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Iskolakezdésre

J ó n á lá n  és Dávid barátsága
( I .  Sám uel 1 8 , 1  -S .)

Az ú j iskolaév sokak szám ára azt 
jelenti, hogy visszatérnek barátaik 
közé, akiket talán több hónapig nem  
láttak. Sokan ú j iskolába is  kerülnek, 
s nekik ezután kell új barátságokat 
kötniük A tanév kezdetén hadd ta
nítson bennünket Isten Igéje, hogy 
m ilyenné form áljuk barátságainkat

Három dolgot em elek ki Jónátán 
és Dávid barátságából.

1. Jónátán szövetséget kötött D órid  
d al A szövetség a bibliai időkben na
gyon sokat jelentett. Az em berek 
közötti szövetségkötéseknek az  volt 
az alapja, hogy Isten is  szövetséget 
kötött az  ó  népével, az  em berekkel. 
Isten szövetségének m intáját, p é ld á it  
akarták az em berek is  követni. M i
lyen az Isten szerinti szövetség? Isten 
nem  az em beri érdem ek alapján köt 
szövetséget. Az ó  szövetsége kegyel
mi kiválasztásra épül. Tüdta ezt jó 
nátán is. A pja, Saul volt Izrael első 
királya, s  utána Jónátán lehetett volna 
a trónörökös. Isten m égis úgy d ön
tött, hogy D ávidot, az  egyszerű pász
torfiút választja ki a  nép második 
királyául. Isten szabad döntését Jóná- 
tán is elfogadta. Isten nem  csak a ki
választás pillanatában nem  nézi az  ő  
kiválasztottai érdem eit, hanem  örök
re köti szövetségét. K ésőbb sem bont
ói fd  azt, m ég akkor sem , m ikor 
szövetséges társa m éltatlannak bizo
nyul kiválasztó szeretőiére. Izrie l né
péhez is  hű m aradt, D ávidhoz is hű 
maradt.

Tedd erre a m érlegre baráti kap
csolataidat! N e függjön a hangulatod
tól, hogy barátja m aradsz-e valakinek 
vagy sem- Ha egyszer alapos m érle
gelés után barátodul választottál va
lakit, akkor maradj hű akkor is, 
am ikor nem  tetszik barátod pillanat
nyi m agatartása. A barátság: frletós 
döntés, azután húség.

2. Jónátán Dórádat m agával egyenlő 
szintre em elte. így olvastuk: úgy sze
rette őt, m int önm agát. Károli veretes 
szépséggel így fordítja ezt: úgy sze
rette ót, m int a saját lelkét. Jonatán 
nem  tekintett a közöttük lévő különb
ségekre. M ás társadalm i osztályba 
tartoztak, nyilván m ások voltak a 
szokásaik, esetleg a nézeteik is egyes 
kérdésekben A barátság  azonban az 
egyik em bert a  m ásikkal egyenlő szintre

emeli. Ugye, a Te baráti kapcsolataid 
sem  szem é leválogatásra épülnek? 
M a, am ikor különböző okok m ialt so
kan lenéznek másokat, Te kövesd Jó 
nátán példáját abban is, ahogyan az 
ő lelke összeforrt D ávid Idkévd .

3. Jónátán ajándékokat adott D ávid
nak. El tudom képzelni, hogy a ki
rályfi ruhája, kardja olyan különleges 
volt, hogy mindenki felisrrcrto. 
O lyan csak egy volt az országban. 
Biztosan Jónátánnak is  a szívéhez

nőtt a szám ára egyetlenszerűcn ké
szített ruházat és fegyverzet. M ikor 
m egvált tőle, m intha a szivéből ha
sítottak volna ki egy darabot, ö  azon
ban jó  szívvel tudott adni. Tudott 
lem ondani, áldozatot hozni. Te tudsz- 
e  barátodnak valam i olyat is adni. am i 
szám odra különösen kedves?  Tudsz-e, 
ha kell, önfeláldozó lenni?

Jónátán m indebben csak  előképe 
volt A nnak, aki tökéletes példát adott 
a barátságra: a mi U runk Jézus Krisz
tusnak O  új szövetséget kötött m ind
nyájunkkal, a  m i alkalm atlanságunk, 
érdem telenségünk ellenére, ó  hű m a
rad akkor is, ha m i hűilenkedünk. Jé
zus bentiünket, bűnös embereket, 
m egváltó halála és  feltám adása állal 
felem elt a m agáéval egyenlő szintre: 
mi is Isten gyerm ekei lehetünk, ó  
nem csak gyógyító, tanító m unkájá
val a jándékozott m eg sokakat, hanem 
életét is  adta értünk, az Ó  barátaiért 
(János cv. 15,13-14).

Isten olyannak terem tette m eg az 
em bert, hogy szükségszerűen kap
csolatban kell lennie másokkal. Igazi 
mély barátság egy-egy fiatal életében 
csak néhány em berrel köthető, mert 
a többi társunkkal egyszerűen nincs 
is időnk egym ást m egism erni, egy
m áshoz szoros baráti kapcsolódást 
kialakítani és  ápolni. Ezért nagyon 
fontos, hogy Isten m ondhassa meg 
nekünk, m ilyen szem pontok alapján 
alakítsuk baráti kapcsolatainkat, mert 
csak ekkor tapasztalhatjuk m eg an
nak igazságát, am it Jónátán és  Dávid 
életében is Láttunk, és am it a Példa
beszédek így fejez ki: M indig szeret 
a  barát, d e  testvérré a nyom orúság
ban válik (17,17).

B alta  Péter
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Nemzedékek egy célért
^  Elhangzott a Szív utcai Erkel Ferenc általános iskola ökumenikus tanévnyitó istentiszteletén.

a Szent Család plébániatemplomban, református lelkésztől.
^ Textus: 1. Jn. 2:8-10, 12-13.____________________________________________________ j

A keresztyén istentiszteleten -  kü 
lönösen egy ilven ünnepélyes, közös 
iskolai évnyitó alkalm on -  az  a leg
fontosabb kérdésünk: m it üzen ne
künk most Isten? M it akar velünk és 
tólünk U runk? Jézu s K risztus kedves 
tanítványának, János apostolnak le
vele alapján halljuk a választ!

1. Különböző nem zedékek élnek 
együtt a  társadalom ban. így  van ez 
a családban: vannak nagyszülőitek, 
szüléitek és ott vagytok ti, a legfia
talabb nem zedék. Az iskolában is le
het látni ezt a  korral összefüggő 
rétegezódést: idősebb és  fiatalabb pe
dagógusok tanítanak benneteket, de 
a tanulók között is m eg lehet külön
böztetni a felsősöket és  az alsósokat; 
gondolhatunk azonban a közép- és 
főiskolába járókra is. Az apostol ezt 
a fontos szem pontot szintén észreve
szi a gyülekezetre nézve is (mint 
ahogy m i is látjuk itt, a tem plom ban). 
Külön és  együtt m egszólítja körleve
lében a gyerekeket, az ifjakat és  az 
apák nem zedékét.

M iért is követik egym ást láncolat- 
szérűén a korosztályok? Téved az és 
rosszul érti Istenünk akaratát, aki úgy 
képzeli, hogy a nem zedéki különbö
zőségek az  ellentétek kihangsúlyozá- 
sára és  kiélezésére valók. 
Engedetlenül járunk el mi, idősebbek, 
ha azt hisszük, hogy évtizedeink szá
nra fölényeskedésre, parancsolgatás
ra, a kisebbek lekezelésére vagy 
éppen gorom baságra jogosít fel ben
nünket. Erre János később utal is le
velében. De ti, fiatalabbak, a 
gyerm ekek is  rosszul teszitek, ha ele
ve ellenségeket láttok bennünk, idő
sebbekben, ak ik  úgym ond -  nem 
értjük m eg az ifjúságot, netalán erő- 
nek-crejével korlátozni akarnánk sza
badságotokat, s ezért alattom osan és 
tiszteletlenül ki kell játszanotok m in
ket.

A nem zedékek nem  egym ás ellen  van  
mik rém iéivé, hanem  egym ás m ellé, egy
m ás öröm ére és seg ítségére. N em  
véletlen, hogy János apostol is  szinte 
egy lélegzetvétellel szól a különböző 
korosztályokhoz.

2. Felsorolhatatlanu! sok  minden 
összeköti a nem zedékeket. K ülönö
sen Isten, aki m indannyiunknak nagy 
„A " kezdőbetűvel írt Atyánk. Ő ben
ne, Ó  előtte m ég mi, felnőttek is 
„gyerm ekek" vagyunk, és ti, a  fiata
labb generációk Felőle nézve testvé

reink. Összeköti életünket, egym ás 
iránu szolgálatunkat az egy M egváltó 
Krisztusunk, akit egyre jobban m eg 
kell ism ernünk, akiben egyedül van 
bűnbocsánatur.k, és aki által egyedül 
lehet a gonoszságot legyőzni. Isten 
evangélium a egyaránt szól kicsiknek, 
nagyoknak; legfeljebb a hangszerelés
ben, a tolm ácsolás nyelvében lehet 
különbség, de az üzenet azonos.

3. A minden nem zedékhez szóló, 
azonos üzenetet Ján o s apostol így fo 
galm azta m eg összesűrítve: „A Sötét
ség  szűn n i kezd. és az igazi világosság  
m ár fén y lik."  Ez a kijelentés tulajdon
képpen m indannyiunknak közös re
m énysége hazánk, Európa és  az 
egész em beriség sorsdöntő változásai

között. Egyúttal társadalm at, iskolát, 
egyházat, családot és  a korosztályo
kat m ozgósító közös parancs, közös 
cél és  érdek.

A fiz ika i sötétség  is különösen ha 
váratlanul ránk szakad -  peszófys és 
félelm etes tud lenni Csak botorkálunk, 
elvétjük lépésünket, összetévesztjük 
a tárgyakat. A sötétség leple alatt a 
bűn kísértése is hatványozódik. M i
lyen nagy öröm, am ikor a sötétben 
hirtelen kigyullad a fény, vagy végre 
felkel a N ap. M inden m ás és  valódi 
megvilágításba kerül.

ítt János azonban nem  a  fizikai sö
tétségről és  világosságról szól, hanem 
átvitt értelem ben használja e  kifejezé
seket. Értsük mi is így m ost!

Lehet m ú velidési, ku lturális voru tko  
zásban beszéln i az em beri értelem , a  szel 
lem i élet Sötétségéről. A hétköznapi, 
közönséges tudatlanság is roppant 
nagv veszélyeket rejt m agában, még 
hal^lthozó is  tűd lenni. Ha nem  is
m erjük az Isten által terem tett világ 
és  élet törvényszerűségeit, az em ber 
és  a társadalom fizikai és szellem i fel- 
építettségét, a rész é s  egész összefüg
géseit, ha nem látjuk a történelem  
m enetét, ha nem tanulunk m eg gyö

nyörködni az igazságban és  szépség
ben, akkor a káoszba, a barlangi em 
ber prim itívségébe és  végül a 
sem m ibe m erül alá a  létünk. Az iŝ  
kóla, a tanulás, a m űvelődés célja ép
pen az, hogy világosságot gyújtson 
az  em ber fejében, hogy szeressük, ért
sük és  értelm esen vállaljuk a  második 
évezred végén világunkat és  sorsun
kat.

Lelki erkö lcsi vonatkozásban  is lehet
séges a  sötétség . János apostol éppen 
erre gondol elsősorban. A közöttünk 
lévő legkisebbek is tudnak m ár a vi
lágunkban és korunkban felgyülem 
lett sok gyűlölségről, az  erőszakos 
cselekm ények elszaporodásáról, az 
itt-ott eldördülő fegyverekről, az ott
honaikból kiűzött ezrekről-m illiókról, 
az éhen halt és m egölt gyerm ekekről, 
a kallódó, kiégett, é letunt em berekről, 
a széthull! családokról. Ezért lelki-er
kölcsi téren is legalább annyira szük
ségünk van a világosságra, mint 
kulturális vonatkozásban.

Isten első szava a Biblia szennt nem 
véletlenül volt ez: leg y en  világosság! Jé
zus Krisztus, a mi Megváltónk ennek 
érdekében jött el hozzánk, és egy nagy 
ünnepen emelt hangon adta tudtára Iz
raelnek és az egész emberiségnek: „Én 
vagyok a  v ilág világossága!"  Ez a  kijelen
tés ma is érvényes! ó  tudja kegyelem
be')! rendbe tenni. Leikével újjászülni a 
megromlott embert cs  alkalmassá tenni 
a szeretetben való, szolgáló életre. Ó  
képesíthet bennünket, különböző nem
zedékeket is, hogy ne egym ás ellen, ha
nem  egymásért, egym ás javára, 
egymást segítve éljünk.

lá tjá to k , ezért is van szükség hit
tanra, vallásoktatásra, valláserkölcsi 
nevelésre. M i, hívó em berek úgy 
érezzük, sőt m eg vagyunk győződve 
róla, hogy- az cm berréválás teljességé
hez ez is feltétlenül hozzátartozik, 
ö rü lü n k , hogy a  jelenlevő szülők ezt 
m egértették, gyerm ekeiket beíratták 
hittanra. A beíratott tanulókat pedig 
hívjuk, hogy saját üdvösségük érde
kében éljenek ezzel a nagy lehetőség
gel, hűségesen látogassák az órákat, 
és velünk, lelkészekkel együtt „tanul
ják a K risztus". H isszük, hogy ez a 
lelki m unkánk nem csak nekünk, a 
résztvevőknek lesz hasznos, de hasz
nára válik kisugárzása által minden 
em bernek.

id . P á ll L á sz ló
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VÁRJUK A LÓNYAY ÚJRAINDULÁSÁT!

Dr. Banda Kálmán és Dobos Ágoston, ő Budapesti Református öregdiákok Török Pál 
Egyesületének elnöke és titkára levelet intézett Egri Miklós espereshez, melyben egyebek 
között ezt írják: „Előterjesztjük a Lónyay utcai Budapesti Református Gimnázium új
raindításának koncepcióját... Ebben kimutatásra kerül, hogy a volt gimnáziumi épü
letben a tanítás megindítható... Továbbra is tevőlegesen szeretnénk részt vállalni abban, 
hogy az Űr Isten segítségével az Alma Mater ismét betölthesse hivatását anya- 
szentegyházunk és népünk szolgálatában".
A 14 oldalon előterjesztett újraindítási koncepció tartalmazza az iskola rövid tör
ténetét. államosítása körülményeit. Jelenlegi használatát, s felvázolja az újraindí
tással összefüggő pedagógiai, építészeti és pénzügyi terveket. Az alábbiakban az 
előterjesztésből idézünk. -  a Szerkesztő._________________________________________

„Az államosítás élőn a Lónyay utcai 
Református Gimnázium kiváló hírnév
nek örvendett, képviselte és megvalósí
totta a .Lux in tenebri** jelmondatát. 
Sok híres tanítványa közül hadd emeljük 
ki Szentgyörgyi Albert Nobc!-dfjas bio
kémikust. aki 1913-ban érettségizett a 
.Lónyay'-ban. Itt tanult Csonka |áno* 
feltaláló is. De ma is élnek, dolgoznak 
az iskola kiváló tanítványai, egyetemi la
nárnk akadémikusok A / oktatás m agas 
színvonalát jellemzi -  ha áttételesen is

hogy az államosítás után tanáraink 
legtöbbje főiskolai vagy egyetemi tanár 
len. szaktantárgyának elismert, kitünte
tett művelője.

A híressé vált tanítási és nevelési tra
díció folytatásaként olyan iskola kapuit 
szeretnénk megnyitni, amely az alábbi 
szempontokat figyelembe véve fog mű
ködni.

Az iskola iránt várható  egyházi, 
társadalm i igény

Erőteljesen megnőtt az egyházi is
kolák iránti igény. A Református Egy
ház Zsinata deklarálta iskoláinak
jogfolytonosságát. A lónyay utcai Re 
formátus Gimnázium a Budapesti Egy 
házmegyek iskolája legyen, 
igazgatótanácsi irányítással. Az igazga
tónak és néhány tanárnak képviselnie 
kell az iskola eklézsia mivoltát. A már 
említett tanítási és nevelési hagyomá
nyokat korszerű, új ismeretekkel, érté
kekkel kell gazdagítani.

Reform átusság. H itoktatás. Egyházi 
és h itélet.

A Református Gimnázium célja, hogy 
a tanításban igaz értékeket közvetítsen, 
növendékeit evangéliumi szellemben 
nevelje. Az iskola minden tevékenységéi 
hassa át az Igéből táplálkozó református 
hit és az ökumenikus gondolkozás, le
gyen toleráns más felfogások, világnéze
tek és fcickezetek iránt.

Az Ige tanítása szerint nevelje növen
dékeit Isten és embertársaik szcrctctérc, 
szolgálatára, a jó  megtanulásának 
készségére. Segítse őket abban, hogy 
harmónikusan növekedő, jellem es in
dividuumokká. szociális érzékenységű, 
.1/ élet küzdelmét is vállaló, tevékeny, 
kreatív felnőttekké váljanak a test. a lé
lek és a szeltem egységében.

Tudatosítsa bennük, hogy Isten ebben 
az országban, clxhnn .1  <sé|Ybr-n jelölt*- 
ki helyüket, ezért kötelességük tálentu

>  / A l 

maikkal itt jól sáfárkodniok. Hazaszere
tetük mellett liszteljék, becsüljék más 
népek értékeit, a teremtett világot, az 
eletet féltő szeretettel óvják, védjék, kör
nyezetükre vigyázzanak.

A gyermekekkel, szülőkkel, tanárok
kal szerétéiben együttműködve lehet ta
nítani, neveiéi, így válhat sugárzó 
közösséggé, gyülekezetté az iskola. A re 
formátusság mutatkozzék meg a tanár 
személyiségében. Hitoktató legyen az is
kola lelkipásztora.

A leen d ő  tanárok felvételi 
szem pontjai.

Jól képzett tanárokra van szükség, 
akik a keresztyén értékrendet hitbeli 
meggyőződéssel tudják átadni. Az Integ 
rált oktatáshoz tömbósítésre képes több 
szakos tanárokat kívánunk alkalmazni. A 
minőségi oktató-nevelő tevékenységre 
való képesség mellett tanáraink legye
nek református szellemiségű, a mai 
európai műveltség színvonalán álló al
kotó értelmiségiek, s szolgáló, kérész 
tyén étetvite; ükkel példaadó nevelők is.

A leen d ő  diákok felvételi 
szem p ontjai.

felvételi rendszerünket a Baár-Madas 
Református Gimnázium tapasztalatait fi 
gyelembc véve dolgoztuk ki. lónak tart
juk a náluk már bevált 50-50% -os 
fiú-leány .irányt. Lényeges eltérést jeleni 
azonban az. hogy a Baár-Madasba a 8. 
általános iskolai osztály befejezése után 
jelentkezhetnek .1 gyermekek, a Lónyay 
ba pedig 4 ., ill. a (>. általános iskolai 
osztály elvégzése után várjuk a tanuló
kat. (Kivéve az első induló tanévet, ami- 
koris szándékozunk a mai számozás 
szerinti első gimnáziumi osztálynak 
megfelelő osztályokat is indítani.) Felvé
teli vizsga helyett ezért a jelentkezőkkel 
és szüleikkel való elbeszélgetést tartjuk 
mérvadónak, figyelembe véve a gyer
mek addigi tanulmányi előmenetelét is. 
Az iskolába nemcsak református vaílású 
tanulók nyerhetnek felvételi, hanem más 
vallásúak. sőt felekezeten kívüliek is, ha 
vállalják az Iskola református karakteré
ből következő követelményrendszert. 
Ugyanakkor iskolánk alapvetően fontos
nak tartja a leendő református értelmi
ségi előképzését, s a lelkész utánpótlás 
biztosítását.'

AI  «4<5te#|p«7M*t U«/llcftélc
Gyula Gáspár Tibor

Bőgnie fón e f Dr. Kiss Mihály
ÍM t U iíto  l>  M&nyoki Zsigmond
Dobm Ágadon Dr. Mobarot Sándor

Tötsivi

3



A z  A lm a  M a te r  k ö s z ö n té s e
A Jubilálok nevében, a 10- 

2 0 -3 0 -4 0 -5 0  évvel ezelőtt vég
zettek nevében tisztelettel 
hajlok meg ebben az ünnepi 
pillanatban Jézu s Krisztus 
előtt. Jézus Krisztus Magyar 
Református Egyháza előtt, és 
a kettejük szolgálatára nevelő 
Akadémia előtt. Jézu s Krisz
tust és Egyházát ugyanis mln- 
dig egységben látom: ez az 
egység egyszerre misztikus és 
egyszerre történelemmel valós, 
kálvinista.

Személyes tiszteletemet -  és 
ebben az 50  évvel ezelőtt vég
zettekét is -  legyen szabad 
most egyetlen Igéhez kötni, a 
magát a Lelkek Vőlegénye ba 
Táljának nevező Keresztelő .Já
nos lakodalmas-öröm teljes
vallomásához: „Annak -  Krisz
tusnak -  növekednie kell. né
kem pedig alább száliánom”.

1938 őszén a még ma is kö
zöttünk élő és nagyra becsült 
professzorom, ár. C zeg lédy  
S án d or  előtt első igehirdeté
sem alaplgéje volt ez. Ezt az 
Igét írtam fel Bibliám, minden 
kurzusom, tankönyvem első és 
utolsó oldalára: ebben az Igé
ben éltem végig akadémiai idő
met. És nemcsak személyes 
kegyességemet gyakoroltam 
benne, hanem kifejezetten lel 
készt szolgálatomat is. A min
dig növekedő Krisztus és a 
mindig alábbszál'.ó én volt az 
eszményem. A megdicsőülésig 
növekedő Krisztus, és a sze
mélyiségvesztésig alászálló lel
kipásztor -  ez lett 52 éves 
szolgálatom vczcrigcjc. A Lélek 
keresztségében újjászületett 
lelkipásztor ugyanis átéli a 
Krisztussal való meghalás és 
feltámadás misztériumát, a 
személyiségcserét és akkor 
tud hitelesen tanúskodni az 
egyetlen örök Igéről: Krisztus 
Jézusról. A kegyesség és a 
lelkipásztorkodás ugyanis 
nem magamutogatás és ön
megvalósítás a zsákmányként 
kezelt gyülekezetben, hanem

kriszUanlzálódás. őnmcgürc- 
sités.

Hadd tanúskodjam 14 tár
sam  nevében is -  akik közül 
már csak heten élünk hogy 
fájdalmasan szép volt a fél év
századnyi szolgálat. Korosztá
lyunk az első vesztett 
világháború végén született 
egy hazájában is hontalan  
nemzedék tagjaként, forrada
lomban. s mire végeztünk, 
m ár tombolt a második világ
háború. egy újabb hon- és 
presztízsvesztés. Ami pedig 
utána Jött. felért egy harm a
dik világháborúval. Egész el
telt 7 0  évünk egy újkori 
babiloni fogság volt. Zord Idő
ket éltünk. Közülünk, tanulni 
senki sem jutott külföldre, az 
utánunk kővetkező évfolyam
ból hatan disszidáltak. Vére
sen szép volt a felszínen 
maradhatok részéről a csen 
des tanúskodás Jézusról, a 
Krisztus Jézusról, a Kürlosz 
Krisztusról -  és világot átfogó 
misztikus testéről: az egy
házról. melyet a pokol torka 
sem  nyelhet cl. A világ és az 
emberiség szám ára Krisztus 
és Teste: az egyház -  puszta 
Jelenlétével -  maga is evan
gélium.

Véresen szép volt kegyetlen 
körülmények között felmutatni 
a szelídségével világot legyőzött 
és legyőző Bárány Krisztust. 
Mert Dávid Oroszlánja -  a 
Szenti élektől credezetlcn 
Szelíd Bárányt szült: az Egy
ház Fejét, ami Krisztusunkat, 
aki rendet teremt a Földön, a 
történelemben, a természetben. 
Magáról mondta és egyházá
nak mondta: Boldogok a szelí
dek. mert ók örókíik a földet!

Az Akadémia növendékei
nek. eljövendő nemzedékek lel
kipásztorainak legyen szabad 
nagyon alázatosan elmonda
nom. hogy amikor krisztusi 
szolgálataikat végzik, imára 
kulcsolt kél kezük között le
gyen ott a ml magyar reformá

tus egyházunk, ez a sajátos 
Krlsztustcst. Mert nem a hívók 
hordozzák az egyházat és nem 
a sokszor egymást kizáró ke
gyességek konstruálják azt. 
hanem az egyház, a Krisztus- 
test hordozza ókét. Krisztus 
magyar református egyháza 
bizonyos történelmi kálvinista 
örökség is. A hazát, népet egy
beimádkozó egyház kálvinista 
kitüntetés és munkaterület.

Még egyszer meghajolok 
Krisztus előtt, a gyönyörű és 
sajátos Krisztustest előtt: a 
Magyar Református Egyház 
előtt, a kettőért munkálkodó 
Akadémia elölt -  és tanáraink 
közül a ma m ár egyedül éló 
és az egyházért szellemi fény
nyel dolgozó dr. Czeglédy 
Sándor előtt. Azért Is most. 
mert nekünk, az ötven éve 
végzetteknek lesz még egy 
átszállásu n k , amelyben 
megdicsóül a mi Urunk Jézu s  
Krisztus, amikor meghalás- 
sal-feltámadással átvisz dicsó 
birodalmába, a  búntelensóg 
és halállalanság honába.

E g ri M ik ló s

(Tisztelettel és  áldáskívánással kö- 
szón tjük a Dp. Déli Reform átus Egy
házm egye esperesét abból az 
alkalom ból, hogy társaival együtt 
m egkapta a Teológiai Akadém iától az 
aranydiplom át -  a Szerkesztő.)

Imádság
Bennem SÖtiUitf 
'Vili*—’ világosság.
T gydü í í v tfi**.
de Tf ním kíltfysz mtifiomn. Wram 
Tfaernyis a  sziw-m.
'Dt megtitem a
‘Xipigidan. vagipit

a  Síkt-
Hinnem u a íá íá í,  

megints.
flu id  nem trtem.
1.U 'U ismered maimat. Uram. 
Ennyi ne kim  etil}.
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Ökumenikus iskola Rákoskeresztúron
Sok im ádság, terv ezgelés é s  tárgyalás után jutotturK arra az elhatározásra, 

hogy az 1991/92. iskolaévtől közős római katolikus, evangélikus é s  református 
iskolát indítunk Budapest XVII kerületének centrum ában, Rákoskeresztúron 
A neve .P á l  A p o s to l Á lta lá n o s Isk o la '. Azért e  három egyház szervezi ezt. 
mert e  három felekezettől (egyházközségtől) vettek el iskolát {épületeikkel 
együtl) a  XVII. kerületben a  .fordulat’  évét követően.

Miután jeleztük kérésünket, az  önkorm ányzat tárgyilagos leim érés alapján 
megállapította, hogy van ilyen igény a  kerületben. A m eghirdetés után 58 
római katolikus, 19 reform átus é s  10  evangélikus gyermek iratkozott b e . En
nek alapján 3  katolikus é s  egy protestáns osztály indult. Az utóbbi kiemelten 
nagy létszám m al. Ha a  pótbeiratkozáskor a  2 9 -e s  létszám  kiegészül 4 0  lőre, 
akkor mi is két osztályt indSunk 2 0 -2 0  tanulóval.

Ellenállást az  iskola indításával szem ben  csak  a  pedagógusok részéről 
tapasztaltunk. Mivel kev eseb b  az iskolás korú gyermek, ők attól féltek, hogy 
közülük néhányon .m unkanélkülivé' válnak, ha egy újabb iskola is indul a 
kerületben.

Problém át jelentett először az  épület kiválasztása s .  Végül egy volt ó v o
dára ese tt a  választás, am elyet az ónkorm ányzat átaakittalott. Ez az épület 
a  kerület centrum ában, az Akácvirág utcában van

Nem volt könnyű a  pedagógusok kiválasztása som  t  szép szám ú jelentkező 
közül. Igyekeztünk olyanokat beállítani erre a  munkára, akik eddigi tevékeny
ségük alapján jó nevelőknek bizonyullak: szeretik a  gyerm ekeket, tudnak fe 
gyelmet tartani, a  pedagógusi munkát hivatásnak tekintik, s akiknek eddig 
ts közük volt vagy közük van a  Krisztus Anyaszontegyházához. m agához az 
élő Jé z u s  Krisztushoz.

Tisztázni kellett az anyagi hátteret is Miből tartjuk majd terűi az Iskolát? 
M egnyugtató, hogy a  kiadások fed ez ésére  megkapjuk ugyanazt az Ö sszeget, 
amelyet bármelyik állami iskola megkap, azaz 30.0C0.-/gyermek/iskoiai év 
-  jelen leg. Ebből fizetjük majd a  pedagógusokat is.

Egy iskola é letéb en  azonban nem csak  a  .n agy ' kérdéseket, de a  lényeg
telennek tűnő .apró" dolgokat is tisztázni keU már indulás előtt. Pl. ezt: hogyan 
köszönjenek a  gyerm ekek az iskolában? J ó  napot lívánok... V iszontlátás
ra ? !...*  Vagy eb b en  is mutatkozzon m eg az iskola egyházi je llege s tanítsuk 
m eg őket a  .D icsértessék  a  Jé z u s  K risztu sira , az .E rős vár a  mi Istenünkére 
é s  az .Áldás, b é k e s s é g ' k ö szö n ésére?  Bonyolítja a  kérdést, hogy a  .pro
testán s* osztályban kétféle k öszön és lenne: a  református é s  az evangélikus 
.formula". Ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy az egyházi köszönési módot 
vezetjük be.

A három  lelkész megállapodott abban  is. hogy a  hittant ők (a lelkészek) 
fogják tanítani. Do arról is szót ejtettünk egym ást között, hogy az  egyház- 
történet folyam án sok rossz dolgot tettünk egym ással szem ben  a  .Krisztus" 
nevében. A jövőre nézve tudjuk, a  múlt k ísérthet. Az .együtt munkálkodást" 
ezért feladatnak is tekintjük, a m b e n  lehel nekünk jól é s  rosszul vizsgázni 
Hadd idézzem  itt iskolai b e lső  rendünk egyik pontjál:

-•■A tisztségviselők tiszteletben tartják egym ás hitet, hitetveit Nem töre
kednek egy m ással szem beni rivalizálásra... sőt igyekszenek a  m ásikban fel
fedezni a  jót. tanulva egym ástól, egym ást külónbekrvjk tartva* Igyekeznek 
koresni a m ásik hasznát, nem csak  a  m agukét. S z e m  előtt tartják Urunk ta
nítását: .Arról ismeri m eg a  világ, hogy az  én  tanítványaim vagytok, ha egy 
m ást szeretni fogjátok.* Ha ezt komolyan tudjuk venni, mindenekelőtt ebben 
lesz .m ás* e z  az  iskola ...

Szep tem b er 1 ón vasárnap, délelőtt 10 órakor rákosáigeti reform átus terrp- 
lomunkban ünnepélyes istentisztolet keretében szeretrénk  megnyitni az első  
iskolai évünket, m elyen a  szülők é s  gyerm ekek is jelen lesznek Rem ény
ségünk szerint dr. C z tn e M ihály  professzor, egyházkerületi főgondnokunk is 
közöttünk lesz . M ásnap -  hétfőn - a három  le k é sz  rövid igeszofgálatávai 
kezdjük az e lső  munkás napot

Valami e g é s z e n  új kezdődik m ost őzzel. C su p án  egy iskola I. osztálya 
kezdi el a  tan u lás évét. D e hisszük, Urunk m egáldja igyekezetünket. Ez 
az indulás olyan, mint egy m ustárm ag, moly k éső b b  fává tereb ély esed h et 
E s  gyüm ölcsöt is torom  egyházunk é s  népünk javára, Isten d icső sé g é re  
Úgy Jegyen.

S zom b u th y  G yu la

Kérő szó a Jobb 
nemzedéki kapcsolatért

1. Világosan látnod kell, hogy a 
fia táluknak, legyenek bár roko
naid vagy ismerőseid, akár pe
dig ismeretlenek, joguk van 
ahhoz, hogy a saját útjukat jár
ják. Joguk van ahhoz, hogy el
veik, ideáik, s kedvük szerint 
gyűjtsenek tapasztalatot, s a 
maguk módján ( és nem  a Te 
módodon) legyenek boldogok.

2. N e hozakodj elő  m induntalan 
a Te példáddal, bölcsességed
del, élettapasztalatoddal, vá 
gvaiddal, s a Te ízlésed 
szerinti jótettek igényével!

3. Sem m iképpen se kösd ma
gadhoz a fiatalokat, s ne kö
telezd le őket magad iránt 
hálára!

4. N e csodálkozz, ne bosszan
kodj és ne szom orkodj azon, 
hogy gyakran csak kevés 
vagy egyáltalán sem m i idejük 
sem  m arad a  szám odra! Azon 
se lepődj m eg, ha rájössz: bár
m ily fontosnak is tűnik egy- 
cgy dolog a magad szemében, 
előfordulhat, hogy a fiatalokat 
csak zavarnád vagy untatnád 
vele. N e szisszenj fel se  kifele, 
se magadban, ha ilyenkor 
meggondolatlanul elm ennek 
melletted vagy tanácsaid mel
lett!

5. Ilyen magatartásuk láttán be
csülettel gondolj vissza ifjúi 
éveidre: az idősekkel szemben 
talán (sót nagyon is valószínű 
lég) Te is így viselkedtél.

6 . Légy tehát h álás m inden je 
lért, am it igazi figyelem b ől 
é s  ő sz in te  b izalo m m al ad 
nak nek ed . Ám  ezeket a je
lek e t to v áb b ra  sem  helyes 
e lv árn o d , m ég  kevésbé 
m eg köv etelned  tőlük.

7. Soha. sem m ilyen körülmé
nyek között se „ejtsd őket". 
Sőt, ha szabadon engeded 
őket, a m aguk útjára, kísérd 
lépteiket derűs nyugalom m al, 
s  légy teljesen b izonyos ab
ban, hogy Isten tóluk sem fe
ledkezik m eg, sőt minden 
körülm ények között gondol 
visel rájuk. így  tehát Te is sze
resd őket m inden körülm ény 
között, s  im ádkozz érettük!

(Szaraduik nagy református ígehrttatö 
lének é l  tanitój-Via* & vtfi A^V»>-(t88S- 
1&68) sv.V> lefkésrnok a sorai, aki 
apaként maga *  ki tolás Delta tn  megélte 
u kérő szavakat -  B L)
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G y ü l e k e z e t i

PESTERZSÉBET-SZABÓTELEP
( 1941- 1991)

SZÜLETÉS ÉS

„Hisszük és valljuk, hogy az Úr száji 
parancsolta és az ó  Lelke gyűjtötte Össze 
az embereket Igéje köré. valamikor a har
mincas évek elején PestszenUrzsébetnek 
akkor ezen a legszegényebb részén. Va
lóban titok a lelki fogantatás ideje. L'gv bi
zonyos: Az Úrtól colé, s 0  a kezdet. 1937 tM 
egyrr inkább tapinthatók a lelki születés 
előkészületei, a gyülekezet „magzatmoz- 
gásai”. Jm é , újat cselekszem; most készül, 
atsigy nem Indiátok még?" (Ez*. 43:19.). S 
minthogy a méhen belüli magzatíejlődéi 
valóságos „biológiai robbanás", a legtöbb 
energiát igénylő fejlődési szakasz, hason
ló állapítható meg a Pestszm terzsébcti Köz 
ponti Református Egyházközség Szabótelep! 
Egykázköre nevet viselő közösségről is. Az 
első szálláshely a Lázár uhui úJboü volt, 
annak istentiszteleti célra kijelölt terme. 
Az első jegyzőkönyv 1937. október 10-én 
kelt feljegyzése: „Ekkor már a gyülekezet 
több mint egy évtized óta űniiló életet 
folytat, elérkezett szervezkedésének dső 
nagy lépéséig. A Szabótelepi Egyházkor, 
(amely a Vécsey utca, Eperjes utca. Ka
pitány puszta, Nagykőrösi út és Nagy 
Sándor utca által körülhatárolt területen 
lakó református egyháztagokat foglalja 
magában) a mai napon önkormányzó tes
tületet kap". Ez volt az Egyhdzkón Tanács, 
elnöke (vitéz) Ozoray Sándor megbízott 
lelkész és SzcntmikSössy Imre gondnok, 
tagjai pedi^: Ifj. Babai János, Bort ha Lajos, 
Uartha Mózes, Csizmadi Sándor, Fosztó 
Cyula, Habi József, Jancsó Gábor, MLs- 
kolczy Pál, Nagy K. Simon. Nagy Gábor, 
Németh Mihály, Puskás János, Rá lkai Bá
lim. id. Tarr József, Tólyki János, valamint 
Bagdy István, Berta János, Halka Imre, 
Kádár Sándor, Kiss Bertalan, Szecvódy 
Sándor, Bakó János, Láz.ár József. Öröm
mel énekelték az akkori 63. dicséretet: .fü 
vei, Szentlélek, Úr isten, töltsd bé sziveinket 
épen!". M ég nem ónálló, de már iló  közösség 
körvonalai bontakoznak ki az emlékezet 
elölt. Ami egyszerre meglepő és megra
gadó, az az, hogy létezése első pillanatá

tól ébren volt a gyütekezetben a másokén 
munkálkodó szeretet le'.külete, a szolgáló, ir
galmas. segítő jóindulat, ma így monda
nánk szoiiilunlds, közösségi felelősség, mert 
jelen volt Krisztus, a d  szivére beszélt né
pének: .Am ikor éheztem, ennem adtatok; 
szomjúhoziam és innzm adutok, jövevény 
voltam, és befogadtatok engem, mezítelen vd  
tam és felruháztatok; setrg voltam, és meg 
látogattatok; fogoly voltam és eljöttetek 
hozzám ... Bizony mondom néxtek, amennyi 
ben megcselekedtétek eggyel ez én legkisebb 
atyám fia közül, én velem cselekedtetek meg" 
(Ml. 25:35-36.). Már a második tanács
ülésen „lel kész-elnök felhívja az egyház- 
tanács figyelmét a szegénygondozás és 
segélyezés fontosságára . (A társadalomnak 
kötelessége a könvóruletesség gyakorlása 
Hogy kellő körültekintéssel történjék és. 
hajtassék végre.) Szükséges szegények 
gondnokát választani, aki kiválasztja, 
összeírja és végzi a segélyezést. (Jegyző
kön j-v) Első végzője1 osztó Gyula, segítője 
pedig Puskás János.

A gyülekezeti munka hatékonyabb és 
eredményesebb végzésének előmoz
dítására körzeteket holtak létre, mégpedig 
harmincat. A körzetfeltlósök. többségükben 
nők. feladata: „a körzetükben lakó egy
háztagok tevékeny, áldozatkész keresz
tyénekké formálásában segítés".

Nemsokára megalakul a Református 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KJE) Szabó
telep) Köre. Énekkart szerveznek az. ifjak- 
ból. Jancsó Jenó vezetésével, majd 
csakhamar Színjátszó csoportot hoznak lét
re.

Létrejön a Szabótelep! Polgári Kör, ké
sőbb a Református Pcigán Kór a kulturális 
és nevelőtevékenység serkentésére. Meg
alakul az. Asszonykör, amolyan mai Diakó- 
niai Bizottság, amelyben a nőtagok a 
szegénygondozás, segélyei osztás munká
ját nagyobb hatáskörén cs önállósággal 
végezhették. így nézett ki a kezdet ..tes
tületi, egyleti" élete. De milyen volt a 
tényleges gyülekezeti elírt? Az eísó gyüle
kezeti statisztika igazmondásában nincs 
okunk kételkedni. Ennek tanúsága szerint 
az utolsó békeév, tehat 1938. első felében 
ezt mutatják a számok: Vasárnapi részt
vevők száma 100-120 fő. ünnepnapi 
rész-tvevők száma 25Ó-3C0 tó, vasárnapi 
persely (köznapon) 3-4 Pengő, ünnepi 
persely 10-12 Pengő.

S ehhez a kora b e l krónikás, a gyülo- 
kcz.it jegyzője. Kádár Sándor hozzájegyzi: 
„A hívek az istentiszteleten teljes keresztyéni 
buzgösággot vesznek részt, szépen énekelnek 
és nagy figyelemmel hallgatják az ige hirde
tését",

KEZDETEK
Bibliád rá kon 40-50 tó vett részt to l Iá- 

sós estéket minden hó II. vasárnapján tar
tottak, előadással, szavalatul, ének- é* 
zeneszámokkal, kis színdarabokkal, bib
lia magyarázatok kai. Két alkalommal. 1938- 
fo t, vclilett-képes eióadás volt a Szentföldről 
és a magyar népviseletekről- Szere- 
ictvcriáégségpkrt -  íme, a krónikás szelíd 
humora: .nagy lelki haszonnal és anyagi si
kerrel tartottak". Az előadók között neves 
tanárok, egyházi munkások voltak. Há
rom szeretetvendégség bevételét: 365 
Pengőt, a szegények karácsonyi segélye
zésére fordítottak. Az ün. nér tábor min
den 11. szerdán este kávé-uzsonnát adott. 
A vegyes énekkar 30 Ugból állott. Az Ifjú 
sági Egyesület hetenként egyszer jött 
össze, előbb a Polgári Kör helyiségében, 
majd később H elyei István nyári konyhá
jában. Vasárnapi iskola kér r*v>porthan volt, 
a h. lelkész mellett Kustár Sándor vezette. 
A Gyermekénekkart a Idü'-w felesége és 
Mező Gábor tanították nagy türelemmel. A 
nagy lelki haszonban mégis a legnagyobb 
az. volt, hogy .bibhaóráinkat keldusscrban 
ű ó testvérek is buzgón látogatják". Az elő
ször búvópatakként megindult élet egyre 
szélesedő folyammá nő. Az első esperest pi- 
ziUciöra 1940. április 14-én, Benkó István 
esperes vezetésével kerül sor, aki kimond
ja: ^szabótelepet anyúsilani egyházi közér
dekből szükséges". Ekkor pczsdúl csak meg 
igazán az élet, a szülés órája rohamosan 
közeleg, a várakozás lelki tüzei magasra 
lángolnak. SzentmikUssy Imre gondnok ki
jelenti: „A tanács nevében: valamennyien 
kólán ak és kénk Szabótelep önálló egyházkó- 
zséggé alakítását, hiszen ezzel egy minden 
szabótelepi református lelkében éló régi vágy 
megy teljesedésbe... Szükséges az enydsüds 
azért is, hogy az egyháztagok egyszer már lát
hassák áldozataik gyümölcsét, amelyeket 20 
éven át Ux'jesílettek. A kivek példaadó áldo
zatkészsége és telkes magatartása biztos alap 
arra, hogy Szabótelep önállóan teljesíteni tud
ja  a megalakítandó egyházközség összes fel
adatát'.

A Duna melléki Egyházkerület Köz
gyűlése pedig 70/19-40. számú határoza
tával 1940. november 21-én egyházkörünk 
anydsildsdt jóváhagyta és az önálló egyház- 
községi élet kezdőpontját 1941. január J-vel 
állapította meg. Az Űr legkisebb gyermek
ének a születésnapja: 1941. január 5 ., ami
kor a Lázár utcai iskolában tartott 
közgyűlésen kimondták a Pestszenterzsé- 
hcí Szabótelep! Református Egyházközség 
megalakulásának tényét"

B ik e fi Lajos
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PESTLŐRINC-KOSSUTH TÉR 
( 1911- 1941- 1991)

Harangszó száll a tcr felett Hívogató, 
árnyas fák közül tűnik elő a vörősteglás 
templomépület. Formájával idézi az erdé
lyi fa templomok nemes egyszerűségét, 
hagyományt őriz, de szépsége kortalan.

A torony felett csillag hirdeti: reformá
tus híveknek épült. Ha felfut a tekintet a 
zömökén is arányos tornyon, a homlok
zatra írt zsoltáridézet szövegével és dal
lamával együtt emelkedik a lélek: 
„Tcbenned bíztunk...".

50 éve érezhet hasonlót bárki nyitott 
szívvel közelítve Isten e pompás hajléká
hoz, 50 éve változatlanul elhangzik itt az 
Ige szava, megzendül a zsoltár. Az épület 
50 éve áll, diadalmasan, hirdetve a terem
tő Isten változatlanságát, s megbocsátja a 
történelemnek, hogy az elmúlt évtizedek
ben oly sok vihart kavart. I Jarangja szün
telenül szólít hívőket és kételkedőket, 
érdeklődőket és közömbösöket: „Akinek 
van füle a hallásra, hallja."

Hogyan ts kezdődött? Honnan is in
dult a pestszentlőrinci egyházközség tör
ténete?

Festszentlőrinc az dmul: száz év alatt 
páratlan fejlődést produkált. A zajosan 
terpeszkedő-terjeszkedő világváros tő
szomszédságában néhány évtized alatt 
többszörösére duzzadt a kisközségek lé- 
lekszáma. Az előbb Verseshez, majd Kis
pesthez tartozó Puszlaszentlőrinc a múlt 
század végén néhány száz lakosú nyara
lótelep. 1909-ig, a község önállósodásáig 
szó som volt az itt élő reformátusok önál
lósodásitól, Kispesthez tartoztak. így kö
zös erőfeszítés eredménye a kispesti fiók- 
majd anyaegyház létesítése és a kispesti 
templom építése (1898). Az emelkedő lé- 
lekszám rcstszonlórinccn előbb önálló 
gyülekezet, majd fiókegyház létesítéséhez 
vezetett. Hivatalosan éppen 80 éve, 1911. 
október 29-én önállósult a pestszentlőrin
ci egyházközség az üllői anyaegyház 
fiókrgyházakcnt A korabeli adatok sze
rint 400 család, mintegy 1200-1500 lelket 
számoló „igazi kálvinista hívő van" itt.

Az egyházközség első, kinevezett ad
minisztrátora ifr. fruzsinszky P<S volt, a 
neves egyháztörténész, teológiai tanár. Az 
itt szolgáló segédlelkészek között találjuk 
már 1913-14-ben későbbi templomépítő 
lelkészünket, Mányoli Sándort Is.

Gyarapodik a gyülekezet. Nagy a ter
mészetes szaporulat (40-50 krnHZtelés 
évente), de növelte a gyülekezet számát 
a nagymértékű beköltözés, a sok új lakos, 
akik az ország minden részéből jöttek. Az 
első Világháború után többszáz menekült 
is került ide az ún. Állami telepre (ma 
Havanna ltp) az elszakított országrészek
ből. A növekedés és az itteni hívők erő

södő öntudata már ekkor felvetette a 
tcmplomépítés tervét. Volt is egy neogót 
stílusú iemplorUerv, de ezt a háború, 
majd az azt kévető nehéz évek meghiú
sították. Az eg>re romló pénz is alaposan 
megcsapolta a templomra szánt összege
ket. A 100 milliónyi korona 8 ezer pen
gőre olvadt. Az első időszak hosszú ideig 
szolgáló lelkipásztora Vargha Géza, még 
nem tudta megvalósítani a templomot. 
Más nehézségit és problémái is voltak, 
mert 1930-ban állásából felfüggesztették.

A gyülekezet erősödését a 20-as évek
ben az alakuló egyesületek (leány, ifjúsá- 

j, nócgylet), i'aíamint a nagyíétszámú 
ítoktatás mutatja. Tempkjmra a község 

ajándékozott egy 1040 négyszögöl nagy
ságú telket és 10 ezer pengőt.

Az 1931 végén beiktatott új lelkész, 
Mányoki Sándor, egyszerre foghatott hoz
zá a külső és a belső templom építéséhez. 
Mindkettőben helytállt.

Mint György Ldsztd, nyugalmazott lel
készünk írja. „Pestlórincen ő a lelkipász
tor. Személyisége, küldetése, hite 
láthatóan és a szívekben is rányomta bé
lyegét a gyülekezet életére." Működése 
idején erősödött a gyülekezet belső élete, 
megindult a gyermekmunka, gyermek
gyülekezet volt alakulóban. Műsoros el
őadásokat. szeretetvendégségekof
szerveztek, kirándulásokra jártak. Az if
júságot és az idősebbeket az egyesületek 
és bibliakörök foglalkoztatták. Az egyre 
jobban hiányzó templom építéséhez 1932- 
ben kezdtek házzá. Az igen hamar fel
épült alagsort rész 500 férőhelyes 
nagytermével és a kisebb helyiségekkel 
jól szolgálta a gyülekezet mindennapi éle
tét. 1934-ben i  torony is megépült.

A teljes befejezés azonban még vára
tott magára, poiig nem hiányzott a hívek 
áUozatké&zsége (téglajegy, kölcsön, leiek
és egyéb pénzadomány) és a vezetők lo- 
lemenyussége. Az épülő templom, amely
nek terveit ’/riÜ er Rudolf készítette, egy 
lebontott gyár: csarnok tégla, vas és fa
anyagát foglalj! magába: ez adja a külső 
méreteket. Gélszerű belső beosztásával, 
az akkor modernnek számító belső beren
dezéssel a református templom mintaké
pe lehetett, ahogy azt Manyoki Sándor 
még ifjúkori, skóciai útján megálmodta

Romló gazdasági viszonyok, a kezdő
dő háború sem akadályozhatta már, hogy 
1941. június 15-én felszenteljék a teljesen 
elkészült, az ünnepi btcntiszteJeírc már 
nagyszerű orgonával Is felszerelt templo
mot. A felszentelő ünnepi istentiszteletet 
dr. Ravasz Lásdő püspök tartotta. A belső 
berendezés, nelyvk terveit Csat* Rzzsíl 
készítette, a hívek adományaiból készült

el. Fgyszerűsége, szépsége lenyűgözte az 
ünnepi alkalmakra idelátogató nem refor
mátusokat is.

A háborút, a bombázásokat a templom 
kisebb sé-i ülésekkel vészelte át. A gyüle
kezet megfogyva, de töretlen hittel kez
dett új életet. Új templomát és a 40<s 
évek ébredést mozgalmát már nem sokáig 
élvezhette Mányoki Sándor. 1949-ben, fi) 
éves korában ragadu el a halál.

Utódai, a rövid ideig szolgáló fiú, if
jabb M ányoki Sándor, majd 1954-től 1987-ig 
György László lelkipásztorok szép öröksé
get vettek át, melyet egyre nehezedő tár
sadalmi-politikai viszonyok között kellett 
megőrizni. Az egyre sorvadó hitélet, ritka 
ébredést szakaszokkal (1957-60), a hitok
tatás csökkenése, a templom karbantartá
sa. modernizálása óriási erőfeszítéseket 
követelt lelkipásztortól és gyülekezettől 
egyaránt. A fennmaradás ténye, a hitben 
é 'k rendíthetetlen csapata bizonyítják, 
mindez nem volt hiábavaló. Ók teremtet
ték meg azt az alapot, amely táplálkozik 
az immár BJ éves gyülekezel hagyomá
nyaiból, de választ keres a moder élet kér
déseire is. ó k  állnak előttünk példaként, 
amikor a mostani ébredés lélekemelő 
napjait éljük. Tőjük tudp meg az újabb 
nemzedék „Az Úr dicső tetteit és erejét, 
csodáit, amelyeket véghezvitt... Tudja 
meg ezt a jövő nemzedék, a születendő 
ifjak, és ha felnőnek, beszéljék cl fiaiknak, 
hogy Istenbe vessék bizalmukat" (Zsolt. 
78.).

fc'gyhizköz.'égünk jubileumi istentisz
teletét, melyen új harangot is szentelünk, 
1991. szeptem ber 22-én tartja.

Ezt követően október végéig több ren
dezvénnyel szeretnénk megünnepelni 
kettős jubileumunkat, kérve a mi Urunk 
áldását.

f>r. S zép laki György
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„Valóban olyanok vagyunk, 
mint az álmodók. Csodaszerű 
szabadulásként éljük át. hogy újra 
megnyithatjuk ezt az iskolát, s 
hogy fáradtan, de örömmel telve 
itt lehetünk. Három éve „illetékes 
helyről" üzenték, hogy csinálha
tunk iskolát, ha van pénzünk, de 
ne is álmodozzunk erről az épü- 
létről; holnap pedig az itt álló 130 
diák beül a padokba s a Budapesti 
Református Gimnázium 38 évi szü
net után újra megkezdi működését

Ez a csoda nem a mi erőnk és 
nem a mi ügyességünk által tör
tént. „Hatalmasan cselekedett ve
lünk az Úr*. De ehhez az Is kellett, 
hogy -  ha könnyhullatással is. -  
ha sötét égbolt alatt is -  elkezdjük 
és végezzük a vetés munkáját. 
Mert -  noha Ő cselekszik hatal
masan -  mi sem a munka, sem 
a könnyhullatás alól nem vagyunk 
felmentve. S most úgy tűnik: itt a 
boldog aratás, a vigadozás ideje.

Valóban: megszületett -  ponto
sabban újra megszületett -  az is
kola; de az újszülött még nem 
kész ember. Ezt az iskolát is „fel 
kell nevelni". Hosszabb távú és 
nehezebb feladatok állnak előt
tünk. mint mögöttünk, de holnaptól 
már többen leszünk és erősebbek 
leszünk, mert már itt vagytok s 
dolgoztok, fáradtok ti is. diákok. S 
mindannyian tudjuk: csak veletek 
közös munkánkból jöhet létre 
majd egyszer az a református 
gimnázium, amelyről az álmodók 
álmodtak: amely hű maradva kö
zel 500 év magyar református ha
gyományához s közel 2000 év 
keresztyén európai hagyományá
hoz. valóban keresztyén emboro 
kel nevel a jövőnek. Olyanokat, 
akiknek hite nem puszta világné 
zot. nem filozófiai rendszer, nem 
is mindenre ráhúzható magyará
zat. amely felment a gondolkodás 
alól; hanem az élő Krisztussal va
ló személyes kapcsolat, amely 
erőforrás a tiszta és bátor gondol
kodáshoz, szóláshoz és csetek-

BUPAPESTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

(BAÁR-MADAS)

„Olyanok voltunk, m int az álmodók ’

(126. Zsoltár)

véshez; s ugyanígy erőforrás a 
gondolatokért, szavakért és tette
kért való felelősség vállalásához. 
Ha ti nem akartok i yennó válni -  
mert az ilyen errbernek nincs 
könnyű élete akkor hiábavaló a 
mi remélt közös munkánk, akkor 
kár volt harcolni és építeni; akkor 
értelmetlen könnyhullatásunk épp
úgy. mint vigadozásunk; akkor 
nincs hová vetni s nem lesz mit 
aratni. Így hát rajtatok is nagy a 
felelősség; majdnem olyan nagy. 
mint rajtunk, tanárokon.

Lehetetlen volna fölsorolni 
mindazokat, akik ezt az ügyet se
gítették: gyülekezetektől magáno
sokig. alapítványodéi öregdiák 
egyesületekig, magac óllócú ve
zetőktől filléreiket összekuporgató 
nyugdíjasokig -  szó szerint a bib
liai szegény özvegyig -  terjed 
ezeknek a köre. S azzal sincs mit 
foglalkoznunk, hogy ki hány szá
zalékban tette ezt politikai vagy 
egyéb számításból, s hány száza
lékban önzetlen ügyszeretetből:, a 
szívek és vesék vi2sgálója az Úr, 
nekünk pedig csak a hála és kö
szönet szava ma-ad mindazok 
felé. akik ezen az ügyön akárcsak 
egy centiméternyit is előre mozdí
tottak. Áldja meg őket az Isten.

De ha nóvszerin: nem is emel
hetek ki most közülük senkit, hadd 
emeljem ki együtt azokat, akik 
nincsenek vagy nem lehetnek itt. 
vagy ha itt vannak is. nem úgy 
örülhetnek velünk együtt, ahogy 
remélték. Nem kevesen vannak, 
akik ügyünket régtől fogva s most 
is támogatják, s gyermeküket 
vagy unokájukat nem tudtuk fel
venni az iskolába. Tudok tanárok
ról. akik nem kerültek be az induló 
testületbe, de anyagi vagy szemé
lyes áldozatukkal, szellemi vagy 
éppen fizikai munkájukkal (egyikü
ket folyosót felmosni, ablakot tisz
títani láttam többször is) továbbra 
is segítik iskolánkat Áldja meg hát 
az Isten sokszo'osan azokat, 
akiknek a munka és áldozatválla

lás mellett csalódás és keserűség 
jutott, és mégis -  ha könnyhulla
tással is -  végzik tovább a vetést.

Köszönjük az építők csapatá
nak: tervezőnek és kivitelezőknek, 
beszerzőknek és berendezőknek, 
s minden segítőiknek emberfeletti 
munkáját. Különösen köszönjük a 
szülők, diákok és gyülekezeti ta
gok hetek óta tartó részvételét eb
ben a munkában: nélkülük
piszkos helyiségek, folyosókon 
felhalmozott bútorok, berendezet
ten üres termek fogadták volna 
diákjainkat és vendégeinket

Nehezen állítom meg a köszö 
net és a hála szavait, hogy befe
jezésül röviden szóljak jövő 
tervein krő l. E h h o z  a z o n b a n  hadd 
forduljak egy pillanatra még a 
múltba. 1928 október 31-ón, a re
formáció emlékünnepén tették te 
ennek az épületnek az alapkövét.
A benne elhelyezett irat ezzel az 
igével kezdődött (pontosabban 
kezdődik, mert itt van valahol be- | 
építve most is egy réztokban, s jó 
tudni, hogy itt van): „Más funda
mentumot senki nem vethet azon 
kívül, amely vettetett, mely a Jé
zus Krisztus". -  Nincs más ter
vünk. nincs más programunk 
nekünk sem, minthogy erre az 
alapra építsünk. Ez köti össze 
múltunkat a jövőnkkel, s ez mu
tatja meg mindenkori jelenünkben, 
hogy merre forduljunk és mit te
gyünk. Csak erre az alapra építve 
találjuk meg helyünket és felada
tunkat hazánk és nemzetünk szol
gálatában. melyről annyi patetikus 
szónoklatot hallunk manapság. Mi 
viszont minél kevesebb beszéddel 
szeretnénk tenni azt, ami ránk bí
zatott. Ehhez kérjük Isten segítsé
gét és minden kedves jelenlévő 
egyetértését és támogatását".

dr. Bihó István 
igazító

(Elhangzott az iskolai tanévnyitón) 
1990. szeptember
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A predestináció tana a nevelésben
A predestináció a nevelés összefüggésben azt jelentette Imre Lajos számára, hogy a gyermek Utón Ígéreteinek olyan örököse, akiről 

Utón gondoskodik, hogy örökségét, az Igét eljuttassa hozzá és vele elfogadtassa A prtdestinádö alapon vaUhatjuk. hogy a gyermek 
elválaszthatatlanul tartozik Krisztushoz. A predesllnádó a kiválasztó dekrétum, amelyben Isten személv szerint dönt a gyermek MÓL 
A kiválasztás valóságos voltát mutatja, hogy a kiválasztás btzoiyságául rendelte Utón a keivsztséget. Továbbá az, hogy a kiválasztott 
a keresztié* alapján tartozik az egyházba, a kiválasztottak seregébe. w , ,  ,,

A predestináció jelentőségéhez hozzákapcsolódik annak haszna és alkalmazása. A neveié* terén a predestináció haszna t  neveié* cél
jának, a gyermeknek és a nevelés módszerének megviligítávibin jelentkezik. . . .  .  ,  . .

-  A predestináció alapján megfogalmazott nevelési cd. a gyemvkre vonatkozó elválasztó végzés alapján hirdetni az igét a gyermeknek;
ez azt jelenti, hogy az. iWntől elszakadt bűnben élő ember -  ét bűnös gyermek számára Isten a váltságban szerzett szabadulást. A 
kiválasztás magában foglalja azt a célt (feladatot), hogy az emberzen újra valósuljon meg az Isten képére való teremtés. Jézus Krisztusnak 
kell az. emberben kiábrázolód nia. . . . .  . . „  . . . .  . .

-  A predestináció alapon a gyermek megivmcrés&en két vonási emel ki: a gyermek a bún alatt van és a gyermek Krisztus vált ságinak 
örököse A két vonás cgvütt azt hirdeti, liogv a gyermek nincs elveszve, mert Isten kezében van.

- A harmadik nevelési kérdés, mely tartalmat nyer a predestináció alapján, a módszer Imre Lajos elítélte azt a pedagógiát, mely a 
neveié* eredményét, siketét a módszertől várta. A .módszer" áronban egész új érteimet nyer ott. ahol a neveié* a könyörülő Isten «  
» bűnös ember kapcsolatát jelenti, Három lényege* momentumot emel ki: a) mivel Isten mind a nevelő, mind a gyermek számára meg
közelít hetet len, őzért Utón maga közelíti meg a nevelőt is, a gyermeket is. Iuennck ez az emberhez vezető útja Krisztuson, az ő elégtételen 
át vezet, benne Isten száll le hozzánk, b) A Krisztusban nyert Vapaoiat egyet ínségéből következik, hogy a nevelő nem bízhat önmagában. 
A nevelő nem több, mint .eszköz" Utcn Szentlelke kezében, cl A neveié* „módszere* nem más, mint a kiválasztó latén munkájának 
elismerése és az érette való könyörgés: a nevelő „odaállhat a gy?rmokkel együtt a kegyelem királyi széke elé, mini aki nem ura a gyer
meknek. nem uralkodik felette, hanem mint aki vele együtt iU az fték-t és a „kegyelem alatt* Ebben az Utón előtt állásban a nevelő 
„figyelhet a gyermekre, könyöröghet érte, reménykedhet, várhatja a Szent Lélek munkáját'

A predestinidó alapján válhat a nevelés Utcn szeretet* hirdetésévé.

(Idézet Magda van dér Endo- Imre Lajos élete és teológiai munká-.dga c  doktori disszertációjából, amit a kolozsvári Protestáns TeológUI 
Intézetben nyújtott be, 1982-ben Kiadta: Ráday Kollégium Nyomd áji)

Nyaraljatok együtt ti Is!
A Nagyvárad-téri gyülekezet ifjúsága, 

1991. július 29-e és augusztus 4-c között, 
a Vclence-tónál nyaralt az. egyik presbiter 
édesapa telkén

Az ifjúság évközben gyűjlóU pénzen, 
valamint szülői és gyülekezni támogatás
sal indult el.

A hetet szorgalmas munka időzte meg: 
meghívók írása, bevásárlás, sátor bes/er 
zés stb., és rengeteg imádság.

Erről a hétről beszélgettem Vízi István 
ifjúsági lelkésszel, aki vezette a „kis csa
p ato t, és az ifjúság néhány tagjával: Sz. 
Gabriellával, T  Erzsébettel, T  Tamással, T. 
Sándorral.

M iért oly jelentés esemény ez a t ó  az if- 
;útág életében ?

-  Először voltunk „távol" gyülekezc- 
tünktől, lelki otlhonunktóL Rengeteg 
időnk volt beszélgetni, játszani és ami na
gyon fontos, közelebb kerültünk egymás
hoz! -  elsőnek VizJ István, az ifjúság 
lelkipásztora válaszolL

-  Első alkalommal vállalkoztunk arra, 
hogy ilyen „hosszú" időt töltsünk együtt. 
-  folytatta Gabriella. Ez az ig v  hét mind- 
annyiunknak sokat jelentett, sokat adott 
lelkileg: éreztük, mit jelent igazi közösség
ben együtt élni, egymást szerétéiben el- 
hordo/.ni, de ennél értékesebb, hogy a 
naponkénti áhítatok, imaközösségben e l
töltött percek segítettek hitünk elmélyülé
sében.

-  Kiderült, hogy van közöttünk né
hány ügyes szakács, jó háziasszony, talp
raesett fiatalember, és hát (síjnos) olyanok 
is, akiknek a szolgálatkészség terén még 
fejlődniük kell -  vette át a szót újra Vízi 
István.

-  A napi együttlét nem volt mindig 
súrlódásmentes. Sokszor volt nehéz a má 
sikat úgy elfogadni, ahogy van. Hiszen az

együtt töltött ntpok alatt mind pbban 
megismertük egymás jó és rossz, oldalait 
-  tette hozzá Gabriella.

Említettétek, hegy ovitok igei alkalmaitok 
t: M elyek PöÍMk ezek?

-  Délelőtt. reggeli után, együtt olvastuk 
el a napi újszövetségi szakaszt, a Biblia- 
olvasó kalauz szerint, majd erről hallot
tunk tővid magyarázatot Délután, John 
Uunyan: „Zarándok útji" c. könyvéből ol
vastunk fej»vétikét. Étkezéseknél pedig 
így-egy boldograondás volt a téma vi- 
laszolt Tamás.

-  Sok tanítást kaptunk a „Zarándok út
ja" c. könyv tárásaiból, amely átfogó bib- 
liaismeretrói, emberismeretről és 
személyes tapasztalatról tanúskodik egé
szítette ki a váliszt Vízi István

Tizenkét len v illátok együtt, majd hétvé
g én  még a-atU uzták hozóitok fiatalok. lio - 
gyen oldottátok meg a fá z *  étkezések 
gondját!

-  Közös kasszán éltünk, amelyből 
mindenki egyformán részesült. Magunk
nak főztünk és vásárollun. -  felelt Ta
más.

-  Erzsikére ét rám hárult a főzés és az. 
étkezések előkészítése -  folytaiul Gábriel 
la.

-  Jó volt érezni, hogy mindig van, aki 
segít, és nem kell semmit egyedül meg
csinálni? -  mosolygott Erzsébet.

A beszélgetéseken kívül mit csináltátok 
még?

-  Kirándultunk Vörösmarty Mihály 
emlékházához, pingpongoztunk, társasjá
tékokkal játszottunk és rengeteget nevet- 
tünk felelte Sándor.

Végezetül, engedfettk meg snrrélyevbb  
kérdéseket. Az ember minden ilyen alkalom  
után gazdagabb lesz Ki, mivel lelt ga^tágaké7 
Kinek mit jelentett ez a hét?

-  Nekem ez a hét próba is volt -  kezdte 
Gabriella -  mely elé Isten állított Helytállást 
igényelt, de segített abban, hogy felismerjem 
hol tartok, mit kei lene elitemben megváltoz
tatnom. Több időm volt Bibliát olvasni és 
imádkozni, mint otthon. Megetettem, hogy 
hjtáruzatlansáeom az Úr Jézus köwtésősai 
másoknak is karára van, mert ha cn magam 
nem állok elég szilárd talajon, hogyan se
gíthetnék másokon?

-  Visszataláltam az Ifjúsághoz és tu
dom. hogy most már itt is maradok! Sokat 
épülhettünk egymás hite által! -  folytatta 
Tamás.

Nekem is próbatétel volt ez a hét. 
úgy, ahogyan Gabinak. Mások voltak a kö
rülmények, de jő volt egymást jobban 
megismerni! -  válaszolta Erzsébet.

Azt hiszem, senkit sem hagyott érin
tetlenül ez a hét, mindenki kapott valami
lyen személyre szóló üzenetet, amely a 
krisztusi életre segíti tette még hozzá Vi- 
zi István, ifjúsági lelkész.

Mmdannyiótoknak köszönöm a beszél-
gltév.'

Az ifjúság tagjai elhatározták, hogy a jövő 
nyárun is együtt töltenek egy hitet. Talán jó 
hagyománnyá lehet ez a Nagyvárad-téren!

Nyaraljatok együtt ti is, kedves ifjú 
testvérek’ Ne féljetek! Tervezzétek meg, 
készítsétek elő és vigyétek véghez nyári 
együtt léteteket!

Ezúton tolmácsolom a Nagyvárad-téri 
ifjúság köszönetét, -  mindazért a jóért, 
amelyben részük lehetett -  gyülekeze
tünknek, lelkipásztorainknak, presbitere
inknek, szüléinknek é» a 
házigazdáinknak Az Ür Isten kísérje cs 
áldja továbbra is életüket!

Szabd ). R óbert
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REFORMÁTUS ÖNVIZSGÁLAT
Kezembe véve a Reformátu

sok Lapja idei 32. (VIII. 11.) szá
mát, kellemesen meglepve 
olvastam Márkus püspök úr cik
k ét Már az a tény. hogy jsz  egy
házi élet hanyatlása" 
megmagyarázására nem  a meg
szokott bűnbakkereséshez folya
modik, magában véve is 
pozitívum! De még inkább örül
tem, amikor a .múltba nyúló 
gyökcrek’ -ról, s a „meggyengült 
szívbéli bizaloméról szóló elem
zést is elolvastam.

Az is feltűnt azonban, hogy a 
püspök úr telibetaláló megálla
pításait igen óvatosan fogal
mazza meg. Meg is értem ót! 
Számítania kell egyfelől az 
ókonzervatív, dogmatikus kál
vinisták, másfelől a leszámo
lást követelő egyházi 
„rendszerváltók" felhördülésé
re*

Én, mint aféle Jaikus" talán 
használhatok az evangélium 
ügyének azzal, hogy merészeb
ben továbbvigyem gondolatait, 
kényesebb mondanivalókat is 
papírra vessek...

Az evangélium -  örömhír, be
fogadása nyomán már az első 
keresztyének olybá tűntek, 
mintha „édes bortól részegedtek" 
volna meg (Ap. Csel. 2:13). A ve- 
zeklést, önsanyargatást hirdető 
középkori keresztyénség után a 
reformáció ismét örömet hirde
tett a népnek. A Heidelbergi Ká
té szerzői részéről nem teológiai 
tétel, nem hittanlecke, hanem a 
szívükből kicsorduló öröm kifeje
zése volt az „egyetlenegy vigasz
talásáról szóló szívmelengetó 
bizonyságtétel.

A „racionális hit” viszont 
olyan, mint az „ördögök hite" 
(Jakab 2:19). Vagyis sem biza 
lom, sem öröm nem származik 
belőle. Isten elleni lázongás vi
szont származik, hiszen élő hit 
nélkül gyakran nehéz elfogadni 
sorsunkat.

Amikor a keresztyének (refor
mátusok, vagy bármely más fe- 
lekezetúek) elfelejtettek már 
őrülni megváltottságuknak és 
Isten gondviselő szeretőiének,

amikor már nem találták „gyö
nyörűségesnek" a2 Ó igáját -  
nos, akkor meg is szűntek ke
resztyénnek (= Kraztushoz tar
tozónak) lenni. Az örömet 
vesztett keresztyének számára a 
vallás már csak rellgio (= meg
kötöttség; tehát korlátozó nyű
göt jelentő törvényhalmaz), 
amitől jól esik megszabadulni!

Törvényszerű volt tehát, hogy 
ilyen racionalista kiszáradás 
után egyházunk népének egy ré
szét már e század első felében 
(sőt már a múlt században is) el
sodorta a „felvilágosult," „mo
dern" liberális, kommunista, 
fasiszta, stb. gondolkodás szele. 
Amikor pedig eljött az ateista 
hatalom ideje — már csak le kel
lett vonni a következtetést: nem 
éri meg a hithez, egyházhoz ra
gaszkodni! „Csak nem várjátok 
tőlem azt. hogy mártír legyek?" 
-  kérdezte annak dején egy fia
tal, sokáig bibliaórára járó tár
sam, amikor az egyetemi felvétel 
miatt egyszersmindenkorra sza
kított az egyházzal és a keresz- 
tyénséggel. Persze, mi többiek, 
akik Isten kegyelméből hitben 
éltünk, igenis azt vártuk. De 
nem volt igazunk: ha neki nem 
jelentett semmi mással nem pó
tolható örömet, kincset a Krisz
tus hite és az egyedüli értelmes 
(és nem hiábavaló: élet lehetősé
ge -  akkor ugyan miért ragasz
kodott volna a hagyomá
nyokhoz?!

Édesanyám mesélte ifjúkori 
élményeit a világháború előtti 
időből: egyik nagy budapesti 
gyülekezet kitűnő hitszónok hí
rében álló lelkipásztorát hallgat
ta meg, és sosem felejtette el a 
kiábrándító élményt... Az illető 
lelkész u.i. azt bizonygatta, hogy 
a református valláshoz azért kell 
ragaszkodni, mert ez a „magyar 
vallás”, 8 „a magyar ember ter
mészetes judicizmusához” nem 
is illik más!

Jézus Krisztus? Megváltás? 
Boldog örvendezés? Istennek bí
zó szívvel átadott élet? ...Szek
tás rajongás volt mindez az élő 
hitet hagyománytisztelettel,

nemzeti önérzettel és ószövetsé
gi erkölcscsel helyettesítő refor
mátusok sokasága számára.

Hadd' tegyek róla bizonysá
got, hogy engem ez a „szektás 
rajongás" tartott meg egyhá
zunkban lenézés, értetlenség, 
mellőzés és más hasonló tapasz
talatok ellenére ...Mert ez az a 
Tűz, amelyet a Szentlélek táplál, 
8 amely olyan, mint a Mózes ál
tal látott csipkebokor ki nem al
vó tüze. Nem saját 
érzelemvilágomból fakad, mert 
akkor szalmaláng lenne, de mi
vel felülről való, ki nem alszik 
lángja. És ez olyan „rajongás”, 
amely nem ellentétes a józan
sággal, mert a Szentlélek (töb
bek közt) a Józanság Lelke” is 
(II. Tim. 1:7). Nem tűzvészt 
okoz, hanem állandóan melegen 
tart Egyedül az a bizalom, 
amely által felismertük, hogy 
„mind jó amit Isten tészen”, ké
pes arra az egyszerre józan és el
szánt álláspontra, amellyel 
Dániel és társai álltak Nábuka- 
donozor király elé: „Van nekünk 
Istenünk... ki tud szabadítani a 
te kezedből is, oh király. De ha 
nem tenné is, ini nem hódolunk 
a bálvány előtt...".

K ö e e a p a t a k i  L á s z ló

C  I  \
Időszerű könyörgés
Uram, taníts meg engem 
hallgatni.
Hisz oly sok a  lárm a bennem 
A mindennapi Izgalmaktól 
gondolataim  összezavarodnak. 
Képek, hírek, vélemények, 
feszültségek és meddő itták, 
élmények és vágy ak  
ragadnak magukhoz, 
s őrölik erőmet 
Uram, ad j erőt erődbfA, 
hogy csak az  igazán 
fontos dolgok vonzásának 
engedjek
Szememet lehunyom 
Belélegzem a  csöndet.
Csöndedben keresem és told 
lom meg önmagamat újra.
Mert ott egészen Tiéd vagrők. 
Uram.

V__________________
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MI VOLT?

BUDA
Június 13-án Budán svéd énekkar szol
gált. -  A budai ifjúság kozépskoiás kor
osztálya július 1-4—21 <g, majd második 
alkatommal a budakeszi ós ócsai hatatok- 
kal augusztus S—11 -ig konferonciázott a 
garai lelkészlakásban. Minőkét alkalom 
mai kapcsolatban vonok a  garai állami, 
fogyatékosokat gondozó otthonnal és köl
csönös lefci hatásokat nyortok ogymás hi
tű által. -  Újkonyéri hálaadás szeptember 
1-ón volt. úrvacsoraosztással. -  Szep
tember t5-ón a hitoktatást Isten kegyel
mébe ajánló megnyitó lstontiszte:et volt.

BUDAFOK
Augusztus 28-tól minden hónap utolsó 
vasárnapján 18 órakor zenés áhítatot tar
tunk a gyülekezet nemrégen alakult ének
kara és  kamarazonokara szolgálatával.

BUDAHEGYVIDÉK
A M agyar R eform átu sok  IL VilógtnliUko 
zó.a akalmából gyúlekozetünk is kivette 
a maga részét úgy. hogy kb. egy autó
busz befogadóképességének megle elő 
létszámú erdélyi testvéri vendég-I látott 
és részükre szállást biztosion. Az erdélyi 
Márkód község re'ormátus gyülekezete 
látogatott el Budahegyvtoékro. lolkipász- 
toruk vezetésével. -  Június hónapban a 
hollandiai Doordrecht gyülekezete kb. 4S 
tagja vo5 Budahegyvtdék vendége, lelki- 
pásztoruk vezetésével, aki Igét is hirde
tett. Gyúlekozetünk több tagja elkísérte 
doordrechti testvéreinket budapesti és v> 
déki országjáró útjára is. -  Az elmúlt há
rom hónapban két Ízben tartottunk 
presbiteri gyűlést. Ezeken mint kieme: té
mával loglakoztunk gyülekezeti házunk 
már régebb óta tervezett átóp sósé vei. 
Augusztusban pedg masztoi bizottsá 
gunk tartott ülést, amelyen a következő 
év misszió, programját, feladatait kés* llel- 
tűk eSő, -  Hálaadással írhatjuk, hogy gyü
lekezetünk immár személyi
szám tógéppel rendelkezik. E gópon már 
most nyilvántartjuk a kórzetgondozói név
sorokat. amelyeket a  kórzetgoodozó tust- 
vérek renos2eresen elenőnzn. fognak, 
gy lehetővé vátk egy viszonylag napra 
kész névsor. Távolabbi terveink közé tar
tozik a pénzügyi elszámolás gépre vitele 
is.

CSILLAGHEGY
Templomunk 50  éves. hálaadó jubileum 
ünnepén dr. Hegedűs Loránl püspök szol
g á l  Erre az alkalomra Pusztai László 
művészettörténész, az egyházközség 
tagja 26 oldalas épftéstórténoti kiadványt 
készített. Rendeztünk kópkiá-iltást is, 
mely a gyülekezet múltjáról és jelenéről 
beszél. Több. mint ISOO-an tokintottók 
meg. Szeptember 1 -én tartotta évnyitó

ünnepélyét a Bukásmogyori ökumenikus 
Iskola, melyen a lelkipásztorok Is szóltak 
a gyermekekhez, szülőkhöz.

FRAN3EPÁN UTCA 
1 hetet töltöttünk Agárdon gyülekezeti tá 
borban a  hittaros gyermekükkel; ifjúsági 
konferenciái tartottunk Tiszavárkonyban a 
konfirmált l atatoknak. -  Szeptember 15- 
én. vasárnap di. 4 órai kezdettel dr. Gyö 
kóssy Endre tartott előadást 
templomunkban (családterápia),

GORKIJ FASOR
A templcmrervoválás nyáron is folyt. Az 
egyik ekészlakás teljes felújítása «  meg 
történt. -  A presbiteri bizottságok szolgá
latát segívs fiatal gyülekezeti 
munkásokból missziói és  diakóniai mun 
kacsoporl alakút. Ennok első lépése volt 
a szentmártonkátai egy hetes táborozás. 
Tahiban gyülekszet. csendesnapot tartot
tunk. valamint évzáró szere- 
tetvendégséggel lojeztük bo a gyerme
keink között fof/ó katechetikai munkát. -  
ttjaink Dunakeszin cse«észtaoorozáson. 
zánka. nemzekózi táborozáson. Bör
zsönyben csundeshéten és Zamárdiban 
hitépitő konferencián vetlek részi. -  Fo
lyamatosan fogadtunk erdélyi gyülekezeti 
csoportokal. ellátásukról gondoskodva, és 
nemrégiben a német testvergyüekezetúnk- 
ből (Heigon-Kircrten) a diakónta. munkatár- 
sakal láttuk vendégül. Gyülekezoti 
énekkarunk folytatja munkáját. Válozat 
tanul helyet adunk templomunkban hang
versenyek megtartására. -  Az egyház, 
épúloteinkbon. II. az iskolákban folyó hit
oktatás megkezdése okaiméból szeptem
ber 8-án ünnepi istentiszteletet tartottunk.

JÓZSEFVÁROS
Július 7-én az istentisztelet után Szász 
Péter és dr. Ritock Pál gondnokok ós 
gyülekezoti mjnkások köszöntötték a 
gyülekezet nevében Molnár András lelki- 
pásztort 60. születésnapja alkalmából, 
majd átadták u  ajándékokat -  Június 
20-án és  21 -ín az erdélyi Héjjasfalva 
gyülekezeti csoportja volt vendégünk Biró 
István lelkipásztor vezetésével. Szép kó
rusénekkel és gyönyörű versekkel szol
gáltak a gyülekezeti találkozón. -  Június 
23-án ókumonkus zenés áhítatunk volt a 
Lutheránia énekkar közreműködésével. 
Kamp Sala mór vezényelt ós Trajtler Gá
bor orgenaművész orgonáit, aki köszön 
tótto Kovács Endru orgonaművészt, 
józsefvárosi orgonistát, ez akalom szer- 
vozójót. -  Szeptember 15-én. vasárnap 
délelőtt volt a hittanra jelentkezett gyer
mekek évnyitó istentisztelete.

KELENFÖLD
A kelenföldi gyülokozet Tahiban levő kon
ferenciai házában 1901. nyarán az alábbi 
akalmak voltak: júl. t-14-ig  az idén kon
firmáltak és  a középiskolás ifjak konleren-

m m s z  J | B p ,

ciája; júl. 1&-2l-ig az alsós vallásórások 
hete: (ül. 23-28-ig a lolsős vallásórások 
hete. gyülekezeti csendesnapok. Teilhard 
Szemináriumi Napok; aug. 2 - t  1-g gyü
lekezeti ifjúsági konferencia: aug. 12-18- 
ig Külső Kelenföldi tfjúsági hót; aug.
1&-2C-án családosok konferenciája. Az if
júsági konleronciák úrvacsorával zárultak

KISPEST-KÖZPONT 
Gyülekezetünk ifjúsága jún 24-29. ós 
aug, 18-24 közön. -  a nyár. szünet kez
detén ós végén -  kétszer egy hétro a  tá
borba szán  a  budai hegyekben. A 
csencoshutek témái a két sákramentum 
szereztetési Igéi voltak.

KLAUZÁL TÉR
A II. Református Világtalálkozó akaimá- 
ból 2  erdélyi gyülekezetei láttunk vondó- 
gúl: 44 testvért lHyefalváról ós 21 -el 
Héjjaslatváról. A vasárnapi istentisztele
ten az iiyefalvi testvérgyúíekezetünk 
énekkara ónekult ós Kató Béla lelkipász
tor hirdette az Igét.

KÜLSŐ KELENFÖLD 
Augusztus 12-18. között 33 t atai! a  vol
tunk együtt a kelenföldi gyülekozot Tahi 
házában ifjúsági konferencián.

NAGYVÁRAD TÉR 
A Nagyvárad-téri gyülekezetben a  nyár 
loyamán változatlanul tartottak zenés al
kalmakat. istentisztelet vagy esu áhitat 
keretében. Orgonajátékkal Karasszon 
Dezső ós Pálúr László szolgál művészi 
sznten. Szeptember 8-án podig Baróti 
István, az esztergomi Bazilika orgonistája 
adott har-gversenyl. Kodves alkalom volt 
július 21-én, a délelőtti istentiszteleten a 
nyári kántorképző tanfolyam egyesített 
énekkarának (melynek java részét általá
nos ós középiskolás korú fiú* és leányok 
a  kották) szogálata Takaró M.hály kar
nagy és  Vízi István Jolkész. a  kántorképző 
egy « tanára vezetésével. - Vendégigorvr- 
oetói szolgálatra került sor augusztus 4- 
én. Az Igéi R Leder hamburgi lelkipásztor 
hirdette.

P E S T E R Z SÉ B E T -K Ö Z P O N T  
Aug. t2-17-ig  közei 1C0 fővel Berekfur 
dőn töltöttünk egy hetet, naponkénti ige
alkalmakkal és  az énekkar őszi 
előkészületeivel, pihenéssel A TV 2 csa
torna Napkelte c. adásának .Útravato* c. 
három perces igeszolgálataból tizei 
temptomunkban voltok fel.

PESTLÓRINC-
SZEMERETELEP

A pestlőrmc-szemorotolepi gyülekezetben 
a nyugdíjba vonulás következtében meg 
üresedett lelkészi állásra a presbitérium 
és  a gyülokozet többségi szavazata a ap
ján K.ss László szifvásváradi lelkipásztort

u
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hívták mag. aki szolgálati helyét már el
foglalta

RÁ KO SLIGET
Júliusban a gyülekezet 40 tagiéval autó
busz kiránduláson vettünk részt Sárospa
takon és környékén Egy hetet töltöttünk 
Ttszavarsányban 22 gyermekkel bibliai tá
borban. -  Vendégünk volt a nyáron a 
New York * Indlana átlambei testvérgyü- 
leke;etünk 1-1 tagja Meglátogatott egy 
finn misszionárius, egy skót keresztyén 
orvosnő, egy Ír lehész házaspár. valamint 
22 erdélyi (Kórósfő) rfjú gyülekezeti tag. 
lelkészük vezetésével

RÁ KO SPA LO TA -ÚJVÁRO S 
Hiúsági tábort tartottunk július 12-14  kö
zött Velencufürdón 20 fő részvételé vei - 
A gyülekezet megemlékezett volt leké 
sze. Pintér István haála 10. évfordulójáról 
(1981. jülius 26.) az auguszlus 4-i isten
tiszteleten. -  Június 15^n. szombaton 
templomunkban kérték házasságukra Is
ten áldását Máté Ildikó (Máté János pro 
fosszor leánya) és  Talabér Gábor.

RÁKOSSZENTM IHÁLY-
SASHALOM

A tavaszi 50  tős mátraházai ifjúsági kon
ferenciánk után megtartottuk szokásos 
baiaíonszemesi nyári táborozásainkat Az 
első heten a nagyobb ifjúság volt együtt. 
Közülük kerültek ki a  m ásod* hét bib
liakor vezetői, akik 6 csoportban foglal
koztak a  10-14  évesekkel. A harmadik 
héten holland fiatalok voíak a vendége 
ink. Velük sokat énekesünk, kirándultunk, 
angol és német nyeTven bib.atanulmá 
nyozást folytattunk. Örülünk annak, hogy 
vendégbarátsággal segíthetjük ökot, 
amint Erdélybe értékes segítséget visz
nek a pártfogolt kicsiny magyarnyelvű 
gyülekezetnek. -  S zep tem ber 15-én  is
tentiszteletié! kezdtük az iskolai éve; és 
a hitoktatási. 8 iskolában és  az egyháznál 
16 csoportot vidítunk. A vasárnap tío. 10 
órai istentisztelet adott akalmal minden
kinek a találkozásra akkor kezdődött a 
kisebbeknek a gyermekistentisztelet. a 
felnőttek pedig a konfirmandusokkal, u  
'.'jósággal és  a feirvöttokkel együtt a gyü
lekezeti istentiszteleten vettek rész:

SZABA D SÁG TÉR
Dr. Hegedűs Lóránt püspök-lelkész a 
pünkösd vasárnap esti istentisztoloten ke
resztelte meg első unokáját: Baiía ZsoS 
Pétert -  Az iskolai tanévzáró istentiszte
letünkön 13 h dános gyermekei keresztel
tünk még, -  Június alsó hétvégén 
gyülekezetünk 45 tagja oaranyai gyüleke
zeteket látogatott meg. -  A nyár folyamán 
egyhetes bibliai táborba vittük 20  határo
sunkat Zselickafaludra és 15 sordütt fia
talt Agárdra -  A Világtalálkozó alatt 
gyülekezetünk tagjai vendégül látták a ka

lotaszegi tr.oktefee nő kórusál -  Aug. 
23-szepL 18. között dr Hegedűs Lóránt 
püspök-lelkész hivatalos meghívásra 
rósztvett a  bázeli Össz-Európai Egyházi 
Konferencián, és amerikai- kanadai gyü
lekezeteket. egyetemedet látogatott mog 
-  Szept. 8-án de, 10-kor tartottunk tanév
nyitó istentiszteletet,

Ml LESZ?
BUDAHEGYV1DÉK 

Szeptember utolsó napjaban gyülekeze
tünk kb. 45 tagja Oebrecenyi Károly Ist
ván leik.pásztor vezetésével négynapos 
erdélyi autóbusz kirándulásra megy. a 
Nagyvárad-Kobzsvár-Ma/osvásár hely 
-Nagyernye ütvonabi. Egyik lő cél a 
nagyernyui gyülekezet • meglátogatása, 
amelyet már több éve kifejezetten testvér- 
gyülekezetünknek tekintünk.

GORKU FASOR
SzepterrDer végén gyüekozeti körutazás
ra kerül sor a székelyhídi lestvórgyútoke- 
zetünk meghívására

KLAUZÁL TÉR
HINNI és GONDOLKODNI címmel előa- 
dássorozatol mdlunk módón hónap alsó 
vasárnapján es1e 6  órai kezdetiéi. Célunk 
a gyülekezet teológiai továbbképzése. 
Szeptember 1-én Farkar, József szolgán, 
október 6-án dr. Szalhmáry Sándor tart 
obadást Minden érd»kbdót szerotettel 
váronkl

KÜ LSŐ  KELENFÖLD 
Október 11-13-ig Mátraházán leszünk 
együtt Ifjúsági csendesruipokűn

PESTER Z SÉBET-K Ő Z PO N T 
Szeptembor 26-tól Erdélybo indulunk öt
ven fővel, benne énekkarunkkal, hogy 
meglátogassuk testvérgyu.nkezotúr'.ket 
Máramarosszgetoo.

RÁKOSSZENTMIHÁLY*
SASHALOM

öku m en iku s isk o la  indításának lehetősé 
gérői tárgy attak a XVI koruloti egyházak 
lelkészei. Ha a tervük laiákoz* az ö n 
kormányzat segítő szándékával, akkor jö
vő ősszel az egyik kerületi skótéban egy 
vagy két osztállyal mogcozdödhot a tan tás.

HÁKOSLIGET
Szeptember végen 10 tagú svájci gyüle
kezet' csoportot várunk, akk egy hetet töl
tenek közönünk

S z ü le té s e ^

Balogh Lajos Barna kispest-w ekorlctc- 
lepi lelkipásztor és  Végh Ildikó házas
ságát Isten elsó gyermekkel áldotta

m eg, aki a keresztiégben a l a  jós, Dá
niel nevet kapta. -  O rhán Kálmán 
pestszentim rei lelkipásztor és felesé
ge, N agy M agdolna házasságát Isten 
harm adik gyerm ekkel ajándékozta 
m eg. Az újszülött neve: Péter, Sámuel. 
-  Békefi I j jo s  és  Röhrig Klaudia lel
készek házasságát Isten második 
gyerm ekkel áldotta m eg. A z újszülött 
neve: Dóra.

Hitből élve

Óin Jó k  Imiidéül’ 
iettem kt a  szalad  
f oda zárkóztam  ér, 
ah ol a  m úlhatatlan 
i H alhatatlan ét -

M ert meg akartalak menteni, 
ulti kriieu errszhnlni
az irdatlan melybe, 
hogy a  tűrhetetlent élve át. 
létekből kozhattam  fá i 
a  m ocioktalant, 
a  Ú sztál...

S  ahogy az ugatom  
lilrugározta 
a  koronát: 
érettem, hagy 
megmenekít k e l -

Mert meg akartalak érteni 
le kellett érted térdepelni -  
s csak akkor vontam  fö l  
« mennyei vitorlát, 
amikor kiálltam  a  próbál, 
am ikor a  múlandóhoz 
semmi, de im w  rum hűtött

Véhery Tamás

\___________________________

k szorkesztotzzonsAj tagjai: 8a)jsz  Apad 
Hantos Jenő. Szabd IsWan. Takard Tamás 

Tetobs szotxnszid íkSknf. Lajos 
FotoWs wudó Egn Ml..tos 

SzartuazlósOg ftcfcrirvtojs Bpom-a Hvalal. 
1060 BuJapesl. Ú M  ui 90 

Telelőn 133-4C57

A lap lonrivjitása gyülekezeti ér, agyán 
adományokból icn eo *  m^yc-k &erze'ás» 
a talkdszi hwau»*aan. vagy a 2000

ackkon  UtbetfOQe*

Készült «  AMEKO KH Kyomdajátan 
FoWds vozeli Kovára Gádor
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