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fi fogalom értelmezésénél 
emlékeztetnünk kell magunkat 
arra, hogy a Lélek gyümölcséről 
van szó. Kényszer és művészet 
nélkül, sőt erőlködés nélkül -  
csak úgy egyszerűen terem ez 
a gyümölcs a krisztusi emberek 
életében. I langsúlyozni kell azt 
is, hogy teljes belső egységről, 
egységes organizmusról van 
szó: a Lélek gyümölcséről, amely 
különféle fajtában jelentkezik, 
de az íze, zamata, tápláló ereje 
mindig ugyanaz.

Itt van ez a  két fogalom, az 
előbbi khrésztosz és e mostani 
agathószüné (a szívesség és a 
jóság), szorosan egymásba kap
csolódó fogalmak. Mint láttuk 
is, a khrésztoszt is nem egyszer 
fordítják jósággal, ahogyan az 
agathószünét kizárólag és 
egyértelműen jósággal fordít
ják. fiz utóbbi kimondottan bib
liai fogalom. Pál apostol 
használja négyszer (Vö.: Róm 
15,14; lif 5,9 és II. Thessz 1,11). 
A profán nyelvben nem fordult 
elő.

De akkor mi a különbség, 
van-e egyáltalán különbség a 
két fogalom között? Egy angol 
teológus észrevételére érdemes 
odafigyelnünk. Szerinte jézus a 
templom megtisztítása alkal
mával az agathószünét juttat! <

(Gáláid 5,22)

érvényre; míg akkor, amikor a 
bűnös nő megmosta a lábát és 
hajával törölte meg, i khrészto- 
tészt részesítette előnyben. Ne 
vegyük ezt az elgondolást mes
terkéltnek. Arra tanít ez ben
nünket, hogy mint keresz
tyéneknek szükségünk van arra 
a jóságra, amely egyszerre tud 
barátságos és szigorú lenni. A 
jóságban a  német teológusok 
benne látják a vélemény becsü
letességét („Bravheit dér Gesin- 
nung").

Ez a jóság nem az ember 
egyéniségének, jellemének, ne
veltetésének az eredménye. Egy 
hiten vagyunk Pál apostollal: 
„Tudom, hogy énbennem, va
gyis a testemben nem lakik jó, 
minthogy arra, hogy akarjam a 
jót, van lehetőségem, de arra, 
hogy megtegyem, nincs. I liszen 
nem azt teszem, amit akarok: a 
jót, hanem azt cselekszem, amit 
nem akarok: a rosszat, ha pedig 
azt teszem, amit nem akarok, 
akkor már nem én teszem, ha
nem a bennem lakó bún. Azt a 
törvényt találom tehát magam 
bán, hogy • miközben a jót aka
rom tenni csak a rosszat 
tudom cselekedni... Én nyomo
rult ember! Ki szabadit meg eb
ből a halálra ítélt testből?" (Róm 
7,18-24).

Aki az önismeretben nem jut 
el eddig, aki magában bízik és 
a saját jóságára épít, aki nem tud 
felsikoltani az apostollal együtt: 
„Én nyomorult em ber!...", aki a 
Biblia két alapvető üzenetét 
nem tudja elfogadni a/ „Senki 
sem jó, egyedül csak az Isten!" 
b/ „Senki sem tesz jót, egyetlen 
ember sem'' (Luk 18,19 és Zsoit 
14.3), az megmarad az emberi 
jóság (a humánum) vonalán.

De aki el tudja mondani: 
..Hála az Istennek, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus által!" (Róm 
7 ,2r'), az boldogan tapasztalja, 
hogy Krisztus Jézusban „az 
élet Lelkének törvényé meg
szabadított a bűn és a halál tör
vényétől", s most már nem én 
cselekszem a jót, hanem a ben
nem lakozó Jézus, az ő Lelke 
által, s a hitben való közösség 
eljuttat mindannak a jónak a 
megismerésére, ami Krisztu
sért van bennünk (Filemon 6. 
vers).

Megértjük azt is, hogy a jóság 
nem az emberi kategória keretei 
közé tartozik. Az emberi kate
góriában a jóság relatív foga
lom. Ami jó az egyiknek, az a 
másiknak rossz... Isten akarata 
az egyetlen mérték arra nézve,
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(folytat* a/. I. oldalról)

hogy mi a jó és mi a jóság. Tehát 
nem filozófia és nem spekuláció 
tárgya a jóság, hanem a kijelen
tésé. Isten akarata az egyetlen 
mérték arra nézve, hogy mi a jó. 
Már a prófétáknál megtaláljuk 
az erre vonatkozó kijelentést: 
„Ember, megmondta neked, 
hogy mi a jó, és hogy mit kíván 
tőled az ÚR! Azt, hogy élj tör
vény szerint, törekedj szere- 
tetre, és légy alázatos Isteneddel 
szemben" (Mik 6,8). S ha ehhez 
az. Igéhez hozzá ol vasuk az Ésa- 
iás 1,10-17 és V. Mózes 10,12- 
22-őt, meglátjuk, hogy Isten 
nem a vallásos áldozatokban le
li kedvét, nem azt tartja jóság
nak, hanem az emberséget. Mily 
egyszerű ez az isteni jóság-kije
lentés! Faj, kultúra és vallás fö
lött fiz embert, a régi embert 
cselekedeteivel együtt levetkő
ző és az új embert felöltöző, Te
remtőjének képmására állan
dóan megújuló. Istenét egyre 
jobban megismerő embert (Kol 
3,10) tarjta a jóság kifejezőjének. 
Jézus két kijelentésére gondol
junk csupán. Lukács 10, 25-37- 
ben olvashatjuk az irgalmas 
samaritánus példázatát. Meg
tudjuk belőle, hogy melyik faj
hoz, milyen kultúrkörhöz vagy 
melyik valláshoz tartozott az, 
aki kifosztva, megverve félholt
ra várva segítségre szorult? 
Nem, csak annyit tudunk róla 
„egy em ber...” A lános 5,1 9- 
ben a Bet esd a tavánál meggyó
gyított ember története van 
megírva. Jézus kérdésére mit 
mond ez a szerencsétlen? Azt 
mondja, hogy Uram, nincs 
feleségem, nincs anyám, nincs 
gyermekem, nincs testvérem, 
nincs barátom? Nem, csak 
annyit mond „nincs em berem ”.

Meg kell értenünk, hogy a jó
ság isteni igénye épp oly egye
temes, mint a jóság isteni

adománya. Az ember (vagy az 
emberiség) életéhez nélkülöz
hetetlen feltételek, a napfény, a 
levegő és a víz (az eső) ajándé
kozásában Isten egyetemes, 
mindenkire kiterjedő szeretete, 
jósága nyilvánul meg, tanítja Jé
zus (Mát 5,45). Ugyanebben a 
versben Jézus az egyetemes jó 
ságra, a mindenki iránti szere- 
tetre hívja fel a követőit, mert 
csak így leszneka mennyei Atya 
fiai.

A jóság azonban nem érzés, 
hanem cselekvés. A reformáció 
századában hitvalló eleink 
zászlójukra az F.fézus 2,8-9. ver
sét írták: „Hiszen kegyelemből 
van üdvösségtek a hit által, és 
ez nem tőletek van: Isten aján
déka ez; nem cselekedetekért, 
hogy senki se dicsekedjék." S ez 
ma is így igaz. Ez a mi boldog 
evangéliumi hitünk. Csak itt 
nem szabad abbahagyni az idé
zetet. Folytatnunk kell a 10. 
verssel: „Mert az ő alkotása va
gyunk, akiket Jézus Krisztus
ban jó cselekedetekre teremtett, 
amelyekkel előre elrendelt az Is
ten, hogy azok szerint éljünk." 
Biztosan nem tévedünk, ha azt 
mondjuk: hangsúly áttevődésre 
van szükség. Mert éppen ne
künk nem szabad felednünk, 
hogy „a kálvinizmus nem a jám
bor érzés, a tiszta érzelem ke- 
resztyénsége, hanem mindenek 
fölött az akarat kérésztyénsége, 
a jellem, az erkölcsi érték, a 
munka és harc evangéliuma" 
(Ravasz).

Mivel azonban ez a jó csele
kedetekben megnyilatkozó jó
ság nem saját teljesítményünk, 
elválaszthatatlan attól is, hogy 
a krisztusi emberek jó cseleke
deteiért egyedül Istené legyen 
m inden dicsőség: Solt Deo 
G lória!

Hargita Pál

f ------------------------------------------------ \

HATALMAS ISTEN

Hn&iiWis hten. nf'mwri’W.k 
Atyja!
Gyász ért minket. nagy fi szivünk 
hánatja,
Egy érzéssel, mi egy okén 
kesergünk,
Egy gondolatba forr. össze 
a lelkünk,
S nagy láruinmkkjil hóid 
mehetnénk.
.Ahol ugű^t s megnvugvdst 
lelhetnénk.'

Hozzád jövünk. Nálad zörget 
fohászunk
Kiben még soha nem tolt 
düJéddswnk
Ó. jő A tyánkmost is fogd meg 
a kezünk.
Meri ha hitünkkel Te hozzád 
érkezünk.
Jól radjuk letörlőd könnyeinket 
S megnyúlással töUöd he 
szivünket

Ó nagy Isten.' ne vedd zokar, 
azt tőlünk,
Ha hazánk miatt néha félve félünk 
Hisz Te adtad nekünk e 
drága kincse:.
Hogy éltessen és hunija fedjen 
minket
Részt veszünk örömében, bojáron, 
Mm (gr vigyünk hil /üik valóban

Isten, jó Atyánk' esedezve kérünk.
A homályban Te légy vezérlő 
fényünk.

Oszlasd el most is a bú sötétségét. 
Áraszd ki ránk a nagyság 
dicsőségét.
Édes haráníaudv Te légy oltalma 
Fiainak erős bijodüimn

< A : amerikai reforméiul éneiuakúnyvbfil)
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ÜZENET A TORONYGOMBBAN

Egy „áront " fam ília  terebélyes családfája

194‘í deccmlxrréhcn egy akna el
találta a vezsenyi templom csillagos 
tornyát A szít repedt toronygombban 
Czeczei Szúts Sándomé Gálik Katalin 
tanítónő -  a Tisza-parti falu gyermek- 
seregének mintegy félévszázadig ne 
velője -  hallatlanul érdekes 
I öl jegyzéseket talált A sárgult papíros 
foszlányokról a helység és a gyüleke
zet történetének becses adatai kerül 
tek napvilágra Aztán Kató néni. 
kiegészítve az iratcsomót, a torony fel
újításakor visszatétette a csillag alatti 
fémgömbbe a múlt és az akkori jelen 
bizonyságait: üzenetként a jövőnek.

Évtizedek múltával takaros kis mo
nográfia kerekedett a regényesen elő 
talált dokumentumokból. -  Ebból 
közöltük most, vázlatos tömörséggel 
az Ádám família rövid történetét

Az Ádám család a XVI! században 
bukkan elő Nagykőrösön. 1632-ben 
Ádám Gergely a város másodbirája. 
164} bán pedig fia. Mánon követi őt 
tisztében. A körösi egyház birtokában 
található egyik ódon úrvacsora! ezüst 
tányér felirata „Ádám Márton az ó 
öccsével, Ádám Miliállyal együtt ké 
szitette a körösi eklézsiának örökbe 
az Isten asztalára tette Anno Domim 
1641*.

Ennek az Ádám Mártonnak ötödik 
leszármazója volt az a Mihály, aki i 
múlt század első évében született, a 
papi pályára lépvén, előbb Izsákon, 
majd Ttszavárkonyban Iclkész.kedett 
pár évig 1828-ban feleségű! vette az 
ugyancsak körösi származású Rikk- 
falvy Sárát, i84O-ben nszavezsenyi lel 
késszé lett, s haláláig ( 1866-ig) itt 
szolgál! eblicn a jeles kálvinista falu
ban 12 gyermeke közül heten értek
.emberkon".

GEKZSON mint elsőszülött 1832 
ben látta meg a napvilágot Az 1848- 
49-cs szabadságharcban, alig 16 
evesen nemzetőrnek állt. s résztvett 
az ozorai harcban A szabadságharc 
leverése után jogot és teológiát vé
gezvén a nagykőrösi főgimnázium ta
nárának hívják meg 46 esztendőt 
töltött e pályán, ebból 28 éven át az 
intézet igazgatója volt Tanártársa lett 
Arany Jánosnak is Felesége Ács Krisz

tina korán elhalt. Hosszú igazgatósága j 
alatt több vidéki diáknak adott ingyen 
lakást és sok száz vidéki szegény fiú 
tandíját fizette ki saját zsebéből Meg 
ina a főgimnázium történetét és a 
Nagykőrös: Atlienast, mely a helybéli 
írók életrajzát tartalmazza 1906-ban 
hunyt cl.

JÓZSEF, a második Ádám fiú 1835- 
ben született. A teológiát Debrecen
ben végezte; bátyjával sokat ján 
külföldön. Egy évet a tubmgai egye
temen töltött, altul a würtenbergi ki 
rályi ösztöndíjat élvezte Hazatérve 
Báthory Gábor helyettes püspök hívta 
maga mellé scgédlelkésznek. A prin
cipális távozás;i után ő vezette a kő 
rósi egyház ügyeit, a szeremlci 
lelkészi állás elfoglalásáig. Fgyháznte 
gyei tanácsbíró. majd alesperes lett. 
Híres volt vendégszeretetéről Ó is 
korán megözvegyült (felesége Bállá 
Borbála egy kis árvát hagyott maga 
után) Imre fiuk Kölkcd lelkészeként 
szolgált, s tette kedvessé édesapja 
öreg napjait

LÁSZLÓ, a harmadik Ádám fiú 
1837-ben született. Ó is körösi diák. 
Arany János tanítványa Mérnöki pá
lyára lépett; az utolsó műegyetemi 
évet Prágában töltötte 1861-ben 
Nagykőrös város mérnökévé válasz
totta Több országot bejárt, kiváló 
szakemberként nagy tekintélyt szer
zett. 1880-ban Nagykőrös polgármes
tere lett. s nagy lépésekkel vitte 
előbbre a város fejlődését Megválasz
tották gyülekezete főgondnokának, 
majd a kecskeméti egyházmegye, s vé
gül a dunamelléki egyházkerület taaics 
bíráinak sorában is ott találjuk nevét -  
Neje Mocsi Franciska, leányaik Emma 
Muraközy Gyula felesége

JULIÁNNÁ (született 1839-ben) az 
egyetlen leány a testvérek közül Fe 
leségul ment Gonda László békési ta
nárhoz. akit kósól>b országgyűlés: 
képviselővé választottak Tizenöt 
unokáját számba véve ismerős név
ként bukkan elő Szurrnó László gyön
gyös: lelkész és Pap László teológiai 
professzor neve

KÁLMÁN, ötödikként a testvérek 
sorában 1841-ben született Vezse

nyen. Arany János tanítványa volt 6  
is Kőrösön. A teológiát Pesten végez 
te. 1866-ban. édesatyja halála után a 
vezsenyi eklézsia őt hívta meg pap
jának Szép tisztességet szerzett mint 
a kecskeméti egyházmegye esperese 
és ugyancsak mint a dunamelléki egy
házmegye főjegyzője Egyházmegyéje 
a Mátra aljától Szabadkáig nyúlt le 
Kocsikázhatott hát kedvére vizitációk 
alkalmával Hosszú éveken át ót küld
te ki püspöke. legyen a körösi főgim
názium érettségi elnöke. Unokái közt 
találjuk az. emlékíró Gálik Katalin ta
nítónőt. Czeczei Szűts Sándor festő 
művész feleségét, továbbá Gálik Évát, 
Jóba József volt vezsenyi esperes hit 
vesét

ANDRÁS 1843-ban Vczsenyen szü 
letett Aranyjános fiának. Lacinak leg
kedvesebb pajtása volt. akivel vakáció 
idején felejthetetlen heteket töltött a 
Tisza partján András a jogi pályát 
választotta; Szolnokon és Karcagon a 
királyi törvényszék megvesztegethe
tetlen bírájakért! országos hírnévre tett 
szén A királyi küru tanácselnökeként 
hunyt el. Egyházában presbiteri tisztet 
viselt

GYÖRGY 1853-ban született Ve 
z.senyen A jogi pálya grádicsain fo
kozatosan lépdelt egyre feljebb 
kezdte mint járásbírósági albíró. foly
tatta mint törvényszéki bíró, majd a 
budapesti királyi tábla bírája, végül 
pedig kúriai bíró lett ó  volt a legvi
dámabb természetű a családban Tá- 
piószelci otthonában híres vendégek, 
kora jeles színészei. írói. közéleü je
lesei sereglenek össze legkivált cgy- 
cgy szüret vagy disznótor idejére A 
tápiószclci gyülekezet fógondnokát, 
a kecskeméti egyházmegye tanácsbí- 
ráját tisztelte benne.

Egy családfa hét ága Mennyi ne 
mes gyümölcsöt termett mindegyike 
közegyházunk és nemzetünk javárai 
Példájuk nyomán bizony kívánatos, 
hogy más lelkész családok érdemes 
tagjainak is nyomába szegődjünk'

Kis$ Dávid
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P r e s b i te r i  s z o lg á la t  S k ó c iá b a n

1992 nyarán Dávid G. Stay skóciai reform átus presbiterrel beszélgetett Bállá Péter 
Bp. Szabadság téri beosztott lelkész, jelenleg Edinburgh-i ösztöndíjas.

-  Kerem. mutassa be magyaror
szági Testvérei számára az Ónők 
presbitériumát!

Gyülekezetünk Edinburgh bán. 
a skól fővárosban található, s Holy- 
rood Abbey Church a neve Több 
mint 40 presbiterünk van. de közülük 
nóhányan idősek vagy betegek, s 
már nem tudnak részt venni az aktív 
presbiteri szolgálatban. A presbiter 
egyik legfontosabb szolgálata nálunk 
a lelkigondozói látogatások végzése. 
E célból a gyülekezetei 29 körzetre 
osztottuk. Egy-egy körzetben egy- 
egy presbiter mintegy 8 -1 2  családot 
látogat rendszeresen. Évente lég 
alább négyszer látogatunk meg egy 
családot. Betegeket természetesen 
még többször.

-  Hogyan választják Skóciában a 
presbitereket?

-  Egyházunkban az új presbitere
ket a már szolgáló presbitérium vá
lasztja A presbiterré választás főbb 
szempontjai: legyen elkötelezett éle
tű keresztyén, imádkozó. Igét olvasó 
ember, legyen kész a gyülekezetben 
valamilyen szolgálatot vállalni. Bár 
nem mindenkinek adatik meg a ké
pesség. de vannak olyan presbitere
ink. akik Igét is hirdetnek 
alkalmanként a hétközi istentisztelo 
len, vagy vezetik az imaórát.

-  Az említetteken kívül mi még a 
skot refomtátus presbiterek szolgá
lata?

-  Három fős presbiteri csoportok 
felügyelik a gyülekezet alkalmait, pl 
a hitoktatást, a vasárnapi iskolát, női 
bibliakört, stb. Évente néhányszor el
látogatnak ezekre az alkalmakra, s 
tartják a kapcsolatot az ott rend
szeresen szolgáló vezetőkkel is.

A presbiterek szolgálatai közé tar
tozik az is. hogy elbeszélgetnek olya
nokkal, akik szeretnének a 
gyülekezetbe kapcsolódni ú| tagok 
ként. Természetesen a lelkész is tart 
az új jelentkezőknek felkészítő alkal
makat. de a presbiterek szava is szá
mit abban, hogy valakit felvegyenek 
az úrvacsorával élő tagok közé

Gyülekezetünkben évente 6 8 
presbiteri ütést tartunk, s minden va
sárnap az istentisztelet előtt a pres
biterek együtt imádkoznak Isten 
áldásáért az istentisztelet számára. 
Az ezeken való részvétel is szolgálat

A presbiterek egy másik fontos 
szolgálata olyanok meglátogatása, 
akik a területünkre költöztek. Ilyen 
alkalmakra készítettünk egy kis leve
let a lelkész köszöntő szavaival, s a 
gyülekezeti alkalmak rendjével.

-  Dávid Testvér szavaiból látom, 
mennyire fontos a családlátogatás. 
Mi történik egy ilyen látogatáson?

-  A látogatások célja baráti szálak 
kiépítése gyülekezeti tagjainkkal. 
Szeretnénk megismerni problémái
kat. és Isten színe előtt erősíteni őket 
hitükben, A látogatások során általá 
bán alkalom nyílik egy rövid igeotva- 
sásra. Természetesen előfordul, hogy 
olyan probléma merül fel. amit azután 
gyülekezeti tagunk a lelkésszel sze
mélyesen kíván megbeszélni

Fontos, hogy a presbiter otthon is 
imádkozzék egyéni csendességé
ben a rábízottakért. Évente egyszer 
azután a presbiterek is meghívják sa 
ját otthonukba egy közős alkalomra 
a felügyeletük alá tartozó családokat.

-  Magyarországi Testvéreink szá
mára mindez bizonyara szép és kő 
vetendő példa. De bizonyára nem 
mindig és mindenki képes a szolgá
latot ilyen magas szinten végezni. 
Hogyan küzdenek meg a felmerülő 
gondokkal?

-  Minden presbiter, sót maga a 
lelkipásztor is be van sorolva egy má 
sik presbiter körzetébe, aki őt ugyan
ilyen alapon rendszeresen látogatja 
Így szeretnénk eleget tenni az „egy 
más terhét hordozzátok' igei útmu
tatásának. Az Is előfordul, hogy egy 
presbiter egy bizonyos időre leteszi 
a szolgálatok terhét, majd -  akár né
hány év után -  újra szolgálatba áll 
Mivé: a presbiteri felszentelés egy 
életre szól. ilyenkor egyszerűen is
mét a presbitérium tagjává válik 
Ilyen szünetre a legkülönbözőbb

okok vezethetnek, s én ezt bölcs gya
korlatnak tartom.

-  A helyi gyülekezetben végzett 
szolgálatokon kívül hogyan vesznek 
részt presbitereik a nagyobb egyház 
életében?

A presbitérium a gyülekezeti 
szolgálatokon kívül a közogyriáz dol
gaiban is részt vesz oly módon, hogy 
az egyházmegyétől vagy a zsinattól 
érkező javaslatokat részletesen 
megtárgyaljuk. Fontos kérdésekben 
egy kisebb bizottságot hozunk létre, 
amely már a presbiteri ülés előtt ta
nulmányozza a hozzánk küldött 
anyagot. Lehet olyan fontos egy köz- 
egyházi kérdés, hogy egy egynapos 
.Presbiteri konferenciát* tartunk a 
megtárgyalására. Ilyenkor ezt rend
szerint egy kirándulással kötjük egy
be, pl. elmegyünk ogy egyházi 
konferencia-telepre

Presbitereink kó2ött vannak, 
akik tagjai valamilyen országos 
egyházi szervezetnek. Ezen kívül 
presbiterek is részt vesznek a kül 
misszióba készülő gyülekezeti ta
gokkal való beszélgetésekben. 
Misszionáriusainkért is rend
szeresen imádkozunk.

Van egy nagy táblánk azoknak a 
külföldön levő testvéreinknek a fény 
képével, akikért rendszeresen imád
kozunk. Természetesen több magyar 
Testvér is van rajta! Hadd ragadjam 
meg az alkalmat, hogy Isten áldását 
kérjem magyarországi Presbiter 
Testvéreimre!

-  Tudom, hogy egy beszélgetés
ben nem eshet mindenről szó Amit 
eddig hallottunk, abból is sokat tanul 
hatunk. Megköszönve a beszélge
tést. hadd javasoljam, hogy 
Egyházaink presbiterei egymás né 
péért. egyházáért, gyülekezeteiért, 
presbitereiért is rendszeresen imád
kozzanak Az Úr áldása legyen mm 
dón Presbiter szolgálatán!

Balta Péter
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A Kanadai Magyar Presbiteri Szövetség életéről
(I. részlet)

Szivünk telje* melegével üdvözlöm j  Ma 
gyár Református Presbiteri Szövetség .PRES
BITER' című lapját, amit 1992 jaminr-lebnián 
első számával Nagy Ferenc lózseftdnök, feleim 

J régi K.; E. kitasfohSaci indított útjára: 
.M eri fn  iu.A»rr. hogy az én Megváltóm rí, $ 
utdytraai én porom ftiríl is megüti.1 Áld jon meg 
■íz. Űr niitx!annyiatokat érért a régen várt irá- 
v tokért Mint légi SDG-ésdiák. hagy iívlít- 
sam el e/J a szerény cikkemet a mi 
>d mondatunkkal

SOi I DEO CiLÜKlAf

A negyvenes évek második terében iVr Ru 
zsit {m űnamlltoni lelkész fáradozására és ősz- 
t önzésé re mcgplahult a Kanadai Magyar 
Reform ál US lz lkész Egyesület. Ez adott iru.li- 
tékot Ni Rúzsa lenőnek, hogy a presbiterek 
szövetségét is létrehozzák. Nagy segítségére 
viill ebben (léras István, a  hamiltoni gv-úleke- 
Zet kurátora. Kelten, hol együtt, r-«sf külön 
v,'/t‘g'.,'i-g<<tták az. akkor még létező összes 
református gyülekezeteket

Az első világháború után sok magyar re
formátus ember vette fel a vándnrbotcit, hogy 
Kanadában maguknak és családjuknak -  akik 
később jöttek utánuk -  jobb megélhetést biz 
losítsanak Ho-rták magukkal ni agyat rcíor- 
málus hagyományukat, mely arra ösztönözte 
őket. hogv templomot építsenek, ahol Ő6ctk 
nyelvén dicsérhetik az Istent.

Ilyen etőzménvek után alakult meg az 50- 
es évek elején a kanadai Magyar Presbiteri 
Szövetség Első elnöke Gcrus István lett. a 
lelkész társelnök pedig Nt Rozsa Jenő Az 
alapszabály elkészítőé még váratott magára, 
de az összehívott alakuló krúzgyülésen már 
elhötáni/iák. hogy két évenként országos

i ___ :. —

konlerenciát hívnak össze, amely arra lett vol- 
na hivatott, hogy j magyar református gyü
lekezeteket szorosabb kapcsolatba hozza 
egymással s hrtszen'ihlv tegyék .1 presbiterek 
m unkáját.

I9é0-b*n Ünnepelte Calgary-i református 
egyházunk Imnálíísának 30. évfordulóját. E 
nagy évforduló keretében tartotta meg a Pres
biteri Szövetség az országos konferenciáját, 
mely alkatommal az riső elnökség lemondott 
s új elnöknek HoruíSr lásztil, gyülekezetünk 
aktív gj/dasági presbiterét, s  társelnökké pe
dig az egyliá/unk lelki pásztorát, Ni Sertés 
Óti'irí választotta meg. A későW’i évek folya
mán Céms István, majd Cseh László á torontói 
Első Magyar Református Egyház OntiaJatos, 
hivő református presbitere vette ál az clrvik- 
ségrt

1‘zfki-b.in Toronto mellett a Rama-fúnlő 
baptista nyaraló táborában tartott országos 
konferencián Nyugat-Kanadát Calgaryból 3 

rest.tér. Ed meri ionból kél presbiterésNf ár 
ungur lózsef. Vancouverből két presbiter és 

Nt Stamcskdzi la<z!ó képv isd le. A rendező NI 
M eló Pál és gyülekezete volt A vendégelőadó 
GyM  lózsef a Debreceni Református Kollé
gium tanára volt, aki ismertette a Kollégium 
belső életét

A sok eló*lás után sor kerüli a pénzügyi 
helyzet mérlegeléséres a tagsági díjat egyliáz- 
t ágon ként egy dollárban állapították meg 
hogy a konferencián hivatalosan résztvevők 
útiköltségének a felét a Szövetség ki tudja li 
zetni. Majd v. Sebő Ernő a culgpiy. gyülekezet 
örökös presbitere azt ajánlotta, hogy a Présbe 
téri Szövetségnek K-gyvn egy keleti és egy 
nyugati altagozata, mely lehetővé tenné a/ 
érintet: területeken az évenként mcgrerxic 
/endőpresbitrri konferenciák megtartását Az

indítványt elfogadták s így lett Maroskutl 
György a keleti rész. v. Sebő Ernő pedig a 
nyugati rész vezetője, mint országún alelnö
kök.

A nyugat-kanadai rész a határozathoz, hí
ven I9S7 i.inuár 17 és iS-án ünnepélyes kül 
sőségek között Caigarvban megtartotta első 
konferenciáját, mcfy a szokásnak megfelelően 
úreacsoraosztással és gyülekezeti ebéddel ért 
véget. Resztvettek rajta Edmonton-i lelkész 
Nt. dr Pungur lóncf, IzHhbrvdgc-t N? Teles 
(•yCirgy képviselte, Vancouveréi gyülekezet. 
Nt. Szamoskózi László lelkész vezetésével, 
valamint Nt Horváth Lóránt erdélyi menekült 
lelkész.

A calgarvi egyházunk ezt az alkalmat 
használta fel arra, ín^y lelkipásztorának. f>. 
G&ndőCZ KA! inán nak. megünnepelje 40 éves pa
pi jubileumát. Külön öröm volt. hogy Cseh 
László országos elnök é* Kixvk s kerenr Inron- 
lói presbiter részt vettek az első nyugat-ka
nadai presbiten konferencián

A nyugat-kanadai második konferenci
ánk Edmnntonban volt 1988 április 16 t7-én. 
A rendezést Hegy iászló ed  montom íőgund- 
nok vállalta Ni. Dr. Pungur József támogatá
sával Most első alkalommal Winnipeg is 
képviseltette magái lelkipásztoruk. NI Kere
kes Márton által Lethbridgcről Nt Teles 
Gyótgy jött. így Nyugat-Kariad a minden ma
gyar református egyháza jelen volt a konfe
rencián. s  még NL Dombi Pál Budapestről és 
Nt Horváth Lóránt is csatlakoztak az előadó 
lelkészekhez Hél lelkész volt jelen, ak.k Hőre 
megkért témakörről tartottak előadást.

K risztu si p resb iter
Pál ezt mondta magáról: 

„Élek többé nem én, hanem él 
bennem a Krisztus". Vajon e 
sorok olvasója vagy éppen író
ja elmondhatja ugyanezt ma
gáról? Benned is él Krisztus? 
Igen, vagy nem? A tested a 
Szentlélek temploma és így ab 
bán él a Krisztus? Te az O hor
dozója vagy? Esetleg még 
látható is valam i ebból? Látha
tó, hogy te más vagy mint a 
többi, hogy valami krisztusi 
van benned?

A szavaidból, a magatartá
sodból, a megjelenésedből érez
hető, hogy az általánostól eltérő 
légkört teremtesz magad körül?

Krisztusi presbiter vagy? 
Olyan, aki szüntelen tanúja 

Krisztusnak? Akitől meg lehet

ismerni és tan szeretni is Ót? 
Kedve támad az embereknek 
olyan krisztusinak lenni, mint 
te vagy?

Bizonyosan látszik rajtad, 
hogy boldog, hálás ember 
vagy, aki mellett jó lenni, a sze
retet, a türelem, az. elnézés „le
vegője" árad belőled?

Lehet tehát krisztusi presbi
ternek lenni? Hála Néki: 
IGEN!

Pál is lehetett (miközben ki
mondta, hogy a bűnösök kö
zött az első vagyok) -  és így Te 
is, én is lehetek!

Ezt emberi ész nem értheti, 
nem indokolhatja, de a mi szí
vünk átélheti a drága vallomást:

JÉZUS, A TIED VAGYOK!

Vándor Gyula
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M AGUNKBA LE S e g é l y k i á l t á s

A MEGPRÓBÁLT DÉLVIDÉKI NÉP 
TEMPLOMAI (I.)

Vedd u lámpát, magunkba 
széliünk -
Nincs ezen kívül más szállásunk.

Magunkba széliünk: 
ez most minden.
A külviláglxtn semmi sincsen.

A külvilág rémek világa.
Te is ária vagy. én is árva

A külvilágban kockázat íwn 
A legártatlanabb szavakban.

A külvilágban kémek lesnek -  
léickzet ünkre is fülelnek

Vedd a lámpát, magunkba térünk 
Nagu a vétkünk, 
az emberségünk.

H E R C E G SZ Ö L L Ó S

tpO tlK r u WX> faira! Sagy Kontíantin esAtrár 
ideiében E&fcrw lrl.it alá 1576 eugiaztui !7-tn e  
tfenegszot/dsi KirtmokM < )•»?•* jútiu; 10-íttPrszí- 
CiK jsinaraB* e  lugcurj/toiai R eiiim llus Egyház étid 
AHotmOnydt is itt Irta áld. Ez a :  A i límpit>— égéi! 
NmnvW rtfornetlui Képünk Hétében AirJrti. >*>$« 
n t r  fí’ Ma ni vagyunk

SZ E N TL Á SZ LÓ

L A SK Ó

111 mit patpftk S?lírai MAíht ki 1560 hifin 
Baram/dban és Szlavóniában I2t> gyaUktzziel a*r■! 
hrtf Ó M  még ma is megc&vt& a tnranw eUini 
.ti. loíMl'M a DráuttM délre Réltaiu. Hara.nli. 
SzmtUfzli (laslixv). KirrSgy és Tbrdinci

KOPÁCS

Magunkba még mélyebbre 
széliünk 
Nagy a bűnünk, 
a magyarságunk.

Nyáj-néppé nem akarunk lenni 
Iszonyú mélyre kell hát menni.

Idegenné nem tudunk válni,
Hál minden tárnát fel kell tárni

Ahol még érc zurr emberi, 
s magyar,
Hová nem hat le semmi zivatar.

lassan megszűnünk írni. sírni. 
Segítségül (árkit is hívni.

Nemzet-forgácsot,
csillag-töredéket:
Minket ugyan kicsoda ért meg?

Vagyunk kétféle értetlenség, 
MennyegzdkOn külhoni vendég

Ki nem elégd semmi ország, 
Egyedül ez a mély mennyország.

Vedd a lámpát, magunkba térünk. 
Nincs külvilágban menedékünk.

Érzed/ réteg réteg után szakad. 
Omlik be tétova léptünk alatt

Ez meg mind rúgás. érzék: világ. 
De mi megyünk, mind mélyebbre
tovább.

Ahol már csak a lélek lelkesít - 
Megyünk, meg nem állunk 
az Istenig.

Reményik Sándor

Lzm e Hrlym Hl! a trmtilim u, mríy 
tála wVl < tt kntAs fslsrat tóaVf tilUn Ji'igiit vezető t 
le o Vüket fotéSfm. Ez a régi templom Ve>f*:<i.muí 
íJdíiír idejében éfülll Kr u 70 toVűf A réphagyo 
múny iZerin! Pil opxiol fwAlifcílf benne. 1540 <Ntl a 
refV’iiluiC* ÍM«KVt.'U*

f  nruk s M\én HU ui Öreg temphm. mtiyux 
epüéiJt -némely/* tulaidonttfák a gO’Ogöintk. né- 
melyei .i gtü um iroi• f i  1666 bán leégett -A mr\; 
égés után nilfciíetC úrit t749 íg.- A "un lítnpfomx 
ISO* tv>i fylie'.lfi.
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D é l v i d é k é r t

ÜNNEPI ISTENTISZTELET KÓRÓGYÉRT
Felemelő ünnepség színhelye 

volt július 12-én. vasárnap délelőtt 
a Budapest Nagyvárad-téri temp
lom. Az emlékezet templomának 
elnevezett Isten házában könyör
gésre, a testvéri közösség kifejezé
sére és gyakorlására sereglettek 
össze a hívek Az otthonukból és 
templomukból elüldözött kórógyiak 
közül 45-en, akiket a Menekültügy 
Hivatal erre az alkalomra biztosított 
külónbusza szállított fo! a nagyatádi 
menekülttáborból

Abuszból kiszálló idősebb és fia 
talabb testvéreket régi ismerős
ként, .földiként" üdvözölte 
Békefi-Röhrig Klaudia délvidéki iel- 
késznó, aki a békeidóbon, éveken 
át többször végzett vendégszolgá
latot közöttünk. Akkoriban még 
egyikünk sem gondolta, hogy egy
szer ilyen viszontlátást készít 
Urunk. A gyönyörű templomban 
igazi meleg szoretettel fogadlak a 
gyülekezeti tagok, s kísértek minket 
előre fenntartott helyünkre, ahol 
meglepetés ért. Külön nyomatban, 
sokszorosítva vehettük kezünkbe 
azt a lapot, melyen a délvidéki re 
formátusck szinte himnuszként is 
mert-énekelt d.csérete volt: „Csak 
az Úrnak nagy kegyelme, hogy 
még nincsen végünk...". A lap fel
irata különösen is megragadta lel
künket- ,Az otthonukból és 
templomukból elűzött kórógyi refor
mátus testvérek látogatása alkal
mából énekelt dicséret".

A vigasztalás, bátorítás és re 
ményadás lelkületéve! hirdette az 
Igét Békofí Lajos lelkipásztor az I. 
Péter 5.7. alapján:. Minden gondo 
tokát 6 reá vessétek, mert néki 
gondja van reátok’. Gondviselő 
mennyei Atyánkba vetett hittel sza 
badulhatunk meg eleink példájá
hoz hasonlóan a bénító 
aggodalmaskodástói és szabadul
hatunk ki a történelmi szorrtóból 
sötét veremből Figyelmesen hall 
gattuk a gyülekezet gondnokának. 
Gál László testvérünknek köszöntő

szavait, aki átadta Egri Miklós es
peres úr nevében a Budapest Déli 
Református Egyházmegye imád 
ságos áldáskívánását, s immáron 
negyedik alkalommal gyűjtött ado
mányát. Az istentiszteleten került 
sor arra, hogy a Németországi 
Evangéliumi Egyházak együttérző 
testvéri köszöntését s meghalljuk 
Annemane Müller, a Szászországi 
Tartományi Egyház képviselője tol 
mácsolásában. Egyben átadta azt 
a nagyösszegú pénz adományt, 
amit tavasz óta az ottani gyülekc

zetck adakoztak megsegítésünkre 
A minden jónak Istene áldja meg 
őket, akik a szükséget szenvedők 
kel ilyen módon is megbizonyítják 
szolidaritásukat, hisz ők, sokan 
testvérül születtek számunkra a 
nyomorúság idején!

Istentiszteletet követően a gyü
lekezeti teremben volt testvéri ta 
láikozó, melyen beszámoltunk 
hányattatásainkról, a tankokkal kö
rülzárt faluból fél óra alatt történt 
kényszerű elmenekülésünkről, a 
tábori visszonyok okozta feszültsé
gekről, hétköznapjainkról, remény 
ségolnkról. Naponta énekeljük 
zsoltárainkat, imádkozunk, dolgo
zunk, amire szűkösen, de akad le
hetőség Jó hatással volt ránk. 
amikor az Iparművészeti Múzeum 
tói használatra kaptunk egy szövő

széket, melyen az asszonyok szór 
gosan készítik a régiektől örökölt 
mintákkal a térítőkét, szőtteseket. 
Kel Józsefné. polgármesterünk 
felesége ajándékba adott egyet 
német testvérnőnknek, egyet a 
nagyvárad-téri gyülekezetnek, 
Ugyanő átnyújtotta a Horvát Köz
társaság elismerő oklevelét Anne- 
marié Múllernek, a  Budapest Déli 
Rcfomiátus Egyházmegye közös 
sógónek, a Nagyvárad-téri Egy
házközségnek, s a menekült- 
szolgálatban tevékenykedő lel 
késztestvéreinknek. A sokat szén 
vedett város, Vinkovci 
polgármestere Tihomir Zovak által 
aláirt oklevélben egyebek között ez 
olvasható (magyar fordításban)
„ Vannak idők. amikor a segítségre 
kinyújtott kéz, az adomány, a nyílt- 
szívűség vagy a vigasztaló szavak 
annyit érnek, m int maga az élet... 
Köszönetét mondunk önfeláldozó, 
önzetlen segítségnyújtásukért, 
mellyel segítettek elhordozni sza 
munkra a háború borzalmait...'

A testvén együttlétben testünk 
jóltartásáról is gondoskodtak a 
nagyvárad-tériek, étellel-itallal kí
náltak, igy is bizonyítva és gyako 
rolva a közösséget, a lelki 
táplált3tás után Nagypál József és 
felesége, Szabó Róbert teológus 
fáradozását ezúton köszönjük Kő 
zülünk többen Igével fejeztük ki ál- 
dáskrvánásunkat, köszönetünket a 
felejthetetlen délelőttért Urunknak 
s a bennünket szrvükbo fogadó 
nagyvárad-téri testvérüknek. Imád 
kozunk azért, hogy ogyszer adja 
meg a minden kegyelemnek iste 
ne. a történelem Ura: hadd’ kö 
szóntsük újjáépült falunkban, újra 
megépült templomunkban és ott 
hónainkban azokat a kedves arco 
kát, akiket ezen a dóielőttőn mi is 
szívünkbe zártunk...

A kórógytak nevében szeretette!: 
Martin Dániel
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AZ ÚR KICSINYEI
Diakónia. Nehéz szó. Súlya, terhe 

sokszor lenyom bennünket. Kik és 
hogyan fogjanak hozzá? Kevesen va
gyunk magunk is a mindennapi étet 
kérdéseivel terhellek.

Nagycsaládosok, betegek, magá
nyosok, öregek, gyászolók: mind
mind segítségre szorulók. De jézus 
nem címszavakban gondolkozik, ó  
letesz egy-egy Lázárt a kapunk elé.

Uram, ki az én Lázárom? ó  
megmutatja

A kelenföldi gyülekezet imako- 
zosségének tagjai abban látják „el
hívott"-nak magukat, hogy 
elsősorban a magányosok, öregek 
felé forduljanak, különösen azok 
leié, akik már nem tudnak eljönni 
az istentiszteletre lárulékszedőink 
buzgón hozzák a címeket, mert 
nemcsak a pénzt szedik be. hanem 
odafigyelnek és észreveszik azokat, 
akik törődésre szorulnak.

Gyönyörű szolgálat ez, melyre 
így kaptuk az elhívást: „Kicsoda 
hát a hű és bölcs szolga, akit az ő 
ura gondviselővé tőn az ő házané- 
pén. hogy a maga idejében adjon 
azoknak eledelt’  Boldog az a szol
ga. akit az ő ura, mikor hazajő, ily 
munkában talál" (Máté 24.45 46). 
lelenleg 14 testvér viszi 92 lélek felé 
,i lelki eledelt, de ha szükséges, az 
ellátásban való segítséget is. Egy ré
gi diakonissza testvér, akinek 
egészségügyi képesítése és gyakor
lata van, - sétáltat, füröszt, ápol be
tegeket.

Sokan talán fontosabbnak és ér
tékesebbnek látják a gyermekek és 
ifjak között végzett missziót. Való
ban ők a gyülekezet kincsei. A gyü
lekezet és a nemzet jövője. Talán 
úgy tűnik, nem érdemes egy-egy 
öreg, magábaruskadt, beszűkült 
emberrel annyit foglalkozni. Sokan 
közülük már értelmi leépülésben 
szenvednek. De ők jézus számára 
értékesek, ők az. Úr kicsinyei közé 
tartoznak, akikre nézve áll az Ige: 
„Amennyiben megcselekedtetek 
eggyel emez én legkisebb atyámfiai 
közül, énvelem cselekedtélek meg"

Hányán vannak köztük, akik év
tizedeken át hallgatták az igehirde
téseket, kaptái a tanítást az ingyen 
kegyelemről, a megváltásról, az 
onakéletről s mégis úgy öregedtek 
meg, úgy maradtak magukra, hogy

nincs élő kapcsolatuk Jézussal és 
nem értik az örömhírt. Ott ültek a 
templomban, de sohasem vált szá
mukra személyessé az Ige üzenete. 
Most pedig már fogynak napjaik, 
nincs világosságuk, nincs remény
ségük. $  akkor egyszer csak jön 
hozzájuk Jézus nevében a látogató. 
Meghallgatja panaszukat, emlékei
ket, kételkedésüket, sokszor igen té 
vés vallásos elgondolásukat. Aztán 
a látogató beszélni kezd: miattad, 
helyetted, érted. Jézus a te szemé
lyes Megváltód. -  Aztán előjön: 
nem vagyok én bűnös ember. -  Lk
akkor miért kelleti Jézusnak ekkora 
árat fizetnie érted? Ezen elgondol
koznak és kezd derengeni, hogy ta
lán mégis nagy lehet az a bűn. ha 
nem lehetett olcsóbban megváltani 

Milyen nagy a látogató (és az an
gyalok) öröme, amikor egy-eg)' 
öreg testvér eljut " Ja ,  hogy megkö
szöni az Úrnak az érte vállalt szen
vedését, halálát!

Amikor a látogató és az öreg 
testvér között szorosabbá válik a 
kapcsolat, előjönnek a csalódások, 
családtagok, barátok miatti keserű
ségek A haragtól való szabadulás az 
egyik legtöbb kérdés az idds ember éle
tében. Milyen nagy segítséget adott 
Jézus az adós szolga példázatával 
E példázat segítségével már sokak
ban tisztázódott az  Isten bocsánatá 
nak és az emberi megbocsátásnak a 
viszonya és sokan szabadultak meg 
ettől az. utolsó nagy megkötöző erő 
lói.

Milyen nagy dolog eljutni egy- 
egy öreg testvérrel oda, hogy már 
ne a feleslegesség, céltalanság és ha
lálvágy uralkodjék benne, hanem 
menyegzőre készülő menyasszonyi 
lélek töltse be.

Hány olyan drága testvérünk 
volt a gyülekezetben, akivel a gyü
lekezeti gondozója beszélt utoljára. 
Hány haldokló testvér felé hajolva 
mondhatta el látogatója: Az Úr én 
nékem őriző pásztorom; vagy 
csak ennyit: Jézus szeret léged, Jé 
zus meghalt érted, nézz. reá!

Hadd idézzük lel egyik testvé
rünk megrendítő élményét arról, 
hogy hat gondozottja közül el akart 
indulni az egyik meglátogatására, 
de egyszerre belülről, lélekben azt 
az intést kapta, hogy a másikhoz.

Irénhez menjen el Komoly lelki be
szélgetést folytattak Irénnel, aki tel
jesen nyitott volt és befogadó 
Aztán másnap reggel jött a telefon
értesítés: Irén meghalt az éjjel 
I lisszük, hogy az Úrban Úgy érez
zük, megtisztelő elhízás olyanoknak 
szolgálni, akik a hazafelé indulás küszö
bén vannak.

Lelki eledelt kell adni azoknak is, 
akik már értelmi leépülésben van
nak, vagy úgy is fogalmazhatunk: 
a pislogó mécsesnek oxigént a ma
ga idejében. A szeretet nagy lurel 
mére van szükség ahhoz, hogy 
ővelük mindig újból ismételgetve 
megbeszéljük: Jézus magára vette 
szennyes ruhádat és rádadta a saját 
fehér ruháját Támaszkodj teljes 
súlyoddal Jézusra! -  Atyád ismer és 
szeret, hajszálaidat is számontartja'

Befejezésül még néhány m ozza
nat a gyülekezeti diakóniából: nagy 
esemény évről évre a ma.ífrinyyisíük 
számára rendezett karácsonyi szere- 
tetvendégség amit elsősorban azok
nak tartunk, akiknek nincs részük 
a családi karányonyestében. Kará
csonyfa mellett sokat énekelünk, 
néhány vers és zeneszám után min
den évben egy komoly bizonyság- 
tételt hallgatunk meg. Nem egyszer 
hallottuk még olyan részvevőtől is, 
akinek pedig van családja: ez volt 
az én igazi karácsonyom - Volt 
olyan vendégünk is, aki ott tett le 
öngyilkossági szándékáról Ifjaink 
közül többen, -  főleg autóval rendel
kezők. vállalják nelíezebben mozgó 
idősek clhozatalát a templomba. 
Akik egy kis műszaki érzékkel is ren
delkeznek. elmennek kisebb javításo 
kát elvégezni. -  Ifjaink segítenek 
időnként Órbottyánban és néhányan 
résztvesznek a Bárka Közösség mun
kájában, ahol értelmileg fogyatékos 
fiatalokkal foglalkoznak.

Hadd valljunk végül arról, hogy 
tudatában vagyunk annak, az Úr el 
tudna mindent végezni nélkülünk 
is. De ha mégis nagy szeretetében 
arra méltat, hogy feladatokat bíz
zon ránk- ez kegyelem' Áldott le 
gyen érte szent neve!

A K elen fö ld i G yü lekezet  
d ia k ó n ia i  e lő a d ó ja

8



E m lékezetes presbiterek

Magyar reform átus presbi
térium aink négy évszázados 
múltjából sok tízezernyi pres
biter közül bíztatóan tekint 
ránk Fáy András. Népünk 
újabbkori történelm ének legí
géretesebb korszakának, a  re
formkornak a vezető 
személyiségei a  „haza minde
n eséin ek  nevezték el. Volt, 
aki a  még kifejezőbb „haza 
m indenéinek hívta. Szép, 
hosszú élete során sok alko
tással, kezdeményezéssel gaz
dagította egész népünk életét. 
Különösen pedig a másfél év
százados üldözöttségből 
mint ájulás után a beteg -  
magához térő hazai protes
tantizmust.

Kiváló közgazdász, tanult 
ügyvéd, nagyszerű szépíró, s 
nem utolsósorban olyan egyé
niség, kinek közelében m in
denki jó l érezte magát. Tehát 
sok szép kezdeményezés 
összehangolására alkalm as 
személyiség. Legfontosabb 
tisztének azonban azt tekin
tette. hogy egyházának kurá
tora lehetett.. Nemcsak olyan 
emberek hallgattak nagy tisz
telettel útm utatásaira -  s 
nem csak idős korában -  mint 
Tőrök Fái, Székács József 
püspökök, de még egy Kos
suth Lajos is. F iatal korában 
pedig olyanokat lelkesített 
mint Vörösmarty -  aki az ő fó
ti présházában összegyűltek- 
nek mondotta el híres „Fóti 
d a liá t , vagy gróf Széchenyi 
István, aki Fáy András fe l
nőttmeséin érlelődött állam - 
férfiúvá.

Mondtuk, mindenekfelett 
presbiternek tekintette m a
gát. „Óramutató” c. nagyje

c f

Ü L ',  J
Fáy András^ 1

(1786 1864)

lentőségű röpiratát is egyhá
záért érzett felelőssége hatja 
át. M egingathatatlan meg
győződése, hogy csak az élő, 
ható protestantizm us -  ő m in
dig református-evangélikus 
szövetség kereteiben gondol
kodott -  mentheti meg, s  de
rítheti jobb  jövőre 
Magyarországot. Magyaror
szág jövője pedig mindenkép
pen a  protestantizmus 
hogylétén múlik.

Amikor az OTP m egalapí
tásának 150. évfordulóját ün
nepelte, egyúttal Fáy Andrást 
ünnepelte mint megalapító
já t . Tehette ezt azért, m ert a 
Pesti Első Hazai Takarék- 
pénztár jogutódjának tekinti 
magát. Ezt valóban Fáy And
rás alapította. Tudnunk kell 
azonban, hogy nem azért a la
pította ezt a pénzintézetet, 
m ert valamiféle bankárszel
lem lobogott benne. Presbiter
ként látott neki a takarék 
létrehozásának.

Gomba község körül volt 
kiterjedt földbirtoka. M int re
formátus hívő a gombai eklé
zsia főkurátora. A gombai 
reform átus hívekkel együtt 
hallgatta az Igét, élt Űr 
Szent vacsorájával. Visszás
nak tekintette azt, hogy ő 
azoknak a jobbágyszolgáltatá
saiból él, akikkel együtt Isten 
gyermeke. Két évtizeddel a 
szabadságharc előtt elhatá
rozta, hogy változtat e visszás 
helyzeten. Felszabadítja jo b 
bágyait. Nemesek előtt „őrült” 
elhatározás. Ámde tudta jó l, 
hogy a szegénységgel párosu
ló szabadság a legnagyobb 
nyomorúság forrása. Ezért e l
határozta, hogy 10 éven át

egy általa  alapítandó taka
rékban összegyűjti és kam a
toztatja a neki járó  
jobbágyszolgáltatásokat.
Majd felszabadítja a neki adó
zókat és a tőkéből ellátja  őket 
lóval, tehénnel, ekével és a 
szükséges eszközökkel. így 
már szabadságuk birtokában 
boldogulni is tudtak a  gomba
iak. E zt meg is valósította. 
(Nem tekinthető véletlennek, 
hogy a gombai református 
egyház még az elm últ negy
ven év során is viruló eklézsia 
volt!)

É lete és presbiteri szolgála
ta  utolsó pillanatáig új terve
ket szőtt és valósított meg. 
Nem csoda, ha reform átus né
pe (nálunk nőm túl gyakori) 
tisztességgel hálálta meg 
szolgálatát. Akkor még jól 
tudták és értékelték, hogy 
Fáv András életműve mit je 
lent. A század elején reformá
tus iparos még nem 
telepedhetett meg Pesten. 
H alálakor pedig már reformá
tus püspöki székhely volt 
ugyanitt! A rendkívüli tisztes- 
ségádás szép je le  volt az, hogy 
a Kálvin-téri templomban he
lyezték el földi maradványait. 
Amikor a két protestáns püs
pök a templom kapujához ér
kezett a gyászkocsit kísérve, 
a m enet vége még a mai As
toria szállodánál tartott. 
Mintegy kilométernyi hosszú
ságban, teljes utcaszélesség
ben hömpölygőit a nép.

Fáy András a „Haza minde
nese". A jó  presbiter ma is a 
haza mindenese. Mindig meg
ta lá lja  teendőit.

Papp Vilmos
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K E L L !
)í/u* előle- leniül .1 lulalrj é» J  UnKvá 

nyjil >s elő»e feí akarja készíteni a bekövet
kező ewwöoyeVrc „Neki jffuzsálocnbc k<HI 
menni, H  «)k.i( kell szenvedni 4 vénektől ín 
a IflpapokUÜ és m  írástudóktól, és megöletni, 
és liarniadnapon feltámadni* iwt 16 2 1 ). 
Megvallom, hogy engem minii g megráz ez 
a sz<V kell A tanllv.1nyokn.ii. és mindenkinek 
tűkor ez a szó. Jézus azt (ejezi ki ezzel, iwgy 
*gy akarja az Atya' Jézusnak engedni kell. 
hogy elfogjak, megkötözzék, bíróság elé ál
lítsák, eMéljék ki csúfolják és végül kereszt- 
refeszRsék Ot foglal közi alja ez. Kiáltó 
'gac'áglalanság az, ami Jézussal a s/envedé- 
tében történ! Neki kelten szenvedni, nsegfial 
ni. Neki. aki büntelen volt és tiszta Ót engeiii 
át az Atya a poroszlök kezébe Látja öt S2en 
vedm. meghalni a kereszten Miért? .Mert 
úgy szerette Isten a világot, hogy az 0  egy
szülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el 
no vesszen, hanem órók élete legyen" Dán. 
):I6), Kell! Halála elölt arra kéri az Atyái: 
.ha lehrtséges, múljék él tőlem e pohár; 
mindazáltal ne ügy legyen, amint én akarom, 
hanem, amint tel’ (M* 26:39; Bele kell re
megnünk abba a tudatba, hogy Jézus enge
delmeskedik, mikor engedi rnegkOtözn',

meghurcolni magát Engwü. hogy a kezébe 
szegeket verjenek

Ó engedőimé* volt a halálig értem És no- 
kére. mindenre emlékezve keli mondanom 
.Jaj vétkeimmel vertelek keresztre! Amit te 
szenvedsz. Jézus, én okoztam:" Letset-e ezt

„Belső szoba"
Sf fa la  nincs, se ajtaja, 
csak csöndje zsm és ragyogása, 
m dege és simogatása, 
mégis -  ritkán lépsz b e  oda.

Tudod még, merre c  szoba?

v Füle L a jo s  y

egys/erüen tixksmásul vrnnül Maradh.it e  az 
ember nyugodtan lovát )b a bűnben? Bűnt 
csak Jézus szenvedése árán lefut elkövetni, 
írtam az előbb, hogy Jézus szavai tükröt tar
tanak elénk A bőnemk kell, hegy megjelen
jenek elöltünk Az ember nem meJsrt el szó 
nélkül |ézus szt-nveslése mellett Térdre kell

esn*e És vallania kell .istenem, en. nagy bú 
nó* ember. szent színed elé járulok, vétkem, 
oly mély már. mint a tenger, mentségért hoz
zád fordulok Én Istenem, én Istenem, irgal 
mazz kérlek énnekem'* Kell' Mert az ember 
nem gondol a vétkével, mikor elköveti Ha
zudik. lop. csal, káromkodik, megsérti Istent, 
meg az embertársát, irigy egyik a másikra, 
haragba keveredik, perel B.zony, az ember 
nem mondhatja a költővel: .Nekem a kérés 
nagy szégyen, adjon akkor is, ha nem ké
rem." Akinek van bátorsága a bűnt elkövetni, 
annak legyen bátorsága bocsánatot is kérr- 
a bűnéért. Legyen! Jézus irántunk valö sze
leteiből elvállalta helyettünk a szenvedést, mi 
pedig legalább vállaljuk el. Isogy léidre esve; 
pirnnkodva bocsánatát kérjük .Könyörülj raj 
lám, én Istenem, és az én vétkeimből tisztíts 
meg engernet!' (Zsolt. 51: 3,4). Gondoljuk 
meg, ez is: kell! Hiszen, aki ivem kért bo
csánatul, az megmarad a vétkeiben, mivi- 
iveni hisz Isién egyszütóa Fia nevében. elkár 
hozik' Még akkor >s. ha pap. vagy ha prés 
bitóé

Ablonczy Dániel

Com enius:

A IIIT SZEME
(Amsterdam. 1661)

Szívvel a  Hihliában 
-  szem nélkül,
egyszerű hit -  értelem  nélkül. 
J e lk é p e :  szelíd galam b

(M áté ev. 10:16)

Szem m el a  Hihliában  
-  szív nélkül,
ravasz értelem  -  hit nélkül. 
J e lk é p e :  é jjeli bagoly

(V. Máz. 14:15)

L átó  szívvel -  a  B ibliában : 
a  teljesen  m egvilágosodott hit. 
J e lk é p e :  m esszire látó sas

(Jó b  39:32)

' L

Presbiteri rendszerű egyházunk?
A válaszunk: igen is, nem is.
Igeit, mert az 1% 7-es törvénykönyvben is a presbitérium a gyülekezet 

lelki és anyagi ügyeinek a gazdája. F. törvénykönyv zsinat •presbiteri elvre 
épül. Ez azt jelenti, hogy kis dolgokban a gyülekezeti szinten a presbi
térium dönt. Nagy dolgokban, országos ügyekben a Zsinat. A Zsinat kb. 
fele ugyan világi, de sajnos nem minden tagja presbiter.

A valóságban viszont nem presbiteri rendszerű, melynek okai a követ
kezők:
r r  Az elmúlt rendszer mindent a lelkipásztor irányítása alá vont. Őket 

könnyen lehetett ellenőrizni,
w  megerősödött a püspökök, főként az elnök-püspök hatalma, 
tar presbiterek ébresztésével, továbbképzésével nem foglalkozott az egy

ház.
é r  a presbiterek bibliaismerete, teológiai képzettsége alacsony, életkora vi

szont magas,
«■ a presbitériumok jelenlegi összetétele, felkészültsége az egyházi kor

mányzásban, a gyülekezeti munkaágakban való részvétele nem kielé
g í t

t*- kevés az élő hitű, jő felkészültségű presbiter
Mi a presbiter-zsinati rendszert akarjuk, melynek alaptétele a paritás 

minden szinten. Természetesen ezt csak kitartó munkával lehet elérni Se
gíteni kell presbiter testvéreinket, hogy bólogató presbiterekből hivő, imád
kozó, naponta Igét olvasó, a Szentlélek vezetésére figyelő presbiterekké 
váljanak.

Tudjuk azt is, hogy ez. csak emberi erőfeszítéssel nem érhető el Az új 
életet, a megtérést csak Isten adhatja, annak akinek akarja. De mit csinál 
a régi holland szélmalmos, amikor nem fúj a szél? Keni a csapágyakat, 
javítja a vitorlákat, hogy mikor a szél fújni kezd. már minden készen le 
gyen.

Erre készulunk mi is.
Ezt tesszük mi is, ha Isten is úgy akarja

B állá  Tibor
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A
JAVASOLJUK:

a Televízióban és a Rádióban, de 
j  sajtóban is, módosítsák a tisztelet- 
díjak eddigi szokásos rendjét a ko 
vetkezőképpen:

t*' Azok a szerzők vagy szereplők, 
akik nagyotmondó szópuffan
csokkal pótolják a mondanivaló 
igazságtartalmát, - kapjanak

y - ......- ............ - i á t e B C - r -----------------

O l v a s á s i t i  a j á n l j u k

D r PáJhevyi Fftronc

KERESZTYÉN
HÁZASSÁG

Mi? tanít a B;blic a szere
lemről. a szexualitásról, a 
párválasztásról, a házas
ság alapozásáról, építésé
ről. a család! szerepekről, a 
konfliktusok megoldásáról? 
Ezekre a kérdésekre keresi 
a választ a könyv abból a 
meggyőződésből kiindul
va. hogy életünk alapvető 
problémáira Igaz. megoldás 
isten Igéjében található.

Dr Pá hegyi Ferenc 
Keresztyén házasság
152 o lda l.'208,- Ft

A könyv utánvéttel m eg
rendelhető a következő c í
men:

Ethos. 1119 Budapest. 
Moha. köz 4 I. 4.

m é d ia -v ita  k a p c sá n
tiszteletdíjul ezer-ezer mill-pen- 
gőt!

i*- Akik olcsó közhelyek lapos szó- 
használatában tetszelegnek: ré
szesüljenek fém-pénz honorá
riumban, -  utaljon ki számukra 
a pénzügyi előadó egy maréknyi 
régi tízfillérest!

t v  Akik a Velencei tóban, vagy a 
Zagyva folyóban bemerítéssel 
keresztelnek református lelki-

pásztor létükre, kapják meg a stó
lát fénymásolt SF.KEL valutában' 

a r  Az a lelkész pedig, aki az. 
ÖRÖMHÍR című tévé műsorban 
a Szentlélekról, a Szentháromság 
harmadik Személyéről azt mond 
jj :  „amely", kapjon kettes osztály
zatot. Egy egyest megtarthat 
magának, a másik egyest átadhat 
ja a műsor szerkesztőjének.

Pathonay Zsófiit

í  ---------------------------------------------- N

JÉ Z U S PANASZA

„T i M esternek hívtok -  és  nem  kérdeztek  en g em ...

Ú tnak neveztek -  é s  nem  já r to k  ra jtam ...

V ilágosságnak hívtok -  é s  nem  néztek r eá m ...

É letn ek  neveztek -  é s  nem  kerestek  en g em ...

B ö lcsn ek  h ívtok -  és  nem  követtek en g em ...

H ata lm asn ak neveztek -  és  nem  k ér lek  en g em ... 

Jrg a lm asn ak  hívtok  -  és  nem  bíztok b en n em ...

Igazságn ak neveztek  -  és  nem  fé lt e k  tő lem ...

. . .H a  egyszer ö rök re  elvesztek -  ne okozzatok  en g em !”

(A lü beek i K risztus szoltor fe lírá sa .)

V ___________ ________________________ __________________________________

74. Zsoltár
Miért vetsz minket így el, Úristen?
M ire haragszol mireánk ennyire?
Míglen gerjedő, haragodnak tüze juhaidnak nyájára ily igen?

Emlékezzél meg te seregedről.
Melyei régen len magadnak szerzettéi, 
hckielt örökségedről emlékezzél,
A  Sri vi hegyén lakóhelyedről!

Ne hagyd hitra térni szégyenséggd 
A te szegény nyomorult szolgáidat,
Fordítsd hozzá; k le  nagy jfaxátodat,
Hogy nevedet dicsérjék víg szívvel!
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HÍVOGATÓ
A Ráday K ollég iu m ban (Buda

pest, IX., Ráday u. 28 II. cm . D ísz
terem) a szokásos őszi 
előadássorozat nyitányaként ET- 
H O S-konferenciát tartunk. Előa
dó: W alter N itsche, az Ethos 
szerkesztője.

Program: O któber 2. (péntek) 
este 6  8  ig  „N övekedjetek a szere- 
tetbcn". —  O któber 3. (szombat) 
délután 4 6-ig  „Barátság és párvá
lasztás"; este 6 -8 -ig  „Hogyan ke 
zeljíik érzelm einket? —  O któber A. 
(vasárnap) este 6 -8 -ig  „A valódi 
beteljesülést nyújtó szex". —  O k
tóber 5. (hétfő) este 7 -9  ig „Ho 
gyan oldhatjuk meg
konfliktusainkat?". Az őszi soro
zat további előadásai h é t fő  e s te n 
kén t  7  órakor kezdődnek. Téma: 
„Keresztyén házasság és család el 
lenáramlatok sodrában (fem iniz
m us, liberalizm us, m ateri
alizm us, hum anizm us). — O któ
ber 12. A fem inizm us. Október 
19. A szexuális liberalizm us. 
Október 26. A politikai liberaliz
mus. N ovem ber 2. A gyakorlati 
m aterializmus. —  N ovem ber 9. A 
humanizmus N ovem ber 16 . A 
humanista pedagógia. — Novem 
ber 23. A pszichologizmus. N o
vem ber 30. Új világkorszak 
küszöbén? (New Age). Előadó: dr. 
Pálhegyi Ferenc

T E ST V É R E K ! 
INDÍTSUNK SOROZATOT!

A keresztyen presbiter is abban a világban ét, ahol a filmekben, a könyvekben 
és a ívben a házastársi együttélés megnyitásának részletes példáit szemlélheti, ta
nulhatja A legjobb esetben is úgy értékelheti ezeket, hogy így nem szabad csinálni.

Igen ám. de saját házasságában is keletkezhetnek olyan gondok, amiket ke
resztyén módon kellene megoldani. Milyen jó lenne ilyenkor egy pozitív módon 
megoldott probléma tanulságait elővenni.

Ha valaki e dologban a Szentírásra hivatkozna, mint elegendő tanácsra, igazat 
adnék neki. Mégis, mivel mi gyarló emberek erősen figyelünk a másikra, tán 
könnyebben elérne bennünket egy társunk olyan bizonyságtétele, mely egy meg
karcolt probléma pozitív eredményéről szólna.

Arra gondoltunk, hogy lapunk keretein beiül felvetnénk családi iU. a házaséi étben 
gyakrabban felmerülő gondokat, melyekre az olvasó presbiterek válaszolnának.

így mindjárt két problémát vetnénk fel.

íj) Mit tegyen, htgy viselkedjen az a presbiter. akinek ugyan szerető felesége van, 
de bölcs asszony lévén minden jónak. minden rossznak tudója Ennélfogva férjének 
igen kevés szava, cselekedete állhat meg kritikája mérlegén így a helyreigazítás, a 
számonkérés sűrűn elhangzik, amit a fen nehezen visel. Mivel ő sem nyúl-természetű. 
időnként hallgat ugyan, de máskor felcsattan, megsértődik! Ilyenkor a feleség sir. 
miközben közli újabb panaszát, t.i. hogy semmi köze nem lehet a férjéhez!

2) Mit tegyen az a presbiter. aki ugyan nem csalta meg a teleségét, nem is akarja, 
de ment elk-ipt.s a „gépszfj". Ugyanis egy szolid, csinos, kedves kolléganő iránt erősén 
felmelegedett a szíve és láthatóin nem viszonzatLanuI. Keresik egymás társaságát, 
óhaját. Eszével tudja, hogy ez őrültség, de szivével nem. Mit tegyen?

Arra gondoltunk, hogy csak olyan presbiterek válaszoljanak, akik már valóban 
eredményesen harcolták meg a fenti problémákat. Nem filozófiai tanácsokat kér 
ni-nk, hanem rövid életpéldák, tapasztalatok leírását. Az írásokból a szemlél te - 
többek közül néhányat közölnénk lapunkban.

A Szerkesztőség

» ................................................................................................................

Belépési N yilatkozat

Név: ................................... ... ......................................................................

Szül. év, hó. nap: ...................................................  ................................

Ultik ........................................................................................................

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

íven belépési nyilatkozatával kijeién:), hogy a

Magyar Református Presbiteri Szövetség

tagja (pártoló tagja. lis/telcüKli tagja) kíván lenni.
A Szövetség céljai és feladata:', ismén. Alapszabályát elfogadja és 
munkájában részt kivan vvitni

Kötelezettséget vállal évi ................... Ft tagsági díj kikérésére.

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

aláírás

V_____________________________________
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