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A halál kérdő*- a mi világunkban ta
bu. Kerülendő kérdő- m indenütt, cs 
nem is ts ik  nehezünkre kikerülni, mert 
az em ber nem talál rá m -gnyugtató vá
laszt. Tudnunk kell, hog\ honnan jöttünk, 
és I’ikü készülünk, és tu jn u n k  is lehet. 
Isten gondoskodott n'ila. kellő informá
ció áll a rendelkezésünkre

Ingem  régen foglalkoztatott már, 
hogy egyszer megvizsgá j.im, mit tanít a 
Biblia a halálról, az. életről és a feltáma- 
d,v-rúl, hiszen mint orvos gyakran találko- 
zixn a .határhoz* érkező emberekkel és 
hogy nyújthatnék másoknak hitelesen se
gítséget, ha én  magam nem vagyok meg
győződve a válaszaim hHyövégétvl

Jézus legnagyobb csr-datélele, Lázár 
tcltám asztásárnk ti'rténcte felvetett te 
mánk sünijébe kalauzol Ebben a lórié 
nettben  találkozunk lézus legrodikálisaib 
Mjc!enlését*l. |ézus ezzel vigasztal ja a 

gyászoló Mártát:
.Én vagvok .i feltámadás cs az  élet. 

aki hisz énbennem, ha meghal is él, és 
aki él és hisz énbennem. nem hal meg
soha".

Az egész Uizár történet nem más. mint 
csaján illusztráció, audio-vizuális okta
tás annak szemléltetésén.1, amit Jézus 
önmagáról és ezekről az. alapvető kér
désekről, m int az  élet, a halál cs a fel
támadás, állít. Mint a tanár az 
iskolában; e l s z ó r  megfogalmaz egy 
törvényszerűséget, elméleti igazságot, 
azután a kísériet bemutatásával bizo
nyít).) az  állítást

Lázár, bár testileg hab tt, négy napja 
a sírban van, de a valóságban, lézus fe- 
lől nézve, éi' Azzal, hogy kihívja a sír- 
ból, visszahívja e  testié, bepillantást 
enged n szem tanúknak ebbe a ténybe, 
ebbe a valóságba. lá z á r  visszahívása 
tükrében érthet;ük meg, ,'ézus mennyire 
mást ért ereken  a szavakon, mint élet 
és halál, mint mi Nézőpont kérdése az 
egész.

A halál, az. elm úlás csak ezt a testet, 
a földit, a m úlandőt érinti- A testi tá

Jáiios 1111-27.
vozásunk em il a látható világról bibliai 
értelemben nem a halál. A tér-idódimen
zió (eleit álló mindenható Isten szemszögé- 
M  nézve a halál nem a látható világról való 
táívzás. hanem az Istentől való elszakadás 
állapota. Jézus tanításaiban többször is 
ebbe a kettősségbe ütközünk. Jézus hol 
a „mi* fogalmaink, hol az  .Isten* fa 
gaimai szer-.nl használja a „halál* kife

jezést: „Lázár meghalt* -  „Lázár, a mi 
barátunk alszik, de elmegyek, hogy fel 
ébresszem".

Jézus mást ért a halálon, mint mi. 
mint a földi közfelfogás: Ján. S,25. lézus 
a tanítását hallgató embereket halottak
nak minősíti, de az) mondja, aki nem 
csak hallja, de meghallja, amit Ö m ond, 
az  életre tám ad. A halál tudom ányoson 
szemlélve az elő szervezet pusztulása 
és az  „élet" szükségszerű része A testi 
hatói n Biblia tzcrmi nem tartozik a terem 
lés rendjébe. Az, hogy m eg kell halnunk, 
nem normális é s  nem természetes. A 
-halai ellenség", mégpedig az „utolsó"

ellenség. -  1 Kor 15,26. Lz az  elleaség 
egykor majd eltűnik, tökéletesen legyő
zőik.

Pál m agyarázza rneg a testi halál lé
nyegét a 2 Kor 5.1-ben: A hívók számára 
a Midi nem több. mint „költözés". Költö
zés e világból az  Atyához. Ezt maga Jé
zus ígérte meg nekünk: Ján 14,0-4 
A ntkor egyen-egyenként eljön értünk, 
am ikor elérkezik a mi költözésünk ideje 
is,akkor maga mellé vesz minket, és ott 
iesrünk majd, ahol Ő van.

„Hiszcd-é ezt?" Jézus kérdése 1 ét 
esettárt ra osztja az entbereket. azokra, 
akiknek van rem énységük és azokra, 
akiknek nincs rem énységük a halál 
utánra, lá zá r  sírja mellett is megtalál 
juk e kél csoportot:

1. A testvéreknek sok részvctlátoga- 
tójuk volt. Vajon m it tudtak  mondani 
ők? Bizonyára elm ondták a szeretet és 
a z  együttérzés m ondatait. De vajon tud 
tak-e ennél többet nyújtani? Hiszen egy 
sír  mellett a zsidók többsége ugyan 
olyan rem énytelenül állt, m int a mai 
ateista vagy névleges keresztyén. Csak 
a firízeusoknak volt rem énységük a ha
lottak felől. A feltámadási reménység 
nem volt általános. Inkább az  volt a fel 
fogás, hogy a  halállal m indennek vége.

2. L ízár sírja mellett ott volt Márta 
is, aki hisz a halottak feltámadásában. 
Azonban a távoli jövőben történő fellő 
m alá.vhit még nem elegendő az  igazi 
m sgv igasztaiódáshoz.

A  bethdniai temetőim lézus is ott ww 
és neki van mondanivalója: „En vagyok 
a feltám adás és az é let". Ezzel lézus fel- 
tára Mérte ciőtt a feltámadás és ez élet tit
kát■ a feltám adás és az élet nem elvont 
fogalmak, nem tan, hanem Jézus maga.

Az élet dcfiniálhatatlan fogalom. 
Sen .) biológia, sem a filozófia nem ké
pes az  élet lényegéről teljes képet adni. 
A .becsületes" tudveevk, kutatók  általá
ban el :s ism erik ezt. Az élet m ég a Bib
lia alapján is szavakkal nehezen 
megfogalmazható. Ezért állítja elénk az
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Újszövetség szemléletesen Az élet nem 
valami, hanem Valaki. -  Ián 1,4. -  Un 
51,25.; Ján 14,6.; 1 Ján 5.12.

Az elet Jézus Krisztus, Ő benne Isltn 
jelenléte Vele való közösség A Biblia nem 
minden létezést ism e rd  életre k. Élet sze
rinte csak az Isten előtt, Víle közösség
ben folyó, W le harmonikus létezés. 
Fzért mondja sokszor halottaknak azo
kat, akik t  világ togalma szerint még 
élnek é s  ezért m ond élőknek olyanokat, 
akik m ar elmentek.

A feltámadás pedig Krisztussal való la- 
úií.kuzas A leltim adás azt jelenti: Krisz
tus valósággá lesz bennem. Valctág, 
m égpedig nem a jövöber, hanem már 
most, a jelenben is. Isten az  újjászüle
téskor m ar most olyan élrtet ajándéko
zott nekünk, amely legyőzte a halált A 
bennünk elkezdődött új élet töretlenül 
folytatódik a halálunk titán, mert m in
den úijásziiletett emberben a feltáma
dott Krisztus élete van.

A feltámadás ebből a me-.kózehtésbcS 
az elét téltétele és kezdete Nem véletlen 
jézus m ondatában a szavak sorrendje 
sem.. Tehát a feltám adás nemcsak jövő
beli reménységünk, hanem m ár ma va- 
lC!Mg.

tzze l Jézus a íőjőöőJ a jelenbe irá 
nyítja a tekintetünket és kim ondja: A 
hivő szám ára m eghalt a halál. A 
K risztushoz tartozók éicrc is bekanya
rodik  a sírba, am ikor inn ak  rendelt 
ideje elérkezik. A hívő teste is porrá 
és ham uvá válik, hiszen „lest és ver 
nem örökö lheti Isten  országát" -  5 
Kor 15,50 , de ez a hald mégis egészen 
más, mini a hitetlen halita.

Mindezeket végiggondolva látjuk, a 
bibliai sorrend más, mint ami emberi el
képzelés szerint logikus. A csak testi, fi
zikai élettel, bios-sal rendelkező. 
Istentől távol é lő  em ber azt hiszi, 
hogy „él". Ennek az  életnek egyszer 
majd vege lesz. ezt a veget nevezi h a 
lálnak H om ályos, vallásos elképzelé
sei vannak, hogy ebből a halálból 
tálán egyszer majd feltám ad. Tehát az 
m ber állal képzett sorrend: élet -  ha- 

iái -  feltámadás.
A  Biblia azt tanítja, a csak bios-sal 

rendelkező. Istentől távol létező, vege
táló em ber kilőtt. De ebből a halálból 
lehetséges feltámadás, ezért |ö»t el Jé
zus, halt meg és támadt fel. Ha valaki 
kinyitja az  ajtót és behiva az életébe Őt 
-  Jel 3.20 - ,  akkor elkezdődik benne a 
bibliai éti elemben vett élet, örök, isteni 
élet. mclvnek i testi, fizikai halál sem 
.ín majd Az ilyen élet töretlenül foly
tatódik a testi halál után. ső t akkor tel- 
|t~«dik csak ki igazán Tehát az ilven 
ember MÁR MA FELTÁMADT. Vagyis 
az igei = logikus sorrend ez■ taálJ -  jirl- 
láttwdás -  élet.

N A G Y P É N T E K I 
IM A

Alázattal, lein törede- 
lemmel, kercs/lcv! alá á ll*  
cs szomjúhevó lélekkel te 
kintck Rcád, szivem túl 
szerelme, tövissel kitixá- 
n o  Megváltóm. J&ud 
Rcád tekintek cs életem 
szükségeit. szivem tájdul- 
mú: chtvn ontom ki: J é 
zus! emlékezzél iik-k én 
rútam!”

Uram! Nem kérek én 
magam számára elsősé 
get. Nem kérek dicsősc 
gei. sikert. Csak a/i 
kérem: Jézus! ne fclcd- 
kevzél cl! Emlékezzél 
meg én rólam!” £ rezzent, 
tudjam, hogy gondolsz teám, szeretsz, hív. 
magad mondtad: „Nincsen senkiben na- 
gyöbb veretét annál, mintha valaki életét 
adja tarátaiért‘7 Te életedet adtad én értem 
a keresztfán! /Áldott légy verctclcdért!

Nem kérem én az. élet keresztyének le
vételét. Uram! a lator sem kérte. Vek 
együtt azt kérem: „Uram! emlékezzél meg 
én rólam!” Add. hogy az élet keresztje, fáj
dalma. csalódása alatt nyögve érezzem, 
hogy nem vagyok egyesiül. Nem magam 
bán. hanem -  ketten -  veled együtt hordu 
zom u keresztet. Arra vágyom, hogy 
örömön. hajon, napsugara* úton. vagy sótél 
ború alatt, életben, halfilhan kezemet fogod, 
kelten megyünk. Azért ríni tekintve kérlek: 
„Uram! emlékezzél meg én rólam!" Ámen.

HÚSVÉTI 
IMA

lidcs Atyám! Hálával, 
ujjongó örömmel járul.* 
Hozzád ezen az áldott 
ünnepen. Köszönöm, 
hogy Megváltót adtál, aki 
halálával eltörölte bűnö
met. Áldalak, hogy nem 
hagytad Őt a sírban. Dia
dal mát adtál neki a hűn 
és halál felett.

Áldott légy Jézusom 
feltámadásáért! A halba 
latlanság boldogító hité 
ért! Nincs már szívem 
félelmére nézni sírom 
fenekére. Sőt örömmel 
leszek vallást, hogy vá
gyakozom elköltözni és 

Krisztussal lenni, mert az mindennél jobb. 
.Vágyok hazamenni, I loz/ád, hol kévén vár 
a hely, hol bűnnek nincs szava s a szív bé
kére lel.

Atyám, hogy ne ítéletre, hanem örö
ké lel re mehessek: bocsásd meg bűnei
met: Feltámadott Jézus! Támassz fel 
engem is új életre, hogy éljek többé ne 
én. hanem Te magad élj én bennem. Vi
gasztalásnak l.clkc! szállj le ma a / 
egész világra, térj be minden bánatos 
házxa. szomorkodó szívbe és adj vigasz
talást. békességet!

Jézusén kérlek, leik) áldottá ünneplése
met! Ámen.

\Oi.vi\hatők az amerikai nusgiar refut- 
mártsak f'.nekakűnyxében)
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2. Itt van már Jézus hó
vei között, Jcriek mind, <3 
népe: koszöntsetek Ől*
Töltsön cl a  hála most m in
deneket. Győzelmével 
szerzett nékunk eletet. Le
gyen dicsőség mindenek 
előtt Néked, mert Te győz
tél a halál fűlött.

3. N incs sem m i kétség 
győzelm e felett Velünk 
az Úr Jézus, ki tovább 
vezet. K észen vár a haj
lék. ha m egérkezünk 
Ü dvösségben (3 lesz 
ö lökké velünk. Légyen 
d icsőség  m indenek előtt 
N éked, m ert Te győztél a 
halai fölött.

Dr. Erdélyi Judit
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É LET  -  H A L Á L  -  F Ö L T Á M A D Á S
A lelkipásztor és nz orvos eszmecseréje -

Áldouemlékíí egyken jóbarátom, 
dr. Ptxondi András a halottélesztés 
szaktekintélye volt Egy alkalom
mal, amikor vendégszerető ottho 
náhan beszélgettünk, vette a Bibliát 
és három helyet is kiemelt belőle 
Úgy találta; ezek — üdvtörténet! 
mondanivalójuk mellett -  az fí 
szakterületének gyógyUástórténeli 
bizonyságaiként is tekinthetők Elő
lapodul az 1 Királyok 17-et: Illés 
[iróféta csodatételét, amikor életre 
kelti a sareptai özvegyasszony fiát. 
Ezután fölolvasta a 2 Királyok •) bői 
azt a történetet, amikor pedig llli- 
zeus próféta hozza vissza az életbe 
a suncmita asszony gyermekét S 
végül az Újszövetségtől, a Csele
kedetek Könyvéből i;léztc a 20 
részt, itt meg Pál apostol menti 
életre Eutichust

Akkor, ott, azon az emlékezetes 
eszmecserén éles határt vontunk ,i 
.teanimáció" és az „anaszuizis" kö

zött Megértettük: más a klinikai 
halálból való halottélesztés és meg
int más az a hitvallásunkbeli üd
vössége* cstxla, amit így 
fogalmazunk meg. -  .Hiszem tes
tünknek föltámadását és hiszem az. 
öiökétcict"! A .le aiiüullás': az em
beri szeretet és gyógyító tudás dia 
dala; -  igen: a Szentírásban még 
a véghezvitel napjainkban is 
hasznosnak (ismert - gyakorlatát is 
leírva találjuk De a „halottak fel
támadása' -  úgy, ahogy' azt Jézus 
hatalmasan mcgbizonyította Jairus 
leányának, a naini ifjúnak és Lá
zárnak talpra állításával, s lcgkivált 
megkoronázta saját húsvéti föltú- 
madásával már annak a mérhetet
len erőhatalomnak előzetese, ami 
az idők végén, a „teljességben’ lesz 
örvendetesen nyilvánvaló „I la csak 
ebben az életben reménykedünk a 
Krisztusban, minden embernél 
nyomorultabbak vagyunk. Ámde

Krisztus föltámadott a halottak kö
zül zsengéjük lön azoknak, kik el
aludtak'! 0  Korinthus 15,19-20). A 
télen, szobában hajtatott virág: a 
reanimálás képe; a kikelet pedig 
-  amikor „az erdők, a mezők vi 
ragba ború Inak' -  ;iz anasztázis szép 
emlékeztetője A szántóvető földmü- 
v r w k  földdel való győzködésc 
akárcsak a halott élesztés; a tudós 
csillagásznak a Földdel, mint égitest 
tel való foglalkozása azonban inár: 
a föltámadás távlatainak képzeletet 
serkentő előmutatása

Annakidején, kutató orvos bará
tommal együtt kértük a Mennyei 
Atyát kerekítse tájékozódásunk 
szemhatárát e múlandó élet szű
kösségéből az örokélct lágasságá 
tg...

E Húsvét ünnepében, kérjétek 
Ti i s , Kedves Testvéreim!

Hegyi-FUstfis István

»  ' • ' ------ ~~ ■■ --------m - ..... .

A hogy te s tv é re g y h á z u n k b a n  lá t já k
A p re s b i te r e k n e k  k ö te le sség e :

O A p re sb ité r iu m  gyűlésein  é s  ta n ácsk o zása ib an  ré sz t venni.
0  A  p re sb ité r iu m  b izo ttság a ib a n  közrem űködni s  külön m eg b íza tásu k  

( se té n  k iküldetésükbe!- e ljá rn i
©  Az egyházközség  tag ja it az  egyház irá n ti k ö te lességeik  te lje s íté sé re  

bu zd ítan i, a z  Is ten  tö rvényének  m e g ta r tá s á ra  s z e re te tte l figyelm eztetn i, 
in ten i azo k a t, a k ik  ren d e tlen ü l já rn a k  (1 T h e ss  5 ,14  ), in tik  m in t aty jokfu it 
(2 T h ess 3,15.), felépítik  a lá z a to s sá g n a k  leikével (G ál 6 ,1 ).

Ü A le lk ip ász to rt egyházvédó és  ép ítő  m inden  m u n k á jú b an  tám o g atn i.
© A;: egyházközségnek uz ő fe lü g y e le tü k re  b ízo tt ta g ja i t  időnkén t, de 

legalább  év en k én t egyszer m eg lá to g a tn i, különösen  az  e lh a g y a to tta k a t ée 
betegeket, a  h i t ta n  köteles g y erm ekeket é s  k o n firm an d u so k a t, h ázasu b in - 
dó k a t é s  egyéb é le tfon tosságú  e lh a tá ro z á s  e lő tt  levőket fe lkeresn i éw a  lel- 
kigondozás é s  m issziói m u n k á já b a n  a  le lk ip ász to rn ak  m in d en k o r 
seg ítségére  lenn i

©  A vegyes h ázassá g o k a t figyelem m el k ísé rik  s  u vegyes h á z a ssá g ra  
lépő egyház tag o t figyelm eztetik  é s  h a tn a k  re á , hogy a  h ázassá g áb ó l sz ü 
le ten d ő  gyerm ek ek e t a  re fo rm átu s v a llá s ra  k eresz te ltee sék  é s  neveljék. Ta- 
jx tszta  ta ta ik ra  a  le lk ip ász to r figyelm ét felhívják.

Ö  M ind m ag án -, é s  c sa lád i é le tü k k e l, v a la m in t az  eg y h áz  irá n ti  tö r 
h e te tlen  rag asz k o d ásu k k a l, ti»z tos m ag u k  v ise le tével, is te n h á z á n a k  buzgó 
lá to g a tá sáv a l, u  n ák n u ren to m o k k aJ való  é lé sse l az  eg y h az tag o k  e lő tt pé l
d ak én t v ilágo ljanak

s  ;  
Virág-
vasárnap

Királyt vám ok es -  KIRÁLY étkezik' 
Szanárháton jOn, h lr  tenne jó. 
hogyha nyomában fittye i seregek

- ..Az en országom nem innennató’’. 
gondolja Ő. de nem mondja ki még 
majd kistihb. nuijd csak 1‘Ucilus eicXt

A z  iíIon lombos agak. Htomyek. 
Sagy filreertes kiseri be Öt 
Jeruzsálembe Van-e. in hiszi, 
hagy ez a  JÉZUS A/. /S7BV FIA, 
KI ez Arii a isisig bűneit,
$ hogy érié -  értük -

meg kell halnia?f

N

(A JüfOtZléUtQl Református MlllátkőnyvblU)
V

Füle l a  jós
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Elmélkedés a Hadclbergi Kasé 45 kérdés-felelete alapján

A (eltámadót! Úr Jézus Krisztusról 
szóló reformátort bizonyságtétel lelkületű
vel és szellemiségével valljuk, vnllKitjuk,

A feltámadás a leijét mennyei kö
zössé;g ígérete Istenivel, amit többé nem 
árnyékol be semmiféle sorsforduló vagy 
bűn. mert ott ezek mindörökre mógöt- 
tunk mamiin.ik. Az cmbeiek egy jó része 
a golgotái kivégzéssel elvetette Őt. de 
nem így az élő Isten. Az Atya fel magasz
tal la Ot, s  ajándékozott ntki olyan nevel, 
ami minden név fölött való (Fii 2,9) Az 
Atya elfogadta Fiának önfdAldozó áldozat 
bemutatását. Egyedül Ö ion eleget Isten 
igaz-vigárak és kegyelmének, amire -  
egyedül a világon kezdettől mindvégig 
méltónak bizonyult Ezért a tökéletes 
elégtételért és engedelmességért remélhet
jük a teljes mennyei korösséj^en való 
részesedésünket mi is -  egyedül hit által 

0  Amennyiben Jézus a sírban maradt 
volna, nem lehetne Ő és senki más sem 
egyetlenegy vigasz, tolásaik mind éle
tünkben. mind halálunkban Nem hihet
nénk benne többé Hisz csak élőben 
bízhatunk, ez földi teteink vas köveiké ze- 
’.cwógü logikája. A puszta emlékezésből 
nem merilhelnénk mindenre elégséges 
erűt. bármily fontos is. Kegy kinck-kinrk 
van mirr-kirv emlékeznie. Ez csak a rnúlt 
tiszteletére, vallásos údvpótlék kiaLikitá- 
s;ira lenne elég. Ha a kő nem állt volna 
el hengert Ive. hanem a helyén marad, lé- 
zus sem leheléit volna több egy ékes mo- 
zaikkíinél az. emberi történelem színes és 
lutalmas, lassan lekerekedő mozaikírvs- 
kóján De Jézus él, s így mi is élünk, s 
a történelemnek és hitűiknek egészen 
más tartalma és értelme van - Őbenne!

© Jézus feltámadása a bizonyíték ar 
:a. hogy Isten az erősebb, nem a láza
dó-tagadó ember. Jézus az  erősebb, nem 
a halál Ó az erősebb, nem a Gonosz. 0  
a győzedelmes, nem a Kisértő Az atyai 
tetté az utolsó szó. nem pedig az emberi 
szóé az utolsó tett Jézus erősebb min
den .belenk-kódolt" genetikus parancs
nál. hiábavalóságnál, ami a múlt felől, 
belülről fenyeget minket. A Feltámadott 
Ü r Jézus Krisztus képes egyedül paran
csolni a nekünk parancsoló ösztönöknek, 
sorserőknek, vérünkben áramló utasítá
soknak. Ó minket is képessé tehet c pa 
ranc&okra nemmel válaszúim, az óember 
utasításainak parancsolni Ez már fellá 
ma dósának gyümölcse bennünk akara
tunk engedelmes átadása Őneki, 
önkéntes szolgásunk, igazi szabadságunk 
jele.

O Amiként a halál Jézust nem «>ll képes, 
leverni véglegesen, úgy a Feltámadott Úr Jé
zus Krisztusba vetett rútben bizonyosak le
hetünk afelől hogy a halál végjegrs hatalma 
felettünk is megsemmisült Hiszen ígéret 
szerint az Ő testének tagjai feltámadásnak

0  Mivel Jézus valóban él. ezért aki 
csak hallott Oról.-i, többé Őt meg nem ke
rülheti. ki nem hagyhatja életéből vég 
legesen Kegyelem, lu  az. jókorán 
idejében, ifjúságunkban történik, s szavá
ra igent mondhatunk, dönthetünk Óméi 
lelte Hiszen -í/zai is tisztában kell lennie 
mindenkinek, hegy a nem választás, a ha
logatott döntés is -  döntés ellenünkre' 
Nem Ő lesz a vesztes, hanem az, aki nem 
akar dönteni. A döntésképtelen ember. Jé
zus mindenkit elfogad, aki Őhozzá biza

lommal közeledik Igénybevevő kegyelme 
felelőséggel ajándékoz meg. A Neki lelelös 
élet mindennapi ráfelelő áldásával látogat 
iné*. Színe előtt járván, így szolgálhatunk 
dirrőiíve Őt, életünknek kimért idejében 

0  A történelmi lét, s a szcmpiilantás- 
nyiivál is rövidebb emberi életünk végén 
ncr» a megszolgált halálos ítélet vár ránk 
-  hizvem egyedül kegyelemből maga Jézus 
Krüzlus O a s.vmiUyrs tVy Nem a sze 
méhtélén semmi, a túrva, van ott. hanem 
a Feltámadott, a Szabadító (1 Thcssz 1.10). 
N en valamitek: Ismeretlen, titokzatos ha
talom. erő áll az út végén, nrm ilyen vagy 
olyan világbirodalom állja el utunkat. Ki- 
nem a  Feltámadott Ur -  személyesen, aki 
ült is Isten királyi uralmát „testesíti" meg 
A hívő ember számára a kezdet és a vég, 
az Alfa & az. Omega is személyes vakság  
az Örökké Elő valósága így nézve igaz és 
boldogító annak hite, hogy sorsunk nem 
kiszámíthatatlan sorserők játékszere, 
„piigpong-labdája*, Kinyódő sajka sötét, 
tomboló halálerők úceánjáiv hanem Isten 
kincse, gyöngyszeme, Istcnkczbo) Isten - 
kézbe gördítve, tdtalmazón forgatva. Mert 
a Fc'llámadoitb.i vetett hit horgonya által 
szegélyhez kötött már létünk kezdete és 
.ilkonyüráyi is. Az őrükké Élőhöz. Ezért 
niá- most Kilósán Italunk meg önmagunk
nak. Ivogy élhessünk Őbenne -  Őneki, s 
egyszer mindörökre VcU- a mennyei kö 
/.ességben, ahol Isten lesz majd minden 
mindenekben (1 Kor 15,28! Ezt a húsvéti 
hitit kérjük el mások és magunk számára, 
hogy egész bensőnkkel figyelhessünk Rá 
és égisz valónkkal engedelmes ked hes- 
xürk Neki boldi'gan'

Bt'kefi Lajos

T is z a k é c s k e  n ag y  napja
Márc-s 5-én kezes presOrten és !é*.ész 

Kentet enciára logoba gyönyörűen meg-irtott 
tempícnáb* n lisznkócsku egyházközség 
Bácsk^skunság »Kl62sAoak e&Uá/ót .Re
formál..-:; kojosztyónség £ra közéleti re.e«és- 
seg' volt o tanácskozás témája Nemcsak 
hazánk n o  i dó szerű kérdés*- fogiaVoztaflák 
a gyülekezetét A közéiül t  nVó ember hi
vatása azóta hogy ethangtott Isten szava 
.Turumtsúnk etilben' Ezt l«te~ nem kérdó- 
hanem feikiáttíjellel mondr/to °app Vilmos 
Cudapest-kdíányui lelkész slóedása indítót- 
tn n bieiZévgctési

Hetyteíen az oyostoe kérdérrfuvutés 
-oqí .Hit vagy kczé«t?l” Az som látja ál 
bz e;*t tejessoga, aki így szói .Hit es *az- 
élet* (ston országáoó nen alkaim kirán
dulásokra kell menni a közéletbe.) A heye9 
gondolkodást ós gyakoriétól az >765tété

mogfognlma/ás tükrözi. .Mt: közáiei'. Gon
doljunk n nagy parancsolatra' Ez módén ke
resztyénre örvényes. Az eklézsiák előtáró* 
pedig egyenesen kötelezi.

Az egyház attól Egyház, hogy Jézus ki- 
m art ette a lelenveló gonosz világból arro 
hogy ugyanebben a v  ágban az C szolgájn 
s emberni értő apostola tegyen begy un sO. 
kovász tény csaAsjátó kozdvo a tol jós kö- 
zéotbor A Magyarország Református Egy
házról elmondható. hogy nemcsak t5l7-t* 
fogva ce  az e-ízefom-ooó korai századaiig 
kezdve Isten Rkaratának próbát eeget ten
ni Budai Nagy Arzal huszitái, Syvesler Já
nos. a végvári vitézek, a pozsonyi 
vóriórvéryszék sok száz vádét: préd kátéra, 
s vértanúja. Kazinczy a Wesselényiek hű 
sége ezt idézi

Nemcsak, a vasárnaponként) istentiszte
leteken (ez hit (Vetünk szrvtf), dű az egyház- 
éptén hétköznapi kétkezi feladataiban 
hifiinkért gyakoroljuk Még az olyan esetné- 
nyékén <s. m>M amilyenen a  választások. E 
tekntetben *ontcs é s  részsetns eligazítást ad 
a .PRESBITER” 1993 évi decemberi szé- 
mában megjelent éliásfcg'aJas

Isten röoa meg a liszakocskoi ok ézsia 
hvsí azért is hogy felsőfokon gondoskod
tak a  konferencia mintegy 250 résztvevőjó 
ne* lesti-lelkl jólétéről' A végére még 
r\a;yszerű meglepetést is tartogattak Be
rn Jattá* n rég új református isköa most el
készült IOOO (azaz egyezer) negy- 
zetmétcrns fomacsa. ''Ck.é1. Pompás látvány, 
nayyszerú ígéret a ,-óvóro

P. V.
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M it tehet a  p re sb ite r  a  le lk é szu tá n p ó tlá sé r t?

Hát tehet valamit?...

Az egyik presbiterkonferencián 
sok fájdalmas adatot hallottunk ar
ról, hogy hány helyen nélkülözik a 
helyben lakó lelkipásztort, l'gyan- 
akkor sok örvendetes hír ts hang
zott el arról, hogy minként 
készülnek új lelkipásztor fogadásá
ra Ma még üres parókiák tetőzetét 
javítják Másutt központi fűtéssel 
látják el a még lakatlan épületet. 
Volt, ahol elhatározták viszonylag 
kis lélekszám mellett azt, hogy át
lagon felüli fizetést biztosítanak 
csak azért, hogy mihamarabb kap
janak lelkipásztort.

Vitathatatlan tény, hogy hu a 
tegnapi nappal a jelenlegi lelkészi 
létszám kétszeresét lehetett volna 
szolgálatba állítani, akkor is csak 
feleannyi lelkész lenne, mint 
amennyit a szükség megkívánna. 
Azonnal elkelne 500 gyülekezeti 
lelkész. 500 ifjúsági lelkész, nem 
is szólva a szakszolgálatokról: 
honvédségnél, kórházakban, intéz
ményekben

Mindeneset re jó jel az, ha pa
naszkodunk a lelkészhiány miatt. 
Valami, valaki nagyon hiányzik! A 
panasz önmagában azonban édeske
vés Az már jó jel, ha valahol terv 
szerűen, előre készülnek h lelkész 
fogadására. Azonban még ez sem 
elegendő. Az utánpótlás érdekében 
tenni is kell! Mit tehet a presbiter? 
Nagyon sokat! Imádság, ptidaadás. 
biztatás. Ha saját presbiteri szolgá
latát hittel, lelkesen, imádkozva és 
áldozatosan végzi, máris jó toborzó 
munkát végez saját gyermekei, uno
kái körében A gyermekeknek, uno
káknak mindaz nagyon fontos, amit 
a szülő szívvel-lélekkel csinál. Ha 
szenvedélyesen méhészkodik, fia, 
unokája is szeret majd „bogarászni" 
Ha az édesanya szeret sütni-főzni, 
leányából is jó guzdaasszony lesz 
Ha a presbiter szereti Istent, egy
házát, hitét, templomát, népét, az 
igét, szeret énekelni, imádkozni -  
gyermeke ezen eltűnődik- S ha azt 
tapasztalja, hogy elődje minden jó 
tulajdonsága, erénye, szép élete eb
ből táplálkozik, akkor neki is mind
ez kedvére való lesz. Ha ennek 
ellenkezőjét tapasztalja, felesleges a 
noszogatás.

A presbiter tehát m ár 
családi körben b 

sokat tehet a klkészulánpétlásért.

Ha ő lelkész hiányában is helytáll 
hitéért, s  eközben mondja: „K fiúból 
púp lesz, akárki megírnia" máris 
sokat tett a jövőért Sok olyan nagy
szerű lelkészt tart számon egyház- 
történetünk, aki egy-egy hűséges 
presbitercsalád legkiválóbb hajtása 
lett. Gyermekkorukban ugyanis 
nem csupán isknlapudbun tanulták 
azt, hogy mi a hit, a Biblia, imád
ság, mikor és hogyan kell harangoz
ni Mindezt már otthonról hozták, s 
már erre az alapra építhettek to
vább.

Mindezt azonban időben kell fel
ismerni. Nem úgy, mint a derék se
nyeházi presbiter Nem engedte 
unokáját továbbtanulni Pedig az 
azért óhajtozott a pápai kollégium
ba, hogy lelkipásztor lehessen Szép 
nagy gazdaság volt otthon, kellett u 
munkaerő A családfő azonban arra 
gyanakodott, hogy unokája a tanu
lás ürügyén akarja kivonni magút a 
munkából. Az unoka szándéka azon
ban halálosan komoly volt. Oly 
annyira, hogy kijelentette nagyapjá
nak: addig nem eszik, amíg el nem 
ereszti Pápára Inkább éhenpusztu! 
A presbiter nagyapa az éhségsztrájk 
harmadik napján elballagott a nagy
tekintélyű esperes úrhoz, s elpana
szolta, hogy milyen haszontalan 
gyerek az unokája. Az esperes úr vé
gighallgatta a súlyos panaszt, a azt 
mondta: „Ha már ilyen haszontalan 
az unoka, eressze csak el a kollégi

umba Úgy sem lesz belőle jó mun
kás. A tanuláshoz pedig majd csak 
kap valami segítséget.” Ebből a fi
úból nemcsak, hogy jó lelkipásztor 
lett, de felelősségteljes esperes is 
Sőt ma már az ő gyermeke is 
ugyanazt teszi.

Kedves presbiter atyafiak! Nyis
suk csak ki szemünket házunk tá
ján -  s máris szűnőfélben lesz a 
lelkészhiány... -  Ttermészetoacn 
nem ilyen egyszerű a dolog. A lel- 
keszi pályára a legtalpracsettebb. 
legegészségesebb, legfogékonyabb, 
és nagyon, de nagyon hívő fiatalok 
kellenek.

Minden presbiter tehet is 
valamit üzért,

b o y  gyülekezetében legyenek 
Ilyen fiatalok.

Hégi időkben látszólag egysze
rűbb volt minden A gyerekek sor
ban álltak a harangkőtél nól, s 
kérték szépen a hurungozót, hogy 
engedné már meg nekik néhányszor 
meghúzni a harangot Ma -  ilyen 
szempontból sajnos -  villany mű
ködteti a harangokat Az orgona kö
rül is tolongtak Varion kinek engedi 
meg a rektor úr a fújtatást? Ma már 
ez is villannyul megy. Hajdanán a 
legjobb tanulók „diktálták” a temp
lomi éneket Aram híján félhomály 
uralkodott a templomban. Szemü
veg  iánvos világ járta. Mindenki 
nem e  tudott olvasni A diktáló gye
rek soronként elmondta az éneket, s 
a gyülekezet énekelte. Ez is a múlté.

Vannak azonban más lehetősé
ge*. Vonjuk be őket a szent szolgá
latba. Szindarabtanulástól a 
keritésfestésig, templomi kézimun- 
kakészítéstől a kilincsek kifényesí- 
téséig.

E pillanatban fintoraink egy ré
sze csak azt láthatja, hogy milyen 
for.toa dolog a diszkó, az autó, meg 
a pénz. Mutassuk be a fontosabb ér
tékeket A feladat nem könnyű Vi
szont itt és így kezdődik a 
Magyarországi Református Egyház 
jövendő leik: vezetőinek a kiválasz
tása és felkészítése Hz presbiteri 
szolgalat a javából!

I)r. Papp Mlmos
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Lelkészként -  presbiterekről (II.)

A Dócziak melleit a presbitérium másik 
fcíc részien »  itteni Szabó, Ellesi. Köntös. 
Dobozi (Vírtcstoboizról idcházasodOíl). 
Bakonyi (CsákvéfTÓI való). Vijda nevű esa- 
Iátokból. * az 1948. év után a Felvidékül 
áttelepített családokból alakúk » ^  éves cik
lus** választása után. Az én idómben a 
felvidéki családok közül a reformátusok kü
lön értékes ragjai és presbiterei lettek ÜZ 
egyháznak. n>cr! ók a purit.'nus hagyomá
nyokat őrizték. otthon rendszeresen járlak 
templomba minden vasárnap, 8 általános is
kolát végeztek, ók még használták a Szik- 
szai-imakönyvct; sokat vete tek velem és 
küldték vissza az óha/áha: M glécnémetihe. 
Alsó-, Felsői áncra. Perénybe stb. az ott ma
radottaknak.

Reggelenként megvolt mixlen nap a bé- 
tórai könyörgés, amelyre az idősebb ticly- 
bcli meg a felvidéki református. többnyire 
assziwyi* minden nap feljöttek. Jó volt így 
elindulni a munkába! -  Idővel az idősebek 
elfogylak, s utoljára csak a felvidéki Ko
vács Jórsefné volt már ott a reggeli könyör
gésen: m  utcájukban lakó gyermekek már 
messziről ismerték öt. -  S mosolyogva »  
ottani ismerősük megkérdezték a gyermek
eket: Hogy mennek a katonák? S ekkor ki

húzták ezek magukat és úgy lépdeltek ke
ményen! -  S hogy megy Kovács néni? S 
ekkor kétrét görbülten egy Kktal a kezűk
ben mentek lassan előre -  a templom felé! 
-  1965-ben egyszer ö is elmaradt. -  A napi 
Ige ez volt: Zsolt 12,2.. és 110.15.: .Segíts 
Uram, m m  elfogyna a kegyes, mert eltűn 
lek a hlxrk az emberek fiai közül. .1“ L'Z 
volt felette a temetési igehirdetés Igéje is: 
Kik a kegyesek, miről leltet őket megismer
ni. milyen a munkájuk, van-e családjuk, 
gyermekük, lesznek-e belőlük a jövendőben 
is? Igen, mert az Ige több. mint 3<Kl0 esz
tendővel ezelőtt hangzott cl! S mindig volt 
Istennek népe és lesz ezután is.

A felvidékiek közül valók voltak, az 
idős Kovács József presbiteren kívül a veje 
Szakáll Béla és családja 5 gyermekükkel 
(Sz. B. testvére: Sz. János Tompa Mihály 
paróchiáján volt Ip. és esperes); meg 
GyöriTy Bertalan. Vajányl Imre (apa. s ké 
sóbb a fia is), ifj. Győrffy Bertalan és a Pá 
linkás-család Mb. is.

Külön fejezetet érdemel Tóth József 
kántor és presbiter testvérünk. -  Felvidéki 
volt. az Aggteleki-cscjipkóbartang vidéké 
röl. de a határon túlról, ahol az ottani kis 
evangélikus közösségben e lókon yörgő volt.

-  Kicsiny, alacsony termetű, de nagy lélek. 
Foglakozására nézve ács. de ha kellett ko
vács, ezermester, méhész, kertész, de mu
zsika is: volt egy zenekara, ó  volt a fő. 
de tudott harmómumevni is. Ide telepítve, 
mivel evangélikusok nem voltak, lelki test
vérünk lett. Nem pénzért, ingyen vezette az 
éneklést harntóníumon nálunk reformátu
soknál. -  <5 ott volt mindig a 10 órai is
tentisztelet elölt legalább egy 1/4 órával, 
átnézte az énekek kottáját; -  600-800 méter 
távolságra lakott, de a du. 2 órai istentisz 
telet előtt is mindig ott volt legalább 1/4 
órával. -  Úrvacsorát velünk cgyult vett. ki 
véve ha egy evangélikus lelkész hozzánk 
eljött, s úrvacsorai iMcntiszieletct taton . -  
Ve-lünk jött a szomszédie, gyülekezetben 
tartext evangélizáciőkra, ha 6-8 km-l kellett 
is gyalogolni a szomszédos gyúlckczelckbe. 
90 en felül volt. amikor meghalt. Addig sok 
szép rózsát is szemezett, s gyümölcsöt is 
nemesített. Itt a miénk volt. de ott Krisztusé 
lelt érőkre. -  legyen áldott a már sok ha 
zatéit presbiterünkkel együtt az ő  neve is!

(folytatjuk)
l)r. Balázs L ásjo

EGYHÁZTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS RÁKOSVIDÉKEN

Rendhagyó eseménynek lehetett tanú
ja a XVII. keni leli lakosság A Dózsa Mű
velődési Házban november 23-án olyan 
kiállítás nyílt, amelyre kerületűnk törté
netében még nem volt péda. A kerület 
egyházai -  római katolikus. evangélikus, 
református, baptista, göreg katolikus és 
izraelita -  írlkérésre- egyliártórténcti kiál
lításon vettek részt. A kiálitás rendezői: 
a XVII krrületl önkormányzat, a Katoli
kus Ifjúsági Mozgalom és a Dózsa Műve
lődési Ház voltak Meghívójukon a 129. 
zsoltár 4-5 verse volt olvadható: „Az Út 
igazságot, ö tépte szét a gonoszok láncait 
és meghat rá Iva szégyent vallottak Sión 
minden gyűl ölói"

A kiállítást dr Kt<rzenÁ2Í.y Riehird inirüsz- 
icri biztos nyitotta meg A kiállítás védnö
kei dr fíuila (klrív Timii országgyűlési 
képviselő és KíSii Pórr alpogármesü-r volt

A rá kososaiéi pre-sbitérium egy bizott
ságot jelölt ki. amelynek az volt a feladata, 
hogy református egyházunk történeti tár
gyait, dukurnentumait ósszrállítsa és a ki
állítás rendel ke zésére* bocsájtsa. A
rendezőség a bizottság munkáját vezetői 
nevének közreadásával ismerte el (Fodor 
Súruior missziói gondnok, ar Filzzsi Zoltán 
lelkipásztor, Tárnái Sándor presbiteri jegy
ző)

Hagyományosan ökumenikus szellem 
uralta a kiállitótcrmet A belépőnek az első 
benyomása az volt, hogy egy olyan lemp 
lomba nyitott be. ahol a különféle lelekie- 
zetek „szentek szentje" található Nem 
óss/evegyítve, mégis megnyugtató ) t u 
mora kus összhangban egymással A bejá
rati ajtó küszöbét átlépő látogató elsőnek 
a református megtérített űras/talával ta
lálta magát szemben Mögötte sjn-ciálts 
állványon a református papi palást volt 
látható A falakat drapp textíliával bevont 
keretek takarták, és osztották enyhe terek
re- a felekezetek területeit. Ezeken a ke- 
re-lcken függött háttérként az. 1904-ben 
lebontott régi és a jelenlegi „pirustégla"- 
lempkimol ábrázoló, Nyárádi István állal 
alkotott festmény. Valamint jól látható bc- 
tükkrl volt olvastató az ősi gyücleke/ct 
lelkészeinek névsora 1626 óla a jelenleg 
szolgáló 32. lelkipásztor megválasztása 
időpontjának feltüntetésével.

Ehhez, a felsoroláshoz a forrást a 28„ 
a templomépitő lelkipásztor. Szánthó Gé
za: Rákoscsaba régi és újkori története cí
mű műve szolgáltatta.

/„írható vitrinekben voltak elhelyezve 
a régi keresztelési és úrvacsorái kk-nódiu- 
mok. A legértékesebbekről csak fényké
pek. meri ezek az ún. kutyabőr

cmltkJevél és a huszita kehely - jelenleg 
Kecskeméten, az. Egyházkerület Műz.eu- 
márak Kincstárában vannak ízléses t.i:> 
lóken mutattuk be fényképeken 
gyei ékezetünk műltját. jelenét, tűzdelve 
ezekrt aktuális publikácsókkal. Egyebek 
között külön szerepelt államosílolt népis
kolánk a korabeli tani lókkal, rektorokkal 
késátell csoportképeken A 90 évre- 
visszatekintő énekkar A Szántliö Géza 
utáni lelkipásztorok presbitériumukkal 
A jelenleg működő missziói testületek 
lepramisszió, diakónia, ifjúsági csopor
tok Hiltanlábomk, „mamakórök". há
zaspárok közössége A régi és az. 
újrainduló cserkészet relikviái és sorol
hatnánk tovább. Bemutatkozásunknak 
knrooly visszhangja volt Mi magunk is 
hasznát láttuk ezeknek a kihívásoknak 
Összegezve múltunkat, jelenünket, hálá
val állapítottuk meg, hogy gyúlekeze- 
lunc története az Úrtól lett, és 
csodálatos az. a mi szemeink elolt. Azok
nak pedig, akiket a bizonyságoknak ek
kora fellcgc vesz körül nincs okuk a 
földemre a |övó lelől

Fodor Sándor
Bp RÁkoccwtw
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A presbiter kapcsolata a lelkipásztorral
A keresztyén cici kapcsolatrendszer, 

vannak rossz, értéktelen. káros kapcso
lataink. vagy voltak, s lehetnek nagyon 
értékes, hasznos, termékeny kapcsola
taink. Itt most a presbiter kapcsola
táról szólunk a lelkipásztorral, tehát a 
presbiter felől nézzük ezt. a presbiter 
személyes felelőssége felől.

A páll levelek adnak képet az ala
kuld keresztyén gyülekezet rendjére)!. 
Főleg az I és 2 Ti mól h: us és Iitus le
vele. Az itt említett gyülekezeti tisztsé
gek. szolgálatok között sz.ó van a 
presbiteréről. Ez kiemelt szolgálat és 
betöltése is igényes feladat.

Lelki előfeltételek

Sok szép és tartalmas kapcsolatról 
olvasunk a Szentírásban Gondoljunk 
Mózes kapcsolatára Jőzsuévcl, Illés 
kapcsolatára Elizeussal. Jeremiáséra 
Bárukkal. Dávidéra Jorathánnal. vagy 
Tál kapcsolatára Tímóthjussal. A világ
ban másféle alapokra épülnek ezek. Is
ién rendjében is más a helyzet. Nekünk 
ezt kell megérteni és gyakorolni. Lgv 
ismeri példázatra figyeljünk, az adós 
szolgáéra. Benne Péter kérdéséit, amit

Jézushoz intézett: hányszor lehet az én 
testvéremnek ellenem v-tkezni cs neki 
megbocsátani? Még hétszer Is? Lsmer- 
juk a választ Jézus Péternek elmondott 
egy példázatot az Isten Országáról. Az 
úrról, akinek szolgája tízezer talentum
mal volt adós. Fizetni nem tudott, s 
amikor kűnyörgött és sírt, akkor a gaz
da szereidből minden adósságát elén 
gedte Jézus arra int minket, hogy a 
dolgok Isten Országának rendjében jut
áik megoldásra Aki nncs benne ch-
h rn .  az nem tud helyes kapcsolatokat 
kialakítani. Előbb ennek a belső és 
mennyei kapcsolatnak feli helyreállni.

hiszen Jézus ezért jött. A presbiter kap
csolata a lelkipásztorral nagyon fontos, 
de van ennél egy mélyebb és szentebb 
kapcsolat. A presbiter és Isten, u pres
biter és Jézus kapcsolata. A presbiter és 
Isten Országának kapcsolata Péternek 
rossz kapcsolata volt valakivel s ennek 
a megoldását nem találta meg. Jézus rá
vezette: Isten Országában a megbocsá
tás. az ingyen kegyelem a döntő. Az. 
hogy aki benne van az Isten Országá
ban. aki újonnan született, annak új és 
más élete van. Bocsánatból él. kegye
lemből él, és bocsánatot kell adnia, ke
gyelmet lehet gyakorolnia. Ha ez a 
minden más kapcsolatot megelőző új vi
szonyulás nincs meg. akkor nem lehet iga
zi kapcsolatról beszélni Tehát az életem 
gyökere rendben van-e, megjelent c szá
momra az Isten idvezün kegyelme, meg
bocsátásban részesült ember vagyok-e? 
Ezek in is a íőkéidésck, amit mindenkinek 
saját szivében kell megvizsgálni. Az Ap 
Csel 20,26-ban c/l olvassuk: viseljetek gon
dot magatokra és az. egész nyájra, amelyben 
a Szentlélek titeket vigyá/ókká tett!

Lehetőségek -  á ldások

Ezen az alapon lehetséges minden 
igazi kapcsolat. Ebben van a presbiter 
és lelkipásztor kapcsolata. Mi következ
het ebből? Az, hogy kettőjük kapcsolata 
lehet testvéri és lelki. Mindketten tud
ják. hogy bűnös emberek és hiszik, 
hogy az a Jézus mosta meg őket. aki 
a bűnösökért jött. Ebben lehetnek egy
másért imádkozó munkatársak, akik kö
zösen Isten Országának ügyéért 
fáradoznak. Ebben 3 kapcsolatban a 
presbiter örömmel és tevékenyen részt 
vesz a gyülekezeti életben, alkalmakon, 
istentiszteleteken, szolgálatokban, pél
dány képe lesz a nyájnak. Ebben a lelki 
minőségben lehetnek egymásnak olyan 
munkatársai, akik a test felépítésére, lel
kek mentésére szabaditást tudnak hir
detni. Egy ilyen kapcsolatban a 
presbiter nem hálmögölti gyalázkodó, 
támadó, hanem pásztor-védelmező em
ber. aki mindig szemtől-szcmbc végzi a 
maga munkáját. Szemmel tarják a gyű 
lekezctben folyó mindenféle munkát, 
gyermekek, ifjak, felnőttek között, a lel
kipásztornak szeme, keze. füle lesznek.
szívük kinyílik a szolgálat minden ré- 
szérc, beleértve az épületeket, vagy a 
pénzügyi gondokat is.

Nehézségektől az. együttm űködésig

Ha kettőjük kapcsolata nem a kegye
lemben van. akkot legjobb esetben hagyo
mány, vallásos, jóindulatú, a magyar cniter 
üszlesscgérzcléhöl következő lesz az. De 
az. evangélium titkát, a kereszt titkát nem 
foga érteni. D*bcn messzire is mehetnek 
a dolgok, lehet a presbiter hiú féltékeny, 
mpy. lehet kicsinyes, rosszindulatú, sőt cl 
leiség, aki már nem clörcvixzi, hanem hát
ráltatja a dolgokat. S ez kihat a lelkipásztor 
munkájára személyére, törekvéseire, s ma
gán a tényleges gyülekezetre.

Ebben az igei kapcsolatban lehetnek 
igényeik b  egymással szemben, a presbiter 
módko/Jut azért, hogy legyen a lelkipász
tor jó igehirdető. hűséges lelkigondozó, aki 
toiödik a rábízottakkal s ebben bátorítást 
adtatnak neki. lehet irányítani, segíteni s 
;ikív gyulckczctépítö munkában együtt 
dolgozni vele.

Nőni fog az egyházi szolgálat köre, 
lehetősége, ezért nőni kell a betöltött 
munkának, sői a munkásoknak is. Vall
juk. hogy élő hitű presbiter és lelkipász
tor tudja szolgálatát Isten akarata szerint 
vinni, ebben a harcban megállni. Ezért 
mindenkinek meg kell térni, meg kell 
újulni, meg kell változni az elmének és 
a szívnek megújulása által. Isten azt 
akirja. hogy a férfiak, lelkipásztorok, 
presbiterek tiszta kezeket emeljenek fel.

Egy Igét helyezek mindenki szivére: 
Vigyázz a szolgálatra, amelyre idllal- 
ko a á l az Úrban, hoizv azt betóltsecl'

JV. jV.
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ÜNNEPI GOND O LATO K  BARTH KÁROLY 
BREVIÁRIUMÁBÓL

Én élek és ti is élni fogtok (János 14,19)

. f.rt élek '  Un Jézus Krisz.ms mondja ezt. 
az ezt jelenti: én. mint Isten igaz Fia. az em
beri életemet elem. - igen. a gyönge, magá
nos. megkísértett, gyatázaihan meghaló 
emberi életei, mint ti. teljességgel hrtwátok 
havml/nn Mohári’  Valahogyan úgy. hogy 
mégu. csak jobban is szeretem volna élni. 
mint m*ok? Valahogy úgy. fogy fellázadok 
xi. ilyen emberi élet ellen? Nem. nem úgy’ 
Akkor nem akarnék valóban húzzátok hasonló 
lenni, felebarátok, testvérek -  különösen nem 
a teljességgel nyomorúságba yjtott ember fe
lebarátja. tcsívérc. Akkor sokkal inkább elha
gyottá és elárulná lennék. Akkor nem az az 
ember akarnék lenni, aki Ister irpilmából él. 
Nem: élein az emberi clctcmd. ellentmondás 
és ellenállás ndkül. mint a hiteket, ahogyan 
csak lehetséges Úgy cíem, mnt aki vállalja, 
hogy a ti es az egész világ Ls/tclcnségel ó  
gonoszságát. ínségeteket és r yomorúvágoto
kat magára terhelődve lássa Élem ezt az ele
id , miközben hurduuxn ezt a terhet Isten 
iránti engedelmességben, aki ram helyezte azt.

cppai ezzel azonban d  is törlőm. -  miközben 
személyemben a ti emberi életeteket mcgvál- 
lo/taU*n, megfordítom, megújítom, miközben 
a kárhozatotokból mcgmenekcdcsl készítek, 
WnótokbcS megig-szuiást. halálotokból életet 
Így. miközben ezt a ti javatokig előhozom, 
élem az életemet, az emben életet, a tietekhez 
hasonló éleid

. f i i  ti élm fogtok. " A  Bibliában ez az Ige 
ebben a formában van visszaadva: .és ti is él
jetek". I)c láváitok itt éppen nem olyan Jtcll"- 
rnl van sző, amelynek n beteljesítéséhez puszta 
meghívást, felszólítási kapnánk, hogy azután 
esetleg éljünk, esetleg ne is éljünk Nem pusz
ta sanszot kapunk, ajánlatot nyerőnk Ti cím 
fogtok -  ez ígéret, a jövő jelzése, amely a je 
lenőnkre. az. „én clck"-bcn-rc következik, mint 
n kettő az egy után. B az A után, mint a 
mennydörgés a villámlás útin. Aki azt hallja, 
az ezt is hallja és ti élni fogtok. Ezt akarja 
ez mondani ti olyanok vagytok, akiknek a jö 
vője nem a bűneitekben és vétkességeitekben, 
hanem, mivel az én életemből száműztök, va

lódi igazságban es vtentseghen van. Tehát nem 
a szomorúságban, hanem az őrömben, nem a 
r a b ib a n . hanem a szabadságban, nem a ha 
tál boa. hanem az életben Ö, Jézus Krisztus, 
az. ü  élete a mi jelenünk. Tehát nem a múl
tunk, nem .ez a nagy árnyék, anwly u-gnap- 
ról ,i mánkat elsötétíti, tehát nem a világ 
vádjfival cs mi az cllcnvádjainkkal. tehát 
nem is Istennek az. ellenünk való megérde
melt haragja, még kevésbé a /.úgulódásunk 
ellent, nem is beszélve a  titkos gondola
tunktól: talán egyáltalában nincs is Isten Ö, 
Jézus Krisztus, az ő  mai élete a mi jele 
núnk az. érettünk odaadott isteni élete cs az 
Ő. számunkra benne felemelt emben élete. 
Fje az érvényes, ez számit, ez az igaz Onnan 
indul az út, megy tnvnbb a jövő felé az uta
zás. És a jövő a jelen felől ez. ti cím fog 
tok"

(a  Nanietk/jú Urológia: Könyvtár nagy 
szerű kiadványa a református kónysesMiok- 
ban kapható)

„Tisztelt Szerkesztőség, Kedves Testvéreim! A mellékelt szöveget a lapban történő közlés céljából küldöm a hozzá fűzött 
bevezetőmben említett cé.bói.

E lap hasábjain nemrég megjelent nagyapám , Ravasz László emlékezéseinek Horthy Miklósról szóló részlete, melyben 
mintegy összefoglalja a korm ányzó személyisegéről és történél rrji szerepén*!! vallott nézeteit. E nézetek a személyes emberi 
kapcsolat, a barátság és tisztelet (egyében fogalm azódtak meg. -  Úgy gondolom, hasznos lenne, ha a lap olvasói megismernék 
édesapám , Bibó István ugyanebben a tárgyban összefoglalt véleményét is, mely történelmi helyzetek és esem ények elemzésén 
alapul. Az alábbi szöveg -észlel egy 1978-ban keletkezett írásából, melyben á Magyar Közösség szerepéről és politikai fel 
fogásáról szól; s  ebben érinti többször is Horthy Mikiét, szerepét. (A m agát M agyar Közösségnek nevezi1? szervezet vezetőit 
cs nevesebb tagjait 1946-ban tartóztatta le a politikai rendőrség, és szervezkedésüket ö tsw esküvfcnek  kikiáltva politikai 
pert indított ellenük. Lényegében ez volt az első koncepciós politikai per M agyairrszágim  1943 titán, melyet a  kommunista 
párt vezetése arra használt föl, hogy megkezdje a leszámolást vélt vagy valódi politikai ellenfeleivel.) .

Dr. Bibó István

A Horthy-korszak égiszére nézve 
aligha lehetne megcáfolni egy olyan ér
tékelést, mely azt egy reakciós, féífeu- 
dálts. csökevényísén alkotm ányos 
rendőfállam nak minősíti, mely erő
szakban született é s  tehetetlenségben 
múlt ki. VcAl azonban egy pillaruta, 
hozzátehetjük, gyorsan elmúlt pillana
ta, am ikor úgy látszott, hogy a rendszer 
vezetőt a nemzet érdekét meg tudják 
ragadni, és annak megfelelő politikát 
tudnak csinálni. Akkor volt ez. am ikor 
Teleki I’ál, utána sokkal rosszabb felté
telek mellett és gyengébe eszközökkel 
Kállav Miklós, olyan pol tikai altema- 
tívákuan látszottak gondolkozni, am e
lyek a hitlen Hatalommal való 
szem befon! ulás felé m utattak, ami Ma
gyarországnak a béke pillanatában el
viselhető erkölcsi és politikai pozíciót

Ígért, és úgy látszott, hogy H orthy sze
mélye, bárm ik is a fogyatkozásai, elég
séges lesz ahhoz. Hogy ehhez a 
p;xihkáh>iz az  államfői tárni g a tá s  di mtő 
lökését megadja. Ezek a reménységek 
jóvai a háború befejezése előtt m ar sem 
mivé váltak. Maga Teleki Pálnak a z  ön- 
gyilkossága, m inden tisztességes és 
tragikus dem onstratív szándéka ellené
re is. nem az ország pozíciójának a ja
vulását, hanem az ellenirányú, 
hitlerbarát erőknek a szabad útját jelen
tette: ha Teleki a helyén m arad, talán 
m egpróbálhatta volna megakadálynzmi 
azt. hogy M agyarország Jugoszlávia 
összeomlása u tán  a Bácska m egszállisá- 
ból győzelm es haditényt faragx'n m agá
nak, -  am ibe azu tán  H orthy oktalan 
lelkesedéssel b e lem en t,-é s  1941 nyarán 
talán m egakadállyozhatta volna, hegy

Magyarország belépjen a németek há
borújába. Hogy ezt a  politikát egyenes 
vonalban végig lehetett volna-e vinni, 
azt -na nehéz volna m egm ondani, min 
den.-setre a háborúba lépés kitértbe 
után ugyanennek a politikának a Kállay 
álla m ^k ísé re lt újrafelvétele m ár sok 
kai nehezebb feltételek között volt csak 
lehetséges M indamellett Kállaynak si
került ezt a politikát egészen 194-1 m ár
ciusáig elhúzni, és ekkor .i történelem 
Hitler ultim átum a formájában döntő

Gilitik.n és katonát kiugrási lehetőséget 
rd.lt MagyanTszágrok Ehhez az kel

lett volna. Hogy Magyarország ezt a ki
ugrást ugyanolyan gyorsasággal és 
eln.itán'zottsággal csinálja meg, ahogy 
azt Románia csinálta cgy  fél evvel ké
sőbb
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SZÖVETSÉGÜNK ELETEBOL

JA N U Á R

6. A Dunamellcki Reformálás Egy
házkerület lclk&zőrtckezktén az egy
ház iskolai agyéiról és aktuális közéleti 
kérdésekről volt szó. A fórum-szerű ősz- 
szejövete len Szövetségünket a főtitkár 
képviselte.

9. Dr. Hegedűs Leránt püspökkel 
szolgált a  főtitkár Szlovákiában Dereg- 
nyőn. katcchctikai és presbiteri konfe
rencián. ahol a Kckikassai és az 
Eperjesi Egyházmegye esperesei és lel
készei is részt vettek.

21). A Tolnai Egyházmegye lclkcszi 
es gondnoki konferenciáján tartottak 
előadást Ablonczy Zsolt zsinati osztály- 
vezető és a főtitkár.

29. A Presbiteri Szövetség évi küldött 
közgyűlése volt Budapesten a Ráday 
Kollégiumban. Részletes beszámoló a 
PRESBITER 1994. I. számában.

FEBRUÁR

5. A Presbitert Szövetség btbliaisko- 
láján Dr. Papp Vilmos és Dr. Füzesi 
Zoltán lelkipásztorok után Molnár 
Miklós. Kálvin téri lelkipásztor tartott 
elő-adási a Bizonyságtételek emberi 
oldala címmel

12. A REF1S7. középiskolai biblia- 
ismereti versenyén a zsűn elnöke volt 
a főtitkár.

13. Körzeti presbiteri konferencia 
volt a Budapest-Újpest-Központi gyü
lekezetben. A főtitkár előadást tartott.

14-20. Egyhetes evangelizációs 
szolgálatot végzett a főtitkár Noszva- 
jon. Reggelenként imaórám jöttek össze 
a gyülekezet hivő tagjai.

19. A Presbiteri Szövetség Egcrvol- 
gyi egyházmegyei helyi szerveinek ve
zetősége - a főtitkár részvételével -

megbeszélést tartott és az alábbi hatá
ri zatnkat hozta:

Az egyházmegyében félévenként 
körzeti presbiteri cscndcsnapot tartanak.

Az egyházmegyében négy körzetet 
alakítanak ki A cscndcsnapot a közlc- 
kedéV.i csomópontokban levő gyüleke
zetekben rendezik

-  A cscndcsnapokon evangelizációs 
és tanító jellegű szolgálatok lesznek 
Foglalkoznak a presbiterek hitéleti és 
közéleti felelősségének kérdésével.

Az Egervúlgyi egyházmegye helyi 
szervezetének kezdeményezését a többi 
egyházmegyei helyi szervezetünkben is 
megvalósításra javasoljuk.

21. Egyhetes evangelizációs sorozat 
volt Szabadszálláson. környékbeli pres
biterek és a főtitkár szolgálatával.

26. Gondnoki konferenciák a Dunán
túlon.

Dunántúli gondnokok Balatonfiireden
Több csoportban tanácskoznak leendőikről, egyházközségük és 

az országos egyház ügyeiről a dunántúli kerület gondnokai, pres
biterei. Az egyházkerület balatonfüredi háza ad otthont nekik. E 
találkozások oly szükségesek, mint a mindennapi kenyér Külö
nösen Dunántúlon Az itteni reformátusság a véresen kegyetlen 
ellenreformáció következtében szórvány helyzetbe került Noha jól 
tudjuk, hogy az Űr Jézus szórvány-misszióba küldte tanítványait 
Erre alaposan felkészítette őket

A szórvúnyhelyzct éppen ezért nem félelmetes, hanem ígéretes ál- 
|j[x>t Ámde a helytá.láshoz és a ;ó szolgálathoz alapos felkészítés szük
séges. A kérdések sokszor ..prózaiak" 200-300 léleknek kell ugyanúgy 
templomot, lelkészi szolgálatot biztosítania, s ahol lehet iskolát fenn- 
tanani, mint pl Tiszántúlon az 5-10-20 000 lelkes egyházakban Az 
sem könnyű, amikor az egyházközség tagjai 10. 20 - vagy mint Za
laegerszeg esetében 105 településen élnek

Ezért Ls nagyjelcrtőségííek a balatonfüredi tanácskozások Március 
első két hetében töba csoportban találkozhatnak egymással. püspökük- 
kel és egereseikkel A PresbiterszóveLség vezetői is részrvesznek egy
részt előadásaikkal, másrészt tapasztalatszerzés céljából

A kétnapos tanácskozások minden esetben úri szen {vacsora! isten
tisztelettel végződnek Avagy a résztvevők úgy térnek vissza szolgálati 
helyükre, hogy Jézus példáját látva, tőle tanulják a szolgálat es áidozat 
titkát Nagy terveikhez és eredményes szolgálatukhoz ez fdléticnül szük
séges.

A progmni u következő volt:
1. nap E/kezés
S fi ló ijl«nli»zte.ct. bemutánivá*
2. nap Ahiut
EViadat A Magyunirszági Református Egyház 
szerkezeti felépít/se (gyülekezel, egyházmegye, 
cvYbá/kcríilct. zamat történeti laaUkuláauk. m*. 
btiyve'ilk) -  ki kit vitnv:. kinek ml a telaJaU. 
ki miért fcIcliV 
iMegixszéléa)
•Xutliv .Az egyház müXMAlepesíégc 
(l«tki. Urgyi, anyagi feltételek biztosi Usa a gyű 
létezed vtmttfi az cozágos egyházig, beleértve 
* szcretetxzotgAlatíX és az iskolákat) 
{Megbeszélés)
á nap Előadás: A z egyház súlya és helyzete a 
lásadulomhan
{eme* fel tétel módszere, helyi. régiónál i». orvzá- 
gcs szinten.)
Elóruttát .A gondnok (presbiteri fe lelősége a 
.nűktMlérért. illene a mdkiSáze résért: "
(a január 2*>-i Presbiteri Szövetség kótgyiSíné- 
nrk boszioiotöja)
/tró  istentisztelet, urvaoxxxifcziávwl 
A részvételi díj és az útiköltség a icúldó egyház 
Kézség terhére etwimolhaaS vcJl 
A; egyházközségek gondnokai ár Márkus Mi
hály puspofctZJ személyek meghívó levelei kap
tat
fjen dunántúli gyakorlatot a UShtv egyházkerület 
revére is kovcicndóoek javasoljuk. mert a Pres
biteri Szövetségnek is az a véleménye, hogy gyű 
Icte/eleink gondnoka:! ia szükségei évente 
r j j u t :  <Ba/chívni, ha azt akar)uk, hogy egyhá
ziak szolgálattevőinek párbeszéde kulakulhaa- 
*01 és az egyházi közvéleményünk formáliuhar. 
» elkéazckke! együtt a oemielkészek is résztve- 
beueoek.P. V.
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KÉPMAGNÓ A GYÜLEKEZETI ÉLET SZOLGÁLATÁBAN (I.)

A közelmúltban a kirándulók zuglói öku
menikus istentiszteletén képmignó szalagról 
megrázó filmet láthattak a résztvevő testvérek 
NYOMOK A HÓBAN rémmel, amely a 
Krisztus által megadandó ícichitáti szereiéiről 
tűtől. Istennek legyen bála -  cjyre több gyü
lekezetünkben tűnik fel korunk egyik csodá 
latos találmánya, vívmánya, a képmagnó 

A testvéregyházak közül 3 lómai katolikus 
megalakította a Vl-THEO. az cvmgeókus pedig 
u ZAKEUS videofilm kOlccOaaC' essuvezetet. A 
Magyarccaág) Református Egyház hon bár
még hasonló szervezet alakításán nem került «nr 
-  az első lépesek már megtörtének avagy meg
történnek a kepmagnré. szolgáin felé

A jelen írásban megkíséreljük felvázolni, 
hogy a képmagnó szolga! tatás niben segítheti 
és viszi cinre 11 gyülekezeti életet.

lássuk, hnl jelentkezhet a képmagnó, il
letve a hozzá kapcsolódó szolgálat a gyüle
kezetek életében. -  előre bocsátva ,t/j; jcil 
tudjuk, hogy vámos gyülekezetünk vükns 
anyagi helyzete, költségvetése miatt nem en
gedheti meg magának a viszonylag drág3 be- 
rendcz.cs beszerzését. -  <Jc Urunk csodálata* 
akarata folytán egyrészt varnak önkéntes 
szolgáló testvéreink - gondol ink a kölcsön
zésre másrészt gyarajxidik í képmagnóval 
rendelkező gyülekezetek száma.

Is im  ti v . teleli u lka Imák

Az -cicntivleletek hangva agra való fcl- 
vélcJénck immár gyülekezeteintben is régebb* 
hagyománya van. A Magyar Teevízuó minden 
negyedévben rendszeresen közvetít reformá

HIMNUSZ

tus istentiszteletei élő adásban Csak utalni tu
dunk rá. hogy az elmúlt év karácsony első 
napján a Szabadság lén gyülekezet ünnep ka 
rácscmyi istentiszteletet közvetítette a TV. Ja
vasoljuk, hogy azon gyülekezetek, amelyek 
rendelkeznek képmagnóval, ezeket vegyék 
fel. hiszen ma már ezen felvételeket is igény
lik azon testvéreink, ak-sr betegek is. akiknek 
erre nincsenek technikai adottságaik

tiltok tatás

A képmagnó* szolgálatnak tán ez lehel a 
Icgáldottahh területe Némelnrvágbin megje 
lent a Biblia kincsei e. videofilm sorozat, 
amely hat ószövetségi es hat újszövetségi tör
ténetet dolgoz fel 20-20 perces részletekben 
A videofilmei a Kálvin kiadó is kiadta Az. el
múlt évben a Magyar Televízió hosszabb időn 
át minden vöm haton közvetítette * JÓ 
REGOELT ADJ ISTENEM c ifjúsági műsort, 
amely az Apostoli Hitvallást dolgozta fel 13 
részben. Erről a videofilmről korábban mind 
a Reformátusok 1 .apjában, mind a Presbiter c. 
lapban már jelent meg ismertetés, a TELI-7V1- 
DEO-nál is kapható

Ugyancsak a Magyar Televízió kózvetitet
te a M1AI YANK hasonló sorozatos feldől go- 
zűftát, majd a sákramcntumokról szóló tanítás: 
Tán itt is érdemes megemlíteni, hogy az Apos
toli Hitvallás-ban a kuosaentmiklós*. a Mi- 
atyánk feldolgozásában a debreceni a 
sakramentumok filmjénél pedig a pápai dili 
kok mükcídiek közre bizonyságtételeikkel 
Nincs hely arra. hogy e sorozatok alkotói! itt

külön is megemlítsük. Isten gazdagító 
kuvérje útjukat, munkájukat'

Evangélréúréók. r.ctndo,napok, konferenciák

A képmagnó áldásosán használható cvangé- 
li/ácwü alkalmakon, gyülekezeti csendcsnapv 
kon. tonícrcnréákun Hadd emeljük ki. hogy az 
mK-nt említet! az Apostoli Hitvallásról szóló 
sixcwat az. 1993 őszi -  Tahiban rendezeti Nem
x c Ű U tá  P r v / .b i ta n  ‘s '.v v w lo e ^ i  K i « i l m i i a . . n  i»  le
játszira került, mégpedig minden nap egy ket 
rész és ezeket személyei megbeszélések. hi- 
zcv.VMgtclelek, majd imakftzüsségek követték.

A gyülekezési és cscodcsnapi alkalmakon 
javasolható az ÖRÖMHÍR c IV műsor fei- 
vételrinek, illetve műsorának bemutatása is. 
Pz a lti«Or rendszeresen fíusicia Ferenc szer
kesztésében -  kéthetenként jelentkezik u 
Magyar Televízióban.

A  zsíuat a képmagnó* szolgálta lűutkért

Ötömmel írhatjuk, hogy a Zsinat munkatar- 
sai mir eddig is kúlónlcges súlyt helyeztek a 
képmagnó* szolgálat lehetőségeire. A Zamat ál 
Irtja össze a vasárnap* uiauiszielcíek TV köz
vetítési tervét Noha a szolgáló testvérek nevei; 
az. inü keretei nem engedik felsorolni, teánttfton 
van/vfc. rmci mégis megemlítjük Abtanay IsA t 
zsinat owiályvezeaö munkáját. aki sav-ügyének 
tekint a képmagnó* szolgálat ;ütal az. Evangé
lium. «z úrómüzcnct tcrjcszlcy-t. Isten gazdagító 
álcLe î kérjük tovább* munkáján!

K olnsváry Bálint

□

NEMZETI IMÁNKRÓL

Mi'ff- hűn liód- te

múl- tat s ji»-

-Sajnálatos, hegy -  bit sokszor felhangzik templomainkban -.s vannak 
olyan gyülekezeti tagjaink, honfitírvaink, akik helytelenül éneklik .1 Ilim 
nusz szövegét Valamikor a 30-as évek vegén (emlékezetem szerint meg 
gimnazista voltam) kitalálta a VKM (= Vallás- és Közoktatásügyi Minisz. 
térium) valamelyik tisztviselője, hogy kissé módosítsuk Kölcsey versét. Mi 
niszten rendelet lett belőle, s azóta sokan „kiküszöbölik" a dallam egyik 
melizónáját (hajlítását), s ahelyett, hagy „ho-ozz rá", azt éneklik, hogy „hozz 
reá", eltérve így Kölcsey kelte menyének szövegé löl

Ez több okból helyiden I .) A költő szöveget zenéül; meg a zeneszerző, 
tehát az adott szöveghez igazodik a dallam, nem megfordítva. 2.) Him
nuszunkban van még három mclitma, s azokat a hajlflásokat érintetlenül 
hagyta a  rendelet, azaz. helyesen caekeljúk őket. 3.) A rendelet logikájával 
ezeknél is lehetne igazodni a dali un hoz, tovább rontva a kiülő szövegét 
I a; he Iné a .bőse éjyjcT helyet! pl „nagy hőséggel"; a ,jw d  cllcfwcggcr 
kiküszöbölné a következő mclizmlt; végül „multit év jövendőt" szöveg- 
módosítással a negyedik mclizma is eltűnne. Meghamisíthatnák így nem
csak Ktáoiey versét, hanem lüket zeneszerzői szándékát is 0  ti nyilván 
szépnek találta a lujiításnka! (szépek is!), azért helyezett e! belőlük negyet 
is a dalíambnn 4 ) Énckcskönyvütfcben függelékként található a Himnusz, 
természetesen hibátlan szöveggel éi dallammal. Jó lenne, Ki Presbiter Test
véreim felhívnák a helyes cncklcs-c a gyülekezeti tagok figyelmét (aki*, 
maguk is fellapozhatják az énckcskooyver. hogy ezután hamun lattanul han
gozzék templomainkhan is, más ünnepélyeken is a Himnusz (ahogy egycb 
keni a ntdío énekkara la énekli az ejícii müsor/jiraslcnrj

fír. finduLiy Géza
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„MELYIKET AKARJÁTOK?”

A Címként szereplő kéidds a Bibii.íhól 
való. így is lehet fordítani: „Melyiket vá
lasztjátok?" A kénlést a római birodalom 
egyik helytartója, Pilátus intézte Jeruzsá
lemben húsvét ünnepe dóit .1 néphez. A 
római császárság nem vol ugyan demok
ratikus államforma, de helytartójának le
hetőséget és hatalmat adott hogy ünnep 
előtt adjon amnesztiát egynek az elítéltek 
közül, mégpedig annak, akit a nép vá
laszt. Tehát ebben a kérdésben a nép aka
rata. választása érvényesült.

Kétségtelen, hogy Pilá us szerette vol 
na szabadon bocsátani Jézust, hiszen nem 
talál: benne hunt. Ezért gondolt arra, 
hogy a nép kezébe teszi le a döntés le
hetőségét és jogát. \ó l t  ugyanis egy ne
vezetes foglya, akiről egyértelműen 
mondják az evangélisták, hogy lázadó és 
gyilkos volt. Az ö neve Barabás volt. Ma 
így neveznénk őt: terrorista. Pilátus a nép 
elé állította a két löglyoe Jézust és Ba
rabást, és megkérdezte: .Melyiket akar
játok? Melyiket választjátok?" Tehát 
ebben a kérdésben a nép kezébe volt le
téve a döntés, a nép akarata érvényesül
hetett. Látszólag (mi így gondoljuk) 
könnyű helyzetben volt a nép: egy rab 
lógyilkos lázadó és egy tiszta szívű, a 
néppel sokféle jót csclck 'ő , ingyen gyó
gyító és hatalommal tanító Messiás Jézus

kozott kellett választant. Nyitván Pilátus 
álmában sem gondolta, hogy a nép nem 
Jézust választja, hanem Barabást. És mi 
már tudjuk: a nép Barabást választotta 
Engedték magukat rábeszélni, hogy Ba
rabást válasszák.

Ha volt az emberiség történelmében 
clhibá/ot: népi döntés, ha volt elhibázott 
választás, akkor ez az volt. A legs/or 
nyübb, a legfélelmetesebb választás, 
amelyben a nép akarata érvényesült.

Húsvét és pünkösd között, május 8-án 
mi is választani fogunk Választanunk 
kell. A hatalom a nép kezében van. hiszen 
a demokrácia népuralmat jelent. A nép 
maga irányítja sorsát és formálja jövőjét 
az általa, a nép által választott vezetők: 
miniszterek, képviselők, polgármesterek 
és önkormányzati tagok által. Éppen ezért 
-  ahogyan a Református Zsinati Tanács 
állásfoglalása mondja -: ,.a kővetkező 
négy évei meghatározó választások kime
neteléért mi ív feleletek vagyunk. A ma 
gunk felelősségét senki másra át nem 
háríthatjuk . ~ Erkölcsi kötelességünk a 
választáson való részvétel. Bizony, nem 
menekülhetünk a templom és az otthon 
csendjébe a közéleti felelősség elől. A le
hető legrosszabb magatartás: nem válasz
tok. nem megyek cl, engem nem érdekel 
Aki így gondolkodik, az kiadja kezéből

a lehetőséget és felelőtlenül másra háriTja 
májnak adja át a választás lehetőségét.

H3 visszatérünk a bibliai példához. .. 
népnek Jézus és Barahás közöm válasz
tásihoz. nyugodtan mondjuk ki Nekünk 
nehezebb a helyzetünk, mert nekünk nem 
terroristák és szentek, nem gyilkosok és 
árütlanok között kell választanunk... De 
ncn olyan nehéz mégsem a választás, hogy 
ne lehelne szabadon, jó  lelkiismeretid vá
lasztanunk a kéu három. tíz. hisz jelölt közül. 
Ne azt nézzük, hogy mit mondanak, mit ígér 
gélnek, hanem azt nézzük, hogy mit csele
kedtek az elmúlt negyven évben és az elmúlt 
négy évben. Azt kell megvizsgálnunk, hogy 
„ /isA, akikre szuuuj munkai tuljuk. mennyire 
szolgálják a személyes és a kőzcrkőlcs job- 
bukisát, az ifjúság lelki nevelésének, a ha
zaszeretet ápolásának ügyéi, az anyagiak 
ásza kezeléséu ! a szociális felemelkedést az 
országban... ”

A bibliai példa azt mutatja, hogy 
mennyire megdöbbentően megbízhatatlan 
a népiömcg, országunk történelme Ls 
szolgál példákkal, a nép eltévesztette a 
választást. Segítsen bennünket egyházunk 
és országunk iránti szeretetünk és felelős
ségűnk. hogy ne tévesszük cl a választás;

Hargita Pál 
református lelkész 

Pápa

IMA SZARAJFYOÉRT

U r á n ig  I s t e n ü n k  Te, a f(i a Vi- 
(á g t é r te n e  bem U ra  v a g y , a d j  b e k e t  
e v ilágnak^  atfj b éd e t a só d a t s z é n 
i é  de t t  ‘B o s z n i á n á l é s  fóváro sá n á l^  
S z a r a je v ó n a k  I s t e n ü n k  h a fá t  
ih íu n ífsX fk t’á, biogy h a zá n ífa a n , im 
m á r  békében  és nyug a lo m b a n  eíhe- 
tun%! ‘H iss zú í^ é s  t u d j u k  h o g y  a m i 
em b ern ek , leheletben, az- Tbedjfd le
hetséges! S ld je rő t a zokgaÍQ  a k ikke l  

v e s z í t e t t é l l  fé r jü k ü l, fe leségüket, 
g y e rm e k e ik e t, legdrágább h o z z á ta r 

to zó id a t!  11 nm lQ  S z e n t  ' f i a d  a z  
Ú r  J é z u s  ‘K r is z tu s  á l ta l  a k i  e le te t 
a d ta  ért u n d , r .v d e z .u n d f  viliágért/  
lA d j n e d ü a k l békgt! Á m e n !
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ÜZENET 
OLVASÓINKNAK!

Kfdves TiutvtreinQ
A zzá/a  bálára indító jó hírrel jeíentkgzunk bogy lapun/fa növekedés jeleit mutatja. 

Tlsősorban nem a 25.- ft-cs példányonkénti árra gondolok ‘Lnnélsóival fontosait jel. 
hogy legutóbbi fyLííit(^e.fj\űíiíutií;JOi'á/uXfi^la a szánu i/i^ ’n ii leadás mr nnyuegéntíkfv' 
ipzatos felemeltsét 5500 példányra, ami a jelenleginél 2500 aí tóét. ‘Mi teszi indokolttá 
ezt' 'Először u  az az örve-idetes folyamat, hogy hazánk, és egyfióz.un(^(^donbozS táj 
egységein megalakultak illetve megalakulóban vannak, szövetségünk területi {egyházig, 
rúleti, egyházmegyei) szervezetei. A  belepi Presbiter Testvérek. igénylik az írott szó 
segítségével ápolható, fenntartható közösseget, anna^ a nagy leiig családnak.az életéről 
szóló híradásodat, aminek, jostása. hlnwője éppen a ‘lTlglS'Bri'LR A református prés- 
fiterr-d nagy családjánadjftgrmeigt azonban nem csak. határainkon belül tínetg 'Kivált- 
í,'éppen fontosnak\ érezzüka  lége fen órállólf még szorosabb bevonását ebbe az élő 
közösségbe, hogy érezzed/ánádságaindat, törődésünkét, szívünk.irántuk, táplált féltő sze
metét. S  ók.is vannak, bizony jönehdnyan... ‘Éret tű k  született az említett január 29 i 
közgyűlésünkön az a határozat, amellyeljóváhagyták_a küldöttekgz Illyés Alapítványhoz 
benyújtott pályázatunkat a határon túli magyar eklézsiák, népének presbitereinek, kül
dendő 1300 példány ,7KFSrliTF,K' anyagi támogatására Ezzeléter.te mintegy iO S00 
lapot tudunk. 'iekik.juttaSni' ingyenesen Lapunknak, ezt a misszióját a visszajelzések, 
szerint szeretettel és érdeklődéssel várják.az erdélyi, a király hágómé Ili lg, a kárpátaljai, 
u szlovákjai, a délvidéki és a horvátországi református egyhazakban

Másodsorban azt is a növekedést adó Isten kegye(mének.tudjuk.be, hogy lenézhetjük  
a számonkénti példányok.z,,Jlalszámának.emeléséi 12-ről 13-ra. Ennek jelentősége pedig 
abban van, hogy ez esetben felUgnáihatunkjónáSó szerkesztésre minden egyházkerületnek, 
egy-egy oldalt, hogy &k.mordjSk^rl életükről azt, amit a legfontosabbnak valóban köz
hasznúnak tanuL-Ogosnak építőnek,ítélnek Tiszántúl, Dunamellék Tiszáninnen és D u
nántúl egy-egy oldalon éter te hatszor jelentkezhet, ami országos életünknek, is feltétlen 
gazdagodást ígér. így már most kérjük.kerületenként és megyénként a felelősök dlette 
területi szerkesztőiizottsag'k felállítását. T.lső jelentkezésüket szeretnénk, a pünkösdi 
számra időzíteni 'kpnfertKiáígol rövid tudósításokat, előadásrészlrteket, biz.onysdgté 
telekit, Verseli, példás életű presbitmcKfyl rirvtd interjúkat vdrunkés kjrunk A  területi 
szerkesztőbizottságokat klf.ük, arra, hogy anyagaikat gépéivé, egy példányban, legkésőbb 
május 6 -g  juttassák, e l cinünkre {1092 ‘Budapest, Ráday íifera 2Ő) Lgy-egy számhoz 
*r gépelt oldalnál ne legyen több előkészített anyaguk ' I f i  oldalon 23 gépelt sort, egy 
sorban 30 leütést kérünk szem előtt tartani! 'felbecsülhetetlen jelentősége tan az- önálló, 
felelős presbiteri gondolkodás es református közvélemény alakításában és megjelemtesében 
egu ilyen lehetőségnek B ízunk.‘Presbiter Tejtvérrtnkfjen és Lelkészeinkben, hogy ennek, 

jelentőséget belátják s  buzgó támogatói lesznek elgondolásunknak 'Lgyszer talán elérjük 
hogy a szó szoros értelmében egy országos szerkesztőbizottság komoly és szent gyülekezete 
fogja Lapunkat imádsággales jó  Írásokkal előállítani. ‘libben a reménységben kérem Szer
kesztőbizottságunk nevében is ‘Xagytiszteletú Lelkipásztor •Jesnemr.k és 'Kedves 'Prés- 
bite.rtinkJelr.C6s közremúköíését megnövekedett teendőink kiterjedő szolgáiatunkjaiMra, 
a betűt üdvösségre megáidé istent Szentháromság dicsőségére!

A feltámadott ilr  jé z ts  'Krisztus kegyelme legyen Mindnyájunknál!

Testvén köszöntessed 
A felelős szerkesztő

N A G Y P É N T E K

Tizeneggyel indult el a 
(iecsemáné kertbe, 
szomorú volt nagyon a lelke

Hárommal ballagott tovább, 
nlg  nőtt az esti árnyék.
Távol követte a Halál még

S egyedül vívta, egyedül 
c szörnyű éjszakán át 
rettenetes haláltusáját.

Világokért magát odaadta, 
negáldozla, de. soha még 
rém volt ember úgy elhagyatva.

N A G Y S Z O M B A T I  C S E N D

A re/redt kárpit csendje, 
c sziklasírbolt csendje, 
ez ciszéledi nyáj csendje, 
érzők álmának eSCntlje, 
angyal léptének csendje, 
e f e l l ő  m n d  ő s 

csendje...

Füle Lajos

A .i'teibiWf' c<m3 lap » 
Magyar Rffnrnvllut Pn-áiiti-ri 

Szövetség 
hivAMlrx uiforsVi kiadványa. 

Megjelenik évente Hal Jü  alommal 
A w«Vw/i<5bi«>itsAg tagjai 

dr BodoJoy Cója, 
á< Kitortk /ugm ond,

Morví rúi«ő» iJván. I’ajtp Vilnvx, 
Vándor Gyula, füle Lajos 

Felel$> íW ieM KJ: fMccfi 
f.MHflí kiadó' Nagy r«cn t József 
S/<ykm/l'lW y Magyar Retrrmátus 

Pri'»i)^i'fi S/óvelség Irodája. 
109: Ráday u 28.
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