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Hóseás 2,16.:

Elvezetem a pusztába, és szívére beszélek

Isten népe életében egykor és a jö-
vőben is fontos szerepe volt, és lesz a
sivatagi időknek és helyzeteknek. Izráel
számára a pusztai vándorlás évtizedei
a legmélyebb és a legfenségesebb ta-
pasztalatokat hozták: az önismeret
mélységeit, és az istenismeret felejthe-
tetlen pillanatait. A nép tanulgatta: ne
önmagába, ne is vezetőibe, ne arany-
borjúba kapaszkodjék, hanem egyedül
az örök Istenbe. Csak így változik át
célirányos haladássá mozgása az egy-
helyben topogásból. Csakhamar rájött:
a sivatag kikerülhetetlen, de veszélyes
is: népek süllyesztője lehet. Megtanul-
ta, hogy döntenie kell. Vagy a környé-
kező csontváztemető-sivatag, vagy a fe-
lette őrködő Isten. Megmaradása füg-
gött ettől. Isten kegyelme és a minden-
napokban eligazító törvény volt az a
két pásztorbot, mellyel a Seregek Ura
terelgette népét a történelem útvesz-
tőiben. És ők kemény leckék után fi-
gyeltek e két szellemi pásztorbotra.
Oázissá lett Istenük, a remény forrásá-
vá. A túlélés, a továbbjutás üdítő kor-
tyává minden szava, Igéje. A sivatag pe-
dig megszenvedett isteni önazonossá-
guk kiformáló műhelyévé, ahol ráéb-
redtek: ők a választott nép. Azok, akik-
nek megrendítően nagy döntési hely-
zeteket kínált oda mennyei Atyjuk: a
halált hozó puszta vagy Isten éltető öle-
lése között választhattak. Vajon hány-
szor láttad így a magad helyzetét?
Hányszor értelmezted így helyzetedet
a lélek-sorvasztó főhivatású ateizmus
idején? Vagy éppen a pénzügyi világ-
válság hónapjaiban? Felismerjük-e ma
a habzsoló harácsolás szellem- és lélek-
sorvasztó veszélyét, még az álmainkat
is átprogramozó mai aranyborjúk kísér-
tését? És látjuk-e ezek hihetetlen sebez-
hetőségét és léleksebző ármányait?
Próbáljuk-e károsító hatását a magunk
szintjén kivédeni? Mert éppen egy kivá-

ló amerikai tudós ismerte fel: napjaink
világjárványa a lelkek, az emberi kap-
csolatok kiégése, elsivatagosodása.
Életét tette fel az ellen való küzdelemre.
Látod-e, érted-e: egykori és mai sivatag-
jaidat, legyenek bár külsők vagy belsők,
egyedül csak Isten fordíthatja át oázis-
sá? Ő képes arra is, hogy átformáljon
téged magáért síró sivatagból mások-
nak enyhet adó oázissá. Hogyan? Úgy,
ha engedsz neki, akiről Hóseás próféta
így szólt: Ő azért vezet ki a pusztába,
azért ad sivatagi helyzeteket, hogy
alkalma legyen szívedre beszélni! Isten
a pusztai napokban tudott szót érteni
népével. Ott és akkor született meg
bennük az istengyökerű remény, ami
mindenre elég. Ma is akkor tud Isten
szívünkre beszélni, amikor leroska-
dunk keresztünk alatt, legyen az bűn,
betegség, fájdalom, elhagyatottság,
vagy valami más. Ezeken keresztül
keres Téged, hogy együtt legyetek végre:
a végtelennek tűnő pusztában Ő és Te.
Egyiptomban eltelt a nép szíve, majd

az aranyborjú imádatának mámorában
mennyei hallása elnehezült.  Betelt
önmagával. Negyven év kellett ahhoz,
hogy észhez térjen, s visszaforduljon
örökre pártoló útitársához, Istenéhez.
Hogy ez veled ne így legyen, megragad
Téged Jézus, kivezet a pusztába, hogy
lásd meg végre magad úgy, amint vagy.
Áldott sivatagi pillanatok, amikor mély
önismeret és szomjazó istenvágy szüle-
tik bennünk! Urunk is a pusztában
fogadta el messiási küldetését, hite az
elutasított kísértésekben edződött gyé-
mántszilárdságúvá. Ha figyelsz a téged
kereső Úrra, akkor benned is megszi-
lárdul az istenhit, Krisztus-gyökér-
zetűvé növekszik. Fedezd fel mostani
pusztaságodban a lelki kősziklát, aki
megáll melletted, hogy megitasson
kortynyi kegyelemmel, a remény for-
rásvizével. Legyen mai élethelyzeted,
és pár perced a megüresedésnek és
Krisztus befogadásának szent alkal-
mává, a remény oázisává! Ámen.

Dr. Békefy Lajos
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Olvasandó: Jeremiás próféta könyve 29. része

Ha keressük azt, hogy miért kap-
csolható ez a rész a megelőző két rész-
hez, nem segít ebben olyan időpont
meghatározás, amilyet a 28. részben
olvastunk. De azt bizonyosra vehetjük,
hogy csak azután lehetett ok egy ilyen
levelet megírni, ha az elhurcolás (Kr.e.
598) megtörtént. De mert nem csupán
egy átlagember levelét olvassuk itt,
hanem az ÚR prófétája a küldője, kellett
hozzá vagy az ÚR parancsa, vagy az
Isten Lelkének indíttatása. De talán
nem is helyes, ha vagylagosan gondol-
kodunk erről, hiszen „Mi, református
keresztyének hisszük a Szenthárom-
ságot, vagyis azt, hogy Isten egy, akiben
három személy van: Atya, Fiú, Szent-
lélek“. (Kis Káté 25. kérd. – felelet.) Bár
a parancs nyilvánvalóbb, a Lélek mun-
kálja –többek között- a megértést, elfo-
gadást, végrehajtást is. Szeretném, hogy
a tisztelt Olvasó is megértse azt, miért
nem azzal kezdtem magyarázatomat,
ami először eszembe jutott elolvasása
után, hogy e levél csodálatos szeretet
magaslata Jeremiás szolgálatának.
Mert együtt gondolva végig, bízom ben-
ne, hozzá tehetjük majd, „de Isten ke-
gyelmi munkájának is”!

Jeremiás életében évtizedek teltek
el a csodálatos elhívás és mindenki el-
len való küldetés megkezdése óta. Isten
szólítja és Ő papi családban tanult enge-
delmességgel indul fiatalon a nem
könnyű szolgálat végrehajtására. Or-
szágos veszedelmet hirdetve kéri szere-
tett népét, emlékezzenek az ÚR nagy
tetteire, bánják meg, hogy hűtlenek
lettek Hozzá. De kéri Istent is, legyen
türelmes népéhez. Először nem veszik
komolyan kortársai. Elbizonytalano-
dik, mert az ítéletes próféciák sem
teljesednek. Aztán saját rokonai is vesz-
tére törnek. Az ÚR pedig megtiltja, hogy
közbenjárjon népéért. De parancsai újra
meg újra a közelgő ítélet hirdetésére
kényszerítik a prófétát. Engedelmes-
kedik, bár olyan gondolatai is vannak,
hogy „rászedettként” bánik vele az ÚR.
Júda népe minden rétegét szembesíti
vétkeivel, de Izráel népe és a környező
népek felé is el kell mondania: Közeleg
az a veszedelem, amellyel az egyetlen,

mindenek felett való Isten fogja sújtani
őket is észak felől. Mindenki megharag-
szik rá különösen akkor, amikor Jeru-
zsálem és a templom pusztulását is meg
kell prófétálnia. Nem sok hiányzott
már, hogy közellenségnek kiáltsák ki...
De az ÚR megígért kegyelme nem re-
mélt módon oltalmazza meg az emberi
bosszútól. Jósiás király vallási reformjai
elnémítják ellenségeit. Örülhet annak
is, hogy a megtérésre hívó próféciának
látható eredményei vannak. Ha gondol
is arra, hogy így talán nem következik
be népén a meghirdetett ítélet, de nem
sajnálja magát, hiszen inkább legyen
„tévedő” próféta, mintsem szeretett né-
pe pusztulását lássa. Jósiás király várat-
lan (és értelmetlen) halála után azon-
ban azt kell látnia, hogy az emberi pa-
rancsra történő megtérés nem tartós,
még ha esküvel pecsételik is meg. De
mert a további uralkodók sem akarják
a reformot folytatni, Jeremiásnak újra
parancsot ad az ÚR, hogy hirdesse a
közelgő nagy veszedelmet. Az ország
pedig Jeremiás szeme előtt szinte
visszazuhan a reform előtti állapotba.
Most érti csak meg igazán, miért jogos
az ÚR haragja. Megverik, bezárják. De
azt is tapasztalja, hogy nem mindenki
feledkezett meg az ÚR tekercseiről,
nem mindenki színlelte a megtérést.
Már köztisztelettel bíró emberek is ko-
molyan figyelnek szavára, sőt pártját
fogják, segítik. Egyre többen látják be
azt is, hogy az észak felől jövő veszede-
lem hirdetésének is valós alapja van.
És bekövetkezik az első fogságba vitel.
Most már fájó tények támasztják alá azt,
hogy Jeremiás kezdettől fogva igazat
prófétált, Isten üzenetét mondta. Ő pe-
dig akár dicsekedhetne is, vagy önelé-
gülten a nyugalmat jelentő hallgatást
is választhatná – mondva, amit oly
könnyen mondunk ki mi emberek; ele-
get szenvedtem, tegye más. De amikor
hallja az ÚR üzentét, hogy még mindig
kínál egy választási lehetőséget Júda
számára, akkor jármot vesz magára és
így mondja mindenkinek, ha elfogadják
Babilon fennhatóságát, kegyelmes lesz
az ÚR! Nem veszik komolyan. Nyilvá-
nosan újra megszégyenítik. Ám az ÚR

most sem hagyja szolgáját megalázott-
ságában sokáig. A hazug próféta halála
által hitelesíti Jeremiást, a vasjárom ki-
hirdetése pedig megpecsételi Jeruzsá-
lem és Júda sorsát. Most újra azt gon-
dolhatná, nincs már itt tennivalója.
Nem érdemel itt szeretetet senki… Fél-
re kell állni! Vagy mégsem?  Bizony
nem! Az ÚR kegyelmi munkája fellob-
bantja szívében a szeretet lángját azok
iránt, akiket elhurcoltak. Nem hallgat-
tak ugyan ezek sem a próféciára, de
megbűnhődtek érte, s akiket tetszett az
Úrnak megtartani, azok Babilonban is
az Úréi, és a próféta testvérei. S milyen
sokat jelenthet ott a távolban élőknek
egy jelzés, hogy nem vagytok elfeledve,
egy prófétai bátorítás, hogy gondol
rátok az ÚR!  Ezért gondolom azt, hogy
e levél csodálatos szeretet magaslata
Jeremiás szolgálatának és Isten kegyel-
mi munkájának! Olyan ember szívéből
fakadnak sorai, aki sok megpróbálta-
táson keresztül az ÚR akaratának alá-
vetett élettel győzetett meg, hogy aki
Benne bízik, aki megtartja útmutatását,
az jót remélhet, megtartatást nyerhet.

A levél tartalmából kitűnik az is,
hogy bár Jeremiás nem látogatta meg
a fogságba hurcoltakat, sokat tud sorsuk
felől. „Nem börtönben tartották őket,
nagyobb területeket bocsátottak ren-
delkezésükre megművelés céljából (5.
v.), és azon belül szabadon mozoghat-
tak. Saját véneik irányítása alatt álltak.
Bár az első versből láthatóan papok (és
próféták) is voltak közöttük, istentisz-
telet tartására, áldozat bemutatására
nem is gondoltak az idegen és ezért
tisztátalannak számító földön.” (Jub.k.)
Tudja azt is, hogy hamis reményekkel
ámították őket. Vagy a velük levő prófé-
ták folytatták azt, amit otthon is tettek,
azt mondták, amit hallani szerettek vol-
na az emberek, vagy Jeruzsálemből bá-
torították erre őket azok a vallási és vi-
lági vezetők, akik Babilon gyors szét-
hullásában (legyőzésében – lásd előző
részt) reménykedtek. Jeremiás az ÚR
üzeneteire alapozva először a hamis
reményektől fosztja meg őket. A fogság
hosszú lesz, úgy rendezkedjenek be,
hogy 70 évig tartja ott őket Isten. Ne
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hallgassanak a hamis prófétákra, kije-
lentéseik nem Istentől valók, tűzhalál
lesz a büntetésük. E helyett imádkoz-
zanak az Úrhoz ne csak magukért, de
azokért is, akik közé kerültek - (ez egye-
dülálló gondolat az Ótestamentum-
ban, de milyen közel van Krisztushoz)!
Mert az ÚR fogja őket visszahozni oda,
ahonnan büntetése miatt elhurcolhat-
ták őket. Jeremiás levele (29:12–13) a-
lapján alakult ki az Isten tiszteletének
új formája, amelyen nincs áldozat be-
mutatása, de van közös imádság egy
arra alkalmas házban - zsinagógák épí-
tése az ígéret földjén kívül is. A hamar
haza térni akarók pedig vegyék komo-
lyan az ÚR szavát, az otthon lévőkre
még vár a megígért rettenetes bün-
tetés.

E rész alapján látjuk azt is, hogy az
elhurcoltak és a Jeruzsálemben ma-
radtak elég szoros kapcsolatban van-
nak. Bizonyára azért, mert hadisarcot

vetettek ki Jeruzsálemre, s azt követek
vitték rendszeresen Babilonba. Ezek
között olyanok is voltak, akik rokon-
szenveztek Jeremiással – Elászá, Ge-
marjá – különben nem vállalták volna
az első levél elvitelét. De ezzel magya-
rázható az is, hogy e levél után hamaro-
san válasz is érkezik. Semajá követeli
benne Cefanjá főpaptól, hogy büntesse
meg leveléért Jeremiást. A 24-32 ver-
sekben Jeremiás válasza olvasható, de
ez már az ÚR ítéletével záródik – Se-
maját és utódait azzal bünteti meg,
hogy nem marad senki közülük Isten
népe között.

Ima:
Szentháromság, egy örök, igaz Isten, a
Jézus Krisztus által mennyei kegyel-
mes Atyám! Hálás szívvel mondok kö-
szönetet azért, hogy nemcsak tanítasz
szavaid által Neked tetsző, engedelmes
életre, hanem Fiad kiemelkedő példája

mellett - előtte élt áldott életek példá-
jával is bátorítást adsz, meg lehet tarta-
ni parancsaidat, ha olykor meginogva
is a hitnek útján, de kegyelmedbe ka-
paszkodó bizalommal lehet menni ar-
ra, amerre Te vezetsz. Köszönöm, hogy
ismét megerősítettél abban, nincs
olyan hely e világon, ahol Te ne látnál,
ne hallanál meg, ha őszinte imádsággal
zörgetek kegyelmed ajtaján. Köszö-
nöm a figyelmeztetést, hogy ne csak
magamért könyörögjek, hanem még
ellenségeimért is imádkozzak Fiad
parancsa szerint. Taníts elfogadni a pil-
lanatnyi rosszat, hogy el ne veszítsem
azt a jót, amit Krisztus vérén szerzett
meg számomra is. Bocsásd meg vét-
keimet, segíts a jóra való igyekeze-
temben, tarts meg kegyelmedben
másokkal egyetemben Jézus Krisz-
tusért! Ámen.

- id. f.-

Még a keresztyénség legna-
gyobb személyiségei sem
mentesek tévedésektől,
gyarlóságoktól. Melanchtronról
is feljegyezte életrajzírója, hogy
nagy világossága mellett is
sokat adott a csillagjóslásra. Jó
kedvében még azt is megtette,
- úgy látszik, azt csak tréfából,-
hogy az emberek tenyeréből
jósolt. Látogatáskor egy
családban a kisgyermekük
bölcsőjénél kérte a szülőket,
engedjék, hogy megjósolja a
jövendőjét. Mikor azt látta,
hogy nagyon hasonlít az apjára,
azt mondta: Ebből híres ember,
nagy tudós lesz. Erre az apa
mosolyogva mondta: Mindez
igen szép volna, csak egy baj
van, nem fiú, hanem lány!

Pázmány Péter prédikációiból:
„Sok igehirdető csak olyan,
mint az útjelző tábla, másoknak
mutatják az utat, de nem jár
azon. Sok igehallgató pedig,
- aki csak a lelkészre néz, -
olyan, mint az az ostoba utas,
aki azt mondja: Én nem megyek
azon az úton, mert az útjelző
tábla sem megy.”
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Újabb logos hajó a tengereken (2009-02-23)Újabb logos hajó a tengereken (2009-02-23)Újabb logos hajó a tengereken (2009-02-23)Újabb logos hajó a tengereken (2009-02-23)Újabb logos hajó a tengereken (2009-02-23)
(Edinburg) - Tavasszal elhagyja az angliai kikötőt az az új, nagy Logos Hope hajó, amelynek fedélzetén majd több száz beteget tudnak

ellátni. A 12 000 tonnás április 2-án fogja elhagyni a skót Edinburgh kikötőjét. A Logos Hope = Ige remény
névre keresztelt hajó felváltja a júliusban nyugdíjba vonuló korábbi és kisebb evangéliumi hajót, a Logos Hope
II-t, amelyik 82 ország 350 kikötőjébe, közel 10 millió ember számára vitte a gyógyulást, az evangéliumot, a
keresztyén könyvek és Bibliák ezreit. Az önkéntes adományozók 20 millió fontot fordítottak a hajó üzembe
helyezésére, korszerű felszerelésére, műtőjének, orvosi gépparkjának, úszó kórházi jellegének a modern
kialakítására. A 350 fős személyzetben orvosok, tanárok, lelkészek, szakemberek kaptak helyet. „Egyszerűen

lenyűgöző, ahogyan az Úr használja ezt a hajót” - nyilatkozta Martha Ardila projekt-koordinátor. (christiantoday.uk – 2009-02-21 – dr.
békefy – www.reformatus)

Angol irodalom szakosok nem ismerik a Bibliát (2009-02-20)Angol irodalom szakosok nem ismerik a Bibliát (2009-02-20)Angol irodalom szakosok nem ismerik a Bibliát (2009-02-20)Angol irodalom szakosok nem ismerik a Bibliát (2009-02-20)Angol irodalom szakosok nem ismerik a Bibliát (2009-02-20)
(London) – Mai egyetemisták Angliában alig vagy egyáltalán nem ismerik a Bibliát. Ez pedig szinte lehetetlenné teszi,
hogy a klasszikus angol irodalmat tanulmányozzák, értelmezzék, megértsék, mivel az tele van bibliai értelmű utalásokkal
– jelentette ki az angol udvari költő, Andrew Motion a BBC-nek. A költő angol irodalmat tanít a londoni University
College-ban, de ahhoz, hogy tanítani tudja a diákokat, előbb bevezetőt kell tartania nekik az angol irodalomhoz. Milton
és Shakespeare műveinek megértése nagy gondot jelent a fiatalok számára, pontosan a sokrétű bibliai fogalmi
kapcsolódás miatt. (idea.de – 2009-02-20 – dr. békefy-röhrig klaudia – www.reformatus.hu)

Kálvin-év a nagyvilágban: Hogyan látta Kálvin a nőket? (2009-02-20)Kálvin-év a nagyvilágban: Hogyan látta Kálvin a nőket? (2009-02-20)Kálvin-év a nagyvilágban: Hogyan látta Kálvin a nőket? (2009-02-20)Kálvin-év a nagyvilágban: Hogyan látta Kálvin a nőket? (2009-02-20)Kálvin-év a nagyvilágban: Hogyan látta Kálvin a nőket? (2009-02-20)
(Leer) – Az észak-német református női munka vezetői és munkatársai a gyülekezeti női munkatársakat és az érdeklődőket márciusban

Brémába hívják, ahol szemináriumot tartanak ezzel a címmel: “Jean és Idelette – hogyan látta Kálvin a nőket?”.
A meghívóban a református női munka egyik vezetője, Helga van Hoorn és Brigitte Hauschild református
lelkésznő ezt a kérdést veti fel: “Foglalkozott-e Kálvin a bibliai szövegekben szereplő asszonyokkal? Barátságos
volt-e a hölgyekhez vagy azon a véleményen volt, nélkülük is mennek a dolgok?”. A szemináriumra március 13-
15.között kerül sor a brémai Domb-Házban. A konferencia egyik felelőse Anna Schmidt, aki az Összegyházi Női
Munka irányítója. (reformiert.de – 2009-02-20 – dr. békefy-röhrig klaudia – www.reformatus.hu)

Asszír kAsszír kAsszír kAsszír kAsszír kerererereresztesztesztesztesztyének ryének ryének ryének ryének reméneméneméneméneményyyyyei Ninivei Ninivei Ninivei Ninivei Ninivében (2009-02-1ében (2009-02-1ében (2009-02-1ében (2009-02-1ében (2009-02-18)8)8)8)8)
(Ninive) - A ninivei asszír keresztyén népesség Irak északi részén él. Úgy gondolják, hitéletük
szempontjából az új szunnita vezetés reménykeltő változást hozhat. Az új kormány ígéretet tett arra,
hogy a vallási/felekezeti kisebbségek jogait biztosítani fogja. Mindez idáig 2005 óta a Ninive Tartományt
a Kurd Demokratikus Párt, illetve a Kurd Nemzeti Unió irányította, ami sok szenvedést, üldöztetést
hozott magával a keresztyének számára. Az elmúlt év októberében 14 asszír keresztyént csak azért
öltek meg, mert nem akarta elhagyni szülőföldjét a 15 000 exodust kezdő testvérével. (christiantoday.usa
- 2009-02-18 - dr. békefy - www.reformatus.hu)

Hollandia: nemzHollandia: nemzHollandia: nemzHollandia: nemzHollandia: nemzeeeeeti prti prti prti prti proooootttttesesesesestáns zsinat 20táns zsinat 20táns zsinat 20táns zsinat 20táns zsinat 20111110-ben (2009-02-10-ben (2009-02-10-ben (2009-02-10-ben (2009-02-10-ben (2009-02-17)7)7)7)7)
(Hilversum) - A Hollandiai Protestáns Egyház (PKN) minden gyülekezetét, amelyek akár a kálvini, akár a lutheri hagyományok
szerint gyakorolják hitüket, nemzeti zsinatra hívja a következő évben. Ds. G. de Fijter, a PKN főzsinatának elnöke “Az egyház
mozgásban” című EO-rádióprogramban szólt erről. Az előző évben az elnök felhívást intézett valamennyi hollandiai protestáns

egyházhoz, gondolják át egy nemzeti zsinatban történő egyesülésük lehetőségét, illetve azokat a kritikus pontokat, amelyeket előzetesen
a cél érdekében tisztázni kell. A nemzeti zsinatra meghívják a reformátusok és evangélikusok mellett az evangélikál és pünkösdi
gyülekezetek képviselőit is. (refdag.nl - 2009-02-17 - dr. békefy-röhrig klaudia - www.reformatus.hu)

Az iszlám-ellenes hollandusAz iszlám-ellenes hollandusAz iszlám-ellenes hollandusAz iszlám-ellenes hollandusAz iszlám-ellenes hollandust nem engedték be Angliába (2009-02-1t nem engedték be Angliába (2009-02-1t nem engedték be Angliába (2009-02-1t nem engedték be Angliába (2009-02-1t nem engedték be Angliába (2009-02-14)4)4)4)4)
(Den Haag) - Az iszlámellenes nézeteiről és megnyilatkozásairól ismert holland parlamenti képviselőt, Geert Wilderst
nem engedték be a biztonsági hivatal emberi Angliába. Az elmúlt évben Wilders 15 perces filmet tett ismertté Hollandiában
“Fitna” címmel. Ebben a Koránból vérontásra utaló idézetek hangzanak el. A brit felsőház tagjai közül többen, például
Lord Pearson azon a véleményen vannak, hogy a hollandust be kell engedni Angliába, s filmjét meg kell ismerni, mivel ez
a lord szerint “korunknak olyan fontos témáját érinti, mint az iszlám militarizmus és az erőszakos dzsihád”. A brit hivatalos indoklás:
Wilders a filmmel veszélyeztetné a közösségek harmóniáját és a közbiztonságot a szigetországban. Holland hivatalos szervek így
reagáltak: sajnálatos ez a brit döntés, hiszen egy holland parlamenti képviselő - másokhoz hasonlóan - szabadon közlekedhet az EU-n
belül. A brit külügyminiszter indoklása a döntéshez: “Wilders a szélsőséges muszlimellenes gyűlöletkeltésben vétkes volt”. (pro-
medeienmagazin.de - 2009-02-14 - dr. békefy - www.reformatus.hu)            © www.reformatus.hu
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GYÜLEKEZETEINK  életéből

BeiktBeiktBeiktBeiktBeiktatatatatatttttták Fák Fák Fák Fák Fazekazekazekazekazekas Lászlas Lászlas Lászlas Lászlas László ró ró ró ró refefefefefororororormátmátmátmátmátus püspökötus püspökötus püspökötus püspökötus püspökötBeiktBeiktBeiktBeiktBeiktatatatatatttttták Fák Fák Fák Fák Fazekazekazekazekazekas Lászlas Lászlas Lászlas Lászlas László ró ró ró ró refefefefefororororormátmátmátmátmátus püspökötus püspökötus püspökötus püspökötus püspököt

Ünnepi istentisztelet keretében
beiktatták tisztségébe szombaton
Révkomáromban Fazekas László
püspököt. Az új egyházi vezetőt tavaly
választották meg a gyülekezetek
presbitériumai a Szlovákiai Refor-
mátus Egyház élére. Az új püspök a
hivatalát az egyházi törvényeknek
megfelelően január elsején már el-
foglalta. Az eredeti terveknek meg-
felelően pontosan tizenkét órakor,
harangzúgás közepette vonult be a
zsúfolásig megtelt komáromi refor-
mátus templomba a felszentelésre váró
püspök és főgondnok, valamint
helyetteseik a meghívott vendégek
kíséretében.

A Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház életében a hatévente sorra
kerülő püspökszentelő ünnepségen
több hazai és külföldi testvéregyház
püspöke vagy képviselője tett eleget a
kedves meghívásnak. A két nyelven –
magyarul és szlovákul – zajló
ünnepségen először Dr. Erdélyi Géza
nyugalmazott püspök, - aki tizenkét
évig állt a református egyház élén –
szólt igehirdetésében a megjelen-

tekhez. Pál apostolnak az Efézus-
beliekhez írt levele alapján.
Beszédében különös hangsúlyt adott
annak a felismerésnek, hogy ebben a
mostani válságos időben, amikor a
gonosz kívülről és belülről is támadja
az embert, erőteljesebben kell hirdetni
Isten Igéjét. Személyes üzenetében
utódjának és a főgondnoknak elmond-
ta: legyenek a szeretet apostolai, mert
a gyűlöletben nincs jövő. Kiemelte azt
is, hogy semmilyen körülmények
között se feledjék el – harcolni kell a
gonosz és az elnyomás ellen.

Ezt követően Fazekas László
püspök és Fekete Vince főgondnok
kivették hivatali esküjüket Dr. Erdélyi
Géza ny. püspök kezéből. A felszentelő
imádság után a térdeplő püspökre és
főgondnokra a református egyház – hét
magyar és két szlovák – esperese,
valamint a jelenlévő protestáns
püspökök egy-egy igehirdetéssel kértek
áldást Istentől egyházkormányzói
munkájukra és életükre.

A hivatalába ünnepélyesen is
beiktatott püspök, Fazekas László Pál
apostolnak Timóteushoz írt második

levele harmadik része 14. verse alapján
szólt az ünneplő gyülekezethez: „De te
maradj meg azokban, amiket tanultál
és amik reád bízattak, tudván kitől
tanultad“. Fazekas igehirdetésében
többek között elmondta: hálás Istennek
azért, hogy mindenre volt és ma is van
ereje a Krisztusban. A Mindenható
megtanította őt arra, hogy nem a
beszédben, hanem erőben van a
Krisztus országa. Hangsúlyozta azt is,
hogy erre a krisztusi erőre szüksége is
lesz az elkövetkező hat évben
mindenkinek, aki részt vesz majd az
egyház kormányzásában.

Üzenetként elmondta még azt is,
hogy ha odafigyelünk arra, amit Isten
mond nekünk, akkor megváltozik az
életünk, mint ahogyan az megtörtént
az ő életében is.

Fekete Vince főgondnoki beszéde
után került sor a helyettesek eskü-
tételére. A már hivatalába beiktatott
püspök előtt Géresi Róbert és Marián
Hamari püspökhelyettesek, valamint
Porubán Ferenc és Ján Marcinčák
főgondnok-helyettesek letették eskü-
jüket.
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Főtiszteletű
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Ikt.szám: 1/2009 Melléklet: Deregnyőn, 2009.február 13-án.

Tárgy: KÖSZÖNTÉS

Főtiszteletű Püspök úr, Főgondnok úr, Ft. Zsinati Elnökség, Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
A Szlovákia Magyar Református Lelkészegyesület Elnöksége és tagjai nevében hálát adunk Istennek, hogy a mai

ünnepi alkalmon Egyetemes Egyházunk megválasztott Püspöke és Főgondnoka, valamint helyetteseik esküt tettek
felelősségteljes szolgálatuk végzésére. Egyben Isten igéjének áldó üzenetét szeretnénk tolmácsolni a Lukács evangéliuma
9. része 62. versével:   „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” A Seregek  Ura
adjon Püspök úrnak, Főgondnok úrnak és a Zsinati Elnökség tagjainak minden napon előre, azaz Krisztusra tekintő hitet,
hogy földi tisztségük betöltése sokak megtérését, az  Anyaszentegyház növekedését eredményezze, mert csak így
leszünk alkalmasak az Isten  országára.

Áldást, békességet kíván

    Fülöp Sándor                                  Csoma László
az egyesület titkára             az egyesület elnöke

Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület
Združenie maďarských reformovaných duchovných na Slovensku

076 74 Drahňov- Deregnyő 216
Fax:00421-56-6395396, Tel. 056 -6282560 / E-mail: csoma@copusnet.net

A program szerint Fazekas László püspök és Fekete Vince
főgondnok megköszönte Dr. Erdélyi Géza ny. püspök és
Koncsol László t. főgondnok szolgálatát, aki viszont nem
tudott részt venni az ünnepségen.

A beiktatott püspököt és főgondnokot köszöntötte Dr.
Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház
püspöke, Csűry István, a Királyhágómelléki Egyházkerület
megbízott püspöke, Dr. Miloš Klátik, a Szlovákiai
Evangélikus Egyház püspöke, Ittzés János, a Magyarországi
Evangélikus Egyház püspöke, Dr. Ján Juran, a Kulturális
Minisztérium Egyházi Osztályának a vezetője, Dr. Csepregi
András, a magyar Oktatási és Kulturális Minisztériuma
Egyházi Kapcsolatok Titkársága részéről, Ulrich Barnischke
a Református Szövetségtől, Harm Boiten a Fundament
Alapítványtól, Bernd Roters, a Diakonisches Werktől, Ondrej
Titera, a Cseh Testvérek Evangélikus Egyház képviseletében
és Farkas Gáspár, a komáromi egyházközség gondnoka.

Az ünnepségen az új püspök a komáromi gyülekezettől

Tóth János,a Selye Egyetem rektora, Heizer Antal
magyarországi nagykövet és Csáky Pál MKP-elnök

is részt vett az eseményen.

Erdélyi Géza beiktatja Fazekas Lászlót

lelkészi palástot kapott ajándékba beiktatása alkalmából.
Az ünnepség végén Fekete Vince főgondnok megnyitotta a
VIII. Zsinati ülést, mivel a beiktatási ceremónia ennek kere-
tében került sor, de ugyanakkor el is napolta azt.

Az ünnepségen többek között részt vett Tóth János, a
Selye János Egyetem rektora, Molnár János, Református
Teológiai Kar dékánja, Heizer Antal, Magyarország
szlovákiai nagykövete, Csáky Pál, a Magyar Koalíció
Pártjának elnöke és Bartal Károly Tamás jászói apát.

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
püspökszenteléssel egybekötött VIII. alakuló Zsinatának több
mint háromórás ünnepsége a nemzeti Himnusz
eléneklésével zárult.

Iski Ibolya
Felvidék Ma, sk

(Milan Drozd felvételei, Felvidék Ma)
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2009. január 17-én került sor Nagysallóban a Barsi
Egyházmegye ifjúsági napjára. Az alkalmon a tóalmási Élet
Szava Alapítvány fiataljai tettek bizonyságot hitükről.
Izsmán Jónás és Varga István köszöntése után ügyességi és
ismerkedős játékokkal tették vidámmá és derűssé a légkört.

A játékos hangulatot aztán folyamatosan felváltotta az
elcsendesedés, az igére hangolódás légköre. Ebben sokat
segített az alapítvány énekkarának énektanítása, ahol szép
és tartalmas Istent dicsérő énekeket tanulhattunk meg.
Közben néhány fiatal bizonyságot tett arról, hogyan ismerte
meg Jézus Krisztust, és miben változott meg az élete a
krisztusi utat járva.

Csikós Gábor bizonyságtételében a lelki növekedés
fontosságáról és szükségszerűségéről szólt a 2. Pt. 3:18
“növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk J. Kr. isme-
retében” és az 1. Tim. 4:7 “gyakorold magad a kegyességben”
alapján. Elmondta, hogy Isten nem vallásosságot, hanem
istenfélelmet vár tőlünk. Ugyan úgy, ahogy fizikailag növek-
szünk, lelkileg is növekednünk kell. Ha nincs lelki növekedés,
akkor annak két oka lehet:  1. Nincs még új életünk.  Tehát
hittel Jézus Krisztushoz kell fordulnunk, hogy Ő új életet
adjon nekünk.  2. Nem fordítunk gondot a lelki növekedé-
sünkre, vagy csak kis erőfeszítéseket teszünk meg erre.  Pedig
mennyi gondot fektetünk a fizikai növekedésünkre: eszünk,
iszunk, alszunk, mozgunk ...

Kiscsoportokban megnéztünk sok Bibliaverset, hogy
közösen találjunk alapelveket arra, hogy mit tehetünk a lelki
növekedés érdekében.  A következő alapelveket találtuk, ami
segítség lehet mindannyiunknak a lelki növekedésünk
serkentésében:

IFI-Nap

- Rendszeres táplálkozás Isten Igéjéből reggelente, vagy
akár többször is a nap folyamán.
- Tanulmányozzuk Isten Igéjét
- Rejtsük el a szívünkbe, vagyis tanuljuk meg a Biblia-
verseket
- Imádkozzunk - magunkért, másokért, Isten munkájáért
- Legyünk rendszeresen közösségben más hívő testvé-
reinkkel.

A hitbeli együttgondolkodás után az alapítvány énekkarának
gyönyörű bizonyságtételét hallhattuk, majd az alkalom
zárásaként a nagysallói asszonyok vendégszeretetét tapasz-
talhattuk meg a szeretetvendégség közösségében. SDG

Izsmán Jónás

Az elmúlt éven a következő gyülekezetek részesültek támo-
gatásban 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 %-

TTTTTámogassa ámogassa ámogassa ámogassa ámogassa gyülekezetét adója 2%-val!
nak összegyűjtésére.

A gyülekezetek támogatása mellett fő célunk 10 Kárpát-
alja-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
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KaposkelecsenyKaposkelecseny

Kedves Tiszteletes úr! Megkérem, hogy fáradjon az Úrasztalához és engedje
meg, hogy a Mátyóc-Vajkóc-i református Gyülekezet nevében sok szeretettel és
e magam írta verssel gratuláljak hatvanadik születésnapja alkalmából:

Szállnak az évek, múlik az élet – elérted már a hatvanadik évet.
Szállnak az évek, múlik az élet, feledd mi rossz volt – idézd a szépet.
Nézz csak előre a jövendőbe, próbálj gondolni boldogabb időre…

Egy jobbra, szebbre… Gondjaidat – bízva Benne - Jézus kezébe tedd le!
Hatvanadik lépcső, pihenni kellene…, - megcsap a kísértő alkony lehelete.

Hagyd, hogy az alkonyat úgy öleljen Téged, hallgassák hangodat amerre csak lépel.
Az életünk küzdő, győzelmes harcait győzelemre vitte mindig az igaz hit!

Az IGE balzsamával gyógyítottad lelkünk mikor a sors által bánatban szenvedtünk.
Evangéliumot hirdetett az ajkad, szomorú szívünket mikor vigasztaltad.
Adjon az Úr áldást életed útjára! – híveid ajkáról így szól most a hála!

Így köszöntjük Tiszteletes urunkat
születésnapja alkalmából és kívánjuk,
hogy a szószékből az evangéliumon
keresztül még sokáig erősítse Istenbe
vetett hitünket. Isten áldását kérjük
minden lépésére!

E szavakkal köszöntötte Kondor
Lászlóné, szül. Balogh Katalin presbiter
asszony 2008. nov. 30-án a vasárnapi
Istentisztelet végén a Gyülekezetet 29
éve beszogáló jubiláló lelkipásztorát,
Fülöp Sándor tiszteletes urat. Ezután
Füzesséry Elemér, a Gyülekezet
gondnoka tolmácsolta a presbitérium
nevében jókívánságait és egy szép
csokor kíséretében adta át a Gyülekezet
ajándékát. Özv. Bodnár Rudolfné szül.
Bús Margit presbiter asszony pedig a
helyi Ref. Nőszövetség nevében, annak
elnöknőjeként kérte Isten áldását a
lelkész további életére és szolgálatára.
Ezután a megjelent gyülelekzeti tagok
is kézfogással és jókíváságokkal
köszöntötték lelkipásztorukat.

Az ünnepelt meghatódva köszönte
meg a testvéri szeretet megnyilatkozá-
sát és meghívta a megjelenteket egy
későbbi időpontban megtartandó
szeretet vendégségre.

Füzesséry Elemérné

KöszöntőKöszöntőKöszöntőKöszöntőKöszöntő
Áldást, békességet adjon az Úr Isten,

Hála, hogy e napra felvirradtunk épen.
Ez az a szép hajlék, ahová indultunk,
Be is kopogtattunk, ha idetaláltunk.

A szenteknek atyja a te szívedet
Élte csomójába kösse életedet.

Most megkérem Istent, magamat
meghajtva,

Szent áldását adja a születésnapodra.
Keresem a szép szavakat, köszönteni

akarok,
Ezen a szép évfordulón mi szépet is

mondhatok.
November volt akkor is mikor megszülettél,

Köszöntötték a 60 éves Nt. Fülöp Sándort
Mátyóc-VajkócMátyóc-Vajkóc

2008. december hetedikén, a vasárnap délelőtti népes Gyülekezet előtt a szolgálata elvégzése után köszöntöttük Nt.
Fülöp Sándort, megválasztott és szolgálata kezdetétől Kaposkelecseny-i Gyülekezetünketünkben munkálkodó
lelkipásztorunkat abból az alkalomból, hogy Isten kegyelméből betöltötte életének 60. esztendejét.

Először ifjú testvérünk, Smajda Mária mondott szép köszöntő verset a fiatalok képviseletében, majd özv. Kovács
Józsefné presbiterasszony a presbitérium nevében mondta el szívből jövő, kedves köszöntését és szép virágcsokor
kíséretében átadta a presbitérium értékes ajándékát.

A Gyülekezet nevében Tóbiás Zoltán gondnok úr mondta el az alábbi, általa írt köszöntő verset:

Lehulltak a levelek és kezdett beállni a tél.
Nagyon zúzmarás volt a faágak vége,

De az már régen volt, kerek 60 éve.
Hatvanszor rügyeztek ki azóta a fák,

Hatvanszor nyílott ki a hófehér
gyöngyvirág.

Hatvanszor hullott le a fák sárga levele,
Mennyi mindent történt e rohanó életben.
Volt benne öröm, de volt néha bánat is,

Mikor úgy érezted, hogy arra talán vigasz
nincs.

Nem volt utad mindig rózsával beszórva,
Nem röpített mindig a boldogság hintója.
De nem csüggedtél el soha, tudtad, mit kell

tenned,
Boldogan nevelted a két gyermekedet.

Fáradtságot nem ismertél, nagyon sokat
dolgoztál,

Mind a kettőt fölnevelted, értük hálákat
adtál!

Ezen a szép napon, születésed napján,
Az egész gyülekezet sok szépet, jót kíván.

Egész életedet boldogság övezze,
A jó Isten vigyázzon minden lépésedre.
Egészségben, szeretetben legyen bőven

részed,
A jó Isten kísérje minden egyes lépted.
Szálljon égből áldás egész családodra,

Szívből gratulálunk a születésnapodra.
Hit, remény, szeretet vezéreljen téged,

Az Úrnak áldása legyen mindig véled.
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A  Lénártfalvai Református Gyülekezet adott otthont a
Gömöri Református Egyházmegye ünnepi közgyűlésének,
mely 2009. február 7-én, 9:00 órakor kezdődött a helyi
kultúrházban, ahol Nt.Nagy Ákos Róbert esperes áhítata
után került sor az egyházmegyei tisztségviselők megvá-
lasztására.

A résztvevők Ft.Fazekas László püspök, Ft.Erdélyi Géza
nyugalmazott püspök és Fekete Vince főgondnok
vezetésével átvonultak a helyi református templomba. A
11:00 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten Ft.Fazekes
László püspök igehirdetése után Nt.Básti Péter a
Választási Bizottság elnöke tette meg jelentését a válasz-
tások eredményéről.

Ezt követte az egyházmegyei elnökség, a Zsinati
képviselők, pótképviselők ill. az egyházmegyei tisztség-
viselők fogadalomtétele.

A község és a gyülekezet nevében Rákosi János
polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A köszöntés-
hez csatlakozott Fekete Vince a Szlovákiai Ref. Ker.
Egyház főgondnoka, Dr. Molnár Pál a Tiszáninneni
Egyházkerület főjegyzője és Nt. Gazda István, a Borsod-
Gömöri Egyházmegye esperese.

Egyházmegyei közgyûlés   LÉNÁRTFALVÁN

A vers végén újabb virágcsokorral együtt a Gyülekezet nevében is meg
ajándékozta az ünnepeltet. Ezután Timko János presbiter és örökös tiszteletbeli
gondnok testvérünk vezetésével a Gyülekezet elénekelte a lelkipásztor egyik
legkedvesebb énekét, amelynek kezdő sora: „Mennyben lakó én Istenem”.

A felköszöntött lelkipásztor Isten-
nek hálát adva köszönte meg mind-
nyájuknak, hogy a közeli napokban
véget érő 34 esztendő szolgálata alatt
és most is azt érezheti, hogy az a sze-
retet sugárzik feléje, amelyből maga is
merített és merít, mert kifogyhatatlan,
mert Isten árasztja azt a Benne hívő,
Krisztust követő életekre. Arra kéri az
Urat, míg tart földi utunk, tartson meg
mindnyájunkat ebben a szeretetben.

Majd szeretettel hívta a presbité-
rium tagjait hitveseikkel az általa
megrendelt ünnepi ebédre. Itt a meg-
hívottak nevében a lelkész pohárkö-
szöntője után özv. Léko Béláné presbi-
terasszony köszöntötte még a lelkészt
és köszönte meg a szíves vendéglátást.

„Az Istennek pedig és a mi
Atyánknak dicsőség mind örökkön
örökké. Ámen.” (Fil. 4,20)

Özv. Kovács Józsefné,
Tóbiás Zoltán

A Himnusz eléneklése után a helyi kultúrházban
szeretetvendégséggel vártak és fogadtak a helybeliek, kiknek
nevében Madarász Béla presbiter mondott köszöntőt.

Egyházmegyénk közössége nevében is szeretettel
köszönjük a Lénártfalvai Református Gyülekezet odaadó
vendégszeretetét.

Nagy Andrea
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A Kárpát−medence Reformátussága
Théma: fájdalmas önvizsgálat az egyházi tényfeltárásThéma: fájdalmas önvizsgálat az egyházi tényfeltárásThéma: fájdalmas önvizsgálat az egyházi tényfeltárásThéma: fájdalmas önvizsgálat az egyházi tényfeltárásThéma: fájdalmas önvizsgálat az egyházi tényfeltárás
– félinformációkkal ne lehessen senkit befeketíteni! – félinformációkkal ne lehessen senkit befeketíteni! – félinformációkkal ne lehessen senkit befeketíteni! – félinformációkkal ne lehessen senkit befeketíteni! – félinformációkkal ne lehessen senkit befeketíteni! (2009-02-23)(2009-02-23)(2009-02-23)(2009-02-23)(2009-02-23)

Fájdalmas önvizsgálatnak nevezte az egyházi tényfeltárást Prőhle Gergely. A Magyarországi
Evangélikus Egyház felügyelője a Théma egyesület meghívására tartott előadást a Budafoki Református
Templomban a hétvégén.  Prőhle Gergely hangsúlyozta: Fontos, hogy „ne lehessen félinformációkkal
senkit befeketíteni és az egyházi közéletet megmételyezni. Megrázóan eltérő az egyes emberek sorsa,
ezért is hangsúlyos, hogy ne listázzunk!” Nehéz eldönteni, hogy ki inkább áldozat és ki inkább tettes az
ügynöki múlttal meggyanúsított emberek közül. Prőhle Gergely szerint a kérdésben nagy körültekintéssel
kell eljárni. Először az élő személyekkel kell kezdeni a feltárást, hogy elmondhassák saját szempontjukból
a történteket.

„Addig amíg a tisztességben megőszült testvéreinket állítjuk szükségképpen pellengérre, addig
azok, akik ezt a rendszert működtették, vagy legalábbis közülük néhányan demokratikus legitimációt
élveznek Magyarországon… A belügyminisztériumi hálózat tagjainak voltak tartótisztjei, akik a
megbízatásokat adták, valamint irányították az ügynökök tevékenységét, és akiktől ezt a rendszerváltás
után sem kérték számon…

Ezt a kérdést nem lehet elégszer hangsúlyozni, valahányszor napirendre kerül a tényfeltárás kérdése.”- tette hozzá Prőhle Gergely.
Az evangélikus egyháznál egy 2005-ös zsinati döntés értelmében kezdődött meg a tényfeltárás folyamata. A bizottságnak két történész,
egy levéltáros, egy jogász és egy lelkész a tagja. Egyházi vezetők nincsenek a bizottsági tagok között. A tervek szerint ősszel megjelenik
a Magyarországi Evangélikus Egyházat érintő ügynöki tevékenységet bemutató kötet. Az MEE tényfeltáró bizottsága kiadványának 10-
14 tanulmánya elsősorban az élő egyházi személyekre, valamint az evangélikus egyház jelenlegi vezetéséhez kötődő személyekre
koncentrál. Az egyház három jelenlegi püspöke nem érintett a kérdésben.

Nagy figyelemmel kísérik az evangélikusok, hogyan működik az a folyamat a reformátusoknál, ami az evangélikusoknál már
néhány éve elindult.

Nagy Péter, a Théma egyesület ülésének helyet adó Budafoki Református Egyházközség lelkésze bejelentette: a közeljövőben a
református egyházban is megalakul az ügynökmúlttal foglalkozó tényfeltáró bizottság. Ahhoz, hogy a református egyház újra közösséggé
tudjon válni, tisztázni kell a múltat - tette hozzá.
Szentpáli Juhász Imre lelkész az előadás után annak a véleményének adott hangot, hogy nem szabad az áldozatokról megfeledkezni.
“Az áldozatoknak is többször kellene beszélniük a szenvedéseikről, a fájdalmukról, a hátra tételükről, amit mások a jelentéseikkel
okoztak nekik.” Szentpáli Juhász Imre szerint: amennyiben a református egyház zsinata bizottságot állít fel, a presbitériumokat is be kell
vonni a munkába.

A sólyi Rómeó és Júlia felfedezése A sólyi Rómeó és Júlia felfedezése A sólyi Rómeó és Júlia felfedezése A sólyi Rómeó és Júlia felfedezése A sólyi Rómeó és Júlia felfedezése (2009-02-06)(2009-02-06)(2009-02-06)(2009-02-06)(2009-02-06)
A középkorból fennmaradt két, egymást átkaroló ember csontvázát tárták fel a régészek a Veszprém megyei Sóly község református

templomában végzett ásatás közben, a két emberi maradványt a helyiek nevezték el Shakespeare
szerelmeseiről - számolt be az MTI-nek Bikádi László, a település református lelkésze.

Mint mondta, a régészek tavaly októberben kezdték meg az eredetileg XII. században
épült templom egyes részeinek feltárását, ennek során kerültek elő a rendkívüli leletek.
Kezdetben a XVIII. századi fakarzat alapozását és az eredeti tartóoszlopok helyét igyekeztek
előkeríteni, amihez fél méter mélyen kellett leásni a templomban, így került elő összesen
tizenkét gyermek maradványa a csecsemőkorútól a 14 évesig, illetve az egymást átkaroló
felnőtt pár.

Utóbbiak közül az egyik - feltételezhetően a férfi - háton fekszik kinyújtott testhelyzetben,
míg a nő összezsugorodva a mellkasán nyugodott. Ilyen temetkezés a keresztényeknél egyáltalán
nem volt szokásos, csak a természeti népeknél, emiatt is kuriózum a leletegyüttes - közölte.

Bikádi László szerint az is szokatlan és megmagyarázhatatlan, hogy az egymásba fonódó
párt arccal nyugati irányban helyezték a sírba, ugyanis akiket a templomban temettek el, azok
kiváltságosoknak és keresztény elvek szerint élőknek számítottak. Ugyanakkor ha valakinek a

holttestét nyugati irányba fordították, az azt jelentette, hogy nem élt kifogástalan életet.
A holttestek tájolásának oka, hogy a közkeletű hiedelem szerint a keletre néző holtak a végítélet napján hamarabb támadhattak fel,
mert előbb láthatták meg a hagyomány szerint keletről érkező Istent. Akik nem voltak ennyire makulátlanok, azokat arccal nyugat felé
temették el, így nem részesedhettek ebben a kiváltságban - így valószínűleg ez a pár is - vélekedett a lelkész, aki elmondta, hogy jelenleg
a csontvázakat a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat antropológusai vizsgálják, konkrét eredmények valószínűleg késő tavasszal
várhatók. Ennek során azt is igyekeznek a szakemberek megállapítani, hogy a 12 gyermek milyen rokoni viszonyban volt egymással.

Kitért arra, hogy a sólyi templom a legrégebbi, amelyet okiratban említettek meg. Az 1009-ben I. Szent István király által kiadott
adománylevélben a templomon kívül szerepel négy mai megye neve is, amelyek az ezeréves évfordulóra ünnepi közgyűlést hívtak
össze. A Veszprém, Zala, Fejér és Komárom megyei közgyűlések képviselői május 23-án találkoznak majd Sólyon. Ezeréves írásos
megemlítésük kapcsán mind a négy megye ad ki külön-külön emlékplakettet.
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2009 február 4-én, 87 éves korában elhunyt Prof. ThDr. JOSEF
SMOLÍK, Dr. h.c., D. D. h.c., STM, tanszékvezető professzor
és a prágai Károly Egyetem evangélikus teológiai fakultásának
egykori dékánja.

Josef Smolík Jičínben született 1922-ben.
A háború alatt teológiai tanulmányait az akkor illegálisnak
számító tanfolyamokon végezte, és diakónusként szolgált az
Evangélikus Cseh Testvéregyház Rokycany gyülekezetében.
Később Pardubicében és Prágában szolgált vikáriusként.
Tanulmányait a New York-i  Union Theological Seminary-n
való egyéves részvétellel egészítette ki.

1949-től lelkipásztorként szolgált a Pardubice-i gyülekezet-
ben, majd 1962-66 között a prágai U Salvátora –i egyházköz-
ségben. 1950-ben habilitálták, és docensi kinevezést kapott
az akkori Husz teológiai fakultás gyakorlati teológia tanszékén.
1966-ban professzorrá avatták, és a (időközben Comenius
Evangélikus Teológiai Fakultássá lett) prágai evangélikus egye-
temen vállalta el megbízatását. Itt 1997-ig, nyugdíjba vonulásáig
szolgált.

1978-tól ötször töltötte be a fakultás dékáni tisztét, utolsó
ciklusát 1990-ben kezdte meg. Utolsó mandátuma teljesítése-
kor tevékenyen részt vett a fakultás Károly Egyetemhez való
csatlakozási folyamatában.

Tiszteletbeli doktorrá avatták Pozsonyban és Budapesten,

és 1980-81-ben pedig az Erlangen-i
(Németország) egyetemen szolgált
vendégelőadóként. Több műve is meg-
jelent (Kázání v reformaci, 1954; Ka-
pitoly z liturgiky, 1960; Stimmen der
Kirche in der ČSSR, München 1968;
Die prophetische Aufgabe der Kirche,
Hamburg 1971; Závazek křtu, 1974; Úvod do studia bohosloví,
1978; Erbe im Heute, Berlin 1982; Radost ze Slova, 1983;
Jan Augusta, 1984; Pastýřská péče, 1991; Kristus a jeho lid,
1993; Současné pokusy o interpretaci evangelia, 1966 (19935)
[též anglicky, korejsky, japonsky a rusky]; Boží slovo v dějinách,
1998; Křesťanství bez antijudaismu, 2002 stb.), alapos kuta-
tómunkái eredményeképpen.

Egész életében tevékenyen részt vett az aktív egyházi szol-
gálatban és az egyházak közötti együttműködésben. Fontos
szerepet töltött be több ökumenikus szervezetben és testület-
ben (pl. Egyházak Világtanácsának tagja Genfben, a Hit és
Rendek Komissziójának tagja, hosszú éveken keresztül elnö-
köl a Kostnická jednota-ban stb.), és rendszeresen közölt
tudományos cikkeket szakterületén belül.

2009. február 14-én, a feltámadás reménységében vettek
tőle búcsút mindazok, akiknek életére nagy hatással volt az ő
helytállása hitben és szeretetben.

(fordította: Györky Szilvia)

Elhunyt Prof. ThDr. JOSEF SMOLÍK

Lelkészértekezleti közösségben beszélgetünk arról, hogy
az új pénznem, az Euro milyen hatással van a gyülekezeti
adakozásra. A helyzet egyáltalán nem bíztató, hisz összeg-
zésként elmondhatjuk, mintegy harmadával esett vissza az
adakozás és a perselypénz. Bizony vannak olyanok, akik fél-
reértelmezik az evangéliumi „özvegyasszony-képet”, s min-
denekelőtt a földi létre összpontosítva, csak fillérek, azaz 1,2,5
centek hullnak a perselybe, mert „hát élni kell valamiből és hát
gazdasági válság is van”. Nem sokkal később útközben a rádiót
hallgatva beszámolnak az elemzők a januári hónap banki ered-
ményeiről, azt kell hallanom, hogy a válság hatására a bank-
betétek növekedtek. Az emberek visszafogták a fogyasztást
és egyéb kiadásaikat, sokkal inkább a pénz tartalékolására törek-
szenek. Igaz, hogy a bankárok milliós-milliárdos jövedelme,
felelőtlen gazdálkodása (garázdálkodása), megalapozatlan
hitelezése nagyon nagy mértékben hozzájárult e jelenlegi
nehéz helyzet kialakulásához, mégis oda viszik pénzüket, ott
látják jövőjüket biztosítottnak. Mintha a bennünket meglopó
tolvajra bíznánk megmaradt értékeinket. Ez két dologról
árulkodik.
- Sajnos még mindig nem tisztázottak a gazdasági össze-
függések és folyamatok az emberek előtt.
- Az emberek többsége csakis anyagi javainak felhalmo-
zásában látja élete biztos alapját és nem annak Teremtőjében.

Pedig a Teremtő kegyelme ma is közel van hozzánk. A
nevezett lelkészértekezleten már sokadszor hangzott el, hogy
nem kis teher az egyházmegyénk iskolabuszának fenntartása,
nem kevés feladatot ró az egyházi iskola körüli szolgálat a
tisztségviselőkre. Mint az iskola létrehozásának kezdeménye-
zője és egy ideig felelőse, magam is elmondhatom, van feladat

bőven. De van kegyelem is gazdagon! Isten ugyanis újra és
újra jelét adja gondoskodó kegyelmének. Hazaérve a számí-
tógépen egy üzenet várt az USA-ban szolgáló Dr. Kocsis Attila
esperestől, aki afelől érdeklődött, hol van egyházi iskolánk,
mivel egy adományozó közösség (New Brunswick környékén
élő magyarok) mintegy 1100 dollárt = 900 Euro-t kíván adni
egy felvidéki egyházi iskola támogatására! A lelkészértekez-
letet követő 5. napon Mártha Géza esperes és PaeDr. Hudák
Bálint az iskola igazgatója átvehették az összeget.

Munkálkodik a Kegyelem!
Visszatérve az evangélium tanításához. Az özvegyasszony
minden pénzét beledobta a perselybe, nemcsak az általa
nélkülözhetőnek ítélt filléreket. Ő tudta, hogy a pénz nem
tartja meg földi életét. De tudta azt is, hogy a mindenható
Isten kegyelme jelent számára igazi megtartatást itt a földön
és örök életet a mennyek országában. A szegény özvegy-
asszony kora és korunk bankárai szerint bizonyára élete leg-
rosszabb pénzügyi döntésével teljes anyagi csődbe jutott. Ha
pénzét legalább lekötött betéten helyezte volna el, akkor akár
3-4 % kamatot könyvelhetett volna el, persze levonva a kamat-
adót. Arról nem is beszélve mennyi a bankárok és pénzügyi
szakértők haszna, de biztos nem 3-4 százalék.

Az értünk munkálkodó Atya nem százalékokkal akar min-
ket megelégíteni, hanem 100%-ban nekünk adja egyszülött
Fiát, hogy eleget tegyen hitetlenkedéseinkért, önzésünkért,
kapzsiságunkért, aggodalmainkért, egyszóval bűneinkért!
Csak vegyük már észre és neki higgyünk, benne lássuk a
jövőnket, rá bízzuk életünket!

Csoma L.

A munkálkodó Kegyelem
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„Az emberiség legszentebb dolga a hit,
melyet elvenni nem lehet.
Reményt és erőt ad, legyőzvén az élet
Szenvedését, remélve, hogy
Egyszer talán jobb lesz.
Kegyelmet és megnyugvást
Áraszt e nehéz
Helyzetben.
A hit és a remény
Az egyetlen esély, hogy
Átvészeljük e kemény
Rideg időszakot.
Hit jelenti számunkra
A jövőt.
Lelkünk megtisztul, és
Megbocsátást nyer
A bűneink alól, amit e
Világ ellen tettünk már.
Leromboljuk, hogy
Újjáépítsük.
Reméljük, hogy a holnapot
Megérjük már.
S a szenvedésnek véget
Vetünk hát.
Hiszem, hogy egyszer

Megszűnik az ember
Szenvedése e földön,
És világosságot gyújt
Minden szívben.
Hiszem, megszűnik köztünk a
Gyűlölködés és a sok
Harag.
A világ most e rossz dolgokkal van tele.
Kapzsiság, irigység,
S a pénz csillogása
Tönkre tesz bennünket.
Szegény a nép és csalódott.
Elkeseredünk, mivé
Leszünk, emberek.
Szomorúan ballagunk
A kietlen pusztaságba,
Amit mi teremtettünk
Saját magunk.
Istenem a fohász,
Mely sok ajkat
Elhagy.
Összekulcsolt kézzel
Mondjunk el egy imát
Minden nap.

E vers felolvasásával, rövid imád-
sággal, énekléssel emlékezett meg az
Alsómihalyi, Legenyei és Bistei gyüle-
kezet február 12-ét követő vasárnapon,
majd az alsómihalyi gyülekezet kép-
viseletében a sírnál néhány gyülekezeti
tag Nt. Lejko Zoltán halálának második
évfordulójáról. A testvérek meghatott,
könnyes pillantása, és hittel elmondott
imája tanúskodott arról, hogy elhunyt
lelkipásztoruk emléke nem múlt el szí-
vükből nyomtalanul. 42 év szolgálatát,
olyan időkben, amikor lelkipásztornak
lenni nehéz és küzdelmes feladat volt,
amikor anyagilag és erkölcsileg kíván-
ták megnyomorítani, eltántorítani a
lelkészeket a szolgálattól, nem volt
könnyű a mindennapokban véghez-
vinni, megharcolni a’ hitnek nemes
harcát’.

Ezért a szolgáló, sors csapásaitól
megtört életért adunk hálát minden
évben ezen a szomorú évfordulón,
imádságainkban hordozva szeretteink
emlékét.

Györky Szilvia
(vers forrás: internet)

Legenye        Megemlékezés

Megfejtők névsora: 1. Szalay Monika, Réte; 2. Halgas Ildikó, Kulcsod; 3. Családi Irén, Nagymegyer; 4. Szloboda
Anna, Réte; 5. Mackó Zsuzsanna, Dolná Streda; 6. Farkas Irma, Negyed; 7. özv.Sándor Józsefné, Réte; 8 özv. Varga Béláné,
Bátorkeszi; 9. Szigeti Zsuzsa, Bátorkeszi; 10. Bitter Mihályné, Kisújfalu; 11. Zsigó Mária, Martos; 12. Kakas Olga, Nagysalló;
13. Pillárik Irén,Léva; 14. özv.Demény Lajosné, Nagysalló; 15. Szalay Ferencné, Fél; 16. özv.Kovács Lajosné, Nagysalló; 17.
Szénászki Sarolta, Nagylót; 18. Kazán Valéria, Berencs; 19. Pásztor Ernőné, Pozba; 20. Pólya Gyuláné, Farnad; 21. Csizmadia
József, Nagymegyer; 22. Baka Andrásné, Farnad; 23. özv. Bóna Sándorné, Bátorkeszi; 24. Palásti Aranka, Léva; 25. Kiss
Andrea, Nagysalló; 26. özv.Földi Jenőné, Ersekkéty; 27. Kovács Zoltánné, Rozsnyó; 28. özv. Bertók Istvánné, Barsvárad; 29.
Abosi Jánosné, Szeszta; 30. Halász Noémi, Torna; 31. Csáji István, Nagyida; 32. Kövesdi Jánosné, Reste; 33. Pataky
Bertalanné, Migléc; 34. ing.Damko Valéria, Reste; 35. Körtvély Péter, Tornagörgő; 36. Szanyi Mária, Rozsnyó; 37. Komjáty

1. „… monda az Úr …: Vidd vissza az Áron vesszejét a … ládája elé, hogy őriztessék ott a lázadó fiaknak jegyül, hogy … az
én ellenem való zúgolódások, hogy meg ne haljanak.” (4 Móz. 17,…)

2. „Ímé, ebben a … nádszálban bizakodol, …, melyhez ha ki támaszkodik, … az ő kezébe és általlikasztja? Ilyen a …,
Égyiptom királya mindenekhez, a kik ő hozzá bíznak!” (2 Kir. 18,…)

3. „Áldások vannak az … fején; az istentelenek … pedig erőszaktételt fed be.” (Péld. 10,…)
4. „… ezt mondjad e népnek: Ezt mondja az Úr: Ímé, én … adom néktek az élet útját és a halál útját.” (Jer. 21,…)
5. „Haragodban … földet, búsultodban … a nemzeteket.” (Hab. 3,…)
6. „… el: Ímé én elbocsátlak titeket, mint …. a farkasok közé.” (Luk. 10,…)
7. „Hogyne … még inkább dicsőséges a … szolgálata?” (2 Kor. 3,…)
8. „Harczold meg a … szép harczát, nyerd el az örök életet, a melyre …, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság

előtt.” (1 Tim. 6,…)
9. „Mert talán azért vált meg tőled …-óráig, hogy őt, mint … kapd vissza” (Filem. 1,…)
10. „Nincs annál nagyobb …, mintha hallom, hogy az én … az igazságban járnak.” (3 Ján. 1,…)

A megfejtéseket Szerkesztőségünk címére lehet beküldeni: Református Újság Szerkesztősége, Hlavná 216. Drahňov- Deregnyő
076 74.  A Bibliaismereti rejtvényt a Károli Gáspár által fordított Biblia alapján összeállította: Györky Szilvia, Alsómihalyi

KERESSÜK MEG A BIBLIÁBAN!
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EMET – tm,a,tm,a,tm,a,tm,a,tm,a,
IGAZSÁG – biztosan áll a két
lábán

Sokszor mondjuk, hogy Isten igazsága hordoz ben-
nünket, és ez szó szerint is igaz. Az „igazság” szó héber
neve, EMET –tm,atm,atm,atm,atm,a, megmutatja miként. A szó a héber ABC
első betűjével kezdődik és az utolsó betűvel végződik. Az
Úr az alfa és az omega, héber betűkkel aaaaa – alef és ttttt – taw,
a kezdet és a vég. És mi van a kettő között? A MEM – mmmmm.  A
MEM számértéke 40, ami az előkészítés és érettség száma.
Figyeljük meg, Mózes pusztában töltött éveinek számát,
mire felkészült Izrael népének vezetésére. Jézus 40 napos
böjtje és megkísértése a pusztában, mielőtt földi
küldetését megkezdte volna. Mit jelent ez? A vágyott
„TAW”, azaz az Isten által adott cél elérése a hívőnek
bizonyos próbaidőt kell megélnie. Kicsit tovább tekintve
az alfabetikus elrendezésen azt is láthatjuk, hogy az EMET
szó minden betűje stabilan, „két lábon áll”. A igazság
biztonságot, stabilitást nyújt. Érdekes eredményre jutunk,
ha a szó ellentétét megvizsgáljuk. „A hazugságnak rövidek
a lábai!” – tartja a mondás. Ha hazugság szó héber meg-
felelőjére nézünk : Scheker =r q , vr q , vr q , vr q , vr q , v , láthatjuk mennyire
ingatag az alfabetikus rendje. Találóan olvashatjuk a
Példabeszédek könyve 12,19-ben: Az igaz ajak mindig
állhatatos, a hazug nyelv pedig egy pillanatig sem az.

M. Schneider, ISRAEL HEUTE

Gyülekezeti tájékoztató, kiadja és terjeszti a Deregnyõi Református Keresztyén Gyülekezet.
Szerkesztõség:  Fülöp Sándor  (fõszerkesztõ)       Kraus Viktor (szerkesztõ)
Györky Szilvia (felelõs szerkesztõ)     Hudák Katalin (gépi tördelés)    Nyomja: MS-PRINT
Cím: 076 74 Drahòov-Deregnyõ 216, Tel.: 056/6282560, Fax: 056/6395396,  E-mail:csoma@copusnet.net
Megrendelhetõ a Református Lelkészi Hivatalokban vagy az újság címén              Reg. szám 11/94.

Helyreigazítás
A Református Újság előző számában, a
Héber nyelv c. rovatban elírás történt, a
helyes írásjelek:
Tzadi = xxxxx = 90
Chet = j = 8

Nyertesek:

Istvánné, Felsőlánc; 38. Rontó András,
Nagyida; 39. Rontó Gabriella, Nagyida;
40. Kovács Ilona, Szádelő;
41. Szaniszló Jolán, Csécs; 42. Dringus
Erika, Csécs; 43. Turóczi Vilmosné,
Szádalmás; 44. Kardos Béláné,
Szádalmás; 45. özv. Szászi Jánosné,
Szádalmás; 46. Szabó Gyuláné, Lúcska;
47. Oravecz Margit, Kassa; 48. özv.
Vartek Ferencné, Kassa; 49. Páricsi
Tímea, Nagyida; 50. Kiss Erzsébet,
Nagykövesd; 51. Menyhért László,
Lelesz; 52. Sallai ; Albertné, Kiskövesd;
53. Máté Istvánné, Kiskövesd;
54. Kosztyu Péterné, Ágcsernyő;
55. Papp Lászlóné, Lelesz;
56. özv.Pósa Istvánné, Nagykövesd;
57. Tóth Beáta, Nagykövesd; 58. Pál
Éva, Nagytárkány; 59. Csernyánszky
Erzsébet, Imreg; 60. Pallér Istvánné,
Alsómihályi; 61. Ilko Zita, Leles;
62. Lázár Mihályné,
Bodrogszerdahely; 63. Pituk Erzsébet,
Kistárkány; 64. Kovács István,
Szomotor; 65. Füstös Zoltánné, Boly;
66. özv.Zselenák Bertalanné,
Szentmária; 67. özv.Taskovics Lászlóné,
Bodrogszerdahely; 68. Visnyai Ilona,
Bodrogszerdahely; 69. Kiss Erzsébet,
Nagykövesd; 70. Lipán Márta,
Nagykövesd; 71. Szabó Erika, Pólyán;
72. özv.Zsiday Józsefné, Alsómihályi;
73. Hornyák Katalin, Mokcsa;
74. Pachota Istvánné, Deregnyő;
75. özv.Király Árpádné, Kisráska;
76. özv.Szanyi Gyuláné,
Kaposkelecseny; 77. Dupály Csilla,
Abara; 78. Léko Béla, Kaposkelecseny;
79. Molnár Sándorné, Kisráska

Füstös Zoltánné, Boly
Kakas Olga, Nagysalló
Kovács Ilona, Szádelő
özv.Sándor Józsefné, Réte
Pachota Istvánné, Deregnyő
Páricsi Tímea, Nagyida
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A tékozló fiú példázata II.

Színezd ki a rajzot a következõképpen: 1 – kék, 2 – rózsaszín, 3 – zöld, 4 - szürke

Kedves olvasóink! Ahogyan azt a legutóbb megígértem,
folytatjuk a tékozló fiú példázatának a tárgyalását. Még
mielőtt belekezdenénk a következő néhány vers
magyarázatába, egy kicsit ismételjük át, mi is történt
korábban, és milyen üzenete van számunkra az első néhány
versnek.

Szó volt először is arról, hogy a fiú mennyire meg-
bántotta az apját. Hiszen amikor elkérte a vagyon ráeső
részét, ami csak az apja halála után lett volna az övé,
tulajdonképpen halottnak tekintette az apját. Az apa mégis
szerette a fiát. A szeretetének az volt a jele, hogy útjára
engedte fiát a vagyonával együtt. Ahogy a tékozló fiú, úgy
mi is sokszor megbántjuk az Istent, de Ő nem megbüntet
bennünket, hanem akkor is szeret, ha mi bántjuk.

Ott kapcsolódunk be a példázatban, amikor a fiú elindul
a szülői házból, hogy saját életét élje. Elmegy egy idegen
helyre, ahol eltékozolja a vagyonát. Nem nézte, hogy mire
költ, csak úgy elköltötte, és nem maradt belőle semmi.

Amikor elköltött mindent, akkor még az is tetézte a
nyomorúságát, hogy éhínség lett azon a vidéken, ahol élt.
Mivel nem volt semmije, és nem tudott megélni másképp,
elszegődött egy emberhez, aki a disznónyájnál adott neki
munkát. De ez nem volt egy jó állás, hiszen éhezett, és
szívesen jóllakott volna a disznók moslékával is, de még
ebből sem adott neki senki.

Gondolkozzatok el egy kicsit azon, hogy mit is üzen ma
nekünk a példázatnak eme része? Mit kapott a fiú az apjától?
Megkapta a vagyon ráeső részét. Mi mit kapunk az Istentől?
Az életünket. A tékozló fiú sajnos eltékozolta a vagyont,
ahogyan nagyon sok ember eltékozolja az életét.

Hogyan lehet eltékozolni egy életet? Nagyon sokan
vannak, akik az alkohollal teszik tönkre az életüket. Minden
pénzüket italra költik, minden idejüket kocsmákban és
bárokban töltik, és semmit sem törődnek a családjukkal,
munkájukkal. Manapság nagy veszélyt rejtenek magukban a
kábítószerek is, melyek szintén sok emberi élet
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KÖNYVISMERKÖNYVISMERKÖNYVISMERKÖNYVISMERKÖNYVISMER TETÉSTETÉSTETÉSTETÉSTETÉS

Eberhard Busch

REFORMÁTUS
- egy felekezet arculata

A keresztyén egyházak egyikét úgy hívják, hogy református. Mit jelent ez a
fogalom? Ez a kérdés nem kevés református embert hoz zavarba. Részben joggal,
hiszen sok részegyház szövetsége alkotja a református egyházat. A szerző arra a
kérdésre keresi a választ, melyek a református egyházak jellemző vonásai. Ehhez
régi és új hitvallásokat értékel Európa és az egész világ különböző részeiből, és
egy sor témával foglalkozik, amelyek ezekben az egyházakban fontosak voltak
vagy fontosak ma is: Miért olyan fontos az Isten igéjének egysége? Mit jelent
Isten egyetlen szövetsége? Hogyan kapcsolódik egymáshoz az evangélium és a
törvény? Mi a keresztyén etika lényege? Mi az, hogy „egyház”, és milyen „tisztsé-
gek” vannak benne? A „képtilalom helyénvaló intéséről” is szó lesz majd, csak-
úgy, mint az egyház és a politika kapcsolatáról.

Eberhard Busch könyvének célja tehát az, hogy a  „református” szó jelentése
újra megteljen tartalommal. A szerző 1937-ben született Wittenben (Német-
ország), teológiát tanult és 1965-1968 között Karl Barth asszisztenseként dol-
gozott. Később lelkész és a Református Teológia professzora Göttingenben.

Ára: 8,50 Euro

Sándor Endre: Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész!

Elizeus próféta élete és üzenete
Napjainkban azzal találkozunk lépten-nyomon, erről szólnak a híradások, az emberek
beszélgetései vagy ki nem mondott vágyai, hogy legyen sok pénzük, legyenek földjeik,
birtokaik, házaik – evilági értékeik, mert azt hiszik, hogy ez teszi őket boldoggá. Ebben a
könyvben egy olyan emberrel találkozunk, aki mindebbe beleszületik, de abban a pilla-
natban, amikor felfedezi, hogy az evilági gazdagságon túl van egy másik gazdagság is,
vannak lelki értékek, nem ideigvalók, hanem örökkévalók (1 Kir. 19,19-21), azonnal fölhagy
a birtokkal, otthagyja a szolgákat és követi Isten elhívását. Nézzük meg közelebbről ennek
a férfinak az életét, szolgálatát, aki a legnagyobbra, az élő Istenre, az Úrra bízza az életét,
s nem az evilági gazdagságot akarja örökölni és szolgálni, hanem a lelki gazdagság érdekli,
s így gazdagít másokat is. Mert soha nem keresi a maga hasznát, hanem mindig a másik
emberért él, amikor Isten dicsőségét szolgálja. Minket, mai embereket is tanít Elizeus
élete és tanítása, hiszen nekünk is van lehetőségünk a nehéz körülmények között vagy
éppen jólétben is Istenben bízni…                                                          Részlet a Bevezetésből

Ára 3 Euro

tönkretételében, eltékozlásában vállalnak nagyon fontos
szerepet.

Az emberi élet eltékozlása elsősorban mégsem azt
jelenti, hogy valamilyen szenvedélybetegséggel küzdünk,
hanem azt, ha elszakadunk Istentől. Ha nem az ő akarata
lesz a fontos, ha csak a saját fejünk után megyünk, akkor
tékozoljuk el igazán az életünket.

Az emberi életnek akkor van igazán értelme, ha úgy
éljük, ahogy az Isten is akarja. Azért, mert csak az Isten
tudja, hogyan kell helyesen élni az emberi életet. Ha egy
mérnök megépít egy autót, akkor az a mérnök tudja igazán,
hogyan kell helyesen használni. Az Isten teremtette az életet,
csak Ő tudja igazán, hogyan kell helyesen élni. De a választás
a mi kezünkben van.

Te döntöd el, hogyan akarsz élni. Te döntöd el, hogy az
Isten szerint éled az életed, vagy éppen az Isten akaratával
ellentétesen. De azt tudnod kell, hogy csak akkor éled
helyesen az életed, ha az Istenre figyelsz.

  Imádság: Mindenható Isten! Tudjuk, hogy sokszor
megbántunk, és nem úgy éljük az életünket, ahogy azt te
szeretnéd. De kérünk, ne büntess bennünket ezért, hanem
segíts visszatérni mindig a jó útra. Ámen.

Aranymondás: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az
emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék
a ti mennyei Atyátokat.” Máté 5: 16
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A Református Tanulmányi Központ hírei

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
Szencei L. A koldusdiák 1,-
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,-
Varga Zs.: Újszövetségi görög-magyar szótár 10,-
Sogin: Bevezetés az Ószövetségbe 5,-
Kiss S.: Újszövetségi görög-magyar szómagyarázat 1,66
Bolyki J.: Újszövetségi bevezetéstan 1,-
Niesel: Kálvin teológiája 3,-
Baldermann: A Biblia a tanulás könyve 3,-
Makkai S.: Szolgálatom 2,-
Moltmann: A reménység fénye 3,-
Karácsony S. A hegyi beszéd 1,-
Török I.:Határkérdések szolgálatunkban 1972-1989 1,-
Keresztyén Bibliai Lexikon I. – II. kötet 10,-
Presbiteri füzetek 1,50
Van-e út Istenhez 1,-
KonfirmandusoknakKonfirmandusoknakKonfirmandusoknakKonfirmandusoknakKonfirmandusoknak
KIS KÁTÉ 1,-

- 2009. március 2-6 Evangelizációs hét
- 2009. március 8. Nőszovetségi közgyűlés
- 2009. március 20-27 Kálvin év – Tanulmányi kirándulás Svájcba
- 2009. április 24-25. Lelkészegyesületi alkalom és közgyűlés
- 2009. május Színházlátogatás
- 2009. június Ifjúsági kirándulás
- 2009. július 6-11. A biatorbágyi iskola honismereti
kirándulása
- 2009. július 13-18 Angol nyelvtábor 10-14 éves
korosztály számára angol nyelvi lektorral. Részvételi díj
50 Euro

Énekeskönyvek:
- Nagybetűs énekeskönyv 6,31
- Középméretű énekes könyv 5,48
- Kisméretű énekeskönyv 5,81
- Halleluja énekeskönyv 3,32
BIBLIÁK
Károlyi fordítású standart méret 11,88
Károlyi fordítású családi Biblia 18,19
Újfordítású standart méret         15,20
Újfordítású családi Biblia         15,57
IMAKÖNYVEK
Szikszai imakönyv 9,19
A Sionnak hegyén 2,10
Örömben és bánatban 5,88
Emléklapok
Konfirmációi és házasságkötési emléklap 0,50
Cseh nyelvű :
Rican-Molnár: 12 století cirkevných dejín 3,-
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 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:Címünk:Címünk:Címünk:Címünk:
Ref. Lelkészi Hivatal,   076 74 Drahnov 216.
Telefon és E-mail: 056 6282560, csoma@copusnet.net

- 2009. július 26-31 Angol nyelvtábor 15 éves kortól
idősebbek számára angol nyelvi lektorral. Részvételi díj
55 Euro
- 2009. augusztus 10 – 14 „Vereckétől Husztig”
Honismereti kirándulás Kárpátalján max 20 személy.
Részvételi díj teljes ellátással és útiköltséggel 190 Euro
-  2009. augusztus 24 – 30. „Újra Erdélyben” –
Honismereti kirándulás Erdély magyar és szász vidékein.
Részvételi díj 35 személlyel, félpanziós ellátással 270 Euro

15 személlyel, félpanziós ellátással 320 Euro
Csoma L.

A Tanulmányi Központ tervezett programjai 2009 augusztus végéigA Tanulmányi Központ tervezett programjai 2009 augusztus végéigA Tanulmányi Központ tervezett programjai 2009 augusztus végéigA Tanulmányi Központ tervezett programjai 2009 augusztus végéigA Tanulmányi Központ tervezett programjai 2009 augusztus végéig
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