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JÉZUS ÉL

Gyülekezeti tájékoztató
   2009. április

XVI. évf. 4. szám

Jézus él
Sokszor megtapasztalhatjuk az életben, hogy egy ese-

mény, amely a megtörténés pillanatában nagyon fontosnak
látszik, az idő múltával elhalványul. Az ellenkezője is igaz,
hogy a kevésbe fontosnak tűnő esemény a későbbiekben
felértékelődik. A Golgotán felállított kereszt egy volt a sok
közül. Válságos idők voltak Izráelben már nagyon régóta.
Az ország olyan volt, mint egy puskaporos hordó. A zsidó
nép nagy része a függetlenségről álmodozott. Több vallási
és politikai irányzat volt jelen, melyek nem csupán a meg-
szállók hatalma ellen, hanem egymás ellen is küzdöttek.
Voltak akik alkalmazkodni akartak a kialakult helyzethez,
mások a mózesi parancsolatokon túl törvények százait akar-
tak megtartani és megtarttatni. Önjelölt messiások is szédí-
tették a népet: ők tudják a megoldást, őket kövessék. Össze
volt zavarodva az akkor ismert világ, azon belül is a leginkább
Izráel. Miközben mindezek elvonták az emberek figyelmét,
aközben az Isten cselekedett. Fölötte állt Jézus a történések-
nek, mégis alárendelte magát az ítéletnek. Annás, Kajafás,
Pilátus be akarták őt szorítani a társadalmi keretek közé, de
nem járhattak sikerrel.  Kajafás tanácsa –inkább egy ember
haljon meg a népért, mint sokan- úgy volt találó, hogy a
főpap nem is gondolta, mennyire a valóságot fejezte ki. Jézus
eltávolításával egy lázadás kitörését akarta ő megelőzni és
zárt volt a szíve arra, hogy felfedezze Isten valóságos
akaratát. Valóban egy halt meg sokak helyett, csak másként
mint Kajafás gondolta.

A mi társadalmunk is tele van feszültségekkel. Annyi
esemény történik nap mint nap, hogy szinte alig tudjuk kö-
vetni. Gazdasági válság emberek sokasága számára bizony-
talanná teszi a jövőt. Sokan –joggal- tartanak munkahelyeik
elvesztésétől. Az ország és társadalom vezetői nincsenek a
helyzet magaslatán. Összekuszálódnak a dolgok a mi élete-
inkben is. Mindezeken túl észrevesszük-e a nagypénteki
kereszt üzenetét? Itt van, és a mi életünk része lehet az Isten
megbocsátó  szeretete. Ezt föl kell fedezni. Úgy is fogalmaz-
hatunk, hogy meg kell nyitnunk a mi szíveinket az Úr kegyel-
mének befogadására.

Keveset szoktunk arról beszélni, hogy a Jézus korának
zsidó társadalmi törekvései sorra megbuktak. Három évti-
zeddel a Golgota után pedig teljesen összeomlott az az or-
szág, a miért oly sokan küzdöttek. Szabadságot, függetlensé-
get, önrendelkezést, jólétet szerettek volna, és mindez az
igaz törekvés sikertelen volt. A római seregek lerombolták
a jeruzsálemi templomot. Ma is a megmaradt falrészhez
járnak imádkozni a zsidók. Megszűnt az áldozás a zsidó hit
központjában. Megtorlások során emberek ezreit végezték

ki. Teljesnek látszott a pusztulás. Azt azonban hittel kell
meglátni, hogy közben lezajlott egy feltámadás. Jézus
feltámadt, Jézus él, és méltó a Messiás cim viselésére. A
hívő ember számára ez az esemény a legfontosabb. Amit
akkor csupán néhány ember érzékelt, és amit ők is nagyon
nehezen tudtak csak elhinni, az az esemény vált a történelem
legnagyobb fordulópontjává.

Nem tudjuk, meddig tart a mi életünket befolyásoló vál-
ság. Nincs is semminémű garanciánk arra, hogy az idő mú-
lásával a helyzet javuljon. Sőt, az is lehetséges, hogy az álta-
lunk megszokott élet pár év vagy évtized után teljesen meg-
változik. Az emberi kapzsiságra épülő társadalmi rend na-
gyon hosszú életű semmiképpen nem lehet. A nyugati civili-
záció társadalmi szempontból vesztes is lehet. Nagyon so-
kan tartanak ettől, és sok félelemnek ez a mozgatórugója. A
keresztyén embernek azonban máshol van a reménysége.
Az újságok keveset írnak róla, a híradóban sem főtéma, nem
is a közbeszéd tárgya, de mégis ez a legfontosabb esemény
határozza meg a mi életünket. Minden társadalmi válság

Kálvin temploma Genfben
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Nemcsak kenyérrel él az emberNemcsak kenyérrel él az emberNemcsak kenyérrel él az emberNemcsak kenyérrel él az emberNemcsak kenyérrel él az ember
Olvasandó: Jeremiás próféta könyve 30. része

eltörpül amellett az evangélium mellett, amelynek
örömhíre beragyogja az emberi életeket. Jézus él. Miattunk
és értünk halt meg, az Atya azonban nem hagyta a sírban. A
Megváltó feltámadása pedig a nekünk felkínált isteni
kegyelem és örökélet első zsengéje és záloga. Az Isten
szeretetébe vetett hit messze túlmutat minden személyes,
családi, nemzeti élethelyzeten.

Az igazi válság nem rajtunk kívül van, hanem bennünk,

emberekben. A mi hitetlenségünk, értékvesztésünk és
mondjuk ki nyíltan, a mi bűnünk jelenti az igazi válságot. A
nagypéntek és a húsvét csodálatos üzenete az, hogy Isten
legyőzte a bűnt és lehetőséget ad a benne bízóknak, hogy
békességük legyen Teremtőjükkel, a másik emberrel és
önmagukkal. A hitben a legnagyobb válság oldódik fel, és
mi ennek örülhetünk. „Jézus él, mi is élünk, a haláltól nem
félünk...”

Géresi Róbert, püspökhelyettes

Ha folyamatosan olvassuk az előbbi
fejezetet és utána ezt a 30. részt, nem
könnyen vehető észre, hogy milyen
időbeli eltérés van két fejezet között.
Sőt, arra sem gondolna az ember, hogy
ebben a részben is van prófécia, amely
sokkal előbb hangzott el, mint amikor
- az ÚR parancsára – lejegyzésére sor
került.  De van olyan utalás is a 3. vers-
ben, amelynek alapján arra is gondol-
hatunk, hogy már Júda népén is betel-
jesedett az ÚR ítélete, s akkor gyűjteti
egybe bátorító, jövőt ígérő próféciáit
szolgájával Isten. Ha pedig elolvassuk
e résznek 24 versét, nem záródik le a
részben szereplő gondolat, hanem to-
vább folytatódik a 31. részben is bátorí-
tás. A két rész gondolatilag is összetar-
tozik. De az összetartozást formailag
is szemlélhetik azok, akik új fordítás-
ban olvassák a Bibliát. (Magyar Biblia-
tanács, Budapest, 1975). Itt ugyanis
azokat a sorokat, amelyekről a fordítók
kiderítették, hogy versként kell olvasni
őket, meg is jelenítik rövidebb sorok
formájában. Így látható, hogy a 30. és
a 31. rész szinte végig ilyen rövidebb
sorokból álló verses prófécia.

Mielőtt ezzel összefüggésben egy-
két fontos dologra rámutatnék, egy
érdekességet hagy adjak tovább, amely
talán nem mindenki előtt ismeretlen,
de éppen ezzel a formai kérdéssel függ
össze, és kár lenne, ha elfelejtődne. A
hetvenes évek elején, amikor vége felé
járt az új fordítás készítése, nemcsak
magyar, de cseh nyelven is készült az
új fordítás. A munkában résztvevő
egyik tanárunk (P. Pokorný) egy sze-
minárium alkalmával arról beszélt,
hogy milyen sok vers van a Bibliában,
amiről sokan nem is tudnak. De most
szeretnék az új fordításban ezt érzékel-
tetni. Csak az a baj, hogy vannak ellen-
zők, akik vagy a tradícióra hivatkozva,

vagy anyagi meggondolásból ellenzik,
hogy ilyen változtatással jelenjen meg
a Biblia új fordítása. Mi hogyan véleke-
dünk erről? – kérdezte. A diákok több-
sége a változtatás mellett szavazott. Per-
sze, nem a mi szavazatunkon állt vagy
bukott a dolog, a magyar változaté meg
különösen nem, de azóta tudom, hogy
a helyes dolgoknak is vannak ellenzői.
Jó, hogy Isten akaratából mégsem az
ellenzők igyekezete jutott diadalra, ha-
nem mindkét nyelven olvasható az a
változat is, amely első látásra is mutat-
ja, a hívő ember példaképe nemcsak a
Törvényt őrző Mózes, hanem a zsoltár-
író Dávid is lehet.

De visszatérve a fontosabb dolgok-
ra. Az irodalmi értéke mellett a versről
illik tudni azt, hogy nehezebb megírni,
mint a prózai szöveget. Ugyanakkor
viszont a jól megírt verset könnyebben
tanulja, és tovább őrzi meg emlékezeté-
ben a legtöbb ember, mint a prózát. Ok-
kal formálja a próféta –nemcsak Jere-
miás- az ÚR szavát úgy, hogy képei, rí-
mei segítsék a célba jutást, az emléke-
zetben való megmaradást! Nem mellé-
kes az sem, hogy ha a Bibliában megje-
lenhet a költészet, nem tiltható ki a szó-
székről sem. Lehet a prédikációban ver-
set idézni, vallásos verset írni, temp-
lomban mondani, rímes verseket éne-
kelni. S bár minden tiszteletem Károli
Gáspáré, de nem felesleges elolvasnunk
az új fordítást sem, hogy tudjuk, amiről
szó van, az próza-e, vagy versként is
kell értelmeznünk.

A Jubileumi kommentárban azt ol-
vashatjuk, hogy: „A 30–31. rész, ame-
lyet az ószövetségi tudomány „vigasz-
taló könyvecske” néven tart számon,
Izráel és Júda jövendő sorsával foglal-
kozó jeremiási próféciák gyűjteménye.
A próféciák többsége (30:5–31:22) az
„Izráel”, „Jákób” vagy „Efraim” névvel

megszólított északi országrészre vonat-
kozik, amely Kr. e. 721-ben, Samária
elestével elvesztette önálló létét. Lakos-
ságának vezető rétegét deportálta (2Kir
17:6) II. Sargon asszír uralkodó.” Mé-
gis az a parancs, hogy magának írja meg
egyelőre a vigasztaló könyvet. Ha job-
ban bele gondolunk, a miértre adható
válasz az, hogy Teremtőnk jobban is-
mer minket, mint mi magunkat. Hi-
szen a nagy bánatot átélt ember először
mindig úgy érzi, nincs számára vigasz-
talás. Csak bizonyos idő elteltével va-
gyunk képesek a vigasztalás elfogadá-
sára. Közvetve pedig ez a „magadnak”
szó is azt támasztja alá, hogy e két rész
Júda és Jeruzsálem, illetve a templom
elfoglalása után íródott. És akkor még
nem lehetett volna –különösen Júdá-
ban nem- hatékonyan vigasztalni, mert
a pusztítás nagy, a veszteség súlyos, a
seb friss. De az Izráelre vonatkozó pró-
féciákat már előbb megkapta az Úrtól.
Ennek jeleivel már találkoztunk köny-
vének elején (2-6.rész) is. Jeremiás
népe iránti szeretetét többször említet-
tem, azt sem hallgatva el, hogy nemcsak
Júdát tekinti Isten népének, hanem a
külön szakadt Izráelt is. E szemlélet he-
lyességében Isten kijelentései is erősítik
ifjú korától kezdve egész életén keresz-
tül. Ezekből a kijelentésekből azt is meg-
érti, amit az Istenben bízó lélek sem
feledhet el soha, semmilyen körülmé-
nyek között, hogy az ÚR szeretete, szö-
vetségi hűsége minden látszat ellenére
„örök szeretet” (31:3), és mindaddig
változatlan marad, amíg az utólsó ítélet
napja el nem következik. De ezt már
Krisztustól tudjuk.

A verseket olvasva szinte magunk
előtt látjuk azt a feszült félelmet, ame-
lyet át kell élnie a veszély, a büntetés
közeledtével (itt) az izráeli emberek-
nek. De mert sem az ÚR, sem a próféta
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nem azzal a céllal beszél, hogy a rémü-
letet fokozza, a lezáró sor a szabadulást
jelenti ki. A szabadítást a Seregek Ura adja
majd meg népének. Nem emberi erő,
ügyeskedés, de az ÚR keze töri le
nyakukról a jármot, szaggatja le köteleiket.
A szabadítás után ígért király
természetesen nem Dávid feltámasztását
jelenti. Inkább azt, hogy a kettős királyság
korszaka ér véget Izráel számára.
Pontosabban az az időszak, amikor Izráel
népének saját királyaik tiltották meg, hogy
Jeruzsálemben imádják Istent. De nem
helytelen az sem, ha benne messiási pró-
féciát is feltételezünk. Izráel ugyan nem
kap kijelentést arról, meddig tart fogsága,
de kap bátorítást és az ÚR jelenlétének
ígéretével számolhat az idegen földön ő
is. „Szolgámnak” nevezi az ÚR az elhur-
coltakat, hogy érezzék, a büntetés után
már megbocsátja vétkeiket, s egy új, békés
jövendőt készít elő utódaik számára ott,
ahonnan elhurcolták őket. De kétszer is
hangsúlyozza a prófécia azt, hogy
tudomásul kell venniük, az ÚR jogosan
büntette őket bűneik súlyossága miatt. Ha
így viselik a fogság terheit, szabadításukat
úgy viszi végbe Isten, hogy fogvatartóik,
pusztítóik gyengülésének, széthullásának
is tanúi lesznek.

De meg kell tanulniuk e megpróbál-
tatás során azt is, hogy egyedül az általuk
elhagyott ÚR maradt hozzájuk hűséges,
mert az addigi szövetségesek elfordultak
tőlük, bálványaik nem oltalmazták meg
őket. Isten azonban mindent helyre tud
hozni, meg tud építeni, ujjá tud tenni. De
ezt valóban csak az utólsó időben értjük
majd meg mi, emberek.

Ima: Mindenható és örökkévaló szent
Isten, mennyei jó Atyám Jézus Krisztus
által! Gondviselő kegyelmedet
megköszönve hálát adok azért, hogy
előtted hódolhatok egyszerű szavakkal
éppen úgy, mint lelki énekkel, verses
imádsággal, vagy ahogyan lelki
adományod arra indít. Kedves előtted
minden őszinte szó, amely hitből, szere-
tetből fakadva magasztal, esengve
megtartó kegyelmedért áhítozik. Köszö-
nöm, hogy bátorítottál, haragod nem tart
örökké, hanem kegyelmezel a próbában
el nem tántorodó életeknek közel és távol,
múltban, jelenben és jövendőben egyaránt.
Hálát adok szent Fiadért, akinek tökéletes
áldozata által minket abban erősítettél,
hogy aki hisz Ő benne, követi példáját, azt
országodban örök élettel jutalmazod.
Segíts ebben a hitben megmaradni nekem
és másoknak is. Krisztusért kérlek. Ámen.

- id. f.-

Az elmúlt éven a következő
gyülekezetek részesültek támo-
gatásban a Lónyay Gábor Társu-
láson keresztül:
1. Iske
2. Kisráska
3. Bés
4. Ipolyság
5. Nagyida
6. Saca
7. Százdi evangélikus gyülekezet
8. Párkány
9. Nyitra
10.  Pozba
11. Vajáni Református Egyházi
Iskola

Ebben az évben is lehetőséget
biztosítunk adójuk 2 %-nak össze-

TTTTTámogassaámogassaámogassaámogassaámogassa
gyülekezetét adója 2%-val!

gyűjtésére.
A gyülekezetek támogatása mellett

fő célunk 10 Kárpátalja-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: 31256732
Kérésre postán, vagy E-mail-on

elküldjük az adatainkkal kitöltött
formanyomtatványt  is.

Csoma László

FIGYELEM! Az előző számban az IČO szám
tévesen lett megjelentetve.

A helyes IČO: 31256732.
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TTTTTisztisztisztisztiszteleeleeleeleeletttttadás Niemöller emlékadás Niemöller emlékadás Niemöller emlékadás Niemöller emlékadás Niemöller emléke előtte előtte előtte előtte előtt   (2009-03-28)
(Lotte-Wersen) - Jürgen Rüttgers miniszterelnök és Alfred Buß egyházelnök tisztelegtek a protestáns teológus,
Martin Niemöller példaadó hite és önfeláldozó szolgálata emléke előtt. A lotte-werseni temetőben lévő síremléke
előtt a tiszteletadás koszorúját helyezték el. A nácizmus és a német nemzeti keresztyénség ellen létrejött hitvalló
egyház egyik alapítójaként Niemöller kizárólag Isten Igéjére figyelt, annak engedelmeskedett. A hitvalló egyház
Barmeni Nyilatkozatának előkészítésében és elfogadásában Barth Károly és mások mellett döntő szerepe volt
Niemöllernek. Rüttgers rámutatott: ha ma kellene megfogalmazni a Barmeni Nyilatkozatot, akkor az biztosan a
gazdasági válságról szólna, s megállapítaná: a bajok gyökere az emberben van, magatartási hiányosságaiban. A
németországi politikai kultúra növekedésében Niemöllernek elévülhetetlenek az érdemei. (reformiert-info.de –
2009-03-28/29 – dr. békefy – www.reformatus.hu)

„És Is„És Is„És Is„És Is„És Isttttten ten ten ten ten terererereremtemtemtemtemteeeeetttttttttte Dare Dare Dare Dare Darwin világát is“   win világát is“   win világát is“   win világát is“   win világát is“    (2009-03-24)
Ezen a címen jelent meg a Brunnen Kiadónál Németországban Hansjörg Hemminger könyve, aki 240 oldalon
foglalja össze a szerteágazó vitafolyamot a kreácionizmus, az evolúció és az intelligens design(dizájn) körül. A
szerző biológus és pszichológus, a württembergi protestáns egyház világnézeti kérdésekkel megbízott szakértője,
aki a magatartásbiológiának is alapos ismerője. A könyv felépítése nagyon jól áttekinthető. Az egyes fejezetek:
Kreácionizmus (teremtéselmélet) feljövőben – Bibliai szövegek és világismeret – Pillantás a történelembe – Biblia
és a modern világtól való félelem – Modern biológia és kreácionizmus – A természettudományokkal folytatott
párbeszéd perspektívái azt ígérik az olvasónak, hogy alapos ismerteket szerezhet a témakörökben. Ugyanakkor a
színesen nyomtatott tézis-szerű mondatok a könyvben a további vita vagy beszélgetés kiindulópontját alkotják.
(Jesus.de – 2009-03-23 – dr. békefy – www.reformatus.hu)

KálvinisKálvinisKálvinisKálvinisKálvinisttttta mára mára mára mára mártírtírtírtírtír: megemlék: megemlék: megemlék: megemlék: megemlékezés Vezés Vezés Vezés Vezés Varararararga Zsigmondrga Zsigmondrga Zsigmondrga Zsigmondrga Zsigmondról az osztról az osztról az osztról az osztról az osztrák tvák tvák tvák tvák tv-ben-ben-ben-ben-ben (2009-03-24)
(Bécs) – A kálvinista és Barth-tanítvány, Varga Zsigmond tiltakozott a náci háború ellen, Bécsben letartóztatták és
koncentrációs táborban halt meg. Az ORF Orientierung adássorozatában megemlékezett hét perces összeállításában
a református mártírról, abban a keretben, hogy Ausztriában most tartják a Kálvin-emlékheteket. A lelkigondozó,
aki a bécsi magyar reformátusok pásztora volt, Debrecenben született, 1944-ben tartóztatta le a Gestapo. Néhány
hónapig az egyik bécsi kaszárnyában őrizték, majd a mauthauseni koncentrációs táborba hurcolták, ahol 1945
márciusában 26 évesen vesztette el életét. A bécsi református városi templomban, a Dorotheergassen emléktábla
őrzi mártíriumát. A bécsi Protestáns Hetek keretében, mely Kálvinra tekint vissza, az osztrák reformátusok
szuperintendense, Thomas Hennefeld, továbbá Ulrich Körtner evangélikus teológus és Németh Balázs, a bécsi Zwingli templom
hosszú éveken át volt lelkésze értékelte Varga Zsigmond kálvinista karakterét a tv-adásban. (reformiert-info.de – 2009-03-23 – dr.
békefy – www.reformatus.hu)

KÁLKÁLKÁLKÁLKÁLVIN-ÉV A NVIN-ÉV A NVIN-ÉV A NVIN-ÉV A NVIN-ÉV A NAAAAAGGGGGYVILÁGBAN:   “YVILÁGBAN:   “YVILÁGBAN:   “YVILÁGBAN:   “YVILÁGBAN:   “TTTTTime”- magazin: a kálvinizmus visszatér!ime”- magazin: a kálvinizmus visszatér!ime”- magazin: a kálvinizmus visszatér!ime”- magazin: a kálvinizmus visszatér!ime”- magazin: a kálvinizmus visszatér!  (2009-03-19)
Az amerikai Time-magazin egyik cikke szerint „ama tíz eszme közé, melyek a világot jelenleg megváltoztatják, oda tartozik a kálvinizmus
is”. A cikk címe: Az új kálvinizmus, s fő tétele, hogy a francia reformátor, Kálvin János szellemi áramlata újult formában és súllyal tér
vissza a modern világba. Nem csak a zene megújulásában fog ez jelentkezni – írja David van Biema, a cikk szerzője. Egyre több
szakértő van azon a véleményen, hogy a 21. századi evangélikál mozgalmakban az energia és az erő honnan ered: az új-kálvinizmusból,
aminek különféle médiaprogramjai az USA-ban nagyon népszerűek. Ilyen például az a weblog, amit a reformátusok csinálnak „Két
világ között” címmel, de ide sorolják a szakértők az ESV tanulmányi Bibliát is, ami az utolsó darabig elfogyott. Ez új református
bibliakiadás az államokban. Collin Hansen könyvének címe: „Fiatal-nyugtalan-református – egy újságíró utazása az új kálvinistákkal”,
melyben ezt írja: „Sok fiatal nő föl a szétesés, a válások, a drogok, a szexuális kísértések „kultúrájában”. Sok barátjuk van, amire viszont
igazán szükségük van, az Isten”. (Jesus.de – 2009-03-18 – dr. békefy-röhrig klaudia – www.reformatus.hu)

© www.reformatus.hu

Perbenyik – Meghívás
A perbenyiki gyülekezet szeretettel hív meg minden kedves érdeklõdõt a perbenyiki Nemzetek Galériájába (a régi
zsinagóga épülete), ahol húsvét végéig tartó kiállítást tekinthetnek meg a gyülekezet és község kincseibõl,
régiségnek számító porcelánedényeket, könyveket, kézimunkákat, múltunk emlékeit.
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GYÜLEKEZETEINK  életéből

A 900 éves múltra visszatekintő   Johannita  Lovagrend
(teljes nevén Jeruzsálemi Szent János Ispotályos Lovagrend)
Magyar Tagozatának kommendátora  Bánffy  Miklós  láto-
gatást tett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
püspökénél. Fazekas  László   Komáromban  március 11-én.
fogadta a Johannita delegációt. A kommendátor kíséretében
a tanácskozáson részt vettek még egyházunk tagjai, Johannita
lovagok: Batta  István lelkipásztor és Ujlaki  Ferenc zsinati
küldött.

Ez a találkozó, ahol megbeszélték a két intézmény sike-
reit, gondjait,  alapul szolgálhat a további hosszútávú,  szoro-
sabb együttműködésnek.

A Johannita lovagrend alapfeladata a hit védelme és
a rászorulók megsegítése. Ezen a téren képzelhető el a szo-
rosabb együttműködés a jövőben.                    Ujlaki Ferenc

Találkozás a Johannita Lovagrend képviselõivel

Ez év március 15-én az Alsómihalyi Református Gyülekezet nagy szere-
tettel köszöntötte gondnokát, Szathmáry Györgyöt, 70-ik születésnapja al-
kalmából. E szép alkalomból a helyi lelkipásztor igével köszöntötte őt, megem-
lékezve arról, hogy hetven év eltelhet céltalanul, értelmetlenül. De hetven év
egy hívő ember életében sok szolgálattal és hűséges helytállással lehet meg-
áldva. Gyülekezetünk gondnoka, családjával együtt hűséges maradt református
hitéhez egy olyan világban is, amikor a templomba járó embereket különböző
lépésekkel akarták eltántorítani Krisztustól. Jelen volt az alsómihalyi templom
építésénél, és számtalan szolgálatot tett és tesz a mai napig az egyháznak
Isten dicsőségére, legyen szó akár kétkezi munkáról, vagy más feladatokról.
A gyülekezetben szerénységéről ismerik, és bár hosszú évek óta gondnokként
szolgál, a Krisztus iránti alázat nem tűnt el tekintetéből és életéből.
A presbitérium nevében Tarbaj Igor gondnok-helyettes gratulált, majd pedig
Lacko Ibolya átadta a gyülekezet ajándékát a gondnok úrnak.

Ezen a szép évfordulón Isten áldását kérjük további életére, hogy családja
körében és a gyülekezetben az Úr vezesse lépteit, Jézus szeretetében.

Györky Szilvia

Alsómihalyi – Köszöntõ

Március 6-án a helyi gyülekezet templomában szép számmal gyűltek össze a hívek, hogy részt vegyenek ismét az ökumenikus
világ-imanapi istentiszteleten, amely rendszeresen megrendezésre kerül minden évben. Ez alkalommal mindhárom helyi felekezet
képviseltette magát, továbbá jelen volt a görög-katolikus lelkész, Magyarországról pedig Lácacséke, Semjén és Dámóc gyülekezetek
tagjai képviseltették magukat. Az igehirdetés szolgálatát Fülöpné Vadon Erzsébet lelkész végezte a 90. zsoltár alapján.

Ezután a résztvevők a programfüzetben szereplő rendtartás szerint végezték el az imaszolgálatot, majd pedig az
egybegyűltek szeretetvendégségen vettek részt, tovább erősítve a gyülekezetek és felekezetek közötti kapcsolatot:
imádságban és szeretetben.

Az áldott alkalomért mindenek felett a Mindenható Istent illeti köszönet, aki bölcs kegyelmében megengedte, hogy a
hitben járó testvérek a Lélek által egyesítsék imádságaikat.

Györky Sz.

Perbenyik  Ökumenikus világ-imanap
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Egyetemünk, teológiai karának életé-
ből néhány röpke pillanatot szeretnék
feleleveníteni, tudtul adni az olvasók,
hallgatók, érdeklődők számára. Hogy mi-
ért erre az egyetemre jelentkeztem az
nagyon hosszú történet, ezért csak né-
hány gondolatban, mondatban próbá-
lom összefoglalni mindazt, amit az ÚR
a szívemre helyezett. Református egy-
házunk kateketikai szemináriumába jár-
tam Kassán, három éven keresztül és mi-
vel a negyedik évet csak itt, Komárom-
ban a Calvin János Teológiai Akadémián
lehetett befejezni, ezért ide ebbe a
városba költöztem. 2003-ban bejelent-
keztem a negyedik évfolyamba és mivel
a Tátrában részt vett evangelizációs
hetek által sok barátra, ismerősre tettem
szert ebből a városból, már ezért is
nagyon jól éreztem és érzem mindmáig
magam. De nem mondanék igazat, ha
csak ezért jöttem volna ide, így hát
kimondom azt, amit ki kell mondanom:
Az ÚR Jézus Krisztus által, az Ő
akaratából vagyok jelenleg is itt. Még-
pedig az Ő igéje által, amely megírva
található Máté 13, 45-46 verseiben
ekképpen:
„Hasonló a mennyek országa a keres-
kedőhöz, aki szép gyöngyöket keres.
Amikor egy nagy értékű gyöngyre
talál, eladja mindenét, amije van, és
megvásárolja azt.” Elég érthető min-
denki számára ez a csodálatos ige?

Én keresem ezt a nagy értékű gyön-
gyöt, és tudom, sőt bizonyos vagyok ben-
ne, hogy jó úton haladok, mert a kateche-
tikai szemináriumot sikeresen befejez-
tem, és utána jelentkeztem a Selye János
Egyetem Református Teológiai Karára,
ahova felvettek. Az ÚR segítségével ki-
mondhatatlan lelki fejlődésen lehet ke-
resztülmenni, amelyhez, hozzátartozik
az ismeretek gyarapítása, a szolgálatok
elsajátítása, és ami a mai ember számára
szintén fontos és nélkülözhetetlen, az
idegen nyelvek tanulása. Mindezeken
felül található az Istenhez való közellét.
Ebben a fejlődésben nagy munkát vál-
lalnak a mi professzoraink és tanáraink
is egyaránt. Nagy segítséget nyújtanak
könyvtáraink, amelyek rendelkezésünkre
állnak. Fizikumunk fenntartására is
található megoldás az új tornateremben.
A kosztról is gondoskodik az egyetem
vezetősége nagy és modern éttermünk-

ben. Az elszállásolás sem megoldhatat-
lan, mivel rendelkezésünkre állnak a mo-
dern kollégiumaink, ahol egymást segítjük
a tanulásban, buzdítjuk a kitartásban, erő-
sítjük az erőtlenségben, gyöngeségben, és
ha már túlságosan forr a fejünk a sok tanu-
lástól, akkor sétálunk egyet a Duna parton
vagy a vonzó belvárosban.

Gyönyörű szép város ez a Révkomá-
rom, amely a Duna és a Vág torkolatánál
helyezkedik el. Az ő csodálatos vonzóere-
jével, elbűvöli még az idézőjelbe tett
„rövidlátókat” is és ezzel a kijelentéssel nem
akarok senkit sem megsérteni. Bizonyára
lesznek olyanok, akik most azt mondják
majd: Hiszem, ha látom! Igen meg kell látni,
meg kell nézni a város történelmi
emlékműveit, amelyek többnyire a település
szívében helyezkednek el. Klapkának,
Jókainak, Csokonainak, Lehelnek, híres
egyéniségeknek szobrai emlékeztetnek
minket a múltra. Az Európai udvar viszont
közelivé varázsolja a távoli kultúrák jelenét.
Ha még ez nem volna elég, akkor
körvonalakban hadd vázoljam fel az egyes
egyházak gyülekezeteinek templomait,
ilyen például a Szent András templom, az
evangélikus gyülekezet temploma, a bap-
tisták modern nemrég épített és átadott
imaháza és természetesen a mi különféle
kuriózumokkal rendelkező káprázatosan

nagy református templomunk, amelyben
megtalálható Jókai pénzen megvásárolt
padsora. A zsidó hitközségről és
épületéről se feledkezzünk meg, amely
nem messze található az ortodox
gyülekezet templomától. Ebből is látható,
hogy milyen színes skálája van a hitben
élő emberek számára annak, hogy éljék
számukra elfogadott vallásukat. De ha
mindent fel szeretnék sorolni vagy min-
denről említést tenni, akkor kifogynék az
időből és ennek az ismertetésnek sem
lenne vége, se hossza. Így hát, aki olvassa
vagy hallgatja e beszámolót a Selye János
Egyetemről és a városról egyelőre eléged-
jen meg ezzel, mert a papír úgymond
sokat elbír, ezért hát csak azt ajánlhatom,
hogy érdemes eljönni és mindezt meg-
tapasztalni. Nem mondanám azt, hogy
kipróbálni, mert az élet nem próbák so-
rozata, hanem egy egyedi Istentől kapott
ismételhetetlen, ismételten végig-
járhatatlan útszakasz, amelynek van kez-
dete és van vége. Találjuk hát meg azt a
kincset, amit az ÚR Jézus Krisztus
számunkra elkészített.

Ízelítőül egy kép az egyetemi biblia-
óráról.

Komárom, 2009.2.9
Végső László V. éves teológus

RöRöRöRöRövid beszámoló a Kvid beszámoló a Kvid beszámoló a Kvid beszámoló a Kvid beszámoló a KOMÁROMÁROMÁROMÁROMÁROMI SELOMI SELOMI SELOMI SELOMI SELYE JÁNOS EGYE JÁNOS EGYE JÁNOS EGYE JÁNOS EGYE JÁNOS EGYETEMYETEMYETEMYETEMYETEM
REFREFREFREFREFORMÁORMÁORMÁORMÁORMÁTUS TETUS TETUS TETUS TETUS TEOLOLOLOLOLÓGIAI KARÁRÓGIAI KARÁRÓGIAI KARÁRÓGIAI KARÁRÓGIAI KARÁRÓLÓLÓLÓLÓL
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Ünnepi istentisztelet keretében emlékeztünk meg 1848.
március 15-ről a Hanvai Református Templomban. Va-
sárnap délután 15:00 órakor kezdődött alkalmunk, ahol
Szőnyi Tamás, bőcsi református lelkipásztor, a
Borsod-Gömöri Egyházmegye lelkészi főjegyzője
hirdette Istennek Igéjét az 1Mózes 9,12-13 alapján.

Ünnepi alkalmunkat gyülekezetünk Női Kórusának
fellépése és az ifjúság műsora tette színesebbé. A Nemzeti
Imádság eléneklése után megkoszorúztuk Tompa Mihály
sírját.

Március 15-i megemlékezésünk a Szózat eléneklésével
ért véget.

MÁRMÁRMÁRMÁRMÁRCIUS 1CIUS 1CIUS 1CIUS 1CIUS 15-RE EMLÉKEZTÜNK5-RE EMLÉKEZTÜNK5-RE EMLÉKEZTÜNK5-RE EMLÉKEZTÜNK5-RE EMLÉKEZTÜNK

Grüezzi! Ez volt amit vezetőnktől,
Csoma Lászlótól legelőször megtanul-
tunk svájci nyelven, és azt mindjárt há-
rom dialektusban, mert azért köszönni
mégiscsak tudni kell! Tudom én, hogy

PPPPPontontontontontos, mint a Sos, mint a Sos, mint a Sos, mint a Sos, mint a SVVVVVÁJCi órÁJCi órÁJCi órÁJCi órÁJCi óra?a?a?a?a?
színes csapatként indultunk el (márc. 20-
27) neves reformátorunk fő működési
területére. Jöttek Kárpátaljáról, Magyar-
országról, még Erdélyből és Szerbiából
is volt egy- egy útitársunk, természetesen
legtöbben innen Felvidékről, és nem
csak a keleti végekről, de Ágcsernyőtől
egészen Kulcsodig voltak útitársaink.
Fiatalok, idősek egyaránt. A legidősebb
útitársunk 74 éves, aki Erdélyből érkezett
fiatalokat meghazudtoló lendülettel, ér-
deklődéssel.

Útikönyvünk ezzel a történettel kezdi
az ország bemutatását:

Mondják, Isten megteremtette a vilá-
got, benne Svájcot. Aztán visszatévedt
a tekintete erre az igazán jó részre. Körül-
nézett, látta a hófödte hegyeket, zöld
legelőket, zubogó patakokat, s úgy gon-
dolta, kell ide még valami, ezért megte-
remtette a svájci embert. A svájci nyúj-
tózkodott egyet, majd megszólalt:
- Uram, ezekre a legelőkre kellene

Svájcban beszélnek németül, franciául és
még olaszul is, de olyan, hogy svájci
nyelv nem létezik. Csakhogy a kanto-
nonként (tartományok, 26 van belőle)
változik a nyelvjárás, beszélt nyelv, olyan
érzése van az átutazónak, hogy bizony
van nekik egy külön nyelvük.

A Kálvin Év alkalmából egy igazán

néhány tehénke…
- Jó, – mondta az Úr – lett tehénke.
Kis idő múlva az Urat kezdte furdalni a
kíváncsiság, ugyan mihez kezd a svájci
az ő tehénkéjével. Megkérdezte a svájcit:
mire való a tehénke?
- Uram, – felelte a svájci – legeltetjük,
és tejet ad!
- Tejet? Hát az meg mi?
- Uram, nagyon finom és tápláló!
- Megkóstolhatom?
- Természetesen, Uram, parancsolj!
- Hm, ez tényleg finom!
- Igen? Nos, tíz rappen lesz, Uram…

Fülöp Angéla (Folyt. köv.)

Reggeli havazásban

Mögöttünk már havas hegyek

A Női Kórus éneklés közben

A fiatalok műsora

Nt.Szőnyi Tamás
igehirdetés közben
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Február 27-én este betegsége általi
gyengélkedés után elhunyt az áji ref. gyü-
lekezet hűséges gondnoka. Az Úr magá-
hoz szólította, hogy a mennyei seregek
társaságában várakozzon a feltámadás-
ra. Szolgálatával példás emléket hagyott
hátra.

Farkas Ernő 1990-től Szádelő leány-
egyházközségének, Ájnak presbitere,
1995-től lelkes gondnoka. Mindvégig
odaadó munkával segítette gyülekezete
lelki életét és annak fejlődését. Nagy
részt vett ki az egyház körüli szervezé-
sekben, építkezésekben, javításokban.

A kedves, jóakaratú, Isten dolgaira
ügyelő gondnokunk eltávozása megrá-
zott mindenkit, aki ismerte őt. Március
2-án az áji temetőkertben búcsúzott tőle

EEEEEvvvvvangelizációs héangelizációs héangelizációs héangelizációs héangelizációs héttttt

FFFFFarararararkkkkkas Eras Eras Eras Eras Ernõnõnõnõnõ
1111199999444441 – 20091 – 20091 – 20091 – 20091 – 2009

családja, gyülekezete, barátok és az e-
gész környék. A helybeli lelkész a 116.
zsoltár 14-15 verseivel hirdette a vigasz-
talást: „Teljesítem az Úrnak tett fogadal-
maimat, egész népe jelenlétében. Drá-
gának tekinti az Úr híveinek halálát”.
Majd pedig 1994-2003 között itt szolgá-
ló lelkész, Varga Zoltán az igét és a bú-
csúztatást János ev. igéivel alátámasztva
hirdette:  “Uram, ime, akit szeretsz, be-
teg. Lázár, a mi barátunk elaludt, de el-
megyek, hogy felébresszem.“ (János ev.
11: 3 és 11)

Emléke legyen áldott, Isten vigasz-
talja a gyászoló szíveket a feltámadásba
vetett reménység megerősítésével.

Dukon András

Megemlékezés

Áldott alkalom volt a Bistei Református Gyülekezet életében,
amikor a határ túloldaláról meghívás érkezett a hívekhez. Az évtize-
dekkel ezelőtt meghúzott határvonal kettészakított két testvérgyüle-
kezetet. Füzérkajata és Biste 1945-ig Magyarországhoz tartozott,
ennek bizonyítéka a Füzérkajatán (Magyarország) máig használatban
levő, egykor közös anyakönyv.

S füzérkajatai gyülekezetben már régebben megérett az elhatáro-
zás, hogy ezt az elszakított kapcsolatot fel szeretnék eleveníteni.

Ez a reménység 2009. március elsején valósult meg ünnepi isten-
tisztelet keretén belül a füzérkajatai református templomban. Igehir-
detéssel a Bistén szolgálattevő Györky Szilvia lelkipásztor szolgált,
a János evangéliuma 12:1-8 versei alapján. Ezután a helyi lel-
kipásztornő, Oroszi Ákosné
köszöntötte az egybegyűl-
teket, majd a helyi polgár-
mesterasszony ismertette a
község történetét, kitérve a
bistei kapcsolatra. Amikor
pedig felolvasta a közös anya-
könyvben szereplő Bistéhez
kötődő neveket, több idős
testvérnek könny gyűlt sze-
mébe az emlékezés során.
Biste községe nevében a
helyi polgármesterasszony köszönte meg a meghívást, majd pedig
Györky Szilvia Biste rövid történetét olvasta fel. A füzérkajatai
gyermekek verses műsorral járultak hozzá az ünnepséghez.

A kijáratnál minden résztvevő egy igével ellátott könyvjelzőt ka-
pott, e szép ünnep emlékére. Az istentisztelet után a helyi kultúrház-
ban közös ebéden vettünk részt, ahol szinte minden felolvasott név-
hez néhány emléket, történetet fűztek az idősek, és sajnos már na-
gyon sok név mellé csendesen kimondták: ő sincs már közöttünk.
Az emlékezés lassan egy vidám hangulatú együttléttel folytatódott,
az új és megújuló ismeretségekkel.

Ezért a szép alkalomért a gyülekezet Istennek ad hálát, remény-
kedve abban, hogy ennek a kezdeményezésnek folytatása is követ-
kezik, hagyományt teremtve ezzel.

Györky Szilvia

TTTTTesesesesestvtvtvtvtvérérérérérgyülekgyülekgyülekgyülekgyülekezezezezezeeeeetttttek tek tek tek tek találkalálkalálkalálkalálkozójaozójaozójaozójaozója

Füzérkajata – BisteFüzérkajata – BisteFüzérkajata – BisteFüzérkajata – BisteFüzérkajata – Biste

Az egykor közös anyakönyv

Estéről estére megtelt a Református Tanulmányi
Központ Erica terme 2009. március 2-6 között,
amikor Victor István lelkipásztor szolgálatával ismét

evangelizációs hetet tartott
az Ungi Református Egyház-
megye. A sajátosan szemé-
lyes hangvételű igehirdetése
Jézus megdicsőülésének
kérdéskörével foglalkozott.
Egy öndicsőítő világban jó
volt hallani, milyen csodála-
tos megújulás tapasztalható
azok életében ott, ahol az
öndicsőítés helyére Isten
dicsőítése kerül. Egyértel-

mű, hogy annak a válságnak a kialakulásában, amely
napjainkban sújtja a világot, nagy szerepet játszik az
erkölcsi válság, amely önzéssel, telhetetlenséggel
jellemezhető.

Istennek legyen hála az áldott alkalmakért, s
mindazok életéért, akik előkészítették és szolgá-
latukkal segítették az evangelizációs hét megvaló-
sítását.

Csoma L.
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2009. március 8-án, vasárnap délután
a 81. zsoltár éneklésével kezdődött meg
a Nőszövetség tisztújító közgyűlése. A
nyitó istentiszteleten Fazekas László
püspök úr szolgált igehirdetéssel az
Apostolok Cselekedetei könyve 16:13-15
versei alapján. Igemagyarázatában Lídia
bíborárus asszony példáját mutatta be, aki
Filippi városában élve, hitre jutott Pál
hitvallása után, s egész háza népével
megkeresztelkedik. Ez az üzletasszony
teljes szívvel szolgálta az Urat, kivételes
erővel megáldva. A női szíveken keresztül
ma is így teszi kivételessé Krisztus az Igét,

hiszen az ő kezükben van a családok,
gyermekek sorsa. A keresztyénség nem
magánügy, hanem közösségformáló erő.
Ezen a téren széleskörű lehetőségek és
feladatok adottak a szolgálathoz, amely-
ek között a nők munkája kiemelkedő
helyet foglal el.

Az igehirdetést követően a Nőszö-
vetség országos elnöke, Szabóné Kozár
Éva lelkésznő két igével köszöntötte a
püspök urat, és az egybegyűltek nevében
kívánt szolgálatához erőt, egészséget,
Isten áldásával. Ezután a ladmóci gyüle-
kezet énekkarának szolgálata követ-
kezett, színvonalas műsort hallgathattak
meg a jelenlevők általuk. Végül Gyüre
Lászlóné (Szirénfalva) egy verssel
köszöntötte a püspök urat.

A hitelesítők megválasztása után el-
hangzott az éves elnöki- és pénztári
beszámoló, végül pedig a vezetőségi ülés
március 2-án tartott ülésének jegyzőkönyve,
amelyeket a közgyűlés jóváhagyott.

Nõszövetség – országos tisztújítás
A közgyűlés  következő pontja az

általános tisztújítás volt, mivel a
Nőszövetség alapszabályzata VII.§ 4.
pontja alapján a tisztségviselők két
választási időszakban választhatók meg
(2x5 évre), és ez a határidő ebben az
évben véget ért.

Javaslatként elhangzik a törvény-
módosítás gondolata, mely szerint a
tisztségviselők mandátumának korláto-
zása legyen eltörölve, mivel ez így van
érvényben, korlátozás nélkül,  a gyüleke-
zeti és egyházmegyei tisztségek szintjén
is. Ekkor szót kért az országos elnök,

Szabóné Kozár Éva, aki kifejezte azon
kívánságát, hogy nem szeretné, ha újra
elnöknek volna jelölve, hogy ne legyen
személyfüggő a nőszövetség szervezete.
Kihangsúlyozta, hogy a továbbiakban a
Jó Pásztor Gyermekotthon létrehozása
és beindítása válik elsődleges feladatává,
amelynek minden szabad idejét szen-
telni kívánja, és kifejezte azon remény-
ségét, hogy továbbra is szeretné, ha a
Nőszövetségnek is feladata maradna ez
a szolgálat.

Így a törvényváltoztatási javaslatot
közgyűlés jelenlevő tagjai nem szavazták
meg.

További törvénymódosítási javaslat
a következő volt, hogy az országos elnök
mindenképpen lelkipásztor legyen,
mivel különböző összejövetelek alkalma
megkívánja a lelkipásztori, igehirdetési
szolgálatot. Ezt a javaslatot a közgyűlés
elfogadta.

Ezután, a törvényes lépéseket be-

tartva, megtörtént a jelölés a tisztségekre,
és a résztvevő 19 gyülekezet döntése
alapján a szavazás a következőképpen
alakult:

Országos nőszövetségi elnök:
Fülöp Angéla (Iske, lelkipásztor)
Társelnök: Szabóné Kozár Éva
(Perbenyik, lelkipásztor)
Titkár: Györky Szilvia
(Alsómihalyi, lelkipásztor)
Pénztáros: Kótka Magda (Perbenyik)
Számvevő: Csoma Valéria (Deregnyő)
                     Spisák Mária (Ladmóc)
Az újonnan megválasztott vezető-

séget a püspök úr igével köszöntötte, és
áldott együttműködésben való remény-
ségét fejezte ki a jövőre nézve.

Az előző vezetőségnek, a leköszönő
Szabóné Kozár Éva elnökasszonynak,
Hranyó Mihályné titkárnak, Szedlák
Katalin pénztárosnak és a vezetőség
többi tagjának a Nőszövetség hálával
tartozik az elvégzett áldozatos munká-
ért, amelyet hosszú időn keresztül végez-
tek, szerveztek és valósítottak meg,
fáradtságot nem kímélve, örömmel, akár
gyászt, bánatot, veszteségeket is meg-
élve, de mindvégig Isten dicsőségére.

Az új vezetőség előtt új kihívások,
szolgálatok állnak. Bizonnyal lesznek
nehéz élethelyzetek, komoly döntések,
melyeket az Úrnak hűséggel szolgáló
elnökségi tagok bölcsen kell majd, hogy
megoldjanak. Ehhez kérjük a Szentlélek
erejét, Aki összehívta a nőtestvéreket,
hogy ezután is erősen összekovácso-
lódva, összehangolt szolgálatot végez-
zenek a közel- s távollevő gyüle-
kezetekben.

A záró imádság szolgálatát Mártha
Géza, az Ungi Egyházmegye esperese
végezte el, majd az egybegyűltek
szeretetvendégségen vettek részt.

Mindezekért legyen Istené a
dicsőség!

Györky Szilvia
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A Kárpát−medence Reformátussága
MegnMegnMegnMegnMegnyityityityityitooooották a Debrtták a Debrtták a Debrtták a Debrtták a Debreceni Receni Receni Receni Receni Refefefefefororororormátus Kmátus Kmátus Kmátus Kmátus Kollégium Orollégium Orollégium Orollégium Orollégium Oratatatatatóriumában a KÁLóriumában a KÁLóriumában a KÁLóriumában a KÁLóriumában a KÁLVIN-EMLÉKÉVEKETVIN-EMLÉKÉVEKETVIN-EMLÉKÉVEKETVIN-EMLÉKÉVEKETVIN-EMLÉKÉVEKET
(2009-03-1(2009-03-1(2009-03-1(2009-03-1(2009-03-18)8)8)8)8)

Bölcskei Gusztáv, a Magyar Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke megnyitójában Kálvin Institutio fordításának címlapját
idézte, amelyen az áll: „készségesen és őszintén” - így tudnak örülni a reformátusok Kálvin örökségének, mondta a püspök. Kálvin
János hiteles ember volt, a mai közélet pedig éppen a hitelesség hiányától szenved, tette hozzá a zsinat lelkészi elnöke. Bölcskei
Gusztáv arról is beszélt, hogy Kálvin János bizonyára örülne az egységesülő Magyar Református Egyház
hírének. A püspök ezzel a május 22-i Alkotmányozó Zsinatra utalt, amely Debrecenben ül majd össze.

Márkus Mihály, nyugalmazott püspök, a Kálvin Emlék- Bizottság elnöke a Kálvin János 500 éve című
jubileumi kiállítással kapcsolatban azt mondta: nem visszatérünk Kálvinhoz, hanem előrelépünk a jövő
századokba Kálvinnal.

Pap Géza, erdélyi református püspök a Kálvin időszerűsége című tanulmánykötetre is hivatkozva azt
fejtegette beszédében, hogy a nagy reformátor ötszáz esztendő elteltével is hatással van a társadalomra és
a politikára.

A Kálvinról szóló jubileumi emlékkiállítás október 31-éig tart nyitva, a Tiszántúli Református Egyházkerület és Kollégium
Nagykönyvtárában. A tárlat bemutatja a francia származású genfi reformátor életművének az európai és a magyar kultúrára gyakorolt
hatását és az évszázadokon át fennmaradt tárgyi emlékek sokaságát.

A kiállításon látható többek között Luther Márton kézzel írott eredeti végrendelete is, amelyet az evangélikus levéltár adott kölcsön
a református egyháznak.

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János születésének 500., valamint halálának 450. évfordulójára emlékezve, 2009 és
2014 között tartja a KÁLVIN-EMLÉKÉVEKET.

Egységesítő menet – május 22.Egységesítő menet – május 22.Egységesítő menet – május 22.Egységesítő menet – május 22.Egységesítő menet – május 22.     (2009-03-20)   EGYHÁZEGYESÍTŐ MENET  részletes leírása(2009-03-20)   EGYHÁZEGYESÍTŐ MENET  részletes leírása(2009-03-20)   EGYHÁZEGYESÍTŐ MENET  részletes leírása(2009-03-20)   EGYHÁZEGYESÍTŐ MENET  részletes leírása(2009-03-20)   EGYHÁZEGYESÍTŐ MENET  részletes leírása
1. 14h-kor megszólal a Nagytemplom harangja, majd lassan kitárul a templom kétszárnyú nagyajtaja,
2. Az ajtóban megjelennek a 4 magyarországi egyházkerület püspökei és presbiterei, megállnak. Harangszó hangzik.
3. A hívó hangra a téren a Nagytemplom közelébe gyűlnek, és két oldalra rendeződnek a jelen lévő gyülekezetek, középen utat

nyitva a menetnek.
4. A harangszó rövid időre elhallgat. Ekkor himnusz szerű egyházi/ közösségi ének kezdődik. Ezzel egyidőben a nagy kivetítőn

megjelenik a Kárpát-medence térképe, láthatók rajta a magyar egyházkerületek és részegyházak területei, államhatárok nélkül. A
himnusszerű egyházi ének hangjait halljuk.

5. Majd a magyarországi egyházvezetők kilépnek a templomból, és elindulnak az élen. Ahogy a lépcsőn leérnek, más csendüléssel
újra felhangzik a harangszó. A gyülekezetek énekelnek, szól a harang.

6. A kivetítőn lévő térképen piros színű vonal indul meg, amely a menettel együtt haladva mutatja a szimbolikus útvonalat, körben
a Kárpát-medencében. Halványan mögötte feltűnik Debrecen belvárosi térképe.

7. Énekszó kíséretében az egyházvezetők végigmennek a Nagytemplom előtti téren, a gyülekezetek belépnek mögéjük, kialakul a
menet.

8. A méltóságteljes felvonulásban az egyházkerületek/ részegyházak/ egyházmegyék/ …/ és gyülekezeteik táblái látszanak,
színes zászlói lobognak. A menetben időnként népviseletbe öltözött csoportok, férfiak, asszonyok és kisgyermekek tűnnek fel, ruháik
a Kárpát-medence különböző tájegységeit mutatják. Vonul az egyház, az egész nemzet.

9. Az egyesítő menet az I. állomáspont felé halad, mely Kárpátalját és Beregszászt szimbolizálja.
10. (Az állomáshelyek sorrendben: Kárpátalja/Beregszász, Felvidék/Komárom, Délvidék/Bácsfeketehegy, Erdély/Kolozsvár,

Partium/Nagyvárad.)
11. A menet útvonala Debrecen belvárosára vetített szimbolikus körút, mely a Kárpát-medence mesterségesen leválasztott

egyházrészeit játja körbe és köti össze, állomáshelyről állomáshelyre összegyűjtve az elszakított gyülekezetek.
12. Az egyes állomáshelyeket fagerendákból ácsolt szerkezetek, egyfajta ‘harangláb/kapuk’ szimbolizálják, fent a hegyükben

nagyobb méretű, megkondítható harangok vannak.
13. Az egyesítő menet, élén a magyarországi egyházvezetőkkel az I. állomáshelyhez ér. Megállnak. A gyülekezetek körben

elrendeződnek. Az énekszó elhallgat, csönd lesz.
14. A ‘harangláb/kapuban’ megjelennek az állomáshely egyházi vezetői (püspök és presbiter), és megállnak az érkezők fogadására.

Mögöttük és körülöttük saját gyülekezetük helyezkedik el.
15. Egy pillanatra áll minden. Majd a belső csöndben ima/ fohász hangzik fel, melyet az érkező menet élén álló egyik kerületi

püspök mond. “… Ámen.”
16. Miután a fohászt befejezi, a csönd körében az érkező egyházi vezetők a kapuban várakozókhoz lépnek. Kezet nyújtanak/

megölelik egymást. Az üdvözlés gesztusaira megszólal a harangláb harangja.
17. A haragszó verdeső szárnyai alatt a gyülekezetek kezet fognak, vérmérséklettől függően üdvözlik/megölelik egymást. Szól a harang.
18. Majd a csoportosulás ismét menetbe rendeződik, Élére az addigi egyházvezetők mellé az állomáshely egyházi vezetői is

odalépnek, mögéjük a menetbe az állomáshely gyülekezetei csatlakoznak.
19. Egyházi/ közösségi ének hangzik fel, és az egyesítő menet tovább indul. A harangszó egy darabig elkíséri a menetet.
20. Ez a szertartás mind az 5 állomáshelyen megismétlődik.
21. A Kossuth téren lévő nagy kivetítőn közben az útvonat térképe, a piros sáv a mentettel együtt halad előre. A felvett közvetítés

képeit – közelképeket, arcokat, virágot, a menetről totálképeket, netán felülnézeti nagytotált stb. – a Kárpát-medence térképre rávetítve
látjuk,. Boldog, örömteli pillanatok, egymást ölelő emberek, lehajtott fejek, gyülekezetek méltóságteljes felvonulása a Kárpát-medencére
vetítve.
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22. Az utolsó, Partium/Nagyvárad állomáshelyről tovább induló menet a Nagytemplom előtti térre érkezik vissza. (Az egyesítő

menet alatt a Kossuth téren a szabadtéri istentisztelet helyszíne elrendezésre került.)
23. A menet élén haladó immár valamennyi egyházkerületi püspök és presbiter az istentisztelet helyszínére ér. Mindenki megáll.

Ismét kezet nyújtanak egymásnak, mikor megszólalnak a Nagytemplom harangjai, majd Debrecen szerte felhangzik a harangszó. Az
egyesítő menet véget ér.

CsánCsánCsánCsánCsányi János,    2009. máryi János,    2009. máryi János,    2009. máryi János,    2009. máryi János,    2009. március 1cius 1cius 1cius 1cius 15.5.5.5.5.

 „Amíg nem voltam Koszovóban, addig katonaként mosolyogtam a hollywoodi „Amíg nem voltam Koszovóban, addig katonaként mosolyogtam a hollywoodi „Amíg nem voltam Koszovóban, addig katonaként mosolyogtam a hollywoodi „Amíg nem voltam Koszovóban, addig katonaként mosolyogtam a hollywoodi „Amíg nem voltam Koszovóban, addig katonaként mosolyogtam a hollywoodi
filmeken”  - lelkigondozás tábori lelkészkéntfilmeken”  - lelkigondozás tábori lelkészkéntfilmeken”  - lelkigondozás tábori lelkészkéntfilmeken”  - lelkigondozás tábori lelkészkéntfilmeken”  - lelkigondozás tábori lelkészként (2009-03-26)

Kilépsz az utcára… Forróság van, poros minden, néhány gyerek félcsupaszon a porban bottal játszik. Katonák, zsebükben fegyverrel,
menetelnek, katonai gépkocsik haladnak el mellettük. Vannak, akik integetnek, többen pedig fel sem emelik fejüket, csak a szemük
sarkából pillantanak az egyenruhásokra.

Koszovóban katonák tartják fenn a békét. A Kosovo Force (KFOR), a NATO nemzetközi békefenntartó hadereje, Koszovót öt
szektorra osztotta fel. Sajtos Szilárd főhadnagy, református tábori lelkész tavaly júliusban kezdte meg szolgálatát, az ország második
legnagyobb városában, Pečben, egy olasz  táborban, a Villagio Italiában.

A keresztyénség kialakulása után nem sokkal már a 300-as években lelkipásztorok kísérték el a katonákat a harcokba, hogy
lelküket bátorítsák, erősítsék hitüket. A magyar hadseregben már az 1500-as évek közepétől ellátták a katonák lelkigondozását, a
magyarországi végvárakban a katolikus és a protestáns tábori lelkészek.

Sajtos Szilárd főhadnagy, református tábori lelkész, nyolc hónapot töltött Koszovóban. A feladata a kint lévő magyar kontingens
állományának lelkigondozása volt, valamint a helyi vallási vezetőkkel tartotta a kapcsolatot.  „A missziót egy hosszú felkészítés előzte
meg, tanultam például angolul, de a legnagyobb feladat az volt, hogy lélekben felkészüljek” – mondta a tábori lelkész. „Hosszú
hónapokig pakoltam, de végül mégis sok minden itthon maradt, és természetesen sok fölösleges dolgot vittem magammal, amihez
hozzá sem nyúltam.”  Az eleje volt a legnehezebb – fűzte hozzá a lelkész. „Az embernek van egy adott kényelme, amiben él, ehhez
képest a katonai tábor éles váltás. Szinte idegenekkel élünk, a kommunikációhoz is hozzászoktunk, ott pedig vagy működik vagy nem.
Kiszámíthatatlan. Ezek apró dolgok, de ha nincs, akkor felértékelődik. Itthon sokszor mondjuk, hogy mindent meg lehet enni, de nem
vagyunk rákényszerülve…nagyon jó az olasz konyha, amíg ki nem mentem kedveltem is. Az ottani ételek nagy része tenger gyümölcse
volt, és heti váltásban készítették a polip és tintahal pörköltet.” A lelkész állítása szerint nem járt
reggelizni, ami a konyhának volt betudható: „sok lett volna egy éven keresztül minden nap édességet
reggelizni. Kedden és pénteken volt sültbacon, amit már szalonnának csúfoltunk, akkor sok
magyar srác jelent meg a konyhán. Amikor kimentem, akkor például azt nem is gondoltam volna,
hogy ez is probléma lehet, pedig sok katonának ez kimondott nehézséget okozott.” – emlékszik
vissza a főhadnagy.  A tábori lelkész hozzátette: ez egy más kultúra, külön szigetet képeznek a
katonai táborok, sokkal melegebb is volt, mint hazánkban, és sokszor volt csak az időjárás miatt
nehéz a nap: elindultunk a lakókonténerhez, de mire felmentünk már bőrigáztunk, utána egész
nap vizes ruhában kellett lenni. Ezek nem voltak jó élmények, de teljesen más már itthonról
nézve.”  A katonák Koszovóban hétfőtől hétfőig dolgoztak. Minden nap reggel 8 órakor indult,
ekkor felvonták a zászlót. Vasárnaponként istentiszteletet tartottak, szerda esténként pedig közös
beszélgetések voltak. „Amikor kikerül ide egy ember, akkor kiszakad a napi megszokott
életritmusából, és jóval stresszesebb körülmények között végzi a munkáját, ezek a beszélgetések
feszültségoldók voltak.” – mondta a tábori lelkész. „Az istentiszteleten általában 20-40 ember volt. Október 31-én hat katonát kereszteltem
és konfirmáltam is. Civil ruhánk nem volt, így a templomban katonaruhában voltunk. Ennek ellenére a katonai gyülekezetből egy civil
lett. Eleinte például a beszélgetéseken énekléssel nem is nagyon próbálkoztam, mondván úgysem ismerik, de volt igény az emberekben.
Úgy jöttünk haza, hogy legalább harminc éneket tudtunk, és énekeltünk is esténként.”

Amíg nem voltam ilyen misszión addig katonaként mosolyogtam a hollywoodi filmeken – gondol vissza Szilárd. „Ma már azt kell
mondanom, hogy ezeket biztosan olyan emberek rendezték, akiknek hiteles volt az informátoruk. Ez tényleg egy nagy család, itt csak
a társaira támaszkodhat az ember. Ő védi gyakorlatilag a hátát vagy az életét. Illetve ott van a lelkész, akihez fordulhatnak, ha valamilyen
probléma adódik. Ehhez viszont a bizalmat ki kell építeni. Ennek az az elsődleges lépése, hogy jelen kell lenni a nap 24 órájában a
katonák között. Ez egy hosszú terminus volt, aminek az első része az volt, hogy hozzászokjunk a körülményekhez.  Az itthoni események
hatványozottabban érintik a szolgálatban lévőket. Itt nem csak nagy dolgokra kell gondolni, ha például otthon eltörik a vízcsap, és a
feleség egyedül van a két gyerekkel, akkor a tehetetlenség érzése felerősödik. Nem elég csak az, hogy meghallgatom lelkigondozóként,
hanem erre megoldás is kell. Ilyenkor hazatelefonálunk és elkezdenek intézkedni, hogy segítsék az otthon lévő szeretteinket.”

Sajtos főhadnagy szerint szerencsés volt a helyzete, mert nem volt monoton a feladata. Koszovóba érkezését követően egy tervvel
állt elő: próbáljanak meg közösen segíteni az ott élő rászorulókon, részükre kabátokat, cipőket, és egyéb ruhaneműket juttatva. A
Református Szeretetszolgálattal együttműködve, néhány hónap múlva már az adakozás és gyűjtőmunka révén 1,3 tonna ruházat gyűlt
össze a szeretetszolgálat debreceni raktárában. December elején megérkezett a szállítmány Koszovóba a magyar kontingenshez a
műveleti területre. A ruhákat a magyar katonák átválogatták, csoportosították, dobozolták. Felkutatták azokat a rászoruló településeket,
szervezeteket, és eljuttatták a segélyanyagot. Pečben – hatalmas hóesés közben – egy albánok vezette Kismama Háznak adtak át
gyermek-és női ruhákat, cipőket, illetve higiéniai szereket.

„Sokkal jobban telik a nap, ha reggeltől estig van munkánk, ez sokat jelentett, gyorsabban múltak a napok és segíthettünk is.„
„Ha most a beszélgetés kapcsán visszagondolok erre a nyolc hónapra, akkor sokfajta érzés kavarog bennem, egyfelől jó itthon a

szeretteimmel lenni. De így ahogy ezeket elmondtam, most előjöttek az emlékek. Hagytam ott olyan embereket, akikre szeretettel
gondolok vissza, és jó lenne egyszer újra találkozni velük. Mikor eljöttem, elbúcsúztam a szerzetesektől. Volt ott egy olyan barát, aki
mozgássérült volt, ő meg is könnyezett amikor hazajöttem, kérte, hogy jöjjek vissza, de ne mint katona, hanem mint barát, teológus. Ez
abban a szituációban és most is sokat jelent.”

Dobos ZitaDobos ZitaDobos ZitaDobos ZitaDobos Zita
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Ebben az évben ünnepli Tel Aviv alapításának 100. évfordulóját. Hatvan
zsidó család 1909. április 11-én, a Haifától 3 km-re, északra levő homok-
dűnék között helyezte el a mai felhőkarcolókkal teli nagyváros alapkövét.
A város nevének első értelmezése „ A tavasz dombja” (Tel - domb , Aviv –
tavasz). Tel Aviv a héber címe Theodor Herzl (született Budapesten)
regényének is, amelyben a zsidóság jövőjét próbálja láttatni.

Ha azonban alaposabban utánanézünk, megtudhatjuk, hogy már 2500
évvel korábban is létezett egy ilyen nevű város Tel Abib (Tel Aviv), mégpedig
Babilonban. Ebben a városban a fogságba hurcolt zsidók laktak, akik közé
az Úr Lelke Ezékiel prófétát is elragadta. (Ezékiel 8,15)

A mai Tel Aviv környéke már Kr. e. 6000-ben is lakott terület volt, de
találtak itt héber nyelvű szövegtöredékeket a Kr.e. 9. századból is. Pesach,
azaz a zsidó Húsvét vasárnapján 1909. április 11-én, a templom Kr.u. 70-
ben történt lerombolását követően a 70. nemzedék (egy bibliai nemzedék
27 évet jelent) kezdte el a haza-telepedést ezen a napon. A beépíthető
telkeket kisorsolták az érdeklődők között,  60 fehér kagylóra a neveket, 60

barna kagy-
lóra, pedig a
telkek számát
írva. Az így
kialakított Fő
utcát egy bécsi
m é r n ö k
tervezte meg,
s az utca
végén állt a

Herzlya Gimnázium. Két hónappal később már 60 lakásba költözhettek
be a zsidó családok, s a város első polgármestere a Bessarábiából származó
Meir Dizengoff lett. Ezek a lakások olyan területeken épültek, amelyeket a
haza települők megvásároltak arab tulajdonosaiktól.
Ebben a városban, a „Biblia Házában, Bet haTenach”, hirdette ki 1948.
május 14-én David Ben Gurion Izrael állam létrejöttét.

A már említett Theodor Herzl Báselben, az első „Zionista Kongres-
suson” 1897-ben kijelentette: „Ha akarjátok, ez nem álom!” Bizonyára
sokan tartották őt akkor megszállotnak, de számunkra, ma élő keresztyének
számára a 100 éve alapított Tel Aviv, a 61 éve létező Izrael üzenet Isten
hatalmáról és az Isten akaratának engedelmeskedő ember áldott voltáról.

Csoma László

TEL AVIV: régebbi, mint gondolnánk
Zsidó Húsvét 1909

Homokdűnék között 1909.04.11-én

Tel Aviv – Fő utca

Ben Gurion kihirdeti Izrael állam létrejöttét

Tel Aviv korunban

LELKÉSZEGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS
ÉS KÁLVIN KONFERENCIA

A Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület 2009. április 24-én, 14 órai kezdettel tartja tisztújító közgyűlését
Deregnyőn a Református Tanulmányi Központban. A közgyűlésen szavazati joggal bír, és választható minden
egyesületi tag, aki az elmúlt két évben befizette a tagdíjat, valamint 2009. április 20-ig beküldi a tagdíjat deregnyői
Református Lelkészi Hivatal címére. Az éves tagdíj: 3,20 Euro

Szállást és ellátást a Tanulmányi Központban biztosítunk minden távolabbról érkező testvérünk számára. A
közgyűlés 2009. április 25-én 9:30-kor Kálvin Konferenciával folytatódik, melyen előadást tart Dr. Fazakas Sándor
és Dr. Fekete Károly a  Debreceni Hittudományi Egyetem rektora és professzora.
A Kálvin Konferenciára szeretettel várjuk presbitereinket, egyháztagjainkat és minden érdeklődő testvérünket.
Ebédet kérésre biztosítunk 5 Euro értékben.

Jelentkezés a 056 62 82 560, vagy a 0908 035 094 –s telefonszámokon.
Csoma L.Csoma L.Csoma L.Csoma L.Csoma L.
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Múltunk képMúltunk képMúltunk képMúltunk képMúltunk képei...ei...ei...ei...ei...

A tavalyi év végén jelent meg Bényei
József: Debreceni irodalmi lexikon című
korszakalkotó könyve, ami sajátos mó-
don határok nélküli horizonttal öleli fel
azon irodalmi értéket teremtő személyek
munkásságát, akiknek Debrecenhez volt
valami köze. Olyan író emberekről van
szó benne, szám szerint 957 alkotóról,
akik Debrecenben születtek, vagy ott ta-
nultak, tevékenykedtek, függetlenül at-
tól, hogy életük javát hol töltötték. Deb-
recen irodalmi élete a reformáció száza-
dának közepén indult, amikor 1561-ben
oda menekült Huszár Gál protestáns lel-
kész nyomdájával és elkezdte a könyv-
nyomtatást. Énekeskönyvét fejezte be
Huszár Gál Debrecenben, aztán Melius
Juhász Péter könyveit adta ki egymás
után. Volt nyomda és volt író Debrecen-
ben 1561-ben és bár a következő évben
Huszár Gál eltávozott a városból nyom-
dájából maradt annyi felszerelés, hogy
az tovább tudott működni, - napjainkra
nemzetközi hírnevet vívva ki magának -
és sorjáztak a könyvek túlnyomóan ma-

Képünk 1976 augusztusában készült az épülő református templom mellett
Dióspatonyban, ahol egy héten át néhány teológus igyekezett munkával hozzá-
járulni a templom mielőbbi felépüléséhez. A képen láthatók közül néhányan
már nincsenek közöttünk, s van akiknek a nevét sem ismerjük, de akik ismertek
név szerint balról jobbra:

Két helyi gyülekezeti tag, majd a templom építésének kezdeményezője néhai
Szabó Antal lelkipásztor. Néhai Szabó Sándor, volt Sókszelőce-i lelkipásztor,
Csoma László, Tóth Mihály, Tóth László, Peres Imre, Szabó András.

IrIrIrIrIrodalmi leodalmi leodalmi leodalmi leodalmi lexikxikxikxikxikon on on on on határok nélkül
gyarul, s ez a XIX-XX. században csúcsra
járt.

A XIX. századtól szaporodtak a
nyomdák, kiadók és a korábbi debreceni
írók nyomdokaiba mind többen léptek.
A város Református Kollégiuma a XVI-
XVIII. században az ország iskolája ne-
vet viselte. Méltán, mert több száz kisebb
fokú iskoláinak hálózata az egész ország-
ra kiterjedt. Ezeket az iskolákat a Kollé-
gium látta el rektorokkal és az ő tanterve
szerint folyt bennük az oktatás, a tehet-
séges diákok a partikulákból a debreceni
anyaiskolába mentek tanulmányaik foly-
tatására, nem volt akadály, hogy Debre-
cen Erdélyország felségterületén feküdt
1690-ig, az ország harmadát a Török Hó-
doltság, további részét a Magyar Király-
ság alkotta. Határok nélkül ápolta Debre-
cen a kultúrát és a református vallást, a
magyar vallást, ahogy akkor nevezték és
ezt tette később is. A debreceni irodalom
jeles alkotói között hatalmas számmal
vannak egyházi személyek, akik lehet,
hogy formálisan az egyházi irodalmat

gazdagították, de a bibliafordítók, prédi-
kációs kötetek, történeti munkák, ke-
gyességi iratok szerzői egyben irodalmi
feladatot is láttak el, mivel akkor a világi
irodalom lassan fejlődött ki és állt önálló
lábra. Nem jelentett akadályt a XVIII.
századtól az írók felekezeti hovatarto-
zása sem, a XX. század második felétől
a felekezet nélküli, vagy ateista írók álla-
mi támogatása ellenére sem tekinthetők
a debreceni irodalomból utólagosan ki-
zárandóknak, ha tehetségükkel méltó-
nak bizonyultak arra, hogy ebben a lexi-
konban helyet kapjanak. Bényei József
kiváló irodalmi szakember, irodalomtör-
ténész, esztéta, maga is termékeny költő,
író, újságíró, könyvtáros, színházi vezető,
pedagógus teljesen tárgyilagosan, az ér-
tékek alapján állította össze könyvét. Így
a trianoni és az azt követő határváltozá-
sok, a különböző okokból történt emig-
rálás ellenére megtalálható a Debreceni
irodalmi lexikonban miden irodalmár,
aki Debrecenhez valami módon kötő-
dött, vagy kötődik. Ezért ajánljuk a ma-
gyar irodalom megismerésére törekvők-
nek ezt a könyvet, amelyet a Tóth
Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft.
adott ki Debrecenben.

Csohány János

Állj mellettünk, Uram a Te Szent
Lelkeddel, hogy hûségesen végezzük
munkánkat, feladatunkat, hazugság
és csalás nélkül. Hadd keressük
mindenben a Te jótetszésedet,
semmint a gazdagodás útját. Ha
megáldod munkánkat, engedd meg,
hogy segíthessünk azokon, akik hiányt
szenvednek. Õrizz meg minket
alázatban, hogy ne emeljük fel
gõgösen magunkat mások fölé,
akiknek nem jutott annyi Tõled, mint
nekünk. Amikor pedig nagyobb sze-
génységet és nélkülözést bocsátasz
ránk, semmint azt gyengeségünkben
elviselhetnénk, kérünk, add hozzá a Te
kegyelmedet, hogy hitünkkel teljesen
igéreteidben bízzunk.

Kálvin

Munka elõtti
imádság
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A tékozló fiú példázata III.
Kedves Olvasóink! Ma folytatjuk a tékozló fiú példázatát,

mely még mindig tartogat számunkra új mondanivalót. De
még mielőtt belefognánk a mai néhány versbe, egy kicsit ismé-
teljük át, miről is volt szó a legutóbbi számban.

A tékozló fiú, miután eltékozolta a vagyonát, egy szörnyű
disznótelepre került. Ahogy régen, úgy ma is sokan vannak,
akik ugyan így tékozolják el az életüket. Kapnak az Istentől
egy életet, de nem arra használják, amire kellene. Inkább lassan,
de biztosan elpusztítják azt. Ezeknek az embereknek a legna-
gyobb hibája, hogy nem arra használják az életüket, hogy
megismerjék az Istent.

A mai néhány versben arról hallunk, hogy mire is jutott a
tékozló fiú a disznók között. Milyen gondolatok jutottak eszé-
be, és hogy mit is csinált,  miután rájött, hogy hibázott, amikor
megbántotta az apját.

Azt írja a Szentírás, hogy amint ott volt a disznótelepen,
magába szállt, és arra gondolt, hogy az apja házában a legkisebb
béres is bővelkedik a kenyérben, és nincs gondja az élelemre.
Ő meg ott van egy disznótelepen, és még abból a moslékból
sem lakhat jól, amit a disznók ettek.

Milyen érdekes ez. Ő ott lakott az apja házában, mindene
meg volt, de mindent eldobott magától. Csak akkor jött rá,
hogy milyen jó dolga volt, amikor már mindent elveszített. Így
van ez nagyon sok emberrel is, csak akkor jönnek rá, hogy úgy
kellett volna élniük, ahogyan azt az Isten szeretné, amikor
már szinte teljesen tönkretették az életüket. Akkor kezdik el
értékelni az egészséget, amikor már nincs, amikor már
tönkretették.

Ez a történet megtanít bennünket arra, hogy nem csak
akkor kell értékelnünk az életünk értékes dolgait, amikor már
elveszítettük ezeket, hanem akkor is, amikor még megvannak.
Használjuk tehát az életünket arra, amire az Isten adta, hogy
megismerjük őt, hogy közel kerüljünk hozzá.

A tékozló fiú elhatározta, hogy visszamegy az apjához, és
bocsánatot kér tőle. Egészen pontosan, hogy azt fogja neki
mondani, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok
méltó arra, hogy gyermekednek nevezzenek. Tégy engem
eggyé a te béreseid, szolgáid közül. Felismerte, hogy bűnt kö-
vetett el, és kész volt jóvátenni, bocsánatot kérni mindenért.

Nagyon sokszor bántunk meg másokat. Nagyon sokszor
megbántjuk az Istent is, hiszen olyan könnyen megfeledkezünk
arról, hogy szeretnünk kell egymást. Olyan sokszor megfeled-
kezünk arról, hogy engedelmességgel tartozunk szüleinknek,
tanárainknak. Bizony nekünk sem árt sokszor magunkba nézni,
és meglátni, hogy mikor mit csináltunk rosszul. És ha már
megláttuk, ki az, akit megbántottunk, aki ellen bűnt követtünk
el, akkor határozzuk el, hogy bocsánatot kérünk.

Amikor a tékozló fiú rájött, hogy bűnt követett el, nem
csak elhatározta, hogy bocsánatot kér, de el is indult az apja
háza felé, hogy meg is tegye, amit elhatározott. Megtette az
első lépést is. Nem csak gondolkozott azon, hogy bocsánatot
kellene kérni, hanem elindult, hogy meg is tegye.

Amikor mi észre vesszük, hogy valamit elrontottunk, ne-
künk sem csak gondolkodnunk kell azon, hogy bocsánatot
kérünk, hanem meg is kell tennünk. El is kell indulnunk és a
tettek mezejére kell lépnünk. A bűnbánat nem ér semmit, ha
nem próbáljuk meg jóvátenni bűneinket.

Szálljunk tehát magunkba minden nap, és ha valakit meg-
bántottunk, akkor kérjünk bocsánatot, tegyük jóvá, amit
elrontottunk. Ehhez kérjük az Isten segítségét minden nap.

Aranymondás: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és
az erős lelket újítsd meg bennem! Zsolt 51: 12

Imádság: Mindenható Isten! Arra kérünk, had legyünk
engedelmes gyermekeid, had lássuk meg mindig a bűneinket,
és had legyünk hajlandók mindig jóvátenni, amit elrontottunk.
Ámen.                                                                    Kraus ViktorA tékozló fiú disznókat őriz. Egészítsd ki a képet

Két-két
pár
teljesen
egyforma.
Melyek azok?
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KÖNYVISMERKÖNYVISMERKÖNYVISMERKÖNYVISMERKÖNYVISMER TETÉSTETÉSTETÉSTETÉSTETÉS
Dr. Huszár Pál:    Kálvin János élete

Evangéliumi Kálvinizmus
Több mint két évtizeddel ezelőtt jelent meg Békési Andor szerkesztésében tizenegy könyvecske,
„Az evangéliumi kálvinizmus füzetei” címmel. Ezekben az írásokban a neves szerzők a refor-
mátus egyházban is ismeretlen ismerős református, Kálvin tanítását, örökségét próbálták fon-
tosabb témák köré csoportosítva közkinccsé tenni, nemcsak a lelkipásztorok és a teológushall-
gatók, hanem a presbiterek és az átlag olvasó számára is érthető, felhasználható módon, hogy
a sorozat „Kálvint közel vigye a gyülekezetekhez”. Ha erre akkoriban szükség volt, úgy ma
talán még inkább. Ebben a kötetben ezeket a régi tanulmányokat találhatjuk meg tömörített,
egységesen szerkesztett formában, kiegészítve egy két mai tanumánnyal.

„A kötet tanulmányait olvasva megerősödik bennünk a meggyőződés, Kálvinhoz nem
visszatérünk a történelem lapjaira: Kálvin ma is kortársunk. Kálvin ma is időszerű” (Dr. Márkus
Mihály püspök előszavából).   A kötet megrendelhető Szerkesztőségünkben, ára   12,50 Euro

Erdély magyar és szász vidékein.  - 2009.
augusztus 24 – 30.
Útvonal: Szatmárnémeti – Kolozsvár –
Marosvásárhely – Segesvár –
Székelyudvarhely – Békás-szoros –
Gyergyószentmiklós – Sepsiszentgyörgy

Úton Svájc felé az egyik sommár útikönyv „rettenetes diktátor”-nak nevezi Kálvint. Szemére
vetik szigorú következetességét, biblikus erkölcsösségét, gazdasági alaposságát, még a szegé-
nyek és elesettek iránt tanúsított odafigyelése sem „enyhíti” ellenfelei ítéletét. Szemére vetik
tehát mindazt, ami Genfet, Svájcot és az európai és észak-amerikai társadalmat gazdaggá és
erőssé tette. A Kálvint szemrehányással illetők viszont igyekeznek minél nagyobban szakítani
önmaguk számára mindabból, amit Kálvin társadalmi, gazdasági alapvetése tett lehetővé.
Nem véletlen azonban, hogy ilyen kritikák olvashatók a nagy reformátorról. Rengeteg ellen-
séget szerzett magának már Genfben is, de halálát követően a katolikus ellenrenformáció
hierarchikusan szervezett, és tudatosan irányított propagandája mindent elkövetett Kálvin
lejáratása érdekében. Servét Mihály megégetése a kritika csúcspontja. Igaz, hogy Servét Mihályt
tanítsa miatt minden katolikus többségű közösségben kivégezték volna a Szentháromság
tagadásáért, de ezt már elhallgatják kritikusai.Ki is volt Kálvin János. Dr. Huszár Pál most
megjelent könyve segít megismerni a küzdő, szenvedő és minden megpróbáltatásban hittel
szolgáló embert. A kötet megrendelhető Szerkesztőségünk címén, ára  7 Euro

– Kézdivásárhely – Brassó – Nagy-
szeben – Medgyes – Kolozsvár.
Szállás háromcsillagos szállodákban,
reggelivel és vacsorával.
Részvételi díj 35 személlyel, félpanziós
ellátással 290 Euro
15 személlyel, félpanziós ellátással 350
Euro

Jelentkezni és befizetni  2009. július
10-ig lehet szerkesztőségünk címén vagy
a gyülekezet számlaszámán.
Bővebb tájékoztatással a

056 6282560,
0908 035 094-es

telefonszámokon szolgálunk.

„Újra Erdélyben”
– Honismereti kirándulás

Műemlék ház Kézdivásárhelyen

Segesvár

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy
ismét megjelent a

REFORMÁTUS HITÜNK
ÉS ÉLETÜNK címü hittankönyv.

Érdeklődni és rendeli lehet az
alábbi címen:

Lelkészi Hivatal Szepsi
Hlavná 47.
045 01  Moldava nad Bodvou
telefon: 055/460 21 68
Gábor Lajos lelkipásztornál
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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,-
U. Gäber: H. 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 Sándor: 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
Pecsuk Ottó: Pál és a rómaiak – a Római levél kortörténeti
olvasata 12,56
Timm H. Lohse: Villámbeszélgetések a lelkigondozásban 6,90
Gerzsenyi S.: Bibliai fejtörő 5,20
Kálvin Jánosról szóló irodalomKálvin Jánosról szóló irodalomKálvin Jánosról szóló irodalomKálvin Jánosról szóló irodalomKálvin Jánosról szóló irodalom
Dr. Huszár Pál: Kálvin János élete 7,-
Evangéliumi Kálvinizmus 12,50
Kálvin János: Kik a boldogok (igehirdetések) 2,15
E.Busch: Istenismeret és emberség-betekintés Kálvin
teológiájában 8,20

A Református Tanulmányi Központ hírei
Angol nyelvtábor

- 2009. július 1- 2009. július 1- 2009. július 1- 2009. július 1- 2009. július 13-13-13-13-13-18 Angol n8 Angol n8 Angol n8 Angol n8 Angol nyyyyyelvtábor 1elvtábor 1elvtábor 1elvtábor 1elvtábor 10-10-10-10-10-14 év4 év4 év4 év4 éves kes kes kes kes korororororosztály számárosztály számárosztály számárosztály számárosztály számáraaaaa
angol nyelvi lektorral. Részvélteli díj 50 Euro
- 2009. július 26-3- 2009. július 26-3- 2009. július 26-3- 2009. július 26-3- 2009. július 26-31 Angol n1 Angol n1 Angol n1 Angol n1 Angol nyyyyyelvtábor 1elvtábor 1elvtábor 1elvtábor 1elvtábor 15 év5 év5 év5 év5 éves kes kes kes kes kororororortttttól idősebbekól idősebbekól idősebbekól idősebbekól idősebbek
számára angol nyelvi lektorral. Részvételi díj 55 Euro

A RA RA RA RA Refefefefefororororormátus Tmátus Tmátus Tmátus Tmátus Tanulmánanulmánanulmánanulmánanulmányi Központban kyi Központban kyi Központban kyi Központban kyi Központban kaphataphataphataphatapható kiadvó kiadvó kiadvó kiadvó kiadvánánánánányyyyyokokokokok

2009. augusztus 10 – 14.
Honismereti kirándulás Kárpátalján max. 20 személy.
- 1. nap Palágykomoróc - Nagydobrony  Szállás és
ellátás Nagydobronyban kétágyas komfortos szobákban.
- 2. nap Munkács – Verecke - Nagydobrony

„Vereckétől Husztig” - Tanulmányi kirándulás

- 3. nap  Huszt – Beregszász
- 4. nap Beregszász környéki középkori templomok
- 5. nap Ungvár – délután hazautazás
Részvételi díj teljes ellátással és útiköltséggel 190 Euro
Jelentkezni és befizetni 2009.7.10-ig lehet szerkesztőségünk címén.

Kálvin időszerűsége – tanulmányok 16,50
KonfirmandusoknakKonfirmandusoknakKonfirmandusoknakKonfirmandusoknakKonfirmandusoknak
KIS KÁTÉ 1,-
Énekeskönyvek:Énekeskönyvek:Énekeskönyvek:Énekeskönyvek:Énekeskönyvek:
- Nagybetűs énekeskönyv 6,31
- Középméretű énekes könyv 5,48
- Kisméretű énekeskönyv 5,81
- Halleluja énekeskönyv 3,32
BIBLIÁKBIBLIÁKBIBLIÁKBIBLIÁKBIBLIÁK
Károlyi fordítású standart méret 11,88
Károlyi fordítású családi Biblia 18,19
Újfordítású standart méret 15,20
Újfordítású családi Biblia 15,57
IMAKIMAKIMAKIMAKIMAKÖNYVEKÖNYVEKÖNYVEKÖNYVEKÖNYVEK
Szikszai imakönyv 9,19
A Sionnak hegyén 2,10
Örömben és bánatban 5,88
EmléklapokEmléklapokEmléklapokEmléklapokEmléklapok
Konfirmációi és házasságkötési emléklap 0,50
Cseh nyelvű :Cseh nyelvű :Cseh nyelvű :Cseh nyelvű :Cseh nyelvű :
Rican-Molnár: 12 století církevných dejín 3,-
M. Bič: Ze sveta Starého Zákona 3,32
Radostná zvest Starého Zákona 1,66
Št. Šoltész: Dejiny krest. církve 1,66
Cesta Božího 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:Címünk:Címünk:Címünk:Címünk:
Ref. Lelkészi Hivatal    076 74 Drahnov 216.
Telefon és E-mail: 056 6282560, csoma@copusnet.net

Szolyva Munkács Verecke híres emlékműve
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