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„Egyébként mindenki éljen úgy. ahogy 
a: LÍr adta neki. ahogy x i Isten elhívta: 
igy rendelkezem minden más gyülekezet
ben is ' (1 Kor 7.17).

Korunk mai magyar társadalmának 
mindennapos problémája a néhány 
éve bekövetkezett változások utáni 
.átrendeződés" kérdése. A „rend
szerváltozás" ugyanis olyan kerete
ket, form ákat tört össze, amelyek 
áltjlában nem a mi elképzeléseink 
szerint, sőt sokszor akartunk ellené
re, de évtizedeken keresztül mégis 
„elrendeztek", összetartottak min 
kel.

Ebben az új helyzetien igen sokan 
elvesztették munkahelyüket, meg 
többen a korábbi rendszer által nyúj
tott különböző támogatásokat, segé
lyeket, juttatásokat, állampolgári 
jogon járó kedvezményeket, ingyenes 
ellátásokat Hz sokakban elkeseredést 
váltott és vált ki; „visszasírják" a régi 
rendszert, mint a pusztai vándorlás 
zsidó népe az egyiptomi húsosfazeka- 
kat. Úgy gondolom, ma m ár m inden
ki számára egyértelmű. hogy 
számukra nem a visszafordulás lett 
volna a helyes megoldás, hanem amit 
lettek, az előre haladás az Isten által 
kijelölt sokszor nehézségekkel teli, 
Je  a Kánaán felé vezető úton. Szo
morú. hogy saját korunkra és sor
sunkra vetítve ezt t példát, nem 
látjuk tennivalóinkat ilyen tisztán. 
Nem tudatosul sokszor bennünk az, 
hogy Isten népének nem „vízszinte
sen* kell rendeződnie a világ kíván
ságai szerint, hanem .függőlegesen", 
az 6  akaratának megírli-lrvm Urunk
nak ez a parancsa ugyanúgy érvényes 
volt a korábbi rendszerben, mint ma; 
ezen a téren, ebben a tekintetben nem

volt és nem is leheteti „rend
szerváltozás*.

Véleményem szerint ez ma az átren
deződés legfőbb akadálya, korunk be 
illeszkedési zavarainak, nehézségeinek 
igazi oka. Frre utal az idézett Ige is, 
amely elsősorban, mindenekelőtt az 
Isten elhívása szerinti elrendeződésre

buzdít, nemcsak engem, hanem „min
den más gyülekezetei" is. Ezután kö
vetkezik, következhet(!) majd a földi 
problémák megoldása Először Isten
től kell segélyt kérni, akarata szerinti 
„átképzésen" átesni, majd igy az Ő 
kezében használhatóvá válva, az Ál
tala ránk bízott munkában „elhelyez, 
kedni".

Joggal kénh-zhi'HW állásokat el
vesztett, utcára került, kilátástalan 
helyzetben levő testvéreink: jól van, 
ezt megértem, de mi lesz a „függő

leges* elrendeződés után „vízszinte- 
sen" továbbra is rendezetlen, talajt és 
ál ást veszteit, reménytelennek látsző 
földi életemmel? Meggyőződésem 
szerint a helyzet nem olyan súlyos, 
mint ahogy azt gondoljuk. Elsősorban 
szerető Urunk „szerelmesének (még) 
álmában (is) ad eleget" (Zsolt 127,2); 
d» ha igaz. hogy „a teremtett világ só- 
vírogva várja az Isten fiainak meg
jelenését" (Róm 8,19), akkor a földi 
ehelyezkedésnek is ) onnyebbnek 
kell lenni egy Isten elhívása szerint 
átrendezett élettel. Ráadásul válsá
gcink ilyen módon történő kezelése 
lehetne az a követendő módszer, 
amit a nehéz helyezett! megoldani 
hivatottak még ki sem próbáltak, ez
által nagyobb eséllyel rem ényked
hetnénk benne, mint m ás -  többször 
kipróbált és az em beriség törté
netében még többször m egbukott - 
„világmegváltó" rendszerek hatá- 
scsságában.

Kedves Presbiter Testvéreim, idő
sek és fiatalok, dolgozók és nyugdí
jasok. állásban levők és állástalanok, 
de hitem és meggyőződésem szerint 
már Isten elhívása szerint elrendezettek! 
1994-ben e szellemben vállaljuk 
Urunk Pál apostolon keresztül -  ne
künk küldött üzenetét, az egyházunk 
tagjai és szeretett magyar népünk 
iránti felelősségből reánk háruló fel
adatokat. Legyünk az Isién elhízása szé
riád rendszerváltozás, átképzés, 
elrendeződés nagy munkájában az Ü 
munkatársait Úgy velem, ennél na
gyobb ajándékot nem kaphatunk, 
mm  adhatunk

Dr. Bodnár Ákos
a Magyarországi Református Egyház 

Zsinatának „presbiteri' elnök-
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KERESZTYÉN NŐK VILÁGIM ANAPJA: MÁRCIUS 4.

IMÁDKOZZUNK
ÉS CSELEKEDJÜNK EGYÜTT!

Immár évek 6 b  Ixtkap-solódoll tér
ségünk j  nemzetközi villgímanapi moz
iba lom ha, melyre Itagyományosan 
március első hetének péatekjén kerül 
sor, ami ez évben negyedkére esik A 
svájci előkészítő bizottság minden évben 
olyan területre igyekszik terelni a nem 
/elközi keresztjén figyelmet. amelyiket 
nehéz gondok. megpróbáltatások súju 
nak. A boszniai mellett ilyen a pales?.- 
tmai keresztyének hchzete. ahol 
évtizedek óta tart a hadüzenet nélküli 
háború, az ezzel együtt ;lró  gyűlölet, 
félelem. A világima napon kbnyórgéscmk 
érettük szállnak az Úthoz. cgyútt- 
éizésűnk, .szolidaritásunk eme első tette 
nekik szól Ugyanis a k-nyiegcs segítő tét:

I^ l6 c  nrjtrrrttcltlt.\lu-rtl tíz. inw'vtuig?
Akiért Imádkozni tudunk, a n n a k  segf- 
tent k iü ln ü n k  Ebben a z  értek-mto-n a 
nláfitmanafi -  liklfinuW tü Segilst-gny-ilj- 
kis.'

A Palesztinái keresztyén rwtestvérck 
három Igélien fejezték ki saját helyze
tüket. kérésüket és üzenetüket Ezeket 
az Igéket, s az. ő' gondolataikat a|ánl|uk 
most rvx prés!),tereink asszony-köreink 
figyelmébe.

I . JÉZUS TALÁLKOZÁSA 
AZ Ö T SIRATÓ JERUZSÁLEM!

ASSZONYOKKAL (Luk 2 3 ,2 7 -3 1 )

ENien az első tönénetben jeruz.sáV 
m  nők kísérik Jézust, akik nem tartóz, 
nak a nőtanítvanyok közé. lukács 
tudósításában úgy szerepeltek ók, mint 
stratóasszonyok, akik a ko-alxl, szokás 
szerint elkísérték az utolsó úton a v»a 
dotorosan a kivégzésre ítéla-t Néha egy 
pohár italt nyújtottak az elcsigázott el
ítéltnek Az. evangélista meglátta ezeken 
az asszonyokon az. igazi esyúuérzést Jé 
zással, j  Fájtialmak Féri iával Magasai 
tásuklxin felidéződnek a zakariási 
jövendölés szavai. Jeruz.sák-m lakosaira

|>edig kiöntöm a kegyelemnek és a ki> 
nvömletességnek lelkét., és siratják Ót 
amint siratják az egyetlen fiút. és ke
seregnek utána, amint keseregnek az el
sős zü kitt mán Azon a napon nagy 
sirakxn lesz Jeruzsálemben” (Zak 12.16- 
11/a).

Gyötrelmes útján Jézust nem a maga 
fájdalmai kötik le fianem a gyászolók, 
akikhez odafordulva így szól Je ru ísá  
lem leányai, ne sírtatok éntajiam. hanem 
ti magatokon sírjatok és a ti m agzab 
ltokon" (Luk 15.18). Jézus anól a kó 
zclest bekövetkező eseményről prófétái, 
ami 70-ben szakadt Jeruzsálem lakóim 
a porig rombolásról, mely sem házat, 
sem szent helye; nem kímélt.

A Biblia többször magasztalja a szú- 
lónöket és a szoptató anyákat Jézus el- 
lenkezóleg nyilatkozik itt: ő  éppen a 
meddőket momlyi Ixsldognak akiknek 
a bekövetkező katasztrófakor nem kell 
méhük magzatát menekileni. Az elkövet
kező katasztrófát pedig összekapcsolja 
sarát sorsával Zárszava közmondásos rft- 
vidségű .Ha a zöklcltő tán ezt mive- 
litek. mi esik a száraz fán?" ( M v i 
Korabeli rabbimondis szerint .Ha a tűz 
mcgcmésrii a zökkJiüá, un tesz. .i -./á 
rázzál?" Jézus kilégzésekor a  tűz a  fa  
közlő hajtás: emészti el Ha neki, a 
M űirő l is eleien életnek Ifii kell szén 
rcdnie. mi lesz akkor azokkal, akik to
lni is szárazok, pozdorjük halottak - 
hitetlenek? Urunk ezzel a kénlé.ssel meg 
térésre sürgeti a z  őt küérőkei és zi mai 
:ái oh szemlélőket

II. A NÖTANÍTVÁNYOK t a n ú i  
ÉS ÉRTELMEZŐI 

JÉZU S SZENVEDÉSÉNEK  
ÉS TEMETÉSÉNEK (h ű t  2 3 ,4 9 -5 $ /

Előttünk egy egészen másfajta 
asszonycsopon iclemk meg az Igében 
ezek Jézust GalileáiOS fogva kút ették, ve
le voltak a szenvedés útja mellett ha
lálának szemtanúi voltak Ők voltak a 
nöumítványok nevesek és névtelenek: a 
magdalai Mának Johannák, Zsuzsannák 
<8 1 5) A márki szövegben olyan kife
jezés olvasható <- theorein), ami többet 
jeleni a paszta szemlélődésnél Annyit 
is tesz mim hogy iV-lfogni knnv.ilyiin 
venni, megérteni az egész töriéné-s je
lentőségét mcgsc|tcni Nemcsak értelmi 
leifogást jelent ez. hanem szii-beni ér

zéke'.ést, mintegy M s ö  érintettséget, meg 
.seb/etLségei ss, Inszen mírxlen remény 
ségüí. Jézus kerosznv szögezve HZftiúl- 
I lúsvéi liajnalán a fájdalmasan megsza 
kadt kapesoluíl>61 sélnek valamit ment 
hetönek, amikor Jézus testét beUil 
zsamozm akarják I' tetthez s időre volt 
szuk.-éguk. .miig rájöttek valamit még 
tehetnek, valamit még megőrizhetnek 
Erre az átgondolásra kapták a szombat: 
Időt, napot (Luk 2.5.SÓ) Józseffel is a 
szeretetteljes tett kapcsolja őket <r;szc

III. A FELTÁMADOTT 
TALÁLKOZÁSA NŐI

ÉS FÉRTI TANÍTVÁNYAIVAL
(M k 1 S .9 -J 5 )

K* a tész nem a húsvéti esemény el 
bcszclése hanem hitrallzisszení utalás a 
többi evangéliumra Keletkezésekor, a i-s 
keresztyén nemzedék életében Krisztus 
után már javában tartottak a véres ül
dözések. így érthető, t»->gy hitük köz
ponti titkáról, jézus feltámadásától -:s.»k 
röviden adnak hin.

A rövidített tudósítás magdalai Mária 
alakjit mutatja, találkozását a Felnin-a

do tla , amitől aztán Járt 20-ban lészk-- 
tcscWwn olvasunk <20.11-18) Utána az 
emmiust tanítványok jelennek nx-g. amit 
bővebben luk  24-ben látunk megjelenít
ve i IjV-Jv i. A .nem  hívének’ motívuma 
az egész szakaszt átjárja <11 13., m
v ). Felfoghatatlan a feltámadás a fájda 
lomtól lesújtott apostolok számára is. 
ö n t ' azok képesek felfogni é t elfogulni, 
akik lég lótrak ahhoz, hogy megtegyék 
a sirtnz vezető út lépéseit mim nugadálui 
Mária és az  emmauxi Linílványok tik  a
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mélyponton ele ej kőzetedéi eiilafXAáhan 
taleiikozrtak ej FeUánutdeJlalf Azokat ne
vezi az frAs hitetleneknek. akik fájiLil 
mukban félelmükben „lebénulnak*, 
.iHigöRSfilnek", mozdűatlannA-mozdii- 
liatatlanná válnak. IX- éppen ezeket, az 
önmaguklran mozdulásra képteleneket 
tndítj.i, mozdítja, küldi az Ct hogy „el 
mert vén e széles világra’, minden tenm  
lésnek teii.il nem esik az embereknek 
-  hirdessék az evangéliumot

Palesztinái keresztyén n ő ie s  vétet nk 
számira -  ahogy írták -  az élet a Fcl- 
tárnack xtal kezdődik Jeruzsálemben, l’a- 
ksztinilxtn minden teremtésnek kíván ják 
hirdetni az evangéliumra Imádkozzunk 
azért. Iiogy eme igyekezetükben híveknek 
Lilákassaíuk és hiteles lá/zmyságtevöi le- 
lirssrw k a Világ Lklvtizittíjének

IV. A FELHASZNÁLÁS MÓDJAI

Hasznos és célszerű a textusokat 
gyülekezeti ass/onykörlien előre fel 
dolgozni, gyülekezeti esti alkalmon 
csoportokban megbeszélni, rövid cső- 
t-őrtjelentest készíteni í  legfontosabb, 
minket megszólító ü/eretektől, •, azo
kat a gyülekezet közösségében rövid 
imává formálni Tarthatunk imafóru
mot, ahol az összegyűjtött, írásban rög
zített rövid fohászokat felolvassuk a 
közös komörgé* keretében De lehet 
.A'umenikus imaestét urnám. ahol az 
egyik Igét a református, a másikat az 
evangélikus, a liamuiik.it a baptista 
{vagy ni.i-0 felekezelek TŐUgjm dolgoz
zák fel s az istcntisztcktrc a leglönto- 
s-abb üzeneteket hozzák maguk- ka!

Presbiter lettem!
Személyes vallomás

„így illik. Apám Ls az volt, Nagyapám is kurátor, a Fiam is 
az lesz (remélem nemsoká),
Őseim már fiatalon, én meg már csük öregségemre érhettem meg ezt a tisztességet 
1954 óta tartozom a Debrecen Mester nlrat gyülekezethez, de .1 kor szclUmiévt-l 

nem dacolva, megalkudtam rám tért t sorsommal Hitemet nem vesztettem el, isten min
dig velem volt és megsegített Templomba csak titokban járhattam, akkor is idegen 
városba, vagy másik gyülekezetbe, ahol nem is-neitek Gyermekeimet titokban keres/- 
teltettem meg A? egyházi fenntartási járulékot pontosan cs folyamatosan ennél a gy ű 
lekezelnél fizettem

Istennek hálái adva megköszönöm a gyültke/et bizalmát, és szerény versemmel 
köszöntőm a presbiteri testületet, amelyik mrst befogadni kíván

SzWrtrri tn  csak tűén szs'dettm meri a  egekben így volt az megírva.
Mesélte Édesanyám egykor Örömében, s(za.
Sővtremet esetiem fi koráim: csendben e!\emei'.ik.
Nádfedeies Ars házunkban szomoriájn leltek H az estek 
Szurmrrú nóta szólalt a (linóba',
Míg házunkra ismfii ráválhdt a gólya.
Draga jó Anyim tak fin M im  vigasza.
Ah tűiig sin, ha örült, ele sosem volt r w w a  
Panaszt fin sem ejtek, Örömömben sírok.
Anyám jut eszembe, mikor versel írok
Hogy unokáim születtek. Anyám ezt míg sem tudta
Apámnak fiam esküidékor temetfibe tilt űz inja.
A z fin életemnek gubanc volt fonala.
Ö&ze-viiStoi Ififne, zsák a főit jó  rajta.
Alisok is feltolták fin még azt is Ulrten,
A (olt ifi is vall, csak a i ff szúrt engen 
SziírT mikor fittbtttk fájt mikor kihúzták.
Isim tudja hogy volt. tán úgyis akarták 
illem  napsütött, de többször kiszáradt. ougdztdl.
Az fiiét ekfiy hagyott rajtam ráncot.
Negyedik kis Unokám nemrfig jött e t iilgrű,
Tkifdag tagyak nem éltem egu tsercemet se hiába.
ÉveimWf nem tudom, mennyi van mfig vissza,
Tudom ttz egekbe, iól ez is meg van (na.

B e k e l l  R ö a r ig  K la u d ia
siőírúlöÁi Idkésznö

Uszlelellel az lüV4 jan. 2-án esküi telt presbiter'’
Csetrvki l.rnő

Debrecen

Á R V A  B E T H L E N  KATA  
ú jév i könyörgése

Oh mindenek^; tudó, é* n jövendőket, ú<y mint n jelen valókat jó! látó szent 
Isten' Szenteld meg C7. béállott eaztendőt egfiez minden részeivel, mind énnekem, 
mind azoknak, akik órók választásod szerénttiéid, ne engedjed, én édesjó Istenem, 
hogy ezen esztendő minekünk fiúnak és báratnak gyötrelméé fájdalmakkal teljes 
esztendeje légyen, hanem hadd légyen az pihenésnek és tebenned helyheztetett 
örómr.ek sszU'ndsj®. Áldd meg, Úristen, ez esztendőé kellemetra nldAnoiddal, hogy 
lehemen mindeneknek hálaadásra és a  te szent nevednek felrnagasztalására al
kalmatosságok Uram, áldj meg engemet is lelki-testi áldásoddal; áldj meg min- 
denekíelott tehozzéd való igaz szeretettéi; tebenned vetett erős románsággal, erős 
hittel, hozzád rugaszkodó indulóitól, békcaaiégw. tűrésnek leikével, a ha ügy d. 
cöőeége6 felségednek s nékem, idveeséges egészséggel is. Oltalmazz meg ezekke 
ellenkező dolgoktól; mindenokfclett bűnben való eséetöl és abban való gyönyör
ködéstől, mely ux hitetleneknek fin n tégnd rém féléknek címerek, hadd láthrusu'ik 
masok is. hogy én a  Jéhov&ud megalditott cm inogsz on töltetett vagyok, mind ez 
esztendőben s mind pedig egész életemben íz én megoszl ázásomig, ámen. és úgy 
légyen.
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Sorozatunkban még nem fordult 
elő, hogy az em lékezetes presbiter 
születésének és halálának évszám át 
kérdőjellel lássuk el. E nnek  az az 
oka, hogy az anya könyvek elpusz
tultéval Já ró  József életének h a tá r
állom ásai csak következtet hetők. 
B ár az 1576-os nevezetes herceg- 
szöllósi zsinat -  a  törökmegszállta 
területen élő -  reform átus eklézsiák 
szám ára kötelezően írta  elő az 
anyakönyvezést, ámde hová lettek 
az anyakönyvek? .P usztu lt minden 
<• földön és csak a szellemi kincs éitc 
túl a halá lt’’ m ondhatjuk mi m ár
múlt időben azt., amit a  mohácsi 
vész u tán i éviién Sylvtetor János je
len időben vallott Hová lettek  az 
eklézsiák? Hová lett a  m agyarság 
kétharm ada? A törökvilág u tán  pe
dig jö tt a még kem éryebh el len re 
formációé korszak E t tervszerűen 
és ördögi módon tiporta a  sarjadni 
akaró  életet

E korszakban é lt J á ró  József. 
Kurátor! és bírói működésére e 
vészterhes idők nyomják rá  bélye
güket. Buranyu szülötte. H arkány 
kurátora és bíráju. Jézus K risztus 
elkötelezett híve. E gyiázának fele
lős őráilója Református hitünk 
m ártírja.

Az 1687-os Siklós és N’agyhar- 
sány között lezajlott csata u tán  vég
leg kiűzték a törököt hazánkból. Túl 
Verőce-, Pozsega-, és Szerém-mo- 
gyéken B aranya katonai közigazga
tás alá  került. Ez gyakorlatilag azt 
jelentette , hogy még a pécsi püspöki 
Székbe is zsoldos vezérből hirtelené- 
ben kreált püspök került. A nép 
vesztére még a fóispáoi tisztet is 6 
töltötte be. így egész liaranya felett 
egy kézbe került a  katonai, politi
kai, gazdasági és egyházi hatalom. 
Félelmetes d ik ta tú ra! Radonay M á
tyás püspök indulatát m u ta tja  az a 
levél is, melyet Buranva reform átus 
prédikátoraihoz intézett kiűzetésü
ket ígérve: „részegeket, k...-kut 
kálvinistákul m-iu tű r  meg" Utó
da: Nesselrode Frigyes gróf is ha
sonló pályát já r t  meg. Az ó kemény,

kegyetlen példájukat követte Kiimó 
György is (Kit könyv- s műgyűjtő 
tevékenységéért szelídlelkú em ber
nek tartan án k .) Négyszeres h a ta 
lom birtokában, s  ráadásu l azt nem 
szolgálatnak, hanem  hata lm asko
dás eszközének tartva, kegyetlen 
szorításában vergődött a baranyai 
reform átus nép

Az adókat, a jobl»»gyszolgáltatá- 
sokat oly m agosra em elte és kím é
letlenül bohtytatta. hogy ezt még 
M ária Tbrézia császárné és királynő 
is rnogsokalta! (M agyarország m ás 
terü letén  u világi földesurak ennek 
csak töredékére tarto ttuk  igényt. A 
nyilvánvaló cél: a pro testáns lakos
ság  m egsem m isítése volt.)

J á ró  József ez időben volt a  h a r
kányi eklézsia kurátora  és a  falu b í
rája. Kétszeresen felelős véreiért 
1761-ben m ár olyan elesett állapot 
bon volt H arkány büszkesége és 
erőforrása az oratórium  (imaház), 
hogy bárm ely p illanatban összedől
hetett. Renoválási engedélykérel
m üket a  püspök-főispán
elu tasíto tta . Ennek ellenére Járó  
József ku rá to r és Járd án h ázy  Sá
muel prédikátor, s  a  presbitérium  
újjáépítette Isten házát Kiimó 
György elrendelte  az azonnali le
bontást Ezt azonban u harkányiak  
m egtagadták. A „válasz" nem ké
sett. Já ró  Józsefet és a  presbitéri
umot elhurcolták és a  pécsi 
katolikus püspöki v á r börtönébe 
zárták. Kilenc héten á t próbálták 
őket m egtörni Sikertelenül. E zután 
elengedték őket.

A hurkányi eset k ísérlet volt 
Egész Dél-Baranya - m integy száz 
-  reform átus falu rokatolizációjárúl, 
vagy megsem m isítéséről volt szó! A 
püspök, mint földm űr olyan adókat 
vete tt ki ée hajto tt be, hogy azok - 
mai összehasonlításban -  a  jövedel
mek 80 OO'S-ál te tték  ki. Az elvisel
hetetlen sora megoldásáról 
tárgyaltak  a  harkányi o ratórium 
ban. .táró József kit a  nagytudásu 
Járd án h ázy  Sám uel prédikátor m él
tó szellem i tá rsán ak  tek in tett volt

a  szóvivő. 1766. au gusz tus 3 1-én, 
in ntogy 600 em berrel vonult a  sik
lód várhoz, hogy kérelm et nyújtson 
á t a  földesűr képviselőjének. Nem 
fogadták őket. M ásnapra mintegy 
30 környéki faluból 9000 em ber 
gyűlt össze. Ekkor a  főispán-püspök 
tűzparancsot ado tt ki Száz és két
száz közé teszik a  halo ttak  szárnál

Já ró  Józsefet öt társával együtt 
a  éosi püspökvarba hurcolják, alio! 
háláim  ítélik. Ámde M ária Terézia 
erélyes beavatkozására 1 év m últán 
sztbudon enge-dik őket Ekkor vi
szont Járd án h ázy  Sám uel p réd iká
tort hurcolják el „hit tani
tévelygések" ürügyén Ó 5 éven út 
sínylődött a  börtönben bírói tárgya
lás nélkül.

Já ró  József, Já rd án h ázy  Sámuel 
p ro liké  to r ó% a dél-baranyai refor
m átusok halált m egvető határozót t 
sá$a nagym értékben hozzájárult 
ahhoz, hogy M ária Terézia kiadja a 
johbágyterheket m érsékelő űrbéli 
rendeletét 1767-ben.

Egy m últ századi prótcstánsello- 
ncs szerző „futóbetyár"-nak nevezi 
Járót . (Keresztnevét helytelenül Pé
téinek írja). Egy neves helytörté
nész -  Kecskeméti József d r  viszont 
Ik d a i Nagy A ntallal p árhuzam ost- 
ja . Mi azt m ondjuk olyan presbiter 
vöt, aki tudta, hogy tenn i kell’

J)r. P a p p  Vrilm os

SZÁND MEG!
Adj népünknek 
kohéziós erőt!
Nem balsorsa, önmaga tépi 
darabokra magát most... 
Szárul meg őt.
NÉPEK URA. 
tanítsd meg élni!

I üle Lajos
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REFORMÁTUS LAPSZEMLE

ATYAMFIAI,
NE TÉVELYEGJETEK!

A horoszkópról

Napjainkban egyre tJbb napilapban, 
hetilapban, és még a televízióban is ta
lálkozunk a horoszkóppal. Mi hát tulaj
donképpen a ..horoszkóp", és miért 
pazarolnak rá napjainkban annyi nyom
daiestéket?

A „ horoszkóp" szó részben görög, 
részben lalin eredetű és olyasféléi je 
lent. hogy piIlonáifelvéti Kiszámító!- 
iák, hogy az ember születése 
pillanatában mi volt a csillagok állása 
és ebből következtetéseket vontak le az 
ember sorsát illetően Ezeket a sötét, 
mágikus dolgokat a rómaiak és görögök 
a babilóniaiaktól vették át, akiknél a 
halvány-papok főként csillagjóslással - 
idegen szóval asztrológiával -  foglal
koztak. A középkorban ez a fajta babo
na rendkívül elterjedt volt. Ez a babona 
azonban nemcsak a sóiét középkorban 
virágzott, hanem napáinkban egyre 
jobban teret hódít. Tréfának tűnik, pe
dig keserű valóság, fel világosodon szá
zadunkban. amikor itomerőm éveket 
építünk és űrhajókat kuktánk a minden
ségire, a horoszkóp ma él és virágzik, 
mint a legelterjedtebb babona.

Hogyan lehetséges ez? Sokan nem 
hisznek többé Istenben. Vagy -  am: talán 
ennél is rosszabb -  úgy élnek, mintha Is
ten nem létezne. Függetlenek akarnak 
lenni, és azt cselekedni, amit jónak lát
nak. Szinte kényszerűen fordulnak egy 
másik hithez, tévhilhez. vagyis a babo
nához. Mert a babona is hit, csakhogy e, 
lenkezó előjelű hit, az öxíögbe vetett hit. 
Aki babonás, az automatikusan a sötét ha 
tannak igézete alá kerül. És ak: a kisujját 
nyújtja az ördögnek, az: egészen megra
gadja. Egy ilyen kisujj i  horoszkóp.

Olvastam róla. hogy embertársainknak
Inbh m ini fe le  o lv a s ta  rendszere sen  vagy  
alkalmilag és nézi a tc evízióból a ho
roszkópot. Nagyon fájdalmas, hogy ez a 
valóság.

De hál igazat mondanak-c a horosz- 
kópok'> Ha igaz lenne az, amit az újsá
gokban, televízióban megjelent 
horoszkópok mondanak, akkor az állatov 
felosztásának megfelelően valamennyi 
embert a tizenkét csoport valamelyikébe 
kclicnc besorolni, és az egyes napok el
lentmondanak egymásnak, vagy pedig az 
egy csoportba tartozó emberek nap mini 
nap ugyanazt élnék ál Ezenkívül a kü
lönböző újságokban megjelenő horoszkó
pok ellentmondanak egymásnak, vagy 
pedig olyan általánosan vannak megfo
galmazva. hogy szinte minden ember ma
gára értheti azokat. Továbbá az 
asztrológia „játékszabályai" teljesen ön 
kényesek és semmi kő/ük nincs a tudo
mányhoz. Ezért nem kell csodálkoznunk 
azon. ha a csillagok valódi szakértői, a 
csillagászok (asztronómusok) a teljesen 
tudománytalan csillagjóslás legelszántabb 
ellenfelei. A Csillagászati Társaság egyik 
nyilatkozatában kijelenti: „Am: napjaink
ban asztrológia, kozmo-b-.ológia stb. néven 
megjelenik, az nem más. mint a babona, a 
szélhámosság és üzJct keveréke."

Tárgyilagos ember tehát ncrn hihet a 
horoszkópban. Akkor az egész csupán 
ostobaság, ártalmatlan időtöltés? Semmi 
képpen sem. Aki bizalmát a horoszkó
pokba helyez,, cllcmmnrxiásba kerül 
Istennel. A Sálán hatalmi körébe kenői. 
Mert a Biblia tanítása szerint a babona 
nemcsak ostobaság, a hiszékenység és a 
hiányos ismeret jele, hanem az isteneI- 
lenes hatalmaknak való kiszolgáltatottsá
got jelenti. . „Ne forduljatok 
haloliidé/őkbö/, mc:t tisztátalanokká te
szitek magatokat velük. Én. az Úr va
gyok a ti Istenetek" (3 Móz 19,31).

Ennek a hímek a következményei! lát
juk mii mindenfelé: közöny Isten Igéjével 
szemben, levertség, búskomorság. Olyan 
út ez, amely a kárhozatba visz, démoni, 
ördögi hit ez. Ezért ne higgyünk a ho

roszkópokban. Ahogyan minden más ok- 
kdt dolog, mágia, kártyave lés. tenyétjós- 
lás, úgy a horoszkóp is 
telefonösszeköttetés lefelé, olyan, mini 
egy pókháló, aki egyszer belekeveredik, 
míg ha tréfából is. mindig jobban bele
gabalyodik.

De hogyan lehet kikerülni éhből a ve
szélyes pókhálóból? Van c szabadulás? 
Elsősorban azi kell belátnod, hogy ón- 
mtgadat nem tudod kiszabadítani belőle. 
Egyetlen ember sem elég erős ahhoz, 
hegy a sötétség hatalmasságaival szem
beszáll hasson. Az Egyctlei., elég erős a 
gdgotai Győztes, Jézus Krisztus. Ister. 
Fia legyőzte az ördögöt a kereszten. Ezt 
a győzelmet kell személyesen igénybe 
venned. Ezért menj hozzá minden bű- 
noüdel és megkotozottségeddel. Valid 
nug neki vétkeidet! Ő megbocsát és 
megtisztítja szívedet, ugyanakkor erőt ts 
ac. hogy az (3 oldalán új életei kezdj és 
nemet mondj a bűnnek.

Akkor nem lesz többé szükséged 
horoszkópra, boldogságod független 
attól, hogy találkoztál-c kéményseprő
vel, tele edénnyel mentek e! előtted 
vigy üressel, ha fekete macska szalad 
át előtted az úton; lehet, hogy szépnek 
találod, lehel, hogy nem. minden csel
re nem lesz hatása a szerencsédre 
Pénteken. sőt 13-án éppoly vidáman 
irdulsz munkába, mint akármelyik 
másik napon. Ha Jézus Krisztus az 
Urad, akkor bizonyos lehetsz abban, 
hogy életed minden helyzetében Ó ve
zet és akkor mindig előkészíteti körül
mények közé kerülsz, mert jövőnk 
nem a csillagokban van megírva, ha
nem Isten kegyelmes és irgalmas ke
zében nyugszik.

Kovács Kiáru

(l'.vUS c.-cvVIilcj, u  crJélvi HAKANCrSZÚ c. fgvlUl. 
Ujfan jeleni tmjiV
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!W4. január 30-án. a Ráday Kollégi- 
ura dís/tcrmdbcn tanon közgyűlésen ár. 
Biuúsi J/ína\ ny. püspök a / 1 Péter 2,1- 
10 alapján hirdette az Igét. Szólt a

presb iterek  felelősségéről

arról, hogy a presbiter központi kérdése 
ne a pénzügy legyen, mert nem az épület 
teszi az egyházat egyházzá. hanem az 
ember legyen a központi kérdés. El kell 
hagyni az. irigységet, a rágalmazást. Ma 
az egyház a lelkészre épül, am lehetetlen 
helyzet A presbiterek a lelkésszel együtt 
alkotják az egyházat A keresztyén ember 
közösségben él. ezt a közösséget egyház
nak hívják.

Balta Tibor fótit kár bejelentette, hogy 
közgyűlés elnöke. Nagy Ferenc József 

fontos állam: érdekből nem tud jelen len- 
ni. ezért lelkén dr Ritoók Zsigmond cl 
nÖkségi tagot, hogy vállalja cl a 
..levezető" clttókt feladatot.

Dr. Hegedűs Lóránt püspök, a Zsinat 
lelkészt elnöke

«A presbiterek közéleti felelőssége”

címmel tartott előadást. A presbiter köz
életi felelősségének forrása a Jézus Krisz
tushoz való viszony, amit a Biblia szerint 
kell érteni. Amíg Krisztusain nem hi
szünk. nincs órokélct, a Jézusban való hit 
az alapja mindennek. Nincs keresztyén 
élet, amíg nem élt át, hogy él őbenne a 
Krisztus. Krisztus nemcsak az én. hanem 
az egész világ megváltója! Szervet kap
csolat kell legyen Jézus és a hívők között. 
Jézus nemcsak értem, hanem az egész vi 
lágér. halt meg, ő  az. én és i világ Meg
váltója. Szeru-s kapcsolta kell legyen 
Jézus és a világ között. Jézus „termeli'' 
az emberekben a szerctetet, a megértést, 
ez az örökélet ritka. Az ember nem vo
nulhat félre a Bibliájával és nem mond
hatja: őt nem érdekli a világ. A 
presbiternek közéleti felelősséget kell 
vállalnia. A lelki elmélyedés és a közéleti 
dolgok iránti érdeklődés egységben kell 
jelentkezzék. A diktatúra összeomlása

KÖZGYŰLÉS
FELELŐSSÉG -  TÜRELEM

után mcgszunl a kötelező részvétel, élet 
belépett az önkéntesség, ennek eredmé
nyeként csökkent az egyházi 
összejöveteleken a részvétel.

Ismerteti az egyházi Iskolák számát és 
helyzetét. Közölte, hogy a négy püspök 
és u négy főgondnok Boross Péter mi
niszterelnöknél voltak megbeszélésen. 
Ott említést tett a Lónyay Gimnázium 
helyzetéről ts. A Károli Gáspár ügye te
men be kívánják vezetni a holland és a 
japán nyelv tanítását. Nagy szükség van 
református tanárokra, de ezeknek jelenleg 
nem tudnak lakást adni Az iskolák lo- 
vábbi szervezésénél nagy türelemre van 
szükség. A meglévő iskolákat anyagilag 
kell támogatni, ez is egyik feladata a 
presbitereknek, ebben mutassanak pél
dát. Jelenleg 60 különböző szintű Isko
lánk van, ez alapot képez a jövőre 
vonatkozólag. Kiemelte, hogy felelősek 
vagyunk a határontúli magyar re formátu 
sokén, beszélt a Délvidéken történt látó 
gatásáról, ami nagyon lehangoló volt 
számára. Szólt arról az örömteli esc meny
ről. melyben Kárpátalján. Nagy-Berekben 
volt része, ahol református gimnáziumot 
nyitottak meg. A közéleti felelősség kap
csán szól! arról, hogy a közelgő válasz
tások alkalmával az egyház nem nevez 
meg egy pártol sem. a hívek iclkiismc- 
relére hízza a döntést, de felhívja a fi
gyelmet: tanulmányozzák a pártok
programját és ennek ismeretében szavazza
nak. Beszélt a népesedési kérdés fontossá
gáról, hangsúlyozva, hogy- ez mennyire 
fontos a nép jövője szempontjából.

Dr. Butósi János riv. püspök beszélt 
arról, hogy az egyházat nem felülről, ha
nem alulról kell építeni. 3 féle missziót 
ismer:

a passzív missziót,
a keresztyén szánalom cszméjél
(dia kóma)
világ és egyház kapcsolatát

A lakóhely lelki ismeretének kell lennie 
a presbiternek. A feladatokat becsületesen 
kell elvégezni. Fel kell készülni arra. 
hogy az önkormányzatokban legyenek 
képviselve a presbiterek, mert csak így 
tudják a lakóhelyüket megfelelően befo
lyásolni, formálni.

KÖSZÖNTÉSEK

A Református Lelkcszcgyesuict nevé
ben korsós linón  «lnök szólalt fel, tid 
vözóltc a közgyűlést.

.4 Református Nőszövetség nevében 
Szállni Seiwr Lilla lelkipásztor, elnöknő 
köszöntötte a közgyűlést.

A Tiszántúli Területi Szemezel részé
ről dr Bodnár Ákos főgondnok szólalt 
fel. A mai társadalomion a .bokszoló 
szemlélet" uralk'.Kht! cl, csak a másik hi
báját nézzük, az! hangsúlyozzuk, saját 
lúlxir.kat nem akarjuk észrevenni, azon 
iáit óztál ni elfelejtettük a jót erősíteni és 
a gyengeségeken vitatkozunk Nagyon 
fontos számunkra a nemzet, nekünk 
itt kell cinünk, ezt a földet nekünk 
mindhalálig szeretnünk kell. .Minden
kit arra kér, hogy vegyen részt a sza
vazáson és lelkiismerele szerint 
szavizzon. A becsületes életmódot 
tartjz a legfontosabbnak a magyar re
formátus ember számára

A Tiszáninneni Egyházkerület névé- 
ben Szabó Dániel főgondnok tolmá
csolta kerületének üdvözletét.

A z  elmúlt 4U cv alatt nálunk a 
missziós munka beszűkült. Miközben 
nálunk ez a m unkaág visszafejlődött, 
a világ inás tájain gyarapodott. Jelen
leg a világon közel 1800 protestáns 
missziós társaság létezik és munkál
kodik. Szükséges, hogy hazánkban is 
meginduljon a belső missziós munka.

A Dunántúl: Egyházkerület üdvözletét 
dr. Sírkózi Eszter jogtanácsos adta át 
Elmondta, hogy az egyházalkotmány 
törvénytervezetével kapcsolatos vita 
még tart. A legutóbbi zsinati ülésen el 
ső olvasatban már ismertettek a ter
vezetet. a viták következtében ennek 
egyet részeit át kell dolgozni. A Károli 
Gáspár Egyetemen szeretnének létre
hozni jogi akadémiát.

BESZÁMOLÓK

Ezután Bállá 77/vr főtitkár terjesz
tette elő beszámolóját. Az írásbeli be
számolót külön helyen közöljük



KÖZGYŰLÉSI HÍRMONDÓ
RÓLATOK, ÉRTETEK, VELETEK

Elnökségi beszámoló

A mai küldött közgyűlésen az El
nökség beszámolójának előterjesztésére 
én kaptam megbízást. Három szót vá
lasztottam a beszámoló mottójául:

RÓLATOK. ÉRTETEK. VELETEK.

RÓLATOK presbiterekről van szó a 
Presbiteri Szövetség tevékenységének 
1993. évi értékelésekor és az 1994. évi 
feladatok felvázolásakor.

ÉRTETEK imádkoztunk és dolgoz
tunk. Szí'jvetségünk tisztségviselői, az 
önkéntes szolgálatoka’, bizonyságtéte
leket vállaló presbiter, lelkipásztor, es
peres és püspök testvérek.

VELETEK együtt, 3hogy mondani 
szoktam, „csapatmunkában' szeret
nénk dolgozni az 1991. évben ts.

1993. ÉVI
TEVÉK ENYSÉG OWK KOI,

Presbiter c. lapunkban szűkszavúan, 
rendszeresen beszámoltunk ártól, hogy 
Szövetségünk képviseletében mikor, 
hol és mely alkalommal vehettünk 
részt, különböző szolgálatokat végezve.

Most csak arról szoknék, hogy mely 
egyházmegyében járhattunk.

Dunántúlon: a Somcgyi. a  Mezőföldi 
és az őrségi Egy házra egyében;

DunarneHéken a Dél-TVstl Egyház- 
megye kivételével mindenütt megfor
dulhattunk. a Bp.-Észoki, az Északpesü 

a Bács-Kiskun Egyházmegyében 
megalakultak Szövetségünk egyházme
gyei szervezetei.

Tiszáninnen: a Borsodi és az Egetvöl- 
gyi Egyházmegyében, az utóbbiban is 
megalakult egyházmegyei szerveze
tünk.

Tínaintúlon: 1993. májusában Debre
cenben megalakult Szövetségünk Egy- 
há/ierüleli Területi szervezete, majd a 
Szabolcsi, Csongrádi és Békési Egyház
megyében jártunk. Fz utóbbiéin is 
megalakult Szövetségünk egyházme
gyei területi szervezet.

Kiemelkednek voltak az. egyházkerü- 
leii konferenciák. Mindenütt a presbite
rek hitéről, etikai normáiról, 
magatartásbeli tanításokról volt szó. A 
hívő élet szinte minden területét bejár
tuk. Egy kérdés mégis a többi fölé 
em elkedett, ez a presbiterek közéleti (ele- 
lőssége, egyszerűen fogalmazva: a hit és 
a poííííJdr. Foglalkoztunk egyházunk is- 
kdaúgyi kérdéseivel Is. Nem kerültük 
meg a kényes kérdéseket. Minden fel

vetett kérdésre igyekeztünk hiteles, ér
telmes, használható válaszokat adni. 
Megvallom: sokat tanultam ezekből a 
presbiterekkel való beszélgetésekből.

Szövetségünk értetek, presbiterekért 
van. legfonIoiűbb kérdésünk mindig a 
presbiterek ÜdvöiSégÜgye volt és az is ma 
rád. Ennél ma sem látunk fontosabb fel
adatot. Tudatában vagyunk viszont 
annak, hegy a presbiterek lelki ébredé
sének eddig nem találtuk meg azt a 
kulcsát, mely főleg a presbiterek na
gyobb többségét érinti, a falusi presbi
terek szivet nyitogatja. De nem adjuk 
fel ezt a harcot, mi csak szórjuk a ma
got, majd egyszer a gyümölcsök is 
megjelennek. Most egy Igét szeretnék 
idézni:

.K i nagy te. te nagy hegy? lapállyá le 
szel Zenédbe! r ím '  (Zak 4.7.)

Most megvallom, hogy amikor pá
ran árnál beszélgettünk 3-4 évvel eze
lőtt, hogy meg kellene alakítani a 
Presbiteri Szövetséget, nem tudtam, mi
re vállalkozunk. Egy év után már de
rengett, két év múlva már láttuk a 
lehetőségeket, de megláttuk a külső és 
belső akadályokat is. Sokszor elmond
tuk. hogy miért jött létre a Presbiteri 
Szövetség. Mégis azt láttuk, sok helyen 
értetlenséggel, közömböseéggcl, fásult
sággal, sőt talán nemtómdömséggel ta
lálkozunk. Ezek a túlsó akadályok. De 
nannak felső ahiddiuck is. Nehezítik a 
Szövetség munkáját a fel készültségben 
hiányosságok, a presbiterek .alulinfor
máltsága', a fiatalok távolmaradása 
vagy mellőzése a presbiteri szolgálat
ban.

Néhol még a lelkipásztorok maga
tartása is akadály. Ezek után komolyan 
felvetődött bennünk a kérdés: érdemes-e 

csinálni? Akkor jött az idézett 
Ige: „Ki vagy te, te nagy hegy?" Meg
láttuk tehát a nehézségeinket, a külső 
és belső bajainkat, melyek egyre csak 
tornyosultak, heggyé formálódtak előt
tünk. Úgy éreztem, hogy ezen a hegyen 
nem tudunk átjutni, sem megkend ni 
nem tudjuk, nohát, mit kell tennünk?

A problémák súlya alatt nem kiborulni 
kell. hinem leborulni. Ezt tettük. Enged
tünk a hit swvának. „az Igének*: „Nem 
erővel, sem nem hatalommal, hanem az 
én lelkem által" -  mondja a Seregeknek 
Ura {Zak B* kvllvlt látnunk, hogy 
a magunk ereje nem elegendő. Hagy
nunk kellett, hogy Lsten cselekedjen. Ha 
az Úr Isten veszi kézbe a magyar presbi
terek Udvétség-ügyét, akkor a legnagyobb

hegy sem akadály. Isten kéivs csak egyedül, 
de ö  képes pmlntertáminkat is új élettel, 
megtéréssel megajándékozni. Minden pres
biterért áll a Krisztus szent keresztje!. Tart
sunk közös Imádságokat a  presbi- 
U-rtársak hitrejutásáért! \blctek együtt, 
mondtam a beszámoló elején, moe.1  

folytatom: Vbletrk együtt négy egyház- 
kerület, 27 egyházmegye. Veletek Lel
készegyesület és lelkipásztorok, Vbletrk 
Nőszövetség és női presbiterek. Veletek 
ifjú presbiter testvérek. Veletek refor
mátus értelmiség, Vbletek vidéki pres- 
fcitertársak. Veletek hazánk határain túl 
elő református presbiterek.

1994. ÉVI TERVEINKRŐL

|99í évi gazdálkodásunkról és az 
1993. évi gazdálkodás értékeléséről, va- 
Umlnt a Presbitere, lap dolgairól majd 
a következő napirendi pontok adnak 
tájékoztatást.

Most csak távirati stílusban.
Gazdálkodásunkról: hálás szívvel kö

szönjük tagjainknak az éves 300,- Ft-on 
felüli támogatásukat. Külön ts köszön- 
juk a Zsinat vezetőségének az elmúlt 
évben nyújtott támogatást.

Köszöntük a Dunamellélu Egyház
kerületnek Szövetségünk Irodába mű
ködésének lehetőségét.

Szövetségünk szervezete lassan, de 
épül. A presbiterek egyre több helyen 
érzik az együvetartozás kinyilvánítá
sának. a közös gondolkodás és cselek
vés kialakításának szükségességét. 
Továbbra is tisztelettel kérjük a Iclk:- 
fásztor testvérek szíves kózreműkö- 
cését.

Meg kell erősítenünk adminisztráci
ós munkánkat is. Jelentkezést kérünk 
a Szövetség szervező titkári feladati
rak  ellátására, valamint irodai rí. 
könyvelői munkára. Heti 3-4 félnapi 
elfoglaltságot jelentő feladatuk ezek. 
A jelentkezéseket a titkárságunkon. 
Ráday u. 28. 1. cm. lehet írásban be
adni.

Missziói feladatunkról. Összehívjuk az 
cgyházkerülcli missziói előadókat és a 
Zsinat missziói osztályvezetőit, hogy az 
évi programokat egyházmegyei szinten 
L< egyeztessük. Örülünk, hogy egyre 
t jbb esperes testvérünk kész az együtt- 
nűködésív. 19‘>4. évben szinte minden 
missziói telepen lesznek presbiteri, 
gondnoki konferenciák. A programok 
középpontjába mindenütt a presbiterek 
hitéletének kérdései kerülnek. Igen fonti>-
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feladatunknak tartjuk a presbiterek evan- 
géJizáUsát, lé leimen tő szolgálatát

Kiemel tun fente* feladattá válik a 
presbiterek képzése és továbbképzése. Az 
utánpótlás nevelése. A presbiteri tiszt 
gyakorlati bemutatása, megismertetfae. 
A presbiterek feladatait, jogait cs köte
lességeit mindenkivel ír cg kell ismer
tetni. Feladataink ellátására tanulmányi 
bizottság létrehozását tervezzük. Min
dent szinte minden szinten el kell vé
gezni, úgymint: egy hitközségenként, 
gondnoki*, egyliá/megyei gondnoki*, 
egyltázkenileti főgondnoknk. Zsinati 
tagok. Egyetemes zsinat világi tagjai. 
Ezek gördülékeny együttműködését 
kellene biztosítani. Nyitottak vagyunk 
mindenki irányában, minden érdeklő
dő előtt nyitottak Szövetségünk kapui. 
Missziói bizottság létrehozását tervez
zük.

Kapcsolataink. Ka poszátáink tovább 
bővülnek. Köszönjük a Dunám el léki Lel- 
készcgycsülct segítő fclajnálását az Em- 
maus-házban tartandó bibliaisknlára.

A Nőszövetség és az ifjúsági szerve
zetekkel való együttműködést szeret
nénk realizálni. Alkotó módon 
résztvuszünk a MRVSZ DMTR-nck 
munkáiban, valamint az Egyetemes zsi
nat előkészítő tevékenységében. Bővít
jük kapcsolatainkat a hazánk határain 
túl élő református presbiter testvéreink
kel. Résztvuszünk a délvidéki menekül
tek támogatásában.

DiakAuai bizottság létrehozását ter
vezzük. Kialakuióhan vannak kipcsiv 
lataink a nyugat-eunfoal. .íz USA. 
Kanada és Ausztrália teiületén élő test
vérekkel is. Rendszeres folyóiratcserét 
bonyolítunk le.

Befeje«m azzal, ami mélyen kap
csolatban áll az Igével:

.Mamii, ott lellek a forrásnál, a dicső
ség bérc fokán?

Vagy te. óh nem izonjúhoznál tiszta 
boldttgság után!

Víg dal csendül egykor ottan, az ezüst 
forrás tövén.

Mondd, boldog, szép csapatban, ott ta
lállak téged én?

Oh. igen. olt lelsz te engem, az élet for- 
rásinál.

Oh, hogy örvend, vár t lelkem, ily vi
szontlátásra vár.’

Mit kell tenned. Testvér, W t-ben? Adj 
inni a  gyülekezőiben a ‘amjarf-knak!

<4 Móz 20,8/ b).

főtikár

HATÁROZATOK
1. A közgyűlés a Presbiteri Szövetség Elnökségének jelentését, a Szám- 

vizsgáló Bizottság jelentését, benne az 1993. évi z á rsz á m a d á s t,  valam int 
a Presbiteri Szövetség 1994. évi költségvetését elfogadja.

2. A közgyűlés m egbízza és felhatalmazza az Elnökséget, hogy a Szö
vetség szervezettebb, jobb m unkájának tám ogatására további bizottságo
kat, nevezetesen missziói, diakóniat és tanulmányi b'mdtságoi hozzon létre.

3. A közgyűlés dr. Füzesi Zoltán lelkipásztort a missziói, dr. Lábas Zoltán 
orvosprofesszort a  diakóniai és dr. Papp Vilmos lelk ipásztort a tanulmányi 
bizottság vezetőjévé megválasztja.

•I. A közgyűlés m egbízza az Elnökséget, hogy a szükségessé váló sze
mélyi kérdéseket szervező titkár beállítását -  és ezek anyagi vonzatúit 
a jóváhagyott költségvetés keretén belül oldja meg.

5. A közgyűlés felhívja az Egyházmegyék Elnökségéi, hogy az egyház 
m egyékben élő  szövetségi tagjainkkal egyetértésben, hozzák létre Szövet
ségünk egyházm egyei helyi szervezetét.

6. A közgyűlés javasolja az egyházm egyék elnökségének és a helyi szer 
vek  vezetőinek, hogy m inden egyházm egyében rendezzenek  presbiteri
gondnoki konferenciákat, ahol a presbiterek hitéleti tevékenységével, valam int 
a presbiterek gyakorlati tennivalóival foglalkozzanak. (U tánpótlás nevelés.)

7. Az egyházkeriileli presbiteri konferenciákat m inősítse a közgyűlés 
országos jelentőségű konferenciákká, melyekre a többi egyházkerület kép
viselőjét is hívják meg, majd a konferencia anyagát írásban rögzítsék és 
széles körben publikálják.

8. A közgyűlés m egbízza az  Elnökséget, hogy  a Szövetség 1994. évi 
m unkatervét egyeztesse az egyházi szervezetekkel így a konferenciák és 
rendezvények időpontját, helyét, hogy a szolgálattevőket kellő időben fel
kérhessék. A Lelkészegyesülettel és a Nőszövetséggel való közös rendez
vények m egszervezésére törekedni kell.

9. A közgyűlés kifejezi azon szándékál, hogy a Szövetségünk a MRVSZ 
Dunam eliéki Területi részének m unkájában, m int a MRVSZ alapítótagja

továbbra is részt kíván venni A DMTR m űködésének tám ogatására a 
tagdíj összegét a többi szervezet által vállalt m értéknek m egfelelően, a köz
gyűlés 1994-ben 10 000 Ft-ban határozza meg.

10. Szövetségünk és lapunk  buzdítsa egyházunk presbitereit a külön
böző, egyházon belüli kegvességi irányzatok közötti közbenjáró, engesz
telő  szolgálatra.

11. Szövetségünk és Szerkesztőbizottságunk kezdem ényezze egyházunk 
vezetőinél a nyom tatott és az  „elektromos" sajtóban dolgozó reform átus 
lelkészek és m unkatársak  országos összehívását annak érdekében, hogy 
közösen gondolják át a m egváltozott külső és belső viszonyok kozott a 
reform átus sajtó hitvállásos és közéleti feladatait. Indítványozzuk Refor
m átus Sajtókamara létesítését.

12. Közgyűlés jóváhagyja a PRESBITER példányonkénti á rának  emelését 
25 Ft-ra, az évi előfizetési díját 150 Ft-ra Támogatja a határontúli refor
m átus presbiterekhez a lap eljuttatását, s  ennek érdekében köszönettel 
egyetért az Illyés-A lapítvány nyújtotta tám ogatási lehetőség igénybevéte
lével. Egyetért a Kosgyűlé-. a lap p é ld á n y im é n a k  em elésével, fokoza
tosan 55Ó0 példányra.

A Közgyűlés megerősíti szolgálatában a lap szerkesztőbizottságát, m u n 
kájára U runk áldását kéri.
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51 HÍRADÓ
-  PÁRBESZÉD -  MISSZIÓ

Bekefi lajos lelkipásztor, a PRESBI
TER című lap felelte szerkesztenek be
számolóját is külön helyen közöljük.

A Szövetség SzámvizAtálá Bizottságá
nak elnöke. Buliz lajos kiemelte, hogy 
SaiJa Tiborné nagy lelkiismeretesség
gel végezte az elmúlt évben munká
ját, így pénzügyi hiányosságról 
beszámolni nem tud.

Csizrmdy Gábor, a Gazdasági Bizolt- 
■ság elnöke beszámolt a Szövetség 19^1 
évi költségvetéséról Az 1993 évi zár
számadással kapcsolatban előadja, 
hogy a tervezett bevétel 1 070 000 Ft 
volt, melyet teljesítetlek, a kiadás 1 
031 000 F’l volt. Az 1994 évi költség
vetéssel kapcsolatban előadta, hogy a 
legnagyobb takarékosságot vették fi 
gvclcmbc cs így a tervezett összeg: 1 
325 000 Ft.

Dr. Papp Emii' jogtanácsos előter
jesztette alapszabály módosító indít
ványát. A m ódosításokat az tette 
szükségessé, hogy m egalakultak 
részben, illetve alakulás alatt állnak 
az egyházkeruleti és egyházmegyei 
szerveretek. Erén túlm enőiig a tag 
ság és az elnökség szorosabb kap
csolata érdekében létrehozzuk a 
Választmány intezm ányát. M ódosí
tani kell az alapszabályt azért Is, 
mert a Szövetség taglétszáma m eg
haladta az 500 főt.

Pangó Bertalan komoréi presbiter 
szólt a tized fizetésének kénléséről 
Szerinte az egyház anyagi alapok nél 
kul nem tud léltezni. Nem fogadja el 
azt a magyarázatot, hogy szegények 
vagyunk és ezért nem tudunk ada
kozni. Kéri a jelenlévő presbitereket 
és rajtuk keresztül a többit is, hogy 
hozzanak anyagi áldozatot az egyház 
érdekében.

Dr. Bodolay Géza, szabadság téri 
presbiter hiányolta, hogy a főtitkári 
beszámoló nem foglalkozott az ifjú
ság kérdéseivel. Az egyházon belül 
sem foglalkoznak az ifjúság szabad
idejének eltöltésével Erről írt a Pres
biter lapban, de nagyon kevesen 
reagáltak írására, valahogy az az é r
zése, hogy jelenleg az egyházat nem 
érdekli az ifjúság kérdése. Vélemé
nye szerint a csekészcsapalok ügyét 
az egyházon belül m issziós feladat 
nak kell tekinteni. Kiss József fúlöp- 
szállási presbiter javasolta, hogy a 
jelenlévők az itt hallottakat egyház-

községü írben ismertessél-, akii-gyűlé
sei, akár bibliaóran. Dr. Szigethy Béla, 
Bdcs-Kiskun egyházmegyei gondnoka 
üdvözölte egyházmegyéje nevében 
a közgyűlést. Javasolta, hogy a köz 
gyűlés m ondjon köszönetét tiszt
ségviselőinek. Az országgyűlési 
szavazással kapcsolatban kéri. hogy 
mindenki lelkiismcretc szerint sza
vazzon, de m idenkí vegye figyelem 
be: az egyes pártok mit tettek és 
szándékoznak tenni az egyházak ér
dekében Egyetért azzal, hogy a lel
kész is legyen presbiter Kevesli a 
mai közgyűléssel kapcsolatos propa 
gandát, szélesebb körben kell meg 
hirdetni a közgyűlést. Magyar/ János 
prtsbiler fontosnak tartja az egyház- 
községek m issziós m unkáját, mert 
jelenleg hazánkban ez fontos fel 
adat.

Dr. Papp F.mil

( SEND VAN BfcNM M

f  i j j J § I M -Q j i ~-l~  " 3
I C**nd var t>en-nem c» rm le

V«t kei b  :ok igeidő tOte-ie:
*C p< » niültmk 

izennvból. j ui -bél

I HOZZÁSZÓLÁSOK

Kiss Csongor idei presbiter javasol
ja. hogy a Szövetség létesítsen egy 
Jogi Bizottságot, m elynek feladata 
véleményezni és esetleg javaslatot 
tenni az egyházi törvényekről. Kéri, 
hogy a Szövetség év elején tegye 
közzé esemény-naptárát. Kamarás 
István egr: presbiter szerint nagyon 
jók voltak a délelőtti előadások. A 
m egújulás alapját a bibliai ismeret 
alapozza meg. Erkölcsi problémái 
vannak jelenleg a társadalom nak 
segíteni kell a helyes erkölcsök ki 
alakításában.

Int tr*gj<-J*n nir.t k: virít Mírl utt«l U-Mit.mert Keret meg.

I1 *t lel it tort ke-Jt lie* wi • vem kó-ict

2 Csend van bennem és emlékezem, Mily «>k ajándék, nagy kegyelem. Mily sok 
áldás, mily sok türrtem. Kísérte végig az életem Reír

Csend van bennem és emlékezem. Sokszor volt könnyes mindkél szemem, Oly 
sok bánat, fájdalom Is ért. Hozza futottam Irgalomért. Reír

■> Csend van bennem és emlékezem, Hála, dicséret él szívemben. Hogy köszönjem 
múltat és jelent, I tolnapom védő. őrző kezel Rcír.

Vándor Gyula
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„Lapunk a $ zószék sajátos formája'

Reformátort eleink máig ér\vm r r tanítása 
xzerint az exstngéUunu ujsáprás feladata: 
pubíice dóéért <= nyilvánosan tanítani), azaz 
.u  igehirdetéshez hasonlóan. isak nem a he 
szelt, hanem az írott szó cszkoaéveJ lerycateni 
ié/us Krisztus Igéjét, az örimúzcnelct. a jn 
hín, mégpedig nyíltan cs a nagy nyilvánosság 
clolt. libben az értelemben a hitvalláson re
formátus sajtó, * benne lapunk, a PRESBITER 
is a szószék sajátos formája. Urunk üdvösség- 
s/cr/ti szolgálatának Jtetzmikis* nyíltsága cs 
nyitottsága kötele/ cs indít minket az egyhá
zon bcltlli és kívüli bizonyságtételre -  bibli
kusán cs hitvallásovan.

NYÍLTSÁG -  NYILVÁNOSSÁG

Számunkra a kulcsszó az újszövetségi pár- 
részta-fogalom, mely nyíltságot nyitottságot, 
nyilvánosságot, mai szófordulatai: nyilvános 
mcgmcrctlctcsJ is jelent. Az U: Jezus kora cl 
őtti időben ez a v ó  a tel’jcsjogúállampolgárok 
szabad, demokratikus jogát jelentette a gixög 
poliszokban, várrnallamnkbán arra, hogy a 
nipgyülésben, az ckklcsziábat szabadon ki
fejthessék és terjeszthessék nézeteiket. Urunk 
ismerte cs átvette ezt a gazdig tartalmú fo  
galm.it. s küldetése értelmezésékor alkalmazta 
is. hiszen egész szolgálata, tanítása áldozata, 
a sdltságmú maga a nyihánasság előtt tel
jesedett be, részleteiben és égiszében mindé- 
ncHiS fogva puNikus volt. A anítványok. az.
apostolok voltak a/ fiséi „piidii-isták” akilr
hírt adlak, tudósítottak az idvwités torlé- 
netenek különböző hely szí no rj| és mozzana 
tamil Ebből egyenesen következik n mai 
egyházi publicisták sajátos e kötelezettsége: 
tanítványként, küldöttként adni hírt a javunkm 
cs érettünk elvégzett üthiettek/ől, a legkülön
bözőbb helyszíneken elő emtertársaink szá
mára is aktuális és valóhar segítő isteni 
misszió mozzanatairól.

ELHÍVOTT ELŐKÉPEINK:

Péter, Jurv.*>, Pál ét. a többiek felelem nél
kül, nyíltan leptek fel, állottak elő, s hirdették 
alkalmas-alkalmatlan időben I.ten nagyságos 
tetteit szentélyválogatás nélkül -  zsidóknak és 
pogánvoknak egyaránt. Ezzel i következetes, 
célirányos, az élet apeó-cseprn dolgai közben 
aranyt nem tévesztő, részi etek le bele nem ve
sző magatartással maris bízónyvágteviii voltak 
az Úr Jézus Krisztusnak, aki tppen a nyilvá- 
nosságol szólította maga mellé tanúként, ami
kor Kajafás elölt ezt mondta; .É n  nyílnia 
szólottám a 11 lógnak., és titkm semmit sem 
szólottám'’ (Jáfl 1S.20) A  tanítványok, uz 
apostolok részéről tanúsított milr.ság, a nyil
vános megmérettetés voltokéul nem voltmérő
■ég. nem Önerős hősködés vcét, hanem a 
Szentlélek gyümölcse {ApCsc! 4.31). amiért
újból cs újból íönyzrrigni ke!Uti („Most azért

Urunk, tekints az ű fenyegetéseikre, és adjad 
n te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szól
ják a te beszededet" Apé'sel 4.29).

Úgy gondolom, az elmondottak elég nyo
matékkel emlékeztetnek a református újsági 
rás sajátos elhivatottságára mélyebb 
(Vészefüggései re. küldetésünk felelősségén:. .vz 
evangélium IJmhoz egyedül méltó lelki és 
szakmai igényességre. Áz előbbiek alapján - 
cs ússzhangbon a reformációig visszanyúló 
magyar, evangéliumi református publicisztika 
legnemesebb hagyományaival, amit százado
kon j I cicink a Nagy magvan Mszágcsn megje 
lem mintegy f»IO folyóirattal, lappal, 
gyülekezeti humoodóva! tanúsítottak -  külde
tésünket, s lapunk feladatát c három, történel
mi fdyUiojsssjnil őrző szemponttal jelöljük 
meg: 1 INFORMÁLNI, 2 KONFIRMÁLNI 
3 DISPUTALNI! Azaz TÁJtKOZTAlNl (= 
informálni), hitelesen tudósítani az olvasót az 
egyházunkban, illetve a Presbiteri Szövetség
ben. s  azok rendezvényem zajló események 
tői, jelenségekről, gondokról cs öronxvkről. a 
presbiterek és Isten nagy családjának éleié
ről .'c I e tje I c ntégeitői. Továhhá MEGERÖSÍ- 
TŰNI (■ konfirmálni) presbitereinket az Ige 
üzenetével küldetésük végzésében. egymás hi
te állal épülni az írott Nznnyságtctelek köz
vetítésével, mennyei kenyeret nyújtani az 
éhezőnek, tiszta forráshoz vezetni u s/nmju 
hozni De legalább ennyire fontos a himtadik 
szempont: V^-EMÉNYT FORMÁLNI (a
fU|VJlá1ni) hrcrrl^PÍM:, pifh^7Á’l rrvpn, rf.
f.xmátus közvéleményt alakítani, saját állás 
pontunkat kialakítani az egyházunkat, egyházi 
kapcsolatokat, népünket, családunkat elintő 
aktuális kérdésekben Érvek és ellenérvek kis
zólt formain, ki. vitatni meg Ixbókus-hitval- 
lascts álláspontunkat.

A PRESBITEREK BÉKEKÖVETEK. 
FA'ANGÉLIUMI PARI A  MENTEK EK

Ezeknek a szempontoknak a keretében 
értelmezhetjük lapunk, illetve szövetségünk 
sajátos cs kúlónlcgcs rendeltetései, neveze
tesen egyházunk mintegy 20 000 presbiteréi 
a magunk eszközeivel indítani, burtlitani 
szeretnénk arra. hogy az egyházunkon be
lüli különféle kegyességi törésvonalak. lelki 
„ szekértáborok" között személyeién sállal- 
ják és segítsek elő az átjárást a szembe- 
nállás, kirekesztés helyett a közeledést 
munkálják, legyenek békckín-ctck. a  Bárány 
Krisztus szent zászlaját magosra emeld 
evangéliumi parlamenterek: E számnak már 
csak ■ felével is képesek lennénk megsok
szorozni bi/nnyságtétclunk hatékonyságát,
mi.wiói kuldvie-Mud.ituuk.it, lutbizeiuyusod-
gunk.it. s  a világ elölt cs számára is von
zóbbá tehetnénk egyházunkat, amire igen 
nagy szükség van

KÜLDETÉSÜNK 
ÁTGON 1)01 ÁSA

A másik, ebivil adódó teendőnk az egy
házon belüli ktvlési kultúra, viselkedés- és 
nMgnartáskutrím nrrutkívól, oéltóeégekct 
mutáló egyenetlenségének kiegyenlítése, 
szintjének emelése Lelkészek cs presbiterek, 
vezetik és bcuMluUak, hivatali cs gyólcke/eli 
lelkészek, kűlónhőző egyházi lapok munkaúr 
sál to'tzöll linvs párbeszéd, nem ritkán még 
szóbeli enni kezes sincs. Itt is fájdalmas vagy 
már csak kézlegyintéssel elintézett törésvona
lak! MárjxsJig erre is igaz.: valódi közösség 
illetve ennek akarása nélkül nincs hiteles köz
lés -  tényleges konuntuiió nélkül nincs h,te
les, igaz kommunikáció! Mennyi 
fclrctncsnck. fclremformalásnak elejéi lehet 
ne venni cgv kicsivel több személyes kikfíis- 
seg által Vágy már ennyire nincs közünk 
cgytráshciz’ A mcgválluzoll külső viszonyok 
közöl cktvcszciycs felelőtlenség. kwkázatos 
ez a közöny -  befele. Saját területünkön ez 
azi tí jelenti, hogy mindez ideig nem történt 
meg a református publicisztika feladatainak 
átgondolása a megváltozott kiiisó belső hely
zetben ikivül társadalmi pluralizmus, belül ke- 
gyessegi pluriformitás), hiánytik küldetésünk 
hanguliyxnnak közös ségiggatukdása, mint 
ahog, hiányzik egy református újságírói etikai 
kódé: is. miközben van mar a nyomtatott sajtó 
mellen elektronikus sajtónk is (TV, rádió), s 
IV' »v <• tűrnie! en dolgozó kulié,pk ram.i Ssö 
setséjúnk kezdeményezze egy ilyen, a hitvallásba 
református pubEtisziika feladatait aktuálisan <ir 
gondoló konferencia összehi-.ását s égj Refor- 
mufti- Sajtókamara (évehozását

A FORMA IS 
ÜZKNETHORDO/.Ő

Vígul emlékeztetünk arra, hogy a nyom
tatott egyházi sajtó formájában is üzenethor
dozó, s ennek látszania kell! A Presbiter: 
például ebben a .szellemben tervezzük, összkr 
péber is üzenjen református gondolkssiásunk <lt- 
lekinfxetöíégéráí a nemes igényességről a 
letisztult, puritán ülésről, ami így is lehet ktv- 
verü de mindenképpen hordexzója. eserep- 
edénje az evangéliumi kőiéinek. tartalomivVc 
Iapunk csclehen forma és tartalom egységéi fe
jezte ei pl az egymásba nyíló oldalak tervczeit- 
MÍgc, a raszterekkel, kiemelésekkel. cIjchj 
beiütipusofc alkalmazásával, fomvu találckooy- 
ság»í II sokszínűség biztosítása az cgysór.ú 
nyvrnás esetén ts.

A fentieket a  l'resbiteri ‘izMCIíég kút gyűlése 
cgybzngulüg jóssihagyia, az: szeretettéi ajánija 
eg,hozunk wOMásége. lapjaink. „ elektromos"
>uy»i z»A iúi iAiÓ4i'ra«'̂ rj

Bikefl lu ĵos
felelős werkesztó
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LEVELESLÁDÁNKBÓL
. Emlékezzetek meg a ti eléSiáróilokról, akik szólották néktek az Isten beszédéi is figyelmedén az ő életök vilire, kövessétek 

hitóket. "
A z emlékezésről az Isten Igéje t(>bb helyen is figyelmeztet. Azokról u lélekben és hí'ben gazdag atyafiakról, akiknek a n«v 

fel van jegyezve úgy a mennyekben, mint a földön A z Isten Igéje éliT és ható Kúiön'sen akkor, amikor éld h:t, újjászületett 
ember szívéből jön

r la figyelmesen ohvsxuk a presbiteri lapokban Papp Vilmos testvér írásait a régi U/Sk emherrire emléken* _ hngy mennyit 
kiállottak, adakoztak: szenvedtek az Úr Jézusért, az Egyházért, mondhatjuk: nevük most is él és lelkűk is a: Urnái Dicsőség 
mindezért Istennek!

Vajha drága Presbiter társam Te is úgy munkálkodnál a gyülekezetedben, hogy valóban elöljáró légy, nem csak az anyagi 
ügyekben, hanem a leld dolgok gondozásában is! Mert akinek Isten többet adott, többet is kér azoktól számon. Bennünket az 
emberek nagyitirval néznek, legyünk tehát a mi drága Urunknak hűséges, engedelmes jó sáfárai légy példaképe a nyájnak! 
Hogy rád is emlékezhessenek jó szívvel hitedért és szolgálatidért

Isten gazdag áldásál kívánom minden Presbiter Testvéremnek. Legyen hűséges fűképpen az evangéliumban való növekedésben 
és továbbadásában."

S z a b a d o s  G y u la
N oszvaj

‘M áíúvaí emíé.ffezün^ a tempíomépítésre 
B O D A JK

ccnlés eőtl éin a bodajki refor
mátus gyülekezet vezetősége, presbitériu
ma hogy miként kozdjoi hozz* az ősöm* 
álla) ópitit! öreg templom belső felülírásé
hoz. Az 179’.-ben épül! templomon mAz több 
iztxin végu/to* javítást. ^nzünst híúkhöz hű 
előcenk a  nagy gonddá és sze-etettei aput 
tér  plombán 20 íökösz szolgált oüdig lőbb 
•.avaséba ideig Az eeynaztagok mmaig 
igyekeztek elvégezni az esedékes karban- 
tamási munkák a;.

Soka! tudná-uik ro sén i n 200 éve* mag
én ősi telak Az emberik a történelem vt 
narában ts megnyugvás! talállak Ht. és 
-apjainkban is reményt neHnetúnk e sze-t 
helyen.

1992 decemberében íz  évzáró presbiteri 
gyűlésen lelkészünk javaslatára megszülő 
tett a döntés az eUinszr-éódott padokat és 
a korhadt adókat ki ke« cserélni' Az adomá
nyokból összegyűlt p(v\z kevés volt erre n 
cirta t nlk pásziomnk P  Tótbnó Szakács Zi
ta anyagi támogatásén kérvénnyel fordult a 
püspöki hívcsalhoz, mert a nagy összegű ki
adós n kis lélekszámú gyülekezet teherbíró 
képességet meghaladta. <V kérés számunkra 
koovoző megna gatósra talált'

A z  óreg padokban a. utolsó istentiszta 
.-tol tí»93 iun.us 6-án tatottuk. E z  eikeúvr.- 
mm egy «eoves vendég Sodor Pótot Pát. 
erdélyi születésű, Amerikában é<5 reformé- 
•-* lelkész hrcetett Igét. »ki a Budapesti Re
formátus Teológia vendégtanárukért 
tartózkodón hazánkban A eikipasztor M ér*. 
evangéiurnából rv-dette az Igát a 9 rész 5 - 
6. vers alapján Utána kit el len beszélgetés 
során sok dolgot megtudtunk az amerikai 
magyarságról. Befalazás;! sok sike-t kvánt 
a gyuioKOzatro varo nagy munkához

Június to-én kezdtet kibontani egyhá
zunk féffltágai a régi padokat, a nagy kan 
és a korhadt ajtókat

Július t-é n  kertit sor a tem póm  a.árak 
e  betonoz ásóra, am t Hegyi J ó z s e f  kőműves 
mester -a g y  igyokazatUii és szakórtolammo 
végzett é  f

A z ecregedett viam osvezetókeke' is k. 
cseréltük Új voznlékokot ás új világítóteste 
két szereltünk A megrongálódott falak 
k avltásá! is el kellett végezni, közben a pa 
röKiá’’ Kér szoba nijái is leoetcnczcuk. am 
szintén nem tűrt halasztást

Ezután a festés következőt! Szeptember 
lO é n  S za b ó  J ó z s e f  szobafestő elkezdte o 
munkál és néhány nap alatt nagy gonddá 
és hozzáértéssel kifestotto a templom bolsót 

A  festó6 betoiezésevet a nagytaka-iást a 
gyűekozut asazonyai lányai végo/lék Atisz 
•a aaakok b az 6 kezűk munkáját dicsén*..

Ezen munkálatok alatt az Iskolában In
tettük az rslentszteteteket Hálásan kószón- 
lúk az iskoa vezetőinek, hogy szám unké azt 
tehetővé lottók

Köszönjük Lakatos UOor tisztei eles út
nak, hogy ez .dó alatt P Tóthné Szakács Zita 
t.sztolotes asszony helyett végezte a s z ó - 
ga latot és a mostoha körülmények között 
összetartotta a gyülekezetét

Ekozbeo elkészül az ű| padc* egy rteze 
Sárvári Já rso f  szók,eeí úttervért aazlaos m ostor 
október •■‘ -e r  nazaszé/áotta m ^d  néhány nap 
aiaG a szaken-bortot óe&ze&zerutéfc azokat vég 
leges helyükre, a gyülekezet regy megelége
désére

A  padok beszerelésévé lem pl emunk is 
mét használhatóvá vált Október 24-én. m á- 
megtettek az ú| padok E z  akutommal ómét 
vendég igohrootőrA volt a ródermarki test
vérváros evangélikus lelkészének személyé 
bon PrXhjo! Dackor  tisztotoles úr 6  német 
ratailai tartózkodott néhány napig falunkban 
A z Igét az özönvíz lórtörMrCábő volté és a 
zökj ág reményéi hagyta ránk biztatásul. A

biztatás me'é átadta a rcoeT-arki testvé-e- 
adományát, moyirt nagyon köszönünk 

Köszönetét mondunk a támogatásért az 
önkormányzatnak, polgármester asszo 
nyunknak, 7tKSyv&r.ó fíancz Kmaiinntir,, o*.i 
e bontás e'-ícti utolsó, és a telújltás után eső 
atentisztoloton is |olun volt. A  munkálata* 
közben Ródermark polgármesterével .3 
megtekintenék a templomot, es a továobi tö- 
mogntAs töményével rs biztattak

Köszönet n Nószövels^jnek, kuszen ők 
B derekasan kivetlek részűket a  munkóoő. 
fJekik köszönhető, hogy íruv-áz lob az 
lóéból és ők voltak, akik újra m eg ú|ra ta- 
ka-ftottak a  mesteromberek után KCázonúnk 
m -d e n  adományt és segítséget, é s  tovább. 
óaszofogAsI kérvtok ez ombotektől. mert a 
nagy c é  elérése csak így lehetséges.

Szinte egy emberózó telt el már a háború 
óla de m ég láthatók a kerítésen a háború 
nyom a a lövések, sziiár.kok he.yei E z  idő
től már m.ne-ős ként óinak őröltünk leiké szó 
nk akik nehéz küzdelmet vívtak a zord 
történelemben: Ba*ió Z orán  espe-ue. Te 
mesvári Béla lelkész es mostani ialkipász 
erünk P  Tóín né Szakács Zita Nek k 
lószőnhotő a rofo-métus egyház épületeinek 
ía-bantartása. m egóvása

A z ehóvofkozondö időkre is v.vi fikada 
ttok bőven, h-szen a padok máscoik tele 
még nem készült t» Ha visszakapjuk az b - 
Voiát, az újaob feladatokat ró ránk. Rem él
tük, e sz erőnk, hogy tovább tudjuk folytatni 
tzt n nemes és szép munkát

Hitel a Szentirásból menjünk, bzlatá-5- 
léot tegyen e-őtlufik P á  apostol Rórnabo 
lekhez i»t leveléből a 12  rész 11 verse.

A z  rgyakazotbac no tngye'ak rostok, ló 
ókbon buzgók Jegyetek, az Urnák szolgál
tatok)’

A presbitérium
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LELK ÉSZK ÉN T  -  PRESBITEREK RŐ L
l í>5<; nnv. közepén megkaptam a rendel, 

kezesi, el leéli hagynom Perért, s egy olyan 
gyülekezetbe -  egyetlen lehetőeg -  kell men
nem. ahonnan Iclkcs/társam nui majdnem sir- 
va cl akart menni -  Tasacodtam ellene, 
gnndul kazlam. cl merjem-e vállalni ezt a kül
detést, re rxlc! kezest. -  Feleségem hivő lel - 
kes/e5»Jad tagja volt. s erőiigeien benső 
küzdelmemben. s mondta: el kell vállalni’ -  
December hó elején, advent :lsö napján el
indultunk bem utat koani. szétnézni a gyüleke
zőiben. -  Am ikor a vonatról eszállva a falu 
közepébe érkeznénk, 011 egy nagy viztócsa 
volt dőltünk, s h.7nnytaUmágcnknt meglátva, 
egy kedves naj>y bajuszé, idősebb ember oda 
kiáltott: „Csak erre lessenek yVnm. N.igvtisz 
tclctu Ifr, itt könnyen át lehet m enni..." - 
Szívességéi megköszöntem Közel voltunk ■ 
templomhoz, s bemutatkoztam: ki vagyok? -  
Ő  is megmondta a nevet: Nagy Istvánnak hív
ják ( Hamarosan megtudlak, hsgy korábban a 
falu Utolsó bírája, egy cikluson keresztül az 
itteni rcl egyház gondnoka, s mosl megír.: 
presbiter volt.) -  Ekkor ídcrgodclt bennem 
a feszültség egy ilyen savesség láttára. -  A  |«i- 
lóchian elődeim mar vart ránk. Innen egy nagy 
gyülekezetbe megy át. s «tt mu megkapta Ti
ze; cm: vcj>0 reszel, miután kÜúnM eS Icnric- 
szcibcnickkcl kifizettek a meg járandó teszi 

A  templomhan -  advent első vasárnapja 
lévén -  szép számmal voliak a hívek, s amikre 
a hatangszó elhalkult, s az éiekJcs elkezdő- 
ó u l. szép rendben jöttek a Vir/es-vzék elölt 
elhaladva 8 - líl-en a legények, s felmentek a 
karzatra. -  /V. istentisztelet végeztével bejül; 
az egész presbitérium a lel kési hivatalba, kb 
12-en, s kijelentettek, hngy szívesen megvá
lasztanak, ha eljövök, de ennek minél hama
rabb meg kellene történni, mert a hittanórákat 
meg kellene kezdeni, % az asvinnyok is addig 
srepen kitakantják a lelkccn lakost, de ekkor 
egy kicut e lv i  miit a szívem, anikre megláttam 
a poi2<ídeerkákon :tz o ro z  lova* patkányomul,

amit ki kellene javítani, de nincsen hozzá stm 
icltx vem pénz, s szőnyeggel kell lefedő: a pvJtör

A  beszelgcles v r s n  megtudtuk, hogy ked
ves ulmuutónknac S feltölt gyermeke van, s 
faaiilöi az egyetlen fiú: Nagy Kánily, aki 
szinten presbiter, s 4 nagy leánya, akik közei 
nz egyiknek a férje is: Takács Iván szintén 
presbiter. hasonlóképpen útmutatónk öccse 
Nagy János, aki maga nagyon jó  gazda es a 
felesége pedig nagyon buzgó hívó asszony cs
sz ép  kél g y e rm ek ü k  v a n  {egy legény  fia. s  egy
eladó leánya). -  Nagy János presbiter melleit 
lakik mindjárt az újonnan megválasztod good- 
nok: Dóczi Károly, aki aránylag meg fiatal (40 
cv kórul) ugyan a megbízatáshoz, de őt mint 
nagyon tevékeny (ezüst kalászos) kisgazdát, 
s aki a KIK -nck is Vígja volt, az egyház tagjai 
méi lónak tartották arra. hogy megválasszák j  
követkézéi évre gondnoknak, aki különben is 
nem nagyon messze lakolt a templom töl. meg 
a poróchiátö. dombon, majdnem szemben az 
ottlakó Nagy Istvánnal (neki is volt kél ser
dülő fia), l eni Nagy István mellett lakod köz 
vétlenül a meg kél hétig gondnokságul viselő 
Dóczi Janin is nagy fiával (Dénessel), s le
ányával -  Dóczi József (János ixxse) is prés 
biier volt. a ki messzebb lakúd a katolikus 
templom melletti utcában, szinten kel nagy fi
ával: Lászlóval -  aki színien presbiter volt -  
és Zoitármal -  Izeket tudván, meg hogy köz
vetlenül voll még egy Dóczi 1 j s z J ú  presbiter 
is(aki később gondnok lett), joggal kérdezheti 
meg valaki, kik is voltak ezek a Oóczi-csa- 
ládhdiek, akik a rokon Nagy-csaíadheliekkel 
kiteltek a presbitérium (16 fő) felel?

Valami kot 300 esztendővel ezerét ;i/ 
egész falu magyar volt és reformárus s csak 
a X V U I sz elején települi ide német lakosság, 
akik kalnhiusok voltak, s amikor (Sirkerevtur- 
m l) az öreg keresztúri Ocwo György lelkész 
meghalt, cfl maradtak az ő utódai 176S után, 
akik hlukct mcgcutoeák; a templomukul elvei 
sék, de vasárnaponként ök a többi református hí

vekké átmentek mindig -  énekszóvá., z « J li 
tokai énekelve a 7-8 km -rc levő Alcsú&u
-  Gyrrmekeikcl AliséiUin kcrc-vtelKtték és . k.i- 
iiiiku. anyakönyvi* anynkonyvczseiték. Ivtkr.-  
lkai xzixitiíi nitlxxi Icmcrtctlck s a kilő kus 
egytw w l .Ki>-.ikíinvvcriűk. I 788-hift alakfr étik 
itt lo egy kis ima leimet, majd 1830-bun építdtek 
egy ks templomot, n xg  1861 hen a lelkés znek ejn 
kés lakisi. Iáért áll a pceshterium fele meg most 
ss betfük. meg a huzatuk ceiivxíkWii

1-VX.vi K-.nxy odarTMiiscIvIünk uc-.n IX évig 
volt jjmdnok. Am ikor be.iilí a tw.-világ, meg
kérdeztek liSc. mi lesz ezután a templooijSással.'
-  Ö  keményen így ideit „Nekem nem is merik 
x n  rmndani, ne menjek a Icmplombn. mert iig) 
is ludák, hogy n.Li én mindenkeppen elmegyek

Hátammá válaszára ocm is gátolták hiteiéit
-  De ha valaki megbízható ember kellett valami 
kénye, dologban, akkor „Károly llá-t" hi/fcík 
nveg. mert tudták túl a. hogy benne meg tehet btz 
n« -  Szolgálnia vége felé beteg led. Kórházhi ke! 
lett menni és meg kdlclt operálni Magival vitt 
imnlcceyvét. Naponta olvasgaiu ILacgtársii vé
gül lv megkérdezlek: „M it rév*?" - J lré iv ; . 
múoubc megyek, az ipenk-iíi clőtli mvsivigre ol- 
vastam’" -  Hgy ;sü nap múlva az egyik beteg 
elkérte Kde inukúnyvéi. -  S amikor viaczajtk:, er. 
nek a kérésére DÚCA Káirévivk minden nap fe 
kellel] olvasni a betegtárs.ú. kó/utl a Igét. 
s imaésagol -  Betegtársa niejxyógyui-aa útin el 
júd Dóczi Kárólyhotz megkCbZónre az imakixiy 
vél -  (a katolikus) -  Szép halála voll Már több. 
mini áll éves vnll Egyik .vnnw xdjjiuik scgilcc 
a m d  eke polc lét renoválni; a pnlló deszka meg 
tuppui alaoa, lesnyaa csen, nyakcsigolyája egy 
kiemelkedő köre esett Riiglűn meghalt, ikx 
dogot, akik az Úrban tvíiu.*, meg' -  A  \trtcs.-.'j;u 
Ref Egyházmegye t.Yieoctc c. könyvemet fel 
cségen után IcgdŐKzor neki ajtinlodam

l)r . Italázs I liszlii
ny. ref. lelkipásztor 

lúd. lőmunkiitárv

1369 Őszéi ir
tuk. mikor a Ráday 
Kollárom  tó-goz- 
gutóa, Thurócsy 
István  -eőesz k » -  
lógőn moghívet:. 
hogy mnrjok ni a  
ma,<»házi gy„ oka 
zoílrl Hollondiábn 
öa Náműlcfszftgbö 
teeMrgyóök^zeteik 
rnKgátogatásdia 
1989-íb  soha n on 
jártam Wivwshá- 
7An, a gyélokoznUit 

nem Ismertem, a m egóvást azért kaphat 
tam mert lelkész testvéremmel akkor m á' 
évek óta együtt doboziunk a Radoy Kollé
giumban

Nagyon sz6p út vöt, Vi*. Ivolnnd í*r. ngy 
német testvérgyúlekezetet léogettumt meg 
Közben én szolgálhattam n -eg^vi áfutato-
ku»i n  I in y jn i  c s c v u i t  SűrCd, ÖStóZ.wöwíU-
koztam a k'ánduláson róazTvovökkol 
Kúónösen az asszorry testvé ekke Azóta -  
immAr négy évn hnvorta rendszeres esz-

(„TE ADOD ŐKET")
szonybibhaizát tartunk, es többszer von ol- 
knlmnm prédikálni is a gyülekezőiben Ezen 
a kiröívdiiAson csak bámultam hisz1 a gyű 
lekezet nagyobb részé r*em beszél idegen 
nyelvet, mégis romokul m eg Art űrt ók egy 
mást mutogattak kAttol koroslék a szava
kat a szótárban de leginkább a szeretet 
nyerve volt. amin .DeszeigetteKT Talán rrnes 
is o yn n  csn éo, akinek " e  volna egy nemet 
agy holland baráti családja, okáikol tartják 
a szoros testvéri kapcsolatot Nagyon hálá- 
saz. Lalkipészicruk.nak ak: a sek szép kül 
fotó- utat megszervezte számukra, a 
köpesdotekat összehozta es segH azok 
ápolásában lóim ácsol ássál tévé?ordítással, 
és minckm módon A mojosházl gyülekezel 
nek van két honard. három német, egy ame- 
rika és egy e-űéty testvérg^úlekezete.

’ k=ii november közepén egy magyar 
teslvárgyüloka/otin is szart tűrtünk A  na 
gyecsedl gyuekezet meghívására a novem 
ber I2 -i hét végé'- útnak eredtünk hogy a

tóvirt* messzi, nyíisegi tájon óló testvérekéi 
meg-smerhessuk. Közel 8  órás autóbusz út 
után este fe  10-kor értreztértk Nagyec^w; 
ro Az iá som vert unalmas végre veit tóónk 
egynassai beszélgeti azután Lökipreszto 
runk klasszikusokat ofvascrt. Petófl, Aiany, 
Mónez, Mikszáth. Móra scrrokerülek. 
olvastunk Remárrylk versükül ós .Gyókössy 
Bandi bácsi* írását

A gyűlöknzoti torombon nagy tureiemme 
vártuk kedves vendéglátóink, Afuzsnai L ász
ló nagytiszteletú úrral ás kedves Feleségé
vé. Hamarosan mműenk vendéglátójára 
taiá*. és nyugovóro tértünk.

Másnap nagy kirándulást tettünk a gyö 
nyőrj Nyírsógtxm A z  első ó ornás lúnst- 
vA.no vd t, ahol a tikos vizimnom 
meg'ek ntése után a renováfts alatt lóvó re 
form. idus lem  piomban énekeltük e  a 30 
zsoltárt A  gondnok úr mutatta meg a temp 
lömet, mivel ónálló leikósz nincs ás monete 
el a renoválás terveit Leik pásztorunk fel 
oiánoun a ;anuár t-i oe-serypénzt, -e g y  n 
mr\::sházi gyülekezet ezzel tómegassa ezt 
a kl» gyülekezőtől A  következő állomás 
Szafná'cseke eliol Kölcsey simánál eléne-



1994. január-február PRESBITER 11

O tauM ák Mt 16,5-12

OtlEiagyta o IjpwuBokdl ót a sAaklikteu- 
*'L<ri nagyhirtclcn, .1 meglepett tanítvá
nyok elfelejtetlek a hajdúin* kenyeret 
bepakolni Ezzel függ í*sze, hogy amikor 
lézus útközben a „fari/rufcik és s/adducv- 
usok kovászát' emlegeti, - a z  elfelejtett ke
nyér int eszükbe (Ugye, így szoktuk mi is 
csinálni: ha van egy kis anyagi gondunk, 
mindjárt elmulasztjuk az Igvre figyelést, 
mindemén csak sajat ytvblérnánk |iit 
•.ízűnkbe.)

lé /us Krisztus azonban nem engedi b.v 
gatell problémájukon rágódre tanítványait, 
hanem megismétli tnntns árulását .Őriz
kedjetek a farizeusok kooísfflól. ' Végre ak- 
kcc .beugrik" az értelme a tanítványok 
számára, hogy azok tanít teáról van szót A 
mai keresztyének körében fődig azt a féltv- 
értést oszlathatja ci. miszerint a farizeusok 
egyszerűeívszimpián csak képmutatók vol
tak. nem cselekedtek úgy, smirrf lé ide*, lék  
Van i« egy Ige, amely alátámasztani látszik 
ezt a magyarázatot (Máté 13,3... .amit pa
rancsolnak nektek, mindazt megtartsátok 
de az. ü tetteik szerint ne cselekedjetek'"), 
amennyiben környezetéből kiszakítva, az 
utána kővetkezőket mellőzve olvassuk 
Alapigénkbon azonban nyíltabban szól 
Urunk, félreérthetetlenül, s nem példázatok 
bán, vagy metafórákbea mivel itt csak ta
nítványaihoz szól Egyértelműen kimondja, 
hogy a tanításukkal áll szembeni Miben áll 
tel iá! a farizeusok tévtanilisa? Hiszen ők 
!00^-osan u Törvényt képviselték, s abból 
ugye egy (óta sem veszhet elí

Tudjuk, hogy a farizeuso* teljes erejűkkel 
a Törvény cselekedeteiből akartak mrgjga- 

1  é'rrrl ^^tftlyrxjtn. .* Ir^prr'Wt .-ItC.
írásokig és hagyományokig minden szabályt 
be akartak tartani, -  s másakkal is tartatni. 
Hát éppen ebbéli ,ökőrkö»etkezetes»égűk-

M IS3 SGS. GSSR̂ öS
bői* származott minden rossz! fjjyíx -  való
ban jellemző -  bűnük, a képmutatás is ebbel 
kttorlkezrtt TI báthogy erőlködtek, etem tud
lak mindent betartani, akárhányszor a leg
fontosabb parancsolatokat sem, hiszen a 
Törvény szemben áll a mi emberi termé
szetűnkkel! Nem lehetett ez másképp az ő 
személyes életükben sem’.. Ilyenkor két út 
áll a bűnbeesett ember előtt: az alázatos be
ismerés, azaz a bűnbánat, - avagy a hiányos 
vágok és bűnök takarításának (tehát .1 
kcpmulJlasnakl az útja. De ezzel nincs vege 
a dolognak, meri a bűnök takargatávinak jel
legzetes következménye a mik* bűneivel 
(vagy ezen is túl. mások feltételezett bűne
ivel) való tokozott foglalkozás. Saját bűnei 
helyett a mások bűnei ellen, vagy pont..láb
ban a másik bűnös ellen harcol a „virtigji* 
farizeus, de az. ellen aztán irgalmatlanul! Lel 
ki ismeretét azzal nyugtatja- lám, mások bű
nei nagyobbak, az emberek figyelmét pedig 
eltereli nagy bűnüldözésével saját gyail.'há
gairól. s így magát, mint .igazat' fcimagasz- 
ialva, az erénycsősz pózában tetszeleg. Ezen 
az úton végigjárva a legsitánirb gyümölcs, 
amely kialakul: az irfttimlkmíág. A farizni 
sok úgy ítélnek, mint a római jogász, aki sze
rint .Vivat Kjstitid, tt percet murxlus' (- 
legyen jogrend, és vesszen a világ) Vagyis 
a Torvény a fontos akkor is. ha miatta em
berek éhrnhalrvik. fegyverek áldozatául es
nek. vagy süketek. vakok, leprisok 
maradnak; ha embert kell ölni miatta, akkor 
is, ha az Isten Fiát kell megölni, akkor is.. 
Annyira hirdették (és eiőszakolUk másokra) 
a Törvényt, hogy senkire sem voltak tekin
tettel, -  Arra sem. Aki adta .Elhoidozha- 
tutian terheket raktak az. emberek vállára' 
(Ml 23,4), s persze letagadták (mert mi mást
tuhetuíkjc hegy dk uvm bírják iUMkát vlhctr-
ilozm Az embertársaik iránt kíméletlen és ir
galmatlan crénycsőszok és inkvlzftOfok 
azóta is a .farizeusok kovászának' vegytisz-

ta képviselői! Nem hail el ez a kovász 2000 
év alatt sem!

A s/adduceusok szellemi utódai a ma- 
terialisták, ateisták. Tanításuk szembenállása 
a n i hitünkkel nyilvánvaló, ezért kevésbe 
dőriek be neki a keresztyének. He a farize
usi tanítás újabb és újabb változatai mindig 
nagyon .szentül' hangzanak Az őreiig -  au 
az Úristent kegyetlen,szivteien, elnyomó, em
bere (testi, anyagi) dolgok tránt érzéketlen hu
tai másságnak igyekszik feltüntetni -  elinti '1  
velünk, hogy ami szigoo éb , ,»m nagyobb k - 
vet.-lmény, ami több önfeladást, «5t orwanvar- 
gatéit kíván az eddiginél, az mindig <xak 
helyű, jó és biblikus lehet. Igaz. Lírunk va- 
léten többet vár tőlünk, mint szektái. alak 
mé,$ nem részesül lek a Szentlélek ajándéka- 
bar. de több korlátozás i s  tilalom be
tartását, hanem több hitet őbenne, •» libb 
irgalmasságot, több saretetet testvéreink í i  
felebarátaink iránt

A farizeusok kovászának sátáni csapdá
jába kétezer éve egyre újaké kó/ösvégek, éb
redésként induló mozgalmak hullottak és 
hutának bele Gondoljunk csak a s/omboi- 
t.irtási felújító irányzatokra, felekezetikre! 
Az a megdöbbentő, hogy többségében ezre 
a leit vérek Megváltójuknak vállfák Jézust, 
az Ő követőinek vallják magukat, s nem 
gondol ke-/latja e! őket méy^cm a Bibliát ni 
vasva, milyen tüntetőén törte meg a szom
batit Az. Aki .Ura a szombatnak is*. De ez 
csat rgy példa Sajnos,sok ilyen van! Ha üör- 
bar próbálnám elemezni, ahányat csak én is
merek, dkksomzat telne ki belőle Ehelyett 
azt kérem tőletek. Testvérek, gcxxlnlkozza
tok el, megvizsgálva magatoka: kit milyen 
farizeus torvényvsktdii mapdáyábu ejtett az 
ónkig? Nincs-e valamilyen .szombatunk*, 
am.-ívhcc rngiw/.t«xhink?

Kővcspjlaki László
budai presbiter

kollük a Himnuszt, és megráztuk a  Kcícsey 
emlékszobás, Innen Tiszncsécsére vozutiet 
utunk Móricz szüóházába. najd a tomplom 
ba tt is n gondnok úr rrorűta e- a néhány 
Ovo befejeződöd lem pk>r-renoválás törté
netéi, és a gyülekezet éleiéi Z*cdéfokui, dl- 
csórotuxut énekelve wttúrfc búcsút 
.Hazafelé* m éy a nogyt>zekere& templomot 
sikerült megnézni, és ekczcen már szá  ft- 
pózott sűrű pofyhekben a hó és hxiog szói 
fújt Jólesett 5 foó ismét t  gyülekezeti le 
iemben találkozni koevres nojyecisea test
véreinkkel. A  kirándulásra is elkísértek 
lóbbori out inunkul a nagytrtZtelecű ss&zony 
vuzutósével. Mól Itt is tuct jnx böszö-setm 
ismerkedni. A  gyülekezeti taom ben énekka
ra* énekelt szép r->a!ieiuják£t. beszélgettünk 
az újrn nduló nagyecsedl gimnáziumról, ál
talában az sketaügyrói. Majd elő* érült a 
czestde-ex felelósoégének M  szolgálatának 
•tércése A  bőszéig**ö* fofytedódolt m ódén - 
kints* a m aga .csalódjánáf előkerültek, e 
fényképek gyermekekről, unokákról, bc-scói 
gerúnk gyülekezetem* életéró. ás úgy érez
tük egy család vagyunk

„ T E  AD O D  Ő K E T ”
V ......

Vasárnap köt templomban veri isiortiw - 
latot, mrvol n nagyecsedl gyülekezetnek egy 
nagy és egy Ms-obfc tamploma vnn, nhot mi, ’ 
vendég lelkészek crádiká.'tun*. igun szép 
számmal von je'en a  gyülekezet a gond no 
kek és presbiterek vezetésével istentisztelet 
után a gyülekezeti tőrömben közös ebéden 
vendégek és vendéglátók együtt Mogt szté
lé  az rókáimat a polgármester és feiesógo 
m Kötotlon bőszéig ütés jókedv, magyaros 
vendéglátás A z  aaszonytestvéroken k vűl 0 
presbfler é s  gortórcx testverek látták o! az 
asztal kerüli teendőket Bizonysagtetetok 
hangzottak el szóban és ónok bon, ogy ba, 
volt csak. hogy az d ó  repült és a közben 
'nőset! négy hó is esetleges lassúbb hafa 
dásl Mijtotott háahéz veri a búcsú, uóesett 
volna még egy kicsit együtt maradri Meleg 
Kézszofrtások, oieiósek.. Lelkipásztorunk 
meghívta 0 nagyecsedfeket egy tavaszi v  
szórt Ifttogmás-o. Lassan a busz elindj és 
a m< szivünkben nagy nagy háln vnn n m 
Istenünk iránt, Aki ezt a 2 szép napc* adta

Aktái Testvérüké! 
kaptunk az Úr J é 
zus Krisztusban 
skllkei jó veri 
együtt egym ás l«te 
Arin épülni és tudni, 
ncgy ha sok kilo
méter v ia s z t  :s el 
egymástól, imád
ságban együtt lehe- 
túnt.

Viszontlátásra 
tavasszal' -  hang
zik mindenünnen a 
kiátás A z ón szívombon Túrmezoi Erzsébr* 
versének sora: visszhangzanak:

.Hűvös harmsi .'ankadr virágnak 
osfvérra találni Te benned, 
iTtegoszíaru ónJmór, uxhot,
Jra'n. fesívéreimért diaiak".

(.Te adod őket*)
Szívből ojóriem m rc e n  gyülekezetnek n 

hasonló testvér--oyülöko/«U kapcsolatok ki
építését ós ápolását!

T Kntriona Zsozsanrui
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IMA SZARAJEVÓÉRT

Bizonyára református trstvénánk kö- 
/á l  ír. sokan látták január cicáikén este a 
Magyar Televízió egyes csatornáéin a 
TISZTELET A  TÚLÉLŐKSLK c. nagys/o- 
bósű hangversenyt. amikoris a világ mű
vészei Ingtak össze S/jinijrv:), az  oly sokat
í Z c n v c i d t  b e o n y á k  fú v ó m :. b ík t'-jiV rl á
megmentéséért

Ennek a  hangversenynek az egyik -  
számomra, de bizonyára sokuk számára 
is a legszebb. legmegrend.tóbb felvétele 
volt, amikor Karácsony estéjén avagy éj 
elén Szarajevó római katolikus szófces- 
egyházában -  hatalmai kórus és 
zenekar, -  zöm m el gyerekek és ifjak, fi 
ük é s  leányok, de felnőtt érltak és nők 
részvételével is előadták a nemzetkö
zileg ismert, szép  karácsonyi érveket. a 
CSENDES ÉJ-t Nekem -  istennek le
gyen hála hanglem ezen ó» képm agnó 
szalagon több előadásban Is megvan a 
Csendes Éj, m indegyik elv drága ne
kem, de a szarajevói előadás a legm eg
rázóbb Ugyanis, m íg a kórus énekelt, 
tán nem is oly m essze a székesegyház lói 
csapódtak be a lövedékek és a gráná
tok És a Csendes Éj után m ég meg- 
rendi több képsorok: Szarajevó K oszovó 
nevű gyermekkórhazában ápolják a se
besülteket. a háború áldozatait

Testvéreim! Szomorú esemény lu-s/tc- 
tett e sorok írására Mindannyian tudjuk, 
hogy A kén-lniniltinn nciir I'jiv 'télétőlt (rft 
ember lelte lialálál bevásárlás közben, 
több, mini kétszázan sebesüllek meg, de 
hasonló cselek sajnos nap-nap után eW-

fordulruk, nemcsak a bosnyák főváros
ban, hanem az országban is

A Csendes Éj felvételét nézem, a kép
ernyő lóbb drága, kedves arcot u i a l e  hoz, 
látom, hogy a gyermekek a felnőttek ezen 
az éjszakán -  az aknatűz között valóban 
ölelik Krisztus Uru.iknak áldott v .ü ld íx l!  
Kikapcsolom a képmagnót, űsesvd van a 
szobában.. Arra gondolok lehetséges. 
N'gy e kórus tagjai közöl, vagy a kará
csonyi istentiszteleten résztvevők közöl már 
többen az Úr trónja előtt éneklik a Csendes 
Éjt... „Csend van bennem és emlékezem. 
Sokszor volt könnyes mindkét szemem" 
mondja egy csodálatosan szép ének Ahogy 
egy draga presbiter testvérem egy esendev 
napon bizonjságtetckr alkalmából őszintén 
elmondta: testvérek könnvrs a szemem . 
most nekem is könnyes mindkét szemt-m 
és c  cscndbe-n az Úrhoz fohászkodom. 
Imádságként Szarajevóért

Urunk, fáírtiütif' Te. aki a viLigtflriénelem 
Ura nagy, cuii bA tí e világnak, adj békéi a 
sokai szenvedett Boszniának, és {fodrosának 
Szarajevótok1 Istenünk, hli.fr adunk .Vélni 
hogy hazánkban, immár közel f i i  évszázada 
békéhnt és nyufalómban élhet Unk! Hisszllk és 
liutfuk. hogy ami embernek lehetetlen, az Ne
ked lehetséges! Adj éréit s&iirwl, uhk elveszí
tették férjüket, feleségüket, gyermekeiket, 
legdrágább hozzáiarnrzMatf Urunk. Szent 
rúd az Úr jézus Krxzius álla! akt életét 
adta értünk •Ktsiezünk e xúÁgérl'. ,\df ne 
kunk iiíkét! Ámen'

Kolosváry Bálint
budahegyvidt-ki presbiter

Ig eh ird ető i
g yö n g yszem

„A legnagyobb értékzavar az. 
hogy mi nem tudjuk, hogyan 
kell táplálni a lelkűnké!. A lel
ki igényeinket hogyan kell kielé
gíteni? Isten úgy teremtett 
bennünket, hogy nyugtalanok 
vagyunk, am íg nem lelünk Rá, 
amíg Vele a személyes kapCsob 
tót nem találjuk meg. Ez lenne a 
megoldás: Istenhez térni. Ót ke
resni! Már kivonultak az oro
szok, m ár összetört a kom
munizmus, legalábbis itt meg ott. 
de mi megmutatjuk, hogy mi a 
kom munizmus nélkül is tudunk 
Isten nélküli eletet élni Magyar 
népünk nem fordult még oda 
úgy Istenhez, ahogyan kellene, 
aiogy az Isten elvárja, hogy a lel
ke megelégedhetne. Olyanok va 
gyünk, mini az a bolond ember, 
a<i dolgokkal akarta megelcgitc- 
ni a lelkét „Egyél, igyál én lel
kem, nézd, van autód, házad 
van, élelmed van, süteményed 
van. én lelkem egyed ezeket a 
földi dolgokat." De a lélek nem 
képes reá. A lélek nem ezzel él. 
a lélek Isten Igéjével él, a lélek 
Krisztussal él. A lélek az ő szá
mára teremtelt Hallod? Sikolt a 
lelked: „Engem is taplál| már!’

Dr. Bútösi János
ny. püspök ^

A .Plolhfcr' clrml táji ,< 
Magvar Református l’u-vij.ttfi 
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