidaritás (CSW) nevű londoni emberjogi szervezet közlése szerint hivatalos szervek csak a
fővárosban, Rangunban 100 gyülekezetnek tiltották meg a további működést. Több mint 50 lelkésznek és
gyülekezetvezetőnek kellett aláírnia azt a nyilatkozatot, hogy a hatóságok rendelkezéseit pontosan követik majd. Ha nem,
börtönre számíthatnak. Főként a házi gyülekezeti közösségeket akarják ilyen módon felszámolni. Elsősorban baptista
nagy gyülekezeteket zártak már be. A világszervezet tájékoztatása szerint a korrupt és erőszakos cselekményeket sorra
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elkövető katonai junta etnikai kisebbségeket ugyanúgy elnyom, mint keresztyén közösségeket.
(idea.de - 2009-01-18 - dr. békefy

Kaka: „Szeretem a Bibliát…” (2009-01-16)
(Milánó) - Kaka ismételten kijelentette egy milánói interjúban, hogy a zöld gyepet a szószékre szeretné
felcserélni az AC Milannál befejeződő focikarrierje után. “Szeretem a Bibliát, szívesen
tanulmányoznám, mert egyszerűen megragad. Szívesen elmondanám a körülöttem élőknek, mi
mindent tesz értünk Isten. Csapatunk tagjaival is sokszor beszélgetek Istenről” - nyilatkozta a 26 éves
Kaka. (SportBild, livenet.ch - 2009-01-16 - dr. békefy

A „Kálvin év” első vasárnapja a párizsi magyar református gyülekezetben (2009-01-15)
2009. január 4-én a “Kálvin év” első vasárnapján istentisztelettel és úrvacsoraosztással indult a párizsi magyar református
gyülekezet új esztendeje. Havonta egy alkalommal találkoznak a St. Esprit francia református testvérgyülekezet kis
kápolnájában. Az ige és magyar gyökereik hozzák össze őket. Önálló lelkészük nincs, az igehirdetés szolgálatát Anne
Marie Heddad, a gyülekezet gondnoka szervezi meg nagy odafigyeléssel, vendéglelkészek meghívásával.

Ez alkalommal az 1Jn 5,4-6. alapján szólt az igehirdetés. “Mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot... ami legyőzi
a világot: a mi hitünk.” A győzelmek földjén is - akár a francia forradalomra gondolunk, akár a napóleoni nagy hódító
csatákra, akár Trianonra - érvényes Isten szava: nem az erőszak, nem az agresszió, nem a politikum, nem a gazdasági
hatalom, mégcsak nem is az információ győz, hanem a mi hitünk! A hitünk győzelmes erő, mert az Igazságba kapaszkodik:
Krisztusba. Ő pedig azt mondta: “Én meggyőztem a világot!” (Jn 16,33).

Az Igazság ellenállhatatlan erővel jön és érvényre juttatja a maga
valóságát. Olyan vonzó erővé válik azoknak, akik felismerik, hogy
minden akadályt félretéve, önként elindulnak felé, mint a pásztorok,
Pál apostol vagy éppen Kálvin. Istennek ez a látszatok mögül kibon-
takozó, szilárd, megbízható világa bennünk, rajtunk keresztül is
győzni akar. Győzni akar úgy, hogy 1. megszabadít hamis támasz-
tékainktól, ködképeinktől, idolumainktól (Bacon), azaz emberlé-
tünk érzékszervi csalásaitól, előítéleteinktől, nyelvi hamisságaink-
tól, hazug elméleteinktől; 2, úgy, hogy fizikai létünkben megtapasz-
talható valósággá akar válni cselekedeteinkben, életvitelünkben,
szeretetszolgálatunkban, megbocsátásra való hajlandóságunkban;

3, úgy, hogy tanítani akar, mert az Ige = az Igazság = Krisztus megértése mindig értelmi tevékenységet is feltételez.
Nem az a fontos, hogy “neked vagy nekem van igazam,” hanem az, hogy hogyan viszonyul egyikünk vagy másikunk

igazsága az Igazsághoz! Annak van jövője, akinek igaza az Igazságba illeszkedik. Akit az Igazság formál, az megtanulja a
dolgok autonómiáját becsülni: az nem akar erőszakkal beleavatkozni a másik ember életébe, nem akar uralkodni fölötte;
és akit az Igazság formál, az maga is autonom lénnyé válik abban az érelemben, hogy nem embertől függ immár, hanem
a felismert igazságtól, mint Jeremiás vagy Luther vagy mint a hugenották. Ezt keresni szép és maradandó életprogram. Ezt
kereshetjük, mert az Ige, az Igen, az Ámen, a Krisztus a kálvini reformációnak köszönhetően magyar nyelven is megszólal-
hatott nemzetépítő erővel. Isten áldását kívánjuk Kálvin földjén élő magyar hittestvéreinkre!

Fodorné Nagy Sarolta
www.reformatus.hu

SzerSzerSzerSzerSzereeeeettttteeeeetttttnaptnaptnaptnaptnaptár 2009ár 2009ár 2009ár 2009ár 2009
és Rés Rés Rés Rés Refefefefefororororormátmátmátmátmátus Újság elõfizeus Újság elõfizeus Újság elõfizeus Újság elõfizeus Újság elõfizetttttésésésésés

Kedves Olvasóink!

A szerA szerA szerA szerA szerkkkkkesztõség tesztõség tesztõség tesztõség tesztõség tájékájékájékájékájékoztoztoztoztoztatja a Lelkészi Hivatja a Lelkészi Hivatja a Lelkészi Hivatja a Lelkészi Hivatja a Lelkészi Hivatatatatatalalalalalokokokokokatatatatat, elõfize, elõfize, elõfize, elõfize, elõfizetõinktõinktõinktõinktõinkeeeeettttt, hogy még, hogy még, hogy még, hogy még, hogy még
megrmegrmegrmegrmegrendendendendendelheelheelheelheelhetõ a REFtõ a REFtõ a REFtõ a REFtõ a REFORMÁORMÁORMÁORMÁORMÁTUS ÚJSÁG, évTUS ÚJSÁG, évTUS ÚJSÁG, évTUS ÚJSÁG, évTUS ÚJSÁG, éves elõfizees elõfizees elõfizees elõfizees elõfizetttttési összegeési összegeési összegeési összegeési összege

3,983,983,983,983,98     €€€€€, v, v, v, v, valalalalalamint a készlamint a készlamint a készlamint a készlamint a készleeeeet ert ert ert ert erejéig a SZERETETNAPTejéig a SZERETETNAPTejéig a SZERETETNAPTejéig a SZERETETNAPTejéig a SZERETETNAPTÁR 2009,ÁR 2009,ÁR 2009,ÁR 2009,ÁR 2009,
melynek ármelynek ármelynek ármelynek ármelynek ára 3,65a 3,65a 3,65a 3,65a 3,65     €€€€€.....

Tisztelettel a Szerkesztõség
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GYÜLEKEZETEINK  életéből

50 esztendő egy gyülekezet életében nem számít túl
hosszú időnek, ha azt vesszük, hogy református egyház-
községeink nagy része több évszázados múltat tudhat magá-
énak. Így van ezzel a Zselízi Református Keresztyén Egy-
házközség is, azonban a mi gyülekezetünk életében nagyon
fontos mérföldkőként áll az 1958-as esztendő, amikor a
zselízi egyházközség felrobbantott, egykoron gyönyörű és
büszke temploma helyett új, külső formájában rendhagyó
Istenháza alapkövét rakhatta le, s kezdhette el építeni az Úr
segítségével, Kovács Károly lelkipásztor és a gyülekezet
akkori presbitériumának vezetésével.

HálHálHálHálHálaadaadaadaadaadó istó istó istó istó istentisztentisztentisztentisztentiszteleleleleleeeeet Zselízent Zselízent Zselízent Zselízent Zselízen

Révész Erzsébet megáldása.
A keresztelő lelkész a nagypapa, Bellai Zoltán

Ft. Fazekas László püspök és Nt. Kiss Pál esperes
a zselízi mózesszékben

Az ünnepen résztvevő lelkészek egy csoportjaA gyermekek bizonyságtétele a lelkészházaspár vezetésével

Erre a meghatározó eseményre emlékeztünk 2008. de-
cember 6-án a zselízi templomban, ünneplő gyülekezet
közösségében. S ezen az ünnepen adhattunk hálát azért is,
hogy az elmúlt 7-8 esztendőben rengeteg adakozás, imád-

kozás és munka árán sikerült méltóképp felújítani Temp-
lomunk épületét. A népes vendégsereg együtt örülhetett a
szép templomban a lelkészházaspár legkisebbik gyermeke
megkeresztelésének, református gyermekeink vidám
arcának és Istent dicsőítő énekének, a szolgáló és köszöntő
lelkészek és vendégek bizonyságtételének, az építtető lelkész
tiszteletére leleplezett márványtáblának, a Schubert kórus
felemelő közreműködésének, s nem utolsósorban a zselízi
presbitérium áldozatos és szíves vendéglátásának.

Alázatos szívvel köszönjük meg az Úrnak, hogy részesei
lehettünk csodás tervének és munkájának. Mindaz, amiért
hálát adtunk és adunk, az ő ajándéka, szeretetének jele
irántunk. Tőle kérjük a segítséget, kitartást ahhoz, hogy a
fizikai munkák végeztével lelkiekben tovább is épülhessünk-
építhessünk.

Révészné Bellai Csilla lelkipásztor
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A szolgatársak és barátok nevében szeretnék szólni Isten
szent Igéjét alapul véve, amelyben jó Atyánk vigasztaló
üzenetével keresi sebzett szívünket:

„És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe
elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És
láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt
állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott
ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján
ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne
lévő halottakat, és megítéltett mindenki cselekedetei szerint.
És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második
halál, a tűz tava. Ha valaki nem találtatik beírva az élet köny-
vébe, azt a tűz tavába vetették.“ – És láttam új eget és új
földet...tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok,
akik útálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak
azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe“. Jel 20,11-
15; 21,27

Egyének és korszakok, bármilyenek voltak is, elmúlnak,
lezárulnak. A legkedvesebb életektől is egyszer el kell bú-
csúzni. Nem lehet ezt csak úgy egyszerűen megtenni – hiszen
Alkotója-Teremtője elé áll az életből kibúcsúzó lélek, ahol
elszámol a legnehezebb számadással. Emberi életével! El-
számol úgy, hogy nem ő beszél, hanem róla beszélnek.
„ Könyvek nyittattak ki...; az élet könyve....“

A trónuson ülő Örökkévaló hosszantartó betegség után
elhozta Szabó Sándor számára földi életének 60. évében az
elszámolás idejét, a mi életünkbe pedig azt a fájdalmas való-
ságot, hogy búcsúznunk kell tőle.

Kettős minőségben szólalok meg szeretett Sanyi kopor-
sója mellett. Egyrészt mint lelkipásztor, szolgatárs,  másrészt
- nemcsak a család barátjaként -, de neki is igaz barátjaként
– magam és szolgatársai, barátai nevében szeretném kifejezni
Isten iránti köszönetemet, hogy adta őt nekünk, mindannyi-
unknak, akik ismertük, becsültük és szerettük őt, és eljöttünk,
hogy ravatala mellett lerójuk kegyeletünket, kifejezzük
a gyászolók iránti részvétünket.

Engedtessék meg tehát, hogy először emberileg szóljak.
 Hosszú évekkel ezelőtt fiatal teológusként találkoztam vele
Prágában. Az akkor huszas éveiben járó kedves, nyíltszívű,
barátságos fiatalemberről hamar megtudhattam, hogy Bol-
dogfáról származik. Később megismerhettem kedves család-
ját is, szüleit, testvéreit. A prágai diákévek után a sókszelőcei
gyülekezetbe helyezték. Közben megtalálta élete párját, Er-
zsikét, akivel egy életre szóló házastársi kötelékben három
gyermeket nevelhettek fel. A szocializmusban lelkészi
munkája mellett, emlékszem - sokunkkal együtt –
kertészkedéssel foglalkozva, küszködve kereste meg a család
betevő falatját. Később – az úgynevezett rendszerváltás után,
lelkészi hivatása mellett – két választási ciklusban is
sókszelőce polgármestereként szolgált. Nem csoda, hogy
ebbe a kétemberes teherbe egészségileg – testileg ő is

belerokkant. Néhány éve súlyos betegség nehezedett rá,
melynek elhordozásában szerető szívű felesége és családja
segítette mindvégig.  Röviden szólva így ismerhettem őt, jó
barátként, s Isten szolgájaként próbáltam kifürkészni titkát:
mi az, ami lelkészi hivatásában, az emberszeretetben, az
áldozatvállalásban, az emberi méltóság csodálatos magas-
latára emelte őt?  Mivel az ember méltósága, Isten igazsága
arra kötelezi azt, aki megszólal, hogy igazat mondjon! – azt
kell, hogy mondjam: Sanyi sokszor nyersen szókimondó,
őszinte ember volt; nem tett lakatot a szájára. De hogy durva-
lelkű lett volna, azt soha nem merném állítani. Sőt az igazat
megvallva, meglátásom szerint nagyobb volt az alázatos,
emberbecsülő szeretete, Istenfélő hite, mint sok lelkileg bice
– bóca embernek ezen a világon. Azt kell, hogy mondjam:
nem az alázatával, nem is a teológiai kérdésekben sokak
számára néha sarkalatos véleményformálásával, nem is
a hitével volt baj, sokkal inkább egy szegény, sokakban és
sok mindenben csalódott  ember becsapottsága tükröződött
magatartásában. Akik az ő életútját, emberi sorsát ismerik,
azok számára nem lehet kérdéses az ő tisztessége, becsüle-
tessége, mélységes hite. Azok elismerik, hogy az élet
terheibe – a bántásokba, a megnemértésbe - bizony nemcsak
testileg, de lelkileg is belerokkanhat az ember. Ő is és annyi
sok hozzá hasonló szolgatársa, barátja, úgymond „sorstársa“
az ún. átkos korszakban valahol lelkileg kegyetlenül
megemelhették magukat; S így nem csoda, ha az ő szívében
s lelkében is olykor az imádság mellett a szomorú
kiábrándultság is megszólalt.

Ha pusztán  emberi szóként, véges emberi lehetőségeink-
re tekintve hangzanának most e koporsó mellett szavaim,
akkor mindenképpen a szomorú kétségbeesés, beletörődés,
lemondás és reménytelenségben vergődő ember panasza
lenne ez a búcsúzás. Mert van-e az emberi életünknek na-
gyobb arcul csapóbb és félelmetesebb erőtlensége, mint
a halál ?!

Ezért nem elég az emberi beszéd a koporsók mellett.
Ezért hála Istennek, hogy hangzik az élő, éltető isteni szó. S
amikor a mulandó felől nézve a vég végzetesnek tűnik, ami-
kor búcsút veszünk a szolgatárstól, kedves baráttól, azt hall-
juk, hogy „a halottak a könyvben írottak alapján ítéltetnek
meg; ...megítéltetik mindenki cselekedetei szerint...“ – gon-
doljunk e halotti csendbe a koporsóban nyugvó halott életére,
cselekedeteire, s higyjük, mert hihetjük, hogy az ő neve is
„be van írva a Bárány életkönyvébe!„ Mert emberileg szólva
is az ilyen emberek akaratuk ellenére áldás-áteresztők.
Cselekedetekben megnyilvánuló hittel élnek, végül pedig
a Megváltó Jézus Krisztusban való örök élet és boldog feltá-
madás reménységével halnak és térnek haza Istenhez.

Legyen most már az Ő hite szerint. Búcsúzzunk Tőle mi
is a BFRA azzal, hogy kegyelettel és szeretettel őrizzük drá-
ga emlékét. Ámen.

Kis-Csáji Ferencné

Keresztyén Gyülekezet, Szolgatársaim,
Szerettei az elhunytnak!

Elhangzott Szabó Sándor lelkipásztor koporsójánál
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A 2008-ban lezajlott tisztújítást
követően január hónapban zajlanak
azok az ünnepi egyházmegyei
közgyűlések, amelyeken beiktatták
a megválasztott tisztségviselőket.
A két keleti egyházmegyében január
utolsó hetében 27-én és 28-án
tartották a közgyűlést amelyen az
Ungi Egyházmegyében Mártha Géza
esperest és André János gondnokot, a
Zempléni Egyházmegyében Molnár
Elemér esperest és Kocsis Géza
gondnokot Fazekas László püspök
iktatta be tisztébe. Képünk az Ungi
Egyházmegye közgyűlésén készült.

Cs.L.

EGEGEGEGEGYHÁZMEGYHÁZMEGYHÁZMEGYHÁZMEGYHÁZMEGYEI KÖZGYEI KÖZGYEI KÖZGYEI KÖZGYEI KÖZGYÛLÉSEKYÛLÉSEKYÛLÉSEKYÛLÉSEKYÛLÉSEK

Léva város közepén
évszázadok óta,
dacolva idővel,

veszéllyel, pusztító
háborúk minden

küzdelmével,
emberi gonoszság

értetlenségével:
áll az öreg templom

vakító fehéren.
Új ruhája mily szép!

S a vén falak
büszkélkedve mondják:

ismét megújultunk,
és szól az új harang.
Fénylik a réztorony,
rajta csillag ragyog.

Üzenetet hordoz
évszázadok óta:
jöjjetek híveim

hívó harangszóra!
-Az öreg falak közt
békességre leltek,
mit e falon kivül
hiába kerestek.
Hitvalló őseink
évszázadok óta

csak itt találtak rá
az éltető szóra.

Viszályok is voltak,
hisz nyakasok vagytok,

de hitetek léte

úrrá lett rajtatok.
Dacolva idővel

és sok-sok veszéllyel,
az Úr kegyelméből

megújult templomunk
teljen meg hívőkkel!
Szűnjenek kétségek,
szünjenek viszályok,

a békesség Ura
tekintsen reátok.

Hisz őbenne bízunk
eleitől fogva.

Fogjuk egymás kezét,
és menjünk a templomba!

Szívetek teljen meg
Igaz szeretettel.

Templomunk békéje,
az Úr jelenléte
a gyógyító erő,
szeretet és béke.

A drága kincsekre
hófehér falak közt

Csak e helyen leltek.
- Léva város közepén

évszázadok óta
Áll az öreg templom
büszkén, megújulva.

A szerző nyugdíjas pedagógus. Alkal-
mi versét a lévai templom tornyának
felújítását követő 2008. november 30-
i hálaadó istentiszteleten, ill.
harangszentelésen szavalta el.

Cajtányiné Koncz Julianna:  MEGÚJULÁS
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Az Újlóti gyülekezetben, a 2008-as év harmadik adventi
vasárnapja megemlékezéssel volt egybe kötve. Gyülekezetünk
fiatalon elhunyt költőjére, Korpás Bélára emlékeztünk, aki
ez évben lett volna 60. éves…

A gyülekezet lelkipásztora Igehirdetésében a 119-ik
zsoltár kiemelt versei alapján beszélt az emberi életútról és
a vele szorosan összefüggő szívnek az állapotáról. Hiszen
az Úr sokszor szólít fel minket arra, hogy emlékezzünk, és
hogy az ilyen megemlékezéskor rájöjjünk, mi is lakozik a
mi szívünkbe. Ugyanakkor az emlékezések által azt is meg-
láthatjuk, hogy mit kell tennünk. Mit kell még megtennünk
a magunk személyes életében. S ha valaki ezt a felszólítást
komolyan veszi, akkor átélheti azt a bizonyosságot, hogy
az örökkévaló Isten karjai tartanak a mélység színe fölött, s
Ő hordoz minket életutunk során.

Az igei szolgálat után a gyülekezet fiatalokból álló ének-
karának szolgálata következett, mely szolgálat közben a köl-
tő néhány versének felolvasására is sor került. Ez alkalmon
meghívott vendégek is jelen voltak, kiknek szavain keresztül
is közelebb kerülhetett a hallgatóság Korpás Béla szemé-
lyéhez. Így szólalt fel és emlékezett MOLNÁR BÉLA, kinek
kezdeményezésére indult be a költő hátrahagyott verseinek
sajtó alá rendezése, s jelent meg kötet formájában Tövisek
és Rózsák címen. S emlékezett még az elhunyt egykori ba-
rátja, FODOR RUDOLF is, aki egy képzelt levelet olvasott fel,
melyet barátjához intézett. A sorain keresztül lekerült a
porréteg az elhunyt személyéről, hogy ismét előbukkanjon
az a valaki, aki mindvégig ragaszkodott hitéhez, magyarsá-
gához és falujához.

Alszik a völgy, a táj a fagyos néma éjben.
Itt egykoron házak ékesítették e vidéket.
Most a multról mesél, dalol s fehérköntöst öltött
az erdõ s a róna
a múló idõ lassan szétmossa az emlékeimet.
A völgy lakói új otthonukban
harangok zúgásáról álmodoznak éjjel,
s néma ajkukról zsoltárok zengenek.
Álmaimban olykor-olykor én is köztük járok éjjel
egyedül õdörgök a volt üres tereken,
félrevert harangokról s szörnyû félelemrõl álmodok.
Ha felébredtem könnyes szemekkel képzeletemben a
templomot látom,
mint védõ pajzst ahogy õrzi a tájat.
Falai erõsek vastagok,
valahányszor a sors mégis földbe törné,
talpon marad, mert szilárdak az alapok.
Viharverte tetõ mi takarja,

Az Úrnak adva hálát fejeztük be ezt a szép és meleg hang-
vételű alkalmat.  A záró ének után került sor a koszorú el-
helyezésére a temetőkertben, így téve kerek egésszé ezt az
alkalmat.

KÖLTŐK-akiket Isten
allelulját zengjetek

második fiúnak
elnyűhetetlen igazság-ruhában

rendelt a tetemek fölé,
ó nagyobbnak lenni

fújjátok a dudát
hulló csillagoknál: mint pulzál

amíg bírja a tüdő
sugarak, embernek maradni..

(Korpás Béla: Vasárnap)
  K.Sz.R.

KKKKKORPORPORPORPORPÁS BÉLÁRA EMLÉKEZTÜNK…ÁS BÉLÁRA EMLÉKEZTÜNK…ÁS BÉLÁRA EMLÉKEZTÜNK…ÁS BÉLÁRA EMLÉKEZTÜNK…ÁS BÉLÁRA EMLÉKEZTÜNK…

mint kalandor kincskeresõ, a fagyos szél
leszedi róla a vakolatot.
A tornya viseli lángostorok nyomát,
szelíden tûri az Úrnak haragját,
mindent legyõz a nyers erõ, ablakai üvegét kivájta,
megpihenni rajtuk betér a déli nap sugára,
útját nem állja semmi, csak a csend,
s belõlle kihallik az ige, amelyet az elenyészett szószékrõl
a sáppadt arcú lelkész utoljára hirdetett.
Most felborzad a fagyos csendtõl, ha betér az idegen
mosolya, mint a hívek elvándorlása estjének utolsó imája
csoszogóléptei lanyha porfelhõt csiholnak.
A délinapfény s a por a Megváltó palástjára hull
mint fejére a Glória.

A szerzõ volt Mohi-i lakosA szerzõ volt Mohi-i lakosA szerzõ volt Mohi-i lakosA szerzõ volt Mohi-i lakosA szerzõ volt Mohi-i lakos

Megj. (CS.E. Nagykálnán lakik és a hivatalunkat kérte,
hogy legyünk szívesek a szerkesztõségbe elküldeni

ezt a verset.)

Császár Ernõ:       A Mohi-i templom

Rontsalain Pál paraszt prófétának, a finnek evangélizátorának amikor szemére hányták, hogy ilyen

nagy hívõ létére dohányzik, ezt felelte: „Elég nagy küzdelmeim vannak nekem a tízparancsolat megtartásával,
nem akarok magamnak még egy tizennegyediket is szerezni :  „Ne dohányozz!”
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A Kárpát−medence Reformátussága

Az egyház legfontosabb feladata, hogy lehetőleg minden emberhez eljuttassa az evangélium üzenetét: Isten megváltott
gyermekei vagyunk, és ennek megfelelően kell élnünk. A közösség életéről felelősen gondolkodó újságíró nem csupán

tájékoztatja olvasóit, de a téma megválasztásával, a közlés módjával egyben
aktívan befolyásolja gondolkodásmódját, egész világlátását, hangulatát.
Így tehát mind a lelkipásztorok, mind az újságírók felelősek azért, hogy
milyen lelkiállapotban van a rájuk bízott közösség, hangsúlyozta Zán Fábián
Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, a média képviselőivel
tartott évkezdő találkozón.

Beregszászon a püspöki hivatalban lezajlott kötetlen eszmecsere nyitó-
áhítatában a püspök a 105. zsoltárt idézve arról szólt, hogy magasztaljuk
az Urat, hívjuk Őt segítségül, hirdessük az Ő nevét mindenkor.

Isten ítéletei az egész földre kihatnak. S ezt mindenkinek tudnia kell, s
aki hallja, az hirdesse. Zán Fábián Sándor a továbbiakban arra hívta fel a
figyelmet: nem kétséges, az előttünk álló esztendőben is komoly

SajtSajtSajtSajtSajtódíjat alapít a Káródíjat alapít a Káródíjat alapít a Káródíjat alapít a Káródíjat alapít a Kárpátpátpátpátpátalalalalaljai Rjai Rjai Rjai Rjai Refefefefefororororormátus Egyház mátus Egyház mátus Egyház mátus Egyház mátus Egyház          (2009-0         (2009-0         (2009-0         (2009-0         (2009-01-11-11-11-11-12)2)2)2)2)

December 6–a gyülekezetünk életében a felnőtteknek és a
gyermekeknek egyaránt sok örömet és meglepetést tartogatott. A
hálaadó istentiszteleten való szép ének után a parókiára különleges
vendéget vártunk: egy valódi Mikulást! A gyermekek, de még a
meglepetést szervező felnőttek is lélegzetvisszafojtva figyelték, mikor
érkezik meg a Télapó, aki, belépve a szobába megilletődött az
örvendező közösség zsivajától. Fényképeink nem tudják híven
visszaadni gyermekeink örömét, s arról sem tanúskodnak, hogy
bizony, felnőttként mi is őszintén örvendező gyermekek lehettünk egy
kis időre…

Révészné Bellai Csilla

NÁLUNK JÁRNÁLUNK JÁRNÁLUNK JÁRNÁLUNK JÁRNÁLUNK JÁRT A MIKULÁS!T A MIKULÁS!T A MIKULÁS!T A MIKULÁS!T A MIKULÁS!

Mikulásra várva Megérkezett!

Ajándékosztás
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kihívásokkal, megpróbáltatásokkal kell szembenéznie az egész országnak, benne a kárpátaljai magyarságnak, az itteni
református közösségnek. Éppen ezért a továbbiakban is igen fontos, hogy a média képviselői az objektív tájékoztatás
mellett a pozitív, előremutató példák bemutatásával támpontot adjanak a közösség többi tagjának a nehézségek leküzdéséhez,
a kilábaláshoz vezető út megtalálásához.
Zán Fábián Sándor köszönetet mondott a kárpátaljai sajtó képviselőinek a református egyház életét bemutató cikkekért,
tudósításokért. Elmondta, a média szerepét nem lehet túlbecsülni. Éppen ezért a református egyház a közeljövőben egy
díjat szándékozik alapítani, amellyel minden évben azt az újságírót jutalmazza meg, aki az egyház életét bemutató magas
szakmai szinten elkészített anyagaival a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtja ezen a téren. Nagy Béla, a református
egyház főgondnoka a média képviselőit köszöntve arra kérte az újságírókat, rádió- és tévériportereket, hogy írásaik, a
hang- és a képanyagok elkészítésekor maximálisan törekedjenek az objektivitásra, hisz a hívő embereket - mivel legbelsőbb,
lelki életükről van szó - még a legapróbb pontatlanság is zavarja.
A találkozó további részében a jelenlévők azt beszélték meg, hogy miként lehetne gyümölcsözőbbé tenni a református
egyház és a kárpátaljai média közötti együttműködést. Valamennyien egyetértettek abban, hogy egymás operatív
tájékoztatása terén igen nagy szerep hárul a református egyház sajtóbizottságára.
Zán Fábián Sándor, illetve Taracközi Ferenc, a KRE sajtóbizottságának vezetője a média valamennyi képviselőjének egy-
egy igét, házi áldást tartalmazó képet és határidőnaplót adott ajándékba. A kiadványban a 2009-es esztendő legfontosabb
egyházi eseményeinek időpontja és helyszíne mellett az egyházi intézmények címe, a lelkipásztorok elérhetősége is
megtalálható.
(KRE Kommunikációs Központ - Kovács Elemér)

VVVVVeeeeetési László Ktési László Ktési László Ktési László Ktési László Keméneméneméneménemény Zsigmond Díjasy Zsigmond Díjasy Zsigmond Díjasy Zsigmond Díjasy Zsigmond Díjas                                    (2009-0 (2009-0 (2009-0 (2009-0 (2009-01-09)1-09)1-09)1-09)1-09)

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány decemberi kuratóriumi ülésén Vetési László-
nak, az Erdélyi Református Egyházkerület szórványügyi előadójának, a kolozsvári Diaszpora
Alapitvany elnökének ítélte a 2009. évi Kemény Zsigmond Díjat. Több más kitüntetéssel
együtt ezt a díjat is a magyar kultúra napja alkalmából adja át minden év január elején az
alapítvány elnöke. Az elmúlt években olyan jeles közéleti személyiségek és intézmények
részesültek ebben a kitüntetésben, mint Péntek János, Egyed Ákos, Benkő Samu, Dávid Gyula,
Szilágyi István és 2008-ban a felvidéki Ghymes Együttes.

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány kuratóriuma 1993-ban határozta el,
hogy pályázati rendszer keretében alapítványi díjakat hoz létre az oktatás, a kultúra és a tudomány területén kiemelkedő
teljesítményt nyújtó személyiségek elismerésére. A díjakkal nettó 500 ezer forint, a fődíjjal pedig 1 millió forint jár. Eddig
tizenegy alkalommal adták át a díjakat, és összesen 232-en részesültek az elismerésben.

Vetési László lelkipásztor, vallástanár 1953-ban született Székelyudvarhelyen. 1976-ban végez a kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézetben. 1976-1983 között Bürkösön, majd a kolozsvári Pata utcai gyülekezetben teljesít lelkipásztori
szolgálatot. 1983-1990 között az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának kiadói szerkesztője. 1991-től
vallástanár a kolozsvári Református Kollégiumban és az Erdélyi Református Egyházkerület szórványügyi előadója. Több
tanulmánykötet szerzője. 1990-től a Korunk szerkesztőtanácsának tagja. 1990-1992 között a Felebarát c. szórványlap
szerkesztője. 1996-tól szerkeszti az Üzenet Levél c. szórvány lapmellékletét. Jenei Tamással együtt a Czedler Márton és
Földes Károly Szórványdíj alapítója. Munkatársaival a romániai szórványmagyarság statisztikai felmérésének, a művelődés-
és oktatástervezésnek, a nyelvi, etikai és vallási rehabilitációs program stratégiai tervének a kidolgozója.

FFFFFebrebrebrebrebruár 1uár 1uár 1uár 1uár 14-én ikt4-én ikt4-én ikt4-én ikt4-én iktatják be a Szloatják be a Szloatják be a Szloatják be a Szloatják be a Szlovvvvvákiai Rákiai Rákiai Rákiai Rákiai Refefefefefororororormátus Kmátus Kmátus Kmátus Kmátus Kerererereresztesztesztesztesztyén Egyház újyén Egyház újyén Egyház újyén Egyház újyén Egyház új
püspüspüspüspüspöképöképöképöképökét t t t t  (2009-0 (2009-0 (2009-0 (2009-0 (2009-01-11-11-11-11-14)4)4)4)4)

Még az elmúlt év szeptemberében választották meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház új tisztségviselőit: a
zsinat tagjait, annak elnökségét és döntöttek a püspök személyét illetően is. A választási törvény értelmében a megválasztott
tisztségviselők január elsején foglalták el hivatalukat. Így Erdélyi Géza püspök helyébe Fazekas László 48 éves komáromi
lelkipásztor, az előző hatéves ciklus püspökhelyettese lépett, akit a presbitériumok nagy többséggel választottak meg ebbe

tisztségbe. Az egyház vezetősége ünnepélyes beiktatásának időpontját Fazekas László püspök
most hozta nyilvánosságra. Erre egy hónap múlva, február 14-én, szombaton, pontosan déli
tizenkét órakor kerül sor a komáromi református templomban.
         Az ünnepi ülés istentisztelettel kezdődik és a zsinati elnökségnek a beiktatásával folyta-

tódik. Fazekas László püspök ezzel kapcsolatban, hogy miért nem püspökbeiktatásként hir-
dették meg a február 14-ei ünnepi alkalmat, elmondta: azért mert hangsúlyt szeretnének adni
annak, hogy a református egyházat a hattagú elnökség vezeti közösen, nem pedig egyedül a
püspök.
      A református egyház törvénye szerint a zsinat tagjai előtt kerül sor a püspök és két

helyettesének - Géresi Róbertnek és Marián Hamarinak, valamint a főgondnoknak, Fekete
Vincének és szintén két helyettesének, Porubán Ferencnek és Ján Marcinčáknak az eskütételére.

© www.reformatus.hu
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TTTTTámogassaámogassaámogassaámogassaámogassa
gyülekezetét adója 2%-val!

Az elmúlt éveb a következő gyülekezetek részesültek
támogatásban a Lónyay Gábor Társuláson keresztül:

1. Iske
2. Kisráska
3. Bés
4. Ipolyság
5. Nagyida
6. Saca
7. Százdi evangélikus gyülekezet
8. Párkány
9. Nyitra
10. Vajáni Református Egyházi Iskola

Ebben az évben is lehetőséget biztosítunk adójuk 2 %-
nak összegyűjtésére.

A gyülekezetek támogatása mellett fő célunk 10 Kár-
pátalja-i fiatal nyári táboroztatásának támogatása Felvidéken!

Mindazoknak akik adójuk 2%-át céljaink támogatására
kívánják fordítani megadjuk adatainkat:

Név: Záujmové združenie Gábora Lónyayho
Székhely: 076 74 Drahňov 216
Jogi forma: Občianské združenie
IČO: 21256732

Kérésre postán, vagy E-mail-on elküldjük az adatainkkal
kitöltött formanyomtatványt  is.

Csoma László

A tálentumos ember
Osztogat kinek-kinek, ami jár,

kérni se kell, csak jöjj, önként adja,
veheted kétmarékra, szabadon,

ne félf, csak jöjj, nem szól rád a Gazda.

Csak ad, osztogat, békés mosollyal,
nem kérdez, csak néz, néz rád szelíden.

Megismered : keresztel a vállán,
s néhány csepp vér szív tájon az ingen.

A tálentumos ember csak vár, vár,
és mondod magadban: ez is bolond,
osztogat, és nem kér vissza semmit,

úgy él, mint kit nem gyötör földi gond.

A tálentumos ember csak osztja
kincseit : szelíd mosolyt, a lélek

nyugalmát, és örömet, igazit,
s békét, békét, teljen a szív vélek.

A tálentumos hátán kereszt függ,
hordozza békével, és nem lázad,
még ha százszor is elesik, feláll,

arcán szelídség lakik, s alázat

Csak ad, osztogat békés mosollyal,
nem kérdez, csak néz, néz rád szelíden.

Megismered : kereszttel a vállán,
s néhány csepp vér szív tájon az ingen.

Kassa, 2008.nov.21-én
      Gyüre Lajos

Tovább éltek azok a korosodó hölgyek, akik rendszeresen
jártak Istentiszteletre, mint a többiek – tapasztalta a nők
egészségével foglalkozó, legnagyobb amerikai vizsgálatot
végző kutatócsoport. A máris vitákat kiváltó eredményt a
Psycology and Health folyóirat közölte.

Az Egyesült Államok másfél évtizede úgy döntött, hogy
elindít egy nagy tanulmányt, amelyben a nőket legtöbbször
és legnagyobb mértékben veszélyeztető betegségek okait,
kockázati tényezőit igyekeznek fölmérni. A statisztikai ada-
tok világosan mutatták, hogy a hölgyek legsúlyosabb egész-
ségi ártalmait a szív-és érbetegségek, a rosszindulatú daga-
natok és a különböző csonttörések jelentik.

Louis W.Sullivan egészségügyi miniszter 1992-ben
közölte, hogy a 15 évre tervezett program elindítására 140
millió dollárt fordítanak. Az USA területén 45 egészségügyi
központot jelöltek ki a vizsgálatok elvégzésére és az önként
jelentkező hölgyek folyamatos ellenőrzésére. Végül 93 675
nő vett részt a vizsgálatban, akiket 50-79 éves korukban
vontak be a tanulmányba.

Az eddigi tapasztalatokról már számos dolgozatban
számoltak be a kutatók.

Foglalkoztak az étkezés és a daganatos betegségek közötti
összefüggésekkel, a sokak által szedett vitaminok és táplálék-
kiegészítők hatásával. Most New Yorkban dolgozó szakem-
berek összesítették a vizsgálatban részt vevő nők adatait.

Megnézték egészségi állapotukat, a különböző beteg-
ségek kockázati tényezőit, az életvitelt és megkérdezték azt
is, járnak –e rendszeresen Istentiszteletre.

A tanulmányban a legkülönbözőbb vallású hölgyek
vettek részt és ezek adatait egyforma súllyal vették figye-
lembe.

A szakemberek megállapították, hogy húsz százalékkal
csökkent azok elhalálozásának az esélye, akik hetenként leg-
alább egy alkalommal voltak valamilyen vallásos rendez-
vényen, mint azoké, akik ilyen összejövetelekre nem jártak.
Külön a szív – és érkatasztrófák szempontjából ilyen védő-
hatást nem lehetett kimutatni.

Az életkilátások javulása a kutatók szerint a vallásos höl-
gyek csoportjában valószínűleg annak köszönhető, hogy szá-
mukra az Istentisztelet megnyugvást, a kedvezőtlen stressz-
hatások feloldást jelenti, emelet ezeknek az asszonyoknak
az életvitele is általában egészségesebb.

IPM Magazin 2009 január

IstIstIstIstIstentisztentisztentisztentisztentiszteleleleleleeeeet és élt és élt és élt és élt és éleeeeetkiltkiltkiltkiltkilátátátátátásásásásás
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A héber nyA héber nyA héber nyA héber nyA héber nyelelelelelvvvvv
– – – – – vdwqh zwvlvdwqh zwvlvdwqh zwvlvdwqh zwvlvdwqh zwvl

JitJitJitJitJitzczczczczchak – Izsák - hak – Izsák - hak – Izsák - hak – Izsák - hak – Izsák - qxcyqxcyqxcyqxcyqxcy
Mit jelMit jelMit jelMit jelMit jelent a név?ent a név?ent a név?ent a név?ent a név?

Az  l Mózes 21. részben olvashatunk a ré-
gen várt Ábrahám utód Izsák, héberül Jitzchak
qxcyqxcyqxcyqxcyqxcy születéséről, akinek a neve azt jelenti: ő
(Ábrahám) nevet, lásd 1 Mózes 17,17.  Bő-
vebben, Sára szavaival értelmezve azt jelenti:
Nevetségessé tett engem az Isten, kinevet
mindenki, aki csak hallja. (6. vers). A nevetést
azonban úgy is értelmezhetjük, hogy a lehe-
tetlent Isten lehetővé tette, ami az ember szem-
szögéből nevetséges. A névben azonban több
rejlik ha a betűk számértékét vesszük alapul.

Jod = yyyyy = 10 = Ábrahám próbákkal teli
életében 10 hitpróbát kellett megélnie. A ti-
zedik volt a legnehezebb, Izsák feláldozása a
Moriah hegyén. Ábrahám hűséges maradt a
próbatételekben, elényerve Isten szövetségét
és áldását.

Tzadi = ccccc = 90 = Sára 90éves volt, amikor
Izsákot szülte

Chet = xxxxx = 8 = Izsák a nyolcadik napon
volt körülmetélve

Kuf = qqqqq = 100 = Ábrahám 100 éves volt
amikor Izsák a világra jött

Talán csak bűvészkedés a szavakkal?
 A zsidó bölcselők számára ez Izsák élete
fontos eseményeinek szavakba rejtett bizo-
nyítéka.

M. Schneider, ISRAEL HEUTE

Múltunk képMúltunk képMúltunk képMúltunk képMúltunk képei...ei...ei...ei...ei...

Amikor a pápaság
hatalmának, dicsõségének
a fénykorát élte, egy
kimagasló, mélyhitû
személyiség látogatott el
Rómába. A pápa mutogatta
neki a Vatikán káprázatos
szépségeit, mûvészeti
remekeit, kincseit, így szólt
dicsekedve : „ Most már nem
mondhatja az egyház amit
Péter apostol mondott egykor
a sátánnak, hogy: „ezüstöm és
aranyam nincsen nékem….”
- De már  azt sem mondhatja
a sántának, hogy: „kelj fel, és
járj!”
– felelte erre a látogató.

Kassa 1953

Deregnyő 55 éveDeregnyő 55 éve

Deregnyő 60 éve
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A Szlovákiai Magyar Református
Lelkészegyesület, a Református Ta-
nulmányi Központ és a  Magyar Refor-
mátus Lelkészegyesületek Választmá-
nya a Kálvin János születésének 500.
évfordulója alkalmából tanulmányi
kirándulást szervez 2009. március 20.-
27-én. Utunk során felkeressük a svájci
reformáció fontos városait, Genf, Lau-
sanne, Bern, Zürich. Szállás a Thun tó
melletti Gwatt református konferencia-
központban (www.gwatt-zentrum.ch) .

Ezekkel a mondatokkal hirdettük
meg a Kálvin év e sajátos kezdeménye-
zését a múlt évben. Sajátos kezdemé-
nyezés, mivel nem a megszokott „hiva-
talos delegáció” indul útnak közkölt-
ségen, hogy tisztelegjen reformátorunk
emléke előtt. Egy olyan „közösség for-

málódik” majd az út folyamán, ame-
lyik Isten segítségével kész anyagi áldo-
zatot is hozni, hogy felkeresse Genfet,
Lausanne-t, Bernt és Zürichet. Megható
és hitünket erősítő az, ahogy lezajlott a
jelentkezés. Mindenek előtt Felvidék-
ről, Nagymegyer, Komárom, Nagysal-
ló, Tornalja, Rozsnyó, Szádelő, Komá-
róc, Nagyida, Szalánc, Szőlőske, Nagy-
kövesd, Királyhelmec, Csernyő, Abara,
Iske és Deregnyő. Gyülekezeti tagok,
presbiterek, lelkésznők, lelkészek.

Királyhágó-mellék: Szamoskrassó.
Idős gyülekezeti tag hív telefonon, hogy
élete nagy vágya valósul meg, ha csatla-
kozhat hozzánk.

Magyarország, Lelkészházaspár és
presbiter-házaspár.
Vajdaság, lelkésztestvér jelentkezik.
Kárpátalja, gyülekezeti tagok, presbi-

terek, lelkész, hat személy. Számukra
hónapok „kalapozásával” sikerül kül-
földi testvéreinktől biztosítani a rész-
vételi díjat. És így lettünk 42-en. Igaz
még két helyre mindig tudnánk fogad-
ni jelentkezőt. Istennek adunk hálát,
hogy az ő kegyelméből elindulhatunk
március 20-án a Deregnyő – Miksolc –
Budapest – Komárom – Bécs – Enns
vonalon, hogy egy takaros szállodában
a „Hotel Vösenhuberben” megszállva
mintegy 700 km-t tegyünk meg az első
napon. Innen továbbindulva Linz –
Salzburg – München – Memmingen –
Bregenz – Zürich – Bern – Thun.

A visszafelé vezető út Innsbruckon
keresztül vezet. Utunkról részletes be-
számolót lapunk áprilisi számától
közlünk!

Csoma László

Ulrich Gäber:Ulrich Gäber:Ulrich Gäber:Ulrich Gäber:Ulrich Gäber:

HulHulHulHulHuldddddrrrrryyyyyccccch Zwinglih Zwinglih Zwinglih Zwinglih Zwingli
– Be– Be– Be– Be– Bevvvvvezeezeezeezeezetttttés élés élés élés élés éleeeeetttttébe és munkásságábaébe és munkásságábaébe és munkásságábaébe és munkásságábaébe és munkásságába
Budapest, Kálvin Kiadó

Huldruch Zwingli(1484-1531) a református protestantizmus „alapítóinak” egyike.
Ulrich Gäbeler  egyháztörténész könyve Zwingli személyét, gondolkodását és életművét
újszerű módon tárja az olvasó elé, a problémás pontokat is kiemelő bevezetést adva
Zwingli teológiájába, a reformátor személyiségét és tevékenységét korának politikai,
társadalmi és egyházi fejlődésének összefüggéseiben ábrázolva. A könyv utószavában
Martin Sallmann egyháztörténész a könyv első megjelenése (1983) utáni szakiroda-
lommal egészíti ki ezt a Zwingliről szóló alapművet.

Ulrich Gäber 1941-ben született az ausztriai Villachban. Teológiát Bécsben és Zü-
richben tanult. 1973óta tanít egyháztörténetet :Zürichben, Amszterdamban, majd
Bázelben. 1998 és 2006 között a Bázeli Egyetem rektora. A Károli Gáspár Református
Egyetem teológiai díszdoktora.

Kálvin év 2009  - Tanulmányi kirándulás Svájcba

KÖNYVISMERKÖNYVISMERKÖNYVISMERKÖNYVISMERKÖNYVISMER TETÉSTETÉSTETÉSTETÉSTETÉS

FFFFFekekekekekeeeeettttte Káre Káre Káre Káre Károlyolyolyolyoly: : : : : PélPélPélPélPéldddddázatázatázatázatázatos szaos szaos szaos szaos szavvvvvak – élak – élak – élak – élak – éleeeeetttttes péles péles péles péles példddddákákákákák
Budapest, Kálvin Kiadó

Dr. Fekete Károly éppen húsz évvel ezelőtt kezdte meg lelkipásztori szolgálatát a
Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközségben. A prédikálás szeretete, az
írott ige tisztelete, a szószék megbecsülése az első pillanattól kezdve el nem halványuló
jellemzője lelkipásztori hivatásának. A Református Hittudományi Egyetem, a Gyakor-
lati teológiai tanszék vezetőjeként nemcsak elméletben tanítja a homiletika művésze-
tének titkait, hanem szinte keresi azokat a lehetőségeket, amelyekben újra és újra
Isten igéjét prédikálhatja –textussal, olykor textus nélkül, részletesen kibontva és eg-
zegetikai alapossággal megmagyarázva a Biblia szövegét, olykor pedig néhány mon-
datba sűrítve egy-egy mély gondolatsort. (..) Vonzó és megérintő az igehirdetések és
írások hangneme: komoly szavakkal intenek felelős élethordozásra, de sehol sem
ostoroznak, elgondolkodtatnak, de sehol sem fenyegetnek, riogatás helyett sokkal
inkább a Krisztusban kapható új élet felé bátorítanak. Bátran olvashatják olyanok is,
akik talán már belefáradtak a folytonos számonkérés hallgatásába, és saját töké-
letlenségükben elbizonytalanodva keresik az élethez valódi kapaszkodókat kínáló
megerősítéseket.                                      Részlet dr. Bodó Sára lektori véleményéből
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Imád

A tékozló fiú (Lk 15: 11-14)

Kedves olvasóink! Ha Isten is úgy
akarja, akkor mostantól néhány alka-
lommal a tékozló fiú példázatával fo-
gunk foglalkozni. Azért választottam
ezt a példázatot, mert szerintem rend-
kívüli példázatról van szó. Nézzük hát,
hogy mit üzen nekünk most Jézus ennek
a példázatnak az elejéből.

Volt egyszer egy ember, akinek volt
két fia. Egy nap a kisebbik fiú odament
az apjához, és azt mondta neki, hogy
adja ki neki a vagyona ráeső részét. Ek-
kor az apa megosztotta a vagyonát, és
odaadta a vagyon ráeső részét a kiseb-
bik fiának. A mai alkalommal csak
ennyit ragadjunk ki a történetből, és
nézzük, mit üzen nekünk ez a néhány
sor.

A kisebbik fiú tehát kikérte a vagyon
ráeső részét. Gondolkozatok el egy ki-
csit. Mikor lenne ez a vagyon a fiúé?
Csak akkor, ha meghal az apja. A gyer-
mekek csak akkor öröklik a szüleik
vagyonát, ha a szülők meghalnak. Ez a
fiú most mégis elkéri az apjától az örök-
ségét. Ezzel pedig azt sugallta az apjá-
nak, hogy ő már halottnak tekinti őt.
Nem érdekli, hogy él, számára már
nem jelent semmit, halott.

Gondoljatok csak bele, hogy ez a
fiú mennyire megbántotta az apját.
Nos, mi emberek legalább ennyire bánt-
juk az Istent. Hiszen ő a mi Atyánk. Így
is szoktunk hozzá imádkozni: Mi
Atyánk, ki vagy a mennyekben… Mi
mégis nagyon sokszor úgy akarjuk élni
az életünket, hogy nem törődünk az
Isten akaratával. Mi sem vagyunk
jobbak ennél a tékozló fiúnál. Ő az
apjával viselkedett nagyon csúnyán, mi
pedig az Istennel viselkedünk csúnyán.
Hiszen milyen sokszor megszegjük a
parancsolatait. Sokszor vagyunk enge-
detlenek a szüleinkkel szemben, a ta-
nárainkkal szemben. Sokszor meg-
bántjuk osztálytársainkat, barátainkat.
Ezekkel pedig az Istent bántjuk első-
sorban, mert ő azért adta nekünk az

életünket, hogy mindenkivel szemben
szeretettel viseltessünk, és hogy Őt
magát is szívből szeressük. Mi tehát
olyanok vagyunk, mint a tékozló fiú,
megbántjuk azt, aki a legjobban szeret
bennünket.

A fiú tehát megbántotta az apját.
De ennél sokkal érdekesebb az, amit
az apa tett. Minden joga meg volt ahhoz,
hogy azt mondja, nem adom neked azt,
ami az enyém. Ugyanis a vagyon az
apáé volt. A fiúnak nem volt joga elkérni
az örökségét. De az apa mégsem zavar-
ta el a fiát, hanem kiadta neki azt, amit
kért.

Az Isten teremtette az eget és a föl-
det, és mindent, ami ezekben van. Tehát
az Isten teremtette az életünket is, és
így az életünk is az Istené. Az Istennek
minden joga megvan ahhoz, hogy elve-
gye a mi életünket, ha nem úgy éljük
azt, ahogy az Isten szeretné. Ő mégsem
ezt teszi. Inkább nekünk adja az életün-
ket, és azt mondja, hogy tégy vele, amit
csak akarsz. Megmutatja nekünk, ho-
gyan is kell élnünk, de ránk bízza, hogy
valóban így teszünk-e. Azt mondja az
Isten, hogy neked adom az életedet, éld
nyugodtan. Én azt szeretném, ha úgy

élnél, ahogy helyes, de rád bízom,
hogy teljesíted-e az akaratomat, vagy
sem. Ennyire szeret minket az Isten.
Annyira, hogy nekünk adja azt, ami az
övé, az életünket.

Foglaljuk tehát össze, hogy miről
is szól a tékozló fiú példázatának az első
része. Először is szól az ember engedet-
lenségéről. Engedetlenek vagyunk az
Istennel szemben. Folyton megbántjuk
az Istent. Másodszor pedig az Isten sze-
retetéről szól, aki annak ellenére is sze-
ret bennünket, hogy mi oly sokszor
megbántjuk Őt. Azt hiszem érdemes
ezen elgondolkoznunk. A saját engedet-
lenségünkön, és az Isten szeretetén.
Tegyünk így a következő alkalomig,
amikor is majd folytatjuk a tékozló fiú
példázatának a tárgyalását.

Imádság: Mindenható Isten! Hálásak
vagyunk Neked a szeretetedért. Hálásak
vagyunk azért, hogy annak ellenére
szeretsz bennünket, hogy mi állandóan
bosszantunk téged, és engedetlenek
vagyunk. Kérünk, tégy bennünket
képesekké a változásra, hogy akarjuk
cselekedni az akaratodat. Ámen.

Aranymondás: „Bízzál az Úrban tel-
jes szívből, és ne a magad eszére tá-
maszkodj!” Péld 3:5

A felső sorban található dolgoknak kik lehetnek a tulajdonosai? Az
összetartozókat vonallal kössd össze!
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A Református Tanulmányi Központ hírei
Színházi idény 2008-2009

Ismét színházba jár a művészetked-
velő ember, hisz a téli időszak lehető-
séget nyújt arra, hogy a kikapcsolódás
e formájával éljünk. Sokszor nehezen
mozdul már ki a televízió bűvöletébe
került ember. „ A TV-ben is láttuk” –

hallható a válasz, amikor megszólítunk
embereket. Igaz, ott is láthatunk sok
mindent. De mikor láttunk értékes szín-
házi közvetítést? Észre sem vesszük,
hogy a rengeteg csatorna nem művésze-
tet, hanem erőszakot, erotikát, üres em-
berek üres fecsegését, politikusok
(nemegyszer hazug) kampányszövegét
ömleszti ránk, amikor talán szeretteink
szűk körében, esetleg magányosan
ülünk a képernyő előtt. Talán nem is
tudatosítjuk, hogy mindez nem felüdít,
megnyugtat, hanem nyomasztó gondo-
latokkal, zaklatott lélekkel térünk nyu-
govóra, ha egyáltalán képesek vagyunk
nyugodtan aludni a rengeteg erőszak
lelki terhétől nyomasztva.

Egy - egy színházlátogatás azonban
élmény. Először a társaság élménye.
Ismerősükkel találkozunk és utazunk
együtt, sőt új ismeretségek alakulnak
ki. Egy süti és kávé, esetleg vacsora mel-
lett beszélgethetünk életünk dolgairól,
tanácsot kapunk esetleg adunk. Érez-
zük, hogy egy közösségnek értékes tag-
jai vagyunk. Maga a színház és az
előadás a következő élmény, amely a
szórakoztatás mellett tanít, örömet
szerez. Így volt ez a Tanulmányi Köz-
pont által szervezett eddigi két alkalom-
mal, amikor a Miskolci Nemzeti
Színház két előadását nézhettük meg.

Botrány az operában és a Muzsika hangja. Örömmel tapasztalhatták a szervezők,
hogy az érdeklődők köre nem csökken, hanem egyre bővül. Reméljük, hogy a jó
repertoárral működő színház előadásai iránt a későbbiekben is lesz érdeklődés,
mivel a Tanulmányi Központ Ung-vidék és Bodrogköz egész területéről sikerrel
szólít meg érdeklődőket.

Csoma L.

A Református Tanulmányi Központban
kapható kiadványok

Gyerekeknek :Gyerekeknek :Gyerekeknek :Gyerekeknek :Gyerekeknek :
Bibliai történetek gyerekeknek 3,32 Euro
Te taníts engem (hittankönyv 12 éven felülieknek 1,66
Az első képes Bibliám (8 éves korig) 5,-
Képes Biblia gyerekeknek 9,95
TTTTTeológiai ireológiai ireológiai ireológiai ireológiai irodalom:odalom:odalom:odalom:odalom:
Dr. Boross G.: Katechetika 1,66
- „ - : Bevezetés a missziológiába 1,-
Dr.Karasszon I.: Izrael története 1,66
O. Cullmann : Az Újszövetség krisztológiája 1,66
Fekete Károly : Példázatos szavak – életes példák 4,-
Ulrich Gäber: Huldrych Zwingli - Bevezetés életébe és munkásságába     7,-
Dr.Gyökössy E.: Hogyan tartsunk gyermek bibliaórát 1,-
Joachim Jeremias: Jézus példázatai 1,66
Kiss Sándor: Újszövetségi görög-magyar szómagyarázat 1,66
Kálvin J.: Tanítás a keresztyén vallásra 3,-
Bolyki J.: Újszövetségi bevezetéstan 1,-
Kálvin füzetekKálvin füzetekKálvin füzetekKálvin füzetekKálvin füzetek
Kálvin a Szentlélek teológusa 1,-
A pedagógus Kálvin 1,-
Kálvin emberi arca 1,-
Az igehirdető Kálvin 1,-
A lelkigondozó Kálvin 1,-
Van-e út Istenhez 1,-
KIS KÁKIS KÁKIS KÁKIS KÁKIS KÁTÉTÉTÉTÉTÉ 1,-
Konfirmációi és házasságkötési emléklap 0,50
Cseh nyelvű :Cseh nyelvű :Cseh nyelvű :Cseh nyelvű :Cseh nyelvű :
M. Bič: Ze sveta Starého Zákona 3,32
Radostná zvest Starého Zákona 1,66
Št. Šoltész: Dejiny krest. církve 1,66
Cesta Bižího lidu 3,32
Lelkipásztorok figyelmébeLelkipásztorok figyelmébeLelkipásztorok figyelmébeLelkipásztorok figyelmébeLelkipásztorok figyelmébe
IGEHIRDETŐ 2008-as év teljes sorozata  ára 18,25
IGEHIRDETŐ 2007 - 2,3,4,5,10,11,12 szám 1,27/ szám
IGEHIRDETŐ 2006 - 3,5,6    IGEHIRDETŐ 2004 – 6,7    IGEHIRDETŐ 2003 - 12

Címünk: Ref. Lelkészi Hivatal, 076 74 Drahnov 216.
Telefon és E-mail: 056 6282560, csoma@copusnet.net
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