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P re sb ite re in k k e l -  egyházunk  m e g ú jítá s á é r t

Nagy tiszteletű Dunamelléki 
Református Egyházkerületi 

Presbiteri Találkozó, 
Kedves Testvéreim!

Nagy tisztelettel és szeretettel 
köszöntőm Református Egyhá
zunk gyülekezeteiből megjelent 
presbiter cs diakónus testvérein
ket, akik hívó szavunkra, a Lélek 
indíttatásától vezérelve eljöttek e 
szent közösségbe Isten dicséreté
re, önmaguk lelki épülésére, meg
erősödésére. Hitvallás és 
bizonyságtétel ez a megjelenés, 
önként vállalt szolgálat, küldetés. 
Egyházunk vezetésében segíté
sében: Isten szolgálatában.

örvendetesen megújuló egyhá
zi, gyülekezeti életünkben a lel- 
készi és presbiteri-női. 
önkormány- zati vezetésben egy
mást kiegészítve és összefogással 
egymást támogatva valósítjuk 
meg az elmúlt évtizedek súlyos 
hibáinak kijavítását: egyházi és 
társadalmi életünkben okozott sú
lyos rombolások megállítását, a 
sebek gyógyítását. Ezt csak 
őszinte önvizsgálat, bűneink fel
ismerése és megváltása után te
hetjük a csodálatos isteni 
kegyelem bűneinket megbocsátó 
erejében bízva: „M indenre  van

erőm  az Ú rban, akt engem  m eg
e r ő s ít!”

Presbiteri szolgálatunk fele
lősségteljes. elmélyült, ko
moly emberi megnyilatkozás, 
tevékeny- ség: nem véletlen -  
hanem eleve elrendelt betelje
sülés.

Kálvin mondja, hogy: Nem 
szolgálhatjuk az Istent másképp, 
csak úgy, ha az ő népét szolgál
juk. Ennek felismerése töltsön el 
örömmel bennünket és énekeljük 
buzgó szívvel:

„ S iess keresztyén  le lk i 
jó t ha liam .
R ég i tö rvén yb ő l harco ln i 
tanu ln i.
A z  ig a z h it m e lle tt m in t 
k e ll b a jt vívni. 
K risztu sb a n  b íz n i!”.

Keresztyén életünk, szolgála
tunk alapja a Predestináció és az 
Apostoli Hitvallás. Ha ezt meg
értjük és átéljük nem lesz ne
héz. terhes a szolgálatunk, hanem 
gyönyörűséges iga lesz az, a 
Krisztus igája és sose fogy ki szí
vünkből a szeretet, az örömszer
zés forrása és a házi áldás (talán 
sokszor elfelejtett) sorai -  hatják 
át életünket.

Kálvin mondásából egyenesen 
parancs számunkra népünk szere 
tele. szolgálata. A családok 
összessége képezi a nemzet (ál
lam) fogalmát, mely elválasztha
tatlan a hazától, szülőföldünktől, 
mindannyíónk édesanyjától. Re
formációnk diadalmas, emlékeze
tes szakaszában Erdély jelentette 
e kettős hazát: a gyülekezeti! és 
a nemzetit.

(Folytatás a oldaton)
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l/'otytatás tu ! oldalról)

A mai -  sokszor kilátástalan, 
nehéz, emberi indulatoktól fűtött, 
gyűlölködő, ellenséges, széthúzó, 
irigy világban csak szégyenkez
hetünk s elérhetetlenül távol van 
tőlünk Bocskay, Bethlen, Rákóczi 
csodálatos teremtő és megtartó 
történelme.

Ma is igazak Berzsenyi vers
sorai:

„R om lásnak in d u lt ha jdan
erős m agyar.
N em  lá to d  Á rp á d  vére 
m ikén t fa ju l?
M a jd  továhh  a nagy tanu lság , 
in te lem :
M inden  o rszá g  tám asza, 
ta lp kö ve  a
tiszta  erkö lcs, m ely  ha  
elvősz, R öm a ledő l, rab igába
g ö rn yed !

Presbiter Testvéreim!

Méltatlanok lennénk reformá
torainkhoz. hitvalló, és nemzeti 
őseinkhez, ha a szabadság rosszul 
értelmezett szuverén jogán kö
zömbösen viselkednénk Refor
mátus Egyházunk és kicsi 
Hazánk iránt. Őseink tisztelete, 
múltunk emlékei, gyökerei és ön
magunk megbecsülése is szent 
kötelességgé, lelkiismereti pa
ranccsá teszi számunkra egyhá
zunk és nemzetünk szolgálatát. 
Ennélkül nem lehet teljes az éle
tünk és Széchenyivel, a legna
gyobb áldozatkész magyarral 
együtt:

N e csak szá jja l, hanem  vá lla l 
-  végezzük fe la d a tu n k a t. "

Ma meg Nagypéntek van ná
lunk, de tudjuk, hogy jön a Hús
vér. a feltámadás ünnepe:

„ K risztu s fe ltá m a d o tt,
K it h a lá l e lragado tt,
Á l le l ttja !"

Kedves Testvérem, hiszel-e a 
feltámadásban? Van-c erőd és hi
ted e bús magyar élet feltámasz
tására? Egyházi életünk újbóli 
felvirágoztatására, egyházi isko
láink beindítására, fenntartására? 
A sutba dobott vallási erkölcs visz* 
szaáilítására? Hiszed-e, hogy 
csak lelki-szellemi megújulással 
tudsz úrrá lenni a gazdasági ne
hézségeken, társadalmi ziláltsá
gunkon?

Ha igen, akkor erősítsd meg 
gyülekezeti életedet, legyen 
eiős vát gyülekezetünk. Egy 
házunk és ezzel együtt meg
tisztult régi dicsőségében 
fénylő lesz nemzetünk és kicsi 
hazánk is.

A kölcsönhatás immár nem 
romboló, hanem felemelő, épí
tő les/: segítsünk magunkon - 
velünk lesz. Istenünk segítése. 
Ezt kívánom minden Testvé
remnek. magyaroknak és a 2 
Korintusi levél 9:8 versével 
nyitom meg a Presbiteri Kon
ferenciát:

„ A z Isten  p e d ig  h a ta lm a s arra, 
h o g y  rá tok  á ra ssza  m inden  k e 
gyelm ét, hogy m indenben , m in 
d en ko r te lje s  e lég ség lek  lévén, 
m inden  jó té tem én yre  bőségben  
legyetek

Nagy Ferenc József 
elnök

(HthanguMt a Uunameitéki Református 
presltilen konferenciáján. 1991. április 1- 
án. a Kálvin téri templomban).

T E T T E K  ÁLTAL

Itt hiteles szó. hiteles tett kell, 
számonkéri rajtunk 
minden óra.
létük által szólt nekünk 
a MliSTER,
teltek állal kell beszélni Róla.

t f

É R T Ü N K  
ÉS B E N N Ü N K

Értünk és bennünk 
készíti a csoda: 
a íJ:U:K  kérlel s 
kényszerít a jóra, 
míg Néki hódol tetteink sara, 
igeneink szent láncreakciója.

*

NEM  JÖ N N E K  ELŐ

Hallod, hogy nyög a 
teremtett világ?
Hatalmasok és kicsiny 
pátriák?
Mind több a hűn, a bűntől 
szenvedő',
s Isten fia i nem jönnek elő!

hu le tjxjia
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Emlékezetes presbiterek
Bernády György

( 1864- 1938)

A presbiter egy staféta tagja. Kezé
ben tartja jézus Krisztustól kapott hite 
fáklyáját. így futja m eg pályáját. Jól 
tud)a: valakitől átvette a fáklyát, s  va
lakinek át kell adnia. Bernády György 
két fáklyát is hordozott Van mit át
venni tóle.

Ki volt Bernády György? A maros- 
vásárhelyi vártem plom  főkurátora. 
M arosvásárhely polgármestere, Ma 
ros-megye főispánja, a budapesti -  
élete végen pedig -  a bukaresti or 
szággyűlés tagja, A legádázabb m a
gyarellenes időkben is utcatábla őrizte 
emlékét. A közszolgálattól való 
visszavonulása alkalmával így búcsú
zott kortársaitól: „Magant sem hálára, 
sem dicsőségre nem tartok- igényt Meg
elégszem a hhvn tegzeit munka tudatá
val. A z  utánam következüket pedig kérem, 
hogy ugyanaz az emberszeretet, ugyanaz 
a lelkesedés vezesse éket. mint amilyennel 
a Mindenható kegyes ooJt engem megol
dani.. * (M arosvásárhely és vártem p
loma. Budapest 1990. 273. o.
Ráday gyűjtemény)

Ifa ráadásul azt is tudjuk, hogy 
Ady Endre a Nyugatban 1915-ben ezt 
iria róla- „Minden képességes szere- 
tetcmmel néztem fői reá, ez úrra. mert 
hogy nagyon és dacos m agyar va
gyok. s ő az én rokonom " (i. m 136. 
o.), akkor elhihetjúk, hogy Bernády 
Györgyöt, s szolgálatát emlékezetben 
kell tartanunk.

Néhány adat életéről: gyógyszerész 
gyermekeként született, s maga is 
gyógyszerész lett. Majd elvégezte a 
jogtudományi egyetemet is. 32 éves 
korától Budapesten országgyűlési 
képviselő. Rövid ideig M arosvásár
hely rendőrkapitánya, majd 1902-től 
másfél évtizeden át polgármestere. 
Néhány esztendős visszavonultság 
után ismét polgárm ester és az erdélyi 
magyarság képviselője Bukarestben

M űködésének fénykora első pol
gármestersége idejére esik. Boldog le
hetett M arosvásárhely, hogy itt 
egyidŐben szolgálta a közt Erdély leg
nevezetesebb lelkészeinek egyike: 
Tóth falusi József, $ a legnagyobb ha 
tású polgárok egyike: Bernády

György. Ezidótájt sáros, lomha, elha 
nyagolt város volf. Egyetlen tem plo
ma a vártem plom  -  egykor
országgyűlések színhelye, -  elhanya
goltan om ladozó falakkal áll. A Fő-tér 
-  Bodor Péter nevezetes zenélő kútjá
val -  oly sáros, hogy a főúri paloták- 
bcli estélyekre igyekvő kisasz-
szonyokat kosárba, vagy hordóba ül
tetve vitte két markos férfi a tér egyik 
oldaláról a másikra Ha m a Erdély 
ékkövének tekinthetjük M arosvásár
helyt. ez Bernády György munkáját 
nyugtázza. M űködésében Jeremiás

próféta könyvének 29:7 versében ol 
vasható és a hfvőknek szóló intelme 
valósul meg: „Igyekezzetek a város 
nak jólétén...".

Néhány adat: 110 ú| utcát nyitott. 
(Micsoda telekkönyvi munka!) Vil
lany-, gáz-, vízm üvet alapított. Az u t
cákat csatornáztatta. aszfaltoztatta: 
M arosvásárhelyre csalogatta a pénzzel 
rendelkezőket. •• gyárakat építtetett. 
Innen nem kellelt Amerikába kiván
dorolni m unkanélküliség miatt. Sót 
30%-kai növekedett a város lakossága. 
Ekkor lett igazából székely fővárossá. 
.Mellesleg" arról is gondoskodott, 
hogy a vártem plom  m egközelíthető

legyen. Fnnck érdekében kocsiutal és 
gyalogos-feljárót készíttetett.

Legnevesebb alkotásai a kultúra te
rületére tartoznak. Ma is ezek Maros- 
vásárhely ékszerei. A városi székház 
-  a polgármesteri hivatal valamint 
a Kultúra Palotáéi. Ez a m aga nem é
ben egyedülálló épúlel és intézmény 
a korabeli csonkításán M agyarorszá
gon. E csodálatos palota létesítésére 
rengeteg pénzt és tehetséget mozgó 
sitott. A kor legnevesebb művészeit 
vitte M arosvásárhelyre. Pl. Kóriisfői- 
Kricsch Aladárt. Thoroczkaí-Wlgeand 
Edét, Róth Miksát. Kallós Edét, Ko 
m ór Marccllt, Jakab Dezsőt, stb. Szán 
deka szerint, aki ide belép, érezze azt. 
hogy milyen nagyszerű m agyarnak, s 
kiváló elődok u tódának lenni, Tőle is 
helytállást, alkotást, hűséget vár az 
utókor. A bejárati történelm i tárgyú 
dom borm űvek Erdély múltját idézik. 
A lépcsőházi üvegablakokról az akko
ri közelmúlt majdnem kortárs szem é
lyiségei tekintenek le. A dísztermek 
üvegmozaikjai a székelv balladák vi
lágai m utatják be A képtár, könyvtár, 
a hangversenyterem  és annak orgoná
ja m ás élményeket tartogatnak- A te
tőzet majolika cserepezete pedig a 
távoli pécsi Zsolnayak üzenete.

Bernády Györgyben az utolsó nagy 
városalkotót tisztelhetjük. Valóságos 
reneszánsz személyiség a XX. század 
bán. Eközben m aradt, aki volt: egy
szerű polgár, hívó református, 
egyháza és népe első szolgája. Ilyen 
..kurátorok"-at vár ma is egyházunk. 
Sokan nem tudtak vele lépést tartani. 
Egy bizonyos, ha lassítja az iramot, az 
1. világháború kitörése nyom án Ma
rosvásárhely nem lett volna azzá, 
am ivé lett. Kezdeményezései m inde
nesetre a későbbi fejlődést alapozták 
meg. Nem véletlen, hogy az egy vár 
templom melleit ma m ég m ás nyolc 
virágzó tem plomi gyülekezetben 
hangzik: „A Sionnak hegyén Úristen, 
tied a dicséret!".

Papp Vilmos
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iV YÁ KI CSENDESSÉG

K e g y e lm e d  v á n d o r b o tjá r a  tá m a s z k o d o m

Uram. m iiéiben w{$zeddtl" {prulveszel, te{m u ted  szótlanul is tárulja: ‘I t mm 
dent tudsz! Te tudód. Hol voltam a{fpr, amUjor nem H álád voltam. A zt is tudod 
t y f í  mindig nem er{eztem meg teljesen Hozzád. 'Bér egészen Halad, Veled sze. 
rztné letenni, járni, lafyzni! M ér ismerte {Téged, s mégsem ismerlek igazén. valóm 
homály van a szememen, tu{yr Utal, homályosan láttáig ÍV  megelégszem azzal, hogy 
Te, már egészen lá tsz engem, sz ín rő l színre'.

Látod, Uram, a múltat mögöttem -  az enyémet, enyéimet, nemzedékemet, népemet, 
szeretteimét és ellenségeimét. A Veled való találkozásban minden jtítnvalóvá (esz, 
egymásra talált tekintet únijgyémán thidján múltam, m ultun{H ozzád zarándokol 'Kér- 
le{i fogadd be H ozzadtért múltamat, múltunkat, s tégy helyre mindenti

Szemeim lelkiképpen Kád te{yitene{t  s megújult úitdssal térned vissza hozzam, 
és bennem egyszerre imádsággá, hitvallássá lesz látásod; felismeréssé., csodálkozássá, 
csodává. Szú{ós horizontot látó testi szemeim btesu/fom, s végtelenre látó lel{i te 
{ intetem fegyelmed által felnyitva -  a jövendő horizontján túrja feltűnő szent
Arcodat. .Ő rülteid taniriúnyo^ amiÍQsr lá ttá{az ‘Urat’. T zze l az őrömmel szeretnél£ 
Tlébed zarándokolni.

Xjfam hal{ magasz falasra nydUf. jt.n  Uram, és én Istenem'.'. Kern tudo{ióbbe< 
vagy mást mondani, néha csaí^ ennyit: Óh, ■Uram! T. {evésben minden benne van, 
Te tudod, ilram. H isz' lenyűgözi szivemet, a szava{ forrdsdt {gzelséged, ezért még 
ü szavad folyása is csendesebbre forduL ‘Közelséged érzem a szenvedésben es a sze
meiben egyaránt, egy metsző porszemben ugyanúgy, mint egy harmatcseppbtn; apám 
halál előtti bocsánatért {pnnyscppjeben ugyanúgy, mint gyermekim homío{án a 
{vágásban fogant pára-gyöngyozésben. 'Már mindenben Téged erezlek’Q {özei, igen 
{gzel. ‘Köszönöm.

"UgY  ̂ így (esz majd ez a{{or is, ami{or meghívsz a végső Talá({ozóra, 'Magad 
elé idézel, ilram'?

Jóvá { a  bűnből, a mélységből, {ggyelmed vandorbotjára t ámasz. {gdva, s nitus más 
támaszom, mint ez a mindenre elégséges {egyelem, jőV ó{H ozzád a Tőled távolodó, 
mégis Hozzád tartozó világból, ahol minden az elmúlás csil(ag{épe alatt áll Onnan, 
ahol a félelmei^ tengernyi mélyen ts túlélt minden pusztítást a vágy, i a hitetlenség, 
.világbún' alatt mégis megmentettél valami pislákoló pardzst -  a honvágynál ősibb 
Istenvágy {yarr{ristdly szemecs{fjét. •Bennem, is. ilram. Köszönöm.

Kámtekintesz most szótlanul, Igéidet bennem felidéző szelíd te{intetteí, jóllehet 
Te mindent tudsz. Te{inteted toppant szelídségében pedig benne van életem, életűn{_ 
nehéz{edési ereje, mégsem ros{aszt össze ez a súly. A  nehezedés távolitó sodrásából 
vonzásodba emel vissza irgalmad ereje. Telelteted, ,{ezed’, (éled vonzása mindenütt 
-  megenni élőiét holta{at, engem is. Hozzádforditő érintésedben mindent meg{ypo{. 
Igét, személyes választ {érdeseimre, mert •Te magad' vagy az élő, teljes, öro{ Jele let. 
Most már tudom, égésűn bizonyosan: { tu d  tart {ezed ügyében -  örö{rt.

Atyám. Uram Jézus Krisztus, Lel{$d által tarts meg {ezed ügyében, s tégy al 
{almossá {ezed mun{ájána{_dicsérrtérr életemnek minden napján!

Hálás porszemed néped
fövenyében:

B é{efi Lajos 
Ce.l{ipasztor
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GONDOLATOK AZ ADAKOZÁSRÓL

„Van olyan, aki Mvai adakoák
és arjul! inkéJ>b gazdagodik is 
.iát mcxtart/i:ial)t> a jár ont ló 
ságot. de ágyon iriíkólkikhk"

(Péki. 11.24.)

A közelmúltban többször volt alkalmam 
kisebb-nagyobb köbben egynazunk tagjait 
a /  adakozásra biztatni gyek&zem minden 
loheíősóget megragadni, hogy az adako
zás oromét hirdessem Teszem ezt azért 
mert sz  árd meggyőződésem, hogy agy- 
házunk a  lelki megújulás után gazdasági 
reformra is szorul Mi koll a  reformhoz? 
Szükséges elképzelés, a  refo'mot véghez 
vivő társak és végül do nem utoljára pénz 

Gyü'ekeze'.eir.knek egyházunknak két 
fő bevételi formája a persbypónz és az 
egynázfenrtartoi járulék.

Nézzük e két forrást Koton-kúloo 
Perselypénz. Mi is a  perséypónz? Rö

viden nála áldozat Hála-adomány isten
nek Köszönet, é s  ha megköszönök 
v.vak nek valamit, s  ezen szeretnék vai3- 
mit átírt köszöntetem (öléül akkor mín- 
denoö igyekszem a egjoobat, legszebbet 
adr Rendszeres templomba járó ember 
hetente adhat nálát istennek azért, hegy 
megőrizte, megsegítette tíonlésoibw, vagy 
gyermekei, szúei gondozásában. Ezt a 
ha ál pénzben kitesz m lehetetlen Hála ál
dozatul a sz'vünk szerint legjobbat kell ac 
nőnk A legjobbnak porig ára van és 
innen el lehet ;u!n-. a háaaldozati ado
mányhoz. a poroelypénzhoz Rendszeres 
templomba ,áró ember vagyok, es immár 
15 eve számolom a persely pénzt is A per- 
seyber különféle érmék vannak elhelyez 
ve Ha egy adakozó napi 10 Ft-ct számol 
adományként az jószerivel egy 'él napiap 
ára Nagyon kevesen vannak, akik egy 
egész nap lop Arát adományoznak F/ gnn- 
dorkoztató, nogy sok dohányos naponta 
füstöl c  50 100 Ft-ot, ugyanakkor a pc' 
selybe ezt az összeget sajnalja betenni. 
-egyezz'Jr meg, hogy a perselybe mennyit 
teszünk, azt csak Istenünk tótja, Ó viszont 
azt «  tudja hogy anyagi helyzetűnk mit 
tesz ehetővé Hálánk lerovásánál nem 
baj, ha az elmúlt napokért adunk hálát, 
é s  az elmúlt napok arányában próbáljuk 
meg kifejezni azt.

Egyházfenntartói Járulék. Egyházunk 
másik fő bevételi formája Úgy tűnik, hegy 
ez a  legicfc-b valuta, mert sokán akik 10- 
20 éve adtak évi 100-200 Ft-ot. még ma 
is ezt a  mértéket tartják. Pedig a  világ 
(benne a pénzvilág) igen nagyot fordult. 
Sajnos rém előnyére Napi 1-2 Fl-bot ma 
már nem lehet semmit sem fenntartani. 
Pedig az évi 300, elve 700 lorlrt sem

több. Ez az összeg, kedves testvérem, 
nem tesz lehetővé, hogy a most vissza
kapott vagy vsszaadás előtt a-ó irtózme 
nyeink költségeinek kisebb részét 
fedezze. Ha én szeretek valakit annak 
nem szűkmarkúén adok, hanem bősége
sen. Gondoljunk bele gye'mekemk szokó 
sós éves kirándulási költségeibe, 
gyermekeinknek adott zsebpénz összegé
re Ha szeretett gyermekeinknek bőver 
adunk (miért no adnánk, ha tudunk’’) ak
kor miért tartóztatjuk meg magunk, ha 
szeretett egyházunknak adunk, nem szó
rakozásra, hanem a  közönséges szükség 
letek fedezésére’’

Körűibe ül 10 éve történt hegy egyik 
presbiter lesi vérem 300 Ft-ot nyomott a 
kezembe egyházferrtartci járulókra Meg 
kérdeztem méyik negyedévre gondolta 
Zavartan azt a választ adta. hogy a mos 
tanira Ettől kezdve mmden negyedévben 
befizette a 300 Ft o<. Később emondta, 
hogy soha nem gondolta végig, hogy mibe 
.s kerül egyházunk fenntartása Ma, mikor 
a különféle egyházi intézmények vissza
kerülhetnek egyházunk tulajdonába a  sá 
tán naponta lesben áll. hogy hangos 
üvöltésser jelezze, ha valamely intézmény 
gazdaság ag ósszeoml >, csődbe mogy 
Ezért ma különösen fontos, nogy minden 
egyháztag végggondolja a  fenntartói ja 
rulék mértékéi s hogy miié is kell az Em
lékezteim szeretnék mindenkit a  biblia, 
mértékre, am a  tejes bevétel 10%-a Ha 
csak a tized tizedét fizetné meg minden 
cgytiézlag, akkor lehet, hogy Intézmé
nyeinknek. egyházunk alkalmazottai
nak nem lennének anyagi gondjai.

Befejezésül szeretnék felébreszteni 
egy rég; adakozási formát is Mondom ezt 
azért, mert az elmúlt negyven év során 
a toledéu homá'yába merült. Ez az ada
kozás az ingatlanok egyházunkra való 
hagyása Ezeknek az ngailanokrak a 
hasznából tudták elődeink fenntartani egy
házunk intézményeit Ezekről az adomá
nyokról 8Zidoig le kellett mondanunk 
Ezeket az ingatlanokat sajnos egy ideg 
még nem kaphatja vissza egyhazunk Ro
métem hogy egynémey református test
véremet ez a  pár sor az adakozás régi 
formájához is elvezeti s  ezeket az ingat 
anokat, melyeket ezután nagyur-k egyhá
zunkra, mar semmilyen rézsűm nem tudja 
egyházunktól elvenni.

Adakozzunk hát, ki ki lehetőségei sze
rint. ne feied|ük el, hogy a jókedvű ada
kozót szereti és mcg»ld|n az Isten

Kis Csongor
presbiter 

Vác

A hit mindent 
legyőz

Mint a pusztító tűz. tetjedt a hír szerte, 
S hívek seregének szívét 
megperzselte.
A perzselés helye egyre fáj és sajog, 
Arcuk sem mutat mást. csak nehéz 
bánatot.
Hogyne tájra a hír, hogy az Úr 
hajlékát.
Hitben buzgó ősök drága 
hagyatékát
Elvette tőlük a hasalom és önkény. 
Kacagva nagyot a  hívek 
hulló könnyén
Tudjuk, az égett seb szörnyű 
kínokkal jár.
Nidcs jobb orvosság a hűsítő olajnál. 
E hűsítő olaj: Istennek Igéje.
Mely biztos gyógyír a szív, 
s lélek sebére.
Este. amikor már minden 
elcsendesül,
Az óreg Biblia az asztalra 
kerül.
Pislogó olajmécs gyűl ki 
mmden háznál.
Olvassák a Zsoltárt halvány világra:. 
Ha az igaz kiált, az Úr 
meghallgatja.
Nyomorúságból őt megszabadítja 
Szűnik a tájdalom az Ige szavára. 
Égi béke szállott minden kis családra 
Templom hiányában sem 
szóródott széjjel
A hívek serege, s élt tovább Igével. 
Sokan eljártak a szomszédos Csurgóm.

Hol békében maradt az 
egyház temploma.
Tcmpiom volt ekkor a 
Zsigmondék pajtája.
Szcnaillat vegyült 
énekbe, (mába.
Madárcsicsergés közt, dús 
virágpompában.
A szabad tcrmíszi-t gazdag 
templomában.
Szilit az ének. ima Isten 
trónusához.
Jézus Krisztusunkhoz, az 
Ó Szent Fiához.
„Tekints reánk Atyánk, 
hallgasd meg kérésünk.
Óh Jézus, harcunkban Te légy 
a vezérünk!"
így teltek cl napok, ho«ajx>k. sőt évek, 

(k'rMytutai a 7 oUuton)
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Bizonyságtétel kórházi betegágyon
Bizonyságtételemnek ezl a drága 

bibliai verset választottam : „Szeretteim 
ne rémüljetek meg átlói a fű ztő l amely 
l'ixWItatiis í nyelt támadt közöttetek, 
mintha ív ta m  rémületet dolog történnék 
veletek" (1 Péter 4.12.).

Az elm últ év októberében töltöttem 
be 30 evemet Isten kegyelméből ed 
dig szulésen kívül kórházi ágyon nem 
feküdtem, beteg sem voltam . Látoga
tóként viszont nagyon gyakran jártam 
kórházba, súlyos betegségben szenve
dő unokatestvérem et I éven keresztül 
naponta felkerestem Gyülekezetünk 
beteg testvéreit soha nem kényszerből, 
hanem oromest meglátogattam  Mint 
derült égből a villámcsapás, olyan vá
ratlanul ért betegségem, jan u ár 17-én 
nőgyógyászati problém ával orvosi 
vizsgalatra kényszerültem . Hálás szív
vel gondolok ár Kocsis Eleonóra dok
tornőre. aki alapos vizsgálat és 
gyógyszeres kezelés mellett problém á
mon segíteni igyekezett. Jó tanácsként 
viszont adott egy beutalót a Baross u t
cai II. sz. női klinikára, ahol Jr Paál 
Margit kiváló adjunktus asszonyhoz 
beutalt Vizsgálat után kórházi kivizs
gálást javasoltak. Nagyon m egrém ül
tem Csüggedt, szom orú lettem, lelki 
kétségekkel dolgoztam m unkahelye
men egész nap Isten kegyelméből az 
ökum enikus imahél alkalm ain azért 
estéről-cstcre ott leheltem.

Köszönöm az én Mennyei Atyám
nál, hogy i fáradságos m unka lilán 
ad la a vágyakozást szívem be és meg- 
erÖMtelt. hogy elm ehettem  az isten
tiszteletekre. Csak Ó  tudta, hogy 
mennyi bűnnel, mennyi csüggcdéssel. 
milyen lélekkel erkezlem oda. Drága 
Igéken keresztül vigasztalt, ne aggo
dalmaskodjak. ne csüggedjek el, se ne 
teljek, hanem higgyek. Szüntelenül 
csak azért im ádkoztam  betegségem 
re nem is gondoltam  Uram. növeld 
az én hitemet! Adj türelmet, alázatot, 
szelídséget, békességet és szeretetel

véget ért ez a csodálatos hét, me 
íven én lélekben nap m int nap  erő 
sebb, testem ben viszont gyengébb 
leltem, január 25-én befeküdtem  a kli 
níkára. Az ultrahangos vizsgálat m eg
erősítette az adjunktus asszony 
véleményét, a műtét szükségességét.

Még azt is le kell írnom , hogy a ki
vizsgálás során egy 4 ágyas szobában 
feküdtem . Rajtam kívül 2 reform átus 
és 1 katolikus testvér volt. Velük na 
gyón jó kapcsolatba kerültem. Egy
mást m indenben segítettük. 27-cn 
reggelre tűzték ki az operáció idő
pontját. Addigra szobatársaim  m ár túl 
voltak a műtéten. Én egy éjszakát töl
töttem az intenzív osztályon, mivel 2 
és fél órás m űtéten estem át. Infúzi
óval a karomban, m inden ágy felől só
hajtásokat. jajgatásokat hallgatva A 
nővérke szorgalmasan óránként elle 
nórizte vérnyom ásom at, szivvel-lélek- 
kel szorgoskodott korulöttünk. 
Hajnaltájt m indenki elszendcrüit ki
m erülve az altató hatására Érdekes 
m ódon csak én nem aludtam . Megállt 
mellettem Judit nővérke. Megsimoga 
tolt és megkérdezte: m iért nem tetszik 
aludni? Fáj valami? Hisz m indenki jaj
gatott, vagy teát kért. Az Egyeske 
egy szót sem szó lt '.  „M indig ilyen tü 
relmes tetszik lenn i? ' (Az „Egyeske' 
én voltam.) A. dehogy -  feleltem, 
m int a többiek, én sem vagyok kü
lönb. De azérl ne nevessen ki, ha azt 
m ondom , hogy ha a jót elfogadtam az 
életemben, akkor a rosszat is el kell 
fogadnom. Talán nem is értette, miről 
beszélek a kb 21 éves Juditka. Nekem 
pedig egym ás után jöttek a gondola 
tok, jutottak eszem be Igék Mert én is 
azt gondoltam  eddig magamról, hogy 
erős és egészséges vagyok e% ott az in
tenzív osztályon döbbentett r.i az én 
Uram Ezsaiás próféta szavára ..Elfá 
radnak  az ifjak, m eglankadnak az. erő 
sek, de akik az Úrban bíznak, erejük 
m egújul. Szárnyra kelnek, mint a sas 
keselyűk, futnak és nem lankadnak 
járnak és nem fáradnak." Az Úrban 
bízva reggel a saját lábam on mentem 
át a szobán, ahol beteg társaim őröm 
mel fogadlak „De jó, hogy újra kö
zöttünk vagy!" m ondták boldogan 
Akkor az édesanyám tól kapott „A Si- 
onnak hegyén" című im ádságos 
könyvet olvastam  és Bibliámból a na
pi Igét. Betegtársaim arra kértek, hogy 
hangosan olvassam mindezt Azután 
együtt im ádkoztunk. Ilyen bensősé
ges viszony alakult ki szobánkban, 
melyet beragyogott az isteni szeretet

így töltöttük el ,i 2 hetet. Én hiszem, 
hogy m indez nem véletlen. Az Úr 
m unkája melyet egészen én sem hit
tem, hogy „van ilyen." Azért is sze 
rvlném tovább adni akár egészséges, 
a kiír beteg keresztyén testvéreimnek 
tapasztalatom at. Csodálatosak az Is 
ten dolgai Á llandóan m unkálkodik 
Ott van a kórházi ágy mellett is, m in
denütt. ahol segítségül hívod Őt Ben
nem is így m unkálkodott és 
hirdethettem  az evangélium ot. Boldo
gan lettem bizonyságot: Uram, legyen 
m eg a te akaratod Ö röm m el m ond 
hatom  el, talán fél szívvel és fél em 
berként léptem át a Klinika küszöbét 
és gyógyultan, lélekben gazdagon 
úgy éltem át a próbatételt, hogy a fáj
dalom  is a javam ai szolgálta így lel 
lem egészen az Öve Legyen az Úré 
a dicséret!

Te is keresd d rága Testvérem, aki 
olvasod soraim at az Urat Zörgess aj 
táján, mely m indig  nyitva van. Csak 
rajtad múlik, ha m ég nem találtad 
volna meg Ó elfogad léged is Hiszen 
éretted is szenvedett, meghalt, de fel
tám adt. hogy örök életet adjon

Áldalak Atyám az  orvosok bőkses 
ségéért, am it Te adtál nekik Áldalak 
azért, hogy ez a tudás dicsőségedéi 
szolgálhatja. A jóléti és a gyógyító 
szolgálat öröm ével ajándékozd meg 
eszközeidet Áldalak azért az örök Or
vosért. akinek szeretett nem utasít cl 
egyetlen szenvedőt sem. s aki nem 
csak a testnek ad gyógyulást, hanem 
a léleknek ts erőt, békességet és bol
dogságot lód adni. Ne engedd elíelej 
tenem  az átélt szenvedéseket, álljon 
előttem m indig a m agam  gyengesége 
és a Te m indeneket elvégző hatalmad. 
Azért adtad vissza életemel a földre, 
m ert itt kell m ég szolgálnom  Azért 
gyógyítod meg testemet, hogy a Te 
Lelkednck tem plom a legyen Legyen 
élelem boldog hálaáldozat. „F.s a hit
ből való im ádság megtartja a beteget, 
és az Úr felsegíti ót És ha bűnt kö
vetelt is el. m egbocsáttatik neki" (|a- 
kab 5,15.).

MURNYÁK I A S / I Ó N L  
presbiter-gondnok 
Kü Iső-J őzsefvá ros
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VAN-E EGYHÁZUNKBAN  
„TÉVTANÍTÁS”?

Legutóbbi cikkemben (e lap hasábja
in l dicsértem a Budapuut, Klauzál téri 
gyülekezet Szabad Theológiai Fórumát, 
ahol valóban bátran, és szabadon meg 
lehet vitatni theológiai kérdónekot még 
nekünk, presbitereknek is.

Egyházunkban azonban -  ahogyan ez 
i«z országa* református lapból kitűnik - 
inkább n tévtnnitások terjedéséről szóló 
riadok hangzanak el, s csak kivételesen 
olvasunk dialógusra szólító felhívást. A 
„riadok" tévtanításokról, az egyház rend
űiének felrúgásáról szólnak, rendcsinálást 
sürgetnek. Erről az oldalról nézve tho 
ológiánk újragondolásának felvetése 
szintén csak egyfajta fel forgatásnak tű
nik

Ismét tollat ragadva azt szeretném 
megvilágítani, hogy itt kél különböző do
logról esik szól Egészen más dolog arról 
beszélgetni Ibelső, keresztyén körben!, 
hogy a theológiai tudomány fejlődéséhez, 
új megállapításaihoz, vagy a  körülöt
tünk megváltozott és változó társadalom 
körülményeihez képest mint kellene tá 
m lást, hitvallást, evangelizációs gyakor 
latot reformálni, m int ellentmondást 
nem tűrő módon és hangerővel kinyilat 
koztatni egyfajta kegy^wegi irányzat 
egyedül üdvösségre vezető voltát!

Mindnyájan valljuk, akik a „reformá
tus keresztyén" <s nem n .Jtuhúrprotes- 
tán3") névre tartunk igényt, hogy 
üdvösségünk, váltsagunk kegyelemből, 
Jézus Krisztus által, a  Szentháromság 
Egys Jüanban való hit állal van Azért, ha 
ebben egyek vagyunk. Az Ige szavainak 
i'srf’tlogeson eltörő értclmezfeo nem len
ne szabad, hogy konfliktusokhoz vezes
sen. !

De ha a másféle ertelmezes meg nem 
tévtanítás, akkor nincs is tévtanítás? 
De igen sajnos van!

Úgy velem, egyetlen kozoe jellemzője 
van a kereaxtyénaég 2000 évet. történel
me során felmerült sok-sok tévtanitás- 
r.ak. míg 6z ebcedéaek. evangelizációk 
laz igaziak) átmenetileg Krisztusra, ki- 
gyelemre irányítják a hívők tekintetét, 
a lehiggadó gyülekezeti élet során, az 
Egyház táraidnlmi tménycsőriz-szerepé- 
nek előtérbe kerülésével, újból és újból 
elkezdődik a vmszakanyarvdás Idivatos 
kifejezéssel élve a visszarendeződésI a 
különböző rendű és rangú törvényekhez 
Ahelyett, hogy a (bármikori) egyház fo 
lyamatcaan hirdetné (hirdette volna): 
orom, boldogság, teljesebb élet az Úrnak 
útján járni, ismét követelményeket állít, 
s hozzá egyre szaporodó számban’ Nem 
csoda, ha a  külső szemlélő aszerint ku 
Innhözteti meg egymástól a felekezeteket

(meg a  kegyesség! irányzatokat isi, hogy 
m it tiltanak az egyikben, mit nem sza 
bad a  másikban, ill. milyen előírásnak 
kell elegei tenni az egyikben, a milyen
nek a másikban...!

A Lélek szabadságát hirdető kérész- 
tyéőségből így lett, ée leez újra meg újra 
.jetigio” (s megkötöttség; a vallás latin 
neve), 8 mind több religio!. .. Vagyis igaz 
síig, békesség, Szentlélek által való öröm 
helyett szigorú és még szigorúbb erkölcsi 
és mngatzirtAf.i szabályok előírása Jézus 
Krisztus a tételes; törvények helyére az 
„új parancsolatot" (Ján 13,34), n szere
tet törvényét állította, de ez 82 új pa
rancsolat az egyházak gyakorlatában 
sajnost ismételten el vész

C:«»k néhány példát szeretnek felso
rakoztatni a  mi Egyházunkban felbuk
kanó ilyen tendenciák közül. Miután 
különböző református gyülekezetekben 
megfordulok, meghallgatok evangelizáci
ósai és tanításokat, több helyen is szert 
tettem negatív élményekre Egyik evan
gelizátor p! kiemelte (miközben a  külön 
bűző bűnöket ostoroztál, hogy n 
„zugiváB” is bűn! Meg is magyarázta, fél
re ne értsük nemcsak n rémtegenkedé* 
bűn, hanem az is. ha egyáltalában ittam 
szeszesitalt!.. Egy másik prédikátor 
Egyházunk nmn jynkorlntát ítélte el ke
ményen, hogy nőket is lelkésszé üzentei 
(mivel „A tanítást nem engedem meg az 
asszonynak" I. Tim. 2,12) Mégsem ezek 
voltak a legmeglepőbb élményeim « vei 
natxozúaban, hanem amikor azt hallot
tam. hogy aki második házasságban él 
IL i. előzőleg elvált), az erkölcstelen, pa
rázna ember függetlenül mai hitétől, 
életmódjától! Ezt hallva feltettem ma- 
gomhun a  kérdést: vajun a  Református. 
Egyházban vagyunk e  még, vagy úgy ha
ladt előre az ókumené. hogy' mar kato
likusok lettünk?

Hadd’ne soroljam tovább n példákat' 
Úgy tűnik, hogy Egyházunk valóban 
szükséges megújulá-sát sokan n századok 
során mindig zsákutcának bizonyult mó
don, vngyis szigorítással, törvények auj 
kólájával gondolják mogvnláeítani. 
Dohát jó eredményre vezetett a Római 
Egyház tridenti zsinata annak idején’’ 
Jó dolog volt Hollandiában a .szigorú re
formátusok" egyházszakadást előidéző 
mozgalmié' Sem többet érne a tané nyék 
szaporítása helyett az üdvözúl&k seregét 
szaporítani a kegyelemről szóló kitartó 
bizonyságtétel általi

Korenpahik i Ixmzló

Megpihent kissé a zaklatott szív. 
s lélek.
Ámde egyszer csak egy szép 
tavaszi reggel 
Falu vége megtelt 
szerszámmal, emberrel 
Fel/eiigctt ajkukon a zsoltár ujjongva, 
Hogy: „Tcbcnncd bíztunk 
cicitől fogva!”
Nagy a bizoclalmunk Isten 
hatalmában.
Templom fog épülni itt az 
ingoványbán.
Amelyet igazan övéknek 
mondhatnak.
Amely ellene áll vésznek és viharnak. 
Falenge! ycs szekér, ló és ököríogat 
Hordta az anyagot, nem 
robogó vonat.
Egyre nő a kőhegy, mígnem 
megjelennek 
Rakni az alapot a 
mesteremberek.
Külső látszat szerint a 
templom alapját 
Messze Ibidről hozott nehéz 
kőből rakták.
Az igazi alap: a híveknek hite.
Amit nem látott az. egyház sok irigye. 
Gúnyos mosolygásuk az 
arcukra fagyott.
Mert nem nyelte cl a mocsár 
az alapot.
Hetiig kőfüijárták százszor 
is napjában.
A fai állott, s egyre nőtt az 
ingoványbán.
Dolgoztak serényen rajt* a 
munkáskezek.
Hordták az anyagot tovább a szekerek. 
Erőt .1 munkához nem az ital adja. 
Hanem a jó Isten, mindnyájunknak 
Atyja.
Fclüdihk lelkűk gyakran az Igéből, 
Lsznak jó nagyokat az élet vizéből. 
Határtalan boldog a szív és a lélek 
Munka közben is zeng 
vidáman az ének:
.Az Úrnak irgalmát őrökké éncklcm 
És hűséges voltát mindenkor 
hirdetem...”.

A nyár végére jár, augusztus utolja. 
Készen az új templom, ámde nincsen 
tornya.
A földi hatalmak ezt már nem engedték. 
A templomot is a faluvégre tették. 
Gondolták, hogy ha már el nem 
vehetik is,

(Folytatói a 8. Maian)

7



A Magyar C serkészcsapatok  Szövetsége 
m ás ifjúsági egyesületek között

I. rész
A magyar cserkészei megindítása 1909- 

10-hen reíi'rmálus KIÉ-vezetők érdeme. 5a- 
lassy A latiár swas és Mcgycrcsy Béla 
lelkese KIF.-iljak körében s/ervc/iék az első 
magyar cserkészcsapatot a/, angol K. Iliiden- 
Powcll (cserkész becenevén Bí-Pí) kezde
ményezése nyomán. A vüágcserkészet 
ke/delei hasonlóképpen a / angol protestáns 
keresztyén ifjúsági szervezel, a / YMCA kí> 
rcbe nyúlnak vissza. így kaphatta a huda- 
pesii KIE-hcn alakult cserkészcsapat az 1. 
sz. BKIE nevet, amikor -  ezelőtt 73 évvel 

az egyes cserkészcsapatokat a közben lét 
rejótt cserkészszövetség sorszámmal látta cl.

Az I sz. BKJE a későbbiek folyamán o. 
nevezetes, meghatározó, irányadó szerepel 
játszott. Onnan indult cl pl. a protestáns 
cserkészek hitéletének elmélyítését szolgáló 
l( III1IYS cserkészet; ez a csapat hirdette 
meg 1939-ben a regős-cserkészetet ís, mi
után már korábban is élen ján Karácsony 
Sándor vezetésével a népi kultúra ápolásá
ban (lásd a Cscrkész szí>veiség kiadásaiban 
1929-ben megjelent 101 magyar népdalt és 
193(Jban megjeleni ..Hegfis Kátét". Kará
csony Sándor tanulmányával 111. utószavá
val |. Az 1. a .  BK1I: volt egyik
megvalósítója a szakmunkát tanuló ifjak és 
gimnazista diákok együtt való cserkésszé 
nevelésének is. ami ..kihívás” volt akkor 
(1916-ban és később is) a jobbára „úri" cser- 
kés/mo/galommaJ szemben: s itt kísérletez
tek először a falust ifjúság 
cserkészcsapatainak a létrehívásával is (oz 
1920-as évek elejétől kezdve |.

iveknek az irányzatoknak, kivitemcnyc- 
zéseknek a felújítását hirdette meg a Magyar 
Cserkészcsapatok Szövetsége ív 1988-bcli 
újrainduláskor. I /eket képviseltük 1946-tól 
kezdve is a Magyar Cserkészfiúk Szövetsé
gében Karácsony Sándor elnökletével (én 
csak 1947 idejétől, a szovjet fogságból való 
hazaérkezésemtől vehettem részt benne az 
év végéig, mint a rcgősescrkés/r: országos 
vczctöiiszijc). Ezek újraindítására készül 
tünk a S/ovciscg újjáalakításakor 1956 bán 
is: cs magától éttetődő volt számunkra ez 
most is. az újraindítás első percétől, hiszen 
szövetségünk több vezetője közvetlen kap
csolatban volt az 1 sz BKIE-vel. Többen 
bekerültünk 'nár előbb közvetve is Kará
csony Sándor von/őkörébe, hiszen első 
„cserkészmestereink" még a fiatal Kará
csony Sándor tanítványai voltak az 1. sz. 
HKIE-hen mint egyetemi hallgatók.

Csak néhányukat említem: Stathmáry 
Lajost, a sárospataki. hódmezővásárhelyi is 
a pápai rcf. gimnázium nagy hatású tanárát

és cserkészvezetőjét, akit épp most ünnepel 
tünk 90 éves születésnapján:

A. Tóth Sáraion, a gödöllői jamboree fő 
tábortűz-vezetőjét, festőművészt, aki 1932 
ben került ifjú tanárként a pápai 
cserkészcnpat élére. 1980-Kin vettunk tőle 
(irök búcsúi Pápán 76 éves korában, ó  al
kotta a Rcf. Diákok Háza öreg cserkészei 
állal In és kiadott Elsüllyedt falu a Dunán- 
tálon c. híres szociológiai munka címlapját, 
és az 1CI m  IYS-cserkcszct jelképévé vált 
olajfestményt, amely most Szövetségünk fa
lát díszíti (korábban az 1. sz. BK1E cser
késző! t honának a falán függött);

Morvái Pétert (akt mér gimnazistaként ss 
tanítványa volt Sándor Wkxinaki. Szóvetsé- 
gunk elv'elnökét, tv 1. sz BKIE volt parancs
nokát. j  regŐMserkíVzet első országos 
vezetőtLszijét. jelenleg Szövetségünk egyik 
tiszteletbeli elnökei.

Másik tb. elnökünk Kovács Bálint, a K1E 
volt szervezőtitkára, ny. rcf. lelkész, a bu
dapesti teológia díszdoktora, (('ik kelten is 
túllépték ntór a Síi. életévet, Isten éltesse 
őket erőben, egészségben még sokáig!)

Itt kell végül megemlítenem az élők kö
zül. sajnos, viszonylag kúrán távozó Jánosi 
Sándort (Jutó bá'-t). aki a regőscserkészet
nek. majd I947.es cserkészetünknek ugyan
úgy egyik motorja volt. mim az )956-os 
újrakezdésnek. (Az ő „résen létének” kö
szönhető. hogy az 56-ix alakulás résztvevő
nek névsorai, s  más jelentések nem kerültek 

a szovjet tankok támogatásával visszatérő 
ellcnforntíalmár bolsevisták kezére. JuSó 
irányításával a november 4-rc virradó, remé
nyeinket romliadootő hajnalon a Nagy-Sán 
dór utcai Cserkészházbon minden iratot 
elégeltek, amelyek a szervezkedés résztve
vőből árulkodhattak volna.) Btbliás. hívő 
ember volt, akárcsak fentebb említett, nála 
idősebb cserkész parancsnokaink (creileti 
foglalkozására nézve műbúlorasztalix. mint 
cserkész .íz 1 sz. BKIE neveltje).

Visszatérve mai cserkészetünkre, az el
múlt négy évben eleget írtam már törekvé
seinkről (többek között a Reformátusok 
Lapjában). Remélem sokan olvasták Presbi
ter Testvéreim közül is; de félek tőle, hogy 
még többen nem olvasták. Tény ugyanis, 
hogy a mai magyar ifjúság s Ixmne refor
mátus ifjúságunk még nem talált rá igazán 
a cserkészetre, más ifjúsági szervezetek na 
gyobh kedve leségyiek örvendenek közöltük 

(Folytatjuk)

Dr. Bodolay Géza

Elnyeli a  mocsár, bármim építik is. 
Nem tudták szegények, hogy 
a hit oly szikla.
Mely minden viharnak ellenáll, 
ktbítja.
Egy szép augusztusi napfényes 
vasárnap,
Mikor még a mezők virágban 
pompáznak,
Felkerekedett c környék hivő népe, 
F gyülekezetnek Ls ifja és véne. 
Őrülnek boldogan a kedves ünnepnek. 
Mikor átadják a templomot Istennek. 
Gyerekek, felnőttek, ifjak cs Öregek 
Egyek az örömben, hogy ismét 
együtt lehet
A hívek serege, s  együtt énekelhet. 
Templomban szószékről 
hirdetheti ismét
A hú lelkipásztor, mint szokta, az Igét. 
Itt keresztelheti meg az újszülöttel. 
Imával, áldással bocsátva cl őkeL 
itt az Űr házában eskettél; össze 
A ház avulókat eggyé mindörökre. 
Isten szolgája, te derék lelkipásztor, 
ús te. Clcmcdctt, ős/hajú kurátor,
Ti tcmpiomépílő többi ismeretlen: 
Emléketek előtt meghajiunk e helyen. 
Kj tudja mely részén pihen temetőnknek 
Fáradt portelemé templom építőnek? 
Ha egy a sok kóz.ul sírjából kikelne. 
E kedves ünnepen köztünk megjelenne. 
Számon kémé tőlünk: van-e 
oly hit bennünk,
Amellyel hozzá méltóak lehetünk’! 
Kjbímánk-« vajon ezt a tekintetet? 
\fegy kisompolyognánk, mint a rossz 
gyermekek?!

Bizony, azóta már kétszáz év Icforgott, 
E templom kórul ts sok minden 
változott.
Messzené/ó tornya az ég felé mutat, 
Zúgó harangjai dicsérik az Ural. 
Orgonaszó mellett zeng 
a zsoltár, ének.
Nem a falak jelzik már a faluvéget. 
Nem tűnt cl a templom kétszáz 
év folyamán.
De eltűnt a mocsár, nyomát 
se látni már.
Mindez tehát annak ékes bizonysága: 
Nagy erő a hit! És nagy Isten jósága!

Kovács Sándor 
Bodajk

IA KsSujkt rtformáus egyhöt umf-t.máruá 
XO éívt évfantatéjdrűí.
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Imádság szabadságra indulókért

Kérlek, Uram,
azokért, akik szabadságra mennek, 
akik kifáradtak, .1 pihenésre szorulnak; 
őrizd meg óke! balesettől és veszélyektől, 
engedd őket igazár. felüdülni, 
szép napokat, boldog órákat megélni, 
s megújulton hozd haza őket, Uram.

Kérlek, Uram.
azokért, akik most úton vannak,
ismeretlen vidékeken, ismeretlen veszedelmek kozott.
végy le róluk minden otthoni terhet,
hétköznapi megszokást,
hogy erejük megújulhasson.

Kérlek, Uram,
tekints azokra is, a k ii nem mehetnek szabadságra, 
mert betegek, idősek, nincs pénzük erre, 
vagy éppen a háború határolja utakat, 
vagy az otthon, a fold féltése marasztalja őket.
Őrizd meg őket, a tápláld bennük a  reményt, 
mint jövőbeli szabadságuk zálogát

Umm, tanítsd meg nekünk,
hogy életünk akkor is teljes,
ha nem minden kívánságunk teljesül,
s házunk, falunk határát sokáig nem léphetjük át.
Uram, taníts minket otthon éa szabadságon; 
maradhassunk vendégszeretők és segítőkészek, 
hogy a h  csak !Artér hozzánk, jól érezze magát nálunk! 
Segíts hasznosan tölteni az időt, am it adtál nekünk.'

Uram. Te vagy az. Akt minket ta nagy útra küldte! - 
hisz egész életünk utazás.
Keriink, maradj mellettünk, velünk utunkon 
vándorolj velünk aötét völgyeken éa azédltő magaslatokon át! 
Vedd el csüggedésunk, üdíts fel Igéddel, 
vezess hazafelé,
ahová mindannyian tart in , még úton lehetünk!
Kérlek, Umm. Ámen.

-  bé-el

Dilemma...
Az utóbbi években több presbiterre) 

kerültem olyan kapcsolatba, hogy meg
ismerhettem hitéletük gondjait, dilem
máit. Kinek-kinefc más volt a 
problémája.

F. cikkben egy (nem valós) ember 
szájába adom a több valós dilemma 
összevont tálalását:

... Lehetséges az, hogy hatalmas 
meglepetésben részesülök az ítéletkor? 
Olyan is megtörténhet, aminek éppen az 
ellenkezőjére számítok?

Lehetséges volna, hogy balkézre ke
rülök? Jó-jó, minden ember bűnös; én is, 
de azért mégis csak van különbség em
ber és ember között!

Különben is ki kehilhet akkor jobb- 
kéz felől? Ami engem illet, én egész éle
temben templomba járó ember voltam. 
Presbiter vagyok sok-sok éve. Kevesen 
tesznek annyit az egyházért, mint én. A

lelkészem jobb keze vagyok. A munká
ban. a családban példát mutatok. S ezek 
után mégis lehetséges volna, hogy én 
nem a jobb oldalra jutok?

Nem. hát ezt igazán nem tudom el
képzelni. Ha én bal-kezre kerülnék, ak
kor hova jut a rabló-gyilkos? Ez 
igazságtalan ítélet lenne! Biztcnan nem 
történhet így! Valahogy másként lesz. 
B íz tam  van vaLimi megoldás!

Valaki feszegette, hogy mi lesz az én 
bűneimmel, s azt, hogy nem vihetem a 
mennybe. Jó, de, ha én nem vihetem. 
akkor m ás sem viheti, s így üres lesz a 
menny? Sok helyen olvasom a  Bibliából, 
hogy szeret az Isten! S hogy azt akarja, 
hogy minden ember üdvözöljön, h i^y 
() búnbocsájtó Isten.

Én azt érzem, hogy a Jó Isten majd 
megbocsájt. \ ’a de... mindenkinek? Ak
kor meg ki jut balkéz felől? Senki?

Nem értem az egészet, de hogy ná
lam m tus m in ién  rendben, azt érzem!

Múltkor olvastam a Bibliámban, 
hogy .előtted ettünk, ittunk és utcáin
kon tanítottál... nem tudom honnét va
lók vagytok, távozzatok tőlem!' Ha ez 
rám Ls vonatkozhat, akkor borzasztó! 
Nem... talán ez rám nem vonatkozik, 
de honnan lehet megtudni az igazságot?

Én jobb-kéz felől akarok kerülni! Ne
kem üdvösség kell! Mit tegyek?

Minél jobban akarom, annál jobban 
félek, hogy baj lesz. Azt hiszem, a leg
jobb, ha kérem az  Istent; teremtsen ben
nem világosságot. Mi lesz velem? Most 
minden úgy összekuszálódott, minden 
olyan sötét...

Vándor Gyula
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LEVELESLÁDÁNKBÓL
.Református Presbiteri Szövetség
Budapest. Ráday u. 2H
Holla Tibor titkár urrtak

lisztéivé szereteti testvéreink az l 'rh o r

Elérkezett végre az a szép nap :s, hogy beszámolói kulJhcssek a kunszcnlnnklíjsi Presbitcn Szövetség és a Gyülekezet életéről, munkásságáról 
Hz ívben mar többször is volt alkalmunk kifejezésre juttatni ko/nssegúnkben hogy akik „egy Lélekkel itattak meg", azok képesek arra 
Ka nem is erejüknél fogva hogy munkásai lehessenek .-ez /b ő i Országának lan na.-bon három presbilci testvérrel együtt voltunk, az előző 
cv beszámoló-közgyűlésen Mmdannytunk szamara igen havznns volt .v ittlétünk Sok mindent hallottunk, amit egymás közt is megbeszéltünk 
és ut.irui lelkészeinkkel is megbeszél lünk Majd a nagy Gyülekezetben is, amennyire ez tőlünk teli, tudasílnltuk Ma az Úr is akarja, ez évben 
i ri fog a tagságunk létszáma. S ez márts örvendetes esemény! tudjuk azonban azt is. hogy Isten nem o nagy számokai nézi és az Isten 
Országában a legnagyobb szám az egy. Áprilisban Izsákon volt egy körzeti gyülekezeti és presbitcn összejövetel, amelyet wintén nagy haszonnal, 
immár 14 gyülekezeti munkás es presbiter képviselt. Ott mik mindent hallottunk ismét, amely előbbre viheti eleiünket, ha engedelmesen hallgatunk 
a mi Utunk szavára. Ezt szolgálják ezek az erősítő összejövetelek Üc házunk táján is sok reményt adó szolgalat és munka folyik

Ialán első helyen említenem a fial. Iclkésznőnk ifj Szókéné. Barúeai Judit immkásMgál, aki az elmúlt cv nyara óta szolgál gyülekezetünkben 
6  nemcsak a beosztott Iclké.szi munkál végzi - szenntem - igen jő lelkii.smereltel. hanem vezeti a gyülekezet énekkarát is Most epper. egy 
énekkari találkozom készülünk, amely liszakcoOxn Ing megtartatni május ti-en Másodszorra tenném a szintén ifjú Kovács Sándor tcol hallgató 
testvéreink ifjúságunk fcttxXb odaadó. önzetlen és kr.s/tusi szerétéitől fűtött munkáját. egymagában a. srácát eme, ha nem tudnánk, hogy 
nincs soha egyedül, mert hi.vtn „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten liiunak hivatnak".

Sok őrömmel számolunk be arról is hogy idős Idkeszha/aspar testvéreink erejüket es idejüket nem kímélve, áldozatos munkával dolgoznak, 
hogy az általuk elkezdett sok-sok munka bevégződheucn Isten dicsőségére. Nem erezzük sem ige hirdetésük, sem egyéb gyülekezeti munkájukun. 
hogy .immár nyuga ómba vonulnak Úgy ;• v iss/akapoit Református Baksay Sándor Gimnáziumban, mint gyülekezetünkben óriási munkálatok 
felvnők li/ck nemcsak lelki-munkák, hanem főleg anyagi, gazdaságiak -. amiben szinten minden erejükkel részi vesznek mindketten Pólyák 
.i gyönyörű urgcxva felújítási munkája, ami sok-v* szolgalatot kíván nemcsak Iclkcxznönklőá. hanem a gyülekezel részéről is Hogy otthonosabban 
erezzék magukat az orgonáépiiók. .dónként egy-egy ul sülcménnyel. pogácsává!, üdítő itallal lepjük meg őket Ez mindannyiunk erőmét szolgálja 
Tú: vagyunk a konfirmáció szép. ünnepélyes alkalmán es Nagy örömmel írhatom le. hogy sok és kedves fiául találkozhatott ezúttal is az. 
Ur Jézus megszólító s/crctctcvcí Hisszük, hogy ..akik az Isteril szeretik, azoknak minden javukra van" Ebben n reménységben és hitben 
küldjük m<ssl is beszámoló levelünkéi. Kedves Testvéreinknek és kérünk mindenkik hogy imádságaikban ne feledkezzünk meg egymás munkájáról 
sem. úgy .« Református Egyházban, mim n világban végzendő munkáinkról Testven szívvel koszonljuk mindannyiójukai és kívánunk erőt. 
egészségéi, sok áldási mennyei Gazdinktól, továbbra is végzendő feladataikhoz

Kunatcatmiklós, 1993 május 25
Jóim  Im riní

mb tudósító

„Gondolatok .. májusi talh-i presbiteri konferenciáról A Ounamcllcki Református Egyházkerület és a Magyar Református Presbiteri Szövetség 
május -tó i 9-ig kétszer három napos konferenciám hívta meg a Gyülekezetek gondoláit, küldötteik hogy megismerjük az ujjaalakuló tár- 
vhI.iI irtunkban Egyházunk időszerű kérdéséit és beszeljünk azokról. E sorok írója is nagy virakoziósal tekintett a konferenciára s nagyvas meg- 
ds'lvbcntcttc, hogy a mintegy több mint kétszáz gyülekezetnek kiküldött meghívásra a kei nap alatt mindössze 65 gyülekezet küldte le gondnokait, 
küldötteit Amikor ezt láttam, presbiteri eskümre gondoltam- „Az Egyház hasznai a magam hasznának eleibe helyezem " He! es milyen a 
felelősségünk, amikor ilyen alkalmon nem vesznek részi -  meghívottak? A szolgálatok megnövekedtek, azokat igényük a Gyülekezetek. Bi
zalommal tekintenek a Presbitériumra, hogy ezekben példamutatóan dóljamak. Minden presbiter szolgálatára szükség van Az alakúin tár
sadalomban d  kdl foglalnunk szolgálatainkkal helyünket “

Ur. Ványi Jtnó
Budapest Külső Kelenföldi jegyző

A tujafa
Szép kis tujafiik.it ültettem úgy ? X évvel 

ezelőtt a hatsó traktuson, sorjnhnn, egymás 
melle az udvammhan Nőnek, növekedtek is 
szépen a gonthz. apuUs. oottv.es. táplálás se
gítségével lódról évre gyönyörködtetve ben- 
nunkei Az idei tavaszra már 2.5 nvresre 
növekedtek, s lombjuk szép, sötéten /óidéit. 
\  tel vcgefclé észrevettem, hogy az egyik, úgy 
köZCptájon. tálán a legszebb, halra megdőli es 
ii SórAc elcsavart Kiolt Vajon mii lehet es keli

vele tennem, tűnődtem tnapimbun’ Azután 
mennyei Ciazdtímhsv. fordultam tar-ácsért S 
nemhiába kérdeztem Öt! Amint a fold fagya 
kiengedett, egy erős kötéllel a kó/eptájon át- 
kótve törzsét lerögzítettem a másik, mellette 
álló I úja fa törzséhez S lám. a föld fölötti resz 
néi közvetlen n lozz.sc mellért, egy nagy lyuk 
támadt, amelyet viszont téglákká! betöltöttem. 
Az így megtámogatott tujala kél három hét 
alatt, lassan, szépen visszatért az eredeti po

zícióját** Majd a segítséget nyújtó kőidet is 
le leheléit venni a törzséről

Mi hányszor szorulunk rá. Iiogy lelkileg 
megtámogassanak bcnnünkcl, mert lelki-iör- 
ZSÜnk, gerincünk megtörik, s rendellenes ícj- 
lődesnck vagyunk kilévc emiatt’ Egyedül az 
Úr a megmondhatója' De mily kegyelem, ha 
Ő mindent megtesz, hogy ne rendellenesen fej
lődhessünk Áldjuk érte Őt. a jő Gazdal'

J ó f r
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f lk n  SZÖVETSÉGÜNK ÉLETÉBŐL f l f t
iá- Kétnapos körzeti presbiteri konfe

rencia volt február 13-14-én a Bu 
dapesl, Rákosligcti Egyház- 
községben Nagy Ferenc József. <ir. 
Füzesi Zoltán, Szombathy Gyula. 
Lukácsi Gábor, Falta Tibor és Ko
vács Péter szolgálatával. Megrázó 
volt ;t délvidéki menekült-szolgálat 
beszámolója az otthoni helyzetről 
Felüdülés volt az ifjúság zenei 
szolgálata.

cr Egyházmegyei presbiteri konferen
cia volt február 28-án Pécsett, ahol 
Bognár József tartott tájékoztatót 
Szövetségünkről.

tv  Kétnapos presbiteri konferencia 
volt március 19 21 én Mátraházán 
a Budapest-Északi Református 
Egyházmegye presbiterei részére 
A szetvezést dr. Ritoók Pál zsinati 
tag, Szövetségünk helyi szervezi- 
lének vezetője végezte. A konfe
rencián sok áldást vettünk 
Szolgáltak: dr. Ruoók Pál, dr. Rt 
toók Pálné. dr. Papp Vilmos, dr 
Füzesi Zoltánná, Ónodi Szabó Sán
dor, és Hönlich Róbert.

tv  A Dunamelléki Egyházkerület 
presbiteri konferenciája volt április 
3-án a Kálvin téri templomban. Dé
lelőtt egyházkerületünk tskolaügyct 
voltak az előadások témái. Előadók 
voltak, iNagy István, dr Bibó Ist
ván, Abltm czy Gábor, Bognár ló- 
zsef és B ános Zoltánná. Dr 
Hegedűs Lóránt püspök dr Bay 
Zoltánról tartott előadást.
Délután csoportos megbeszélése
ken vitattuk meg az iskolák kérdé 
seit és a napi problémákat. Az 
úrvacsorái istentiszteleten dr Boly 
ki János professzor hirdette az Igét. 
Dr Hegedűs Lóránt ágendázott, ér 
lékelte a konferencia tevékenysé
gét. majd kitekintést adott 
egyházunk jövőjére. A zárónyilat- 
kozatot Ballti Tibor olvasta fel.

ni A Kárpátaljai Alsórcmetén ülése
zett április 20 23-ig az Egyetemes 
Magyar Református Zsinat előké

szítő bizottsága. Szövetségünket a 
főtitkár képviselte. Ezen a konferen
cián az esperesek mellett a nem-lel
készt küldöttek is résztvetlek.

»i- Tahiban volt május 3-9-ig 3 Du- 
namclléki Egyházkerület gondno
kainak kétszer 3 napos 
konferenciája Nagy örömünkre 
szoltált, hogy előadást tartott a 
Holland Egyházak diakóntat szol
gálatról Jan v. d. G raaf főtitkár úr. 
Szolgáltak még: Balta Tibor, Me- 
rétey Sándor, dr. Füzesi Zoltán. 
(minden este cvaogéiizált), Molnár 
Miklós, Barátossy Jenó, tlr. Toros 
László. Alföldi Boruss Dezső, Bog 
nár József és Vándor Gyula. 
Többen kinyilvánították vélemé
nyüket, hogy folytatni kell a gond 
nokokkal való cgyütilétckci

r r  Körzeti presbiteri konferencia volt 
május 13-án Érden Szövetségünk 
életéről Bognár József Urlott tájé
koz la tót

c* Nagydorogon (Tolna m.) volt tná- 
|us 15-én prcshitcn konferencia. 
Szolgáltak: Böttger Antal. Bálid Ti
bor és Vándor Gyula, aki ének- 
gyűjteményéből új éneket is 
tanított.

»vr Debrecenben volt a Tisztántúli 
Egyházkerület presbitert konferen
ciája május 22-én. melyen megala
kult a Presbiteri Szövetség 
Tiszántúlt Tagozata 
Délelőtt a Nagytemplomban voltak 
a szolgálatok. Felemelő érzés volt 
a több mint Száz gyülekezetből jött. 
6-7 száz presbitert együtt látni. Kö
zöttük professzorok, esperesek és 
számos lelkipásztor is volt. Zengett 
az Istent dicsőítő éltek.
Szolgáltak: dr. Kocsis Elemér pus
zik igehirdetéssel, dr. Btxlnár Ákos 
köszöntésekkel Nagy Ferenc József 
elnök a presbiteri Szolgálat megújí
tásának kérdéseitől tartott előadást. 
Kovács Péter előadást tartott: A re
formátus agrárértelmtség és az 
egyház kapcsolatától

Ezt követte a Tiszántúli Tagozat 
megalakulása és a tisztségviselők 
megválasztása.
Elnök: dr Bodnár Ákos  főgond 
nők.
Alel nők: dr. Veress László 
Titkár: Nagy Lajos 
Pénztáros: Torma Károly 
A vezetőséget egyhangúan válasz
tották meg.
Ezek után megválasztották az 5 ta
gú számvizsgáló bizottságot, majd 
a kilenc egyházmegyéből 2-2 fő 
választmányi tagot választottak 
Az új tisztségviselőket szövetsé
günk elnöksége nevében Bállá Ti 
bor főtitkár köszöntötte A közös 
ebéd után a Kistcmplomban foly 
látódon a konferencia. Bállá Tibor 
főtitkár a Magyat Református 
Presbiteri Szövetség munkájáról, 
küldetéséről és feladatairól szólott 
Dr Bodnár Ákos a Magyarországi 
Református Egyház és a Tiszántúli 
Egyházkerület helyzetéről és 
missziói küldetéséről tartott előa
dást. Egyben megköszönte a meg- 
választotl tisztségviselők nevében 
a kapott bizalmat 
Ezt követte dr Kocsis Elemérre 
főtiszteiéül asszony, aki meleg sza
vakkal szólott a jelenlévőkhöz. 
Személyes bizonyságtételét a Rí 
formátus Nőszövetség. Tiszántúli 
Egyházkerületi tiszteletbeli alclno 
keként mondotta cl. A Himnusz 
eléncklésc utált dr. Bodnár Ákos 
áldásmondásával fejeződött !x: .i 
jól sikerült konferencia.

tv „Az európai államok és az egyhá
zak kapcsolata a megváltozott vi
lágban” c. nemzetközi konferencia 
május 26 28-ig volt 15 európai 
ország egyházi és állami képvisc 
lói tanácskoztak az állam és az 
egyházak kapcsolatának jogi. poli 
likai, gazdasági, oktatási, egész- 
ségügyi és vallási kérdéseiről. A 
Parlament Vadász, termében dr. J e 
szenszky Géza külügyminiszter 
adott fogadást
Szövetségünket a főtitkár képviselte
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KÉRÜNK, URUNK, JÖJJÖN EL EZ A NAP 
MINÉL ELŐBB, BOSZNIÁBAN, A BALKÁNON, 

EURÓPÁBAN, S AZ EGÉSZ VILÁGON,
S LEGYEN VALÓSÁGGÁ E KÉP ÜZENETE!

ISTEN
TENYERÉN

ÉLETEM OTT VAN 
ISTEN ll-NYFRÉN 
AZÉRT NEM 
FÉLEK ÉN.
BÁRMI FAJ NEKEM: 
MOSOLYOG A SZEMEM. 
SZÁZ JAJSZÓ 
K ö / ö r r  i s  

BÍZOM VAKON.
HITEM FF.I.
NEM ADOM! 
RÁMTÖRHET VADUL 
EZF.R BAJ VESZÉLY: 
ISTEN ÍGY SZÓL:
NE FÉLJ!
MIÉRT IS MITŐL IS 
FÉLHETNÉK ÉN:
AZ ISTEN ELNYER ÉN!?

K É R E L E M
SZERETETTEL KÉRJÜK 

GOND- NŐK ÉS PRESBITER 
TESTVÉREINKET ARRA, HOGY 
PRESBITERI ÜLÉS KERETÉBEN 
KÉRJENEK FF.L. EGY TESTVÉ
RÜKET A

P R E S B I T É R I U M!
S A J T Ó T U D Ó S Í T Ó

SZOLGÁLATÁRA. FELADA
TA. HOGY LAPUNKAT A GYÜ
LEKEZET FONTOS ESE
MÉNYEIRŐL A PRESBITERI 
SZOLGÁLAT HELYI FORMÁI
RÓL, PRESBITEREK VÉI.EMÉ- 
NYFRÓI ÉS ÉLETÜK KÖZ- 
ÉRDEKET IS SZOIGÁLÓ ESE
MÉNYEIRŐL TUDÓSÍTSÁK A 
BEÉRKEZŐ HÍREKNEK KÖVET- 
KFZÓ SZÁMUNKBAN HE1YT 
ADUNK. VÁRJUK A PRESBITÉRI
UMOK DÖNTÉSEIT ÉS A SAJTÓ- 
TUDÓSÍIÓK MIHAMARABBI 
JELENTKEZÉSÉT A SZÖVETSÉG 
CÍMÉN HÍREIKKEL:

PRESBITER SZERKESZTŐSÉGE 
1092 Budapest 
Ráday utca 28.

KÖSZÖNETTEL ÉS
á l d á s k ív á n á s s a l

Az ELNÖKSÉG
^ ____________________________ /

A .IV a ta ír ' című lap a 
Magyar Preibilen

Szflvrti/g
hivatalm időszaki kiadványa 

Megjelenik ívm lo ha! alkalomirwl 
A izerkeiztőtií/cittOg ugyai 

dr BodoUy Gé/3 
di Kilóik Ziigirwod, 

Hfgyl-Fűdős líTván. Papp Vilmoi 
Vándor Gyula. Füle Lajos 

Felelős s/nrkwHŐ Bíkeíi Lajos 
Felelflv kiadó: Nagy ícrm r |ó/wt 
Szerkesztőiig: Mag var Református 

Presbiteri S/Oveúég Irodája, 
1092 Budapest. K-iday u 28 

Kis/Qll az AMEKO ö t 
nyomdájában

Felhős vezető Kővár i Gábor

\ Egy példány ára 15.- Ti

/
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