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A természetes emberben féktelen 
bosszúvágy lakik. Példa erre Nagy 
Újíts király feleségének szörnyű 
számlája:
Középső ii[jainért veje, lánya vérét, 
Pints vérem hullásáért mituk-n 
nemzetségét!

1:7 a leszámolás léit egész nem
zedékeket kiirtó vérbosszúvá. Az 
Ószövetség ezt a féktelen bosszúvá
gyai igyekezett korlátok köze szó 
rit.ini. Ezért állapította meg a 
megtorlás jogát, az un tus tulioms 
rcndelkezt'-séi. í zt Mózes könyvé 
ben így olvashatjuk: ..Ha valaki les 
ti sertést követ el honfitársán, azzal 
úgy bánjanak, ahogyan ő  cseleke
dett: törést, szemel szemért, tógát 
fogért. Amilyen testi sértést követeit 
el. olyat kövessenek el rajta is."

Jézus korában ezt az ószövetségi 
törvényt talán már nem hajtották 
végre minden alkalommal betií sze
rint. Az elkövetett sérelmet pénzbír
sággal váltották meg. De az 
együttélés elve a ius talionis volt. 
Viszont nyilvánvalóvá lett. hogy ép 
pen a megtorlásra való törekvés tci- 
lc lehetetlenné a testvéri \iszony 
helyreállítását, mai fogalommal: a
békés egymás mellett élest.

Jézus e parancs magyarázatában 
nem azt mondja, hogy a rosszéit ne 
adjunk rosszal hanem a/t. hogy a 
rosszén jói adjunk. Kálvin szerint c 
hely legjobb értelmezője Pál apos
tol. .imikor azt tanítja: Ne győzzön

le téged a rossz, hanem te győzd le 
a rosszal a jóval. Ugyancsak Kálvin 
mondja, hogy Jézus itt u szenvedés 
ínját állítja a tanítványok elé. mert 
Csak így valósítható meg a békés 
egymás mellett élés Egész életünk

ben magunkra kell vállalnunk a sok 
méltatlanságot. Jézus kiterjeszti itt a 
türelem törvényét, hogy tűrve tanul
junk meg türelmesnek lenni.

Jézus haront példán szemlélteti a 
tanítványok követendő magatartá
sai. Az egyikben a lestünk, a má
sikban vagyonunk, a harmadikban 
szabadságunk van megtámadva. 
Nézzük i: három jxildál egyenként 
..Annak, aki arcul üt jobb felől, 
tartsd oda másik arcodat is." Itt a 
tvsiunk van megtámadva. brutáli 
san. bántóan, megalázó in. Erre Jé

zusnak ez a válasza: tartsd oda má
sik arcodat is Azaz, ne csak oda 
üss. ide is üss! „Ha valaki peres
kedni akar veled, cs cl akar ja venni 
alsó ruhádat, engedd át neki a felsői 
is." Itt a vagyonunk van megtámad
ni, kíméletlenül, minden emberi ér
zés nélkül. Az eredeti szöveg 
ugyanis itt azt az mgszmi alsóruhát 
említi, ami utolsó darabja öltöze
tünknek. Jézus erre azt válaszolja, 
hogy az ilyen kíméletlen pereske
désben a tanítvány engedje át kö- 
penyszerü felsőruháját is. amelyet a 
mózesi törvény szerint legalább éj
szakára vissza kellett adni. men az 
1 akaróul is szolgált.

-  „Ha pedig valaki egv mérföld 
nyi útra kényszerít, menj cl vele 
kettőre.” Itt a szabadságunk van 
megtámadva. Az eredeti szövegben 
perzsa eredetű szó van, mely a 
kényszerszolgáltatások követelését 
jelenti: kényszermunkát. Itt Jézus 
olyan esetet említ, amikor valakinek 
jogtalanul lefoglalták az állatát clő- 
fog.mil. Gazdája csak ügy kaphatta 
azl vissza ha maga is elment vele. 
Jézus azt tanítja, hogy aki egy mér- 
fÖKInyi, azaz 1-178,5 méter útra 
kényszerít, azzal menjek el két mér
földre. Ravasz Lászlói idézem: Ez 
a második mérföld az éle? nagy rá 
adása. A kötelesen leiül való elet 
tékozlás. Az anyának, a hősnek, a 
szentnek, a barátnak boldog, de ha
lálos áldozata. Ezek az életnek azok
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KGYMÁS VÉDELMÉÉRT
(Folytató* m  1 oldalról)

a területet, ahol nem érvényesek a 
józan esznek, a jognak a szabályai, 
meri ez az önfeláldozás világa. 
Mindezekben egy önarckép vonása
it fedezzük fel, mely a kereszt alatt, 
a nagy sóiéiban kezd teljes lénnyel 
ragyogni.

h három példához Jézus csatol 
egy negyediket is: Aki kér tőled, an
nak adj, és aki kölcsön akar kérni 
tóled, attól ne fordulj cl. Amíg az 
első három példa arra tanít, hogyan 
kell a bántalmakat elviselnünk, c 
negyedik azt mutatja meg. hogy kell 
készen lennünk a segítségre. Mert 
a bántalmakat elviselő szív es a se
gíteni kész ugyanaz ezt keresi Jé
zus az öveiben, bennünk.

Mondjuk ki őszintén: Mindez na
gyon szép itt a templomban. Sőt 
annyira szép. hogy a mindennapi 
életben megvalósíthatatlan. De van- 
e jogunk így gondolkodni? Van-e 
jogunk félieiulni Jézus parancsait, 
amelyek azért adattak, hogy az cm 
béri együttélés alapelvivé váljanak. 
F.rrc azt válaszolhatja bárki: Mutas
sak olyan embereket, akik így él 
nck, akik a gonoszt jóval akarják 
legyőzni. Nos, mulatok. Az Anyj- 
szentegvház történelme azt mutatja, 
mindig voltak, akik Jézusnak ezt a 
parancsát komolyan vették. F.rrc 
megint azt lehet felelni: Nem tör
ténelmi példát kérünk, minket a je
len érdekel. Nos. Istennek legyen 
hála. a 20. században is voltak és 
vannak ilyen emberek, két nevet em
lítenék: Mahauna Gandhi (1K69- 
194S) indiai politikus, a nemzeti 
felszabadító mozgalom kiemelkedő 
vezetője. A másik pedig Martin Lut
her King -  amerikai baptista lelkes/. 
Az ő nevükhöz fűződik az erőszak
mentes tit. Mindkettő' erőszakos ha
lállal hall meg, akárcsak Jézus!

Gandhi a másik orca odatartáséí- 
miA (ézusi tanítását alkalmazta népe 
es nemzete szabadságáért vívott 
harcában, ezt hirdette ..Lehet, hogy 
sok vernek kell folynia, amíg sza
badságunkat elnyerjük, de az a mi 
vérünk legyen.” Gandhi felismerte, 
hogy meg nem érdemelt szenvedés

megvált. Mindazt, ami alapvető je
lentőségű egy nép számára, nem le
hel csak ésszel elérni, szenvedéssel 
kell azt megszerezni, tanítja. A 
szenvedés végtelenül erősebb hata
lom, mint a vadon törvénye. Meg
változtatja az ellenfelet és 
megnyithatja fülét, amit az értelem 
szava bevár.

Martai Luther King pedig arra 
mutatott tá. hogy ez az út valóban 
szélsőséges út. De nem űrről van 
szó. hogy szélsőségesek vagyunk-e, 
hanem arról, hogy miben vagyunk 
azok. A gyűlöletben, vagy a szere
idben? Az igazságtalanság fenntar
tásában, vagy az igazságban. 
Példának a golgotái eseményeket 
állítja elénk. A Golgotán tölteni drá 
mai eseményeknél három embert 
feszítettek keresztre. Ne felejtsük el. 
hogy mind a három ugyanazért a 
vétekért jutott a keresztfára: szélső 
ségesek voltak. Kettőjük a romlott 
ságban volt szélsőséges, s ezért 
melyen az embert színvonal alá 
süllyedlek. De egy. Jézus Krisztus, 
a szereidben, az igazságban és a jő 
ságban volt szélsőséges. * ezáltal 
mérhetetlenül magasra emelkedett 
embertársai fölé. Ilyen leremlő szél 
sőségcsckrc van égető szüksége a 
világnak.

Mit felélhetünk erre? Csak ezt: 
Jövel Uram Jézus, és légy bennün
ket ilyen teremtő szélsőségekre kő 
pcs emberekké. Mondjuk együtt 
Karácsony Sándorral: „Nagyon ki
csi probléma az alsóruhákc annak, 
aki megtapasztalta, hogy az ő bü 
nőiért egyszer megosztozkodtak Va
lakinek a köntösén. P.gy mérföldet 
menjek-e vagy kettői: édes mindegy 
már nekem, akinek a kedvéért ke 
reszttel a vállán a Golgotáig van 
szorgott Istennek Szent Fia. Adjak 
neked? Adok jó szívvel, úgysincs 
már nekem magamnak semmim, 
úgy cl vagyok adósodva: elengedlek 
minden bűnömet. Ne kérjem 
vissza? Dehogy kérem, dehogy, jaj 
volna nékem, ha az ártatlanul ontott 
vert megkérnék rajtam, a halálnak 
es pokolnak gyermekén!

Hargita Pál 
PájNJ

JO-XÁSZOX

■Te. a \ i  fö lö ttú n £  vagy;

■Te. afe egyikek. vagy:
•Te. aki Vagy -  
miben núnk is,
hadd láthassanak. mindnyáján 'Téged 
-  enbennem is;
hadd feszit fosson elő a Te utadat, 
hadd köszönjem meg neked mindazt, 
ami történik vetem; 
hadd figyelhessek mindig másolj 
szükségeire.
‘Tarts m eg s z e m e  te jb en , 
ahogy kizártságod szerin t én is

megtartó^.
mindenkit az enyémben.
Maid irányuljon bennem minden 
ü- •Te dicsőségedre.
£\í essem sohasem kétségbe.
•Miveí fezed oltalmában vagyok 
> nej minden hatalom és jóság.

X -Hfr X

Mindenha tó. . 
bocsásd meg 
kételyeim, 
haragom, 
búszfeségem.
Irgalmad 
aiazton meg. 
szigormi emeljen f t í

Dog Hammarstyőte!

HAMMAR8KJÓLD, Dag iJónnóctng, 
1995 Afrika, 1&6*| l '« ( l  OOMútuo, f>ozó- 
‘ jf> -V0 orra ösztönözte, hogy ók*ót ,ko 
ru-k mogszt^-fciöító'-ok' sztígótaíáhft 
Ál -Ad Vml az ENSZ fá<i>.óra mindon 
ere-.cviz a nóook kórós. beket ipe/kodotl 
ctSTOidlIn.-. Egy* Nveutíoe ülj ón repü- 
iógvpdto’rncuitío'-eóg áldozata lan Ha
lála után megkapta a  Bóko Nobá d$at
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A P R E S B IT E R  K IS K Á T É JA

AZ ATYA IST E N R Ő L
O lv a d a n d ó  a  1 le id íd l ie rp i K á té  2(>. k é rd é s i-  é s  fe le le te

Jézus születésétől fogva síén Pia s- 
tan potí‘3 Atya. mert Fia van Mi gyerme- 
kei lehetünk az örökbefogadás jogán s 
ezen neveznetek Ót Atyánknak Ré
szünkről ez n*m túlzás nem mértéktelen- 
sog, nőm orzolgősség Ezzel a nówoi a 
legteljesebb tszteloacást juttatjuk kifeje
zésre A Szent >ás Kálvin és 3 református 
hitvallások reálisan szóira*. Istenről, ezé*: 
hívják Ót Atyának Istennek az .atyasága' 
a legsajatosabb minősítése es minősége 
Az Ószövetségben az atya-fogalom Isten
re vonatkoztatása összefügg azzal hogy 
ót Rontanék főkitt állónak képzelték, no 
velő. segítő támogat c leik ülőt únek „Ami- 
fyon irgalmas az apa fiaihoz, olyan 
irgalmas az ÚR az ístenfékSkhóz' <7sói 
103.13) Az Újszövetségből! tovább ti 
nomu az atyai arc ra zo nt.i a jövőben «  
gondot visel övéire _A ,'i 4fyafck pedig 
tudja, nogy szükségetek van ezekre* (Luk 
12.30|, gy az eledelre az öltözéké . 
-eqfontosabb az. hogy megígéri a bocsá
natot ... bocsássalök meg, na valaki el
len valami panaszotok van, hogy mennye< 
Atyátok ts megbocsássa nektek vőtkttrie 
ko t' (Mk 11,25} Vágy emlékezzünk orra 
az aram gyermeknyelvbc. vett szó'a, ami
vel Jézus, na|ű  később Pál lordul az 
Atyához ABBA -  ( -  Atyám Aiyécském) 
Így (ti Mk * 4 36 bon Róm 8,15-ben os 
Gál a fi hun Ez n 'orma. sem a korább 
időkben sem Jézus korában nem vöt á  
tarában használatos Vele Urunk a <egme- 
tyebb bizalmat es a legszorosabb 
meghitt kapcsolatot, kötődést tejezte ki. 
Ahogy Jézus egész életében es minden 
élethelyzetben teljes bizalommal véli az 
Atya iránt, úgy letelünk mi is. Hiszen 
. valóban Isten gyermekei vagyunk’ 
(Rom 8.16)

Egy életképpel azt mondhatnánk 
amikor egy férfi házasságot kút egy óz 
vogyasszonnyal, akinek már vannak 
gyermekei akkor azokat is eifogsoia 
Talán nem azért m er ők |ők. szépek, 
kiválóak Lene- hogy mindannak h. ával 
varnak, átlagcyetmekek' De szereti 
őket. mén ók n hozzátartoznak usszo- 
nyához Érette szereti őket is. Az Atya 
is így adoptál, fogad el, szeret mi-ikot 
Jézus Krisztusért Azt s mondhatjuk 
szemeyes életünknek, a világ cetének 
tengelye középpontja a Krisztus-ese- 
mony, a váltsagnú. Innen  szemlelve 
ehnez v.szonyitva rynk  meg, tárul tel 
eö ttjnk  mmoernek igaz értelme M n- 
denfe'e létezés alapja mindenek To 
rentóie ugyanaz aki . Jézus 
Krisztusban ta átkozik vetünk s Ó az.

aki Jézus Kiisztusfcan győzelemre viszi 
az Igazságot" (Barth Karoly)

.Az az Isten, aki Jézus Krisztusban ne 
künk Atyánk, egyben az egesz világnak 
es személyünknek is Teremtene. Ugyan
azzal a szeretettel hív lébe minket, mmt 
amivé Fiat érettünk feláldozta. Mindnya 
ián az ó  szeméyos gondolata vagyunk 
Mindnyájan az Ó sze le té b e n  fogantunk 
és szeretetebcl születtünk - A ktsgyer- 
mek megkérdez, ecesapját: -  Papa, 
mondd el. hogy lettem énT M>re az édes 
apa elkezd magyarázni az élet kél sejt 
találkozásából jón létre Aztán napköz 
ben a játszótéren m égkordoz ugyanezt 
az édesanyjátö Ó pedig így válaszol: -  
Mivei édesapád es én nagyon szeretjük 
egymást, együtt megígértük a  szerető s 
lennek, hogy ha megajándékoz minket 
egy kisbabával, azt igazán szeretni fog 
jjk . Hát így szü-eltél meg, kisfiam... A 
mama a  szu eles titkát nem magyarázza 
hárem a szeretetnek tudja be Érvényes 
ez a teremtésre is: a tudomány okokai 
összefüggéseket, törvényeket keres a bt 
azonban Isten szerete-tének megnyivánu 
lését látja a 1 orom testien is

A Krisztus-esemény az elsődleges, a 
világ teremtess a másodlagos Hiszen 
nem a .xu-sszak' határozzák meg azt 
hogy milyen, darab menjen a színen, na 
nem az előzetesen kiválasztott darab alá 
kutatja ki n díszleteket a kulisszát A 
díszletek értelme es célja a MÜ-oen. a 
da'abban van A teremtes így díszlet an
nak a műnek a m eló és kifejező bemu
tatásához, amit isten az embernek kíván 
elővezetm a Krisztus-eseményt szere 
telének teliesseget, tökéletes művét Ez 
zel a győzedelmes bár sokszor drámái 
K* sztus-müve szólít meg Atyánk minket, 
e*re varja válaszu-.kat.

A Krisztusban magát h o kik*  kijelentő 
Isten Atyánk, a világ teremtő,©, menny és 
'öld Ura. Ezén mindig es mindenütt fenn
hatóságának területen vágyónk, telsegte- 
rúlete kozmikus Védelme alatl állunk 
.Jézus Krisztus tulajdonaként mind éle 
tűnkben, mind halálunkban a démon' 
erőkk**' szemben Ez a hábizonyosság 
szabadit tel minket a spn-iszta bofo’yá- 
sok és szellemi szorongások zsamokos- 
koűasa. kiskiralykodása .mól. Ezért nincs 
Szükségünk semmiféle amulettre móg 
nyakunkba akasztat aranykeresztre sem 
rzért nem függünk a horoszkópoktól Aki 
biz *, az Atyában és a F ubar annak az 
élete tem  úgy tűt In ahogy a csillagok
ban van meguva A tor meszel törvények 
<s fennhatósága alatt állnak, s nem for

dítva Semmit som kófoHodunk etetői az 
az Atya. aki a v-'ágot magának és nekünk 
avógre a kotta, hogy az a NAGY TALÁL
KOZÁS helyszíne legyen gondoskobk 
rólunk .M nd testi, mind lelki szüksége
iméi beteljesíti’.

Mvdennatósaga nem övöm fogalom, 
nem szellemi k terjesztése, emben-képze- 
letebeii megsokszorozása hatalmának Ó 
erre nem szó rj ra. mi pedg nem vagyunk 
képesek felfogni a végtelent Mindenható
sága. Jézus iOoztusba ,bnlorojtwto‘ önma
gát s egyben őbenne leleplezte önmagát 
Mi-rfonhatósaganak ioIo a koroszl Minden 
hatóságának jele - o jy  Ó a Magassagcs 
a méfysegbe száll, de ott s Úr. Minden- 
hatóságának |eie. r»pyy Jézus Krisztusban 
állandó mértékűnk, de egyben kogyotme 
sen itrrló Pásztorunk

Azt a világot, amit teremtett .gazgatja 
is. Uralkodik a rossz, fölött, korláton között 
tartja. Bizonyosak lehetünk abban akár 
sorscsapásként élünk át vaiam.t akar sa
ját magunk bűneit szenvedjük meg, 
Atyánk tudja mit miért ad. s  m>t miért 
nem akadályoz meg A loiOKszagg.ito t-:» 
pusztulásoknak pcko.arascknak az n 
céljuk hogy belsőleg elszakadjunk rabtar
tó erönkfö önző kis világunktól Az a cé  
hogy meg szabadabbak legyünk az Ó 
számára Ezért írták eleink ezt a vigasztaló 
hitvallást .mindaz? a rosszat, amt e »ra- 
omvbigyter- rám bocsát javamra fogja fór 
ditan.'. “ Ez mmzonyosségi Ezt meg- 
cse ek&zi. mert m ndenhato Isten es hűsé
ges Atya egy személyben -  Atya isten Ó. 
Boldogan valljuk azt, amit a híres temet ter- 
mészrrtlucóf. hivő alázattal irt le a természet 
történetéről szók) könyvében .Isten nincs 
az ember kezeben, de az ember isten xe- 
ztúien van' (C l ver. Weizséckei) Ez a 
kegyelem Nem mi rendelkezünk Vek* ha
nem Ó méretünk De Ó nerr parancsol, 
nem gyakorol erőszakot, hanem sze*e- 
tetenek péaztorbctával tereget, mert hűsé
ges Atya Isten Szóidén vonz. kivon a told 
Csapdákból E"«? a mírxfenhaló hűségre 
énekünkkel váoszO'.mx 
.Nagyobb kegyelem ennél mi lehel. 
Hogy a bűnös tehozzao úgy mehet. 
M in  Atyjához, aki könnyen könyörül /  Es 
szerelmes fát karán nem őrül 
A terhes kereszt a latt levőknek, /  Ínség, 
betegség alatt nyögöknek 
A z az egy gondolat ad könnyebbséget 
. Hogy Atyjuk vagy s látsz bajukban jó  
veget’

(481 ccsérec 2 versi 

Békefl Lajos
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HORTHY M IKLÓ S
em lék ezete

vé g ső  nyughelyre te m e té se  alkalm ából 
(K enderes, 1993 . szep tem b er 4.)

A két világháború közötti időt 
személye és szerepe változatlan
ságával Horthy Miklós tölti ki 
Nem lehet tehát úgy beszélni a 
korszakról, hogy ne beszéljünk 
róla Róla pedig nehéz beszélni, 
mert úgy tombol ellene a mester
ségesen szított gyűlölet s a hazug
ságoknak és rágalmaknak olyan 
hegyeit rakták neve fölé, hogv aki 
róla nem mond rosszat, a bőre ép 
ségét veszélyezteti. Én pedig sze
mélye iránt szeretettel, pályája 
iránt jóindulatú tárgyilagossággal 
beszélek róla...

Mikor minden összeomlott, 
1918-ban hazakerült Kenderesre, 
nem ..hallgathatta a tú növését", 
hanem belevetette magát az ak
cióba Körülötte kialakult a ma
gyar honvédség magva

Előbb tővezeri, később kor
mányzói megbízást kapott s ott ál
lott a roppant leiadat előtt: talpra 
állítani az országot, amelyet a 
vesztett háború, a megcsonkítá
sok. két forradalom s körülötte a 
kisantanl halálgyőrúje Mohácsnál 
szörnyűbb veszedelembe döntött. 
Nem volt jogász, nem volt politi
kus, nem volt államszervező, nem 
volt diplomata és nem volt köz 
gazdász, csak csodálatos ösztön 
nel bíró, bátor, becsületes, bölcs 
magyar úr, aki hitt a maga rendel
tetésében és nemzete jövőjében 
Rendkívüli szeretet rém él lósága 
magához kötötte és lefegyverezte 
ellenségeit, sokszor elképesztő

őszinteségével, amellyel mindig 
megmondta véleményét, elérte 
a2t. hogy mindenki mindenkor 
tisztában volt vele, abszolút előke- 
I őségé, gavallériája megőrizte 
minden bizonytalan látszattól, 
vagy bizalmatlanságtól; önismere
te attól, hogy elteljen önmagával 
és ne hallgasson bölcs és jóindu
latú tanácsosaira Nemzete életé
ben háromszor kellett sorsdöntő 
ítéletet hoznia Mikor a király- 
puccs alkalmával a nemzet létér
dekéért elejtette koronás királyát, 
akihez minden vércseppjével hű 
volt, mikor a nemzet sikertelenül 
bár, de minden erejével vissza 
akarta tartani a hitleri politika ha
lálos kardjától; mikor fájdalom 
későn -  fegyverszünetet akart köt
ni az oroszokkal. A nehézségek 
lokozódásával fogyott ellenálló 
ereje és aktivitása. De kormány
zása utolsó felvonásáig a magyar 
nép nagy többségének a szere
ltté  és lelkesedése fogta korul s 
benne a maga fajtájának repre
zentánsát ismerte fel, akire rábíz
ta sorsát...

Minden nagypénteken temp
lomba jött, úrvacsorát vett, rende
sen fizette egyházi adóját a budai 
gyülekezetben, perselypénz-vált- 
ságát a Kálvin téren

Természetes, hogy mikor elő
ször vett úrvacsorát, előtte való 
nap pontosan elmondtam, mit 
kell tennie Annyi szem csüngött 
az ünnepélyes aktusnál a kor 
mányzón, hogy nem lehetett bi
zonytalankodnia s ott várni a 
kalauzolást. (Nincs fogalma a zsú
foltságról annak, aki nem látott 
egy nagypénteki úrvacsoraosztá- 
sos istentiszteletet a Kálvin téren, 
$ a kormányzó ott ült a gondnoki 
székben a gyülekezet tagjai kö

zött. Kinyújtott kar távolságra egy 
ismeretlen emberekből álló tö 
mégtől. Rendőri védelem nem 
volt már, csak a be- és kimenetel 
szabadontartása. Majdnem egy 
negyedszázadon ál ez minden év
ben pontosan megismétlődött 
anélkül, hogy merénylet megkí 
sértésének vagy erre vonatkozó 
szándéknak nyoma lett volna.) Fl- 
csodálkozott, mikor mondtam, 
hogy az Úr asztalához csak úgy 
járulhat, ha oldal fegyverét leteszi 
Ott ült a gondnoki padban, körü
lötte presbiterek és egyszerű hí
vek, sohasem félt merénylettől, mi 
féltünk Lehettek, akik elhitték a 
politikai alapon róla terjesztett rá
galmakat, de azt saját tapasz
talatomból tudom, hogy az igaz 
magyarok szerették és becsülték 
őt. Ő is a magyar parasztot tartót 
ta a világon legkulonb emberfaj
tának.

Az a rokonszenv és tisztelet, 
amit a m agyar nemzet roppant 
válságok között is állandóan ér 
zett Horthy Miklós és Bethlen 
István iránt, bizonysága annak, 
hogy milyen reális politikai erő 
a bizalom Ezt a bizalmat senki 
sem parancsolta, vagy erőltette, 
ez Önként fakadt a nemzet leiké 
bői. Nem egy osztály tulajdonsá
ga volt, ahol szabódnak érezte 
magát a m agyar lélek, mindenütt 
megfogant. Pártfegyelem, propa
ganda megpróbálhatja kiirtani, 
vagy elfeiedtetni, de csak addig, 
míg „meg nem szólalnak a kö
vek '

Ravasz László

(Rcs/Jel ,1 szerző „Emlékezésem' 
L- kolHífcűt. Bp„ VW2)
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A hazaszeretet nem nacionalizmus!
A Krisztusban nyert ajándék telje

sebb megismerése politikai vonatko
zásban is felébreszti és fokozza 
felelősségtudatunkat

Lz a felelősségtudat korántsem ál
talános a kereszt vén ségben Voltak 
minden korszakban olyanok, akik a 
keresztyenséget lényege szerint apo
kaliptikus mozgalomnak tartottak, 
nem a külső világ, hanem a vallásos 
élei belső világa érdekli, a politikai 
vetélkedéstől elfordul és Isten közel
ítő országára függeszti tekintetéi. Tér- 
luliiamis, a neves egyházi atya 
mondotta: „Semmi sincsen tőlem tá
volabb. mint a respublica” , Fz. a lel
kiség" mini az eddigiekből is látszik 

nem a Biblia lelkisége. Cáfolgatás 
helyett jobb lesz. ha Tertullianusékkal 
szemben mindjárt előadjuk a nemzetre- 
ó- a nemzeti érzésre ívna!kozó keresztyén 
tanítást és aztán három poruk,’) öss.v- 
•:>yiialjui politikai hivatásunkat

Esetünkben az állam a magyarság 
életének jogi formája. Az államért va 
ló felelősség a magyarságért való fe
lelősség is. a (elsőbbségért mondott 
ima népünkért való könyörgés is. De 
egyebekben is vállalnunk kell a vo
natkoztatást- a mi magyarságunk 
bármily kedves és féltett kincs né 
kunk, nem önmagában cs nem ón ma 
gátit jó Sőt természete szerint 
éppoly demomkus, éppúgy a bún át 
kával vert. akar az állam. Fzt tárgyi 
lagnsaii tudomásul kell venni 
minden magyarázkodás és szépitge 
tés nélkül. F.des anyanyelvűnk, amely 
történelmünkéi őrzi. lehet a óvódás
nak, egymás rágalmazásának, a 
dolyfnek és istenkáromlásnak is esz
köze. Atyáink földje válhat a kezün
kön olyanná, hogv éppen a java 
magyar nem leli honját e hazában.

De még ha nem a nyelvet s hazát 
megroritó bűnökre, hanem a magyar 
lélek kedves virágaira: dalainkra, mi
seinkre, általában népi hagyománya
inkra és művészetünkre gondolunk, 
akkor is meg kell mondanunk Isten 
nem dalainkban és táncainkban, nem 
a mi lobbanó lelkesedésünkben es 
nagy nekibvísulásunkban gyönyörkö
dik. O nem azokat szereti, akik a ma 
gvar jelleget hűen kiábrázolják, 
hanem akik szent akaratát áthágták 
ugyan, de vágyódnak (3 utána s most 
már kész a szívük az O szolgálatára 
l.z a szolgálat pedig sokkal több. 
mint egy nemzeti eszme megvalósí
tása.

Nyugodtan kimondhatjuk: mind 
az, ami igazán döntő jelentőségű egy 
nemzet életében, nem vezethető le a 
népi jellegből. A lf>. és 17. század 
nagyszerű prédikátorait, vagy val
lásszabadságunk kiharcolóit nem lehet 
fajiságunkbol levezetni Ok többek, 
mint a magyarság virágai ők felülni) 
való ajándékok. Hozza meg, az. ilyen 
csodálatos ajándékok sohasem válnak 
tulajdonává annak a népnek, amelyben 
végbementek, ha még oly kegyelettel 
övezik e. emléküket. Prédikátorok, hit- 
hős* >k élete példáját nem csodálni, ha
nem követni kell. A puszta 
hagyománytisztelet éppen az aktuális 
döntések szükségességéről vonhatja cl a 
figyelmet Márpedig a népek nem a

A HAZAFI

’k} uheuegtt idegen (Aidekre pasa rítt, 
C\(dítOsOgra mehet, nyerhet arastul, kurírt 

Ö, le  műi.' ,Vny az, minden balesetben
eíoaíií-j.

'StíhfgySfynt nem tojj*, vei* tm/tst neve is 
^aza eftiírdn Jrfeán tajfuog a neme.< He; 

ítfe/jf term ibe magit. ne fajaidra hrtsüít; 
•£< Aj rnz/fXS bért nem iedlí ti mindiJrt *u

fpredtiaf.
Itig y lí ntftiven érdemed atépnyoíU^ 

fiatra ne lépj,, i ketttettii tanún
e tódét,

S itfy busgsbi maradiig diája hideg
porodat
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múltból, hanem az, ilyen döntésekből 
élnék A miill segítheti őket ezekben 
a döntésekben, de akadályozhatja is.

A kritikai megjegyzésekkel mind
össze utalni akartam arra az ítéletre, 
amelyet a Biblia tartalmaz. Sommá 
san all előttünk ez az ítélet Izrael tör
ténetében. A Biblia csak egu választolt 
nrpel ismer: mi magyarok nem va
gyunk Isten választott népe. s a többi 
nép sem az. Gondoltunk már arra, 
milyen súlyos ítélet rejlik ebben a 
tényben? Izrael kiválasztása azonban 
nemcsak ítélet, hanem kegyelem is. 
Isten a népek vila'gában felállította 
uralmát lézus Krisztusban egy nép 
lia- és tagjaként szállt le hozzánk és 
megküzd öt I érettünk bűnnd-halállal 
Ez a nagy történelmi fordulat, amely 
minden népre kihat Nem abban az 
értelemben, mintha a népek egészük

ben Krisztushoz térnének és meghó- 
dúlnának hatalma előtt. A népek tör
ténete sohasem azonosul az 
üdvtörténettel. De szent mag, gyüle 
kezet alakul az ő királyi uralmának 
jeléül, s a gyülekezeti tagokban meg 
szentelődikaz is, ami népünkhöz köti 
őket Ezen a keskeny úton s ebben az. 
elhatárolt értelemben jelent engeszte 
lódéit a Krisztus-hit a magyar vol 
tunkra is. Tehát ebben a 
vonatkozásban sem szabad hitbeli ér
dektelenséget és közönyt feltételez
nünk, sőt éppen a Krisztus-hit 
kapcsol bennünket dtéphctctlen ko 
telekkel magyarságunkhoz. Tárgyila 
gof.abb.in láttatja népünk 
nyomorúságát, igazi, mert krisztusi 
•-zerctelből fakadó felelősseget éb 
reszt bennünk és megsokszorozza 
magyarságunkban való örvendezé
sünkéi Most csak erről az örömről 
pár szót.

A keresztyén ember sokkal többel 
tud a bűn közösségbontó és széjjelvá- 
iasztó erejéről, mint bárki más. Hogyne 
örvendezne éppen ő az anyanyelv 
ajándékának: az egymásra találásnak, a 
megértésnek7 Sokk.i! kevesebb szóból 
érthetjük meg egymást egy másik ma
gyarral, mint báriű más idegennel. Ha
marább érzünk bizodalmát egymás 
iránt, közös szokások és hagyományok 
kapcsolnak egybe, hofitársak vagyunk 

Tudjuk, korlátolt közösség ez, hiszen 
a honfitárs is sok tekintetben talányos 
és idegen marad számunkra; igen kor
látolt, de mégis boldogító. A hitbeli kö
zösséget nem szabad kijátszani ezzel 
szemben: egyik sem pótolhatja a má
sikát. Éppen a hívó lat súlyos Istencsa
pást abban, ha népe életrendje 
-./eltörik Magyarság iránti szeretetünk 
tehát rtetn az. amit nacionalizmusnak 
szoktak nevezni, hanem valami más s 
valami több ennél: cgv darab Istentlsz- 
telet. amely alól nem vonhatjuk ki ma
gunkat...

De jegyezzük meg, mint ahogy a 
bábeli történetben nem nacionaliz
must hirdet a Biblia, a punkösdi cso
dában meg nem antinacionalizmust 
Nem is a kettő keveréket, hanem va
lamit, ami mind a kettő fölött maga
san áll- azt, hogy l'runk van nekünk 
I riink van, akiben menedéket talál
hatunk, tört erejű, vétkes cs megalá
zott. de mindezideig kegyelmesen 
meghagyott magyarságunkkal.

Dr. Török István



Eredet-eg egy magya- cserkeszszo- 
vasege? szerettünk volna, de miután e l
hagytak oanui\«:« azok a - zömmel 
katolikus, róhány konkrét esetben fasisz
ta érzelmű cserkészvezetők, akik jelen
leg is a Magyar Cso-keszszuvetsog revet 
viselő külön szövetség élén állnak, kény
telenek voltunk munkánkat a bíróságon 
kapón ú; névén folytam Ma mar joboan 
is szeretjük a Magyar Cserkeszcsapatok 
Szövetsége nevet: jobban kifejezi a szö
vetség Demokratikus alapállasát Mi nem 
valamilyen központi irányitottságú, totális 
hatalmú szervezetnek képzcHúk el a szö
vetséget ;ez az egy ik lényeges különbség 
a kél szövetség kozott), hanem az egyes 
cserkészcsapatok, ill fer/tarló  testületek 
autonómiáját ónál óságát hangsúlyozzuk 
Az ónálló csapatok lepnek szövetségre 
egymással, s ez meghatározó Szóvetsé 
gúnk eletefcen Ezeket az elveket és 
irányzatokat képviseltük a rég magyar 
cserkészetben (ebben róttunk fel. ón p 
a pápai református kollégiumban annak 
a cserkészcsapatában majd az Eötvös 
Coftegiumban lettem a demokratikus sza
badságjogok elkötelezettjévé)

Mi is ha! a cserkészet? Ho' helyezke
dik el a serfluíő magyar ifjúság eivtiog 
tehetséges -  egyesület-típusa. között? 
Ezeknek nyilvánvaló célja hogy Iebei6$.r 
get ke-etet nyújtsanak az fijüsag tanóra
kor kívül tiasz nos testi-telki
nevetödéséhez (Nőm árt ha itt követke
ző vizsgázásunkhoz rég, protestáns kel 
légiumairk -fjúsag élőtől is szemügyre 
vesszük)

A testi nevelódést fő célnak tek ntö 
egyes-j etek éen  rég ke- égtumarnkban is 
a sportkor á  lt E zzé nem azt aka'om 
mondán hogy a cserkészcsapat nem 
foglalkozott egészséges testedzéssel, 
sporioassa a kúónfcozö labdajátékoktól 
ügyességi játékoktól kezdve egeszen a 
k mandulások, nagyobb túrák erőpróbád 
vállalkozásait) No feledtük nzt se. hogy 
volt és van a cserkeszetek ..spofioto'

A MAGYAR CSERKESZCSAPATOK 
SZÖVETSÉGÉRŐL

agazata is (pl. a víz - vagy a repúló-cser- 
keszet) Ezeken kárul s az egészsegos 
testi életre, testápolásra késztet vala
mennyi önkeni |eionlkező tagját a cser
készcsapat A n  sem a sporloás sem a 
testápolás -am ‘5 cé'.a a cserkészetnek, 
ez 3 tó cél az alapító B !>í szándékának, 
megfelelően -  a elk; nevelccés bonyo
lultabb v agában keresendő

Lásson tehat a serdülő ifjúság lolki 
nevelődésének -ehetséges egyesület-tí
pusait1 Karácsony Sándor, a magyar no 
velcsludoméry isméd, kiemelkedő alakja 
A mai magyar ifjúság telki arca c művé
ben 11937) megállapdja hogy egy (vagy 
sok) ifjúnak értelmi é.rzeinv és akarati 
megnyilvánulásaitól beszélhetünk: lelki 
ólele eb-oe a hárem kategóriába scrolha 
tó Fontos megjegyzése hogy a elki élet 
ettől függetlent természetesen egyse 
ges, de ez a három részé öl elkúlon t 
hetö Hozzáteszi hogy megfigyel rőt; ük 
meg az ifjúság .lélek alatti kózérzeíóf és 
léek tetetti M á t'

Ha mm most e tek  szerint vizsgáljuk 
regi református iskoláink egyesületeit 
mint n tanórákon kívül1 neve lődé it szó} 
gáid kereteket az latjuk, hogy ennek az 
ól kategóriának fé-eltek meg a regi egye
se etek is és körük helyezkedett el a 
cserkésze: r.

Az értelm i nevetödésnek immár 200 
éves diákegyesületei «  önképzőkörük 
amolyokot az önkény 1543 oan egy tol 
vonassa; megszüntetett (Elmondtam mar 
tóobszó' e -égi köröket, diáktársaságokat 
élesztgetve hogy a Bach-korszakban is 
csak pár nves szünetelésre tudták kény 
szer ten eket. bezzeg a kommunista órá
iéinak skerull évtizedekre megbénítania 
az ifjúság tyen önkéntes kezceményeze- 
soit | A reto-mkerban meg a társaság ne 
vet viseltek (Példaképeik lehettek az írek. 
különböző társaságai ) Enikőn « soproni 
ev líceumban 1790-ben alakult Magyar 
Társasig ám. ezt kóvelle később a oab 
récén Olvasó Társaság, a sárospataki 
Szopműogyiot u pápa' Kópzőlárseság 
slb Ezek a protestáns iskola diáktársa
ságok voltak tehát az első önképzőkörök 
Ez az ú| név a k egyezes után vált al 
(Alánossá Némiképp rokona •. ma a ku- 
lórbózó. tanén irányítású szakkö-ök 
amelyek azonban szerintem nem he
lyettesíthetik a  demokratikus hagyományú 
önképzőköröket

Kérdezhetnénk a cserkészet nem te) 
les2t az ertelmet? De természetesen'

Említettük már, hogy a különböző lelki le- 
voKvnységek egységes lelkivilág megnyil
vánulása a nekik megfelelő 
egyesület-típusok sem. kűíöníthetók ei 
mereven A cserkesznek is sok ismeretei 
ke gyűjtenie, hogy megfelelhessen az 
ónkent vánnlt cserkészetet követelmé
nyeinek. A cserkésze! azontvin mögsem 
elmólefi munka, nem a szellemi alkotások 
színhelye és eöadó fóruma, m,nt az ön

képzőkör. hanem gyakorlat élet a sza
badban

Még régebb hagyományuk volt ősi is
koláinkban az érzelm i növekedést szolgá
ló egyesüléseknek Gor>dd|unk u híres 
kántusokra, k.-s és nagy zenekarokra, az 
iskolad'ámák'a, iskola, színjátszásra 
Ezekhez később rsjzkórók. újabban nép
tánc, együtt esek és más. az esztétikát ne- 
vekádést fó  célkém szem előtt taitó 
egyesületek csatlakoztak Természetesen 
a cserkészni s kivette a részét az esz
tétika. é-zém  nevelésből: voltak pl hites 
cserkész-zenekarok. Értékes e-zelmi ne
velést szolgátak a jellegzetes cserkész- 
tábortüzek, kuiőncaen a rngóscsor készet 
kibontakozása után

Mi különbözteti meg tehat a csőiké 
szelei az ifjúság testi. Hl. értelmi és ér
zelmi nevekktéset fő célként k.tűzö 
egyesületektől? A cserkeszei fó ce>;a (a 
lé  ki élet harmadik kategóriájának megfő 
löóon) az akarat (jellem erkölcs) neve- 
lese az ónként vállait tiz cserkésztórvény 
és fogadalom alapján  Vagyis akármilyen 
tevékenységet folytat, tó cét|a marad (ha 
igazi cserkeszei) a c$erké$Zétkóic», a tor 
vonyok és a fogadalom szerinti élet

Főt máját zseniális pedagógia érzék
ké1 mega kotta már Bí-Pi A cse-készé- 
let alapegysége a 8 t 2 tagú érs. 
amelyben nagyobb cserkészek vezet go 
tik, ranyitgatják a kisebbeket, 2-3 őrsből 
raj. 2  3 vagy tóbb rajból csapa; alaki. 
Ezeknek a csapatoknak szabad társulása 
az országos szó vétség, vagy - mint az 
európai (vszagok többségében 2-3-4 
egymástól agybon-másban kü‘őnt>ö2ö 
szövetség, a-neveket közős tanács (co- 
uncil. federafon, Dachc^gan sahen) kap 
csel egybe így lehetnek országcnKért 
tagjai f i Cserkesz Világszervezetnek 
(World Organisat on ot Scccr Movoment 
WOSN), amely je-enleg Genfben széké

Dr. Bodolay Géza

{Folytatják)
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PRESBITÉRIUM ÉS ÖNKORMÁNYZAT

Amikor presbiterekké lenünk. Isten 
kiválasztásának tettünk eleget. Elfogad
tuk az Ó hívását a szolgalatra.

A presbiteri szolgálat mindig nehéz 
és lonlos feladat volt. de különösen a 
mi eleiünkben uz. mivel ma nemcsak 
a gyülekezel belső ügyei képezik a fel 
adat íö súlyát, hanem a gyülekezet 
missziói szolgálata is. mely külső kap 
CSOlalUinási jelent a gyülekezeten kívül 
élőkkel, más hitű, vagy hitetlen közös
segekkel. lizl a szolgálatot csak úgy tel
jesíthetjük. ha a világi fórumokon is 
ics/lvcszünk. s eleiünkkel, szolgála
tunkkal azon munkálkodunk, hogy Is 
len neve mindenütt, minden helyen 
dicső illessek.

A személyes bizonyságtétel

alapján kialakulhatnak eredményes 
együttműködések láisadalmi s/erveze- 
lek i s presbitériumok között. Nem sza
bad tovább engedni azt a felfogásl. 
hogy a láisadalmi vezetés csak Isten 
nélküli lehel. Ou kell lenni az önkor 
mányzatokhan is a vallásos lelkületű 
éknek. Presbitereink részvétele a 
társadalmi funkciókban természetessé 
teszi az egyház jclcnlctci Vem egcsz 
séges az. ha a lelkész vesz részt e fűnk 
ciók betöltésében. Világi presbitereink 
képviseljek egyházunkat minden fóru
mon. Ha a presbiter világi megbízatá
sokat vállal, lehetővé válik az 
együttműködés gyülekezeten kívül élő 
emberekkel is, mivel a presbiter az. akt 
nemcsak szavaival, hanem egész élete
ve! tud segíteni más elképzelésű enilu 
rrk hitre jutásában A presbiter az az 
ember, akinek az egész élete kirakatban 
van. így ügyelnek fel a hilhen élő prés 
hiter életére és vonzóvá lehel ez az élei 
mód mások számára is. Legyen 
Irigylésre méltó a presbiter élete, aki a 
megpróbáltatásokat is hittel tudja hor
dozni, de csak arra az. emberre tudnak 
felfigyelni, aki nem elkülönülten él. ha
nem ott van a világban. Résztvesz a fa
lu eleiének és sorsának viselésében, akt 
nemcsak rendszeres űrvaesnrázö és 
templomba járó presbiter hanem bele
szól a falu ügyeinek irányításába, akit 
érdekel az iskolai nevelés formája és 
irány a, akt figyeli a település egész

ségügyt helyzetének alakulását, aki bi
zalommal keresi meg a polgármestert 
javaslataival, tanácsaival a gyülekezet 
és a falu előrejutása érdekében

Ha találkoztunk és elfelejtettél, 
semmit sem veszítettél.

De lm Krisztussal találkoztál 
és Őt elfelejtetted,

MINDENT ELVESZTETTEL!

Az önkormányzati tag es polgármes
ter legyen ölt rendszeresen az igehir
detéseken és éljen rendszeresen 
úrvacsorával, legyen gondja a közösség 
ügyein kívül a gyülekezetre is.

így egészséges együttműködés jöhet 
létre a presbuénum és az Önkormány
zói között

Természetesen ilyen ideális együtt
működést még nem mindenütt tapasz
talunk, de kellő odafigyeléssel néhány 
éven belül clérhcljuk ezt a békességei 
együttműködési.

A demokratikus eszmék gyakorlat
ban való alkalmazásában az egyháznak 
van legnagyobb ismerete.

Évszázadokon keresztül u legrle* 
inoknilikusabb választások az. 

egyházhun voltuk

es vannak ma is. Debrecen varos fő
bírája a reformálás egyház gondnoka is 
volt egy személyben. Már az 1800-as 
evekben igv a varos es egyház együtt 
működése természetesen jobb volt. 
mini ha különböző világnézetű emberek 
kezében lelt volna a vezetés. \1a is 
szüksége van a gyülekezet jogainak 
képviselete céljából, hogy a települések 
vezetésében presbiierek képviseljék a 
gyülekezetei Isten ügyének érdekében 
a földi .ínyaszcntcgyhazat óvnunk kell 
az ellenséges megnyilvánulások ellen 
A szereidben való szolgálat minden 
eszköznél jobb a prcsbiici feladatában

Gyermekeink Iliin* való nevelése

a legnagyobb feladat, mert a h iv ő  gyü
lekezete függ ettől A falust onkor- 
ma ny/alt iskolákban olyan peda

gógusokra van szükség, akiknek szív
ügye a hitre való nevelés. A nevelés vo
nalán is ott kell lenni fiatal 
presbitereknek, resztvenni az iskola
szék munkájában Ne feszült ellensé
geskedés. hanem baráti kapcsolatok 
alakuljanak ki a picsbilcr. a szülők és 
a pedagógusok kozott.

A presbiter jelenlétéből mindenhol 
sugározzon ki Istentől kapott ereje, ne 
politizáljon, de közérdekű tevékenysé
gével váljon népszerű vezetővé falujá
ban.

Hivatástudatát Ugv értékelje, hogy 
soha ne legyen megelégedve szolgála
tival Tevékeny, áldozatkész, imádkozó 
es példás élciü presbiterekre van szük
sége a magyarországi református egy
háznak. Nemcsak ötleteket adó. hanem

feladatokat végrehajtó presbiterekre

van szükség A példás presbiter kO/tisz 
leletben álló állantjiolgár is, akire a falu 
népe is felfigyel

Az én településem vonatkozásában 
addig jutottunk, hogy a polgármester és 
a gyulckct teljes egyetértésben van. ön 
kormányzatunkban több presbiter van. 
aki s/iven viseli mind a gyülekezet, 
mind a település sorsát.

Nekünk presbitereknek az, egy un- 
működés érdekében lett ténykedésünk 
legjobb eszköze .1 krisztusi szeretet 
gyakorlása Nagyobb eredményeket 
semmilyen eszközzel nem tudnánk el
eim. mini a szeretet gyakorlásával.

Minden emberhez szeretettel köze 
ledvc. meg a nem szócskát is ki lehet 
mondani simogató hangon, de lehel 
tőrként szúrva is Nekünk minden 
dolgunk Szereiéiben kell végbemen
tén. akkor lehet boldog, gyümölcsöző 
egy un működés, ha ez a szeretet nincs 
kizárva ebből az együttműködésből.

Kívánom, hogy SZABOLCS-BE- 
REG presbitériumai találják meg minél 
előbb ennek a/, együttműködésnek ked
vező lehetőségét’ Csak így élhetünk és 
szolgálhatunk gyülekezetünk és hazánk 
javára, csak így válhatunk Istenünktől ál
dást életünkre és közösségeink életén

Bállá László 
Ms/akanyári gondnok
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G Y Ü L E K E Z E T I É L E T J E L E K
A magyar református eklézsiák éxrszátadok óta forrásértékű 

írásos emlékeket fríznek protokoUumok r= jegyzőkönyvek), 
a mátrikuUk (=artyakflnywk). valamint a diáriumok (= naplók) 
(OlbecsüShetetlen értékkel bírnak, olykor perdöntő adalékkal 
szolgálhatnak egy-egy vitás történelmi kérdésben

.4 lelkipásztorok és presbiterek tiszte, felelőssége, hogy fo
gyatkozó s nélkül, sértetlenül hagypmányoiódjanak nemzedék- 
ről-nemzedékre az elődék .'dokumentumai*. A múlt 
tanúbizonyságul Jelenünket és jövőnket gazdagítják

Vigyázzunk hát, legyünk körültekintők a régiségek selej
tezésével' Irányítsuk most figyelmünket az időszaki kiadvá
nyokra! Ha egy gyülekezel . nyomtalanul" él, ott vagy mr.es 
miről számot adni, vágy felelőtlen az egyházi vezette, mert 
véka alá rejti a bizonyságtétel égő szövétnckcl. Az esperest 
vizitéi lók során igenis számon teli kérni az ügyviteli ha
nyagságokat! De azt is méltányolni kell. ha a gondosan ve 
zclett, kötelezően megírandó jegyzőkönyveken túl még 
újságokban is napvilágot látnak az okíéz-iában történt la 
nulságos események. öiem hivalkodásról, magunk mutogatá
sáról van szó, hanem arról, hogy egymás hite és példája által 
építse egyikünk i> másikát.

Számos egyházközségben tekintélyes gyűjteményt lehet el- 
ömutatni körlevelekből, kis híradókból, szikról apukból, vendég
könyvekből, időszaki kiadványokból Ezeket ügyes

szerkesztéssel, érdekes, látványos kiállításon is bemutathatjuk 
a gyülekezeti teremben. Az ünnepkörök vagy évfordulók nagy
szerű alkalmat kínálhatnak. Az eklézsia ételének szímérésé do
bog u képek és betűk bizonyságtételében

Mi tői kell óvakodnunk? A gyülekezeti időszaki kiadvány 
semmiképpen se legyen idegen, ismeretien újságukból kinyfrbáll 
jellegtelen képek, semmitmondó .vallásos" (?) cikkek gyűjtemé
nye i\'em kell rcklámszerű .fantázia-névre’ törekedni, a talá- 
nyosság lehet meghökkentő, de minek ez?! Fájdalmasan 
szánalmas a sajtóhibákkal, fogalmazási gyarlóságokkal éktelen 
kedŐ lajxxsfcz. Bosszantó, ha fűzfapoéták .adják el' benne sehol 
másutt nem közölhető . verseiket“ Az se lélekemelő, ha a vé- 
gcdtossza-nincs .elmélkedések', .vailomástételeknek' álcázott 
szóOmknyek kiszorítják az adatszerű, eszméltéig beszámolókat 
.Minden Danoszihcncszné! szebben beszél a tett!' Ami pedig 
a rajzokat, illuszlárcióküt, vagy a címlap ábráit illeti, hiába 
szebb (?) egy „csicsás'  tájkép, mint a ; esetleg kevéssé mulatós 
templ önkép (kelyhek, tányérok, térítők felvételei, a gyülekezeti 
sajátosság, valóság mindennél előbbre való Egy utOtl-kofy.lt 
templomkulső, vagy belső fotója nyilván nem gy'nyérködtelö 
felvétel, de serkentheti az atyafiak lelki ismeretét4 tessék elkezdem 
a lei útit ást!• é

Hegyi-Füsta* L n ú n

■ ' - ...........  " ' i

Ki a m e g té r t  e m b e r?
kérdezte tőlem egy fiatal barátom. H 
kérdést olyan egyháztag. presbiter tet
te fel, aki az ifjúsági- és gyermek- 
munkából tevékenyen kiveszi a 
részét.
A kérdés nem költői, hanem nagyon 
is személyes indítékú volt Vigyázni 
kellett arra. hogy a válasz ne bántson, 
viszont a Szenlírás igazságát fejezze 
ki!
Válaszom litem szószerinti így hang
zott:
A megtért ember

úgy ismerte lel bűneit, hogy azok 
öt kárhozatra juttatják (..a bein 
zsoldja a halál" Róma 8:2ó>; 
átélte azt. hogy a Pilátus udvarában 
vert. „köpött” Jézus az ő bűneit 
hordozza és szenvedi érte. helyette 
azt a büntetést, amit neki kellene 
viselni a kárhozatban |„Ö mégse 
bcsíttctcit bűneinkért, megróniatou 
a mi vétkeinkért És. 53:5):

szívével fel tudta mérni azt a mér
hetetlen szcrctetct, ami alapján Jé
zus halálba adta az életét érte („aki 
szeretett engem és önmagát adta 
értem" C.al 1:4); 
összetört, de hálás szívével nem tu
dott mást mondani a kereszten füg
gő Jézusnak. mint: „in van szívem, 
neked adom. Uram”: 
e döntés után teljesen új élete? kez 
deli Megváltójával s a Vele való 
életközösségben bűnei eltörlésének 
és az üdvösségnek boldog tudatá
ban követte Öl.

E váiasz után a barátom szomorú, le
hangolt len.
Tapasztalatom hogy cvangéltzáció- 
kon, konferenciákon a hallgatók egy 
részében életreszóló odaszánások tör
ténnek. másik részében is felmeleg
szik ugyan a szív. „Szép" az. amit 
hall. ..érintést" is kap. DE DÖNTÉS 
NEM SZÜLETIK Ennek ellenére vi

szont kijelenti, hogy megtértem! Ki 
merné ezt akkor megkérdőjelezni? 
Ánt később mindenképpen kiderül, 
hogy megtörtént-e a „beoltás”, mert 
ha igen. akkor megjelenik az úi élet 
gyümölcse, aminek lényege a Krisz 
tussal való élet-közösség (..akt énben- 
nem marad, én pedig őbenne, az 
tetem sok gyümölcsöt *’ Ján 15 5) 
Ha pedig nem jelenik meg. akkor ez 
annak a jele. hogy ,.a vessző csupán 
érintette a szőlőlövet".
A megtért, újjászületett ember lénye
ge Jézus Krisztus („élek többé nem 
én. hanem él bennem a Krisztus" Gál 
2:20). A világot és saját magái is az 
Ó szemével nézi. értékeli Mint tanú 
cl az emberek kozott, azzal a céllal 
hogy mások is megismerjék életük 
Megváltóját (..tanúim lesztek" Ap.Cs 
1:8) .

Vándor Gyula

8



E.M LÉ K I Z E T  ES 1* R ES BITE R EK

XEMESNÉPI ZAKÁL GYÖRGY
{1762-1X22)

Vas-megye délnyugati .szeglete 
ben található a/, rgvkorl 18 apró- 
tdcpulésból álló történelmi Őrség. 
Finnek egyik lontos települése: 
Baján senye. Neve két ősi magyar 
név összevonásából keletkezett 
•Jelzi, hogy e táj őslakój részben 
n honfoglaló magyarokkal érkez
tek. részben az ókét megelőzd 
avarok Ivadéka! Vannak, kik e 
népet a háromszéki székelyekkel 
rokonítják. A bajánscnycl tem p
lom homlokzatán különleges em 
léktábla őrzi Nemcsnépi Zak.il 
György emlékezetét

Jelentőségét így írja le tömö
ren: Őrség őrnagya, első tudo
mányos leírója, a  scnyehá/.l (a 
templom korall település egykori 
nevel reform átus egyház és  iskola 
szervezője cs építője.

Nemcsnépi Zakál György nejk-- 
ról és  elődeiről tudnunk  kell 
hogv elsők között csatlakoztak a 
reformációhoz. Csodálatos szel
lemi légkör lehetett itt Néinetújvár

I most 800 évet ünneplő, va- 
lójában róm ai-kon - Lendva és 
Felső-lendva vonzásában E h á 
rom katonai és  szellem: fellegvár 
által meghatározott háromszög 
közepén éltek Jelentősegüket a /  
is növelte, hogy a  XVI. században 
kettőhen nyomdát is létesített a 
reformáció! Bár < kibontakozó re 
ménységgel véres kegyetlenséggel 
számolt ír a habsburg-katolikus 
ellenreíarmácJó (Csepreg egész la 
kosságát. 12<X) em bert végeztek 
k:') Sokan szenvedtek mártirha- 
lált. vagy éltek száműzetésben 
inártirélctei. Őrség megmaradt r e 
form átusnak. A környék nagyba- 
lalmú protestáns laídcsnral fej
te  Jószágvesztéstől rettegve, vagy 
éppen a vagyonosodás ösztönétől 
hajtva rekatolizáltak Magukra 
hagyták népüket. Nádas. |y Ferenc: - 
nek ez lett a  veszte. Isten csodája, 
hogv c  18 kicsiny íalti őrizte, ápolta 
és tanúsította Jézus nevét.

Nrmesncpl Zakál György prés 
br.er és kurátor minőségében e 
nép _ vezetője negyed évszázadon 
ái Öl választották meg „Őrség őr 
nagya" tisztre is Fz ekkor mar 
nem katonai rangot hanem ko 
zélcti felelősséget jelenteit .\/ őr

nagy. s a  mellette álló 12 tagú cs 
küdttcstulcl biztosította azt. hogv 
az „Eorséghi Dlstrlctus" - avagy 
a „Tartomány" népe összehangol - 
tan éljen, cselekedjen. Nem vélet
len hangzott cl több alkalommal 
a  vád: „egyhúron pendülő nép", 
kiknél a „religio és  rebcllio egy tő 
ről fakad". Komolyan vallották 
„Mindenki az egyért, s az cgv 
m indenkién" Tudjuk, hogy Ne 
mcstiépl Zak.il György valamiféle 
jogi végzettséggel Is rendelkezett. 
Azt nem tudhatjuk, hogy ezt S á
rospatakon. avagy Debrecenben 
szerezhette. Mindkét helyen sző 
m os őrségi il)ú tamilt.

Egyébként elír az. őrségiek meg- 
sz.okou életét: földet müveit, bivalyt 
és tehenet tartott, s  18 falu erdő 
gazdálkodását is irányította 

Császári rendelkezés értelm é
ben római katolikus plébános ke 
részieké. Az anyakönyv azonban 
lü/vész következtében elpusztult 
Fiatalságáról sem tudunk részle
tek re  1795-98 között -  azaz .13 
évesei: lép a  történelem színpadá
ra. Ekkor jár le Eörsrgh tartom á
nyának 100 évre árendált 
szabadság , a csákányi B att
hyány gróf és  a győri püspökvár 
ura Jobbágysorha taszítaná a re
form átus Őrséget Mentségre 
n incs kilátás. Nemcsnépi Zakál 
György kapcsolatot teremt PAlóc/i 
Horváth Adámmal (akkor már or- 
szaggyűltef küldött, reform átus 
zsinati tag. é s  szinten prcsblttT) 
Levelezésük három  évi kemény 
jjoltukai küzdelem, kitartó tárgya 
lások lukore. Őrség megnyeri vi
szonylagos szabadságá l

Miután három  történelmi eklé
zsia visszanyeri önállóságát. Ne
mcsnépi /'aktll György saját 
falujában Senyel lázán is nekilát 
az egvházs/rrvezéstick E ponton 
tulajdon egyháza hivatalosaival is 
keményen kel! küzdenie. Ezidö 
táji minden uj eklézsia sérti a 
m ár meglevők érdekelt Ó azon
ban Jól tudja a helyben lakó lel
kész. tanító Jelentőségét, az 
egyház Jelenlétének fontosságát. f> 
kis települést lelkesít fel közös ek 
lézsia (templom. Iskola, lelkész és 
tanítólaki építésére. Maga jelentős

anyagi felajánlást lesz. Ugyanak
kor vállalja az .építésvezető" nehéz 
feladatát Megszervezi házanként a  
téglacgetés rendjét, a kőbányászat 
módját, a  távoli fuvarokat. így épül 
Jel 1818-21 kózütt lontos közlőké 
dóst kereszteződésben -  Körmend. 
Muraszombat, tengerpart ill. Zala
egerszeg -  Stájerország -  a  senve- 
házl templom. Előzőleg 15 éven át 
egy kis boronafalu oratórium szol
gált Isten házául szintén Zakái 
György szervezésében.

A reménységek teljesültek Az 
iskola is oly szépen fejlődött, hogy 
az 1860-as években m ár la tlnufls  
tanulhattak itt falusi gyermekek S 
ezzel lehetőségük nyílt arra. liogv 
zökkenő nélkül folytathassák tanul 
mánvaikat a  pápai. sárospataki 
debreceni kollégiuntokban (A tnc 
zitlábas Pongrácz Józsi, elárvult kis
fiú innen Indulva lett a  nagyrnyed! 
kollégium tanára s  a  híres erdélyi 
kántörképző bizottság tltkara.J 

! 818 -ban Nemest tépi Zak.il
György erezte, hogv közeledik élete 
vége. s  küldetése teljesítésének 
meg nagy a  híjjá. Megírta nevezetes 
munkáját „Eőrséghnek Leírása . 
Ezt a  Magyar Tudományos Akadé
mia őrzi IA legutóbbi 15 évben há
romszor is kbidták.) Történelem, 
földrajz, őrségi nyelvjárás, nnnepek 
és hétköznapok élete elevenedik írt 
lapjain Ez tekinthető az első tti 
dományos igényű tájleírásnak 

Még megérte, hogv 1821-ben 
Reformáció napján a  pápai kolle 
gluml kórus és  Arany Józser fel
sőőrt prédikátor és szenior 
szolgálatával felszentelték a  tem p
lomot Az. 1981-ban végzett nagy 
felújítás alkalm ával a  torony 
gömbből előkerült sajátkezű leve
le az. utókorhoz Ebben beszámol 
azokról a hlheieüen áldozatokról, 
melyek eredm énye a  páratlanul 
rövid Idő alatt felépült templom 
„Minden falatja verejték" -  írja 

Nemcsnépi Zakái György élete 
ékesen példázza, hogy a  presbiter 
Szolgálata, élete áldozat, küzde
lem helytállás Ezt teszi gyü
mölcsözővé Isten áldása.

Papp Vilmos
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A VILÁGKERESZTYÉNSÉG
ÉLETÉRŐL

A VILAGKE RESZTYÉNSÉG 
ÉLETÉRŐL

Hon-fa országi Református 
Keresztyén Egyház

A háború sok változást hozott egyha
zunk életéber. Az ország több részre 
szakadásával államhatárok kerüllek 
nz eddig még egymással szorosan 
összefüggő egyházközségek közé Nem 
tarthatjuk a kapcsolatot azokkal, akik 
a  határ túloldalán ölnek, a volt Ba- 
ranya-Szlavóniai Egyházmegye szla
vóniai részével A 150 km-es távolság 
több ezer km-őssé bővült így nehéz 
együttműködni és nem is lehet Ezért 
szukségszülte állapot a 3000 reformá
tus jelek és a 3 lelkipásztor számára, 
htigy szervezetileg ónálló egyházzá 
alakuljanak
A &mat alakuló úléeét január 30-án 
tartotta meg Rétfaluhan. Megválasztó! 
ták a tisztségviselőket. A Horvátországi 
Református Egyház püspök* Lángk 
Endre lett; a Zsinat titkára ipúspókh-r- 
lyettos. zsinaü jegyző, számvevő): .Az; 
dél Károly, missziói előadó; Kettőn 
dánon; világi fognodnuk: Jaroshw Ma- 
chrtceh jogász; főgrmdnnk helyettes: An
tal -János, a haraszti egyházmegye 
gondnoka lett

iReformátus Eteti

Korea keresztyén sége

rendkívüli: ez az az ország, amit az 
„imádság Országának" neveznek, ahol 
nz egyházak példátlan növekedést 
mutatnak irta 1990-ben a Német 
országban megjelenő keresztyen folyó 
irat, az „liléit Spektrum" A nemrég 
közzétett adatok szerint az ország la
kossága közel 15 millió, ebből mintegy 
34^ buddhista, őket követik n pmtes- 
tánsok, jórészt reformátusok, 24'í- 
kal. kb II millióval, majd n 
konfuciánusok 23,4'tékái, .% más vnl 
lások A katolikusok aránya 5.3'$. 
mintegy 2.5 millió A közölt adatok 
alapján megállapítható, hogy a világ 
egyik legnépesebb református egyhá
za él Dél-Koreában. Presbiter testve 
reinket a jövőben megismertetjük 
ennek .$ református {presbiterit egy 
háznak érdekes, tanulságos? és áldá
sokban, bizonyságtételben, mártírok 
bán oly gazdag történetével Segítse 
günkre van eblien Jár Eun A H jY ko
reai református lelhess könyve, amivel 
a budapesti Református Teológiai

Akadémián 1992 -Iwn doktori fokoza 
tót szerzett, s címe: A misszió elmé
letének fejlődése a koreai Református 
Egyházban" („Die Entwicklung dér 
Miasionstheorie in dér Koreanischen 
Reformiertön Kirche’k Isten kegyel
me mellett ennek a szédületre ütemű 
növekedésnek az indokai kozott ő hár
mat említ 1.) a  koreai keresztyénség 
az üldözések alatt jött létre, s azok 
kuzlx-n fejlődött egyrészt a kínai, 
másrészt a japán uralmi törekvések
kel szemben jelentette az ország, a 
nép megtartását; ebben hasonlatos a 
magyar protretantizmushoz, a „ma 
gyár vallásnak" nevezett kálvinizmus- 
hoz, hiszen nálunk a  germán és a 
szláv befolyással szemlien a prote- 
tanimmis jelentett menedékét Az 
idegen és imperalisztikus befolyással 
szemben a koreai nép hitben kapott 
erőt a túlélésre, amiben az evangéli- 
záaóknak rendkívüli szerepük volt; 
2.) a protestáns-református irányvó- 
telt elősegítette presbiteriánus 
misszionáriusok szolgálata nz elmúlt 
században az országban, s az általuk 
képviselt teljes engedelmesség Isten 
Igéje iránt; 3.) olyan történelmileg 
igazolt vezérelvek után vágyódtak, 
amelyek főként Kában gc-ndolatvilá
gából származtak: a Soli I)eo Glória, 
a sola gratia, a sola Scriptura, azaz 
«fCv*‘rí,il Istené a dicsőség, egyedül hit 
által, egyedül a Szentírást tekintjük 
végső és egyetlen kijelentés forrásnak 

ezek megragadták koreaiak szíve! 
ré gondolkodásit A tények arról is szól
nak. hogy többféle árnyalatú reformá
tus egyház van Koreában, A 
Hahdong-fHe prrehten egyháznak kb
10.000 gy ülekezete van. a Tbnghab-féle 
református <sojx>rtosul:isnak mintegy 
8 000, a Ki/ong-féle egyháznak mintegy
3.000 Rajtuk kívül mintegy 7.000 me
todista, 2.000 szatxidegyházi, 1.000 
baptista gyülekezet is található az or
szágban Később visszatérünk a refor
mátus-presbiter tónus csoportosulások 
lelki és teológiai jellemzésére

Vitagerkota;

kidolgozását tűzte ki célul az a  kon
ferencia. amit augusztus 28 szep
tember 4 kozott tartottak 
Chicagóban, a nagy világvallások 
képviselőinek részvételével. Hans

K t ING kiváló nemet teológus tíz tételt 
terjesztett elő az ülésre, s kérte ezek 
megvitatását Téziseit e dm alatt sű
rítette össze: ,£gy világ egy embt 
r-.M-g egy erkölcs". Most néhányat 
idézünk a tételekből, bizonyára gon- 
dolatcbre-sztoek lreznek 
-Azok a politikusok, tudósok, újságí
rók és katonák, akik viló^zeniléle- 
tuklx-n elhanyagolják az etikaivallátó 
összefüggéseket, újra és újra téves 
elemzéseknek, téves ítéleteknek ré té
ves döntéseknek csenek áldozatul tpl. 
Irán. Írország, Közel Kelet, Jugoszlá
viai.
„Az emberiség fennmaradása érdeké 
ben minimális erkölcsi egyetértés ki
alakítása — az összekötő értékek, az 
alapvető normák és a személyes er 
kölcsi ulapmagatartás alapján -  elkft 
rúlhetetlen Szükségünk van a 
világbéke érdekélien egy ósszemberi- 
ségnvi, illetve világméretű érvényes
séggel bíró etcszra”
„Ehhez a világméretű erkölcshöz hí 
vöknek és nem hívőknek egyaránt 
csatlakozniuk kell, hogy kialakíthas
sák a  h í v ő i t n e m  hiiők etikai irány- 
itételű világszövetségé:, amit az i>. 
sürget, hogy a legfejlettebb tá rsa
dalmakban egyre nagyobb mértékben 
terjed a brutalitás..."
„A világerkolcs létrehozásában élenjá
ró szerepük van a világvallásoknak.. " 
-  „Szó nem lehet a világétwz kiala
kításakor egyfajta nyugati modell ex- 
[xirtjáról, hanem sokkal inkább a 
kultúrák és vallások közötti eddigi kö
zös vonások tudatosításáról' 
„Bolygónk szenvedésteli története bi 
zonyitja, hogy törvényekkel, rendelke 
zésekkel és egyezményekkel még nem 
alkot ható meg a jobb világrend, s nem 
is kényszeríthető ki... Ezért azt tart 
juk. hogy világerkolcs nélkül ninre vi- 
lugt>éke sem A vallások közötti béke 
nélkül nincs beke a  nemzetek kozott 
sem Ez nem jelenti azt, hogy egyedül 
a  vallások révén biztosítható a világ- 
béke. . De azt igen, hogy a vallások 
ellenére nem alakulhat ki bolygónkon 
tartik és mélyreható megbékélés A 
vallások vezetői súlyos felelősséget vi 
selnek a  konfliktusok fanatizmustól 
való megszabadításáért.. "

(Evangelinche Kommentáré, !C*93'ti.-

B. L.
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a  L E L K I  Ú T R A V A L Ó
Az egyház öregjei

ÍPei 5.1

Petet nyomatékosan hangsúlyozza levelé
ben az öregek sz.űtgálalát. Különös roninssttg- 
;■ .r :i presbitereknek és ö. aki o* apostolok 
kezűit el«s vd i, nem v.cgvcnli tikéi présbe- 
tcrtíirsnak hívni

/V öregek «cígo!.na állandóan hreraátar- 
Ievőit a /.síd-> élethez Ók voltak a prófclák 
tvrutaí, a király tanácsadó Minden falunak 
es varosnak megvoltak a maga öregjei Szol- 
j-.ilL-.s a zsinngógáhm ligy-iill eml.i k okéi i 
farizeusokkal cs Írástudókkal

Az Újszövetségben s fontos szerepet lei- 
lenek he Pái szokása vcill. hogy presbitereket 
rendelt minden gyülekezetbe, ahol prédiká l e» 
minden egyházba, amelyet alapitolt Ók intéz
lek < gyillcke/etck anyagi ügyeit cs küldtek 
el i gyülekezetek adományait a jcru/sátcml 

nv.i egyháznak Megrendítő jelenete a/, Uj- 
s/ovetségnek Pál búcsúja az efezuvi vének
től. akise’ Pál a/ Isién nyaju ivtouvcI: es a 
áil védelmezőinek nevez {ApCsel 202W-2*'; 
ívért .i gyű. ékezet részé ró: azt kivám.i. hogy 
a presbiteri szolgalatot k álon ősképpen becsül
tek A iól forgolódó presbiterek kettős lisztes 
ségx méltassanak, főképpen akik a beszédben 
es • támlásban fáradoznak (ITim s .|7 )

A p rtsh itrrs r j; kiséMése és kiváltsiíga
IPét 5,2

Vln s a el Pelei , ptcsbtlcrekliíl ’ l-lvörcn 
dsn :izt. hogy hivataluk, t ne kcnyszcíitvéghil

vállalják cl. hanem szívesen Van cgv szent 
belső kényszer, melyről Pál beszél: „Jaj né 
kent. hit .v  cvangélmnxn nem lunJcicm. mert 
szükség kényszerít engem” ( I Kor O.lfí* Más- 
hol ezt rja: „A Krisztus szerelme szorongat 
engem" (2Knr 5.14;

Úgy is cl lehet fogadni ezt a tisztségei, 
mint egy elháríthaiailan, kényelmetlen köte
lességei min cgv terhel tízl a presbiternek 
sol’-i nem szabad megtenne. Anti is ügyelnie 
ke I, hogy ne legyen egyéni haszna hvat.ia- 
•öl Az. I tért vált' szolgalatot nem lehel anya 

g haszonért végezni
Voltuk az egyházban • v.i i cmlKtck. 

•'kik a m ss/.nrar tusokul azzal vádollak, 
hogy szulgal.itekbo anyagi h.is/r.uk van. 
Pál soks/.'i isméül hogy munkájából nem 
v«-t egyéni haszna saiát kezévé', dolgozott, 
hogy re  tcnc 'jcn  senkii ( IKo- 0 .12) A 
Krisztus szolgai, n. k inkább adn. kel: mint 
kapni Aki Krisztus szolgája, annak tel kei 
.sdn szolgálatába a sajat c'.ete! Ügy, amint 
Pál apitslc* írja ,,Semmivel sem gondolok. 
"Cg az. cn etetem sem drága nekem, csak
hogy elvégezhessen futásomat ötömmel" 
í ApCsel 20.241

Jakóh botja
Aid 11,21

Olykor .■ Biblia jelentéktelennek l.its/n 
dolgok ni tesz említési így említi meg hogy 
a húsvéti -irhán Iczus fejsendője szépen össze 
sóit hajtogatva Beszél az Ige Pál kabátjáról

e> most Jákob botjáról Úgy hiszem, hogy Já
kob eleiében tv a hol nagy szerepel játszott 
íven  orz meg eleié 'egéig. Annyiszor 
Összenövünk lelkileg egy-Cgv tárggyal hzcrl 
szoros kapcsolat alakult k Jákob és a botja 
között Ív  a bot volt életének kísérője, az Ur 
yongánnk bizonysága Olyan drága volt, mint 
számunkra lehet egy öreg Biblia, vagy egy 
szék, mely össze van kötve életünk fontosabb 
eseményével

I gvxzer megemlítette, hogy botjával kel: 
át a Jordánon. Vaiosz.nti'cg magával vitte, 
m ik o r  otthonát elhagyta es ott volt mellet
te. amikor Béthclbcn almot látott fis vele 
volt. amikor Jabbok revénél tusakodott Is- 
lenncl a hajnal feljöveteléig í s m w  olt van 
i N>: a halálos ágya mellel! Botjára hajol 

cs imádkozik Aany minden elmúlt, az ö ttg  
h it megmaradt Miéit támaszkodott a bot
já ra ' l-gcsz életében ugv tekintette magái 
mint vándor cs vándorlását az. öreg bottal 
a kezében fejezi he

Timit minket arra hogy mi is vándorok va
gyunk Otthonunk ..odaát" vart. a mennye le 
nu>.-»:cmbcn

l)r. Sarkarli Nagy Pál

(Az idézetek a <zer;o .A  Intet m egnv- 
utllunt ' c  elm élkedés kötetéből való, fíp 
m i  i

„A  bölcs asszony építi a maga házát...”
I.eke-lem az autóbuszt, gyalog mentem a 

Szedvcnyi Ulean Van olt egy öreg óreg kis 
hoz., maliik a hala, hullik a vakolat róla. de 
ez elolt a ház. előtt egy anyóka söpörte ■ sze
metet lisziar.- söpörte. nem egyik saruk hői a 
másikba lökte, hitnem fényes-tisztára varázso’.- 
la a járdát u kopott falú ház előtt

Arról nem teltetett, hogy a hált fala mállón, 
<> a yirdara vigyázott Szép volt az anyóka tisz- 
lasagah-n. es kívánatos a kuzdrni-ukur.isa a 
renden, a lis/lacrt. a szépeit

Kopott lalu ház elölt is lehet W la  a '.'-röu 
s  ! őszt i járdáról nézve megvált ivott a kopott 
lalú ház límherareu leit. Szépnek lalv.!«t 
llgy ereztem: ez a ház nem a hanyagság áf- 
dozue-v de még esik nem is u szegénységé 
I z a ház tillan már több mint száz eve nítalom 

benne tikoknak A vaké• ala is ősik azért hűi 
ik, mert már annyi ideje dacol az idövcJ. a 

nappal az esővel, hóval, széílel Védi az - iveit. 
:■/ anyókát is

S m o« először élelemben nem undot.sl- 
m  a n.-láill vitknlattól. A ház mcgcleve- 

nedelt. siCMl hásonlilrstt az anyókára 
fioesortos, hiányos ralin, mint az noyók i tc- 
unt.iv sarjai, csak szerellek, svak azt tetté- 
.-miért vannak védtek. oltalmazták henne 
.evőket

Debrecenben annyi ilyen kiöregedett h.izut 
lebont, •atk, mert undorodtuk IcJuk. nem mél
tányolták .. hosszú evek szolgálatai:, lesöpör
lek őket n térképről. Biztosán nem vv-j| 
anyókámé ezeknek az öreg házainak Hi/to 
van nem söpörte senki tisztára a járdát elöttiu

Magukra maradva meghalok Nem ak.vJt, .-ki 
hu volna hamuk. . <a háznak •jrtoria volna 
■kel. ik szeletté v Jr-a ezeket a hazak il. > a 
hazak meghaltak

Nemcsak ,u emberekéi, a házaikat is s/e 
rclni keli, mert cnclk-i ósszeroskadnak. ei- 
j -.is/.l jliue Imber.irvú öreg k s házak’ Vajon 
meddig bírjuk, meddig adnak menedékei guz- 
diuknak’

Annyi szemé: es jászok kozott élünk Ke
vés .íz, aki Söpörné a járdáinkul. Mindig má
sokra varunk Mások takarítsanak, tartsak 
rendben a várost és tónídjcnek a körülöttünk 
rvr> világgal.

ú'ram, laníss vigyázni környezetünk
re. hogy ne italjanák meg a h.i/ak cs a 
Iák körű lőnünk! Uram. szeretnénk, ha 
tis/Jasúg lenne körülöttünk, ha szcp len
ne a vámsunk, ha ill mindenki jól erezné 
magát. Adj cmhcrckct. akik lesznek is 
evén valamit csak úgy. maguktól 
csak azért, hogy mások örüljenek 
l  :ram. adj crót arra. hogy j  házainkat, 
ha kicsik is. tudjuk szeretni, becsülni 
Ni engedjük meghalni őket'

l)r. P ász to r  JánuM ié
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PROGRAM
PRESBITERI KONFERENCIÁRA

Tahi 1993. szeptember 27-október  .í.

Hétfő
Szepl. 2?

15.00 Frke/ts. jelentkezés
16.10 Megnyitó: Bállá Tibor lőlilkár
18.00 Vacsora
19.00 EvangélizÁc:-:1 Pásztor CyuLa lg.

Bemutatkozás Kiír;*í6.','i

Kedd
Szept. 28

8.30 Reggeli
9.15 Énektanulás
9..30 Igt tanulmány Németh Tanús l.v

10.10 ..Hiszek egy Istenben 
Videó-film
Megbeszélés; Abloncz.y Zsolt 
Zsinat, osztályvezető Ip.

13.00 Ebéd
1600 Presbiter képzés Ho!lanJi.iK«r 

Dr. Wim Veboum Hirdén- Ip. 
(holland;
Megbeszélés

18.00 Vacsora
19.00 Evangéiizáoő. Pásztói Gyula 

Bemutatkozás SzfutwAiiJ

Szerda
Stefit 29

8.10 Reggeli
9.15 Énektanulás
9.30 Igetanulmány: fónagy Miklós 

esperes
10.30 „Hiszek egy Istenben..." 

Videó-film
Megbeszélés: Ablom/y Zsolt 
Zsinat: .osztályvezető íp.

13.00 Eoéd
ló00 A presbiter hite és erkölcse 

Dr. Szűcs Ferenc Iheol. . 
Mt'gbvszé.és 

18.(Xi Vacsora
19.0 I vangclizac. Pásztor Gyula ip. 

Bemutatkozás: ErrfA'y i‘> Kird.'w-

Csütörtök
Szrpt. 30.

8.30 Reggeli 
9.13 Énektanulás
9.30 Igetanulmány: Fónagy Miklós 

esperes
10.30 .Hiszekegy Istenben...' 

Videó-film
Megbeszélés: Ablonczy Zsolt 
Zsinat osztályvezető Ip

13 00 Ebéd
1 6 .00 Népfőiskolái kollégium

feladatai: Kovács Bálint ip. 
Megbeszélés 

1818) Vacsora
19.18) Evangélizáció Pásztor Gyula Ip 

Bem 11 t.i t kozáv DőVr./rA

Péntek
Oki. 1.

8.30 Reggeli
9.15 Énektanulás 
• 30 Igel.inulmánv: Szóllné Sebor 

I illa Ip.
10.30 „Hiszek egy Istenben 

Videó-film
Megbeszélés: Ablonczy Zsolt 
Zsinati osztáivvezető Ip.

13.00 Fbéd
1618) A presbiter kapcsolata a lelki- 

pásztorra! Gsoiba László lp. 
Megbeszélés

18.18) Vacsí>ra
19.18) r.vnngélizáció Pásztor Gyula Ip. 

Bemutatkozás Nyugat-Lurów

Szombat
Ott. 1.

8.30 Reggeli 
9 15 Énektanulás 
9 30 Igetanulmány: Dr. Erdélyi 

lu d il főorvos
10-30 .Hiszek egy Istenben...'' 

Videó-film
Megbeszélés: Ablonczy Zsolt
Zsinati osztályvezető íp.

1318) Ebéd
1618) Keresztyén Merancia

Szabó Dániel főgondnok 
Megbeszélés 

18 (8) Vacsora
19.<X) f vangéliziició: Pásztor Gyula Ip. 

Bemutatkozás: AmAJiirszÁv

Vasárnap
Oki l

8.10 Reggeli 
9 15 Énektanulás 

1(1-00 Istentisztelet, úrvacsora
Ablonczy /.sóit /s ir . >n-. Ip. 

11-Olt a konferencia bezárása: 
Vándor Gvula M titkár

12.00 Ebéd

Hazautazás

K É R E L E M

SzrnHeUrt kérjük Szövetségünk 
tagjait, okik eddig meg n e m  

rendezlek tagsági dijuk befize
tését ennek a kú/.r[jóvóöen le 
hetóségük szerűd tegyenek 
elegei. Támogatásukat és meg- 
iv lesüket köszöni

az. Klnókség

FELHÍVÁS
Srw eiew l kérjük gondnok 6* pie>bt- 

to  testvéreinkéi arra. hogy presbiteri 
idei keretében leérjenek fel egy tewvé 
rúket ,i

PRESB1TF.RIUM1
SAJTÓTUDÓSÍTÖ

jiolgáUtarj. Feladata, hogy lapunkat 
a gyülekezet lomon eseményeiről, a prés- 
biten uolgal.ir helyi formáin)), pn-sbitc 
tik véleményével iS» életük közérdekét is. 
s.Vilgíló íSrményeinS tudós írsok A he
ti rkeiö híreknek krtvctkeiá vámunkban 
he’vi adunk Várjuk a presbiteri urtxA 
döntései? es .1 sagCeudóiítók mihamorab 
bi lelemketéiét i stOvetség elmén hírek
kel

presbiter szerkesztősége
1C92 Hulapesr 
Ráday utca 28.

Kústónecrel et 
áLi.t*ki vártával

Aj ELNÖKSÉG
V_______________________ J

\ .P imM i i '  emui lap ., 
Magyar KÓMmKut Pteiiiiirtí 

S/Ovenég
K ..1I.U01 id ís u l i  kiadványa. 

Megjolén* * .eme hal alkalommal. 
A sreüesnatMrmisag íjjgji 

dr. BodoJay (W/* 
itr KiluC* /tiRnioni!. 

Hegyi-I uilös István l’app Vilmos 
VSnAu G yűli, tule l»>o» 

lek-tós u r i l i a K l  BékeII |oj.it 
le lr ljt  kiadó Nagy letenr IZ/vel 
Siteketrldiég Magyar Reforméiul 

IVesbarti C/í»vty^, Inxtajo 
K w : lUulipoo. Ráday u 

Kéi/U* or AMtKO Kit 
nyormlá)ábjn. 93001 

I elrlöy vetted! Kovács <Mx~t 
így példány á»o; ÍO.- n .

n i r

12


