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Fohász Délvidékért

^Július 30-án indultunk Eszék
ről... Egy Laskó nevű faluig utaz
tunk... Laskóig néhány sivár falun 
át. vagy ilyenek mellett vezetett 
utunk, mint például Kopács és Daróc. 
Mindenütt elhagyatott, fólperzaelt 
templomokat láttunk. ...Laskán mü
veit evangélikus lelkészre akadtunk. 
Az egész lakosság -  kizárólag magya
rok -  két szín a la tt áldoz... Kevés er
refelé az ember...*. E sorokat nem 
1991 rakétatámadásai és aknatuze 
nyomán írta  a szerző. 1553-ban (!) 
jegyzi Demschwam János a Fugger 
bankház nagytudományú és nagyte
kintélyű fötisztviselöje Konstantiná
polyból hazafelé vezető diján 
naplójába. A .művelt evangélikus lel
kész' akivel Laskán találkozott: 
Sztérm Mihály 120 magyar ée horvát 
anyanyelvű eklézsia reformátora, s 
Dunamcllék elsó püspöke.

Dernschwam János a nagy üzlet
ember érzőszívü és tudós hum anis
ta. A romok mögött meglátja az

egykor viruló falvakat. A romok kö
zött heverő csontvázakban felismeri 
az egykori szorgos gazdákat, szerető 
anyákat, caiviteló gyermekeket. So
raiból kitűnik, hogy a számok és ta l
lérok emberének szívét fájdalom 
szorítja.

A minapi híradóban láttuk, hallot
tuk: lerombolták és megszállták kik? 
mik? miért? -  Kórógyot. Szentlászlót. 
Több, mint ezeréves települések a Vu- 
knpnrtján Elődeik -  mint avar.szár- 
mazékok megelőzték mind Árpád 
magyarjait, mind Pribina szlávjaít. 
Túléltek tatárjárást, két évszázados 
túrökdúlást. Mi lesz velük?

Szívbéli meggyőződésünk, hogy 
nem szerb indulatok, s nem horvát 
nacionalizmus, hanem a voröacsilla- 
goB „szocialista humanizmus* utolsó 
rúgásainak egyike e szomorúan fáj
dul más eseménysorozat. Ha m ár nem 
uralkodhat tovább, sirassa meg minél 
több ember bukását... Ezért tör, zúz, 
öl és perzsel.

Szeretjük és tiszteljük az emberül 
érző és életük kockáztatásával tünte
tő belgrádi katonaszülőket. Ók is em
beri életre vágynak.

A felebaráti szeretet szép példája 
az, amit évek óta tesz a Jugoszláviai 
Református Keresztyén Egyház. Év
könyvét nemcsak magyar nyelven ír
ja , hanem szerb-horváton is. Egyrészt 
azért, mert a magyarok jelentő* része 
ezt is érti, -  érthesse más is. Más
részt Sztárai Mihály reformátor pél
dája nyomán vallották 6 ugyanis 
a Dráva mindkét partján mindkét 
nyelven hirdette az evangéliumot 
hogy mindenkinek az 6 nyelvén, hogy 
„minden az Isten törvényén éljen, 
minden imádja Nevét..." (Sylvcster 
János előszavából a sárvári Újtesla- 
mon tűmben. 1541.)

Mi most sírunk, szeretünk és 
imádkozunk.

Mert szívből szeretünk, azért 
imádkozunk buzgón Urunkhoz, aki 
maga is „Úgy szerette a v iláp t, hogy 
az 0  .egyszülött fiát adta, hogy aki 
hisz Őbenne, cl ne vesszen, de őrök 
élete legyen* (János ev. 3:16).

Imádkozunk azért, hogy épülhes
sen lyjá Kórógv. Szentlászió, Tordinci, 
Vinkovd, Bellye, Kopács, Hercegszöl- 
lös, s a többi meg nem nevezett te
lepülés népe lelke, temploma, 
eklézsiája.

Kórógy. Szentlászió, Haraszti, Kő
it c* gólyáiról nevezetes. Mindegyik 
ázon található fészek, némelyiken 

kettő is. A zordon időszak elűzi őket. 
Tavaszra visszatérnek. Fészkeiket 
rendbeteszik és Cg nemzedéket költe
nek. Itt a hazájuk!

Imádkozzunk a Délvidék békéjé
ért! A kórógyi templom megkímélésé 
ért rimánkodó -  s ezért agyonlőtt - 
hűséges kurátor gyászoló szeretteiért. 
Mindazokért, alak valakit siratnak. 
Sztárai Mihály népéért Baranya- 
Szlavóniában, Bácskában, Bánátbun. 
Muravidéken és szomszédaikért.

P upp Vilmát
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Délvidék reformátora
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Sem születési, sem halálozási ide
jét nem ismerjük pontosan. Csak azt 
tudjuk róla, hogy magas kort ért, hi
szen egy adat arról szól, hogy mint 
sárospataki ferences szerzetes jelen 
volt a mohácsi ütközetben, 1578 bán 
pedig Bornemissza Péter prédikációi 
könyvében (a negyedik kötetben) 
még mint éli emberről mondja róla, 
hogy „noha értelmes és tudós ember, 
és sokat épített Magyrarországon, de 
étet is megbirja néha az harag, néha 
a bor is."

Valószínűleg Drávasztírán szüle
tett, liatalon a Ferencrendbe lépett, 
külföldi tanulmányai során Padová- 
ban teológiát és zenét is tanult. Sáros
patakon lett lutheránussá és volt 
rend főnökével, a tudós Kopácsi Ist
vánnal együtt részt vett a pataki is
kola megszervezésében. Később 
Baranyába ment és 1544 óta Laskún 
működött Hét év alatt sok küzdelem 
és életveszély között a Délvidéken 
a történeti hagyomány szennt -  száz
húsz evangéliumi gyülekezet alapját 
vetette meg. Egyik fő térítési eszkö
zéül az éneklést választotta Később 
Tolnán, majd ismét Laskón, azután 
Gyulán, Sárospatakon és Pápán viselt 
lelkészt szolgálatiról vannak adata
ink. Arról is van feljegyzés, hogy 
1574-ben sikertelenül pályázott a sop 
róni prédikátorságra.

A hagyomány arról is beszámol, 
hogy' a laskói templomdombon estén
ként hegedűje kíséretével szép, mesz- 
sze zengő hangon énekelte saját 
szerzésű zsoltárait és más énekeit. 
Mintegy huszonöt bizonyosan tőle 
származó éneke közül tizenhat a 
zsoltár. Ezekben a többnyire szabad 
átköltűsekben az eredeti zsoltári tar 
talom mellett megszólal az egyéni, lí
rai hang is: zsoltárait részben
újszövetségi tanulságokkal, részben a 
török uralom alatt sínylődő magyar 
nemzetre, nem egyszer a hatalmasok, 
vagy ahogyan 6 mondja, „az fő né
peknek" gonoszsága által elnyomott 
szegény' nép szenvedéseire utaló ref
lexiókkal színezte.

Ezenkívül vallásos tárgyú elbeszé
lő énekeket, néhány ünnepnapi dicsé
retet és két hitvitázó drámát (Papok 
lúzassaga és Az igaz papság likőre cím-

MinÁLy
mel) írt Mivel énekeinek egy részé
ben, mint pl. 260. énekünkben is, a 
versszakok kezdőbetűibe sorban be
lefoglalta a nevét s  azt olykor, kivált 
hosszabb énekek verseiben egy latin 
vagy magyar nyelvű mottóval is 
megtoldotta, vagy ha ez nem történt 
meg, valamelyik kortárs -  ennek az 
éneknek az esetében Bornemissza Pé
ter nevezte meg ót szerzőül, azt is 
elképzelhetjük, hogy a névtelennek 
tartott énekek között ma is rejtőzik 
olyan, amelyiknek ő a szerzője, csak 
éppen semmi bizonyító adatunk 
nincs reá. Nevéhez fűződő énekeink: 
197., 254., 255., 260., 384. dicséret

*  *

Sztárai éneke 
384.

1. Sok ínségünkben hozzád kiál
tunk, Felséges Úr Isten, M ert pa
rancsoltad, hogy megkeressünk A 
mi szükségünkben.

2. Tudjuk, hogy m éltán mi bűne
inkért Té megvertél m inket, M ert 
nem tiszteltünk, sót ingerlettük Tte 
szent Felségedet.

3. A mi atyáink mi velünk együtt 
Ellened vétkeztek. Azért, hogy téged 
ók nem ism ertek, Téged nem tisz
teltek.

4. Keád m aradtunk, m ert minde
nektől Mi elhagyattattunk, Az ellen
ségtől ostrom oltatunk. Naponként 
ron tatunk.

5. ígéretedből, te szent igédből 
Téged m egismertünk; Szent Fiad á l
tal néked könyörgünk; I^égy kegyel
mes nékünk!

6. Ne hagyd, tekintsd  meg ígére
tedet, És a te népedet, Kik tiszta 
szívből mostan dicsérik A te szent 
nevedet.

7. Végy ki immáron e nagy ín 
ségből. Pokol kőteléből, Hogy te 
szent neved m agasztaltassék Mi 
nemzetségünktől.

8. Sok hálá t adunk, m int Isié 
nünknek És mi Téremtőnknek, l é  
Szent Fiadnak és vigasztaló Szent
lélek Istennek.

A Jugoszláviai Református 
Keresztyén Egyház cimere 

-  de meddig?

--------------------------------------------- \

Menekülők imája
Óh. nagy Isten! Hozzád esdünk: 
Most légy a mi segedelmünk! 
Mert nagy csapás sújtott m inket 
Nincs, hová hajtsuk fejünket!

Nincs hajlékunk, porrá tetted: 
Népedet de meg büntetted!
Sok vagyonunk semmivé lett: 
Tűzben szállt ránk az ítélet.

Házainknak porhalm ára 
Hull kioinló könnyünk árja:
Égre nézve, zokog ajkunk, 
Könyörülj, Ú r Isten, rajtunk!

ó h , jó Atyánk! szánj meg minket: 
Elégeld meg könnyeinket!
Sújtó kezed rólunk vedd el: 
Irgalommal bánj népeddel!

V ____________________________

/ --------------------------------------------- \
Mikor borulsz...

Szegény magyar, gyász a sorsod, 
Jeted mégis fennen hordod:
Mikor borulsz sírva végre 
Jézus 'Krisztus (Lőtt térdre?

Szegény magyar, sok. ü vétked. 
'Fennen erfid meg nem védhet:
Mikor nézel hittel végre 
Jézus 'Krisztus keresztjére?

•Bcísors üldöz, bánat éget. 
í\Vtrr találod békességed.
Mikor borulsz oda végre 
Jézus 'Krisztus kebelére -7

Vargha Tamil*
V ____________________________
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KÁLVIN ÉS BARTH AZ ÉLET ÉRTELMÉRŐL
K álvin  Katekizmusában felteszi 

a kérdést: M i az em beri ó le t fő  
cé lja?  -  Isten m egism erése.

Ehhez Barth hozzáfűzi: „A re
formáció korának nyelvén, s külö
nösen Kálvin nyelvhasználatában 
nem csak azt jelenti ez, hogy va
lami végső pontjára, céljához jut, 
hanem elsőrenden azt jelenti: am i 
az em beri egy életen á t vezérli. 
így a cél annyit tesz, mint az élet 
értelme, az élet célszerűsége. A 
cél tehát nem az élet vége, lezá
ródása. hanem folyamatos cselek
vés. Ez az akció: Isten
megismerése. Ez a döntő, elsőd
leges. de semmiképpen sem az 
egyetlen akció. Hiszen vannak 
másodlagos célok is: család, ha
za, hivatás, kultúra, de mindezek
nek össze kell függniük a fő 
céllal."

Kálvin: M iért m ondod ezt?  -  
M ert Isten azé rt terem tett m inket 
és he lyezett a  világba, hogy ben
nünk dicsőítse m eg önmagát. Így  
teljesen helyénvaló, hogy életün
ket. am inek kezdete és eredete ő  
maga. az ó  dicsőségére szente l
jü k  oda.

Barth: .Kálvin Isten ismeretét 
összekapcsolja az ó  dicsőségé
vel. (Objektíve) megállapítja, hogy 
isten életünk kezdete, s ebből 
(szubjektive) arra következtet, 
hogy életünknek csak az Ó dicső
sége szolgálatában van értelme. 
Egyszóval: isten dicsőségére
élünk... Az Újszövetség három 
formáját ismeri a „megdicsőités- 
nek”: 1) Isten megdicsőülése az 
ember általfezt Jézus Krisztus tel
jesítette); 2) az ember megdicső- 
rtósét Isten által; 3) Isten 
megdicsőülését önmaga által. Az 
Újszövetség azonban nem tud az 
embernek ember általi megdicső- 
rtéséről. Az ember csak Istent di
csőítheti. önmagát nem...

Van egy még pontosabb meg
határozás is. Amikor ugyanis di
csőségről és tiszteletről 
beszélünk, mindig felnagyításra 
gondolunk. Emlékeztetek erre a 
versaillesi feliratra: .A  toutes les 
glories de la Francéi" -  Francia- 
ország teljes dicsőségérer. Az 
emberi dicsőség és tisztelet egyet

jelent azzal a nagy lármázással és 
kísérletté!, mellyel megpróbálunk 
valakit vagy valamit többnek fel
tüntetni, mint ami valójában. Isten
nek azonban nincs szüksége 
semmiféle látványosságra, hogy 
dicsőséget szerezzen magának. 
Elóg csak annyi, hogy megmutas
sa: kicsoda 0 . elég. ha kijelenti 
m agát”

Kálvin: É s m i az em ber legfőbb 
ja v a ?  -  Éppen ez.

Barth: .Kálvin különbséget tesz 
az ésszerű és a jó között Mi az 
ember legfőbb java? Mi teszi az

C A T E C H I S 'M V S

E c c lc f ia :  G e n e u c lis ,
H O C  E S T ,  F O R M V L A  
crudicndi purroi in öoStina Chrifti.

1 0 .  CALVINO A Y THO RE.

G E N E V A E .  
M. D. L.

embert boldoggá7 Tudjuk jól. 
hogy az értelem (ahogy szokvá
nyosán beszélünk róla) és a bol
dogság (ahogy elképzeljük) 
nincsenek mindig összhangban 
egymással. Kant igen határozot
tan tanította, hogy az embernek 
csak az ésszerűségre szabad 
gondolnia, s el kell tekintenie a 
boldogságtól. Kálvin ugyancsak 
határozott férfiú, de számára ér
telem és boldogság között van 
összhang. Szerinte az ember leg
főbb értelme és legfőbb köteles
sége azonos legfőbb javával és 
legfőbb boldogságával. Az ember 
legfőbb boldogsága: isten dicső
ségére élni."

Kálvin: M iért nevezed Isten is 
m eretét a  legfőbb jónak?  -  M ert 
enó lkü l rosszabbak lennénk a  tu 
datlan állatoknál.

Barth: „Ezt a következőképpen 
értem: ha az ember nem tölti be 
feladatát, hogy ti. Isten képe le
gyen, akkor a tudatlan állatok 
szintje alá süllyed. Hiszen a tudat
lan állatok (s ezt mondhatjuk a te
remtett világról is) azt teljesítik, 
amit Isten akart velük, amikor 
megteremtette őket Nyilvánvaló, 
hogy ettől még nem válnak Isten 
képévé. De megvan a rendelteté
sük. s ők ennek eleget is tesznek. 
Ha azonban az ember elvéti ron 
deltotósót, minden teremtmény 
mögé zuhan vissza. Nem csak az 
állatok, hanem a körülöttünk lévő 
kövek, csillagok, rovarok mind túl
tesznek rajtunk annak a feladat
nak a teljesítésében, amit Isten 
rendelt számukra. Körülöttünk tar
tós, örök dicséretmondás. Minden 
teremtmény egyesül abban az 
Igyekezetben, hogy Istennek. Te- 
romtőjének választ adjon, meg
feleljen Neki. Ám ennek a 
kórusnak a középpontjában, a te
remtés egész zenekarának cent
rumában az az ember áll. aki nem 
teljesíti küldetését, nem valósítja 
meg rondoltetését. Az ember igazi 
nyomora ebben van: nem teljesíti 
teremtési célját...

Isten megismerése nem olyan 
ismeret, ami megelégedhet ön
magával, ...az istenismerot szol
gálat. ami lehetővé teszi, hogy 
Istent dicsőítsük... Az istenisme
ret nem hagy minket érintetlenül, 
közömbösen, hanem magával 
ragad. Általa Isten ..befog" és be
fogad minket szolgálatába... Kál 
vin négy pontban fejti ki Isten 
helyes és igazi tiszteletének 
módját:

1. egész bizalmunkkal fordul
junk Hozzá.

2. Neki szolgáljunk azzal, hogy 
akaratának engedelmeskedünk,

3. minden szükségünkben ó t 
hívjuk segítségül, s Nála keressük 
minden javunkat és üdvösségünkéi

4. szívvel és szájjal valljuk, 
hogy egyedül Tőle jön minden jó."

(Idézat Kari Barth: Das Glaybenabokonnt- 
ni» dór Kircrio c. könyvéből, ZOnch. 196? 
11-16. ol. szamohrényezva, ford.: B L)
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REFORMÁCIÓ
Gyökerei

A XVI. századi reformáció -  jó l
lehet több jól megkülönböztethető 
változata alakult ki -  lényegileg lel
ki esemény, amely természetesen 
az emberi közegen keresztül hatott 
a társadalomra is. Isten tiszta Igé
jének (újbóli) felfedezése és az eb 
l)ől fakadó belső igény, hogy 
nyíltan hirdessék azt.

A reformátorokat -  nem tévesz
tendők össze a reformerekkel -  az 
a meggyőződés ösztönözte, hogy 
ez a mű Isten műve, amelynek 
megalkotásában ők -ti. a reformá
torok -  csak Isten eszközei, mun 
katársai. Gyökere ebben a 
hatalmas felismerésben rejlik: ..Ret- 
ro ad Scriptura’  = vissza a Szent
íráshoz!. az abban foglalt, a 
Szentlélek által a szentírók révén 
lejegyzett Kijelentéshez.

Énből fakad, hogy a reformációt 
Inkább a lelkiség, azután a kultúra, 
a teológia területén kell vizsgálni 
és értelmezni, úgy, hogy a társa
dalmi vetülctét sem ienct figyel
men kívül hagyni. Ez a történelmi 
fordulat így lenetett az emberiség 
életének egyik alapvető mozzana
ta, amellyel elért az ember a tudat 
szabadabb kifejeződéséhez. Segí
tette azon erőket, amelyek a kö 
zépkor lebontásához vezettek.

lényege

A reformáció lényege, üzenete a 
mindenkori, de legfőképpen a ke
resztyén ember számára az alábbi
akban foglalható össze:

a) A H IT  egyedül a Szentiráson 
alapul. A hívő, a protestáns egyhá 
zak, a gyülekezetek számára az 
egyedüli normatív tekintély Isten 
Igéje, melyről a Bibliából szerez
hetünk tudomást.

A Szetírásban Isten szól az em 
berhez; ezt az írást emberek írták 
a Szentlélek sugalmazására, ihleté
sére. Tekintélye üzenetében van, 
amelyet jézus Krisztus személye és 
munkája foglalt egybe.

b) Üdvösség, örökélet egyedül 
KEGYELEM á lta l

Az ember bűnös. A teremtő Is
tennel szembeni engedetlenség, lá
zadás szolgaságra Kárhoztatta az

embert (a bűn szolgájává). Ebből 
fakad, hoey az önszeretettel jelle
mezhető léte ráveszi az embert, 
hogy önmagával helyettesítse Istent 
(=önistenités).

Egyedül Isten az, aki Krisztus 
személyében és művében eltörli a 
bűnt, a kereszten történő ön- 
feláldozásával, s az ezt elfogadók, 
a bűnbánatra jutottak számára, a 
hit révén, Isten irgalmazó kegyelme 
által örök életet adhat.

Ez a hit nem akar mást masa mel
lett tudni, élete Urának elfogadni 
csak Istent, jézus Krisztusban. Csak 
e hit által állhat meg az ember Isten 
előtt, s nem cselekedetei révén, mert 
az ember Istentől csak kaphat, de 
nem adhat Neki semmit, mert „Mi 
az, amit nem Tőle kaptunk!". A hitet 
is Tőle kapjuk, ajándékként, így az 
örök élet is, mint a hit következmé
nye óáltala lehet

c) Etikája a szabadság etikája
A hívő ember kegyelemből él, s 

ennek következtében felelős saját 
választásaiért és döntéseiért. Olyan 
etika ez, amely egyrészt magára 
Hídja vállalni a saját hitét minden 
körülmények között és helyzetben, 
másrészt mert a Krisztusban való 
hitből fakad, ezért a másokért való 
szolgálat etikája.

Ez a szabadság soha nem megy 
át szabadosságba, mert a kettő, 
krisztusi szabadság és az emberi 
szabadosság, az két külön erőtér
ben „mozog".

Lényegét illetően még elmond
ható, hogy a reformáció hirdette a 
lelkiismeret szabadságát is; hang
súlyt helyezett az egyéniség tiszte
letére, valamint korában a nemzeti 
eszme egyik hordozója volt, s 
mindezeket együttvéve történel
mileg a demokrácia első diadalát 
jelentette a -  keresztyén -  embe
riség számára.

Az Istennek szabadon engedel
mes, boldogan -  belülről fakadóan 
-  hitvalló, győzelmesen cselekvő 
(az örök élet távlatában), szenvedő 
SZERF.TET-ÉI.CT, azaz hívő (és nem 
csupán vallásos) élet.

Eredményei

a) Az előbbiek jelentékenyen el
mélyítették az európai emberiség

le lk i életét, lelkiségét, személye
sebbé tették a keresztyén életet, 
finomabbá és élesebbé az embe
ri önvizsgálatot, az egyetlen 
örök és felülm úlhatatlan tekin
télyhez, az é lő Isten Igéjéhez 
kötötté tette azt;

b) Jelentős befolyást gyakorolt 
az erkölcsi felfogásra és az erkölcsi 
életre; az Isten törvényének meg
egyező emberi hivatásnak és mun
kának egyforma erkölcsi önértéket 
tulajdonított. Ennek révén egy-két 
nemzedék után az egyházak népé
nek erkölcsi színvonala a reformá
ció előttihez képest jelentős 
emelkedést mutatott;

c) Az iskolázás, a népoktatás 
gondolatának felvetője a reformá
tor Luther volt; ez kiterjedt később 
mind az alsófokú, mind a felsőbb 
fokú oktatásra is;

d) A könyvnyomtatást kiaknázó 
reformációval mind a tudományos, 
mind a népszerű irodalom óriásit 
fejlődött, a nemzeti nyelvek fejlő
désében, megújításában is egyes 
országokban -  óriási jelentőséggel 
bírt, lásd Károlyi Gáspár vizsolyi 
Bibliája, az első teljes magyarra 
fordított Szentírás;

e) Társadalmi vonatkozásban: az 
Istennek engedelmeskedő ember 
az evangéliumi szabadság 
előéletével egyre kevésbé volt 
hajlandó minden bírálat nélkül be
lenyugodni az akkor patriárkális és 
paternalista rendbe. Felébresztette 
az ember hajlandóságát a kor
mányzás autonóm és demokratikus 
formái iránt;

f) A kálvini irány (református) a 
modern kapitalizmus kifejlődésé
nek adott eszmei alapot és erőt.

Mindezekből fakad, hogy a re 
formáció örökösei, az egyházak, 
népek számára a szüntelen refor
máció, az emberi élet szüntelen 
jobbá tételére, a mindenkori jelen
nek felülvizsgálatára késztet, az 
evangélium minél tökéletesebb 
megélésére sarkall és általa készteti 
az emberséget több jóra.

Hantos Jenő
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ASSZONYSORS A REFORMÁCIÓ KORÁBAN

Ezzel a dkkel emlékezünk azokra a küzdelmes sorsú, .derék' asszonyokra, akik hittel állottak 
reformátor férjük oldalán. Németföldőn, Svájcban, Hollandiában, Angliában. Magyarországon, 
valahol Európában. Azokért mondunk hálát a Szentháromság Istennek, akiknek neve -  jól
lehet mi nem is tudjuk mindnyájukét fel van írva a mennyekben, feleségként, édesanyaként, 
hitsorsosként. Közülük most WIBRANDIS ROSENBLATT-ra (1504-1564) emlékezünk, akinek 
sorsa akár tipikusnak is tekinthető a reformádó korában.

v ___________________________________________________________________________ y

A uv^jci Bázel reformátora: Johan
n a  OEKOIAMPAD (1482-1531) 
negyven éves korában kezdte el ne
héz, hitújító szolgálatát a városban. 
Édesanyja nemrég halt meg. így nagy- 
szüksége volt társra , segítőre. Elha
tározta, hogy megházasodik. Egyik 
barátjához írt levelében említést tesz 
arról, hogy mennyire kívánna rátalál
ni egy igazi .keresztyén nótestvérre 
és főnixre*. Az akkor 17 éves Wibran- 
diáról ezt írta barátjának: „Az Úr el
hunyt anyám he ly in  ezt a keresztyén 
hitvest küldte. Szegény ugyan, de köz
tiszteletben álló családból származik, 
s hozzászokott a kereszthordozáshoz. 
Kérem az Urat, hogy a házasság bol
dog is  tartós legyen". Wibrandis ha
m ar belejött a megsokasodott 
teendőkbe, a reformátor papiak ven- 
dégház-jellegéból adódó sokrétű lelki 
és fizikai munkába. A bázeli és 
strassburgi hitújító lelkészek és csa
ládjuk is ham ar megszerették n dol
gos és tapintatos fiatalasszonyt.

Házasságkötésük évében, 1528- 
bnn fiúnak adott életet Wibrandis 
asszony, akinek félje közben Bázel fö- 
lelkéaze lett- Két év múlva kisleá
nyuk született. Közben heves viták és 
küzdelmek dúltak a városban, s a 
családi otthon csendjét felverte a hit
viták zaja. Férjének még éjszaka ide
jén is védenie kellett reformátori 
nézeteit, s amikor az utcán járt, 60- 
kadalom támadt körülötte, s legutób
bi igehirdetései mondandója felól 
faggatták, vagy vonták felelősségre. 
Az ifjú anya és feleség a feszültségek 
között álló férjet imádsága éa gondos
kodása karjaival vette körül. 1531- 
ben megszületett harmadik 
gyermekük. Néhány hónap múlva 
azonban félje a kiállott izgalmak, 
több éve tartó heves viták miatt ki
váltódott súlyos fekélyébe belehalt. 
Ekkor 1531. november 23-át írtak, • 
a fiatal özvegy még csak 27 éves volt.

Baráti körükhöz tartozott Wolf- 
gang CAPITO (1478-1541), strass
burgi hitújító, aki nemrég veaztette el 
feleségét. Korabeli szokás szerint a 
baráti körből ismert, megbízható öz
vegyet. egy másik egyedülálló vette 
magához. így kötött házasságot Ca- 
pito val Wibrandis. Erről M artin Bu- 
cer, ugyancsak strassburgi reformátor 
lelkész ezt írta: .Az ilyen házasság

kötés, kedves Barátom, igazán értel
mes is  kegyes dolog. Hiszen így egy 
szerre találnak gondoskodásra az 
özvegy és Krisztus hősének Oekolam- 
pad-nak árvái is. Emellett Wibrandis 
asszony olyan csendes, választékos és 
odaadó lelkületű, hogy ez csak nyere
ség lehet". Ezekután átköltözött Wib
randis gyermekeivel Bázelből 
Strassburgba, ahol ugyancsak próba- 
tételes időket élt meg. Anyai és há
zastársi kötelességei végzése koztam 
hordozta megbetegedett félje terheit, 
viselte a périszűke gondjait. S közben 
születések és csecsemőhalálozások fé
nyei és árnyékai próbálták lelkét és 
h ité t  1541-ben a fekete halál, u pes
tis dühöngött a városban, ami elra

gadta férjét Capitot é3 három gyer
mekét is. A gyász fátyla borult imád- 
ságos lelkére. De élnie és küzdenie 
kellett tovább élctbenmaradt gyerme
keiért, hitsoraoBaiért. Hogyan to
vább?

Isten kifürkészhetetlen akaratiból 
az történt, hogy a már említett baráti 
kör lelkész-reformátora. Martin ÜU- 
CER (1491-1551) is ott élt r e á lá rá 
val a pestistől megtizedelt városban. 
Felesége, Klisabeth szintén megkapta 
u halálos kórt, s ekkor ágyához hivat
ta barátnőjét, Wibrandist. Felkérte, 
hogy halála után lépjen a helyére: le
gyen a baráti kór és feleség nélkül 
maradó Bueer mellett j ó  feleség, hü 
anya és gondos háziasszony". Csak 
sejteni lehet, mekkora vívódást je
lenthetett ez a kérés az akkor 37 
éves, s m ér kétszeri özvegységet meg 
élt Wibrandis számára. Am a refor
máció nyugtalan, harctól, hitvitától, 
járványtól súlytott, s mégis gyönyörű
en fénylő, evangéliumi világosságot

hozó korában így nézett ki nem egy 
asszony hétköznapi élete, döntésre 
kényszerítő külső körülménye.

Wibrandis Rosenblatt annyi szen
vedés. .oldás és kötés", születés és te
metés után megértő férjet és apát 
kapott Istentől Bucer személyében, A 
reformátor sokat adott felesége véle
ményére: ó volt irásui és prédikációi 
első kritikusa. De nem tarto tt sokáig 
ez a boldogabb időszak sem. A pestis 
dühöngése után végigsöpört a váro
son az ellenreformáció vihara. Bucer 
kénytelen volt elmenekülni Angliába. 
Gyermekeit, feleségét és idóe éde
sanyját hagyta hátra a bizonytalan
ságban. Az önkéntes száműzetésből 
így írt: „Szívből szeretett, kedves, hú 
Wihrand-om... Itt szokatlan számom
ra az étel, mindig csak hús hússal, rit
kán van tojás, zöldség-.. Ha Isten 
engedi, hogy eljöhess, hozdd magad
dal a gyermekeket is" (1549. augusz
tus). 1550 nyarán Wibrandis 
visszatért Angliából Strassburgba, 
ahol közben minden vagyonát elko
boztak. őt magát bíróság elé állítot
ták. De mint szabad polgárt, 
nemsokára elengedték. Visszatért fér
jéhez Angliába. Néhány boldog pilla 
natra ajándékba kapott örömteli, 
családias hét után elvesztette az utol
só földi kedvest is. ö t  gyermekével és 
özvegysége minden gondjával haza
tért ifjúsága városába: Bázelbe. A vá
rosra 1564-ben lecsapott a rettenetes 
mértékben arató halál, a pestis, s 
egyedül Bázelben 7000 embert raga
dott el. Közöttük volt Wibrandis Ro
senblatt is. Rendkívüli életének 
megrendítő végét egyedül példájának 
híre és emlékezete élte túl. A svájci 
Baszileiában, Bázelben máig őrzik és 
tisztelik benne az Urat. a megújult 
egyházat, a hitújító lelkészeket szol
gáló nótestvért. s az övéit vállaló, ál
dozatos anya emlékét. Nemrég egy 
szép kiadványban is megemlékeztek 
róla. Szolgáló, tapintatos lénye teme
tése módjában is elrejteni igyekezett 
önm agát Akarata szerint a bázeli 
nagytemplomban helyezték testét 
nyugalomra, első reformátor férje 
hamvai mellé. Végóhaja szerint nevét 
nem vésték rá a fedőlapra. Oekolam- 
pad neve mellé...

B é k e fl-K ö h r íg  K la u d ia
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Kálvin magyarázata
1. Dum reduxit... Némelyek m a

gyarázata nehézkes és kényszerített, 
hogy ti. ez a zsoltár valamiféle jövő
beni dologra vonatkozó prófétálás 
volna. Én nem kétlem, hogy a zsoltár 
a nép visszatéréséről íródott, és ezért 
a bs’b igét múlt időben fordítottam. 
Akárki volt is a szerző (akár egy 16 
vita, akar egy próféta), azért mondj! 
a megszabadulás módját olyannyira 
csodálatosnak, amit lehetetlen is a 
szerencsének betudni, hogy meg
győzzed hívőket: beteljesült a Jeremi
ás jövendölése, aki a fogság idejét 70 
esztendőre jövendölte (Jer. 25,12; 
29,10). Az álmodok szóval, amely a 
hihetetlen eseményt jelöli, arra int, 
hogy a hálátlanságnak semmi helye 
nincs immár. Amikor Isten a megszo
kott módokon cselekszik, az embe
rek, gonosz természetűek lévén, 
különböző okokat kóllögetnek, csak- 
hogy Isten kegyelmét elhomályosít
sák. Mivel pedig a nép visszatérése 
olyan ragyogó csoda volt, hogy az em
berek minden gondolatát áthatotta és 
bámulatra késztette, el kell ismerni, 
hogy Istennek kiváló tette volt ez. Emi 
att hasonlítja a nép megszabadulását 
álomhoz: mintha ezt mondaná: bizony, 
minden lélek oly távol van attól, hogy 
felfogja Istennek páratlan ajándékát, 
hogy még a puszta belegondolj* is ál 
méfleodásra ragadtat minket, mintha 
álom lenne ez, s  nem történelmi ese
mény. Micsoda fonákság lenne hát 
nem elismerni azt, aki véghez vitte?! 
Sőt a próféta nem azt érti itt, Ivogv a 
hívők olyan eltompultak lettek volna, 
hogy ne fogták volna fül a z t hogy Is
ten keze váltott! meg őket, hanem, 
hogy testi érzéklés szerint voltak elká
bultak, nehogy mintegy közönséges 
dolog felől gondolkodva, Istennek ha
talmát kisebbé tegyék annál, ami az V a 

liiban volt. A shibath szó megengedi 
tehát, hogy vissza hozatalnak fordítsuk 
(mint némelyek teszik), anu álul cgy- 
behangzóbb az összefüggés. Mivel 
azonban ez nem von magával külön
leges jelentést, elég ha futólag említjük 
meg az olvasónak.

2. Iám replebitur... Az az időha- 
tározót általában akkor nak fordítják. 
Mivel azonban az igék itt jövő ide
jűek, úgy gondolom, nem helytelen 
így fordítani: most megtelt..., most 
így szóltunk. Ha azonban elfogadjuk, 
amit némely zsidó tudósok megérő 
sítenek, hogy ennek a határozószó
nak az ereje abban van, hogy a jóvó 
dót múlt időbe fordítja át, úgy a he

lyes fordítás ez: akkor. A próféta 
szándéka a legkevésbé sem hom á
lyos, mivel azt akarja, hogy a nép ör
vendezzen a visszatérésen, s  hogy 
feledékenyen el ne temesse Isten ke
gyelmét. Ezért nerrr közönséges ör
vendezést mond, hanem olyat, amely 
a lelket úgy elárasztja, hogy gesztus
ban és hangban túllépik az örvende
zés megszokott mértékét. 
Ugyanakkor emlékeztet arra, hogy 
szilárd alapja van ennek az  örömnek, 
mintegy megnyugtatva Isten gyerme
keit azáltal, hogy a hazatérés lényét 
hozza elő. Hiszen ahogyan nem volt 
siralmasabb dolog, mint a fogságban 
sínylődni, ahol meg voluk fosztva az 
Isten által ígért örökségtől, úgy nem 
volt kívánatosabb dolog annál, hogy 
visszatérhessenek. Mivel tehát a ha
zába való visszatérés annak bizo 
nyítéka volt, hogy Isten megújította 
gyermekké fogadásukat, nem csoda, 
ha a próféta azt mondja, hogy szájuk 
m egtelt nevetéssel és nyelvük hangos 
kiáltással. Hasonló öröm ragad el 
minket ma is, amikor Isten egybe
gyűjti egyházát; hiszen kétségkívül 
acélkeménynek kellene lennünk, ha 
az egyház siralmas szétszórtsága nem 
késztetne minket fájdalomra és 
gyászra. A próféta továbbmegy, mi
kor közli, hogy a csodát még a vakok 
is látták. Tudjuk ugyanis, hogy abban 
a korban a népek, mint vakok, bo
lyongtak a sötétségben, mivel Isten
nek Ismerete nem ragyogott fel náluk; 
s  mégis, Isten hatalma olyan szembe
ötlő volt ebben az esetben, hogy nyil
vános vallomásban törtek ki: nagy 
dolgot cselekedett népével az Űr. 
Mennyivel szégyenletesebb lett volna 
a zsidók hanyagsága, ha szabadon és 
teli szájjal nem magasztalják Isten ke
gyelmét, amely oly nagy dicséretet 
váltott ki a hitetleneknél. Megjegy
zendő a beszédmód is, mely hangsú
lyozottan kiemeli, hogy Isten 
nagyszerű hatalmát ebben a szabadi- 
tusban a pogányok is megismerték. 
Amikor hozzáteszi, hogy örvendez
tek, rejtett ellentétet állít fel az új 
öröm  és a hosszú ideig tartó szomo
rúság között, amely fogságukban 
szorongatta Őket. Egyértelműen kije 
lenti, hogy az örömöt visszanyerték, 
mely által a hívők még jobban fel 
tudják mérni, hogy milyen gyászos 
volt korábbi állapotuk.

4. Keduc Iehova... A zsoltár m á
sodik fele, amint mondtam, egy kö
nyörgést tartalmaz, hogy Isten a

maradék foglyokat is gyűjtse össze 
Az. imádságnak ezt a formáját a 
Szentlélek diktálta a hazába már 
visszajutott zsidóknak, hogy siralmas 
helyzetben levő testvéreiket ne felejt
sék el. Mert bár az egész nép számára 
lehetővé tették a hazatérést, és teljes 
szabadságot is kaptak, tudjuk, hogy 
a sokasághoz képest mégis csak cse
kély számú ember élt ezzel a jótéte
ménnyel. Voluk ugyanis, akiket a 
félelem Urtott vissza, másokat meg a 
bátorság hiánya, mikor látták, hogy a 
rájuk váró viszunUgságokat a maguk 
erejéből le nem győzhetik, és inkább 
a maguk nyomorúságának almán he
vertek tovább bénán, mintsem, hogy 
az uUzás fáradságát vállalták volna. 
Valószínű az is, hogy sokan a nugtik 
csendességét és kényelmét többre tar
tották, mint az örök üdvösséget. Amit 
Ésaiás megjövendölt, az beteljesedett 
(10, 22), hogy ti. bár a nép szám sze
rint annyi, mint a tengerpart homok 
ja, csak a maradék menekül meg. 
Mivel ugyanis sokan nyíltan elvetet
tek a felajánlott jótéteményt, és mivel 
a drága szabadság nem volt mentes 
nehézségektől és akadályoktól, alig 
néhányak szívében volt bátorság, 
hogy a lábukat mozdítsák. Nem cso
da, ha a próféta azt akarja, hogy az 
egy Ívíz még mondjon imádságokat a 
visszatérésért. Megjegyzendő az is, 
hogy milyen volt a helyzetük azok
nak, akik visszatértek. Mivel a földet 
már mások foglalták el, akik mind
annyian legveszedel roesebb és es
küdt ellenségeik voltak, nem kevésbé 
voltak foglyok a hazában, mint Babi
lonban. Ezért kétszeres szempontból 
is szükség volt arra, hogy az, egyház 
buzgón imádkozzon azért, hogy Isten 
gyűjtse össze a szétszórtakat. Először, 
hogy a gyáváknak bátorságot adjon, 
a bénákat felrázza, az oktalan gyö
nyöröket elűzze, s kezét mindenek 
igazgatására kinyújtsa. Azután, hogy 
a nép visszatért maréknyi csapatát 
békességben és nyugalomban helyez
ze el. Az idetartozó hasonlat értelmi’ 
sokuk szerint ez: pontosan olyan drá
ga dolog lenne az, mintha víz áradna 
szét a pusztaságban. Tudjuk ugyanis, 
hogy milyen nehéz és gyótrelmes do
log a forró vidékek puszta homokján 
keresztülutazni. A déli(vidék) itt a 
pusztaságot jelenti: mivel a Judeútól 
délre elterülő vidék kietlen és csak
nem lakhautlan volt. Mégis úgy lá
tom, hogy helyesebb azt mondani: itt 
Isten kegyelmét magasztalja és na
gyítja fel a próféta, csodához hason-
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Híva azt, mintha ezt mondaná: Jólle
het nehéz dolog a szétszórt maradék
nak egy testbe összegyűjtetni, mégis, 
ha Isten akarja, lehetséges, mini 
ahogy nemkülönben lehetséges, hogy 
a száraz pusztákon folyókat vezessen 
át. Eközben utal a közbeeső útra, ami 
a két ország helyzetéből adódik. 
Ezért nem kell semmi többet odahal
lani ahhoz, ami itt olyan egyszerűen 
hangzik: olyan ez, mintha a puszta és 
terméketlen vidéken egy folyó sza
ladna át. Utat nyitni egy nép előtt, 
amelyik mintegy mélységes szaka
dékba zuhant bek?, pontosan olyan 
volt, mintha az öntözővíz előtt medret 
nyitottak volna a pusztaságban.

5. Scminates in laaym is... Ezt a 
mondatot, véleményem szerint, nem 
kevésbé kell kiterjeszteni a jövendőre, 
mint a múltra. A zsidók elvitele vol
taképpen magvetés volt, mivel Jere
miás jóslata által Isten a lelkűket az 
aratás reménységére buzdította. A 
hosszú ideig tartó fogságban azonban 
mégsem voltak roppant fájdalmak és 
rettenetes meghurcoltatások nélkül. 
Olyan vi.lt ez tehát, mint mikor a nél
külözés idején a szegény gazdaem
ber, aki már éhezik, kénytelen 
megfosztani magát mindennapos ele-

Í delétől, hogy a következő évre is gon
doskodjon magáról. De bármily 
nehéz is ez a dolog, az aratás remény- 

\ sége arra készteti, hogy magot ves
sen. így tehát a fogságba vitt zsidók 
nem kevésbé voltak szomorúak, mint 
az, aki a terméketlenség idején drága 
magot szór a földbe; amit azonban 
örvendező aratás követett, mikor sza
badok lettek: mivel akkor az Úr, 
mintegy túláradó bőségű terméssel, 
visszaállította őket örömükbe. Úgy 
látom azonban, hogy a próféta a jö
vendőre nézve türelemre inti a hívő
kéi. Az egyház visszaállítása még 
nem volt teljes, sőt a két ok miatt, 
amit kissé korábban már tisztáztam, 
akkor nyilván a magvetés ideje volt 
még: mivel ugyan a királyi rendelet 
minden zsidót szabadon meghívott 
(ti. a visszatérésre), a sokból csak ke
vesen, azok is félénken és fokozato
san, kis csoportokban, tértek vissza. 
Sőt, szomszédaik olyan gorombán és 
ellenséges?n fogadták őket, hogy ko
rábbi rabságuk is elviselhetőbbnek 
tűnt már. Innen arra következtetünk, 
hogy még szenvedniük kellett, m int
hogy a teljes aratás ideje még nem ér
kezett el. Ezért a próféta nem ok 
nélkül inti őket, hogy állhatatosan 
munkálkodjanak és hogy a folyama

tos zaklatások között tartsanak ki és 
ne lankadjanak el, míg a bekövetke
zendő jobb fel nem tűnik. Némelyek 
a meshech szót ár-nak fordítják, má
sok kosárnak, vagy magtartó edény
nek. Az utóbbinak nincs értelme. 
Akik ár nak fordítjá.k Jób könyvének 
28. részére utalnak, a 18. versre: „A 
bölcsesség ára drágább minden 
gyöngynél." De a mse heh ige, amely
ből a szó származik, azt jelenti ki
nyújtani, kiterjeszteni, s talán itt és a 
másik helyen is megfelelőbb a 
mseheh eredeti értelmét venni; látszik 
ugyanis, hogy a próféta itt nem a kéz- 
nélfckvő, nyilvános okosságot, ha
nem a rejtett bölcsességet dicsén, s 
ezért a bölcsességet dicséri, s ezért a 
bölcsesség kiterjesztése, azaz megsza- 
kíthatatlan folytonossága a mély gyö
kerekből, jobb mindem drágakőnél. 
Ezen a helyen a magvetés kiterjesz
tése magára a szántóvetőn? utal, aki 
bizonnyal kiterjeszti és meghosszab
bítja életét, amikor magot vet. Ha 
azonban mágis az ár-at választjuk, a 
jelentése az lesz, hogy mivel a mag 
drága és értékes a szűk esztendők
ben. künnyhullatássa) vetik azt a 
földbe. Ez. a tanítás még többet is föl
tár. Tudjuk, hogy m ásutt a magvetés 
idejéhez hasonlítják életünket. Gyak
ran történik ugyanis, hogy sírva kell 
vetnünk, de hogy a szomorúság áll
hatatosságunkat szét nem zúzza vagy 
meg ne gyengítse, a lelkeket ez (a 
kép) az aratás reménységéhez emeli 
fel. Mindamellett emlékezzünk rá, 
hogy nem minden zsidó vetett, akit 
Babilonba hurcoltak, mert sokak, akik 
megnehezteltek Istenre és a próféták
ra, s  megvetettek minden figyelmez
tetést, a visszatérés reménységétől 
fosztották meg magukat. /Műkben 
ilyen kétségbeesés fészket rakott, 
azok a maguk nyomorúságában 
emésztődtek. Akiket azonban meg
tartott Isten ígérete, mégha a rettene
tes ínség idején találomra is vetettek 
magot a földbe, a szivükben az aratás 
reménysége eleven maradt. Hogy te
hát a mi mostani nyomorúságunkat 
öröm váltsa fel, tanuljuk meg a ma 
gunk lelkét arra a végkimenetelre irá 
nyíteni, amit Isten ígér. Akkor 
megtapasztaljuk, hogy minden ke
gyes emberre közösen áll az a jöven
dölés, hogy Isten nemcsak a 
könnyeket törli el szemünkből, ha
nem felfoghatatlan örömöt is áraszt 
szívünkbe.

Fordította: Szabó István

Huldrych Zwingli. a züri
chi reformátor 1525-ben az 
igaz és hamis vallásról elmél
kedve. ezt Irta;

.Megismerni azt. hogy mi 
az ember, legalább olyan ne
héz, naint tintahalat fogni. A 
tintahal az általa kiválasztott 
sótét festékíüggöny mögé rej
tőzik. amint észleli, hogy a 
halász ki akarja fogni. Az em
ber. amint észleli, hogy valaki 
ót meg akarja ragadni, ki 
akarja Ismerni, azonnal a 
kepmutatás sóiét és sűrű 
kődfüggörtyébe burkolózik... 
Ezt ismerte fel az evangélium 
elhívott hirdetője Pál ts. ami
kor az, I. Kor. 2 .1 1-ben meg
állapította: .Kicsoda tudja az 
emberek közül az ember dol
gait, hanemha az embernek 
lelke, amely őbenne van?*. 
Már a zsoltáros is tudta: 
.Minden ember hazug* 
(116.11 /a .). ZwinglJnck az 
volt a véleménye, hogy .em 
ber az embert nem ismerheti 
meg. Ugyanis oly* arcátlanul 
hazudozik. oly mértékben 
színlel és képmutatóskodik. 
hogy mikor azt hiszed, végre 
megragadtad valamelyik ol
dalát, akkor máris a másik 
oldaláról mutatkozik meg", 
így tehát, mivel az. ember 
nem képes Igazán embertár
sát megismerni, s  csak keve
sen. szinte senki sem kéj>cs 
önismeretre eljutni, Zwingli 
úgy vélte: .Is ten tő l az ember 
Teremtfyétól kell elkérnünk az 
em berism eretet, miként a z  is
tenism eretet ts. -  Csakhogy 
az Lstenlsmcrct clzáratott ér- 
telmünk elöl. mert ez túl 
tompa és csendó Istennek 
minden értelmet felülmúló 
dicsőségéhez és világosságá
hoz. De ugyanígy elrejtetett 
elölünk az ember Igazi Isme
rete Is. mert az túl leleményes 
és gyors a hazugságban és a 
képmutatásban.’ -  így hát 
mind az igazi istenismeret, 
mind az Igazi emberismeret a 
könyörülő Isten ajándéka, 
amit újra és újra Tóle kell kér
ni. Ma Is és mindig. Jó erre 
komolyan Ügyelnünk!
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Fölösleges kérdés?
Keresztesek alkalmával három 

kérdést tesz fel a lelkipásztor. Ket
tőre a szülök és keresztszülők vá
laszolnak, a harmadikra a 
gyülekezet minden tagja. Ez a har
madik kérdés így hangzik: .Ígéritek 
e. hogy ezt a gyermeket 
szeretetben és imádságban hor
dozzátok és a szülőknek minden 
segítséget megadtok ahhoz, hogy 
őt hitben neveljék?" Erre a gyüle
kezet így felel: „ígérjük". Sok vitát 
váltott ki ez a kérdés. Sokan fenn
akadnak rajta, kivált nagyvárosi 
gyülekezetekben és teljesen formá
lisnak tartják azt. Hogyan ígérhe
tünk segítséget olyanoknak, akiket 
alig, vagy egyáltalán nem isme
rünk? Ők sem ismerik többnyire a 
gyülekezetét. S még ha ismernék is 
egymást, ugyan bele lehet-e szólni 
ma abba, ki hogyan neveli a gyer
mekét? Indokoltak és jogosak ezek 
az ellenérzések e harmadik kérdés
sel szemben.

Beváltom, én mégis örülök ennek 
a harmad* kérdésnek, mert minden 
egyes keresztelés alkalmával emlé
kezteti a gyülekezetét arra, ltogy 
mindnyájan felelősek vagyunk a 
megkeresztelt gyermekekért. Nem 
magán ügy, nem csupán szűk csa
ládi esemény a keresztelés. Az 
egész gyülekezet ügye. Emlékeztet 
minket ez a kérdés arra. hogy a gyü
lekezet: hordozó közösség. „Tarto
zunk pedig mi az erősek, hogy az 
erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk 
és ne magunknak kedveskedjünk' 
(Rm 15,1).

Mivel tartozik a gyülekezet azok
nak, akikben feltámad valamiféle 
vágy. -  talán csak homályos sejtés, 
-  Isten iránt és gyermekeiket meg 
akarják kereszteltctni?

Hordozó szeretette/. Jó lenne, ha 
azok. akik bármilyen bátortalanul, 
hitbeli ismeretek nélkül, esetleg 
csak egy új divathullámtól sodortat
va közelednek az egyházhoz, -  ott 
szeretetet kapnának. Nem is akár
milyet. Jézusi szeretetet. Agapét, 
amely türelmes, jóságos: nem irigy
kedik. nem kérkedik, nem fuvalko- 
dik fel. nem viselkedik bántóan, 
nőm keresi a maga hasznát, nem 
gerjed haragra, nem rója fel a 
rosszat..." (I Kor 13). Szavakban, 
gesztusokban, türelemben, együtt 
örvendezésben megnyilvánuló sze
retetet adhat a gyülekezet, amely

.mindent elledez. mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr*.

Állhatatos imádsággal. A gyüle
kezet lehet lelki édesanya, aki 
imádkozik gyermekeiért. Beszélhet 
Istennel a gyermekről, hogy azután 
majd beszélhessen a gyermeknek 
Istenről. Az imádság légkörében 
érthetik meg leginkább a szülők és 
keresztszülők azt, hogy itt Istennel 
állnak ők is szemközt. Itt nem ők 
hoznak áldozatot, hanem Isten ho
zott áldozatot értük. Itt Isten szólt 
először és szavára válaszolni kell. 
Itt Isten szeretett előbb, s mi to
vább adhatjuk szoretetét. A gyüle
kezet tagjait arra biztatja ez a 
kérdés és az arra adott válasz, 
hogy mindennap imádkozzanak a 
megkeresztelt gyermekekért és 
szüléikért. Higyjük el. hogy „igen 
hasznos az igaznak buzgóságos 
könyörgése’  (Jak 5,16).

Vonzó közösséggel ts tartozik a 
gyülekezet. Ahova jó eljönni. Ahol 
békességet lehet találni. Ahol figyel
nek az emberek egymásra. Ahol 
együtt őrülnek az örülőkkel és 
együtt simák a sírókkal. Ahol őszin
tének szabad lenni és nem élnek 
vissza azzal. Ahol erőt lehet merí
teni. Ahol nem a gondolatok elfe
désére. hanem azok feltárására 
való a szó. Ahol tiszták a tekintetek 
és a szándékok. Ahova feddődés 
nélkül befogadják a tékozló fiakat 
is. Ahol jobban örülnek egy megtérő 
bűnösnek, mint kilencvenkilenc 
igaznak.

Lofőkóppen pedig é /ő  Igével. Ez 
a legnagyobb lehetősége a gyüle 
kezeinek: benne ott van, -  ígérete 
szerint. Ura, a feltámadott Krisz
tus: békessége, Szentlelke, gyógyí
tó ereje kiárad. A gyülekezet a 
keresztelőknek úgy is szolgálhat, 
hogy kezükbe adja az írott Igét, a 
Bibliát; hogy hívja őket a gyüleke
zetbe. a hirdetett és látható Ige 
színhelyére: hogy a testté lett Ige. 
Jézus Krisztus kiábrázolódik a 
gyülekezet tagjainak halandó éle
tén.

A kerosztolóskor hangzó harma
dik kérdés ilymódon felráz. felelős- 
só tesz, megmozgatja fantáziánkat, 
szolgálatra indít minket.

Nem felesleges ez a kérdés. -  
ha jól válaszoljuk rá: „ígérjük".

M olnár M iklós

(  \
O k tó b eri z s o ltá r

Úgy jöttem futva, félve, fájva, 
(Zokogott kinn a bíbor ősz). 
Szívembe zendült szent 
hozsánna,
S féltem, a fájdalom legyőz.

A rozsdabarna rengetegből 
Sóhaját küldte száz levél.
Hallottam; fent a sárga lombon 
A Bánat sír, s zenét, zenél.

Futva jöttem. Virágos álmok 
Sorra feküdtek halva ott.
Kérdtem a fákat; 6, mire 
vártok?
S az erdő sírt és hallgatott.

Koldus szívemet fájdalom járta. 
Hulló ködök álmát belepték. 
Rongyossá tépett könnyes 
ruhába
Úgy kérdtem ott az őszi estét;

Tavaszi álmok dalosa voltam,
S már mind feküsznek 
halva ott...
Ide jutottam. Merre menjek?
S az erdő sírt és hallgatott...

Október volt, október vége...
Belénk sajdúlt: mi lesz vélünk?
És akkor ott a sárba, őszbe 
Üzentél drága ünnepünk.

Éreztem akkor te üzentél!
És lángra gyűlt kihűlt szívem.
S azóta én a ködben, sárban 
Szavad: a szent tavaszt viszem.

S halnak, hullhatnak mind a 
lombok;
Te vagy a zengő győzelem!
Drága pompába, virágba 
bomlott
Csodás tavaszba jössz velem!

Eébed hullok, megrongyolt lel
kem
Belőled új erőt kapott 
Október végén tavaszra lelten 
Köszöntőm drága, szép napod.

Élő hittel és zsol táros szívvel 
Tépett lelkem neked így hozom. 
Október harmincegy: 
diadalmas élet,
Köszöntelek és imádkozom!

Kolozsvár, 1951. okt. 29.

Csiha Kálmán 
erdélyi püspök
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Okos istentisztelet
Az istentisztelet új és gazdagabb értelmét mindenütt keresik 

ezen a világon. Mielőtt ennek bemutatására rátérnék, az isten- 
tisztelet kla»zikus értelmét szeretném bemutatni. Ennek 
ve/érigéjét a Máté 17,1 -9-ben látom. Három dolog történik az 
istentiszteleten, ha valóban jézusban, a lélek által megy végbe. 
Llőszőr. Jézusban, ahogyan a megdicsőülés hegyim az ó árván 
Isten fénye és dicsősége megjelent, úgy jelenik meg a túlnani 
világ fénye rajtunk is. A létezés szürkesége egyszervsak eltűnik 
és meglátjuk a megnyílt eget <Jn 1,51). Arcunk átváltozik, belső 
világunk átalakul. Ahogyan ezen a világon a fény alakítja szép
pé a körülöttünk levő természetet, ugyanúgy a Jézusban eljött 
új teremtés világossága széppé formái minden istentiszteletet 
Isten jelenléte, az új teremtés világossága létünket átalakítja, ar
cunkat ragyogóvá teszi (2Kor 3,17-18). Másodszor; Jézus köze
lében az írásnak új értelme tárul fel. Ahogyan e történetben 
megjelent Mózes és Illés és jelenlétük megmutatta, hogy az. 
egész ószövetség nem ellentétes Jézus útjával. Jézus szenvedé
sével, ahogy an a tanítványok év az. egész l/ráel hitte, ugyanúgy 
Jézussal kapcsolatban azóta is az írásoknak új énelme tárul fel 
Közel jönnek és életté lesznek, mert a betű öl és a Lélek az, 
aki megelevenít / larmadszor: minden istentiszteleten, mely Lé- 
lek szerinti, Jézus szépségéből látunk meg valalmir aminl a ta
nítványok látták az arcát, úgy, mint eddig soha. Í r Isten arra 
szólította fel őket. hogy Jézust kövessék, óutánna menjenek, ab
ban a kritikus helyzetben, amiben egy pillanatra megtorpantak 
a követésben Az istentisztelet arra bíztat nézzem Jézust és kö
vessem őt!

Az egy és egyetemes egyházban hat olyan miidelit miilek, me- 
lyek élettel szeretnék megtölteni az istentisztelet sokszor meg
üresedő formáját 1. Kísérletet tesznek ar agapé visszahozutaldra. 
Az egyház valamikor olyan közösség volt, ahol minden isten- 
tisztelet egyúttal aga pú is volt, azaz meg volt terítve a/, asztal 
éi egymás szentet ében. javaiban részesítitek, ahogyan Jézus az 
asztalközösségben hozta közel Isten királyságát tanítványaihoz, 
nemcsak példázataiban, hanem életszerűen feltámadása előtt és 
feltámadása mán (Lk 14,15-24; Jn 21.1-14, ApCsd 10,41). A je- 
ruzsálemi gyülekezet szeretete és öröme vonzó tehát ma Is (Ap- 
Csel 2,46-47). Részt kapni egymás életéből és részt adni a 
magam életéből a másiknak, erre vágyik a mai embcT Érezni, 
hogy egy közösség tagja vagyok és mint ilyenre, a másiknak 
is szüksége van. Nem egy helyen istentisztelet mán tea és sü
temény mellé leülnek és megindul a beszélgetés, mely utal nyit 
a másikhoz.

2. Van olyan kísérlet, hogy az elhangzott igehirdetést egy 
hét vagy két hét múlva, miután ezt mindenki megkapta, a kö
vetkező istentiszteleten feldolgozzák, megbeszélik. Ez maga az 
istentisztelet, hogy itt mindena •rJüitun részi xhel és mindenki 
látásával teszi az igehirdetés értelmét gazdagabbá 3. Egy mo
dell az Is, hogy amikor a gyülekezet együtt van és imádkoznak, 
akkor képekor vetítenek a falra, mely megmutatja azokat a valós 
történeti problémákat, melyért a gyülekezetnek imádkoznia kell. 
Megrázó képek ezek nemegyszer, melyek az embert lustaságá
ból felébresztik, és Isten munkatársaként hfvjdk a Ciliidért nőié 
vzerttetre, imádságra, küzdelemre Ennek a kísérletnek az alapja az 
az Ige, mely így szól; nem tudjuk sem azt, hogy mit kérjünk, 
sem azt, hogy hogyan kérjük, ezért a Lélek segítőére van szak
ágúnk (Rám 8,26). 4 Van olyan kísérlet, ahol a lelkész «ym 
Ültető eszközökéi visz magával a szószékre és ezeket igehirdetés 
közben felhasználja Pl amikor arról beszél; TI vagytok a világ 
világossága, felvisz egy hatalmas égőt és a villanyégő rejtel
meibe ad bepillantást. Majd ezt az igehirdetést kiegészíti egy- 
egy tixlős, vagy tanár rövid magyarázata arról, hogy milyet) 
felfedezések nyomán jött létre és milyen fizikai törvényszerű
ségeken alapszik az elektromos világítás.

5. Több, mint modell: az istentisztelet új értelmezése az, ami
kor az istentisztelet végén gyógyító szolgálat következik. Az is
tentiszteletből rvem maradhat ki a test sem és Jézus Isten 
Országának a hirdetését összekapcsolta a gyógyítás és ördög
űzés parancsával. Ezt hangoztatják azok. akik a gyógyulás és 
gyógyítás jelentőségét emlegetik és ezt gyakorolják 6. Ugyan

csak az istentisztelet új értelmezését szolgálja az némely gyü
lekezetben, hogy a zenei is bekapcsolják ide. Akár zenekar, akár 
a lelkész egyedül szólaltatja meg a hangszert, a cél az, hogy 
Isten öröme felgyulladjon a szívekben és érezzék, amit az em- 
mausi tanítványok éreztek: hevük a szivünk, tűzzel telt meg 
a lelkünk. Az istentisztelet nem maradhat intellektuális esemény 
soha Egy bizonyos- az okos istentiszteletben kevesebb az wteiiek- 
tulaizmus A az elvontság, is. tiihb a Ulek, a közvetlenség azért, 
hogy az istentisztelet ne intézmény, hanem esemény legyen. Fel 
kell tenni tehát a kétdést: milyen kutatási eredmények, milyen 
irányba segítenek ma bennünket ezen a téren?

Fritjof Capra osztrák fizikus a „Fizika Taoja”, valamint „For
dulópont* című könyvével nagy feltűnést keltett. Munkáiban 
nem kevesebbet állít, mint azt. hogy párhuzamok vannak a mo
dem tudomány és a misztika között. Azt vallja könyveiben, 
hogy új gnndolkozisi rendszer jellegzetessége a hólizmus, mely 
az egész fölényét jelenti a részek fölött. Eddig bizonyos hier
archikus szemlélet érvényesült a fizikában és a filozófiában: Is- 
tcn-férfi-nő-állatok-növényck sorrendje helyezkedett cl, ma 
pedig a részek önállóságára, öntörvényűk érvényesülésére esik 
nagyobb hangsúly. Eddig a férfias értékeket részesítették előny
ben és ezeknek megnyilvánulási formáit, ma ellenben Itt for
dulat következett be Hivatkozik a kínai filozófiára, mely így 
fogalmaz: Amikor a férfias értékek eltelek egy tetőpontéi, visszavo- 
nuliak, u nőies értékeknek átadva az elsőbbségei. Szerinte ma ez a 
fordulat következett be. a valóság egy új képzetének a felbuk
kanása, mely alapvető változást no/, gondolkozásunk és érté
keink átrendezése vonatkozásában. Más szóval kifejezve: az 
ember jobb és bal agy féltekével dolgozik, illetve gondolkodik. 
Eddig főleg a bal félteke érvényesült, mely a ráció, a logik;, 
az LnteDektualizmus iránya volt. Ma pedig jelentkezik a jobb 
félteke, mely az Intuíció, inspiráció, meditáció, kontempláció, 
adoráciő irányába mutat. Ezt eddig eléggé elhanyagoltuk Egy 
bizonyos „szívtelenség* jelentkezett életünkben és hatalmas hi
ányt hagyott hátra Ma az istentisztelet az egész embernek egy 
új oldalról való megközelítését kívánja, ennek a fordulatnak 
a jegyében is. Az ember csak akkor lehet boldog, hu létének túlnani. 
transzcendens oldaláréi ú  elérik is az istentisztelet belső, lelki Hetének 
sokkal gazdagabb megközelítését Ml, hogy szolgálja Komolyan kell 
venni az Igét. Isten szeretete a szívbit töltetik k> a Lélek által 
<Róm 5,5) Az új szövetségben az történik, hogy Isten a szívbe 
írja be törvényét, hogy az ember ó t  belülről, létének nem is
mert mélységeiből értse és szeresse. Figyelemreméltó, hogy 
a fizikus megállapításaihoz a modern hómiletika új felfede
zései is párosulnak. Egyik homiléta megállapítása szerint: A 
prédikáció legmaradandóbb hatása érzelmi síkon felentkezik. A leg
nagyobb igehirdetők tudták azt a titkot, hogy minden kitűnő 
eszme és logikus bizonyítás hiábavaló, mert a szívet nem éri 
cl. Az az istentisztelet, mely a szívet nem éri el és az embert 
belsőleg nem érinti, nem eredményez élményt, a hit megta- 
j>asztalásához nem vezet el, mert hiszen annak a reformátort 
szemlélet szerint is ez a szíve: Isten nemcsak másoknak, ha
nem nekem is bűnbocsánatot és úrökéletet készített. Annak 
pedig, hogy az ember szívét cl lehessen érni, a hómiletika 
kelléktárában egyik fontos eszköze az elbeszélés. Az elbeszélés, 
a „rurrádó* megmozgatja a fantáziát és az ember szívét meg
nyitja a valóság előtt. Fontos, hogy az istentisztelet nyelve 
ne a filozófia legyen, hanem a Biblia „eredeti* nyelve, az el
beszélés Ez az okos istentisztelet követelménye. Ezt hangoz,- 
tatja Petur Bukovski legfrissebb homiletikai alkotása (Predigl 
wahmehmcn), mely a református igehirdetés elméletét, mai 
követelményeit ismerteti. Istentiszteletünk megújulását egye
dül a Lélek adhatja meg. de ezekre a fogódzókra is szük
ségünk van. hogy a kor és a mai ember követelményeinek 
ts megfeleljünk.

Dr. Szathmáry Sándor 
kutatóprofesszor

@ M t'*i ibtxtt »  i'Ak j » v. tara 1941 oklóSr *• In hangzott d  i  Klt-jzil tni 
gyil^kw .tw r. • J t in r i  f» gordoitodnr tenxratban)
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CSENDESSÉG -  BIBLIÁVAL

A holland festő: Vincém van 
Gogh 1885. októberében festette 
ezt a képet. Címe: Csendesség
nyitott B ibliával". A Könyvek 
Könyve kissé megdöntve, szinte 
kínálja magát olvasásra a szemlé
lőnek. A bibliai szöveg nem vehe
tő ki tisztán, de a festő ecsete nem 
hagy kétséget afelől, hogy az ol
vasásra ajánlott rész Ézsaiás köny
ve 53. fejezete, az Úr Szenvedő 
Szolgájáról jövendölő prófécia. A 
sötét színek, melyekkel itt van 
Gogh dolgozott, megfelelnek a 
mondanivaló súlyosságának.

Az akkor 30 éves brabanti lel
kész-fiú bele festette a képbe gyöt
rően nehéz életét. Épp’ akkoriban 
hagyta el az atyai házat. Elviselhe
tetlen volt számára a gondolat, hogy 
a szakítás végérvényes. Ettől az ér
zéstől akart megszabadulni, így hát 
megpróbálta „kifesteni” magából 
fájdalmas élményét.

A Biblia a képen feltehetőleg van 
Gogh apjának, a tekintélyes refor
mátus lelkésznek a könyve. A fiú 
számára A KÖNYV nagy cs tiszte
letre méltó, mint saját apja. Halo- 
vány, áttetsző sárga fény hull a 
Bibliára: a szeretet, a vigasztalás, az 
elet meleg sárgás-barnája. Akár egy

védőpajzs, emelkedik ki az írás a 
háttér sötétjéből. Ez a sötét háttér 
rövidreszabott, kirobbanó művészé - 
leténck tragédiáját érzékelteti. Azt 
az életet, amitől családja szinte ir
tózva fordult cl.

A Bibliát ismerő fiút -  a festői 
-  a Szenvedő Szolga közelsége egy 
szempillantásra megállítja. De csak 
egy szempillantásra, aztán minden 
újra összefolyik előtte és benne, 
mint az olvashatatlan bibliai szö
veg.

Ugyanakkor van Gogh még egy 
másik könyvet is odafest a Biblia 
mellé. Egy koitársa könyvét, 
amelyre erős fény hull, s így mint
egy ellensúlyát alkotja az atyai 
Bibliának. A szinte rojtosszclűrc 
olvasott könyv címe: „I*a joie de 
vivre" -  Életöröm. Ez utalás Emilé 
Zola 1884-ben megjelent könyvé
re. A festő ajándékozta ezt a köny
vet apjának, aki azonban sértő 
szavakkal visszautasította az aján
dékot.

Az ifjú van Gogh szinte megszál
lottan törekedett arra, hogy Jézus 
örömüzenetétől indíttatva, cselekvő 
szeretettel alkotó életet éljen. 
Ahogy a regény hőse: Paulinc, aki 
mindenféle kötöttségtől mentesen.

mély szeretettel élte és szolgálta az 
életet.

Van Gogh ifjúi éveiben segédta
nító volt egy nyomornegyedben. 
Laikus prédikátorként szolgált a 
megalázottan élő bányászok között, 
ó  maga is szegénnyé lett -érettük 
és közöttük. Elbocsátották állásá 
ból. Ekkor, 26 évesen, törhetetlen 
szellemi erővel váltott át festészet
re, s lett a megalázónak és megszo- 
morítottak ábrázolója.

Ma megfizethetetlen árú képei 
az. egyébként feledésbe süllyedő 
széngyújtők mindennapjairól ak
koriban eladhatatlanok voltak. 
Theo öccsének 1887-ben ezt írta: 
„Eléggé megértettük a Bibliát? 
Úgy hiszem. Jézus ma is ezt mon
daná azoknak, akik ölhetett kézzel 
szemlélik a nyomort: Nincs itt, fel
támadott. Mit keresitek a holtak 
között az Élőt?”.

A kicsiny, szinte szétolvasott 
könyvecske a Biblia előtt elárulja a 
festő igyekezetét: keresni és megta
lálni az élő Krisztust, az öröm for
rását cs teljességét. Vágyódását arra 
a szerctctrc, ami nem hagyja magát 
megerőtlencdni a holt tan és a be- 
zárkózó-kirekesztő „kegyesség" ál 
tál.

Mintha ez a kép azt üzenné: a 
Szentírás az átadásban él tovább. 
Mindig jönnek majd olyanok, akik 
a bibliai szöveget a maguk korára 
alkalmazzák, magukat belehelyezik 
a bibliai világba, a bibliai üzenetet 
megszólaltatják a maguk világában, 
így él és éltet csendességben az. 
Írás. így tudnak tovább élni és él
tetni azok, akik a halál árnyékában, 
az. árnyék ellen nagy világosságot 
látnak meg az írásban, az Írás Ura 
által. Boldogok, akik újra felfedezik 
c kép által is a reformáció egyik 
nagy üzenetét: sola Seriptura, egye
dül a Szentírás által adatik az. üd
vösség nagy öröme az embernek 
ma is...

Békefi Lajos
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I M A  VÁRUNK NEKÜNK AZ ISTEN

Énckcskönyvünk 390. éneke: „Erős 
vár a m: Istenünk" -  a reformáció him
nusza. harci zsoltára Azért nevezhet-

Sk zsoltárnak, mert szerzője, Luther 
ánon a 46. zsoltár gondolataira épí

tette fd. A kezdősor a bibiliai zsoltár- 
szöveg 8. és 12. versére utal: -  A 
Soregek Ura velünk van, Jákób Istene 
a mi várunk". Németül nyomtatásban 
először 1529-ben jelent meg, valószínű
leg két évvel korábban keletkezett. Dal 
Lámát is Luther komponálta: eredeti 
formájában bonyolultabb ritmusával 
még harciasakban hangzott. A mi éne- 
koskönyvünkbe az evangélikus egy
házban használatos változat került, 
hogy mi is együtt tudjuk énekelni 
evangélikus testvéreinkkel. Tudomá
sunk szerint az ének első magyar for
dítását Skaricza Máté készítette. Ez 
olvasható már Huszár Gál 1560-61 ben 
megjelent énckeskönyvében is a 46. 
psalmus szövegeként

Erős várunk nekünk az Isten,
és fegyverünk ellenség ellen.
Megszabadít veszedelemtől,
kik ránkjőnek mostan mindenfelől.
Az mi régi ellenségünk
háborgat minket
erővel, fegyverrel
és csalárdsággal,
és minden nagy hatalmassággal.

Nincsen nekünk semmi hatalmunk, 
kivel neki ellene álljunk, 
viaskodik az Úr érettünk, 
kit az Isten bocsátott nekünk.
Ha kénled hogy ki legyen az, 
(Jézus Krisztus)*
Seregeknek Ura,
kinél nincs több Isten,
annál vagyon az győzödclcm.

Ha ez világ mind ördög volna, 
és elnyelni minket akarna, 
azért tőle semmit ne féljünk, 
csík Krisztus oltalmában bízzunk. 
No bátor dihosködjék, 
no fenekodjék 
ez világnak Ura, 
nincs rajtunk hatalma.
Urunk Krisztus őtet megbírta

Megáll az Istennek igéje, 
és nem állhat senki ellene, 
az nagy Isten vagyon mi velünk 
és Szentlelke lakozik bennünk.
Ha testünk nekünk elvész, 
ha marhánk elvész, 
hírünk, nevünk, 
feleségünk, gyermekünk, 
az mennyország megmarad nekünk.

•Egy sor a nyomtatásban kimaradt: 
a zárójelbe tett pótlást az énekeskónyv 
egyik használója írta a lap szélére.

Énekünk fenti változatának egy ré
szét 171. dicséretünk mentette át, hi 
szén ennek szövege egy az egyben a 
Luthcr-ének negyedik versszakának 
első fele. Kevesen tudiák, hogy ennek 
a szép igehirdetés előtti éneknek mi
lyen szoros kapcsolata van a 390. di
cséretünkkel.

Bár egyes kutatók szerint nem az 
„Erős vár a mi Istenünk" volt annak 
idején a „reformáció himnusza", ha
nem az „Eljött hozzánk az üdvösség" 
(Es ist das Meil uns kommen her) kez
detű ének; a 46. zsoltár alapgondola
tára épülő Luther-ének sok bátorítást 
jelentett magának a reformátornak is, 
és azóta sok-sok embernek. Csak an
gol nyelvre mintegy 60 fordítás ké
szült, és csaknem minden gyakran 
beszélt nyelvre lefordították. A ma
gyar fordítások közül kiemelkedik Jó
zsef Attila műfordítása, amely 
szótagszámában illeszkedik mostani 
énekeskönyvunk leegyszerűsített dal
lamához, így énekelhető is ana. Nem 
véletlen, hogy az ének mind a mai na
pig semmit sem veszített népszerűié 
géból. Nekünk. keresztyéneknek 
olyan hős vezérünk van Jézus Krisz
tusban, aki legyőzte az „ős ellenség"- 
et: „ ő  a mi diadalmunk!"

Vili látván

BUDAPEST-DÉL SZÁMADÁSA
Szeptember 25-án délután a 

nagyvárad-téri gyülekezet tanács
termében tartotta a Budapest Déli 
Református Egyházmegye évi szám
adó ülését. Egri Miklós esperes Ige
olvasása és imádsága után Szilágyi 
Sándor egyliázmegyei gondnok 
megnyitó köszöntése, s az esperesi 
beszámoló következett a gyülekeze 
tek életéről, az. 1990-es esztendőről. 
Sorra vette a 24 gyülekezet legfon
tosabb élet jelenségeit, értékelte az 
1990-es év legfontosabb változásait: 
az általános tisztúiítást, az iskolai 
hitoktatás megkezdődését, a gyüle
kezetek nagyarányú külsóbelső 
építkezését, fáradalomként említet
te: az új vezetés „kialakíthat egy egy- 
házérdekú kálznnista közgondolkodást". 
-  „Szeretnénk, ha az új testületi 
felállás a Magyarországi Reformá
tus Egyház krisztianizálódását 
munkálná, s egy markánsabb 
Krisztus-arcra reformálódnának 
gyülekezeteink. A reformáció

ugyanis csak krisztíamzálódás le
het". -  „A hitoktatás megjelenése az is
kolákban történelmi jelentőség6 ~ A 
hitoktatásnak ugyanis be kell épül
nie a közoktatás és közművelődés 
rendjébe, hiszen az európaiság és 
ebben a magyar kultúra keresztyén 
jellegű. A magyar kálvinizmus en 
nek a kerresztyén kultúrának mar
káns képvlseJője. Nem lehetünk 
liberálisak, nincs keresztyén libera
lizmus, nincs keresztyén szabad
elvűség és számunkra nincs 
általános kérésztyénség". A gondo
latébresztő és biblikus beszámoló ió 
keretet adott a tanácsülés további 
építő folytatásának.

A szakelőadói jelentések elhang
zása után niegtörént Kiss László 
megválasztott pestlőrinc-szemerete- 
lepi lelkipásztor bekebelezése az 
egyházmegye lelkészi karába. A tes
tület határozatiig sürgette a Ló- 
nyay Gimnázium újraindítását, a 
Juhász Levente nagytétényi lelkész

elleni határozatok liatározott végre
hajtását. önálló kezdeményezésként az 
egyházmegye elhatározta a délvidéki 
meneküllek segélyezését. Meghallgatta 
Kettős János kopácsi lelkipásztor be
számolóját a súlyos helyzetről. Rö
vid néhány nap alatt buzgóságosan 
adakozott a rászorulók javára. A se
gélyek és adományok koordinálását 
az esperesi hivatal végzi munkatár
saival. Gyülekezeteink eddig mint
egy 100 Ó00,- Ft készpénzadományt 
küldtek, ebből jutott a zánkai mene
külttábor gyermekei és a baranyai 
rászorulók részére. Természetbeni 
adományként (ruha, élelmiszer, ta
karó, cipó, tisztálkodási szerek) 
mintegy három tonnányi segélyt jut
tattak el délvidéki menekült iestvé- 
reinknek. Az adományokat 
szeretettel és köszönettel nyugtázta 
Bereczky Ildikó harkányi lelkésznő, 
aki goiidozója az odaszorulóknak és 
Bóka András baranyai esperes.

U L

u



REFORMÁTOROK ARCKÉPCSARNOKA

A v lág Világosságát jetnépező gyertyátó: jobbra (H) Kálvin, balra (E) Luther. A 
Wiclif. B Hús, C Prágai Hioronymus. D Zwmgli. F Oecciampadius, G Bucer 
I Mo’anchton. K Petrus Martyr, L Knox, M Flaeius lllyncus. N Bufünger, P Beza.

KÁLVIN-TÉR
Újra ereooti szépségükben láthatók a 
Kálvin téri gyülekezel Kálvin termének 
színes üvegablakai. Ezek az ablakok 
1937-ben készültek Murakózy Gyula 
•olkpásztor kozdeményezésére, egy- 
egy bibliakör, illetve magánszemély ön
kéntes adományából 
A felsó ablaktáblákon bbliai jelképek 
láthatók: nyitott könyv, s  rajta A-O. mé
cses. szőlő, égő csipkebokor. búzaka- 
iász, betlehemi csillag. Az alattuk lévő 
abtaktáblákon özüknek megfelelő bibliai 
Igék. A terembe felvezető lépcsők ta 
álkozása fotelt pedig Ktüvm. Bethlen és 
Bocskay képmása áll őrt. valamint egy
házunk elmerő,
A második világháború alatt három föl
ső ablakszámy teljesen megsemmisült, 
a  többi szinte kivétet nélkül megsérült 
A hiányok pótlását és a  sérült részek 
restaurálását most Szabó Erzsébet és 
leánya. -  üvegművészek -  készítették 
el. magas művészi igényességgel Am> 
kor a napsugár életet ad ezeknek a szí
nes ablaktáblákrak. Dsída Jenő 
verssora jutnak eszünkbo:
.Színek zengése!
Fények zúgásai 
Mártír mosolya!
Szűz vallomása1 
Kék. ami bókül. 
piros, mi lázad!
Magasba ragad, 
a mennybe ragad 
íángtúnomóny 
és lüzkáprázat!*
{Részlet a .Tomplomaoiak* c. versből)

/  > 
Nem véletlen mondom

Ha Jellegszakadó
időben
kurta
s rövid a szó. 
rum lehet az élet, 
nem lehet oldó.
S ahogy 
pattog a szikra, 
pattog a szó. 
tikkasztó a légkör,
5 forró,
mert aggasztó,' 
amik történnek, 
mikor falvak 
és városok égnek, 
mikor társadalom 
s a  család: 
felbomló, 
és sehol sincs 
gondoskodó szellem 
és lélek,
mert ha hangzott is 
ének,
nem volt nyoma 
a  megértésnek, 
hisz mindent letört 
és elnyomott 
az ágyúszó.

Vékey Tamás
\ ___________ 1____ /

FELHÍVÁS!

Kedves Testvérünk!
Azzal a felhívással fordulunk Ma
gyar Református Gyülekezeteink
hez. teaupásztorokhoz, gondno
kokhoz és egyháztagokhoz az 
alább ismertetendő szent és szép. 
Isten dicsőségét és népünk lelkisé
gét gazdagító tervünkkel, hogy 
templombővítésünket anyagi erejé
hez mérten támogatni szlveskod-

lennek hála. 350 férőhelyes 
templomunkat kinőttük, bővítése el
kerülhetetlen. de annak több miliés 
kiadása saját erőnket messze meg
haladja. Református Templom Ala
pítvány megnevezéssel alapítványt 
hoztunk létre. így aki erre a célra 
anyagiakat áldoz, az érvényes ren
delkezések értelmében az erre a 
célra adott összeget adóalapjából 
levonhatja. Erről az Alapítvány min- 
don befizetőnek Igazolási ad. Be
fizetési csekket telkószi hivatalunk 
minden igénylőnek küld.
Cím: Budapesl XX. Ady E u. 81. 
1204 Tel.: 127-8013
Bírósági bejogyzósi szám: 66 253 
Számlaszám: 561-010828-7 MNB: 
217-98254
Előre is köszönetéi fejezi ki a 
PESTERZSÉBET KÖZPONTI RE
FORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

HIRDETÉS

ÚRVACSORA! KELYHEK 
ÉS EGYSZEMÉLYES POHARAK 
KÉSZÍTÉSÉT TERMELŐI ÁRON. 

KÜLÖNBÖZŐ MÉRETBEN 
VÁLLALOM.

Mintadarab megtekinthető 
a gyártónál:

SZUHAI ANTAL. 1204 Budapest, 
Pacsirta u. 147.
Vidékre kérésre fényképes 
tájékoztatót küldök.

A szortUKOÖbtrotteAg tagjai B a jjv  k ip *!, 
hantos Janó, SiitoO Takaró Taráit

Fotel* nzonuusa Békufl Lap* 
Futok* kiadó Egn M fufe 

SxwtaM ZlM g Refcm aus Espormi HM M . 
1060 Budapest. Cttói 01 90 

Tatoton 13S4057

A top fönntartása gy3tokozrt te  ogyín  
adományokba tOrttak. rnriyok boli.-<rite« 
a M k te ii Mvatafcfcban. vagy a 2009-te 

Csákkor tohottegos

KtezOtt u  AMEKO Kft N y o m d á é i 
Fátok* va/oid Kovtes Gábor
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