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A reformáció óriási cscményszö- 
vedéke tulajdonképpen a történelem 
egyik legnagyobb kockázatvállalko
zása volt A honfoglalások, a népván
dorlások foghatók hozzá Atyáinknak 
választania kellett és ók választottak.

Reformátor eleink, a mi lelki aty
áink és nagy tanítómestereink az Igét 
választották és arra tették fel életüket.

De hát mi az Ige. amelyről azt 
mondjuk: a mi nagy Örökségünk?

A/ Ige Istennek a beszéde.

Isten olyan dicsőséges és felséges, 
hogy soha senki őt megismerni nem 
tudná, ha csak nem  gondoskodnék ar
ról maga az Isten, hogy a /  Ó képére 
teremtett ember m egism erje őt. P.vég- 
ből Isten kijelenti nugát. Kijelenti 
magát a teremteti mindenségben. az 
emberiség történelmében. De mind ez 
a kijelentés számunkra olyan mint a 
vakra a fény, amíg föl nem villan e l
őliünk Isten igazi kijelentése az Ő  be
szédében Isten megszólaló Isten, aki 
önmagáról számot ad minekünk s ak: 
Igéjében elmondja nekünk, kicsoda ő  
és mit akar velünk.

A reformáció tehát Isten Igéjében 
megtalálta az ismeretnek végső gyö
kerét s a vallásos igazságoknak ab 
szolút tekintélyét Nem emberi 
vélekedésekre, világnézetekre, az ész 
erőlködéseire épített, hanem isten 
szavára, aki megüzeni nekünk, mit 
kell hinnünk és cselekednünk. A re
formáció nem tckintélyrombolás volt. 
hanem a végső és abszolút tekintély

nck megragadása, emberi vélekedé
sek  helyett magának Istennek a dön
tése Micsoda óriási ajándék, látni a 
sarkcsillagot s hozzáigazítani szétfo
lyó. gom olygó világunkat!

M ásodszor azt kell észrevennünk, 
hogy

az Ige gondolat,

tehát mindenestől fogva szellem. 
Isten kijelenti magát a teremtett vi
lágban ;s. Beszélhet hozzám tárgy
ban. anyagban, szertartásban, de 
milyen m is  az. amikor Igében beszél. 
Úgy vis/onylik a kettő egymáshoz, 
mint a bábjáték az élő szóhoz. A ke
gyelem nem orvosság, hanem jóaka
rat. nem szent anyag, hanem élő 
szellem, nem rítus, hanem lélekben és 
igazságban való imádkozás és szo lgá
lat. A gondolat nem erőszakol, nem 
kényszerít, hanem ihlet. Olyan, mint 
a világosság, ellenállhatatlan, meg
foghatatlan. nélkülözhetetlen. Isten
nel rokon. Ezért az  Ige a szellem 
szabadságának eszköze, képe és zá 
loga Csak n lelkiismeret útján hat 
csak a  belső meggyőződés utján for
málhatja az életet, csak az őszinteség 
köntösében járhat. Olyan bőséges mi
nőség, amelyik más. mint az anyagi 
és a tárgyi világ, független minden 
haszontól, nem hódol sem m iféle é r
deknek. előítéletnek; nem riad m eg a 
fenyegetéstől, nincs halalma felette 
szuronynak, börtönnek, máglyának; 
egyedül Isten előtt hódol, bilibe kerül 
az  egész mindé nségnek.

Harmadik jellem vonása az Igének 
az. hogy

mindig egy sereghez szól.

Nincs olyan Ige, amely cím és 
megszólítás nélkül szétsugározzék a 
nagy mindenségben. Isten minden 
Igéje személyes: a szívet üti át. az 
egyént szólítja meg és állítja önm a
gával szembe. Ez a szembeállítás egy 
új élet kezdete, am ibe éppen az Ige 
visz át. Olyan az. ige. mint a toborzás, 
a trom bhahang. Mezőről, műhelyek
ből. fold alól. az élei tetőiről össze- 
kurlöli. egybeszervezi és új életcél 
szolgálatába állítja azokat, akik har
colni kötelesek Az Ige tehát minde
nekre lett „egy kiváltképpen való 
gyülekezetei'’ gyűjt egybe, azt tc- 
gyelm czi és világosítja, pás/torolja 
és neveli, táplálja és m egőrzi, míg 
nem áhajviszi a szem től-szem be lá
tás d icsőségébe A z lé tn e k  első  
ténye az, hogy gyülekezete i alakít 
Nem világcgyházat épít. nem egy
házi m éltóságokat, rangfokozatokat 
létesít, nem egy em ber kezére adja 
az egész em beriséget, hanem  hívő. 
im ádkozó csoportokat terem t, akiket 
a Krisztus szellem e hat át és eleve
nít meg.

Ebben a közösségben oldja meg 
a szociá lis feladatokat, m időn arra 
nevel hogy egym ás terhét hordoz
zuk és úgy töltsük be a Krisztus tor 
vényéi.

H tpzwz L á s tfá
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Szenczi Molnár Allűr: 
(1574-1634)

MIT JELENT NEKEM OKTÓBER 3 1 ?
Presbiterek vallomásai

..Gyerekkoromra emlékezve, mint 
nyakas kálvinista apa fia, belémiiatódoti, 
hogy ex a nap a reformátusok legnagyobb 
ünnepe. S a/i a katolikus hatást, hogy már 
31-én elkezdődött a temetőbe járás. ami 
miatt az ünnepi istentiszteletek látogatása 
igen foghíjas volt. /V  ünnepi beszédek ar
ra irányultak, hogy kiélezzek az ellenté
teket a katolikusok és a reformátusok 
kozott. Visszatekintve érzékelhető: mi
lyen nagy szükség van az iskolai hitok
tatásra. egyháztörténetre. Ennek során 
kezdett tisztulni bennem, mi is tónéni va
lójában abban a korszakban: az elhívott 
emberek rádöbbentek, hogy szükség van 
megújulásra. Istentől való elfordulás he
lyett vissza a Bibliához -  hirdették refor
mátoraink. S az emlékezés napja 
„Wiitcnbcrgára**. Igazán magam is akkor 
értettem meg ez ünnep jelentőséget. ami
kor a könyörülő' Isten engem is megszó
lított. S ez által tudatosan vallhattám 
magaménak a tételt: Kegyelemből tartat
tatok meg. hit által. Bárcsak képessé ten
ne az Úr arra. hogy ezt az ajándékot 
legalább szeretteimbe tovább plántálhas
sam!**.

Fodor Sándor 
Bp. Rákoscsaba

*  X W

..Háláiéit szívvel emlékeztet arra. 
hogy hithőseink milyen áldozatot hoztak 
azért, hogy református lehetek El kell 
gondolkodnunk azon. hogy vajon én. rm 
ludnánk-e olyan megpróbáltatásokat elvi
selni? Jelenti még azt is. hogy minden ce

remónia nélkül hihetek Istenben.olvasha
tom a Bibliát. Isten Igéjét".

S . .V.
* •* x

„Nem csak nekem, hanem a világ re
formátusainak a szabad hitet, szabad val
lásgyakorlatot, az Ige szabad áramlását, 
a S/emírás kézbevételét, illetve olvasá
sát".

V  ,V.
M X *

„Örökös reformációt. Térjetek új fel
ismerésre, tehát nem ehetjük a másodna
pos mannái (2Móz 16.20), mert az 
megférgesedék és megbíz hódé k. Hibás, 
hogy a prushiten konferencián manapság 
a Hcidclbcrgi Kátéval jönnek elő. mert az 
igaz volt a XVI, században, de azóta már 
u XX. században vagyunk Ma már bi
zonyságot tenni a Szent Szellem által 
kell, aki azon Órában megtanít arra. hogy 
mit kell mondanunk, annak pedig nem 
tudnak ellene mondani (Csel 4,19). Vájon 
igaz dolog é Isten előtt rátok hallgatnunk 
inkább, hogy nem Istenre? ítéljétek 
meg!".

Jobbágy Kálmán 
tb- gondnok

X X X

.Megerősít a Biblia alapján álló meg
tisztult evangélium: tudatban, ugyanakkor 
egy folyamatos reformációra ösztönöz, 
mert a hagyományos puszta megemléke
zés megszokottá válhat. A megújulás 
szükségét érezzük".

A'. S

/ \  
O któberi zsoltár
iígy jöttem futva, film. fijva. 
(Tíofegöt* (lan a bíbor ősz),
SZ&embe zendúlt szent 
hozsánna,
S  féltem, a fájdalom legyőz

A rozsdabarna rengetegből 
Sóhaját feldu tz.dz. (evei 
7iállottam, fent a sárga lombon 
A 'Kánat sir. s zziu1/. zenei

Jutva jöttem. Virágos ábnc^
Sorra fefedieli hálva ott.
‘Xiidtem j  fdfet: 6. mire 
Virtofe
S az erdő strt is hallgatóit.

‘Koldus szivemet fájdalom járta, 
fíudd fedáfe álmát beleptek,
Rongyossá t/prt: (jónnyes 
ruhába
Úgy ferdtem ott az őszt estet

'Savasét dfmöfe dalosa voltam,
S már mind fe fesziéig 
halva ott .
Ide futottam. Merte menjrfe 
S  US erdő Sirt is hallgat ott...

Ofeiler volt, ofeöbtr vege...
•Heliníj safdúlt: mi lesz vtlünfe 
í j  a(fyr ott a sárba, őszbe 
Üzentél drága ünnepimig

írrztem afeir te üzentet! 
t s  lángra gyűlt fekúít szilem.
S azóta in a fedőén, sárban 
Szavad: a sunt tavaszt viszem.

S hálnál- hullhatna£ mind a 
lombod
•ft vagy a zengő győzelem'
■Drága pompába, virágba 
bomlott
Csodás tavaszba jössz telem'

•fúbri hullófe megrongált 
lelfem
'belőled új erőt fepott.
Ofebe r i*gen tavaszra lelten 
'Köszöntőm drága, szép napod

•Tdő hittel is zsoítíltos szilnél 
•lepett lel f e l  nefed gy hozom 
O febtr ftarmütceay 
diadalmas elet.
Köszönteiéig és tmidfezom'

'Kolozsvár, Í9 fl ofe 29

Csiba •Kálmán 
erdélyi püspök

V _______________________________J
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/ :  m i é k e z e t e s  p r e s b i t e r e k

Viszonylag fiatalon 25 éves ko
rában - országgyűlés tagja, ham aro
san elnöke, két ízben is 
MdgyaivrNzág m iniszterelnöke. A? 
osztrák-m agyar koronatanácsban a? 
egyetlen, aki az I. világháború m eg
indítása ellen szavazott!... Szám unk
ra fontos a politikus Tiszára 
vonatkozóan m eghatározó A lexander 
Sixtus von Reden „Az osztrák-m a
gyar m onarchia" Salzburg-B udapest 
j989-ben k iado tt n ag y ív ű  m un k ájá
nak értékelése: „A z á tlagos képes
ségű  osztrák  állam lérfiakkal 
m ag y ar o ldalon egy  szü lete tt po li
tikustehetség: Tisza István  g ró f áüt 
Szemben."

N em csak p é ld aad ó  és példára 
kö telezd  családi hagyom ányai és 
neveltetése következtében  lett e lkö
telezett keresztyénné, refo rm átus 
egyháza többszörös és p é ld am u ta tó  
tisztségviselőjévé. K övetkezetes, s 
napi dön tésekben  k izáró lagosan  ér
vényesülő  p redesztinációs hite állí
totta őt az  egyházi és társadalm i 
közélet őrhelyére. Egyform a energi- 
ával j z j 7 ezerszáza lék i's  hűséggel 

szolgálta szülőfaluja, G eszt eklé
zsiáját presb iterként, a dunam ellék i 
egyházkerü le tet tanácsbíróként, j 
nagyszalontai egyházm egyét g o n d 
nokként. a d u n á n tú li eg y h ázk erü le
tet főgondnokként és a zsinatot 
an n ak  tagjaként. Tette m indezt M a
gyarország  legíelelősebb és legcl- 
fogí.ili.ibh állam férfiaként

Az alábbiakat a tö rténe lem köny
vek és levéltárak nem  tartják  szá
m on Régi em lékezek  szem élyes 
élm ényeiket a d tá k  it egykor e sorok 
ínSjának.

"I is/;i István a geszti 
presbiter.

A bécsi ko ronatanács egy ik  illése 
-  m elyen  Ferenc József elnökölt -  e l
h ú zó d o tt Bizonyos pén tek i napon 
m ég  szám os nap irend i pont várt 
tárgyalásra Az elnök lő  császár m a
gától é rte tő d ő  term észetességgel je 
lentette ki, hogy az ülést szom baton

Tisza István
(1861-1918)

folytatják. M ire M agyarország  k ép 
viselője: Tisza István m iniszterelnök 
így szólt: „Felség, a tá rgya lást m ég 
m a be ke ll fe jezn i, m ert v asá rn ap  
p re sb ite ri g y ű lé sen  ke ll len n em  
G esz ten ."  A császárnak  láthatóan 
nem  tetszett j  nagy tek in té lyű  po li
tikus m egjegyzése. Á m de m ég  az- 
n jp  letárgyalta tta  a koronatanács 
előtt lev ő  valam ennyi ügyet. Legkö
zelebb -  fél év m últán  -  am ikor 
ugyanezen  tanács tagjai b ő b eszéd ű 
ekké váltak, m egszólal az  elnöklő 
c sá sz á r  „Urak! Igyekezzünk, mert Ti- 
szónak presbiteri gyűlése lesz Gesz
ten " Ferenc József nem  felejtett S 
b izonyára m egtanu lta , hogy m ilyen 
fontos a legkisebb m ag y ar re fo rm á
tus eklézsia presb iteri gyűlése!

A dunántúli egy házkerületi 
ff) gond nők.

M ég abban  az ideiben, am ikor 
n yugellá tás h iányában  életfogytig
lan választo tták  a lelkészeket, egy 
ifjú titán  nem  tu d ta  k ivárni az idős 
le lk ipászto r csendes elm úlását Fel 
tü ze lte  a presb itérium  g örbe  u takra  
csáb ítható  részét. M ilyen jó lenne 
egy snájd ig  fiatal pap! Pl. ő  m aga. 
A d d ig  ad d ig  Szőtték az ügyet, 
am ed d ig  teljelentés nem  érkezett az  
egyházm egyéhez., hogy az  öreg  lel
kész. p ap h o z  m élta tlan  m agatartást 
tan ú sít. Tanú rá m in d en k i. A p ü n 
kösd i is ten tisz te le t e lő tt a falu  sz.e- 
m eláttára  éjjeliedénnyel m ent át a 
parók ia u d v arán  m ely  közös volt 
a tem plom kerttel. A m ásik  v ád p o n t 
szerin t saját kezű leg  m egnyuzta  a 
lovát Az egyházm egyei b íróság  ál
lásvesztésre ítélte az öreget

Fellebbezés folytán Tisza István 
elé kerü lt az ügy. N em csak igazság
talannak. de h ihete tlennek  ta rto tta  
az eljárást Elolvasta, az ’J ő s  „vád
lott'' fellebbezését. I Felesége régó
ta fekvőbeteg. Senkijük -áncs, így 
hát neki kellett a z  éjjeliedényt kivin- 
me. 2 Lova ara tás  idején pusztu lt el 
hirtelen. H ogy legalább a bőrét 
m entse, m ivel az. egész falu a h a 

tárban  do lgozo tt -  valóban saját 
m aga n y ú zta  m eg. Tisza István 
m egsem m isíte tte  j z  ítéletet.

A legközelebbi egyházm egyei 
gyű lésre  e lu tazo tt, m in t főgondnok. 
Velős beszédét így sum m ázta: 
„Egyetlen embernek van csak esze az 
egész megyében". (Fz. az a tanácsbiró 
volt, aki az. ítélet ellen szavazott.) 
M ivel óriási tekintéllyel rendelke
zett, lem ondott az egész tisztikar 
A z a b izonyos e llenszavazö  lelkész 
lett az új esperes..

M inden  tisztségében, állásában.

Isten gyermeke.

Bár teo lóg iai a lap á llá sá t liberá
lisnak  m ondják . Mi m ás lehete ti 
v o ln a  a sz á z ad fo rd u ló n ?  Predesz- 
tin ác ió s  tu d a ta  oly erő te ljes  volt, 
hogy rengeteg  aggodalm at okozott 
a b iztonság i em bereknek. „Csak az 
tö rtén h e tik  m eg, am it Isten elrendel.

vagy m egenged  * Ezért következ
hetett be  a  több sikertelen  m erénylet 
u tán  a  ..sikeres" is 1918. ok tóber 31- 
én, a Reform áció napján! N em  haj
lan d ó  sem  elm eneküln i, sem  
elrejtőzni Ezért tu d o tt elképze 
Ihetetlenúl nagy lelkű  is lenni

A m ikor közéle ti elfog la ltságai 
m iatt nem  tu d o tt  esperesi értekez 
le ire  u tazn i, a m in isz te re ln ö k i h i
v a ta lb a  k é re tte  az espereseket. 
V ára tlanu l m eg szó la lt a távbeszé lő  
csengője A je len lev ő k  a z t k ö v et
kez te tték , h o g y  a g esz ti u rad a lm i 
in téző  telefonál A zt je lentette, 
hogy  E rdély  felől h a ta lm as  árv íz  
k ö ze led ik . Égy b izo n y o s g á ta t e l
ő re m eg  kellene b o n tan i, hogy az 
á r ne  zú d u lh asso n  az  uradalm i 
szán tó fö ldekre. M ire Tisza István 
„Ez.t m egtiltom ! F.z. esetben a falusi 
b irtokosok  földjeit lepi el a víz. N e
kik csak enny i földjük van. N ekünk 
m ásu tt is vannak  birtokaink!"

Isten igazsága iránti elkötelezettség. 
az eklézsiáért viselt felelősség, önzetlen
ség és bölcs belátás a presbiteri szolgálat 
néikulázketetien előfeltétele.

I’app Vilmos
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ŐRÖK A VÁRTÁN
Presbiteri s?o:gá:at határon túl

{•'ellenük a nemzetközi presbiteri kon
ferencián Erdélyből. Szlovákiából részt
vevő testvéreinknek ezt a kérdést:

MR JELENT KISEBBSÉGBEN 
MAGYAR REFORMÁTUS

PRLSBrrERNEK. PRESBITERNÓ- 
NEK LENNI?

Néhány válasz:

Tudatos munkálkodást a református 
családokban, hogy a gyermekeket magyar 
óvodába, magyar iskolába küldjék

(Demeter Katalin) 
Marosvásárhely 

*  *

„Kisehliségben m agyar presbiternek 
lenni hárm as feladat: hitbeli, szellemi 
és nemzeti öntudatban nevelni gyüleke
zetünket

..Ne hagyjátok a templomot, a  tem p
lomot. az iskolát”.

(N N. -  Erdély)

.Az elmúlt -t5 évben a kolozsvári Bel
városi Református Egyháznak nagyobb 
kellemetlenségei nem voltak. Én 32 été 
vagyok presbiter,' ez alatt nem történt 
olyan rendkívüli dolog, ami megzavarta 
volna egyházunk lelki életét. Jelenleg u 
presbitereknek oda kel! hatniuk, hogy a 
magyar református családoknál a gyér 
mekeket magyar óvodákba és iskolákba 
adják"

(N. N. -  Erdély) 

X x  *

.A dott helyzetünkben hitünk mély
ségével nemzeti öntudatunkat megőriz
ve. igyekszünk Isten dicsőségére élni"

(Szlovákia kél küldötte) 

X * X

„Nehézséget, harcot, vállalási"

(N. N.)

■■ -...... " ...........'■

D élvidéki testvéreink  
én ek esk ö ny véből

Kimerültünk a sok nyomorú
ságban, Éjjel-nappal vagyunk 
szomorúságban, Számtalan sok 
a mi szivünk siralma, Nagy mi- 
rajtunk az ellenség hatalma.

Reád hagyjuk anya- 
szentegyházunktíl Hisszük, hogy 
jó látod mt htjainkat. Ne hagyd 
elmerülni kicsiny hajódat, Pa
rancsolj és csendesítsd a habokat.

Ébredj, Uram, mert majd
nem elmerülünk. Veszedelmes 
habokban elsüllyedünk. Szüksé
günkben tehozzád esedezünk: 
Jézus Krisztus, hallgass meg. 
Téged kérünk!

Kérünk, Uram, maradj ve
lünk szálláson, Hogy semmi 
vész hű népednek ne ártson, 
IAlod, int már napunk alá ha
nyatlik, 0 , ne hagyj el, maradj 
velünk virradt tg!

Védelmezzed a te kicsiny bár
kádat, Benned bízik a te küzdő 
egyházad, Melyért a te szent vé
redet ontottad. Elmerülni mos
tan azért ne hagyjad!

Sőt légy erős kőfala te néped
nek, Szaporítsad számát a ki7 
seregnek; Vezértnek adjad te 
Szentlclkedet. Hogy hirdessék 
áldással szent igédet!

l e v é l  v agyok

Levél vagyok messziről 
jöttem,
rajtam VALAKI pár szava: 
rád gondol és köszönt 
az ISTEN 
és vár haza.
Lehet, hogy mást akarsz, 
most mégis: 
hátra arc!
Szavát szívedbe vésd, 
indulj, ne késs!

CSAK HITTEL

Belefájdulhat néha a fül is, 
ha nem LÉLEKTŐL 
ihletett szavad.
Hallgatni lehet hitetlenül is, 
de prédikálni -  
csak hittel szabad!

KÖSZÖNÖM A 
TÜKRÖT*

Köszönöm a tükröt, 
mely által
homályosan Unok miközben 
ablakká nyitja a reménység.

•IKor 13,12

HOL VAGYOK ÉN, 
micsoda távol 
Pál apostol
s z á z  a n n y  I j  á t  ó l !

fü le  Lajos
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DR. TELEKI LÁSZLÓ GRÓF SZOLGÁLATA
A  háborús ívek  szorongató híreinek közepette szívderítő meghívót kézbesített a posta:

„A Pesti reform átus Egyházmegye 1943. jú n iu s  24-én, csütörtökön délelőtt 9 ó m k o r B udapesten u Du- 
nnmelléki Egyházkerület székházának díszterm ében (1 \.,  Ráday u. 28. sz.) ünnepélyes közgyűlés keretében 
ik tatja be tisztségébe egyhangú lelkesedéssel megválasztott gondnokát: széki dr. T E L E K I I JVSZI.Ó gróf ú r 
Ö m éltóságát.”

Miicsy Mihály üllői esperes és dr. Henkó 
Ferenc taa'icsbíró. egyházmegyei gondnok- 
helyettes a „tudnivalók" soráKin szerényen 
azt is közölte -  ,J\7 ellátási nehézségek 
miatt közöbéd nem lesz. de akiknek ellátási 
jegyük van. .t/ck találkozhatnak és együtt 
ebédelhetnek délután fél 3 órakor az Pr/sé- 
tvt szálló kiilontcrmébcn (IV.. (gyérem u.
5 .r.

l-z a meghívás érdekes kortörténet i ada
lék: egy történelmi nevet viselő ntagy.tr fő
nemes kozegyházi szolgálatot vállal az 
embert prőttóló. sanyarú, háborús időszak
ban! Pdesatyja, Teleki Tibor koronaőr el
huny iával annak utódául szülőfalujában. 
Gyómrőn már megválasztották fŐgieidnofc 
n; <. most íme az egyházmegye is .szemel 
vetet:'’ ni és igényli segítségét. Tudnivaló, 
hogy az ifjú arisztokrata nem díszül vette 
magára az egyházi tisztségeket, hanem szol 
gálát tétel végen, amint székfoglalójában vi
lágosan kifejtette: ..Nem sok;:r ér a hit.
a vallásosság, ha nem személyes kérdés, 
nem élmény és ivem valóság, hanem csak 
bcjcszületés. kegyeletté'es tallózás a múlt 
irányáhnn" Célkitűzését így fogalmazta 
itveg: -  „Nekünk. világi elöljáróknak kell el 
sősorban imádkoznunk azért, hogy az ige- 
hirdetők valóban a telkek pásztorai ss 
legyenek cs Isten különösen a próbáiévá 
időkben ne vonja meg tőluk Szemléikéi, 
hogy lai.ili.ivs.neik velünk együtt alkalmas 
eszközöknek"

.Világiak (u egyházban" -  Patán ilyen 
címmel tartott előadást a presbiterek előtt. 
Néhány mondat lelkes bizonyságtételéből:

„Mit tegy ek ’ Mcgntondja Jézus Krisztus! IX1 
ovik akkor, ha él a szívünkén. P nélkül le
hetetlen volna megfelelni a presbiteri tisztség 
nek. I lc< varrnak ilyen presbiterek. Balogh 
Jenős. Juhász Nagy Sándort*? I loilandiában 
találkoztam Ilyen krisztusi presbiterekkel. í  n 
a magam részeiül először sax-iális munkát 
végeztem a gyülekezetben, de most az. ifjúsági 
munka a legkedvesebb"

(me. egyetlen hőnap munkarendje a Ha
lai gróf naptárából: (1938. november) 
Debrecen. XI. 2. 20 óra KIÉ XI. !  13 óra 
Gimnázium. VII. o. fél 3 vidéki KIF. ve
zetők. 16 óra teológus ifjúság. IV óra Kál
vin téri bibliakör. -  Nyíregyháza XI. •* liz 
tVa 1 páros tanoncok. 11 ónt Gimnázium 
VII Vili. o 17 FcIsŐkcn»k«klmi fiú-lánv. 
18 óra üenkő bokor-tanya. 20 óra rcf tn 
tclligcncia. 1 Jiósgyőt, XI. ö. 15 óra Vas
gyári serdülök 16 óra serdülők. 17 óira 
gazdásági középfokú iskola. 18 érni Mnonc 
oi:non Mezőtúr. XI. 15. délután 16 és 17 
óra II-lll és VII Vili n. gimnazisták. -  A 
későbbi évekből csupán a helységnevek, 
ahol szolgálatokat végzett: Kuns/entmiklós. 
Kiskunhalas. Pápa. Sopron, Motior, Sáros
patak. Tanítóképzősök, földműves fiúk. la- 
noncok, cserkészek. népfőiskolátok, 
presbiterek hallgatták lenyűgöző, szemléle
tes előadásait Kö/lnm az írott sajtó is Kr/la 
magvas cikkeit Amikor például a svájci rá
dióban tartott elöadfisi, ennek tisztelet díját 
a gyömrői lemploom renoválására ajánlotta 

'i Amikor hazaiért kúllöldi útjairól, él
ménybeszámolóit a falujabeli Gazdakörben 
tette küzkinccsé.

Amikor a Rákosi kurttZJrkhan kitelepítet
ték. v kés.ihn koholt vádak alapján elítélték. 
Mánunoszirán, Várpalotán fogoly társainak 
bibliaórákat tartott, s nyelvi oktatással szol
gált. Németül, angolul, franciául anyanyelvi 
szinten beszélt. 1956-ban szabadult, ekkor 
mint gépkezelő kereste kenyerét a kispesti 
építkezéseken

í.lcic párja, hűséges hitvese alapi Sala
mon Éva voít. VSIc utazott 1962-ben Len
gyelországba. hegy ott találkozzanak a 
Svájcba kimcnckitert két fiúkkal. A talál
kozás előtt néhány órával borzalmas vasári 
halesel érte őket: két vonat szaladt egymás 
ba.

Géza és Miklós már csak szüleik holt
testévé I találkoohanak.

.-V áldottcmlékezetű Teleki házaspár 
őseik nyughelyén, a gyómrfli kriptában pi
hen. Géza jogász. Miklós orvos Bázelben. 
A fiúk méltó örökösei családjuk történelmi 
nevének, világi hivatásuk mellett ők .s de
rekasan munkálkodnak az Anyas/emegyház 
szolgálat átvitt. -  A gyOmrői gyülekezet (k. 
csíny koruk cklé/Svája) 1992. május 10-én 
tiszteíeibcli főgnndnrkká választatta őket

Hegyi-Füstös- István

(MvomJiUeehruluu okiAtrii a számítógép!*'! 
Szerzünk nete alatt izerrjVii kei i ikkhU a: el 
múlt számban .t m.:r korábban kivált „Gyüle
kezeti élet ielek~ t irat került lapunkba 
Hegyi-Ftlsíns t.snsin Icstvtrúnklfi dneze.st ke 
rünk.l

ZVVINGLI AZ EMBERRŐL
HJttycb /*rvyl. a arcéi návnrúVjt 1526-Uín 

az <yiz te  hamte valácrö omókoch'o cet irta 
Voge.rem azt hogy mi az emeoi, tag 

alább olyan nor-őz mim tintar.aJat ‘ogr» A !■••- 
tuba az általa krváaszV.Xt sóiét resiátduQ ĵny 
mögé 'Ollóz*, or.nl ősztől "ogy a haasz ki 
akarja íogn Az t>-rixx artint őszit* hogy vo 
laki ót mog a>:arjn ragaJm, ki ak«;» ismerni, 
azonnal a  ktemuUttas SÓIM <W SiVú todtüg 
(y;nyot« bu-Vctózis... Ey amerto *et az evan
gélium ok-ivott Nrdetéje Pál am kor az t Kor 
2.11 bon rcgülacöona. .Kicsoda tudia az ö n 
ben.*'. közút az orrbor dcigal. hanemha az cn- 
txs-no*. lo-e amely éboroo varA’ Var a 
zsotióros is tudta .M-.-don em6t< hazug" 
(116,1 Val 2<vngfinrtr az volt n véleményé, 
nogy .orr.oor az embert r v r  ismoi-oti rog 
Ltgyari* Cfy' arcátlanul hazudozA. oly' mérték
ben színiét és képT—twcakOdA, "ogy mikor azt

'•■szed, vogrn mogrogadtod vB'-anaty,k okJ«W 
tv- ít mteis o másik ad.x.vo1 mutalkozik meg' 
így tehát, mivel az emUji nem képes gazán 
er-wrlfesáí 'rexj.wsmt. s cső*: kes-eíon, SZ"'- 
lo sorén sem képes órusmorötie elfutó Zomgil 
úgr véüe .tstenfdí az ceribc' Te'eerlCféló’ kek 
elkó-núsfc az c.n'be'iívKvetet, nwkfat az isfers 
isnwatet i« Csnknogy az isteoismjrot oizé 
rnlott értet műnk etö móri ez tűi tompa és 
esoivté. r.taivok minden erteVret teUmúió ck 
c sóségé ne: to viépí^Agához Co -gvo-igy 
elioriotl ctóúnk az embv igazi ismerote is 
meri az túl 'eloményos re. gyo*s a  hazugság 
bán es a képmulativsUvi * - így nát mint sz 
igazi i&tonisriorot. min: az igazi embonsmerut 
o kór-yénié isten aittndéka. otü újra és ú|’a 
Tök) *eíl kérni Va is és mritjg So otto k!> 
molyt*" tigyenimk1

B. l_
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„Legyen ez  a hét életűnk olyan főt 
dulópontja. hogy akinek még nincs sze 
melye* kapcsolata Jézus Krisztussal az 
dünlSOn mellette, aki már döntött, az te 
gyen bizonyságot hitéről" mondta 
megnyitó beszédében Bállá Tibor főtit
kár a Magyar Rcfotniáius Presbiteri 
Szövetség szeptember 27.-októbcr 3. 
között Tahiban megtartott nemzetközi 
konlcrcnc iáján.

H/s. 48,6 alapján „mostantól fogva 
újakat tudatok veled" volt a hevezetű 
gondolatsor, mely az Ap Csel 10.33. 
versével zárult: „és te jól tetted, hogy
eljöttél".

Istentől gazdagon megáldott alkalom 
volt a hét. melynek megtartást az előző 
évben. hasonló konferencián résztvevők 
is kertek. Sajnálatos módon a határain
kon túl élő testvéreink közül csak a Fel 
Vidéken cs Erdélyben élő gyülekezetek 
küldték el képviselőiket. Beszámolóik
ból örömmel értesültünk, hogy náluk is 
munkálkodik az Üt lelke, segítségével 
szép eredményekről szóltak.

A konferencia minden programpont
ja maradandó emléket hagyott a részt 
vevőkben, engem különösen kettő, a 
minden napon végigvonuló sorozat ra
gadott meg. Ezek: a Pásztor Gyula 
nagytisztclctü úr által tartott esti evao- 
gélizádók: az „Élcnilról". és a TV-so- 
rozat: „Hiszek cgv Istenben", a
Hitvallásunkról készített videó-film le
ventéié cs megbeszélése voltak.

Az „Életút" címszavai voltak:

1. ) A z eltévesztett út. „Mindnyájan, 
mint juhok eltévedtünk". Utas vagyok 
a világban az. útra nem lehet születni, 
arra rátérni kell!

2. ) Útkeresés. A Zsolt. 25.10. alap
ján: „Az Úrnak minden útja kegyelem 
és hűség azoknak, kik szövetségét meg
tartják". És a Jer 6.16.: „Álljatok az 
utakra cs kérezöskodjetek a regi ösvé
nyek felől".

NEMZETKÖZI PRESI
Tahi, 1993. szept<

3.) Menjetek U- u szoros kapun. A 
kétféle életút: a szoros kapu és a kes
keny lit az életre visz!

4 ) Isten országába vezető út: János 
14.6. „Senki sem mehet az Atyához, 
hanemha én általam". Kevesen vannak, 
akik elindulnak, meg kevesebben, akik 
célhoz érnek

5.) Készítsétek az Orrok Útját! Éz.s. 
40.V „A pusztában készítsétek az Ur
nák útját.. " A pusztában csend van ki 
megyünk a világ zajából Minden völgy 
fölemelkedjék, a nyomorúságok, clke 
seredéi, aggódás, lépclfídés völgye. Kö
zeledjetek Istenhez. cs közeledni fog 
hozzátok! Nekünk kell kezdeményező
nek lenni

KONFERENCIÁNK
v is s z h a n g j a

A szomorú negyven év eltelté vei 
- életem alkonyán - sok-sok őröm- 
b< n volt részem ezen a  konferencián. 
Imádkozó szívd. Krisztusban éld, 
drága testvéreink előadásait, bi
zonyságtételei: ha!!/,lUt,zm K mesét 
kaptam, amit a rozsda nem lep be, 
a tolvaj nem <-isz el. Köszönöm, 
Uram Jézus!

Rác- h'crcncné

6.) Az utolsó út. a /  ;i kérdés, mi les/ 
a lelkűnkkel. A halál nem pont. hanem 
kettőspont, utána van a folytatás, de 
m m  mindenkinek egyformán.’ Csak an
nak csendes álom a halál, aki a hitben 
hal meg. Az elet nem valami, hanem va 
laki: Jézus Krisztus.

A „Hitvallásunkról'’ készített videó 
sorozat középiskolás diákok számára 
részvételükkel (a Kuns/entmiklósi Re 
formátus Gimnázium tanulót) cs felnőt
tek bevonásával készült kalcchelikai 
sorozat. A I3xX perces sorozatban a 
csckény időalap minél jobb kihasznál:, 
iával -  egyházi cnek. zeneszóm, vers. 
bizonyságtétel, igetnagyarázai. a diákok 
szívből jövő. keresetlen válaszai, imát 
bizonyítják a sorozat szükségességét és 
lonlnsságát A sorozat szerkesztője. Ab- 
lonc/v Zsolt nagy tiszte let ú ur. a /„sinati 
Iroda Missziói titkára tájékoztatása sze

rint reménységünk van több. hasonló 
célú és témájú oktatófilm készítésére. 
..Jártaikul úton" kellett jármuk a sorozat 
készítésénél, a régóta várt bclmissziói 
úton. Ez a misszió eljutott készítés köz 
ben a TV egyébként ;t hitélettől igen 
távollévő dolgozóihoz is Az egyes ré
szeket követő megbeszéléseken kitűnt, 
hogy a hitéletünk egyes tételeire feltett 
kérdésekre nem is olyan egyszerű a vá
lasz.

A Hitvallásban benn van minden, 
amit Istenről mondám akarunk, ha ez 
nem elég. ott a Biblia, ezenfelül a Hc- 
ideibergi Káté!

A délelőtti igetanulmányok különös 
nyomatékkai szóltak a jelenlévő pres
biterekhez. lelki megújulásuk és meg
erősödésük elősegítésére így

Németh Tamás lelkipásztor ív j  I 

Tirn 2-ből: „Tartassanak könyörgések, 
imádságok, esc.de/vsck. hálaadások 
minden emberért, minden méltóságban 
lévőkén" Ez a felhívás a gyülekezet 
minden tagjához szól mindig, minden
kién kell könyörögni. Az imádságban 
jót s  jól keljünk Az imádságban legyen 
állhatatosság!

Fónagy Miklós esperes a hitünk 
megváltásáról tartotta a Máté 16.15 16, 
alapján: „Ti pedig kittek mondotok en
gem?" A hitnél három dolgot kell vé
giggondolni: bizalom, megismerés,
vallomás A totális esődben döbben az 
ember nyomorúságaira cs hízza magat 
Ürcá. Ekkor érti meg. hogy csak felfelé 
van remény. A megismerés: Isteni em
beri logikával S"ha sem lehet meg -, 
mérhetővé lenni. Kitágul értelmem, a 
látásom  változik meg. A megtérés a 
gondolkodásnak, szemleletnek megvál
tozását jelenti: nem én. hanem Ö, Ili 
teles hitvallás kell!

Ugyancsak Fónagy esperes úr: a Lu
kács 1,37 szerint „Mert Istennel sem 
lehetetlen" cs a János 18.37-38. alap
ján: „Én azért jöttem a világra, hogy b i
zonyságot legyek az igazságról" igék 
alapján tett bizonyságot uz Ige testté lé
teiéről A Szentlélek közvetlen munkája 
a Teremté' Isten lelke találkozott a 
Fold porával. Jézus Krisztusban a lélek 
uralma alá került a test Jézus Krisztus 
szenvedését a rendeltetését Ive nem tol-
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er 27-október 3.

ló. küldetését nem vállaló Egyház okoz
za.

Síelne Sebor Lilla lelkésznő; a Kol 
\16 .: „A Krisztusnak bcs/.cdc lakozzék 
bennetek gazdagon" = a Kriszius bcszé 
de legyen magatartásformánk is! A 
nyelv: áldás c.s átok is lehet. Családdá 
válhat a gyülekezet és gyülekezetté a 
család, ahol a Krisztus beszéde lesz a 
mérvadó, ahol Őt engedjük családid 
nck

Dr Erdélyi Judit főorvos. I -i/ar fel
támasztásának történetevei, u halál kér 
dcseivel foglalkozott. A mi világunkban 
a halai: „tabu” kérdéssé váll Nekünk 
van erre megnyugtató válaszunk a Bib
liában. A János 11,25. szerint: „ÉL.n va
gyok a feltámadás és az élet. aki hisz 
cnbenncnt. ha meghal is él". A Biblia 
szerinti sorrend halál, feltámadás, elet. 
Kél csoport van a Fokion akiknek van 
reménysége a feltámadásra, és akinek 
nincs.

Az előadások sok látni húggal szol 
galtak. követésre méltó példát adlak 
Közülük

Dr. Wim Veboom professzor Hirdeni 
lelkész a „Presbiter képzés Hollandiá
ban" c. előadásában részletesen ismer
tette a holland tőlünk sokban eltérő 
gyakorlatot, amelyben sok követésre 
méltó jelenség van. „Kiváltságos dolog, 
hogy Isten bennünket c szolgálatra mél
tat. Ez az egyedüli szolgalat, melyet 
egyedül a Kereszt árnyékában lehet vc- 
ge/m. i:letedben meggazdagíló áldást 
jelent. Összeköt másokkal, a nyájhoz 
tartozónak jelent."

Dr. S ínes Ferenc professzor „A 
piL'sbnci hite és e rkökse" c előadá
sában kifejtette, hogy sem hite, sem 
erkölcse nem lehel más. mint amiben 
Isten kijelentette magát Csak igaz hi
te és igaz erkölcse lehet A hit hallás 
bél van. az Ige által Az Ige nem 
hallásból, hanem személyesen szóin 
meg -  „Élek többe nem cn. hanem el 
bennem a Krisztus”

Erkölcs területén: keresztyén ember 
számára nincs külön hit és külön er
kölcs A hu gyújtó fogalom, sokat takar 
indulat, önuralom, állhatatosság, ke 
gycsség. testvéri és mindenki iiánti sze 
retet.

Dr. Kovács Bálint ny lelkipásztor 
..Népfőiskolái Kollégium feladatai” ko
zott ismertette azt. ami ezzel kapcso
latban volt, van. és amit meg kellene 
tennünk Az Egyház feladatai köze tar
tozik a tanítói munka is tanulni, ta
nítani az Egyház történetét, erkölcsi 
kérdéseket. A volt népfőiskoláink ma 
sok gyülekezetben a presbitériumok 
enSs támaszai.

Csorba László lelkipásztor „A pres
biter kapcsolata a lelkésszel" az Ap. 
Csel. 2<l.2K. alapján határozta meg a 
presbiterek feladatát: „Viseljetek gon
dol azért magatokra és az egész nyáj
ra". A presbiternek Krisztussal kell 
tts/lazma önmagát. Problémánk az Űr-

KOS'FE R E ST IÁ .\'K  
VISSZHANGJA

„F.gyhtííi konferencián először 
i agyők, s örömmel tapasztaltam a 
közösség nyitottságát, elfogadó szc- 
retetet, a bizortyságtevők krisztusi 
lelkűinél Sokkal többet kaptam, 
mint amennyit vártam, mert hitem 
mélyfdt, ismeréseim gazdagodlak, 
sok homályos kérdésre. problémám 
ra fény deriilt

Demeter Katalin

r.tl kapcsolatban van. a Krisztussal való 
kapcsolatunk rendezése után lehel a lel
késszel rendezni kapcsolatunkat. A kap
csolat lehet: lelki és testvéri, lehet 
imádkozó kapcsolat. A presbiter siolgu- 
tarsa a lelkésznek. Közösségben kapják 
az áldást. A presbiterek nagy rés/c nem 
hivő  emberekből áll -  meg kellene újul 
ni' A Kol. 4.17. szerint: „Vigyázz a 
szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úr
ban. hogy azt beloltscd!"

Szabó Dániel főgondnok „A keresz
tyén tolerancia" c. előadásának kereté
ben rámutatott a napjainkban alacsony 

mondhatni mélyponton lévő -  tole
rancia tarthatatlan helyzetére. A Jel 
13.10. szerint: „Itt van a szentek békes- 
ségtúrése és hite" = a világ egyensúlyát 
tartja Igei gyökereink: velünk hogyan 
bánik az Út Fii. 3.: „amiben pedig 
másképp láttok. Isten azt is ki fogja je
lenteni”.

Az esti cvangélizációk után bemu- 
latkotak határainkon túl élő  testvére
ink: Szlovákia két gyülekezetéből, 
erdélyi négy gyülekezetből. Az Úrnak 
adjunk halát jótétem ényeiért és meg 
tartó kegyelméért, amellyel testvérein 
kel és egyházaikat hordozza! Erdélyi 
testvéreink valamennyi gyülekezetünk 
szántára küldték testvéri köszöntésü
ket

Örömünkre szolgait, hogy Dr. Hege
dűs Lóránt püspök is felkereste konfe
renciánkat. igemagyarázattal szolgált és 
örömhíreket közölt: a Nagyváradi Ok
tatási Központ megnyitásáról érkezeti 
és bejelentette a Károly Egyetem közeli 
megnyitását

Békefi Lajos lelkipásztor a „Presbi
ter" felelős szerkesztője elmondta- 
imádsággal készítik a lapot, kérte, hegy 
hordozzuk mi is imádságunkban és se
gítsük írásainkkal még tartalmasabbá 
tenni. Az. lenne jó. ha egy egész ország 
nyi presbitérium szerkesztené és érczné 
magáénak. Kérdőíveket osztott szét a 
jövő konferenciájának anyagához.

Vasárnap a konferencia istentisztelet
tel és Úrvacsorával zárult.

Hála az Úrnak, hogy engedte meghal
lani hívó szavát és megtapasztalni vég
telen kegyelmét a konferencián. Egymás 
hitéből gazdagodtunk, erősödtünk, a szó 
nemes értelmében vett testvéri közösség
ben Megbizonyosodhattunk valamennyi
en. hogy az Úr velünk van. hordozza 
Egyházunkat és ad munkásokat az Ó 
aratásába. Magam külön is megköszö
nöm megtartó kegyelmet, mellyel el
hívott erre a konferenciára, ahol 
megtaláltam a Krisztushoz vezető 
utat

Kecskemét, 1993. október

Fái Jenő
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Végezetül vizsgáljuk meg Kará
csony Sándor kei külön kategóri
áját (..lelek alatti közérzet' és 
Jélck feletti hit", melyeket röviden 
a Jog' és «vallás'  szavakkal is Je
löl): volt-e és van c ezeknek meg
felelő Ifjúsági egvesulet? Már a 
kezdetektől fogva ismert volt kollc- 
glmnalnkban a ..Jog" kategóriájá
nak megfelelő diákönkormányzat 
Ez őrködött a  diákság ..közér
zetének" Javításán, a lakásviszo
nyok. az étkeztetés megfelelő 
rendjen. Ma Is sokat beszélnek a 
diákönkormányzatról, helyenként 
olyasféle egybefogó szerepel szán
nák neki. amilyen az elmúlt év 
tizedek totális államában az 
egységes ifjúsági szervezetnek 
volt. Szerintem azonban az Ifjúság 
szociális kérdéseivel, „érdekvédel
mével" foglalkozó diák tömöm lés 
legfeljebb olyan helyet foglalhat el 
a tanórákon kívüli iháklevékeny- 
ségben. mint bármely másik a 
fentebb tárgyalt Ifjúsági egyesüle

tek közül Az is világos viszont, 
hogy az önképzőkör, az énekkar 
vagy a színjátszó egyesület épp 
úgy nem vállalhatja a szociális és 
egyéb .közérzett" kérdések gond
jait. mint pl. a sportkör: nem erre 
a feladatra szerveződtek. Ha tehát 
valóban léteznek ilyen érdekvédel
mi feladatok, amelyeket az Ifjúság 
maga kíván megoldani, akkor 
.szükség van Ilyen cgycsület-tipus- 
ra is. A cserkészet Is legfeljebb rész 
feladatokat vállalhat ezen a téren, 
tia az .ahol tud. segít" torvényt ko
molyan veszi (Vállalkozhat pl egy 
Iskolai vagy üzemi cserkészcsapat 
a tízórai csomagok széthordására. 
ha Ilyesmi van náluk, vagy meg
szervezheti az elsősegélynyújtást.)

Eblx- a kategóriába tartózná 
nak a korszerű többpárti demok
ráciában a  különböző politikai 
egyesületek is Véleményem sze
rint azonban ezeknek a szervezése 
kora) meg a serdülők kozott: a 
serdülő ifjúság Inkább önképző
kört keretben ismerkedjék a  tár 
sadalml pollilkai kérdésekkel, de 
ne kötelezze még el magái egyik 
vagy másik párt mellett. Ráér arra 
az érettségi után. lőlskolás egye 
temisla korban. (A totális dikta
túrákra volt Jellemző, hogy érett 
itrlókéjx'sség nélküli fiatalokat 
betanított szajkó módra fújni az 
egyedül lehetséges pártprogramot, 
-s az áldozatok később egy életen 
keresztül székelhették túl korai

„pártosodásukat".) De a társada
lmi kérdésekben föltétlenül sze
rezzen jártasságot a serdülő 
korosztály is. akár az önképzőkör
ben, akár a falvakat, városokat 
nyitott szemmel Járó cserkészcsa
patban (regoseser késze t). akár 
mint több helyen vcndégszcrcplő 
sportköri versenyző, vagy zeneka 
rí. énekkari tag stb.

A diákönkormányzathoz ha
sonlóan nagy m últra tekintenek 
vissza oiodik kategóriánknak 
megfelelően a hitélet elmélyítéséi 
szolgáló hltbuzgalnü egyesületek 
más felekezetű iskolákban épp 
úgy, mint református kollé
giumainkban. Iskoláinkban Az 
eddigiekből világos, hogy a cser
készet nem azonos velük (mint 
egyes buzgó, főleg katolikus cser 
készvcz.ctök gondolják), nem is 
helyettesítheti őket. Megvan a hlt- 
buzgalml egyesületeknek a ma
guk külön szerepe a vázolt 
elméleti meggondolások alapján 
Is. de: megvolt régi iskoláinkban 
Is. Sohasem tévesztettük össze az 
SDC* kort az önképzőkörrel vagy a 
cserkészcsapattal, még kevésbé a 
sportkörrel. Még akkor sem, ha 
diákként mindegyikben szívesen 
reszt vettünk.

(Folytatjuk)
Dr. B o d o lay  G éza

MÍGLEN
Kármcmyuc értékes a földi j6. Isseit mégis óv. hogy -vlc ne srercvek s Igcjéhen lígyelrnc/ict. hogy földi javaimnak nem tulajdonom vagyok, 

tvnem tnyyénUvló)t\ kegyelem alapján. A K:Hei is utak vásszitvwvisig :•/ enyém. lerminiK.il er. nem tojom, a kegyelem azt .s lepecsételt levében 
nr/3. Gazdálkodom. vcniekczcm. a földdel v-ato bojbódcsom kor ben imádkozni tanulok, minim, míglen %-s.sz.z.cnx ;» földbe

Akármi mulat 3 tclckkonyv. nincs másom, csak egy 11 tfwvscből négy v:., dc.viji. az uz enyém' Ha ugyan a halon fontosnak unja, 
hogy öve j  kojxxsó

í.e.'ict, hogy már utam is ,vl i fái’ Hogy megfa dúlna n szivem, ha egyszer valaki elve/clne ahhoz a fahoz, vagy cgv de.szkakctcskcdésbc 
s megmutatná ebből a koporsóm

Ionéi, ezután ne vessünk öwzc pénzén, bcicn. etoksegeo Se nem tied, se nem az enyém. Mi csak jövevények vagyunk
A rákosi temetőben izmos férfink ásnak kelme teres gödröket, nem fontos, hogy kinek, de.. ar.dóan készenlétben kell tartani húszat, harmincat, 

mert all.- iikün jennek csöndes új lakók Meg ne kérdezd k«c lesz ez'1 Nem lehel ludm. rettentő feleidet kaphatsz
Sétálsz a parcellák kozott kerüld ki a sírkövek tekintetet Nem látod? Mi^ány mosolygással reád néznek, megszólítanak.
- Hát még visszamegy’
Tolnában, a Sárközben múvészlelkü, szép magyar nép lakik f im  községben lányuk házaknál láttam egy-egy külön szekrényt Abban 

halmozzák fnJ a hayadortnk a maguk kezével szőtt művészi s/ep kelengyét. Nem teljes addig a dccsi leány kelengyéje s nem leheti íöt addig 
i menyasszonyi fátylat, ómig a szekrényben kelőn szalaggal átkötve nem I kes/en a halotti inge Mikor a dccsi menyasszony a kelengyéjét 
rendezgeti, állandóan a keze ügyében van egy ünnepi darab s egy komor, kikerülhetetlen határidőt tart nyilván

Ahogy a dccsi hajadon s/ekre(ivében ott van a halotti mg, úgy legyen olt minden kínosunk foton egy megállító gondolat, mely ezzel 
i szóval kezdődik: „Afig/en ' Az jzlclcr.lcr írja íól a pénztári naplója kezdőlapjára, a gazda véséssé föl a foídjc végen a mcsgyekőre, 
a lökés a pimrclszekrény homlokára ‘if/glrn

Míglen. /Vi jelenti ez a szó hogy egyszer fólmondanak nekem s szamot kell adnom Sahátságomról A számadás órájában megicicnnek 
a könnyek, amiket í.ikas/totlum s a kornyék, amiket i magam kenyerével fútil.iilain

l'iers Elek
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Épül a „Hálaadás temploma
Kispesten

11

A Kispest Rózsa-fén Gyülekezet 
|')44-hcn. tökéletesen alkalmatlan idő
ben kezdett cl «5liu és lélegezni. Amikor 
Budapesten is elkezdődtek a bombázá
sok.

Isten elvégezte, hogy két év múlva 
megalakulhatott a presbitérium, lelkészi 
díjlevél is lett. Voltak bőven nché/sé 
gck! A gyülekezetnek nem volt semmi
je: egy állami iskola (a Rózsa téren 
innen a nevünk is) adta szívesen a he
lyiségeit. A Rózsa tér megszűnt, az is
kola nem tudta sokáig biztosítani a 
helyiséget.

Isten újabb különös vezetése lolytán 
mégis megvehettünk egy hazat, teli la
kókkal, kiket később a tanácsi vezetők 
(!) pártfogásával sikerült más otthonhoz 
juttatni: igv az első esztendőben a temp
lom fokozatosan, hclyiségről-hclyisegrc 
alakult ki 3 db szoba-konyhás lakás és 
egy üzlet helyén. Ahogyan haladt a fa 
lak bontása, úgy ürültek meg még 
1947-ben is a helyiségek. Isién rende
lése volt ez. Építést anyagot sem lehe
tett kapni abban az:/ időben, mégis 
elkészült a templom, csodák történtek 
velünk, amiket álmodni sem menünk,

A csodák folytatódnak: Az 1947 ve 
gérc elkészült szerény templomot az is 
ttn áldása kísérte. Eszköz lett az Ó 
kezében az evangelizációs szolgálatok
ban. abban, hogy Isten áldásaként meg
térések. újjászületések történtek in. A 
gyülekezel mindmáig ennek az ébredés
nek gyümölcseiből él. Rendkívüli cs.i 
paimunka folyt, folyik a hitre jutott 
clciückct, a Jézus Krisztusra figyelőket 
az Úr szolgálatba állította, magától ér
tetődően jotick a gycrmekszolgálaiha. 
ifjúsági szolgálatba cs a legkülönfélébb 
munkaterületekre az emberek, akik így 
munkatársakká lellek (Kivonatos ide 
zet Ablonczi Dániel: A kereszt által 
gyógyír/ a világ c. könyvéből)

Ez az immár 50 éve elindult munka 
minden nehézség ellenére sem szánt meg 
az elmúlt Rákost-Kádár éra alatt sem. 
Budapest egyik legkisebb gyülekezete ki
nőne az építészeti kereteket. Égető szük
séggé vált templomunk befogadó 
képességének növelése, az. istentisztelet
tel párhuzamos gycrmckalkaimuk elhe
lyezésének megoldása (a szüleik együtt

. m i u i j ; .

/_ □  S f f l B  
I T r  ' T P

jönnek vasárnaponként gyermekeikkel 
az istentiszteletre, és korosztályonként 
kulön-kulőn vannak számukra igei al 
kulinak a gyülekezeti tagok szolgálata 
val). a lclkés/lakás korszerűi 
kialakítása. Teret követeltek az cgyidó- 
ben lévő Ifjúsági alkalmak, cs a hitok 
tatás is. Urunk mai, ámulatba ejtő, 
hálaadásra készteld csoziái ezek.' Szük
ségben voltunk, vagyunk, de ez a szük
ség hálára kötelez Ez a hála és szükség 
érlelte a presbitériumban, a gyülekezet
ben és lelkészünkben az új templom 
bővítésének gondolatát

A tervezés során kiderült: a régi Cpu- 
lcl alapja, falai nem viselik el a bőví
téssel járó többlet terhelést. Bontani 
kell. Nehéz volt megválni az oly sok 
isteni csodával megszentelt falaktól. Az 
Ige szavai azonban bátorítottak a rég: 
lé rombolására, .s az új alapok letételére. 
S az új templom építésére... Most épí
tünk. Éljük át a regi csodákat: most se 
volt semmink, és már beépítettünk 28 
milliót, egy évi távoliét után az új egy 
részébe már beköltözhettünk. (A pince 
és a gyülekezeti termek készültek cl. a 
templomnak cs a parókiának csak a falai 
állnak). Sok gyülekezeti tag jövedelme, 
nyugdija tizedével áldoz, ismeretlen test
vérek adakoznak hallatlan összegeket, 
gyermekek gyűjtik zsebpénzüket, 50 fil
léreiket: az Úrnál nincs infláció.

A gyülekezeti otthon terveit az itt fo
lyó sokrétű munkának megfelelően ke 
szítéftük el: a pincében nagyobb terem 
van a s/e  tele (vendégségek részére, né
hány raktár és a közösségi WC csoport 
is ide került. A földszinten 3 gyüleke
zeti terem (ezekben folyik majd az is 
fen tisztelet lel párhuzamosán a

gyéiekistentisztclci, korosztályok sze 
tinik az iroda, az irattcrjcsztcs kapott 
helyet, s az emeletre kerül a templom
tér. További szintet a karzat képez. Itt 
lesz a csecsemő-kisgyerek megőrző. In a 
szülök egy üst lehetnek gyermekeikkel, de 
a hangszigetelt ablakon at vizuálisan is 
részt vehetnek az ftteniisztdefcn. Az. ige
hirdetést hangszóró közvetíti a helyiségbe.

Épül a templom, és épül a gyüleke
zet Mindannyiunknak szól az Ige: Ti 
magatok is mint élő  kövek épüljetek fel 
lelki házra (IP t 2.5). Épül a templom 
és épül a gyülekezet minden tagja: u 
az Isten temploma i agytok, és az Isten 
lelke bennetek lakik (lK or 3.16). Ha 
nem cpul .íz egyén és a közösség lelki 
háza. hiába épül a legcsodálatosabb ká
téd ralis.

Nem könnyű a hivő szakembernek 
látni, ha fogytán az anyagiak, de jó  újra 
cs újra megtapasztalni Isten csodáit. El
készült a fedés, és augusztus utolsó va 
sámapján 18 hónappal a bontás 
megkezdése után felkerült j  magyar re 
formálus templomok jelképe, a hetlehe 
mi csillag is a toronyra A csillag 
egykor mulatta az utat az újszülött 
Krisztus fele, hirdette, hogy született 
nektek Megtartó, s akik értették üzene
tet, siettek Fele. vitték hiilaáldozatukat 
az Isten szeretettnek legnagyobb Cső 
dójához. Templomunk csillaga minket 
is Figyelmeztet hálával áldozzunk az 
Úrnak. Az átélt és annyiszor megta
pasztalt bűnbocsánat és kegyelem, s a 
irtat csodák erre indítanak.

Nagy Bélu
Kispest Rózsa-téri presbiter
a templom építész tersez/ije
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REFORMÁTUS REFORMÁCIÓ
Megőriz lük :< Hitvallást s az Igét 

századokon ál. tisztin és híver.
De csak könyvekbe /árva!

- mert srhriinktöl 
nyelve, szelleme niAr-már idegen 

Vem éljék, amit vallunk, (mint az ősök!
álunkban a I élek már ne.ti vezet 

Bár mindnyájunk közös célja a Béke. 
de utána 3 Pénz $ az Élvezet

Üresedik a templom, nincs imádság 
asztalnál, ágyban, üzemben, mezőn, 

klen népén- nem ismernél immár 
bennünk a világ. Rosszul áll a por:

vádjait szaporilja ellenünk sok 
millió „Minőségi Ellenőr".

Úszunk az árral, számunkra is vonít 
ezrével nőnek az uborkafák. 

s kapaszkodunk, mén nagy erővel vonz a 
fösvény, úrhatnám kispolgáriság.

A múllho? képest Ivói van a minőség?
Hiába van papíron igazunk, 

hiába mondjuk tisztái'. az Igét ha 
a cáfolata sokszor mt vagyunk!

Bizony, btzny a .dömper re tormán" 
ideje jön c! s elsősorban ránk'

Nem szekta,, izmus". Róma most a kérdés: 
bennünk lobbanjon újra le! a Láng.

a szent Ling. ami őseinkben égett, 
mitől sok í.ínuII szív tüzel fogott 

s áldozva szolgálták a hazát s népet, 
szerények, tiszták voltak, s boldogok.

In az idő, hogy a Lélek vezessen 
s azt legyük, mii az Úr ma ránk kiró: 

tiékúnk kell újjászületnünk, úgy lesz csak 
majd református reformáció!

Btkiás János

Egyházközségek múltja -  fénylő  pillanatok

KOSI)
Amint a  királyi torvény megenged- 

te, az eklézsia elöljárói torony építé
sébe kezdtek IS 10 őszére elkészült 
a kőtorony ..E>ysxerű, rövides, sudá 
ra lakra csináltatott, deszkázassa!, 
melyet azu tán  bezsmdelyeztek, s  vó 
n *  színűre festettek A esúfóir.i to- 
ronygomb készült Az összes költség 
3000 forintra rúgott. A toronyajtó fölé 
kor*<• vésve a  következő felírást tették:

A Sz Un Is Dita

AMIKOR HAZÁNKOT F.7.F.R 
VESZÉLY ÉRÉ,

FRAKCZ GONOSZ ELLENSÉG 
SARC TAT RONTVA KERÉ,

HEIYSÉGÜNKBEN TŰZ, JF.G,
Ár v íz  v e s z é l y t  s z e r z e t t ,

E TORONY KEZDETET 
AZ ÉPÜI ÉSBEN VETT"

Az ácsolt haranglábat elbontották, 
ii harangot n toronyba húzták, és mel
le;.> új harangot i- intetlek A tem p

lom előtti -  még ma is meglévő 
hársfákat Tőrincsi M ihály harangozó 
11820-42.) ültette.

1825 nyarán Szánt hó Ján o st hívta 
meg a  gyülekezet lelkészének Kicsi
nek bizonyult a  jelenlegi templom a 
3  400, rendszeresen templomba járó 
Személynek A nagyobbítás a templom 
déli végén történt, Im re Istvánná 
keríjé lxn 10 négyszögöl területen, va
gyis a templom két öllel le tt hosszabb 
az eredetihez képest A m unka 1842 
őszén fejeződött be December első va
sárnapján „n m ár sukkal nagyobb, 
díszesebb formában lévő templomunk 
felszentel teteit vala ahhoz alkalm a
zott tan ítással és im ádsággal" Közé
pen állt a gróf Bethlen Rozália által 
ajándékozott. diófából készült, Beth
len címerrel elláto tt úrasztala

Az 1848 19 évi szabadságharc ide
jén. a váci csatában megsebesült Ma
gyar Károly Damjanich honvéd 
Kosdon halt meg 18-19 április 4-én és 
tisztességgel eltem ctteUdt " (Sírjára

u presbitérium  1974-ben term éskő 
oszlopot á llítta to tt l

Két alkalommal is nagy tűzvész 
pusztított a  községben 1814. jún ius 
B án az első, 1856 október 12-én 
éppen vasárnap  a  második. Ekkor 
leégett a torony zsindelyzete is. és a 
harangok is m egsérültek A sérü lt ha 
rangokat újra öntették Felszentelé
sük 1857 m árcius 15-én történ t, ifj 
Szánthó János lelkész ünnepi bűzödé
vel, a  106 zsoltár 47 verse alapján 

A kél harangon lévő felirat ez: 
„Készült a  kosdi reform átus egy

ház költségén 1857 évben, Szánthó 
Ján o s lelkész. Nagy Sám uel helység 
bírája, I.énárt András egyházgontlnok 
idejélien Ö ntötte Schandt András 
Pesten." A kórírat: . f ia  tiszteleted r t  
hívjuk a  te híveidet Úristen, hallgasd 
meg és védelmezd meg ekei!"

Közli:
N agy L ajos

gondnok
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LEVELESLÁDÁNKBÓL

„Ne higyjuk. hogy népünk apolitikus. amin azt értem: közömbös, a politikával nem törődő. M ég hol vannak a 
választások, de már téma falvakban, utcán, boltban, egyszerű' emberek, háziasszonyok közölt, s  tőlem is megkérdezték: 
„Kire köll szavazni?” . Amin nyilván azt értették, kire érdemes, és bizony nem tudtam válaszolni. Hogy kire nem, 
azt tudtam. Se FIDESZ, se SZDSZ, se kommunisták, csakhogy akkor kire? Sokan em lékszünk még arra. hogy a 
47-es választásokon a Burankovics-léle Katolikus Néppárt milyen m eglepő győzelmet aratott. A plébánosok szépen, 
csendben a templomokban felkészítették a katolikus tömegeket -  és bekerültek a Parlamentbe.

Nem tudna a Presbiteri Szövetség hasonló „puccsot" előkészítem, szépen, csendben, s ha talán nem célszerű azt 
írásban megtenni, akkor a választási megelőző hetekben presbiteri konferenciákon tájolhatnának minket valamilyen 
irányba... Legyünk már egyszer okosak, ravaszok, találékonyak, jól szervezettek Isten és hazánk ügyéért!"

Fgy asszonytestvér

A hívő ember és a politika

Napjaink politikai jelenségei sok hívő 
embert visszariasztanak attól, hogy abban 
bármilyen formában reszt vegyen vágy az
zal közelebbi kapcsolatba kerüljön. 
Ugyanakkor felelősséget jelen; Isten élőn, 
hogy szót emeljük a társadalomban ta
pasztalható negatív irányzatok, a társada
lomban terjedő bűnök, usztátalanságok 
vagy Isten akarata ellen ható folyamatok 
ellen. Hitünk szerint erre a magyar tár
sadalomnak is szüksége van. Az egyház
ban élő, hívő emberek keresik az 
iránymutatási a társadalmat foglalkoztató 
kérdésekre, amihez jó  dolog olyanokkal 
is beszélni erről, akik a saját társadalmuk 
fejlődésében legalábbis időben elől
iünk járnak.

így került sor a holland-magyar ta
nácskozásra idén először márciusban, 
mai/i most. szeptember 1 0 -llik é n  a Rá
day Kollégiumban. A hollandiai Állam is
mereti Református Párt. amelynek 
képviselői a holland parlamentben is 
résztvesznek. elküldte képviselőit, hogy 
átadják tapasztalataikat a hívő emberek 
politikai állásfoglalása terén és közös 
véleménycserével segítsék egyházainkat 
az iránymutatásban.

A témákat egy holland és egy magyar 
előadás vezette be. A lenti témák előadói 
a következők voltak:

Környezetvédelem: Dr J. T van den 
Befg Dr. Kiss Róbert; Egészségügy: 
Drs. J Muider -  Dr. Dizsen Tamás. Koz 
gazdaság; Drs. F. W. van den Bocf -  Dr. 
Bőd Péter Ákos. Igazságszolgáltatás: Dr. 
J. Tvan den Berg Dr. Katona Sándor; 
Mezőgazdaság: Dr ír. G. van Dijk Dr

H o lla n d  m a g y a r  ta n á c s k o z á s

Kovács Péter; Közlekedés ir. L van dér 
Waal Siklós Csaba.

A tanácskozás a második napon mun
kacsoportokban folytatódott, ahol a hol
land vendégek a meghívott magyar 
református egyház tagokkal együtt igye
keztek kialakítani a közös állásfoglalásai- 
kai

Személyes tapasztalatom alapján az 
utóbbi, szeptemberi tanácskozás eredmé
nyeiről tudok beszámolni

IgazságszoIgúlaUitds

A keresztyén ember a felsöbbség Isten 
által való rendelését vallja a Római levél 
13. része alapján, azzal a figyelmeztetés 
sel együtt, hogy „Istennek kell inkább cn 
gedclmcskedni. mint az embereknek" 
<Cse! S , a  törvénykezés helyes alapja 
az isteni igazságosság, báréitól még Hol
landia is eltért néhány kérdésben (abor
tusz. cuthanázia, erkölcsi liberalizmus).

A személyiségi jog és a büntetőjog ér
vényesítéséhez erős. megbecsült és regi
onálisan szervezeti rendőrség kell.

A bíráskodás javításához a bírák tár 
vndalmi rangjának visszaállítása és jobb 
börtomntézmények szükségesek.

Magyarországon az állam elhalásának 
marxista tanítása lefokozta a jogtudo
mányt. A fordulat óta ónási feladatok ne
hezednek a jogalkotásra, míg 1983--87 
között a Parlament évi 6-7 törvényt fo 
gadott cl. addig 1991-03 között évi 96- 
07 törvény került napirendre.

Az igazságszolgáltatás helyzete azt br 
zonyitja, hogy ahonnan kiszorul a bibliai 
tanítás, olt terel nyer a bűn. Ezért a Pres

biteri Szövetség tcrvbcvcttc ajánlások ki 
dolgozását a jogalkotás területére, lovúb 
bá jövőre Kecskeméten megindul az 
egyházjogász' képzés.

M e z ő g a z d a sá g

Egész Európának gondot okoz a me
zőgazdaság. A termelés nő. az értékesítés 
egyre nehezebb. Az egyes államok útiját 
megzőgazdaságuk támogatására kény 
szerűinek, ha meg akarják állítani az cisz 
gényedést és az ágazat tönkremenetelét. 
Ez az egyik legfájóbb pont az Európai 
Közösség országainak az együttműködési 
programjában is. Sajnos, ezen a téren a 
gazdaság Nyugaton is elszakadt az etiká
tól és csak technikai példát tudnak a nyu
gat európai országok nyújtani számunkra

Magyarországon a bajokat tetézte az. 
átalakulás gyors üteme is. Az agráréneI- 
miség, amely nagyüzemi keretek kozott 
a térségben igen jó eredményeket tudott 
felmutatni, most félrehúzódík, a paraszt
ság pedig világos célkitűzések és a hoz
zátartozó eszközök híján tanácstalan. Ezt 
súlyosbítja a szociális gondoskodás lehe
tőségeinek a beszűkülése is.

A munkacsoport a témakörben a mező- 
gazdasági piac megszervezését tartotta leg
fontosabbnak Várható, hogy a nagy 
európai integrációs törekvés lefékeződik és 
a határuk az dképzellnél fontosabb szerepet 
fognak játszani a mezőgazdaságban is.

Lelkészeink egyik fontos feladata fa
lun. hogy az élő reménységet táplálják az 
emberekben a jövőt illetően, mert elund- 
kodon a sóié leni átás. a bezárkózás.

Szilágyi Sándor 
presbiter
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Nagyasszonyok
A píi’.iki variért -  még jóval későbben az 

SZtliClCM is - mintha üzentél! fitldjevc 
vait vilin,i .v nagy rtói lelkek kivirág/ósiinnk. 
h Mii hazasviga el?ó boldog napjait Percnyi 
(lábamé, Gui/ii Orsrágh Honit. Alig tizenöté* 
vés bájos gyermek, mikor Patakra kerül a vár 
,i>igyass2onyáivik letje pompás épület* 
-•/nmny.ii teszi tágasabba a Bodrug-rocnti 
szikii fészket Csakhogy l'erényi Gábort gyak
ran röpíti ki Otthonából az urtfig grutdja-lvijn 
I i-mijti ezalatt olvassa a Bibb.it, tstápotja a 
szegényt Neki nincs gyermeke cs anyja Ion 
sokaknak Amerre könny esi lián, ö azt Iclörlt 
FJmereng .• Bodrog illanó hullámain, nézi a 
kigyútó csillagot, sétálgat a virágai kozott 
Várj.* 11/  éden boldogságává! ilju hitvesét. De 
annak a szivén meg ke l osztozni a magyar 
hazával l’erényi huszonkét éves kora ótfl oe- 
szagos főkapitány fiatalon őrit hona gondja, 
fiain; .n óöl korai pihen,ve. Lázzal indul a p« 
z.vmv: országgyűlésre 1167 júniusában s bol
tin hozzak h.izn Patakra Míg él: „szebb voll 
1 reménység a haza földjén" -  mondja .sirver- 

se. s  h>-gy elment, feleségére tsc/vc kevés ötö
mé maradt 11/  eleinek Nem s él ura után

V
L .''

löhl'ei, nnnl kér tavaszt I ínő május elsején. 
Virágok nyílásakor hunyja le szeméi a várken 
szomorú szép asszonya

A pataki váréért lesz a legkedvesebb helye 
/ ftftintfv Ziuotlaánük is |->. n csodálatos jellemű 
nő 3 nagyasszonyuk gyöngye I RakúeZi 
tiyorggye! kotutl házateágná! .szebbet nem amer 
a magyar történet Nem hiába ina nála félje cktc 
végére Mibjlfogia 112 Ül Isten ÖMzelitxsxi ben- 
núnkrt. . janWwr, okosabbat, jyí/.íijvsWw  < 
akármi litcs&YJTt mebo Kemé/yt mWaifixi ü i úí 
atm találtam. Harminckét évi hitvesi szövet 
•águk szeplőtlen tükre 1 kölcsönös odaadn 
n;ik Birtokuk egy millió hold Gondjuk 
lenget A fetj nem elég. hogy maga többnyire 
• lí botban cl. a kel nuvcndékfiut is hantit ki 

rebbenti UZ anyai fészekből
Avj/.-onn fejcdeicnwfe-szüny megsem idc- 

gcsscggcl, háborgással OS rumul ja éslcsurái. 
tt.Hicm inkább hulla napjáig szent szelídséggel 
szolgai minden ben szerelmének Isten imádi- 
.1 embcrszerctctc mellett htVven marad hely

virágaik között
mi vében a termeszeién való rajongásra I ’Li- 
Záüaibon gyóoy<ieiisé|;gcl figyelt a vidék szé|> 
'eget Betegben a szeles, térés .síkság, máshol 
a begyormi ktlátás ragadja cl Aliul szállást 
vesz magának, fel kell virágoznia a kertnek 
Szép kertje van gyulafehérvári házánál A csa
torna vize gondosan öntözésre van vezetve

1640, szeptemberében el ke ide/ve írja férje 
NI id kis kertedben s mind nagyubt-ik kér 

tödben édesem a világok igen szépen vannak, 
noha mar egyebuii a fillérn ek nem szólnak, 
de a ftlcmiléd ma is megmutatja jóságát, mint 
tavaszkor szinte ügy s/.ola hajnalba " Tehát 
még n termeszei menetébe is bclcsugár/.k 
bensőséges szerttete es göndörein ápolt virá
gú. kedves m.-.hifii, megállítják .íz. ősz! hogy 
több ideje maradjon 11 viruló nyárnak...

l ’j kall,uát visz lenyűgöző szellemével 
b-szak nyugat• Magyarországba a Ztinyt Mik
lós kánya. Kata. Thur/ó Fereocné, u tegenyes 
Arvaviii asszonya (1562 1 Udvarházaik, nya
ralóik koré mindenütt viruló kerteket varáy.vil 
A szegények gvámolil.isavoi. virágok ápolása* 
vtil enyhítik egyedüllétet -  lúrckvó ura távul* 
•etében a szigetvári búb másik kánya Znnyi 
Dórira, Batthyány Bex'diziámé is. Számol nők 
es Németujvár úrnője, oki <1570 korul) hőse 
ut.ii igen finom cseresznyéi küld a táborba s 
viszont széki jvckcl kér tőle

S óh mennyi var, mennyi kert van még, 
melynek klánt szépségeit nincs aki fcldjit&á 
l ingvar sz.i/juí; tv tölgyei rvefcn most is, mintha 
a szerelmes Bercsényi sóhajától reztiítcnék 
meg lombjaikat Szólánc, Nagy viríts Mako- 
vitva regi kertjeinek hova tűnt illata? Murnny, 
emlékszel *e meg a forró szivii Szécsi Mári
ádra, kinek mosolyára - mini (iynngynsi Írja 

„fényesöl az erdő árnyékos zöldsége ”?
Virágos nagyasszonyok lelke jár a várro

mok lelett
S a tegnapról beszél a Holnap leányai

nak...
Hegyaljai Kist Gfvt

1 Nagyasszonyok a magyat rr/or/ndrióbun 
1- A.iim öz*’, Hy., Í92S I
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PÁLYÁZAT
EGYHÁZKÖZSÉGI 

SAJTÓTUDÓSÍTÓKAT 
keresünk, lapunk külső 
munkatársaiként. Kérjük, 
1-2 oldalus írását küldje be 
Szövetségünk címén La
punknak (1092 Bp*. Ráday 
u. 28.) példamutató presbite
rekről. egyházközsége életé
ről, illetve közérdeklődésre 
számítható témákról.

A pályázók között értékes 
jutalmakat osztunk ki.

K Ö N Y V ESP O LC R A
I "  II Jagenma Izrael történeté
1 kötet Az ószövetségi körtem
2 hotel Nagy Sándortól Bar Kochbaig. 
FwdiUxta: C'zamk l’ctcr
Ara: 400,- Ft

Ur Jalu/b \xm fírugge/i Krisztus élete a 
fiádon /Vo 300.- Fi

Református presbiterek útni-jut<aii. Ara: 
50,- 11

!)r. Gotifru AMelmert: Protestánsok a kc- 
rcszicnydcnvokiíiciábiin 
Fordította: Békefi Lijos 
Arit: 190. Ft
A könyvek megrendel hetük a Presbiteri 
Szövetség címen (1092 Budapest, Ráday
u. 2«. Tel. 218*0266).

í
= t  l

1 A JAeslutfr* ctnvj lap a 
Magyar KriormRui fVoMrn —

S/áreíxZ-g
hivatalos iiIOí i M i kUttvAnya.

M. Vnik cvrnre hat j  Valómmal 
A  w itu-sri&iixoaUg tagjai: 

tU Bndotav O z a ,
dr. Kiti-^k /li/.m  ifvl.

Hegyi 1 üsim tvivAn, Popp Vilmos, 
V.lrxJor Gyula, túlr Lajos 

IrMfís sfíTkes/Kj Ik tri I»jós 
fth-kls k .lile N.igv f«w iK  |0/wl 
'/• ;ilr ízt'riOí. Magyal Kz-vifm.ltu» 

Pn-Sbaen S/OvrtMtg trodlja. 
» W  Budapest. #ádiy u. d«. 

keviik .1/ AMI KO kit 
nyomdlf.tlian. 1 1/10 1. 

felelős ve/M<í: Kovács GilxK  
tgv sielAtrvy ára 20. tt.
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