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PRESBITER

Evangélium magyarul
örömhír, örömüzenet. Amikor 
a Biblia örömről beszél, első
rendben azt az örömöt érti, 
amely Istenből árad és a hiten 
nyugszik. Erről beszél Dávid 
templomszentelési énekében:

„Gyászomat örömre fordí
tottad, /  leoldoztad gyászruhá
mat, /  és örömbe öltöztettél. /  
Ezért szüntelen zeng neked a 
szívem ,/örökké magasztallak 
Uram, Istenem!" (Zsolt. 
30,12-13).

Ezt az örömöt termi a Lélek 
Isten megváltott gyermekei 
életében: „Megismertetted ve
lem az élet útjait, betöltesz en
gem örvendezéssel a te orcád 
előtt" (Ap. Csel. 2,28). Az „élet 
útjait" Jézus Krisztus jelentette 
ki, amikor „a végső időkben a 
Fiú által szólt hozzánk" (Zsid. 
1,1) Isten. Jézus Krisztus Istene 
pedig örvendező Isten. Egye
dül a Lukács 15. részére gon- 
duljunk most csak. 
Mindhárom példázatban arról 
a nagy örömről beszél Jézus, 
amit a pásztor, az asszony és 
az atya érez: „Örüljetek velem, 
mert megtaláltam az elveszett 
juhomat... Örüljetek velem, 
mert megtaláltam azt a drah-

mát, amit elvesztettem... hoz
zátok a hízott borjút, vágjátok 
le! Együnk és vigadjunk, mert 
ez az én fiam, aki meghalt és 
feltámadott, elveszett és meg
találtatott. És elkezdtek viga- 
dozni." S mindezt összefogja 
az a kijelentés, hogy nagy 
öröm van a mennyben, Isten 
angyalai így önilnek egyetlen 
bűnös megtérésének.

Maga Jézus Krisztus is 
örömteljes egyéniség volt. Igaz, 
hogy Ó volt a „fájdalmak tér- 
fia, betegség ismerője" (Ézs. 
53,2), de „ amerre járt, boldog 
jókedvnek légkörét vitte magá
val. Mint a tengerparti édes vi
zű források, még ha 
szenvedéseknek keserű hullá
mai el is söpörtek felette, újra 
meg újra kifogyhatatlan üde jó
sággal és örömmel buzgott" 
(Fosdick). Első csodáját egy la
kodalomban tette (.Ián. 2,1-12). 
Amikor pedig a Gecsemáné 
kertből a Golgotára vezet útja, 
nem a panaszos zsidó zsoltáro
kat énekli tanítványaival, ha
nem „miután dicséretet 
énekeltek, kimentek az Olajfák 
hegyére" (Mát. 26,30).

így érthető, hogy az Újszö
vetség a világ legörömteljescbb

könyve. Azzal kezdődik, hogy 
nagy örömöt hirdetnek az an
gyalok, mert megszületett Jé
zus Krisztus, és azzal 
végződik, hogy egy nagy, meg
számlálhatatlan sokaság halle- 
luját énekel. „A Lélek és a 
menyasszony így szól: Jöjj!" S 
így válaszol, „aki ezeket kije
lenti: Bizony, hamar eljövök. 
Ámen." -  Közben elég tragédia 
van az Újszövetségben, de so
ha nem feledhetjük, hogy ezek
kel együtt mégis a 
világirodalom legörvendezőbb 
könyve az Újszövetség.

De ne feledjük azt sem, hogy 
az első keresztyének örvendező 
emberek voltak mert „megtel
tek örömmel és Szentlélekkel" 
(Ap. Csel. 13,52). Ezt a lélektől 
kapott örömöt nem tudta tőlük 
elvenni senki és semmi. Amikor 
megverték őket, „örömmel tá
voztak a nagytanács színe elől, 
meri méltónak bizonyultak arra, 
hogy gyalázatot szenvedjenek 
az ő nevéért" (Ap. Csel. 5,41). 
Amikor vagyonukat elrabolták, 
örömmel fogadták azt is, mivel 
tudták, hogy nékik értékesebb és 
maradandóbb vagyonuk van

(Folytatás a 2 i>idakm)
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(Folytatás az 1 oldalról)

(Zsid. 10,34). Együttlétükre, is
tentiszteletükre is az öröm volt 
a jellemző: „Amikor házanként 
megtörték a kenyeret, ujjongás- 
sal és tiszta szívvel részesültek 
az ételben; dicsérték az Istent, 
és kedvelte őket az egész nép" 
(Ap. Csel. 2,46—47). Öröm és 
tiszta szív, ez jellemezte a pün
kösd utáni keresztyéneket.

A Lélek gyümölcseként lesz 
valósággá Dávid bizonyságté
tele: „Teljes öröm van tenálad" 
(Zsolt. 16,11). Ezt a teljes örö
möt hirdetik az apostolok. Ezt 
adja áldásul Pál apostol: „A re
ménység Istene pedig töltsön 
be titeket a hit ereje által teljes 
örömmel és békességgel..." 
{Róm. 15,13). Ezért ír levelet Já
nos apostol: „Ezt azért írjuk 
meg nektek, hogy örömünk 
teljes legyen" (I. Ján. 1,4). Ezt 
a teljes, „kimondhatatlan, d i
csőült" örömöt ismerjük meg 
Péter apostol levelében a gyü
lekezeti tagok életéből.

Tehát a Lélek gyümölcseként 
jelentkező öröm nem töredé
kes. „Töredékes az ismeretünk 
és töredékes a prófétálásunk", 
(1. Kor. 13,9), de az örömünk tel
jes. Éppen azért teljes ez az 
öröm, mert ez Krisztus öröme. 
„Ezeket azért mondom nektek, 
hogy az én örömöm legyen ben
netek, és a ti örömötök teljessé 
legyen" (fán. 15,11). Ez a teljes 
öröm csak maradandó lesz a jé
zus nevében való könyörgés ál
tal: „Eddig nem kértetek semmit 
az én nevemben: kérjetek és meg
kapjátok, hogy örömötök teljes 
legyen" (fán. 16,24). Ez a teljes 
öröm a Krisztus feltámadásából 
és paruziájának bizonyosságából 
táplálkozik, azáltal lesz maradan
dó: „Nektek is szomorúságtok 
van, de ismét meglátlak majd ti

teket, és örülni fog a szívetek, 
és örömötöket senki sem veheti 
el tőletek" ö^n. 16,22).

A Lélek gyümölcseként je
lentkező öröm erőforrás. „Az 
ÚR előtt való öröm erőt ad 
nektek" (Neh. 8,10).

Sorolhatnánk még az igei bi
zonyítékokat, hogy a Lélek 
gyümölcseként ez a teljes öröm 
jelentkezik Isten gyermekei éle
tében, az Anyaszentegyház 
életfolytatásában. Úgy gondol
juk, elég azonban a bizo
nyítékok sorolása. Mindezek 
arra az öneszmélődésre, ma
gunkba nézésre késztetnek 
bennünket: Vajon a mi életünk
ben ismerős-e ez. a teljes öröm? 
Nem lenne-e szükséges átérté
kelnünk némely dolgot gon
dolkodásunkban, vagy „fel
fedeznünk" némely Igét, ame
lyek mellett könnvedén tovább » ¥
mentünk. Ebben segítsen ben
nünket Assziszi Szent Ferenc 
(1182-1226) példája. Őt a többi 
társa „Mindig vidám testvég 
nek hívta („Brúder Immerf- 
roh"). Assziszi Szent Ferenc 
nem tűrt meg a rendjében szo
morú ábrázatú szerzetest. Ami- 
kor egy nap ilyennel 
találkozott, megkérdezte őt: 
„Miért szomorú az ábrázatod? 
Megbántottad valamivel Is
tent? Mert más oka nem lehet 
a szomorúságnak. Ha így van, 
menj, hozd rendbe dolgodat Is
tennel, de ne terhelj másokat 
szomorú ábrázatoddal!"

Hargita Ptíl

(Részlet a szerzőnek Pápán. 1992-ben 
megjelent füzetéből. melynek címe. „A 
lélek gyümölcse' Lnnék egy példányát 
lelkipásztor testvérünk megküldte Szö
vetségünknek tiszlcletpéldár.yként. Hálá
san köszönjük, s olvasásra mindenkinek 
szívből a jánljuk. Beszerezhető: Refonná 
tus Lelkészt Hivatal. SSOO Pápa. Március 
IS tér.)

ÉJFÉLI FOHÁSZ

Uram! Uram!
Az éjféli csendben 
Hozzád a szivemből 
hő imádság röftfien!
Tudom. Uram. 
hogy amint kértem, 
az esti rsendften egyszer 
elalszom majd széffen!
5 a (siUagrilág remegő fényein 
végigfutok a kéklő égen, 
és lírád találok, 
majd Eliltéd állok!
S nem lesz dorgálás, 
sem szemrehányás, 
csak megbocsátás!
Csak megbocsátás!
S a bűn tovább nem gyötör, 
nem üldöz, nem hajt.
Sálad mamdoh majd 
örökön örökké!
(hitkim örökké!

A MÉLY CSENDBEN j

Sézem. nézem a roppant ég 
milliónyi csillagát, 
es kiolvasom én belőlük 
Istenemnek hű szavát 
Hitben éljek 
és ne féljek
és panaszra meg ne nyíljon 
soha, soha az én szám. 
mert hiszen (j mindörökké 
vigyázni fog énreám!

Dr. Varga József
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EMLÉKEZETES PRESBITEREK

KOS KAROLY
( 1883- 1977 )

i

„Birtalan-napján" augusztus 
24-én hunyta le szemét Erdély 
virrasztója: Kó6 Károly. Azon a 
napon szólította magához Isten 
az ezernyi barázda által szántott 
arcú őrállót, amikor Szék község 
református népe emlékező- és 
gyásznapját tartja. Abban a 
templomban gyűjtenek erőt a jö
vendőhöz, melyet Kós Károly, az 
erdélyi reformátusság fókúráto- 
ra 59 más templommal és egy
házi épülettel együtt állított 
helyre.

Ki volt Kóe Károly? A magyar 
építőművészet nagy egyénisége? 
Csodálatos szín a magyar iroda
lom palettáján? Irénikus politi
kus, aki rendet teremt az 
egymást tépó-maró talajtvesztett 
magyarok körében? A „transzil- 
ván-gondolat” fáklyája?

Kós Károly mindenekelőtt az 
isteni predestináció szép példája: 
szászból lett magyar, lut.herá- 
nusból kálvinista, fővárosi egye
temi katedra várományosából 
kicsiny erdélyi falvak patrónusa. 
Az örökké építőből örök földön
futó. Kós Károly élete és műve 
egyúttal azt is példázza, hogy 
miként álmodjon, mit tervezzen 
és mit vállaljon egy magyar re
formátus presbiter.

Néhány adat életéről. Épített 
hajlékot Istennek, embernek, 
művelődésnek. l<egalább 59 
templomot és egyházi épületet 
(iskola, kultúrház, parókia) ter
vezett. Ezt olyan alapossággal 
végezte, hogy még a kilincsre is 
volt gondja. (A kilincs megérin
tése által is már érezze meg a 
belépő, hogy odabent Isten vár
ja...) Harminc éves koráig meg

tervezte az óbudai református 
parókiát, a városmajori iskolát, a 
zebegényi templomot, az állat
kerti pavilonokat. Ezek mind az 
erdélyi örökség üzenetét hirdetik 
a „világpolgárság” felé kacsinga
tó századforduló magyarságá
nak. A hit, a hűség, a helytállás, 
az örökség megbecsülésének, a 
jövő útja helyes megválasztásá
nak módját

Amikor 1907-ben eljogyzi 
Balázs Ida türei papleánykát, 
Kalotaszeget is eljogyzi magá
nak egy életre. E hűséget is éle
te végéig vállalja. Sztánán -  
Brassó és Budapest között fél
úton, ahol a gyorsvonat is meg
áll — telepszik meg s építi fel 
nevezetes Varjú-várát. Sokak 
zarándokhelye és erőforrása e 
hajlék. A határok meghúzásával 
minden fővárosi ambíciójáról 
önként lemondva itt rendezke
dik be. Egyetemi katedra he
lyett szánt, vet, tehenet fej 
annak érdekében, hogy kenye
ret tudjon adni hitvesének és 
gyermekeinek. Itt alapít mu- 
gyar néppártot, újságot, nyom
dát. Innen szervezi az elalélt 
magyarságot felrázó bánfihu- 
nyadi nagy népgyűlést úgy, 
hogy faluról-falura gyalogolván 
-  Budai Nagy Antal módjára -  
ébreszti-rázza népét. Innen in
dul a transzilván gondolat. En
nek alapja a „Szeresd 
felebarátodat mint. magadat!" 
mely ama másikon nyugszik: 
„Szeresd az Urat a te Istenedet 
teljes szívedből..."

Csodálatos álom. Csak refor
mátus egyháza és népe fő-„kúrá- 
tora" álmodhatta meg. A

kelet-európai havasok között egy 
kelet-európai Helvécia. Ama má
sik Helvéciában a reformátori 
igehirdetés nyomán talált egy
másra három nemzet. Megtanul
ták: nem egymás ellen, mégcsak 
nem is egymás nélkül, hanem 
egymással-egymásért! Nem kell 
mondani, hogy minden oldalról 
miként tiporták ezt az üde, gyen
ge kis hajtást. Kós Károly azon
ban hosszú élete fogytáig maradt 
igehirdető és kúrátor. Arcán meg 
százszám gyülekeztek a barázdák. 
L977 augusztusában a Farkas- 
utcai templomból ezer kalotasze
gi népviseletbe öltözött fiatal 
kísérte utolsó földi útjára, a há- 
zaongárdi temetőbe. Ekkor talán 
kisimult a csupabarázda arc. A 
nyolcvanas években sírját meg
gyalázták. A kilencvenese évek
ben „platformokat" (borzalmas 
szó!) alakítanak magyarok egy
más ellen. Az igehirdetó és kú
rátor életműve azonban ma is 
utat mutat.

Még 80. születésnapján -  
1963-ban -  a „Budai Nagy Antal" 
ünnepi kiadásához zárszót csa
tolt. Ennek utolsó mondata üze
net minden református 
presbiternek: „Ha utat mutató 
világosítóm igen gyengének bizo
nyult is, figyelmeztető kiáltó 
szóm bizonyára erősítette a többi 
és tisztább kiáltó szókat, s a ha
lott múlt forradalmi emlékének 
feltámasztása som volt egészen 
hiábavaló. Mert Budai Nagy An
tal Bzípjátéka meghalhat, de 
benne „ami igazság volt, az nem 
hal meg bizonyára."

Papp Vilmos
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V I T A F Ó R U M

M egújulás és presbiteri hivatástudat

Modern életünk egyik rákfe
néje. hogy szavaink elveszítet
ték egyértelmű jelentésüket. 
Addig csúrtuk-esavartuk őket. 
amíg már nem fedik többé 
pontosan a fogalmakat, melyek 
jelölésére szolgálnának. Gya
kori tapasztalat, hogy beszélge
tések. viták során néha csak 
órák után derűi ki. hogy azért 
nem sikerül szót érteni, mert. 
bár azonos szavakat haszná
lunk, külön malomiján őrö
lünk. Lassan oda jutottunk, 
hogy minden beszélgetést a 
tárgyát képező fogalmak tisztá
zásával kellene kezdenünk.

A fent leírt jelenségtől eg,1- 
házl életünk sem mentes. A 
címben szereplő két fogalom 
.divatossá" válásán tú l azért 
került ezúttal egymás melle, 
mert a jelölésükre szolgáló sza
vak Jelentése zavarossá vált. Az 
alábbiakban nem valami ma
gyarázó szótárból vett definíci
ót adok. hanem megpróbálom 
leírni, hogy én mit értek alat
tuk. 1. Az oly sokat emlegeti 
megújulás alatt két egymástól 
jól megkülönböztethető fogal
mat értek. Az egyik a szó ál
talános Jelentése, a másik 
pedtg a különös, a csak itt és 
most hangsúlyossá vált Jelen
tése. Az általános Jelentés meg
értéséhez egy .idegen" szó 
vihet közelebb. Eszerint meg
újulás alatt általános értelem
ben reformációt értek. Azt a 
mindig időszerű folyamatot, 
amit az tesz szükségessé, hogy 
egy idő után Isten minden kez
deményezése eltorzul, meg
romlik a ml kezünkön, s ezért 
folyamatosan megújulásra, a 
bennünket új életre szúló 
Szentlélek eredeti művéhez va
ló visszatérésre van szüksé
günk. Közösségi értelemben 
ugyanígy érvényes ez. A hívek

közössége is az állandó romlás, 
szennyeződés, torzulás állapo
tában él. s  ezért szüksége van 
az ídóről-idóre való megújulás
ra. Isten eredeti szándékának 
megfelelő reformációra. Hi
szem. hogy ezt a megújulást a 
Lélek maga tűzi napirendre és 
ó  műveli bentiünk. Ebijén a 
vonatkozásban elsőrenden 
nem arról van szó. hogy mi ki
tűzünk magunk elé egy célt. 
programra tűzzük a megúju
lást. Inkább egy állandó fölfelé 
való figyelésre van szüksé
günk, hogy beálljunk Isten 
akaratába, átmenjünk az á lta
la kinyitott ajtón.

Az általánossal szemben a 
különös jelentését tekintve meg
újulás alatt azt az Itt és most 
szükségessé vált átalakulást 

énem. amit a történelemijén 
működő Isten tűzött napirend
re. A társadalmi közegben be
következett politikai változás 
által az egyházban kikényszcri- 
tett torzulások megszüntetését, 
az azokat eszkozlő hatalom 
megszűnését követően. Olyan 
strukturális, szervezeti, igazga
tási. egyházkormányzati refor
mációt. amely az egyházat mint 
szervezetet visszahelyezi abba a 
formájába, amelyben sajátos 
küldetésének betöltésére mara
déktalanul alkalmassá válhat.

Talán nem szorul magyará
zatra. hogy a fentiek szerinti 
általános és különös megújulás 
ugyanazon reformációnak két 
aspektusát jelenti, amelyek 
nem állíthatók szembe egy
mással. Hiába terem az új bor. 
ha nincs mibe tölteni, és hiába 
készül az új tömlő, ha nincs 
mit beletoltcni. Világosan kell 
azonban látnunk azt az idősze
rű Jelenséget, hogy vannak, 
akik ennek a megújulásnak a 
két elemét megpróbálják egy

m ással szemben kijátszani. 
.Ez a megújulás nem az a 
megújulás" -  hirdette egyházi 
hetilapunk egyik cikkének cí
me. Voltaképpen természetes 
jelenség, hogy az egyház szer
vezeti megújulásával szemben 
ellenérdekelt személyek, a ko
rábbi torzulások haszonélvezői 
megpróbálják a különös címen 
jelzett megújulást lejáratni. S 
az sem meglepő, ha ezt .bá
ránybőrben" teszik, ha  e&'sze- 
rlben a lelki megújulás 
bajnokaivá válnak, a sokszor 
éppen általuk üldözött plettsta 
irányzatok híveméi is pietis- 
tábbá. Jó ha tudjuk, hogy ez 
a szél nem az a szél. amelynek 
fújásából az egyház mindenfaj 
ta értelemben vett megújulását 
várjuk.

2. Az ugyancsak egyre töb
bet emlegetett presbiteri hiva
tástudat szintén két 
jelentéstartalommal bírhat. Az 
általánosabban ismert presbi
teri hivatás, amely a tudatunk
ban van az. hogy a presbiter 
legyen gyülekezete szolgáló kö
zösségének élenjáró tagja. Alig
ha van. aki ezt kétségbevonná. 
A baj vele csak az. hogy kizá
rólagos hangsúlyozása elfedi a 
presbiteri hivatásnak az egy
házkor mányzásban való szere
pét. Elvi síkon beszélhetünk 
presbiter-zsinati rendszerről, ez 
azonltan írott malaszt marad, 
amíg a presbiterek maguk rá 
nem ébrednek arra. hogy hlva- 
tásuk  nem csak a  különféle 
gyülekezeti munkákban való 
részvételig terjed, hanem gyü
lekezetük. sőt azon túl az egész 
egyház kormányzását Is tártál 
mázzá. Messze vezetne azok
nak a közeli és távolabbi 
múltunkban gyökerező okok 
nak az elemzése, amelyek oda 
vezettek, hogy a presbiteri hi-
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vatástudatból mára szinte tel
jesen kiesett az egyház kor
mányzásáért való felelősség. 
Ennek illusztrálására szolgál
hat. hogy láthatóan semmi 
megütközést nem keltett, am i
kor egyik fővárosi presbitériu
munk gyűlésén kiderült, hogy 
a jelenlevők Jelentős része nem 
tudja, hogy mi a különbség a 
megválasztott és a beosztott 
lelkész között. Ahogyan az sem 
keltett meglepetést, amikor a 
Presbiteri Szövetség gyűlésén 
említette valaki, hogy gyüleke
zetében a Reformátusok Lapja 
nem nagyon ju t el a presbite
rekhez. Pedig nem kevésbé ab
szurd helyzetet Jeleznek ezek 
az esetek, mintha arról érte
sülnénk. hogy az ország
gyűlésben olyan képviselők 
döntenek dolgainkban, akik a 
torvényt nem ismerik, s még 
újságot sem olvasnak.

A presbiteri hivatástudat vá
zolt beszűkülésének veszélyét 
fokozza az a körülmény, hogy 
az állam által korábban egyhá
zunkra kényszerített központo
sított, püspöki hatalomra 
épített kormányzati rendszer 
most van megszűnőben. A le
épülő korábbi rendszer helyett 
viszont nem látszik fölépülni 
semmi más. Fennáll tehát az 
a veszély, hogy a presbiterek 
egyházkormányzási felelős- 
ségvállalása nélkül egyházunk
ban kormányzati vákuum 
keletkezik, ami tág teret bizto
sit minden onös érdek állal mo
tivált és kegyes szólamokkal 
leplezett manipuláció számára.

Megújulás és presbiteri hi
vatástudat. Ki mit ért alatta 
és ki mit szeretne, hogy ért
sünk  alatta? Ez az írás bizo
nyára nem az egyetlen 
érvényes feleletet tartalm azza 
ezekre a kérdésekre. De talán 
alkalm as lehet arra. hogy 
gondolatokat provokáljon, 
gondolatokat, melyek hozzájá
rulhatnak leggyakrabban 
használt fogalmaink tisztázá
sához.

ld. Latatnay litván

Olt szokott ülni a presbiterek 
élén az első paciban. Hatalmas 
bajusza, bozontos szemöldöke 
akkor még feketéllett. Napbar
nítottá arca kedves árnyékából 
élénken világított ki a szeme. 
Javakorabeli férfi volt.

,4 templomban sokan sereg
lettek össze; de a nép, lám, sze
ret megtorlódul. Emlékszem, 
annyian ácsorogtak a templom 
ajtajában, hogy/ se ki, se be. Hi
ába könyörgött a harangozónk: 
fáradjanak már beljebb, akad 
még ülőhely is. Nem és nem.

Ekkor fölkelt a kúrátori szék
ből ó. Lassú léptekkel megindult 
a kijárat felé; dörmögŐ hangján 
szólt egy-két szót és már özön
lött is befelé a nép. Elhelyez
kedtek az üres padokban illő 
rendben. Ó pedig csöndesen a 
helyére ballagott; le sem ült 
már, mert a tiszteletes úr éppen 
lyejölt és megzendült tíz ének.

Ékesen és szép rendben.

Rekkenő nyári nap sütött. A 
Szilháton, a gyalogjáró keskeny 
ösvényén gyíkok suhantak át. 
Messziről a malom dudált. 
Csönd. Aztán a némaságban 
megzendült a déli harangszó.

A szólóból énekszót libbented 
felém a szellő. Nem nótát: éne
kel, a százötihlik zsoltárt. A ku
rátorunk énekelgetett lelke 
csöndességében. Az ebédhordó 
asszonyok megpihentek egy 
percre az árnyékban. Ncvetgé-

lésük, tercfcréjük elcsitult; az
tán vették az. ebédhordó edényt 
és mentükben ezt suttogták: -  
Nem hiába kurátor Potondi bá
tyám uram, neki a szóló is 
templom...

*  *  *

Tegnap meglátogattam a kór
házban. Most megvallom, meg
ijedtem, amikor megláttam. 
Szép bajusza csonkára nyírva, 
arca a gyötrelmektől megöre
gedve. Haja, de még a szemöl
döke is -  fehérre őszült. A 
torkából sipogva fújtatott egy 
műgége. Jaj, de nehéz operáci
ón eshetett át!

Beszélgetni tehát nem tu
dunk; én tartom őt szóval, f i 
gyelmesen hallgat. Beszámolok 
az otthon történtekről. Sebész
orvosa ott ül az ágya végén és 
figyel. Unokája szintén itt van 
látogatóban.

Egy fényképet veszek elő, a 
templomunkat ábrázolja, Ige Ls 
van rajta: a százötödik zsoltár! 
Neki adom emlékül. Odateszi a 
szekrényére és a szeme könny- 
belábad. Hangos beszéd, jclbe- 
széd, mostmár egyike se kell. A 
fénykép kezd szólam helyettünk, 
meg az Ige.

Halkan elköszönök. A kuráto
runk lehunyja a szemét, megbé- 
kélten mosolyog; most már nem 
emberekkel, hanem Istennel be
szélget.

Hegyi-Füstös István
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BEMUTATJUK TISZTSÉGVISELŐINKET

‘BaCCa T i b o r
főtitkár

Csendes járású, halk szavú 
ember ül velem szemben. A 
Fejér megyei Vereben született, 
1928-ban. Édesapja uradalmi 
gépész volt, édesanyja a falusi 
háztartást vezette, ügy szem 
bátyja 14 éves korában meghalt, 
utána egyedüli gyermekként ne
velték. Református elemi iskolai 
tanulmányai idején Csákváron -  
ahol nagyapja harangozó volt 
találkozott először a harangozá
son és az orgonafúj tatáson ke
resztül a református egyházzal. A 
világperspektívát az jelentette 
számára, ha kinézhetett a temp
lomtorony legmagasabb ablakán. 
.Az állami polgárit már Fehérvá
ron végezte, ahol is a FFBF dia
konisszái tartottak egyszer 
bibliaórát. Ez volt talán a Krisz
tushoz vezető út legelső állomá
sa. Kérésére szüleitől saját Bibliát 
kapott ajándékba, amit ettől fog
va rendszeresen olvasott.

A háború végeztével, 1945-49. 
között Fehérváron gépipari kö
zépiskolát végzett. Ekkor már 
rendszeres Biblia-olvasó, s aztán 
diáktársai Alcsútra hívják a Bel
lt áni a CB egyesület konferenciá
jára. Óriási élményt jelent 
számára, hogy falusi Fiatalok 
csizmában és süveggel a fejükön 
tettek bizonyságot Krisztusról.

*  *  *

-  Azt természetesnek vettem 
- mondja Bállá Tibor hogy 
az addig hallgatott lelkészek

tudtak Krisztusról beszélni, hisz 
ez volt a feladatuk. De hogy fa
lusi fiatalok ilyen belső meggyő
ződéssel tudjanak Róla 
bizonyságot tenni, az számomra 
Isten létezésének bizonysága lett. 
Hitvallást tettek a bennük lévő 
reménységről és engem ez mé
lyen megérintett, hisz küzdöttem 
ifjúkorom reménytelenségeivel.

A következő Krisztus élmé
nyem az volt folytatja - , ami
kor evangélikus-református 
fiatalok hívtak el Sréter Ferenc 
evangélikus lelkész igehirdeté
sére. Ebből megértettem, hogy 
bűneimmel szembe kell fordul
nom, s ha azokat megvallom, 
akkor szabad, új életet nyerek... 
Megtérésem erre az időszakra 
esik. Sréter Ferenc döbbentett 
rá arra, hogy hitünk központja 
a nagypénteki történés, életünk 
centruma a nagypénteki kereszt, 
s az arra felfeszített Megváltó, 
aki értünk halt meg.

Bekapcsolódtam a Bethánia 
munkájába, ahol az evangéliu
mi hit, a közösségi imaélet 
alapjait egy életre szólóan meg
tanultam. 1948 végén már el
dőlt, hogy református lelkész 
leszek. Akkor Vértesacsán lak
tunk. Kis Boáz lelkész egyszer 
küldött értem, hogy itt van Kiss 
Roland, a Konvent világi elnö
ke pártjelvénnyel a gomblyuká
ban... Azért hivatott, hogy 
rábeszéljen: ne teológiára men
jek, hanem NIK-ösztöndíjjal 
Moszkvába. Úgy látszik, reni

tens elem voltam, mert nem 
hallgattam a ,jó  szóra", és még
is a teológia mellett döntöttem. 
Elhatározásomat megerősítette 
lelki tanítóm. Szikszai Béni bá
csi. a Bethánia vezetője, akinek 
a javaslatára soron kívül felvet
tek 1949 májusában a sárospa
taki teológiára. A
NIK-papírokat visszaküldtem a 
nehézipari központnak, s aztán 
a körülmények folytán mégsem 
Patakra kerültem, hanem Pápá
ra. Fehérvárról negyedmagam- 
mal kerültem a híres pápai 
teológiára. Az Újszövetség pro
fesszora, Kiss Sándor volt 
egyúttal a hitoktató és a Kollé
gium nevelőtanára. Amellett, 
hogy megtanított bennünket az 
Újszövetség eredeti nyelven va
ló olvasására, igazi karizmati
kus, lelki vezető volt, akinek a 
kegyessége mély nyomot ha
gyott valamennyiünkben. 1951 
őszén államosítják a pápai teo
lógiát, együtt a patakival. Kiss 
Sándor egy falusi gyülekezetbe 
kerül, s fiatalon hal meg, sokak 
szerint a lelki bánatban.

-  Ha jól tudom. Önt a pápai 
teológia már a megszűnése 
előtt, 51 nyarán kizárta. Miért?

-  Államellenes lazítás vád
jával mindenféle részletes in
doklás nélkül, lehet azt 
mondani, hogy a teológia 
igazgatójának egyszemélyi 
döntése alapján. Ekkor már 
köztudott volt, hogy a Teológia 
ősszel nem indulhat meg. Be-
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reczky Albert, a Konvent lelké
sz! elnöke lent volt Pápán, és a 
megszüntetést, ill. a Teológiáról 
való lemondást anyagi okokkal 
indokolta. A teológusok gyújtó
ia k ra  indultak, s ennek ered
ményeként a presbitériumok 
jelentős összegeket ajánlottak 
meg a Teológiának. Mindez 
nem segített, velem együtt eze
ket a teológusokat is kizárták. 
Közben Győry Elemér kérte 
Bereczky Albertét, hogy többet 
ne szolgálhassak Dunántúlon. 
Máig talány számomra, hogy 
egy megszüntetés előtt álló in
tézmény hogyan zárhatott ki.

-  Teológusként Budapestre 
kerültem folytatja Bállá Tibor

majd az Éliás József vezette 
J ó  Pásztor" zsidó-misszióhoz, 
ahol jól éreztem magam. Am 
csakhamar közölték velem, 
hogy a teológia IV. évfolyamára 
már ne iratkozzam be...

1952 a diktatúra ideje... El le
het gondolni, hogy milyen aján
lólevél volt számomra a világi 
elhelyezkedésnél egyházi múl
tam. Hivő barátaim segítettek 
mégis elhelyezkedni. A világi ha
tóságok kísérletet tettek arra, 
hogy sérelmeimet kihasználják az 
egyházzal szemben. Ezt azonban 
kategórikusan elutasítottam.

Egy tervező intézet szerkesz
tő technikusa lettem 13 éven 
keresztül. 1965-tól a Budapesti 
Postaigazgatóság osztályvezető
jeként dolgoztam, egészen 1988 
végéig, nyugdíjazásomig. Köz
ben -  a politikai rendszer és el
lenőrzés enyhülésével -  hosszú 
évekig tartó kísérletezésem 
gyümölcsöt hozott. Elkezdhet
tem felsőfokú tanulmányaimat. 
1972-ben szereztem meg végül 
is villamos- üzemmérnöki okle
velemet.

Az üzemnél működő társa
dalmi szervezetek, valamint a 
személyzeti osztály vezetőjének 
a véleménye volt az oka annak, 
hogy több ízben nem vettek fel 
az egyetemre. A diplomámat 
annak az új igazgatónak „kö
szönhetem”, aki a forradalom 
bukása után került a cég élére. 
Ő a későbbiekben az említettek
kel ellentétben szakmai alapon 
javasolta a felvételemet. Egy 
újonnan alakult műszaki főisko
lára vettek fel, amely később 
beleolvadt a Kandó Kálmán 
Műszaki Főiskolába. Itt szerez
tem meg diplomámat.

- S valamit a családról...
-  Feleségem Nagy Eszter, aki

szintén egy évet járt Pápán, majd 
Pesten Teológiára, de akkoriban 
nem túlságosan kedvezett ez a 
pálya a nőknek. Azt mondták, 
hogy létszám feletti, több női teo
lógusra nincs szükség, így elta
nácsolták. Könyvelőként
dolgozott, nyelveket tanult. Két 
fiunk van. Tibor 1956-ban szüle
tett, villamosmérnök. Péter 6 év
vel fiatalabb. Jelenleg Skóciában, 
Edinburghban, mint református 
lelkész 3 éves ösztöndíjjal készül 
a doktorátusra. Öt unokánk van.

*  *  *

Bállá Tibor 1960-tól a Sza
badság téri református gyüleke
zet presbitere, 1980-90 között 
pedig gondnoka. Felvidék és 
Észak-Erdély visszatérésének 
emlékére helyezték el a temp
lom alapkövét 1938-ban. Ezért 
viseli a „Hazatérés” temploma 
nevet. A templomépítő lelkész 
Victor János teológiai pro
fesszor volt. Elmondható, hogy 
ez. egy „victonanus" gyülekezet 
a lelki sík tekintetében. Jelenleg

dr. Hegedűs Lóránt püspök a 
gyülekezet lelkésze.

$e *  #
-  Mi a református egyház 

megújulásának mai feltétele? -  
kérdezem.

-  Inkább egy csendes forra
dalomra, Isten előtti megállás
ra - megtérésre van szükség, s 
nem egy erőszakos bűnbánat- 
tariásra, annak kollektív ki
kényszerítésére, mint a 
„felszabadulás” után.

Kezemben tartom a Bállá Ti
bor által megfogalmazott prog
ramot: „Miért jött létre a
Presbiteri Szövetség? Azért, 
mert a II. világháború előtt már 
működött az Országos Refor
mátus Presbiteri Szövetség, 
melynek célkitűzéseit kívánjuk 
folytatni. Történelmi korszak- 
váltásban élünk, egyházunk 
életére is rányomta bélyegét 
az elmúlt 40 esztendő. Legna
gyobb veszteségnek a misszió 
szinte teljes visszaszorítását 
tartjuk. A diktatúra egyház
rombolása nem kímélte a pres
bitereket sem ... Presbitereink 
tevékenysége összezsugoro
dott... Itt az ideje a teljes 
rendszerváltásnak. Az egyház 
minden tevékenységét igei 
alapokon kell megfogalmaz
ni... Megújulás, továbbépülés, 
erő csak egységben van. Teo
lógiai tisztulás is szükséges. 
Nevén kell nevezni az elmúlt 
időszak teológiai tévedéseit. 
Ki kell cövekelni a helyes utat. 
Lelkipásztoroknak és presbite
reknek csak egy közös útja van: 
Krisztus.”

-  Főtitkár úr. Isten adjon erőt 
mindnyájunknak ehhez az úthoz!

Pápai SzaM György
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A m eri ká b ó l n éz i* . ..

A Holtywood-I Magyar Református Egyház Lapja

A PRESB ITER JELLEMVONÁSA 
ÉS ELHIVATÁSA

egyházi

Ha azt kutatjuk, hogy milyen ka
rizmákkal kell rendelkeznie egy prés 
bitemek, elsőnek megállapíthatjuk, 
hogy a legfőbb jellemvonása a hit és 
engedelmesség. Olyan ember, aki Igé
vel táplálja a maga lelkét, aki tud 
imádkozni mind a lelkipásztorért, 
mind a gyülekezetért. Az engedel
messég alatt nem feltétlenül aláren 
dcltscgi viszonyt kell érteni, hanem 
Isten Igéjének a lelkiismerctcn keresz
tül való szabad, önkéntes hódolását. 
Ezért van az, hogy az egyházon belül 
viszonylagos az úgynevezett egyházi 
demokrácia, mely csak addig lehel 
érvényben, amíg nem kerül szembe 
az Isteni theokráciával, vagyis Isten 
akaratival, az Ó szándékának célki
tűzéseivel Mindezt az Ó tökéletes ki 
jelentésében. a Szentírásban 
tudomásunkra hozza, és bármilyen 
emberi akarat és elképzelés ellenére 
Teremtő isteni jogánál fogva érvénye
síti uralmát teremtményei telelt. Ki 
tűnő példa erre a Bibliából jól ismert 
bábeli torony építésének története 
(GENEZIS 11. rész). .Az egész föld
nek egy nyelve és egyféle beszéde 
volt... ezt mondták, gyertek, épít
sünk magunknak várost és tornyot, 
amelynek teteje az égig érjen és sze
rezzünk magunknak nevet, hogy ..." 
Hogy mit? Miért? Mi volt ennek a
célja?__Hogy el ne széledjúnk az
egész fold színen". Isten úgy reagált: 
„Menjünk csak le és zavarjuk össze 
a nyelvüket, hogy ne értsék egymás

nyelvét! így szélesztette szét őket on
nan az Úr az egész föld színére...'' El
lenálllak Isten eredeti tervének és 
feladatának. De Isten közbelépett és 
érvényesítette az általa kitűzött 
missziói parancsot, „menjetek széles 
e világra s tegyetek tanítványokká 
minden népeket".

Másodszor azt emelnem ki. hogy 
a presbiter közösséget szolgáló ember, le
gyen az férfi vagy nő. Azaz nem úgy, 
mint a Káin és Abc! példázatában, 
hanem éppen ellenkezőleg őrizóje az 
ő atyjafiának, tud szeretettel bánni a 
másikkal, gondol a betegre, a szenve
dőkre. az éhezőkre. Szívén viseli az 
egyház belső és külső misszióját.

Harmadszor aláhúznám, hogy a 
presbiter kormányzó ember Legyen 
meg az erkölcsi bátorsága fegyelmet 
tartani előszór önmagán, házancpcn, 
azután abban a világban, melyben ó 
felelősséggel tartozik. Gyakorolja a 
kulcsok hatalmát (Máté 18) tisztviselő 
társaival egyetemben a legnagyobb 
hűséggel, alázattal, hogy kepes le
gyen az Isten Igéjének igénye és mér
téke alatt oldani és kötni.

Negyedszer arról se feledkezzünk 
el, hogy a jó presbiter a gyülekezeti élet 
fejlődésében pélthimlóan reszt ívsz és 
mindig elöl jár A presbiternek éppoly 
kötelessége a tcmplombajárás, az űr- 
vacsorával való élés, az adakozás, 
mint a gyűlésen való mcg|clenés, az 
egyház küldetésének tudatosítása, 
hogy döntéseit annak függvényében,

bölcsen mérlegelve hozza meg Isten 
dicsőségére.

Hogyan válasszon egy gyülekezet 
presbitert? A gyülekezetnek tudatá
ban kell lennie, hogy a presbiter szin
tén Istentől elhívott ember a 
szolgálatra, s annak rendje és módja 
szerint esküt lesz és vállalja a külde
tést. Azaz az „intema vocatio' (a bel
ső, Istentől való elhívás) és az 
„extema vocatio" (külső, vagyis az 
emberektől való elhívás) kell, hogy 
boldogan találkozzanak a presbiteri 
szolgálatban. Annak a presbiternek, 
akinek csak külső elhívása van, és Is
ten nem hívta el, csak a gyülekezet 
akarta oda, talán jobb hijján. később 
a közösség keserű tapasztalatokban 
összegezheti, hogy Isten ügye teljesen 
eltörpül amellett, amit az ilyen ember 
a maga szempontjai és elképzelései 
szerint képvisel. Ahol azonban ez a 
két elhívás egyesül, ott a gyülekezet 
Isten végzésének engedelmeskedett, 
mert presbiter és gyülekezet alázat
tal figyelt Isten akaratára és ügyé
nek szolgálatára, mely aztán később 
válik nyilvánvalóvá, amikor a vá
lasztott presbiter, küldetésében és 
szolgálatában megmérettetik. Ez az 
engedelmesség kezessége annak, 
hogy abban a gyülekezetben a 
Krisztus misztikus teste az Ö dicső
ségében megépül.

/>  Hőn is Hélu és Vuss Zoltán lp.
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AZ ÚR CSODÁSÁN MŰKÖDIK

„Dr. Ritoók Zsigmond Kálvin-téri gondnok úr felkérésére írtam egy rövid bizonyságtételt arról, hogyan 
jutottam el a hitben életem útján addig, hogy a Kálvin-téri gyülekezet presbitere lehettem... Mivel 
a Kálvin-téri gyülekezetben első alkalommal választoltak női presbitert, úgy gondolom, az Isten ke
gyelme és gondviselése ebben is vezette az én sorsomat, hogy éppen engem triasztott ki e nehéz,

de örömteli, megtisztelő szolgálatra".

„Az Úr csodásán műkötlik, 
de álja rejtve van,

Tenger takarja lábnyomát, 
Szelek szárnyán suhan,

Mint titkos bánya mélyéről 
formálja terveit,

De biztos kézzel hozza fel, mi 
most még rejtve itt.

Bölcs terveit megérleli, rü
gyet fakaszt az ág,

Bár mit sem ígér bimbaja, 
pompás lesz a virág.

Ki kérkedón boncolja ót, an
nak választ nem ád,

De a hivő előtt az Úr meg
fejti önmagát... "

E csodálatosan szép énekünk 
verssorainak felidézésével sze
retném kezdeni vallomásomat 
önmagámról. Mert ez az ének 
az. én családom életének vezér- 
motívuma volt és maradt. Ezt 
tanultam már három éves ko
romban -  nővéremmel együtt -  
énekelni nagyanyámtól és éde
sanyámtól, akiknek Istenbe ve
tett rendíthetetlen, mély hitét és 
a református egyház iránti elkö
telezettségét a családi kör me
leg szeretetében kaptam 
útravalóul. Régi református 
polgárcsaládból, Debrecenben 
születtem. Iskolai tanul

mányaimat 12 évig a „Dócz.y 
l^eányneveló Intézet” elemi is
kolájában és gimnáziumában 
végeztem. Ez a református le
ánygimnázium olyan neves ta
nárokkal és nevelőkkel 
rendelkezett, akik mind szak
mai képzésünkben, mind val
lás-erkölcsi nevelésünkben a 
maximálisát nyújtották, ezáltal 
egész életünkre meghatározták 
hivő református voltunkat. 
Érettségi után a Debreceni Tu
dományegyetem biológia-föld
rajz szakát elvégezve tanári és 
egyetemi doktori oklevelet sze
reztem. Majd ott, az. Egyetemi 
Növénytani Tanszéken kezdtem 
tudományos pályámat. 1956- 
ban áthelyeztek Budapestre az 
Eötvös Lóránd Tudo
mányegyetemre, ahol a Nö
vényrendszertani Növény- 
földrajzi Tanszéken -  mint a 
biológiai tudomány kandidátu
sa -  tudományos főm unkatárs
ként most is dolgozom.

Hitem és meggyőződésem 
szerint életem útjának alakulá
sát az Úi Isten különös kegyel
mének köszönhetem. Már 
gyermek és ifjú koromban 
szüleimmel és nővéremmel 
együtt résztvettem a debrece
ni egyházi életben, a szeretet
szolgálatban, a KIÉ munkáiban.

Később -  még a legnehezebb 
időszakban sem hanyagoltuk 
el a rendszeres templomba já 
rást, biblia-köri alkalmakat. Bu
dapestre helyezésemtől kezdve 
-  mintegy 36 év óta a Kál
vin-téri gyülekezetbe járok, s 
veszek részt a gyülekezeti élet
ben. Mint e gyülekezet nem ré
giben megválasztott presbitere 
Isten iránti hálával szeretnék 
egyházunk hitbeli szolgálója 
lenni, s törekedni arra, hogy az 
új lehetőségeknek megfelelően, 
megújuló egyházunk megnöve
kedőt, sok irányú feladataiban 
tevékenyen részt vállaljak.

Végezetül hadd idézzem 
szép énekünk befejező sorait, 
melyek a nehéz, időkben mindig 
vigaszt adtak egész családom
nak:

... „Ne félj tehát kicsiny csa
pat, ha rád felleg borul, 

Kegyelmet rejt, s belőle majd 
áldás csője hull.

Bízzál az Úrban, rólad Ó 
meg nem felejtkezik.

Sorsod sötétlő árnya közt. 
Szent Arca rejtezik!"

(Szabóné Dr. Borsos Olga) 
Budapest, Kálvin-téri rtf. 

egyházközség
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HÉTKÖZNAPI BŰNÖKBemutatkozik 
a 91 éves 

presbiter-költő

.1901 április 14-en szűkítem Tlazaöo- 
bon, fóidrrúves szülő* gyermekekén? 
Szülőtalum a Tiszának Szabolcs megyé 
fcen levő nagy kanyarulatában fekszik A 
issza három oldalról körülveszi s vadte- 
gényes tájaival, mmt anya gyermekét. i>gy 
tart,a csillogóan saíymes. puha ölében

Ebben a környezetben nevei Édesa 
nyám. akinek szive, leike csorcuitg tele 
volt hitel, békességgel ás alázattal Ez a 
h í ez a békesség átsugárzott az en szí
vembe és az én Ielk6mbe ts.

Ilyen szívvel, lélekkel éltem hosszú 
időn át a Tisza szépséges, vadregenyes 
tájain, és valósággá eggyé t«tom velő, 
eggyé a természettel És a termeszei cso
dás titokzatosan fenséges je'ensogein 
kérésziét istenhitem nagyorvnagycn meg- 
e’ósóóött. Majd ezen megerősödött hite
men kérésztől, göröngyös utakon át 
találtam rá igazán a keresztre feszített Úr 
Jézus Krisztusra

Tudom, sőt hiszem, hogy ezen az úton 
Testvéré mmol ogyútl csiltogfónyes. bé 
kességes ösvényen jutunk ei a végcélhoz, 
istenünknek, a mi Mennyei Atyánknak égi 
trónusa elé.

Hívlak! Hívogatlak Bonnotokot, Testve 
reim' Jöjjetek velem1"

Aüásr kívánunk zsokáros korú és bőt- 
csossógú Kodvos Presbiter Testvérünk 
éterére, szenvedésben letisztul? va'temás- 
kótotéro Ez < 1 kötőt szép bt.zonyság gyO 
lekezel és presbiter kötcsönósen 
gazdagító kapcsolatéra A könyv gondo 
zását a Budai Református Egyházközség 
lelkészének. Komjáthy Aladár tb esperes
nek felesége végezte nagy szeretedet

A RÁGALM AZÁS
„Calumniari audacter, sem- 

per aliquid haeret” -  tartja  a 
latin közmondás . (= Merészen 
kell rágalmazni, mindig van 
eredménye).

Sajnos igaz a mondás: min
dig van eredménye! Méghozzá 
nem csupán ókori pogányok, 
hanem mai magyar keresztyé
nek körében is. Igaz, megtanul
tuk, hogy az emberi szív 
romlott, minden gonoszságra 
képes... így tehát a leghíyme- 
resztőbb rágalm at is elhisszük 
-  a  másik emberről!

Az idézett latin mondás 
azért gondolatébresztő, m ert 
rám utat arra, m iért van értel
me rágalmazni!

Ma u. i. az emberek, kivált
képpen a keresztyén emberek 
bíznának egymásban (illetve a 
másik testvérben is hatalm a
san munkálkodó Szentlélek- 
ben), akkor nem lenne 
természetes dolog hitelt adni 
az álnok rágalmazók „bizalmas 
értesüléseinek".

Érdekes, hogy ha (véletle
nül, kivételesen) jó t monda
nak valakiről, abban már 
tudunk kételkedni („Ez olyan 
szép, hogy nem is lehet igaz!”). 
Ha viszont (egy addig becsü
letesnek, tisztességesnek is
mert) emberről állítanak 
egészen vad, személyét sárba-
rántó dolgot, a k k o r ................
Nos akkor, vagy elhisszük sző
röstől-bóröstól az egész ször
nyűséget, vagy (jobb esetben) 
túlzásnak tartjuk, de nem 
alaptalannak!... Mert ugye 
„Nem zörög a haraszt, ha a 
szél nem fúj"? Sajnos ez a 
„bölcs” magyar közmondás je l
lemzi rosszhiszemű gondolko
dásunkat! Ez biztosítja a 
táp tala jt a rágalmazáshoz, ez 
ad lovat minden rendű és ran 
gú rágalmazó alá!

I Iát persze, hogy „fúj a szél”, 
csak éppen messze nem biztos, 
hogy az igazság, a valóság, a 
tények szele! A rágalmazó em
ber szívének ártó szándéka, a 
valóságot elferdítő furfangja 
éppen elég erős „szél", hogy ne 
mondjam, pusztító vihar!

Rágalomnak (akár csak rész
ben is) hitelt adó közegben tör
vényszerűen szaporodnak a 
rágalmak, ill. a rágalmazók! 
„Okos” emberek rájönnek, hogy 
ellenfelük lejáratásának, sót 
tönkretételének legkényelme
sebb és leghatásosabb mót^a, 
ráfogni valami sokkolóan elké
pesztő gazságot. A maximális 
hatás az által érhető cl, ha a 
kipécézett személy nem tud ró
la, ill. csak akkor tudja meg, 
amikor már elkésett a védeke
zéssel is (amikor már a verebek 
is csiripelik, hogy ő gaz
ember...).

Mi lenne, ha egyszer megcá
folnánk a pesszimista latin 
közmondást keresztyén mó
don?! Ha először is azért imád
koznánk, hogy a gondol
kodásunkat. megújítani tudó 
leélek szabadítson meg rosszhi
szeműségünktől? Ha ezután 
legalább bizonyítékot kérnénk a 
határozott, magabiztos „hírho
zótól”, aki elváija, hogy feltétel 
nélkül higyjünk neki? Ha fü
lünkről és szívünkről vissza
pattannának a hallott 
gyalázkodások? Sőt, ha ki 
mernénk jelenteni: nem hi
szek el semmiféle légbőlkapott 
vádat?! Igaz, ilyetén válasz 
után ismerőseink kevesebb 
szennyes pletykával traktálná- 
nak De gondold meg presbiter 
testvérem, veszítenél valamit 
ezzel?...

KönespataMi László  
b u d a i presb iter
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SZÖVETSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
PRESBITERI SZERETETVÉN- 

DFCSLC TIS7.AKES7.IN. (ápr. 12.) A 
megválasztott új és régi presbiterek, 
feleségeikkel együtt hallgatták meg a 
gyermekek, fiatalok ének és versmon
dását. Megható volt az asszony testvé
rek igei köszöntése. A főtitkár a 
presbiteri tisztről cs a Presbiteri Szö
vetség munkájáról adott tájékoztatást. 
A gyülekezeti fiatalok nyári fogadá
sára is alkalmas.

* x  *

KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR 
REFORMÁTUS ESPERESI KONFE
RENCIA (Sárospatak, április 22-2-1.)

A főtitkár köszöntötte az esperesi 
konferencia résztvevőit. Dr Tőkéi. 
László királyhágómelléki püspök úr 
.A / egyetemes magyar református 
zsinat előtt" c. előadása felhívta a je
lenlévők figyelmét a magyar reformá
tusok összetartozásának szükséges
ségére. Szerintünk is fontos lenne lel
ki egységünk kifejezése, mert egy Lé
lekkel Hallattunk meg, közös a 
nyelvünk, legyen közös az énekes
könyvünk, imádságunk. Jó lenne, ha 
megszűnne a kint és bent, az anya
országi és kisebbségben élők. és a Né
metországban élők elkülönülése. A 
Lélek átlépi az országhatárukat, fejez
zük ki spirituális egységünket.

HOLLAND VENDÉG A BUDA
PESTÉ AB ADS ÁG TÉREN

Szövetségünk vendége volt és 
előadást tartott ápr. 25-én lan van dér 
Craaf, a Holland Református Egyház 
Szövetségének főtitkára. Énekelt a 
Soli Deo Glória énekkar. Graaf úr 
köszöntötte dr. Tóth Kálmán pro
fesszor urat 75. születésnapja alkal
mából. Testvéri szeretettel mi is 
gratuláltunk a professzor úrnak. Is
ten áldását kérve további életére és 
munkájára.

X X #

REFORMÁTUS MINISZTEREK ÉS 
PÜSPÖKÖK TALÁLKOZÓJA.

Szövetségünk elnöke és főtitkára 
ápr. 30-án a Ráday Kollégiumban ta
lálkozót szervezeti a református mi
niszterek és püspökök részére. A 
résztvevők áttekintették az egyházi 
ingatlanok visszaigénylésével kap
csolatos problémákat. Megállapodás 
történt a tárgyalások folytatására.

X X X

A BÁCS-KISKUN REFORMÁTUS 
EGYHÁZMEGYE presbiteri konfe
renciáját Izsákon tartotta május 17-én

Az istentiszteleten S/pos Koppány 
Kadosa toktői lelkipásztor hirdette az

Igét. Szabó Gábor esperes a presbiterről 
mint a gyülekezet gazdájáról tartott 
előadást, majd dr. Szíj Rrzső tartott tar
talmas értékelést egyházunk múltjáról 
és jelenéről. A főtitkár Szövetségünk 
életéről adott tájékoztatást.

X *  X

KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
VOLT június 27-én. Dr. Nagy Ferenc Jó
zsef elnöki megnyitója után Bállá Tibor 
főtitkár adott tájékoztatást az utóbbi 
időben tett intézkedésekről. Csizma dy 
Gábor és Buliz Lajos beszámolt a Szö
vetség első félévi gazdasági tevé
kenységéről és annak ellenőrzéséről. 
Vándor Gyula ismertette a presbiteri 
konferencia előkészületeit és prog
ramjai. Lapunkról, a tervekről Békefi 
Í£)os felelős szerkesztő adott tájékoz
tatást Az ülést -  élénk beszélgetés 
után -  dr. Nagy Ferenc József zársza
vával ért véget.

KÖSZÖNTŐ
Mély tisztelettel koszóntjük v. Sebő 

Lmő testvérünket, a Kanadai Presbi
teri Szövetség lemondott elnökét.

Egyidejűleg meleg szeretettel kö
szönjük Cseh IÁszló testvérünket a Ka
nadai Presbiteri Szövetség új elnökét.

Isten gazdag áldását kérjük mind
kettőjük életére és szolgálatára

KOROGYI SIRATÓÉNEK

(RrAzurm az elpusztított, közel 500 &i<es 
kórögyi toronyóráért)

A kórógyi toronyóra, nem fim<g a sétálófa

S úluz pusztított engem, 
g én csak , csilingeltem* 

Évszázadokat átéltem 
$ mindig csak az n/iH mértan.
Időt mértem mindenkinek.
Mind gazdagnak, mind szegénynek. 
Magyarnak, kanálnak, szerbnek.
Nem ártottam én senkiitek

Miért kellett hál így halnom?
K’ mondja meg ez! hál. hallom?
Útban xvítam valakinek?
S halnom kellelt. ugyan, minek?
A légión kálvinizmüs.
Velem pusztult, úgy mint Krisztus! 
Elnémult a magyar zsoltárének.
Világgá ment a diaszpóra, szónány nemzet 
Nincs itt remény, és semmi más'
Csak pusztulás, légyusztulás.
Nem is lesz itt .feltámadás “t 
Halált hozó ágyúgolyó.
Mért Öltél meg, kinek ez jó?!

Sorsüldőzőtt toronyóra,
Elpusztultál .kakasszóra’.
Utolsót ütött talán az óra?
Ezer évnek ez a módja?
Jaj. kórógyi toronyóra!
Rémálmaink csittitója.
Hetünknek mutatója.
Mért hagytál itt. vezényszóra?!

Ez a sorsunk, s a végzetünk?
Mi lesz velünk, mi lesz telünk? 
Mindenkitől csak kérdezünk:
Miért mindez, ugyan miért?
Nincs más válasz: csak. semmiért!

Toronyóra, toronyóra.
Évszázadok hírmondója.
Ezer évünk szimbóluma.
Elpusztul tál vezényszóra!

1992 04. 03
Kórógyi Cáspir
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KÖSZÖNETTEL
tartozunk mindazoknak, akik Szö

vetségünk és lapunk munkáját imád
ságaikban hordozzák, s erről szóban 
vagy levélben biztosítottak minket, 
vagy pénzadományaikkal támogatják 
tevékenységünket. Jókedvű adakozó 
Testvéreinket áldja meg Urunk, kö
zöttük a buencK airesi magyar reformá
tus gyülekezet buzgó és együttérző 
tagjait is, akik a délvidéki meneküllek 
támogatására mintegy 60 000,- Ft-ot 
küldtek. A kórógvi testvérek megha
tóban. s hálás szívvel már át is vették 
adományukat.

Maróthi Mihály tahitótfalui presbi
ter testvéremnek üzenem, hogy ver
ses bizonyságtételét közölni fogjuk, 
ugyanígy Sáfrány Imréné presbiter-fe
leség vallomását is, amit 72 éves ko
rában, sok megpróbáltatás után vetett 
papírra.

Nem tudjuk egész bizonyosan, 
hogy mi történt a ailiforniai Rezedavtíl- 
gyi Magyar Református Egyház épüle
teivel, de másodkézből arról 
értesültünk, hogy a los angelesi gyúj
togatások során a templom is lángot 
fogott. Imádkozunk testvéreinkért, 
akik elsőként fizették elő lapunkat,

hogy a kegyelem Istene adjon bátorsá- 
gos szivet nékik, akár csak elviselni kell 
a nyugtalanságokat, akár újra építeni 
Isten házát. - Örömmel számolunk be 
arról, hogy a Kossuth Rádió szerdán
ként jelentkező ultrarövidhullámon su
gárzott református félórájában P Szabó 
György lelkipásztor-szerkesztő testvé
rünk idézte lapunk legutóbbi számából 
Szövetségünk javaslatát Dr. Pap László 
emlékének tiszta megőrzésén’ Köszönet a 
hírért.

Egyre inkább érzékeljük, hogy la
punknak nemes küldetése a magyar 
rcformátusság összetartozás-tudatá
nak ápolása, erősítése. Hálásak va
gyunk. hogy a lelki találkozásoknak, 
határokon, kontinenseken átnyúló 
testvéri kéznyújtásnak egyik fórumává 
válhatunk mi is. Ezt kérjük továbbra is 
az Egyház Urától, s kívánunk Minden 
Kedves Olvasónknak. Testvérünknek 
(családjával együtt) felüdülést hozó 
nyári időket testi-lelki erősödést hozó 
nyaralást. Az újra jelentkezésig áldás, 
békességgel:

fé* ) • ' f i  h p m
felelős szerkesztő

............................................................................

Belépési Nyilatkozat
Név: ..........................................................................

Szül. év. hó. nap: ......................... • .................................

Lakik: ........................................................................

Gyülekezete: ................................... ...........................................

ezen belépési nyilatkozatával kijelenti, hogy a

Magyar Református Presbiteri Szövetség

tagja (pártoló tagja, usztcíctbcli tag-ai kíván lenni.
A Szövetség célját és feladatait ismeri Alapszabályát elfogadja és 
munkájában részt kíván venru

Kötelezettséget vállal é v i ................... Ft tagsági díj kifizetésére.

...................................  1992..............................

aláírás

Szerettelek élet

Mikor torzulásból
fodrozódtál,
tévedésből
okosodtál,
mikor színtűiig
ezzel, azzal
olyannyira
tele t>oltál -
amikor
veled zendült
összhangba
a hegy, völgy
és a rét,
mintha
a nagy tudományéi 
ősanyaföld. 
lm szánakozva bár, 
de téged ölelt ...
M ert akkor még 
volt benned hűség 
a természet iránt...
Amikor még torzulásaid 
és tévedéseid ellenére is 
EMBERI A R C O D  VOLT. 
amikor
ha egy kicsit is, 
lehetett bízni benned.

Vékey Tamás
\_____________JiP
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