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Fizikából annakidején azt tanul
tuk. hogy minden test megtartja 
egyenesvonalú egyenletes mozgá
sát -  illetve nyugalmi állapotát, 
amíg egy erő nem hat rá. Ekkor 
gyorsul vagy lassul, irányt változ
tat, kimozdul nyugalmi állapotából 
-  valamilyen változás történik. A 
változáshoz eró kell, az eró válto
zást hoz létre.

Világunk folyamatai azok szerint 
a törvények szerint történnek, ami
ket Isten beleteremtett ebbe a világ
ba. Azok az erók hatnak, amelyek 
ennek a világnak a részei. A moz
gásokat, változásokat ezek hozzák 
létre, legyenek bár fizikai, élettani 
vagy akár pszichológiai erók. Csak 
olyan folyamatokat képesek létre
hozni, amelyeket a természeti tör
vények szerint létrehozhatnak.

A Bibliából azt tudjuk meg a 
Szentiélekről, hogy eró. A Lélek 
ereje azonban más, mint a termé
szeti erók. Nem ennek a világnak 
az egyik ereje, még akkor sem ta 
láltuk el a lényeget, ha tisztelettel a 
világ legnagyobb erejének nevez
zük, nem az ember szellemi erejé
nek nagyszerű fel lángolása,
rendkívüli teljesítménye. Nem. Egé
szen egyszerűen: más, Isten l.dke.

A Szentlélek a világ zárt rend
szerébe kívülről hatol be, az Istat 
világából. Isten nem része ennek a 
világnak, hanem teremtője. Minde
nütt jelen van a világban, de na
gyobb nála, több nála. Megtartott 
magának olyan erőket, más erőket, 
amiket nem szerkesztett bele a te
remtett világba. Amikor Szentjeikét 
kitölti ezen a világon, akkor egy kü
lönleges, más erő kezd hatni ebben 
a világban, egy kívülről jövő erő, Is
ten ereje.

Éppen ezért hatása is más, mint 
amit a világ bármilyen ereje el tud 
érni. Megtörténik az, amit a világ 
erejének semmilyen összpontosítá
sával el nem lehet érni, amit csak 
ez a más erő tud létrehozni: a 
csoda.

Amikor a teremtés megindult, a 
föld még kietlen és puszta volt..., 
de Isten Lelke lebegett a vizek fülöt 
(I. Móz. 1,2). A tehetetlen anyag tör
vényei által kormányzott, bonyo
lult, változatos szép renddé 
szerveződött: csillagrendszerekké

és atommá, fénnyé, illattá, színek
ké. zúgó tengerekké, füvekké, fák
ká, életté, gondolkodó emberré.

Izráel sóhajtozik és nyög. A hely
zet katonailag, politikailag kilátás
talan. Az UR lelke azonban 
birtokba vesz egy embert, akit bí- 
rának szemelt ki, ahogy néhány
szor az eredeti szöveg mondja: 
ráugrott. Utána megtörténik a lehe
tetlen, felszabadul Izráel. A Külső, 
a más erő kezd hatni. Más ember 
lett Saul, amikor az ÚR Lelke rá
szállt és el is végezte a rábízott szol
gálatot mindaddig, amíg ez a 
Lélek el nem távozott tőle.

A próféta látya a jövendő királyt, 
akin megnyugszik az ÚR l.elke. A 
történelem addigi folyása megsza
kad és valami más jön (Ézs. 11,2 kk), 
ami eddig nem volt, ami az eddigi 
tapasztalatok, a józan ész alapján 
egyszerűen lehetetlennek látszik 
De meg lehet és meg is lesz, mert 
az ÚR Lelke mást is el tud végeziú, 
mint amit a világban működő erők 
létre tudnak hozni.

Pünkösdkor zúgás kíséretében 
kettős tüzes nyelvek szállnak a ta
nítványokra A külsőségek arra fi
gyelmeztetik őket, hogy a l-élek 
kívülről jön. Isten világából, onnan, 
ahova a föltámadott Krisztus a 
mennybemenetelkor eltávozott. Az 
erő hatni kezd és megint létrejön 
valami, amit csak az a külső erő tu
dott elvégezni. A méltán félő tanít
ványokból apostolok lesznek, az 
emberek megtérnek, Jézus a meg
váltójuk lesz. megindul az Egyház.

Isten munkálkodásra hív ben
nünket. Parancsa világos, dolgun
kat tennünk kell. Azt azonban 
érezzük és látjuk, hogy megoldha
tatlan feladatok tornyosulnak előt
tünk. Vonuljunk vissza, ejtsük 
ölünkbe a kezünket? Ne tegyünk 
semmit, mert úgyis lehetetlen?

Vállalkozzunk a lehetetlenre, 
mert Isten adja hozzá Szendéikét. 
Számíthatunk rá, mert megígérte. 
Ez a I.élek pedig elvégzi, ami józan 
emberi számítás szerint lehetetlen. 
Nyugodtan és szorgalmasan végez
zük el a feladatunkat. Az Ó ereje 
más és több a földi erőnél és ezért 
majd csodálkozva tapasztaljuk az 
Áldást.

Cumik Péter 
B p -  északi esperes
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ISTEN JOBB KEZE UJJA/  N

K öszön tőm
a 9üt és jöv ő  új számúi, mely 
először jelem éi meg a két buda
pesti református egyházmegye 
közös gyülekezeti hírmondója
ként. Az emberrengetegben 
egyedül járó, a tömegek, köze
pette elszigetelődő magánosok, 
gyülekezetéld válni, egymásról 
a legközvetlenebb közelben is 
semmi lényegeset nem tudni: ez 
a világvárosi gyülekezetek, leg
nagyobb kísértése. * £  kísértés
ben vehet győzedelmel ez az 
értesítő. 'Benne hallunk.egymás- 
ról és szólunk egymáshoz, álta
la meglátogatjuk, és meghívjuk 
egymást gyülekezeti alkalma
inkra. Ily módon bizonyságté
telünk. megsokszorozódik, egy
mást kiegészítve mélyül és egy
ségben a kjvülvalókjtlé is egye
dül hitelesen hangzik, így 
formálja ‘Krisztusban a jövendő 
hitét is alakítja a hit jövendő
jét. hegyen mindig bibliailag hi
teles és a ma emberéhez- szólóan 
időszerű. Legyen igaz a tények, 
értéksk.és üzenctek.kpzlésében. 
Legyen árnyalatos a megértés
ben és bátor a prófétaságban. 
így hirdesse tovább  -  hivatása 
szerint -  Isten örökkévaló Igé
jé t: Jm é, mindent újjá teszek’ 
Vei. 21,S.)

Dr. Hegedűs Lóránt 
püspök

a Zsinat lelkészt elnöke 
^ ________________________________

A Szentháromság igaz unádása 
érdekében -  és ezen belül a Szent- 
lélek-ünnepe előtt -  egy mély értel
mű jelben szeretnék szólni a 
Szent lélekről. A Szentlélek: Isten 
jobb keze ujja. A Lélekről termé
szetesen csak jelképekben szól és 
szólhat az írás: túz, lélek-folyó, for
rás, szél, erő, galamb -  és most: Is
ten ujja.

A keresztyén ókorban a zsina
tokban dogmatikusan és líraian 
megfogalmazott krisztológia után, 
melyből gyönyörű Krisztus-himnu
szok születtek, lassan-lassan Szent
iélekről szóló himnuszok is kezdtek 
megjelenni rendszerint könyörgés
ként: Vént Creator Spiritus! Ezek
nek egyik szép darabja Hrabanus 
Maurus Vili. századi himnusza. Eb
ben van egy szépen megfogalma
zott sor a leiekről: digitus manus 
dexteri Dei -  Isten jobb keze ujja. 
A himnusznak ez a sora -  éppen 
úgy, mint a Krisztus-himnuszok -  
már a megírás előtt közszájon és hí
vő szívekben megfogalmazódott. 
Az író csak énekelhetóvé tömörítet
té a tovább adásra szánt hitvallást. 
A keresztyén középkorban azután -  
az európai újkor és a reformáció 
előtt -  ez a kép a hit állandó része 
lett. így ábrázolta a sixtusi kápol
nában az Ember Teremtése freskó
ján a valóban angyali Michelangelo: 
az Atyaisten szent ujja érintésével 
életet ad -  Lelkét közli -  az ujját 
nyújtó testembemek. A két uji érin
tésre közeledése az Élet Leíke át- 
adásának-átvevésének gyönyörű 
képe.

Hadd mondjak még valamit er
ről. A korai keresztyénség ikonog
ráfiájában a Szentháromságot 
szokták úgy ábrázolni, mint egy 
kitárt karú és kezű fenséges arcú 
embert, aki keresztként áll arany 
glóriában. A férfiú az Atyaisten, 
keresztként kitárt karja a FiúLsten, 
a kéztón a nyitott tíz ujj a Szent
lélek. Jelentése az, hogy az Atya a 
Fiún keresztül Ujjaival munkálja- 
manipulálja a teremtést és az ujjá- 
teremtést. Ennek a szent 
manipulációnak tömörített jele az 
Isten jobb keze'ujja. A Szenthá
rom ság Isten mint egy misztikus 
Élő Kereszt -  gyönyörű képi meg
fogalmazása a keresztyénség is
tenhitének!

Néhány elmélkedésre és imádás- 
ra indító gondolatot fűzök ehhez.

Isten jobb keze ujja: az Isten lelki 
érintésének, az ihletésnek, a lelkes 
Igének, az élet-támasztásnak a jele. 
fia  írás első ihletett gondolata, 
hogy már a világ teremtése előtt -  
mégpedig a  Krisztusra és az Általa 
végrehajtandó megváltásra rendelt 
teremtés előtt -  Isten Lelke lebegett 
a világ lelett. A Lélek állandó lebe
gése alatt a kimondott nagy Legyen 
Igével érinti Isten a lohu vabohut 
és lesz abból életet hozó szép világ, 
az ember számára isteni élettér

Egy másik ihletett gondolat az 
embertest különlegesen is Isten ke
ze munkája -  szent manipuláció 
a teremtésben a legszebb forma, 
mely a Lélek misztikus érintésére 
lesz élő személy. Isten tükör-képe 
a Szentháromság jele

A harmadik a légi hletet tebb gon
dolat -  a Való Ige ez: Jézus az Atya 
Lelkének érintésére -  Szent Lélektől 
foganva -  születik Fiúként a világ
ra. Páratlan érintés -  istent önközJés 
-  Istenként való megjelenés az em
berek között, szent kitárulkozás. Ó 
pedig, a Fiú testében hordozott és 
belőle áradó Lélekkel érint, kérész 
tel, szül és teremt újjá istengyer
mekké minket.

A negyedik ihletett gondolat -  
valódi keresztyén hit ezek után 
a következő: Isten, az Atya kibo
csátotta Fiának Lelkét a mi szí
vünkbe. Ezzel Szentháromságos 
életében részesíti, magához emeli 
fel az embert. Az érintkezésnek az 
a pillanata ez, amikor el lehet és 
kell kiáltalunk azt a paradicsom  
kertben sem mondott drága szól: 
Atyám!

Az Atyaisten -  Fián keresztül 
kettejük Leikével megérinti szíve
met; fiú leszek, mint a Fiú Isten 
misztikus ujjának, a Szentléleknek 
érintése nélkül nincsen istengyer 
mekség; jobb keze lelket közvetítő 
ujja érintésével fiúként a Szenthá 
romság közepén álló Istenfiúva) 
együtt a Szentháromság áldottja le
szek.

Szép és szent kép ez így a Szent
lélekkel manipuláló Istenünkről 
Szentháromság egy Istenünk imá- 
dása is az Ó manipulációjának .1 
gyümölcse

Egri M iklós 
Bp. déli esperes
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FIATAL IMÁJA

Örökkévaló Isten,
Add hinnem, hogy m indm  elmúló

fitleu
Te örökké vagy,
add hinnem , hogy minden csalfa 

látszaton túl 
Te valóságosan létéü l'
Mert hitetlenül is llenned hiszek. 
Kételkedésekkel kín lódva is 
Hozzád kiáltok!
Örökkévaló Isten,
a  fiz ika  titkaiból tudok m ár tatam ii, 
de a  Te természetedről majdnem  

semmit!
Az életről sokat tudok, 
de az örök Élet titka rejtve előttem: 
nyisd meg a  szemem, hogy meglássa, 
fülem el, hogy m eghallja, eszemet, 

hogy megértse!
Az atom m ag borzalmas energiáját 

ja j!  —  ismerem, 
de a  Szeretet erejéről a lig  tudok: 
ó  add hinnem, hogy mégis a  szeretet 
ereje diadalm askodik az égen is  a 

földön.
Add értenem, hogy Te már 
ki m ondtad a  döntő szói: 
a  .Ü gyen " után az .Elvégeztetett" 

ereje
áradjon rajtam  keresztül is! Ámen.

Pünkösdi Könyörgés
Hálál adok Atyám, hogy a S u n  tiétek az én vigasztalóm nyomorúságomban, erősítőm 
háborúságomban.
Légy áldott Jézusom, hogy ígéretedet beteljesítetted, és eljött hozzám »  a Vigasztaló, 
aki eszembe juttatja mindazt, amire tanítottad ezt u világot
Szentlélek Itten! Tedd szivemet templomoddá. Jöjj és lakozz bennem! Teremts bennem 
tiszta szívet' Ámen.

M a i  p r £ f é t a $ < ) u
Az Ószövetségben kimagaslóan 

nagy szerepet játszónak a  próféták 
Olyannyira, hogy k »  túlzással azt is 
mondhatjuk az ószövetség  vattása 
egyenlő a  próféták vallásával Ezt a  
meghatározó jelleget mutatja benne a  
17 kifejezetten próféták nevével fémjel
zett könyv, bár ezenfelül Is sok prófétai 
szem élyiség szerepel dömö módon a 
történeti írásokban is Mózestől kezdve 
Illésig. Itt a pröfétaség lényege abban 
állt. hogy minden bálványimádással 
szem ben é s  a  formális, liturgizmusba 
süllyedés ellen az élő Isten engedel
m ességre hívó szavát hirdették meg je- 
e s  képviselői. Az Jtt é s  most* érvényes 
hitbeli é s  erkölcsi üzenetet mondták ki 
szenvedélyes meggyőződéssel az 
egész nép és  a  társadalom vonatkozá
sában az élet minden sfcjával kapcso 
latban

Ezzel szem oen nagy a  kísértés, 
hogy az ember lekicsinyelje az Ú jszö
vetségbon a  prófétai vonalat, mert eb  
ben csak  egy prófétai irat található, és  
a  Jéz u s Krisztus prófétai tisztének tel
jessé g e  miatt lényegtelennek Ítélje a  hí
vők é s  a  gyülekezet prófétai 
elkötelezettségéi. Holott elég csak  arra 
gondolnunk, hogy Pál apostol misszió
ba küldésénél mekkora szerepel ját
szottak az antiókhiai próféták (Ap C s. 
13:1-3). Vagy ahe az apostol felsorolja 
az újszövetségi gyülokezet szolgáló 
tisztségeit, milyen előkelő helyet foglal
nak e! a  sorban a próféták (Ef. 4:11. 
I. Kor. 12:28). Sokat mond ebben a vo
natkozásban az a  lormula is. hogy az 
eklézsia .az apostolok é s  próféták alap 
jára" épült Bár az Újszövetségben két
ségtelenül a  próféták feladata és  
m egbízatása az ószövetségihez képest 
szűkült, mert az apostolok sok mindent 
átvettek az ószövetségi próféták sze
repkörénél

Azl <s hangsúlyoznunk kell. hogy a 
kanon lezárása sem jogosít fel bennün
ket annak feltételezésére, hogy a  pró
fétai kifejezést kizárólag a  bibliai 
régmúltra aíkaJmazziA. Éppen a  refor 
m&tus reformáció történelmi útján derült 
ki. hogy az Igére épült hivő gyülekeze
tét a  prófétai látás é s  cselekvés mind
máig kötelezi. A legújabb kutatások is 
gazolják, hogy a  bibliai megatepozott-

ságú. református hitéletei é s  erkölcsi 
magatartási .prófétai kegyességeként 
lehel érlékelni. Békési Andor nemrég 
megjelent .Mi kálvinisták* c . posztu
musz könyvében a  8  'e jezet nem vé
letlenül viseli Js  próféták módján* 
feliratot Bár 6  tételé bizonyítására a  
francia hugenottákat hozza fel példá
nak, mi magyarok tudjuk jól, hogy XVI- 
XVII. századi református prédikálora/nk 
szem élyisége é s  gehirdalése nagymér
tékben szintén mogérdemli ezt a  minő
sítést

De a  XX. században is jetentkezett 
a  prófétai attitűd é s  hang. amelyik nem 
akart új Bibliát Imi vagy azt új fejeze
tekkel kiegészíteni, de a  Szemlétektől 
vezérelve odatette a  Kijelentésben a 
hangsúlyt, ahol népünk helyzetét, sor
sál jobban érthettük, bűneinket meg
bánhattuk, Isteniül kijelöli feladatunkat 
elvállalhattuk, és  a  Krisztus megváltói 
művéhez, mint ogyotlen mentsvárhoz, 
utasittattunk Bár lett volna általános és 
nemcsak szórványos ez a  prófétai 
szem lélet é s  magatartás! Bizonyára 
erősebbek volnának gyülekezeteink és  
nagyobb szerepet játszhatnának né 
púnk megújulásában e  történelmi sors
fordulón

Annak fenntartásával, amit szintén 
egy kortárs teológus irt le: .A mai pró
fétai szolgálat a  Szondásból lép ki és  
a  Szentlráshoz Irányit*. -  a  mai kegyes
ségünkben. igehirdetésünkben, bizony
ságtételünkben is ott keli tennie 
nem csak az egyéneket megtérésre hí
vó. a szükebb magánszférát érintő 
evangé'izáló é s  ópftö hangvételnek, de 
az egész egyház, a  teljes társadalom, 
a  népünk sorskérdéseit is (elvállaló, 
szeretettel kritizáló, útba igazító prófétai 
szónak <s.

Pünkösdkor ioőszerű ebben a  vo
natkozásban is Huszár Gál Imádsága

.Könyörögjünk a z  Istennek  Szenttel- 
kőnek. B o csá ssa  k i  m agas m ennybőt 
fény  tő  világát, Vágya e t  m i szőrünknek 
m inden homályát. H ogy érthessük Iste
nünknek MINDENBEN akaratját' (372 
ének).

id  Páll László
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REFORMÁTUSKÉNT HATÁRAINK MENTÉN

JUGOSZLÁVIÁBAN
A budapesti fóhiva- 
tál levelet küldött 
az Osijek Petőfi 
Sándor utcában la
kó református lel
késznek. A postát 
segítendő odaírta u 
borítékra: „Cseh
szlovákia"...

A levél feltehetően u prágai főpos
tán kötött ki. Az ottani tisztviselő 
viszont tudta, hogy Osijeket Jugo
szláviában kell keresni. Hathetes 
bolyongás után a levél végülis elju
tott a  címzetthez.

V'ajjoi. ki tudja, hogy Osijek- 
Eszéket hol kell keresni a térképen? 
Ott, ahol Zrínyi Miklós felégette a 
8 kilométer hosszúságú török hadi- 
hidat 1664 telén. Ott, ahol olyan 
magyar építésű vár található, ahol 
30 000 katona volt elhelyezhető (1). 
S bizony abban az eszéki-rétfalui 
(Petőfi Sándor-u) templomban ta
lálható a legszebb református temp
lomberendezés egyike: ama
hírneves Asztalos Botos János mun
kája mintegy 200 év óta.

A jugoszláviai református keresz
tyén egyház 3 egyházmegyéből áll. 
Híveinek nagyobb része mogyurul 
hívja segítségül az Urat, kisebb ré
sze horvátul, csehül áldja Istenét. 
Annak jeleként, hogy a XVI. századi 
nagy reformátorunk, a 120 gyüleke
zetét szervező Sztárai Mihály (az el
ső magyarnyelvű nyomtatott 
színdarabok szerzője (!)) a Dráva 
mindkét partján, sót talán még a 
Száván is túl hirdette az Igét. E 
gyülekezetek egyrészét elsöpörte a 
kemény ellenreformáció az 1600-as 
évek elején.

A három egyházmegyének mint
egy 20 000 a lélekszámú. Buranyu- 
Szlavónia, Bácska, Bánát. Területi
leg mindegyik nagyobb egy átlagos 
dunamelléki egyházmegyénél.

Ebből következik, hogy hatalmas 
szórványvidék. Reformáció-korabe
liek a baranya-szlavóniai eklézsiák.

„Csak” 200 évvel 
ezelőtti telepítésűek 
a bácskai, bánátiak.

Egyébként Bara 
nya volt az egész du
namelléki reformáció 
motorja Hercegszől- 
lősön 1576-ban tar

tották az alkotmányozó zsinatot, 
mert azon a tájon éltek az egymást 
kővető püspökök is.

Bizony óriási felelősség neheze
dik reánk a hercegszöllősi templo
mért, hiszen ott ringott 
egyházkerületünk bölcsője. A ket
tős diaszpórában élő gyülekezetek 
és lelkészeik naponta küzdenek a 
megmaradásért.

Már mintegy kétévtizede állha
tunk velük rendszeres szolgálati 
kapcsolatban. Évenként március el
ső felében valamennyi eklézsiára 
kiterjedő szolgálati körútra indu
lunk. Kz évben március 8-18 között 
került sor összesen 27 szolgálatra, 
köztük: egyházmegyei presbiter ta

lálkozóra, női konferenciára és lel
készértekezletre.

Nehéz időkben különösen fontos 
az, hogy a hittestvérek egymás hite 
és példája által erősödjenek.

A kicsiny 60  lelkes kő-i (Kamc- 
nác) gyülekezet az egyházmegye 
80 presbiterét látta vendégül Az 
ősi kopácsi eklézsia pedig 205 
asszonyt fogadott lelki és testi táp
lálékra.

Tartsuk számon jugoszláviai re 
formátus testvéreinket. Kíséijük 
életüket figyelemmel a „Református 
Élet" és a „Református Évkönyv" 
segítségével is.

Papp Vilmos

Ausztriában (D.)
A Italában azt szokták mondani, hogy az osztrák református egyház a szószék es a 

prédikáció egyháza A televízió és a rádió igetvrdetői közón a reformátusok az országos 
átag falon vannak képviselve.

A szétszórtságban élő gyüinkezetben a gyütekezes autonómia és toi«löss6gvM*'.ás Ion 
tos jelentőséggel Wr. Az autonómia azt is jelenti. hogy sok reformátusnak ónéfóan kel 
gondolatait megfognimaznla a református léttel 6s a református sajátosságokkal kapcso 
latban. Ezzel egyúttjár a .világiak' felelősségvállalása: pl. olyan egyházi rendezvények, ma 
lyek a református öntudat sajátossága-a. a református szolgálat enyegére es a társadaom 
életében való speciális közreműködésre mutatnak rá A gyülekezeti autonómia azt Is jelent), 
nogy szinte minden gyülekezetnek van egy. a többltól »i6n5, sajátságos munkássága és 
árnyalata, elkezdve a kuflúráís rendezvényektől az tnio/ivobb oas/orymunkén át a klub
szerű ifjúsági munkáig Az autonómjához tartozik, rogy a presbitériumok váiain több szabad 
lehetőség, de több felelősség is nyugszik M .-dnzek talán egy kálvini demokratikus irányba 
mutató nelyzete* jelentenek.

A gyülekezeti tagok szétszórtságából következik, hogy a gyülekezeti munka fontos suy 
pontját a Kikérés és * kapcsolok magtérén lé se  /etanti a templom és a gyú/ekezee tagok, 
átotva az egyes gyCMtezeSi ragok között Például van olyan bécsi gyüeke/et, melynek 1 500 
tagja közü sokan 20 km-re laknak a taplómtól és ezek közül Igen magas az egyedül «ó 
dós emberek a-ányszáma. A nagy távolságok mar azért nem csak a templom-látogatás a 
hitélet mutatója, hanem a gyülekezetekben lövő világiakból ártó látogató csoportok, akik rend
szeresen, meglátogatják a gyülekezet tagokat Nagyon sok gyülekezeti alkatom (például ün
nepségeké. kózós ebédeké. k-'ándJ ásóké. vtaestakö) feladata, hogy a kommonkáoó és a 
közösség aluvon maradjon a gyülekezeten beül. E hia szerepét tölti bo a .Református Egyházi 
Lap* ia. mefy havonta egyszer .élénk meg és módén retormáBus család asztalára kerül. A 
reformált gyülekezetekre az ökumenikus nyfortség is jellemző Az ökumená széftérre nem
csak a más egyházakhoz való kapcsolatot jelenti. hanem az egyház belső életének jellem
vonása is. Egy kisebbségi egyház jOvöje nem az elzárt gettó életben és nem határokat húzó 
polémiákban van, hanem a kooperációban és a közös munkásságban. Ez elsősorban áll az 
ovangéikus egyházhoz való viszonyra, mert a két egyháznak közös zs-nata van, kifelé közös 
képviseleteik ős igen sok vonalon közös munkájuk (vdlásokucás, bel- és kűlrmszió, ifjúsági 
és nö> nvnka. lefcészkepzés). Ez a közös reformátor! sors- és murkekózósség több és mé
lyebb, mini egy ökumenikus kapcsolat, meri 1871-re. a Túr ormi Rendeletre vezethető vissza.

Ezenkívül csaknem minden református gyülekezet összedolgozik a szomszédos római 
katholikus gyülekezetekkel a nó mókában közös ökumenikus istent,szté.etek. közös the- 
oiógiai rendezvények vagy pedig harmadik világén való közös felelősségvállalás keretében.

Az is jellemző, hogy a közösség a társadalom, és a  nfág /arát nem tetei tjük et
Aktivitásunk célja elsősorban nem a saját érdok védelme és a lélekszám növelése, 

hanem hogy mi is hozz^áruljunk g v-Jág errdenbbé válásához. Isten szeretőiének hirdetése 
által. Ez vonatkozik például ifjúsági rrenkánkra, melynek fo célja nem a templomiátogatás 
növelésébe". rejlik, hanem hogy a tlataiok saját é mcéljuk keresésében támaszt és segítséget 
találjanak. Evégett áll .sok gyülekezeti munka élőt űrében az emberi .egokén vétó sk'aszál- 
iás, a környezetvédelem tudatosítása, vagy pedig a menekültekért való felelősség.

Az osztrák református egyház életé'e Is áll Illyés Gyula szép képe a dőlt wtoriírói 
_A/bóc, s vitorla, nézd olőro / mkor repül / leggyőzeűelmosűbbor'’  Amikor legmélyebbre

Németh Balázs 
(Bécs)
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GYÜLEKEZETI HÁLAADÁSOK

R Á K O SSZ E N T M IH Á L Y

A szeretet himnusza jegyében 
tartotta csendesnapját a rákos- 
szentmihály-sashalmi eklézsia má
jus 5-ón. anyáknapján. A „kiváltkép
pen való ú r kezdő szakaszáról a 
délelőtti istentiszteleten, a középső 
szakaszról pedig a délutáni beszél
gető körökben volt szó. Négy cso
portban cserélték ki tapasztalataikat 
a szeretetben való élet gyakorlatá
ról a felnőttek, a tizen- és huszon
évesek és a fiatal házasok. 
Utóbbiak a gyermekeikkel együtt 
eleven illusztrációval szolgáltak tü
relemről és kedvességről, amint be
szélgető körükben a ki- és 
beviharzó gyermekeket pásztorol- 
ták, akik birtokba vették a .Vidám 
szobát" és a folyosót, mint futópá
lyát, s lehetett találgatni, ki kihez 
tartozik, s lehetett gyönyörködni a 
sokgyermekes családokban.

A/főkJy-Boruss István félórás or
gonajátéka vezetett át a záró isten- 
tisztelethez, amelyen az 
igehirdetést a napi ige befejező 
szakaszáról, a szeretet örökkévaló
ságáról dr. Hegedűs Lóránt püspök 
tartotta. A templomot szépen meg
töltő gyülekezet feszült figyelemmel 
hallgatta a múlandóság világának

legnagyobb szeretet-ünnepón, 
anyák napján, az örökkévaló isteni 
szeretet üzenetét e kettőnek köl
csönös egymásra utaltságáról. A 
végtelen, az egésszé tevő. az érlelő 
és a szemtől-szembe látás világos
ságába eljuttató örökkévaló isteni 
szeretet testesülni akar. és ennél

fogva nem csak a megváltásra szo
ruló földi-emberi-anyai szeretetnek 
van szüksége az örökkévaló isteni 
szeretet erőire, hanem a megvál
tást közlő isteni szeretet is keresi 
a testesülés útjain az emberszlve- 
ket. hogy konkréttá váljon: gyér 
mekké. családdá, anyaszent- 
egyházzá, anyaországgá, -  az er

kölcsi pesszimizmus és a fogyatko
zás-pusztulás ellenében új életté.

A gyülekezet meghatódva hall
gatta egyházunk első lelkészének 
köszönetét az asszonytestvérek 
iránt, akik az erdélyi menekültek 
megsegítésének többéves idősza
kában a munkának terhét hordoz
ták. és példájukkal bizonyságot 
tettek a soha el nem fogyó szeretet 
munkát -  kedvet -  idegzetet meg 
újitó erejéről.

Ez a menekülteket segítő szolgá
lat Rákosszentmihályon befejező
dött. Ide érkezők helyett az otthon 
maradókhoz igyekszik -  a többi bu
dapesti gyülekezethez hasonlóan -  
a rákosszentmihályi is eljuttatni 
adományát. jA szeretet soha el 
nem fogy", mindig meg megújul, és 
új utakat keres.

Az istentisztelet végén Kosdi Bé
la  presbiter énekkel adott hálát az 
édesanyák szolgálatáért. A csen
desnapról Isten szívén megpihenve 
és szeretetben összeforva tértek 
haza az eklézsia tagjai.

Pdnczél Tivadar

Ünnep előtt Rákospalotán
Buüafx^t egyik legrégibb református gyülekezetében, a rákospalota-óvarosiban az 

Ida pünkösd kiemelkedik az ünnepek sorából. Nemcsak a pünkösdi Lélek kiáradá
sának váradalma ci a szivekben, az a reménység, hogy a pünkösdi evangélium meg
újulást. lelki ébredést hoz a négyszáz éves gyülekezet életében, hanem az örvendezd 
hálaadás érzése is Otven évvel ezelőtt IM I. pünkösd vasárnapján népviseletbe öltö
zött leányok sorfala fogadu az Úr házába érkező hívek és vendégek sokaságát s a 
lelkipásztorok élén az újonnan épült templomba érkező dr. Ravasz László püspököt, 
aki ünnepi istentiszteleten adu át rendeltetésének a nehéz időkre épült. Isten dicső
ségét azóta hirdető '/ép templomot. Az építkezés 1938-ban indult Csaba Rezső építész 
tervei alapján, a gyülekezet lelkipásztorának, Bcnkő Istvánnak és gondnokának. Fábián 
Györgynek aktív közreműködésével a Rákospalota város álu l adományozott telken 
Az elkészült templom harangjai először 1941. pünkösd vasárnapján hívogatták a hl 
veket istentiszteletre, hálaadásra Isten megsegítő kegyelméért

Ezen a pünkösd vasárnapon újra hálaadó istentiszteletre hívogatnak a harangok 
Rákos palota-Óváros templomában, újra felsorakoznak a gyülekezet leányai ősi nép
viseletbe öltözve, hogy fogadják az ünnepi érzéssel érkező és ólömmel emlékező hívek 
sokaságát és köszónlsék a jubileum alkalmával a gyülekezetbe látogató és az igehir
detés szolgálatát végző.dr. Hegedűs l-orántot. a DunamcUéki Egyházkerület püspökét, 
a Zsinat lelkész! elnökét, valamim a gyülekezet ötömében osztozni kívánó, meghívott 
vendégeket. Reménység szerint ennek az ünnepi alkalomnak az áldásai, az igei unítás 
*■ az úraszUli közösség élménye sokáig élő és éltető marad a gyülekezet jövőjének 
útján » az immár öt ven éves templomban tovább szól az Úr Igéié, száll az Istent ma 
gasz.ulő ének és szolgál megváltó Urának az ősi gyülekezet.

id Stmonfi Sándor
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Gyülekezetépítés — Emberépítés
Az egyház, gyülekezet, közösség a 

Bibliában megtalálható olyan fogalmak, 
melyek talán koncentrikus körük formá
bban ábrázolhatók. A belső lényeges 
mag, a gyülekezet szíve, a hívők közös
sége, mely a gyülekezetben él s a gyü
lekezetek alkotják az egyházat. Sokszor 
Izrael egész népe úgy szerepel a Bibliá
ban, mint Isten gyülekezete, melyet Ő 
hozott létre, ó  védelmez és ó  rendelte 
vezetőit, akik ügyeltek a gyülekezet éle
tén?- Az Újszövetségben pünkösdkor 
megkeívsztelkedettek már jézus Krisz
tus mellett döntöttek, így lettek a gyü
lekezet tagjai.

Jó lenne, ha az egyháztagság kérdőéi 
az új Zsinat bibliai alapokon rendezné.

Hogyan lehet a gyülekezetépítő 
szolgálatban résztvenni?

Úgy, hogy járni kell a gyülekezet 
alkalmaira, hallgatni és olvasni kell 
rendszeresen az. Igét és azért imád
kozni, hogy szólaljon meg az addig 
csak hallgató Isten. Ha megszólított 
és Szentlelke által újjászült, akkor egy 
új időszámítás következik be az éle
temben, és akkor leszek a gyülekezet 
éló tagja. Egyidejűleg betagolódom a 
szentek közösségébe. Embert „meg
építeni", a jézus Krisztus melletti 
döntésre eljuttatni csak az isteni sze
retet képes. A mi szolgálatunk, hogy

ebben az „emberhalászásban" le
gyünk Isten munkatársai. Az Ószö
vetség nagy alakjai mind építkező 
emberek voltak. Isten emberei mind 
építettek hajlékot maguknak, többen 
oltárt és templomot is építettek az 
Úrnak- A Prédikátor szerint „ideje 
van az építésnek" (Préd. 3,3).

Mint egyházmegyei gondnok úgy 
látom, hogy gyülekezeteink egy része 
elesett állapotban van. Egyházunk
ban ennyiféle repedés talán még so
hasem volt. Mégis vallom, hogy „itt 
a kellemetes idő", itt van egy ui épít
kezés ideje. Vajha ezt a kairuszt, ezt a 
minősített időt felismerné hívő né
pünk, és félretéve minden akadályt, 
összefogna közös erővel, hittel, imád
sággal, s munkálná gyülekezeteink 
lelki megépülését.

Mire gondolok? Az építés alapja, 
fundamentuma a mi életünkben az Ur 
Jézus Krisztus. Csak erre a kősziklára 
szabad építenünk. Mint presbiterek, ar
ra kell törekednünk, hogy gyülekeze
tünkben mindezek szép rendben 
történjenek Minden dolgotok szerétéiben 
menjen végbe, mert a szeretet épít. A Ma
gyar Reformátusok II. Világtalálkozójá
ra több ezer testvérünk érkezik majd 
fővárosunkba. Fogadjuk őket testvéri 
szeretettel, ha lehet, otthonainkban is 
elszállásolva, vendégül látva őket!

Gyülekezeteinkben jó, ha van éves 
munkaterv. Az evangélizációk, csen- 
dcsnapok. konferenciák, kirándulá
sok időpontjait jó dolog előre 
egyeztetni. E célt szolgálhatja a Hit és 
Jövő is.

A hivő életet én is úgy képzelem 
el, hogy minden testvérnek legyen a 
gyülekezetében vagy a közegyházban 
valamilyen szolgálata. „Kiki amint 
kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfár
kodjatok azzal egymásnak, mint Isten 
sokféle kegyelmének jó sáfárai". (1. 
Péter 4,10).

Halta Tibor
a Bp - Északi Egyházmegye 

gnndnoka

A VELÜNK JÁRÓ KRISZTUS
Az Ű ltestam entunilian az esem é

nyek színhelyet között vannak szinte 
legendássá vált utak. Ezek közé ta r
tozik a  Jeru zsálem ből Em inausba ve 
zeló üt. Ez arról az epizódról vált 
híressé, amelyet Lukács evangéliuma 
Jegyzett fel. mint Jé z u s  Krisztus fel 
tám adása u táni m egjelenéseinek 
egyik történetét.

Hű svét vasárnap  a  tanítványok kö 
/ül kelten elindulnak Em m au s felé. 
Menetközben beszélgetnek. Miről? 
Term észetesen az elm últ napok szo
morú politikai szenzációjáról. Annyira 
el vannak merülve sa já t szem élyes 
tragédiájukba, hogy m ikor m aga a 
feltám adott Krisztus csatlakozik hoz
zájuk. Ót sem  Ismerik fel. Amikor 
megkérdezi tőlük, miről beszélgetnek 
és miért oly szomorú az ábrázatuk. 
megütközve veszik tudom ásul, hogy 
utttársuk. ügy látszik, messziről Jött 
ember, htsz nem tudja, mik történtek 
három napja a  fővárosban. Érdeklő 
dé9ére elm ondják a  szomorú hírt: ho 
gyan sem m isült meg a  reménységük, 
hogy a  Názáreti Jé z u s , akt próléta 
volt. „cselekedetben és beszédben ha 
talm as az Isten előtt é s  egész nép 
előtt*, meg fogja váltani tzráelt Mert 
a  főpapok és  a főemberek elfogatták, 
halálra Ítélték és  inegfeszittették ó t .

Erre Jé z u s  -  akit továbbra sem  Is
m ernek fel feddö hangon elm agya
rázza nekik mindazt, am it Mózes és 
a  próféták Krisztus szenvedéseiről és 
megdicsőüléséről megírtak. Ez még 
mindig nem elég. hogy fellsm eijék. ki 
az utltársuk.

Köztien elérnek a  faluba. Emma 
u s b a  Jé z u s  tovább akar m enni, de 
ők o lt tartják , mivel Immár beestek? 
dett és  a  Nap lehanyatlott. Jé z u s  ott 
m arad, kezdődik a  vacsora. Mikor a  
kenyeret megáldja, megszegi és  nekik 
nyújtja, ez végre az a  Jellegzetes gesz
tus. amitől megnyílik a  szem ük és 
felism erik ó t .  de ö  ekkor eltűnik e l
őlük. Most. utólag veszik csak  észre, 
hogy m ár ak kor Is éreztek valami 
rendkívülit, am ikor az Írásokat ma 
gyarázta nekik

Az esem ények h atására  rögtön 
visszatérnek Jeru zsálem be, ahol Is 
mét együtt találják  a  tanítványokat, 
é.s Péter élménye után ők Is elm ond
já k  történ etü k et

Félelm esen redlís é le tkép  e z  ró 
lünk. hétköznapi keresz tyén  emberek 
ró) és  hétköznap i ix iksáyunkrö i 
Annyira elm erülünk az esem ények 
szubjektív szem léletébe, sorsunk mi
atti panaszainkba, hogy mikor maga 
a meghalt és  feltám adott Krisztus

csatlakozik mellénk életünk ösvé
nyén. nem ism erjük fel. Sőt. ha nem 
úgy nézi a  dolgokat, mint ml. elke
seredett é s  rem ényünket vesztett em 
berek. azt h isszük, messziről Jött 
Jövevény: tájékozatlan.

Ezek a  tanítványok ts elsősorban 
az esem ények napi politikai Jelentő
ségét érezték, és  nem látták  benne 
Isten nagyszabású tervének, az egész 
em beriség m egváltásának történelem 
feletti, de történelem  form áló megva 
lósulását.

El tudjuk -e hinni, hogy m a ts és 
mindig az esem ények örök isteni terv 
szerint folynak, és  nekünk az a  fel
adatunk. hogy ezen belül m egkeres
sük. hogy a  sa já t életünkre 
vonatkoztatva ml az Isten terve és azt 
elfogadva. Igyekezzünk a  legteljesetib 
odaadással teljesíten i azt?

M agunknak Is. a  közösségnek ts 
csak  akkor lehetünk Igazán haszná 
ra. ha az úton haladva felism erjük a 
velünk Járó  Krisztust, majd követjük 
ó t  és  elhísszúk. hogy m indannak, 
am it ml gyakran rem énytelennek és 
tragikusnak látunk, ó  Igazi, őrök ér 
leim et adhat!

dr. FVrrs Péter 
nagyvárad téri gondnok
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Ai  unokák a 
nagyszülők »zemé- 
:>er. áiuiliUxin cso
dálatosak, rendkí
vüliek, okosak, 
nagyszerűek.

Nekem is ilyen 
unokáim vannak.
Nemrégen nálam 
voltak egy hétig. S 
mert az energia 
túlteng bennük, 
gondoltam, levi- 
sxern Ökot n játszótérre, ami mostaná
ban épült a szomszéd lakótelepen.

A játszótér pompás és minden abszo
lút biztonságos. A hintákat k is láncok 
bekapcsolásával lehet igényim venni.

Eszembe ju to tt gyerekkorom hintája. 
Ez egy kötélen lógott n fán, mindig félre 
állt. és sem elöl, sem hátul nem védett 
bennünket semmi a leeséstől. Nem em
lékszem, hogy leestem volna róla, meg
tanultunk kapaszkodni ezeken a gyenge 
alkotmányokon. Bezzeg a tervezett, cso
dálatos játszótéren nem ilyenek a  h in
ták. Pontosan kiszámítottak, még 
véletlenül sem lehet leesni róluk. Aztán 
van libikóka, mászó-létra és sok-sok ho
mok. Minden, ami ma egy gyerek szó
rakoztatásához kell. Ide n gyerekek 
nem játszani jönnek; it t  igénybe veszik 
a  nekik járó  szórakoztatást.

A játszótéren rajtunk kívül négy fia
tal anyuka is lejött agy-kétéves gyer
mekével. Csak én, nagymama voltam 
két gyerekkel, nekik csak egy-egy volt.

Beültették gyermekeiket a  hintákba, 
bekapcsolták n biztonsági Aveket, mint 
az autóban és elkezdték lakni a  hintát. 
Egyet-egyet löktek a  hintán, közben se 
egymáshoz, ee gyermekeikhez egy árva 
szót sem szóltak Ml egy óra ho&szat 
voltunk n játszótéren, ás ezalatt a négy 
anyuka egy szót sem szólt gyermekéhez. 
A gyermekek szépek, egészségesek, igen 
jól öltözöttek voltak. Idánként löktek 
rajtuk egyet, de senki sem szólt hozzá
juk .

Nekem, a vén nagymamának 
eszembe ju to tt az édesanyám. Kétéves 
koromig tudok visszaemlékezni. Min
dig m esélt nekem. Az én édesanyám 
nak volt mondanivalója nekem. A 
m eséire még most is emlékszem. Há
rom éves lehettem , szoptam az ujjam, 
és az édesanyám nekem m esélt. Mikor 
végére ért, én csak kivettem az ujja- 
mnt u számbóh s csak ennyit mond
tam : M ÉG! E s ft ú jra  elmondta, 
ugyanazt a  m esét. Én az édesanyám 
tól tanultam  beszélni. Nekem ANYA- 
nyelvem van, nem ÓVÓNÉNI- vagy 
ISKOLA-nyel vem.

Szegény kis lakótelepi anyukák, 
akiknek nincs unyaélményúk, m ert az

ó anyukájuk is rohant talán egész éle
tében, aki nem é rt rá  velük foglalkoz
ni! Most -  6k sem tudnak mit 
mondani a gyermeküknek. Megszül
ték a  gyermeküket, hogy legyen lak á
suk, de nem örülnek a  gyermeküknek. 
Nem tan ítják  beszélni ókét. Egy teljes 
áru hossznt csak egyet-egyet löknek a 
tervezett és biztonságos hintákon és 
nem szólnak. Egy árvn szót sem szól
nak. Nincs mondanivalójuk gyönyörű
szép kisgyermeküknek! Aztán 
mindenki csodálkozik, mikor felnőnek 
ezek a szép gyerekek, m iért lesz annyi 
kallódó gyermek, akik beszélni sem 
tudnak, csak káromkodni. És nem 
gondolunk arra , hogy n kallódó gyere
keknek kallódó anyjuk volt.

Kallódó anyák ... nem beszélnek. 
Egyet egyet löknek a  hintákon, és 
mindig várják, hogy egyszer törtéryen 
velük valami. Míg a h in tát lökik, arra 
gondolnak: dolgozni kellene menni; 
mikor dolgoznak, o tt is  csak egyet- 
egyet löknek a munkán. Olyan férjről 
álmodnak aki rengeteg pénzt keres. 
Az som bty. ha egész nap nincs otthon, 
caak keressen.
Kallódnak az anyák'
Segít-e nekik az onyaszen tégy ház?

Dr. Pásztor János né

Evangélizáció Budán
Az elmúlt évtizedben is volt 

többszőr hetes evangélizáció 
templomunkban (Szilágyi Dezső 
tér), s hozzá kiemelkedő igehirde
tők is hallhatók voltak falaink kö
zött mégis, úgy érzem a mostani 
hagyott mélyebb nyomott bennem 
(s remélem a gyülekezetben is). 
Persze érthető ez, hiszen korszak
fordulón élünk. Az Ige nemcsak a 
hittől, gyülekezettől, templomtól az 
elmúlt évtizedekben elidegene
dett, kallódó embereknek szól. ha
nem nekünk is, akik folyamatosan 
jelen voltunk a gyülekezetben.

Vissza kellett gondolnom az el
múlt évtizedekre az Ige mérlegére 
téve: .Aki utánam akar jönni, ta
gadja meg magát, vegye fel az Ő 
keresztjét, s úgy kövessen en
gem..." (Luk. 9,23.). Valóban, ifjú 
koromban, az 50-es, 60-as évek
ben nem lehetett másként követni 
nálunk Jézust. (E korszak harcai
ról. megrázkódtatásairól korábban 
írtam e hasábokon). Később azon
ban már békén hagylak bennün

ket a hatóságok, s én magam is tűr 
hetően érvényesültem a munkahe 
lyemem, s az általános 
életszínvonal is javult. Lehotett már 
nyugodtan folytatni a gyülekezeti 
munkát, építgetni templomunkat, -  
s közben komfortos életet is élni: 
családommal saját lakáshoz jutni, 
évente nyaralni, vagy éppen kül
földre utazni, stb Igaz, a gyülekezet 
nem szaporodott, de sok szegény 
sem fordult a gyülekezethez (vagy 
személy szerint hozzám) segítsé
gért. Az a kis adomány, amit 
hellyel-közzel adakoztunk a gyüle
kezeti diakónia javára, elég volt a 
néhány odaforduló segítségére. Fo
galmazhatnám úgy is: nem kellett 
már keresztet hordani, vagy húsba
vágó áldozatokat hozni Jézusért... 
A komfortos életben észrevétlenül 
.sikerült" leszokni ezekről!

Az idézett igeszakasz volt az 
egész ötnapos sorozat textusa. Ügy 
érzem, nekünk, „megkövóredett szi- 
vú" keresztyéneknek szóló isteni 
üzenetként hangzott el! A mai élet

ben előtérbe került az anyagi áldo
zathozatal szükségessége: nélkülö
ző emberek körüs-körül, s 
Egyházunknak is több anyagi támo
gatásra lenne szüksége a sokaso 
dó feladatok ellátásához. 
Ugyanakkor már gondot okoz az, 
hogy saját anyagi lehetőségeim 
szűkültek be. hogy magamnak és 
családomnak is (eleddig szokatlan) 
anyagi gondokkal kell küszködnie...

Elvétetett tehát a lehetőség, 
hogy a fölösleg tértiére adakoz
zunk, hogy saját igényeink megta
gadása és a szegényesebb élet 
keresztjének vállalása nélkül bi
zonygassuk keresztyén voltunkat. 
Népünk növekvő nyomorúsága kö
zepette Urunk döntés elé állít: ha 
valóban az ó  megváltottál vagyunk 
-  áldozatvállaló keresztyének le- 
gyünkl

KOrtSpáíaH László 
budai presbiter
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Szoli(d), de o(h) Glória
Kiváló meste

rem, az egyszerű
ség művésze 
felejthetetlen mó
don így foglalta 
össze feleke

zetűnk lényegét: „Látjátok a 
nyakkendőmet. Valaha remek 
formációt kapott, de a használat, 
valamint gyermekeim haszon
talankodásai miatt gyűrődése
ket, deformációkat szenvedett. 
Feleségem felismerte állapotát és 
szeretettel kezelésbe vette, radi 
kális tisztítás és vasalás nyomán, 
íme itt a reformáció" -  mutatott 
rá megújult ruhadarabjára.

Azóta rögződött, hogy egyhá
zam keletkezése nem csak a XVI. 
századhoz, hanem talán az 
„Ádám, hol vagy?" jelenetéhez 
kötődik. Amikor az ember elő
ször döbbent rá, hogy valami 
miatt rejtőznie kell, deformáló
dott. A „protestálás". az atyai 
házhoz való visszatérés vágyá
nak útkeresése, a krisztusi mű 
általi reformáció csak egyik ki
emelkedő és jellemző történelmi 
esemény abban a korban A re 
formátus név nem annyira elha
tároló megkülönböztetésre 
szolgál a többi keresztyén feleke- 
zettól, hiszen jellemzően nem 
őseink akartak kiszakadni az 
egyetemes egyházból, hanem ez 
a bibliás istenhivők nagy cso
portjának jelölésére szolgál.

Az I. Kor. 12.-vel összevetve a 
test azon tagjai, akik hitük sze
rint Istentől elrendelt hivatásuk
kal különböznek ugyan a 
többitől, de nem fontosabbak, 
nem alábbvalók a testrészek kö
zött. Nagy eleink alapvető érté
keket fogalmaztak meg, egyebek 
között a „semper reformari do
bét" folyamatosságát, amely bi
zonyos érzékenységet feltételez 
a torzulások meglátására és bá
torságot, mozdulási készséget a 
megújulásra Krisztus kereszt ha
lála és feltámadása által. Óseink- 
tól egy másik, máig érvényes

iránymutatást is kaptunk: „Soli 
Deo Glória, egyedül Istené a di
csőség", hogy ott fényljék lehe
tőleg minden szolgálatunkban: 
„mindent az Isten dicsőségére 
növeljetek" (1. Kor. 10:31.).

Hála Istennek ránk köszöntött 
egy korszakváltás, amikor totális 
diktatúrák dőltek meg, s  meg 
van a reménysége egy emberibb 
társadalom kialakulásának. Fel
színre kerültek a deformációk, 
torzulások, s a történelem taní
tott meg arra, hogy emberi erő
vel nem lehet „istenné" lenni, 
csak Isten erejével lehet emberré 
lenni!

A reformáció népének leiké
vel kell, hogy rokon legyen e fo
lyamat. Most kell
különösképpen éberen figyelnie 
Urára, hogy jól szolgálhassuk 
ó t, s így egyházunkat és népűn 
két. Most is adatott egy kiemel
kedő jeles alkalom, hogy só és 
kovász legyünk!

Előfeltétel: a saját házunktájá- 
nak tisztára seprése, gyűrődése
ink kivasalása. Nagy kísértés, 
hogy e világhoz szabjuk cseleke 
deteinket, átvegyük módszereit. 
Lsten dicsőségének felragyogta- 
tása helyett szolid emberi glóri
ákat hajszolva. Sokak reménye 
egyházon belül is, hogy „rehabi- 
litáltassa", vagy a másik oldalon 
„átmentse" „szolid dicsőségét".

A kor divatja most diktátort 
dönteni, miközben „szól a Fi
desz juszticia"(?!) A „sola scrip- 
tura" a hamis körlevelek, a sajtó 
szabados használatát, fordító- 
fordításait, „negyedik hatalom
má válását" jelentené? A 
mindenáron való általános tiszt
újítás félelmet, aggodalmat ger
jeszt, szellemi fegyvereket 
kovácsol, s kié és milyen lesz a 
szolid glória, ha közben újabb 
sebek esnek és ismét kimarad
nak a csendes érdemesek? Vajon 
szabad-e visszahúzódónak ma
radni, ha Isten hív, hogy kapott 
talentumainkkal szolgáljunk?

A korszakváltás idején illik 
ünnepélyesen és nyilvánosan el
határolódni, s ezt-azt megbélye
gezni, kollektív bűnbánatot 
tartani.

Jó lenne, ha egyházunk azon 
tagjai kezdenék, akik valaha 
osztottak Úrvacsorát és elmond
ták a szokásos mondatot:

„Fn, mint az én Uramnak, a 
Jézus Krisztusnak méltatlan bár, 
de elhívott szolgája, hirdetem a 
ti bűneitek bocsánatát...".

Hiteles-e feloldozásunk, ha mi 
mogkötőzöttek vagyunk?

Bizony „mind, ami kín s ütés 
ért, magam hoztam Reád.,.".

Jó lenne Zákeusként ottho
nunkban fogadni Jézust, s meg
próbálni mindent visszaadni, 
amit patvarkodással elvettünk 
Istentől és embertől, hogy idves 
sége legyen e háznak.

Jó lenne, ha csak a „makulát
lanok" dobálnák a köveket, a töb
bi pedig dolgára menne csendben 
a kegyelem szelíd utasításával: 
többé ne vétkezzél! ló lenne 
együtt örvendezve hálát adni a 
felszínre került új arcokért, tehet
ségekért és vigyázni arra, hogy 
semmi el ne vesszen, ami érték!

Párdy György

A KfcMM tagja 

*  *  *

Mégis térdepel

A Hívemnek nincsen lába, mégis 
térdepel

A lelkemnek nincsen ad ja . mégis 
esdekeL

Vágtam felem elkedik Ilon ád ,
H add láthassam  szent ártod.
Sétiek, nézlek, soha nem tinink Veled 

heteim.
Hűen és igazán csak Te fogsz szereim.
lehelek öreg, leiig, de nem leszek 

magam.
Mert Te mtndig velem leszel, 

drága, fá  Uram.

SpöuU Hedvig
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Am íg egy a k a ra tra  ju to tta k
(Pünkösdi tűnődé* a közösségépítésről)

(Olvasandó' Ap. Cs»t 1,14 2.1 ) 
Ha erről a  tíz napról lenne egy ama- 

!&' videófelvólelünk! Arról a  tíz napról 
Jézu s m ennybem enetel ó s  a  Lélek ki
től lése között Mi minden történt a  ta
nítványokkal, mennyi feszült pdlanat. 
egymásnak feszülő vélemény után ju 
tottak el oda, hogy .mindnyájan egya- 
karattal együtt va'ának*? 
Videófelvótelünk ugyan nincs, de Lu
kács az 1 rószbon sok mindent le je 
gyez Megtudhatjuk, hogy: .egy
szívvel-lélekkel fog'alatosak az imádko- 
zásban*. s az is kiderül, hogy a  fájó, 
kinzó, hetekig takargatott kényes kér
dés. Ju d ás árulása is napirendre kerül 
( t .1 5  20). A közösséggé formálódás 
két fontos elem e: közösség a  könyör
gésben ós a  kényes kérdések m egbe
szélésében. Talán napokig csak 
imádkoztak, az ogyre növekvő létszá
mú gyülekezetben ez tartotta a  lelket.

De egyszer csak  felállt Péter, nem bírta 
tovább, a  végtelenségig nem hordoz
hatja 6  sem . a  többiek sem ezt a  ke
serves emléket, ezt a  Krisztus ügyön 
esett foltot. Az árulás közöttük történt, 
olyan valaki tette, aki közéjük .számlál 
tatott*. Ott azon a szomorúságba for
duló utolsó estén , egyáltalán nem 
egyértelmű, hogy kiből is lesz a  tizen
kettő közül áruló, hiszen mindannyian 
döbbenten kérdezik .Én vagyok-é az, 
Uram?* (Máté 26,22). Egyikőjük feláll a 
vacsora asztaltól é s  elindul, hogy el
árulja Mestorét. Egy valaki közülük! Hát 
ez  az, ami miatt Péter nem várhat to
vább. b eszéln e kell rrandannyiuk kó̂  
zös, fájó emlékéről. Talán Itt kezd ez 
az eddig sokfelé húzó. sokszor szikrá
zó ellentétek között élő tanltványi c s a 
pat közösséggé formálódni. A közös 
könyörgés megteremtette azt a  szent 
atmoszférát, ahol elő lehetett jönni a 
kényes kérdésekkel. A tanítványok s e 
regéből fgy alakult ki az első gyüleke
zet, A gyülekezet építésének kétezer év 
után sincs m ás módja -  Dietnch Bon 
hoeffer írja: .Emberek gyűltek ö ssze, le
szállt rájuk a  Lélek... Először van a 
gyülekezet, azután megjön a  Lélek. A 
gyülekezet még nem egyház. Csak a 
LóIok által lesz azzá. De a  Lélek azokra 
száll lo. akik már összegyűltek... A 
megígért Lótokban annyira részesül az

egyén, amennyire egy összegyüleke
zett közösség tagja*,

A tanítványokból az imádságos kö
zösség , a  közös ügyek őszinte, takar- 
gatás nélküli m egbeszélése kovácsol 
gyülekezete: Készek a  Lélek érkezé
sére: egy akaratra jutottak. De nem let
tek egyformák! Fölismerték saját 
sokszínűségük értékeit, eljutottak odá
ig. hogy a  jó  közösséget nem egyforma 
em berek alkotják, hanem a  sokféle, kü
lönböző értékeket ogy közös cél érdé 
kében mozgósítani tudó emberek. Szép 
is, igaz «  de Saint Exupéry gondolata: 
.Szeretni egym ást nem azt jelenti, hogy 
egym ásra nézünk, hanem, hogy ogyütt. 
ugyanabba az irányba nézünk*. Gon
doljuk el. nem ez volna a  gyülekezeti 
közösségek é s  eg ész  anya- 
szentogyházunk nagy közösségének is 
a  megújuláshoz vezető útja: közös kö
nyörgésben áldott atmoszférát terem te
ni a  kényes kérdések beszóléséhez; 
egym ás értéke nek felfedezésével rá
döbbenni a sokszínűségben rejlő eröro, 
- 5  így. együtt, ugyanabba az irányba 
nézhetnénk Már nem visszafelé, -  ha
nem olőre: a  jelen kihívásai között meg
látva tanltványságunk m egélésének 
lehetőségeit

D obrecenyi Károfy István

A pápalátogatás évében

AZ EGYHÁZ SZENTSÉGE
Az egyház szent. Mit jelent az 

egyház szentsége? Róma szerint 
azért szent, mert udvintézmény 
(mintegy intézményesített kijelen
tés), melyben Isten akarata, igaz
sága és kegyelme a szentségeken 
(=sákramentomokon), mint kaná
lisokon át a hívek rendelkezésére 
áll: átomlik e világba.

Mi ezzel szemben azt valljuk: 
az egyház szentsége nem vizuális, 
hanem spirituális, amit úgy ér
tünk: Szent az egyház, mert Isten 
tulajdona, választott népe, melyet 
Szentlelke és Igéje által gyújtott 
egybe, nem valami profán cél, ha
nem saját célja szolgálatára. Ebben 
az üdvtörténeti összefüggésben, 
az egyház mint Krisztus teste va
lamiképpen visszatükrözi meny- 
nyei fejének, a feltámadott 
Krisztusnak szentségét.

Ez a szentség nem olyasmi, 
amivel az egyház, mint saját bir
tokával kérkedhet, tüntethet, vagy 
éppen előjogokat, társadalmi ki
váltságokat követelhet magának 
Még a reformátorok ajkán is meg
szólaló régi tétel: „Egyházon kívül 
nincs üdvösség", csak abban az át
vitt értelemben magyarázható: 
„Krisztuson kívül nincs üdvös
ség." De a krisztusi vagy más szó
val mondva: keresztyén jelleg sem 
valami magától értetődő ebben a 
világban. Akár intézményekről, 
akár személyekről, akár cselekede
tekről van szó, a keresztyén jelző 
használatával is csínján kell bán
nunk. Mint ismeretes, mikor Barth 
másodszor fogott a dogmatika 
megírásához, azt már nem keresz
tyén dogmatikának, hanem egy
házi dogmatikának nevezte.

Az egyház szenLsége nem ná
lunk van, hanem Istennél; mi efe
lett nem rendelkezünk Mi csak 
kereshetjük a szentséget. 
Amennyiben egyház vagyunk, 
annyiban okvetlenül keresnünk is 
kell, mégpedig úgy, hogy az egy
ház életnyilvánulásait, határozata 
it az Igének, s nem az egyház 
úgyvélt közéleti érdekeinek ren
deljük alá Az egyház tekintélye 
ugyanis nem onnan ered, hogy 
hirdeti a maga szentségét, hanem 
mindenkor kész meghajolni Isten 
előtt. Csakis Isten előtt, tehát a hit
beli engedelmességet éli. Mert az 
egyház szentsége is a hit dolga.

ár. Tlirök István

(RfezJrt a s icrr.A Dogmatika c  könyviből,
392-aW o)
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M I V O L T ?

BUDA
Dr. Varga József budai pr (rabi ért a gyűlé
s é t  szeretettel köszöntötte 90. szüle 
tésnapján ápniis u -én  Ó pedg ezt szép 
vorsetvel köszöntő meg a gyülekezet lelki 
gazdagodás ára. In közlünk késő. verselnek 
egyikéből:

Mint formátlan agyag

M int formátlan agyag fazekas mű
helyben
várja mesterének átform áló kezet.
Úg} várom én ú Uram Járnom  
Igéd átformáló, sugárzó melegéi, 
hogy H onád mehessek 
h  Tud lehessek 
mindörökre h l!
Tudom, hogy form átlan, nym  
ag/agod vagyok
rn Uram Jézusom, segíts nagy gondo
mon,
Fogadj irgalm adnak fényes sátorába, 
vágy kezedbe engem s form álj koron
godon
kedves edenynlde 
SrSkSs hiteddé 
már itt t  Jóidon!

Pünkösd vasárnapján volt 31 (Iául konfirmá
ciója Május 18-án szombaton 5 őrekor ad 
tak számot hitismeretükrö és szeretet
ve nd ég séget tartónak.

A templomról elopotl 14 vörösréz esőcsa 
tornál pötonatták védőrácsot is készíttetve 
qabb lopás elkerülésére A 130 000 Ft-os 
költségből a gyülekezet egyik presbitere vá! 
lalata ajándékozta a 40 000 Ft árú vörösréz 
lemezt.

BUDAFOK
A Marosvásárhelytől 12 km re levő MEZŐ 
PÁNIT a budafoki gyülekezet uwtvércyúle- 
kezeto
Április közepén a budafoki gyülekezet né
hány tagja és az énekkar autóbusszal fel
kereste a távoli testvéreket Szombaton 
reggel Marosvásárhelyt ifjúsági konferencián 
fartőn előadást dr. Pásztor János lellvpász- 
ter mintegy 40C fiatalnak. Délután a nőaző- 
vetség összejövetelén a kenyai 
keresztyének életéről vetítőn képes előadás 
hangzón el. majd este 8-kor tele fonatom
ban Mezőpaniiban az énekkar szolgálatával 
zenés áhítatot fartottak. Vasárnap mnd a 
Marosvásárhely. Kistumplomban, mind Me 
/őpamtban a Budafokról vtf ovar«géiium hir- 
donoton. A templomok zsúfolásig mogtoltok. 
A budafokiak sok ajándékot gyűjtöttek, ami 
elvituik magukxal, de az ajándékozók meg
lepődve tapasztalták, az ajándékozom* 
gazdagítanák meg őket kifogyhatatlan sze 
leletükkel.

BUDAHEGYVIDÉK
Apnís 7-én vasárnap megható lelki alkatom 
volt, Debrecenyl Károly István Ip. ez alka 
lommal több. mint harrrvnc hittaros gyerme
ket ke'eszteil meg A templom hely.séget 
zsúfolásig megtöltő istentiszteleten részt vett 
a Köln mellem Wermelskirche-Tonto gyüle
kezet lelkipásztora Is. oki köszöntötte a gyű 
lekezetet

Két testvérgyúlekezetünk van Erdélyben, az 
egyik Nagyomyén, Marosvásárhely mellen, 
a másik pedg Küsmődön Apnis 11-én este 
Debrecenyi Károly István lelkipásztor veze
tésével két fiatal testvérünk indult gépkocsin 
ás a hozzá kapcsolt utánfutóval hozzájuk, 
hogy a holland testvérektől kapón több má
zsa élelmiszert szétossza közöttük. A kös- 
möd. gyülekezetei látogatták meg Utukrói 
videóim készült, amit május első vasárnap 
ján gyülekezeti napon mutattak be.

A gyülekezet leocpásztora dr Nagy Tibor áp 
rilts másodk felében testvéri meghívásnak 
tett elegei az Egyesült Államokban 
Isten Irén* hálával adhatunk hírt erői. hogy 
ebben az évben is két alkatommal lesz kon 
tlrmáció Május 19-6n vasárnap pünkösdkor 
gimnazista és ogyetemsta testvéreink, majd 
négy héttel később június 16-án 12-14 éves 
korban lévő fiataljaink tesznek ünnepélyes 
fogadalmat a gyülekezet előtt, a 10 órai is
tentiszteleteken, és vesznek első ízben úr
vacsorát. Mindkét alkatommal, azaz május 
18-án szombaton és június 15-én szómba 
tón este 6 Órakor ünnepélyes presbiteri gyű
lés keretében történik konfirmandusaink 
maghalig olása. lényegében fülükről bizony
ságtételük.

CSILLAGHEGY
Tóth Ernő-re. a caJlaghegyi egyházközség 
altö és lamplomépilő lelklpásziorára errté 
kezet! a gyülekezőt május 5-őn. halálának 
20. évfordulója napján. A lelkipásztor veze 
t és év el az Óbuda temetőbe mentek a hívek 
és a simái hangzott a lettámalásról és örö 
kél étről szótő h itv e s . A tisztelet szeretet 
és kegyelet virágai .gazolták .Emlékezzetek 
meg a tt olőljárónokrőt. akik szólották rétetek 
az Isten beszédét. (Zsid. 13:7 ).

JÓZSEFVÁROS
A zsúfolásig megtelt templomba vonult be 
vi-ággal a kezében 12 hittanra járó. ás még 
meg nem keresztelt gyermek, egy felnőtt 
konfirmáló, valamint egy presbtercsalád új 
szülőn gyermekével, április 28 án a délelöt*. 
istentiszteletre Molnár András rövid igehir
detése után részesültek a Szent Keresztség 
aátoameHiúméban, majd emléklapok*! és 
könyveket kaptak. Egy megkeresztel gyér- 
mek szép vorsmondással tett bizonyságot 
öröméről. Az tfrúségi énekkar két kórus- 
számmal, a gyülekezet gondnoka, tír. fV.oók 
Pál meleg szavakkal köszöntötte őket sze
retteikkel együtt és megköszönte Molnár 
Andrásné leikészné firtoktasó munkásságát 
Ezután meghatódott szívvel vettek részt a 
családok és a gyülekezet tagjai az úrvacso
rái közösségben, amelyen az ágén dót Ko
vács BáJint ny. kktopás/tor végezte A 
gyülekezel tőiénél ében első ízben keresz

telek ogyszerre ennyi Iskoláskorú gyerme-

Május 5-án a 1/2 it-es  Istentlszteleton kö 
szöntöttök hittanos gyermekeink vers- és 
é^ekmondássai. az ifjúsági kórus énekszá
mokkal a jeleni evő édesanyákat D.u. 5 kor 
családi vasárnap délután volt. amelynek ke
retében megemlékeztünk a 100 éve szüle
tett Karácsony Sándor egyetemi tanárról 
hivő nevelőről.

KÁLVIN-TÉR
A gyülekezetben április 14 én 31 felnőtt tett 
konfrmáctOi tógádul mai Előtte közülük fi 
zenegyen részesültek a keresztségber Az 
egészítő  fél éven át tartott -  M.\us 5-én. 
anyák napja alkalmából a gyermekek a dél 
előtti stént-sztélét keretében köszöntötték 
szüleiket.

KISPEST RÓZSA-TÉR 
Pünkösd előkészítő sorozat volt május 14 
17. között, melyen az Igét Szabó intvén kút- 
sőullői úti lelkipásztor hirdette

KÓBANYA
1990 folyamán oivégnzte a gyülekezet az 
Ihász u 15 alatti gyülekezeti ház renoválá
sának jelentős részét 1 200 000 Ft kMsé 
geo E nyáron a befejező munkák vannak 
hátra {külső színezés, bádogozás, nyfiászá 
rók mázolása). Várható költségek 500 000 
Ft.

Most már vasárnaponként hérom istontisz- 
te-'etúnk van: fé' 9  és 10 órakor, valamint 
este 5 órai kezdettel

Jól látogatottak a havonta ogy vasárnap d.u. 
rendezett .Egyháztörténet! séták'. Aprlfeban 
megtekintettük a Hősök tere. Vajdahunyatí- 
vara együtteséi, s a Baross-téri eklézsia ju- 
brioum istennsztetotén vettunk részt. Május 
5-én vasárnap pedg: Kossuth-tér neveze
tességei. Batthyány örökmécses, Lánchíd 
útvonalát tetontettúk meg és a Szilagyi De- 
zső-tért egyház istentiszteletével fejeztük be 
utunkat

KÜLSÖ-KELENFÖLD 
A hittan vizsga rég! hagyományát kívánjuk 
ujja éleszteni. Pünkösd délutánján gyüleke
zet- szeretetvendégség kérőiébe” az összes 
-skálái hrttanos kérdésekre válaszol, együtt 
lesznek az tfjüaág és felnőtt gyülekezet tag
jaival a terkett asztatok mellett,

PASARÉT
Április 28-án vasárnap d.u. vök a Baáv-Ma- 
das Református Gimnázium Bethlen Gábor 
cse'készcsapata új tagjainak ünnepélyes to- 
g adata miét ele a pasaréti templomban A 12 
fiú és 5  leány meghatottan verte át az öreg 
cserkészektől a régi csapatzászlót, amit Ők 
43 éven át megőriztek.

PESTÉ RZSÉBET-KOZPONT 
A gyülekezetben május 12-én dr. Sarkad! 
Nagy Pál ny teológiai tanár hirdette az Igét 
Május 13-17. között pünkösd evangéüzádó 
volt. melyen az Igét Cseri Kálmán pasaréti
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l«*tkipí*snor és Vaiga Róbori boosrtotl lel- 
kész végnzto

PESTLŐRINC KOSSUTH-TÉR 
Evangélizációí sorozat volt május 12-18. 
közön, minden este 6 órai ko/Oottel. Igét 
hirdetett KAlmán Béla salétrom utcaj pres
biter

r Ak o s l ig e t
Május 5-én 22 serdüld Ifjú tett konfirmációi 
fogadalmat. Ekkor meglátogatta a gyüleke
zetei Tuuia Séák&i finn lelkésznö, Nancy 
Meatíer gyülekezeti tag a new-ycrtd test- 
vérgyülekezetoó' és dr. E. Joung Skócié- 
b6L

r Ak o s s z e n t m ih Aly-s a s h a l o m

Jóin!került hárorrr.apos konforondAt rendez
tünk Mátraházán 51 részvevővel a konfir
mandusok és a konfirmáltak részére A 
szerda esti vzonéves és a péntek esti hu
szonéves bíbllaöra taglétszáma örvendete
sen megnőtt Az április vég konfirmáció 
stanfcszteleten zsúfolásig telt tomplomb.-v' 
?3 tizenéves és 4 huszonéves konfirmált

SZABADSAG-TÉR
A gyülekezetben má|us 5-én Igét hudotott 
-John F Altén kanadai presbitenánus mo
derátor. Ugyanezen a napon hittanos gyer
mekeinkkel Nagykovácsiba kirándultunk, 
ahol az otíani h.-ttsrosokkai közös alkalmat 
tartottunk. -  Evangáhzáclöt tartottunk 
templomunkban május 13-18. között, es 
tértként 6 órakor Sípos Tas Töhötöm, Végh 
Tamás. Takaró Tamás, Fodor Ferenc, Ab 
lonczy Kálmán és Andor László szolgála
tával Téma. A Szentlélek az 
ószövetségben,

SZEMERETELEP
Aprfcs liö 29-én. dóvlán 6 órakor emléke 
retes presbiter! gyűlés volt a gyülekezet 
életében, amelyiken résztvetl az egyház 
megye elnöksége: Egri Miklós esperes és 
Sz iftgyl Sándor ogyházmegyei gondnok Is 
Ezen az ajkaimon jeler.iette b» Pándl J á 
nos lelkész, hogy május 1-vel nyugd^azá 
sát kéri Egri Miklós esperes méltatta a 
Inlk; pásztor itteni negyedszázados munká 
ját. s a  gyülekozet kérésére szeptember 
30-ig megbízta a heiyer.es lelkészt teendők 
végzésével.
Az egyházmegye Is elköszön volt lelkészt U 
nácsbíréjétől egyházmegyei főjegyzőiérfí. 
kerületi lelkészi kmécsbirAi&iól 
Aktod, Isten dicsőséget töretlenül szolgáló 
aktv nyugállományt kVénunk szóig sáriunk
nak az Igével:

.BOLDOG EMBER AZ. AKI A KÍSÉRTÉS- 
BEN KITART; MERT MINEKUTÁNA MEG 
PRÓBAlTATOTT. ELVESZI AZ ÉLETNEK
k o r o n á já t  am it az ú r  Íg é r t  az o t
SZERETŐKNEK (Jak 1,12.).

ÚJPEST-BELSŐVAROS 
Az újpest-belsővérosl gyülekezetben ápri
lis 14-én. III. 21-én presbiteri gyűlés kere
tében köszöntöttük Bárdy Ferenc 
gondnokot. Móréh Mihályt és Szíégyi Már 
tont, akik 40 éve. és Möréh Tamás orgo
nistát. aki 15 éve végzik a presbiteri 
szolgálatot - Apnlls 28-án teológus-nap 
volt, amelyen Czövek Olivér V éves hall
gató hirdette az Igét és Wébel Zsolt V, 
éves beszé't a budapesti Teológia életéről 
Ez alkatomból a gyülekezet 6 000 Ft-tal 
járult hozzá a végzős hallgatók palástjának 
eikésztáséhez. Május 5 én 30 ifjű kon
firmált, közülük 4 leányt kereszteltünk Is 
Délután szorototvendégség keretében kö
szöntöttük az édesanyákat és megbeszél
tük a nyári táborozások programjait -  
Május 13-18-lg minden osto 7 órakor pün
kösdi úrveceorai előkészW istentszteleiet 
tartottunk vendéglgehirdetők szolgálatá
val.

*  *  *

KIFIGYELŐ

címmel ismét megjelent a külsó- 
kelenföldi református ifjúság lap
ja. Hat oldalon tájékoztatnak 
ifjúsági konferenciáikról, hazai és 
külföldi találkozókról, melyen töb
ben részt vettek. Bizonyságtevő, 
hitépitő írások, versek tanúskod
nak a fiatalok eleven hitéről. A lap 
elkészítésében közreműködtek 
Kálmán Péter lelkipásztor. Ung
vári Ilona, Gombos Éva, Rá ez Áj- 
pád, Zámbó András, Matosa 
István JFI"-tagok.

*  *  *

Ez a mi kincsünk 
cserépedényekben van...

(II Kor 4.7.)

TŰZ
LÁNC
LÉLEK

FOLYAM
rEZSDfTÓ
FUVALLAT
KITÁGULÓ
HORIZONT
GYŐZELMI
LENDÚtET

BOLDOG
ÉLET
SZÉP
LÉT

Vf*ro»i Bálim

Pályázat
D ibü oi tó r té n © t-© lm o n d ó  

v e r s e n y r e .
V ________________ ___________________/

A verseny célja:  a gyülekezeti gyerme
kek biblia ismeretének elmélyítése, el
őadókészségük fejlesztése, a 
gyermekek és a szülők közös mozgó
sítása egy gyülekezeti esemény érde
kében.

Feladat: egy szabadon választott és 
két előre meghatározott bibliai törté
net hú és megelevenítő előadása.
A felsőtagozatosok számára a követ
kező két történetet jelöltük ki:
1. Dániel társai nem akarják imádni 
az állóképet, ezért tüzes kemencébe 
vetik őket (Dániel 3,1-33).
2. A gazdag és Lázár története (Lu
kács 16,19-31).
Az alsótagozatosoknak az alábbi két 
történetet választottuk:
1 Dávid legyőzi Góliátot (1. Sám 17. 
1-52).
2 Zákeus megtérése (Lukács 19,1-10).

Szempontok: biblúű szöveghúsée, él
ményszerűség, helyes magyarság.

Korhatár: általános iskolai kor, külön 
alsó . külön felsőtagozat.

jelentkezés: a gyülekezeti lelkészeknél, 
hitoktatóknál.

A versenyek időpontja:
Egyházmegyei elődöntők: 1991. má
jus
Fgyházkerületi elődöntők. 1991. szep
tember

Országos döntő: 1991. október 

Díjak.
A felsőtagozatosok 1. dija: fényképe
zőgép

Az alsótagozatosok 1. díja: diavetítő 
és diafilmek (bibliai történetek, ma
gyar történeti mesefilmek}.

További dípk: könyvek, hangleme
zek.

A pályázat kiírtíja:

Református Fiatalok Szövetsége 
(RFF1SZ)

u



éné dpicMHOT, éné
MI LESZ?

BUDA

Minden hónap második vasárnapján az 
»•*« 6 órai istentiszteleten Refoimitus 
Gimnáziumunk (Baár-Madas) a Szilágyi 
Dezső téri templomban IFJÚSÁGI Isten
tiszteletet tart és énekkara szolgál. -  Má
jus 29-cn. szerda este 6 órakor két énekkar 
részvétel zenés áhítat lez,. Június 2-án a 
délelőtti 10 órai istentls/tcletm a hitokta
tásban részesült gyermekek számolnak be 
csoportonként a bibliaUmerctükről.

CSILLAGHEGY

Június 2-án délután 4 órakor JUBILEUMI 
HALA Á lló  ÜNNEPÉLY lesz. Az egyház - 
község i- u templom is 50 éves. Ezen az 
ünnepélyen dr. Hegedűs Lóránt püspök
igehirdetéssel szolgál, és generális vizitá- 
ciót tart. Mindenkit szeretettel várunk!

JÓZSEFVÁROS

Május utolsó vasárnapján a hittanra járó 
gyermekeink évzáró istentiszteletét tart
juk meg.

KÁLVIN TÉR

Május 23-án. csütörtök este 6 órai kezdet
tel hálandó zenés áhítat lesz abból az al
kalomból. hogy befejeződött a templom 
orgonájának három éven át tartó felújítá
sa. A két és negyedmillió forintnyi felújí
tási összeget a gyülekezet és az Országos 
Filharmónia adta össze. A felújítás Kováts 
Endre. Máté János és Trajtler Gábor orgo- 
naművészek odaadásának köszönhető. -  
Május 25-én a gyülekezet mintegy 90 tag
ja két autóbusszal gyülekezeti kirándulá
son vesz részt, a Kalaton/üred - Veszprém 
- Zirc-Almás-noszmély útvonalon. Jú 
mus 17-től a mátraházai Idkészudülőben 
egy hetes gyülekezeti konferencia lesz. 
melynek központi témája: Urunk, taníts 
minket imádkozni!

KISPEST RÓZSA-TÉR

Május 2ö-án este 6 órai kezdettel evangéli- 
záció lesz. mdyen a Keresztút nevű zenekar 
is közreműködik. Május 25-264n a gyük- 
k m t szabadsigforrisi telkén a konfirman
dusok. ri-szvételévd csendes hétvége lesz

KÁKOSUCET

A gyülekezet iskolájának beindítására ősz
szel kerül sor. A református I. osztályba 
20 gyermeket írattak be. -  Június 9-én, va
sárnap délelőtt ”0  órakor lesz az évzáró 
hangverseny a gyülekezeti ifjúsági és 
gyermekénekkar közreműködésével

RÁKOSSZENTMIHÁLY
SASHALOM

Pünkösdhétfő este I/2 7-kor templo
munkban ökumenikus istentiszteletet 
tartunk, amelyen a baptista központi if
júsági énekkat végez szolgálatot -  Má
jus 26-án vasárnap délelőtti 
istentiszteletünkön ünnepélyes hittani 
évzárón a tanulócsoportok tevékenyen 
részt vesznek. Balatoni nyaraló konfe
renciáinkra még ezen a napon jelentkez
ni lehet.

ÚJPEST-BELSÓVÁROS

Június 9-én. d .a  4 órai kezdettel tanévzá- 
ró ünnepséget tartunk a gyülekezeti hit
oktatásra és a konfirmáció l. évfolyamára 
járóknak.

*  *  *

jr
O, Uram

Ó, Uram, segíts nekem, 
vigyázd Hetem ó  minden lépésem 
Ne hagyd, hogy a  hűn eUsábiLson, 
irigység elvakílson, szeretet töltse 
be szivem, életem.

ő ,  Uram, segíts nekem, 
vigyázd életem és minden lépésem. 
Ne hagyd, hogy félelemben, 
gyáván éljek, 
embereknek tetszelegek, 
csak mindig Terád nézzek,
Uram, Istenem.

Rácz Árpád

(Megjelent a külső-kelenföldi református 
ifjúság lapjában)

A szerve sztótxzot hág tagi* Saiusz Árpád 
Hantos Jonő, Szabó István. Takaró Tamás 
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SzortwKrtösóg Református Esporoa Hrvntn: 
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Tokifen 133-4057

A lap fenntartása gyUekozeo és egyén: 
adományokból történik molyok befizetése 
a lottóén hrvatttokban. vagy a 2009 «s 

csekken krhotségo*

Készolt a Novo torra Kft Nyomdájában 
Feéetós vezető Szó koros Géza

TEáTVÉUI KÉDíMM
Kedves Olvasónk!

Isten  trántt hálával nyú jtjuk  á l 
kórós értesítőnk e lső  szá m á t a  
ké t  budap«>$ri egyh á zm eg ye  ö t ven  
gyü lekeze tének , s  vgul*-n je lez  
ziik: lapunk kőve tkező  szá m a  ter
veink szerin t szep tem ber ek jén . 
Iskolakezdésre Jelenik m eg Ezért 
a u g u sztu s  20-lg várjuk gyü leke
zett tagjaink, presbitereink, lelké
sze in k  búsait.

ta lp u n kka l s ze re tn é n k  d o k u 
m en tá ln i é s  n y ih ú n o s s á g  elé  
tárni K risz tu s  te s tén ek , a z  
a n y a sze n ti.y y  h á zn a k  a z t  a  lelki- 
szellem t-crkőícsí g a zdagságá t. 
am it ő  kegye lem bő l m tn U y y  őf 
ven ezer  fő v á ro s i re fo rm á tus  fest 
vérünk  é letében  megteremtett. 
Segíteni k ív á n ju k  a h ite k  é s  b ib 
liá i  s ze m lé le te k  közö tti b ékés  
1 -gység k íá b rá zo lM á sá l. a  Jele  
b a rá t m á ssá g á b a n  a  K risztus  
m egválto tt g y e rm e k é t fe lism erő  
é s  tis z te lő  türelem  ann y ira  sziik- 
s é y e s  n ö veked ésé t. Vuíj/uk, 
liogy a z  e g y h á z  a  g y ü le k e ze tek  
b en  éL E nnek a z  é lő  reform átus  
e g y h á zn a k  a z  ü zene te it, é r téke 
lt. éU-tmegnyÚi'ánulásaU k ív á n 

j u k  la p u n k  szo lgála tával 
Ism ertté  tenni. S ze rk e sz té s t  
s zem p o n tu n k  w llíozatlan: az
e g y e te m e s  p a p sá g  reformátort 
e lvé t gyakoro lva . m ű id en  (•pllő -  
a z a z  h ívó  sze llem i a lá za tta l é s  
evangélium i s ze re te tte l bíráló  -  
írá sn a k  h e ly t a d u n k  A  v iszá ly-  
kellő . íté lkező , ktzáró la tfossági 
Igénnyel fe llé p ő  s ze rző k n e k  
m ásho l kell keresniü k a  nyiluó 
nosságo t. K iengeszteln i, g yó g y í
tan i s ze re tn é n k  a x  íro tt Szó . a  
továbbado tt Ige k e g y e lm év e l  
E g ym á s  h ite álta l épü ln i é s  ép! 
leni óhajtunk. E zért k é r jü k  Olva 
sóinktól a  biblikus, hit va llásos  
sze llem ű  írásokat. A  kézira tok  
lerjtrhA m e lehetőleg a  k é t oldalt 
n e  ha lad ja  meg. T estvért m egér
té se k b e n  b ízva , a z  Igével kő  
s zö n tú n k  T iteket:

-AZ ÚR JÉ Z U S  KRISZTUS KE
GYELME ÁLTAL HISSZÜK. 
HOGY MEGTARTATUNK' (AP
CSEL. 15.11.).

A szerkesztő  bizottság
nevében:

B ékefl Lajos
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