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Hamarosan felcsendül kálvinista 
icmplomainkhan a krisztusi ctőt -  hi
tei - győzelmei hirdető magasztos 
énekünk:

„Jövel Szentlélek Lir Isten
Töltsd be szíveinket éppen!"

Amikor elszakadva napi gondja
inktól, bajainktól, emelkedett szívvel
é:. lilékkel feltekintve Gondviselőnk
re mondunk hálát és köszönetét piros 
Pünkösd ünnepéért, a Szentlélek ki
lökéséért. a kegyelem kinyilatkoztatá
sáért.

A/ első tanítványok eufórikus han
gulata. belső tüze évszázadok üldöz
tetése során, súlyos megpróbáltatások 
között sem csökkent, halványodott, 
hanem követendő példája, éltető esz 
méje lett hitvalló őseinknek, reformá
torainknak.

.-V. ellenreformáció - rckatolrzáció 
során a gályarabságban is a szenve
désekkel fordítóit atányban nőtt hitük, 
reményük a láthatatlan iránt:

„Erős várunk nékiink az Isten.
É\ fegyverünk ellenség ellen!"

Csodálatos Nemzetünk és Egyhá
zunk története (hasonló a választott né
péhez), mely a mélységek és 
magasságok hullámverései között -  
sokszor a megsemmisülés veszélyével

elvezettek a máig. Kevés' az emberi 
szó és szegény a kifejezés mórija, hogy 
meghálálhatnánk mindazt, amit kap
tunk Mennyet Atyánktól: sokszor ér
demtelenül is.

Az. istent irgalomról és kegyelem
ről van szó. mely nem azé, aki fut. 
nem is azé. aki akarja ( Róm 9,16).

Kedves Magyar Református Pres- 
bitcrtársaim! Űrzítek-e az Ige nagy 
szerűségét, csodálatos ígéretét és a 
prcdcsiináció vigasztalását. reménysé
gét?

Ezek felismerésében és tudatában 
önként vállalt kötelezettséggel végez

zük presbiteri feladatainkat: gyüleke
zeteink lelki és anyagi javainak meg
őrzésében. gyarapításában. .Akkor 
vagyunk méltók őseinkhez, ha a tőluk 
kapott drága örökségei megtartjuk, 
sőt! Egyházunk és Nemzetünk biztos 
záloga, felemelkedése, ha a kapott ta
lentumokat gyarapítjuk, értékeinket 
növeljük Ezért minőségi változáson 
kell átesnünk: új eget és új földet 
nemcsak várni, de megteremteni. Ez 
a mi feladatunk és nem azért, hogy 
valakik legyünk, hanem valamit te
gyünk Egyházi, de emberi, állampol
gári feladat is a közjó szolgálata.

embertársaink javára. Istenünk dicső
ségére

A presbiter felelős munkája egyhá
zában szoros összefüggésben van a 
társadalomra gyakorolt hatásával is. A 
kettő elválaszthatatlan egymástól: a 
vezetés példamutatás is. Nem kozom 
bős tehát a jelen, de különösen a jövő 
szempontjából presbitereink áldoza
tos, példás élete, munkája: Melyhez 
tekint lel az utód reménye:

Óhajt, remél, hisz és imádkozik.
Megvagyunk-e, megteszünk c 

20.000-en Presbiter testvéreim? Meg
telnek-e újra tiszta fehér temploma 
ink? Lesz c új értelme a magyar 
igéknek? „Vagy marad légiben a bús 
magyar élet!"?

Kedves Testvérem! Rajtad, rajtunk 
áll, hogy ez valóság legyen! Hogy só 
és kovász legyünk gyülekezeteink és 
nemzetünk életében E magasztos cé
lok érdekében végezzük szolgálatún 
kai, mely Istennek tetsző feladat, de 
belső parancs is számunkra.

Éljünk minden lehetőséggel és al
kalommal. hogy gyülekezeti és a he 
lvi közösségek tagjainak érdekét 
ügyeinek intézését szép rendben és 
ékesen végezhessük.

Sohase feledkezzünk meg a bi
zonyságtételről sem: valljuk be embe
ri gyengeségeinket, melyei csodálatos 
hitvalló erővé tesz az Úrnak ereje, 
előbb ismertetett kegyelme.

Változó, sorsfordító időket élünk 
ma is. és minden kor embere az. ő je
lenét érzi a legnehezebbnek. Ma is 
központi kérdés, mit hoz a jövő? mit 
dórit a nép őfensége a választásokon?

(Folytaá> o 2 aUatoHi
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Éle t fo rm á ló  Lé lek( f  úlytűica <a 1. oMat/SO

Ha keresztény-keresztyénnek valljuk 
magunkat, akkor nem lehet vitás, 
hogy a megkezdett nemzeti vallásos 
irányzat folytatódik az egyházi isko
lák számszerű növekedésével, pozitív 
hatásával: az erkölcsi értékrend visz- 
szaszcrzésévcl. Ha a 75%-ban vala
melyik történelmi egyházhoz tartozók 
hitélete csak látszat és formai, akkor 
keserű, szomorú valóság lesz: mii ér 
a keresztyínségem, ha nem aszerint 
élek? Láttuk, hogy történelmünk mit 
példáz, milyen tanulságot ad. Ha 
nincs külső ellenségünk, akkor ne csi
náljunk magunkból, önmagunknak 
háborúságot, gyŰlölködésL irigységet. 
De ehhez meg kell tanulni újból a tíz
parancsolatot. és aszerint is élni! Amit 
nem kívánsz magadnak, azt ne akard 
felebarátodnak sem.

Pünkösdi jókívánságnak, életvitel
nek és szemléletnek kívánom minden 
magyar református presbiternek, gyü
lekezeti testvéremnek a „Házi áldás” 
örök Szépmondását:

Hol hit, ott szeretet.
Hol szeretet, ott béke.
Hol béke. ott áldás,
Hol áldás, ott Isten
Hol Isten, ott szükség nincsen.
Igaz szeretettel

. K .  , f i i  L  < ;  "■> “
í  r. ,

%
Nagy F erenc Jó zse f

a Református Presbiteri Szövetség 
elnöke

Szentlélek nélkül
„Szentlélek nélkül távoli nz 

Isten, K risz tus n  m últé, uz 
Evangélium  holt betű , az  Egy
ház egyszerű  szervezet, n tek in 
tély uralkodás, a  m isszió 
propaganda, az is ten tisz te le t 
em lékek felidézése é s  a  keresz
tyén^ cselekvés rabszolgám éról. 
De Ő benne: a  kozmosz feleleve
nedik, és nyögve szü li az O rszá
got, a  fe ltám ado tt K risz tus itt 
van, az  E vangélium  életc-ró, az 
Egyház szenthárom ságom  kö
zösség, a  tek in té ly  szabad ító  
szolgálat, a  m isszió Pünkösd*’

(U p p sa la i jelentés 1968 Genfi

v ____________  J

A Lélekről való minden beszéd
nek bibliai ősképe az „életnek le- 
hellete', melyet Isten a földnek 
porából formált ember arcába le
helik miáltal az ember megeleve
nedett, „élő leiekké" lett (IMóz 
2,7) A Szentlélek ezt a lelket for
málja tovább azáltal, hogy Hitet 
ébreszt bennünk A hit pedig 
annyit jelent, hogy Knsztus hár
mas tisztének cselekvő részeseivé 
avat. Midőn a Szentlélek így 
Krisztusba olt minket, megeleve
nítő munkájában saját kiléte tűk 
roződik. Személyéről azért oly 
módon beszélünk, hogy munkál
kodása néhány általános vonását 
előre bocsátjuk.

a) A tanítás nemcsak ismeret
közlés. A Lélek nemcsak hozzánk 
szól, hanem bennünk szólal meg, 
így tesz minket a kijelentés szemé
lyes részeseivé. Eme tanítómunká
jára utalva mondja Pál apostol: 
.Közel hozzád az Ige. a szádban 
és a szívedben v an ' (Rom 10,8) 
A Lélek belső bizonyságtétele által 
válik az ember „Istennek templo
mává", s buzdul Isten imádására 
(lKor 3,ló; 6,19; 2Kor 6,16). A Lé
lek úgy plántálja belénk a hitbeli 
ismeretet, mely minden leológiá 
nál több, hogy az az eleven isme
ret hatóerővé válik: Isten
akaratának befogadására, enge
delmességre késztet (íján  -1,13; 
lKor 2,12; Zsid 6,5; Róm H,9 11).

b) A  Szentlélek vezeti az embert 
A hitben befogadott Ige által ve
zet F.z azt teszi: esetről-esetre az 
Isten akarata szerint való dönté
sekben segít előre. Naponta a kö
vetkező lépést, ezzel az utunk 
irányát mutatja meg. Eme életirá
nyító szerepéből is kitűnik, hogy 
a Lélek nem azonos a mi lelkűnk
kel Pál antropológiai szóhaszná
lata ne tévesszen meg: mikor ő az 
ember pneumájáról beszél, nem 
állítja, hogy a Szentlélek részben 
vagy egészben, eredetileg vagy 
utólagosan az ember lényéhez tar
tozik. A pneumo szóval mintegy 
csak a „helyet" jelzi, ahol a Szent

lélek befogadása megtörténik, 
anélkül, hogy annak bármi mó
don többe kerekedhetnénk.

A Szendétekről, mint a mi ve
zérlőnkről sokféleképpen beszél 
az írás. Nevezi intőnek, vigaszta
lónak, igazság Lelkének, prófétai 
kenetnek (ljn  2,20 és 27 ). Vezető 
szerepét világos szemléltetéssel 
igen reálisan ábrázolja a Cseleke 
delek könyve (pl. 8,29; 10,19; 13,2; 
16,6).

c) A hitbeli megismerés es ve
zetés a bizonyságtételre készít elit. 
Nem öncél az. imént tárgyalt tani 
tás és vezetés, hanem a bizonyság 
tétel célját szolgálja. A Lélek 
nyithatja meg csupán azt a nagy 
lehetőséget, hogy Krisztusról bi 
zonyságtevő erővel beszélhetünk, 
kijelentést szólhatunk. A pünkösdi 
történet ennek a beszédes példája: 
a Lélek munkált az igehirdetőben 
és az igehallgatókban egyaránt. 
Ugyanaz a Lélek hív el ma is teo
lógusokat és egyszeri! hívőket 
egyaránt, hogy Isten nagyságos 
dolgainak szószólói legyenek. Ez 
a bizonyságtétel nem magánügy, 
nem is az egyház ügye, hanem az 
egyház Urának az ügye.

d) A tanítás, vezetés és bizony
ságtétel által juttat el a Szentlélek 
az istenbak szabadságára A sza
badsággal és istenfiúsággal vol
taképpen ugyanazt fejezzük ki. 
abban az értelemben, hogy a sza
badság formai, az istenfiúság pe
d ig  tartalmi megjelölés. A Lélek 
a mi szabaditónk (2Kor 3,17). 
Szabadító tette nélkül az ember 
valamiféle látszathitben él, s lé
lektelen törvényeskedés, formá
lis engedelmesség a legjobb 
igyekezete Ebből az önámító ál 
lapuiból, a szolgalelkűség re
ménytelen esetéből emel ki a 
Szentlélek azáltal, hogy szabad
dá tesz. a kijelentés öröm üzene
tének befogadására (iPél 2.16; Jn 
8,30 59),

D r. T örök  Is tv án
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P ünkösd i  könyörgés
ílrunfa Istenünk! Jensiqed imádásdval jdnilunfaortád elé. méltatlanságon^ is

meretében, hálaadással minden jó adományodért, amellyel testűnfaen-Ulfaúnfaen 
szüntelenülftUnfafordulst. ’X.ülonósfappen hálát adunfaX ffadezért a vasárnapén 
is  ünnepnapért, amelyen arra emléfazhetúnfa hogy drága 'fia i. a mi ilrunfajézus  
Krisztus Xozzadmenetele. után nem hagyott m in ist ártsd fad, hanem a Szentiéle faen. 
a mi vigasztalónkban is  lan(tón!(§an, áfa megt.Uve.nlt rrúnfat, jrUntfalóvá afaxrt Unr.i 
ts  maradni, amíg visszajön dicsőségben 'ts  most segíts meg min fa t. hogy 'Téged iga 
zán megismerj in  fa és igazin magasztaljon faebben a jótéteményedben, hogy igédet 
helyesen hirdesse fais helyesen haílgassáfamindenuti, ahol a te néped'Téged segítségül 
h ív1 Világosságod ragyogjon ne fain fa 'Béfasséged legyen fajzottunfa

A 'Ír színed előtt emUfazünfaminden szegentpe, betegre, a mindenfele fasertésben 
levőre, a faresztyen gyuie.fazr.trfar nálunfaés faülonösen a távolban i.lófae, afafatefa 
a z 6 i s  a mi hitűn fart szenvedni és hanoíni fali, egész nepűnfae és a farmdnyira, 
de a lobbié {re ú«, fadönösen ts a háborút folytató népe far is ftlsőbbségetfat mindazzal 
a felelősséggel, amit honíamufa fali, a pogányofara, a fafa Igeidre, várna fa is  népedre, 
Izraelre., hogy ő is felismerje farúíydt.

Szert tlelfad hatalmasabb minden gonosz lile faiéi. Szentlelfaddeí már most mindent 
jó l  meggondoltál is fadvesen elrendez tel. amin/, fa vészes zavara is torifanysige ne 
hizzé  teszi szivar.fat. Ámen

•Barth ‘Károly

C 3

Délvidéki sóhaj
llájck János cspcrvsi jelentése Krajinabó)

Kötelességem ;e entest tenni a j  elmén 
esztendc-oen történt le-készi szolgálata 
inkröl es az egyház életről ebben n mog 
csonkított egyházmegyében Volt. hogy 
örömmel terjesztetten- eíó az espe-esi je
lentéseméi a tisztelt Zsnalnak, ae most 
nagyon nehezemre esik, mert csaknem 
minden téren fájdalmas veszteségekről 
számolhatok be

M vc-< s  kezdjem'? Talán azzal, hogy 
miuian Horvátország ónálló köztér 
saságga lett, ez magoval hozta, hegy 
Sz-ávónubari e é  hittestvéreink .s crállo- 
sdották magukat így a,veszítettünk 10 
gyúekezetet és a murántuli sz örvény gyú- 
okezetokoi összesen 2017 léiekke;

Az úgynevezett Orávaszógben |eien 
lég mindössze 1513 léek él Pótig nem 
= olyan légen ugyarezen a területen 

2483 vol a lulokszám. Ez a2t Jelenti hogy 
970-nel kevesebben vagyunk

Veszteségek
'992 augusztus 20án  teljesen leégott 

a oeltyei templom Ez úgy értendő, hogy 
a  r..uof, falakon kívül semmi más nem. 
maradt a  tempómból.

'993 január ??-én Kigyulladt (?) a las
kái templom belsője, karzatai. Ennek kö
vetkeztében teljesen leégett az orgona 
Mindössze 3 stp maradt meg omlókul az 
utókornak.

Köbei- azzal szórakoztak, hogy a 
templom tornyát és a cserepekéi lőtte- 
gépfegyverekből

Sepsén tóboször .s betörés történt a 
templomba és  papiakba (Miért no. mikor 
a g  van iskola vagy óvoda, amelybe rém 
történi volna még betörés, természetesen 
nagy Károkat okozva.)

Szolgálatok
Sn|rios csak hárman maradtunk a  szol

galatban gaz. ha kell. akkor a feesege- 
met is gónybe vesszük a szolgáitok 
teljesítéséin

Az istentiszteletek száma 304 vett. Ko- 
pácson, Sellyén, Monostoron és részoen 
Kőben nem voltak megtartva az Istent sz
ünetek tehát ú-vacsoraosztas sem vart A 
kopács -vek néhányszor átmentek Vár- 
darccra az stentiszteletre és részesúrtek 
az úrvacsorában

Hitoktatás
A h toktatas oboen a zavaros időben 

egy iceig szüretelt Most az utóbbi r e 
tekben smét vannak h-ttanórák, me-ye 
két az iskolákban tanunk. Az első hat 
osztályban kötelező a  hitoklalás. A d á
kokat osztályozni kell. Avórösmarti, csu- 
zaí. laskói, o a ico  é s  a kopácsi 
Iskolákban folyik a  h-loktotos. A növen
dékek pontos szórnál nem tudom ce 
•00 korul van. A hercegszólösi iskola 
még nem Intézkecetl ebben az ügyben, 
Illetve Igen, de ez csak a pravoszláv d á 
kokra vonatkozik, akik már ősz óta -o- 
szesütnek a hitoktatásban

Látogatások
Va'am kor nagyon sok bol és külföldi 

vendég látogatott ol hozzánk Sokon meg 
szerették a szép Baranyai nevezetesse 
geve együtt Ma más a  netyzet Sokan 
sokfeé mennek utaznak, do Ba-anyát 
k-s k/vétóból mindonk olkoru-i

Óriási az eltérés a kereszteásek es a 
temetések száma között, 5:155 Eltemet
tünk 53 rét 1 evang . 99 r kát é s  ? pra 
voszáv vallásét Ez nagy körzeten történik 
os a távolságok is viszonylag nagyok.

Az anyaglapban önkéntes adomá
nyokból és csokúly fckteé-lotekből kell 
megérnünk.
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EGÉSZSÉG -  BETEGSÉG A HÍVŐ ÉLETÉBEN
A Presbiteri Biblia-Iskola 19931'94 

es évfolyamán a  fonti rím m el ót ré
sz** ELŐADÁSSOROZAT hall 
gatható, melynek C É L JA , hogy mi, 
mint felelős hívő emberek, világos, 
biblikus lá tásra  jussunk  az egészség 
-  betegség kérdésében Kellő ismeret 
anyagra tegyünk szert ahhoz, hogy a 
korunk kínálta mindenfele valós 
gyógymódok és ún gyógymódok ko
zott, Jézus K risztusra figyelve, eliga
zodhassunk Tüdjuk megítélni, 
eldönteni, hogy mi az, am it igénybe 
vehetünk a Síyát gyógyulásainkhoz 
Fontcw tudnunk nzt is, hogy am i nem 
igénybe vehető, az m iért nem az. 'Iüd- 
ju n k  és tanuljunk meg környezetünk
ben hiteles útm utatók, iránym utatók 
lenni, nemcsak a hívókj de a  még hi
tetlenek táborában is Ébn-sszünk és 
tanácsoljunk jól bárkit ebben a min
denki szám ára fontos, előbb vagy 
utóbb test-közeli** jövő kérdésben, 
m int az egészség -  betegség gyógyu
lás E kérdések mindig időszerűek 
Napjainkban mégis különös ak tuali
tást nyernek a lennészetgyógyászat 
futótűzként terjedése m iatt Úgy L-* fo 
golmazhntunk, fo tém ánk a  termé- 

. szét gyógy ilsz.1t ill annak az Isten 
Szava alapján való értékelése

1 Ezeknek a  céloknak a jegyében 
AZ EÍ.SŐ E l ŐADÁSon az egészség- 
betegség kérdéseivel foglalkoztunk 
Láttuk, a  Biblia tan ítása  szerint a In- 
tegség végső oka a  bűn, az em ber Is 
tentcíl elszakadt állapota. Felfedeztük 
mi is azt a tényt, hogy am ikor valaki 
újjászületik, h itre  ju t, akkor nem a  
körülötte lévő világ változik meg, h a 
nem az illető változik meg Pontosab
ban. az Istenhez való viszonyulása 
változik meg. de továbbra is az Isten 
tői elszakadt, ellene lázadó világban 
él Ezért az tán  a betegségek sem ke 
rulik, kerülhetik el Persze van köz
tük  olyan, ami elkerülheti, sőt ha 
engedelmes életet él, el is kell, hogy 
kerüljék -  a2 életmódi bűnok beteg 
•iégkóvetkezmónyeirc gondoljunk itt!

Megvizsgáltuk, Isten milyen jó cé
lokra képéé megia felhasználni az em 
bér és a  hívő ember életében ezt az 
alapvetően rossz dolgot, am i a  beteg 
ség. Megpróbáltuk a  testi egészség 
kérdését az örök élet Lívlatában a  va
lós helyére éa értékére tenni Láttuk, 
mai világunkban az emberek a t«tsti 
egészség fontosságát túlértékelik, sőt 
az egészség valóságos bálvánnyá vált

2 A, MÁSODIK ELŐADÁS az 
ember Ősellenségével és harci mód 
szereivel foglalkozott. Ezt a  témává 
1 osztást az indokolta, hegy az ember, 
éppen a  S á tán  megtévesztésének ál 
dozatul ttsva, hihetetlenül naiv, és

nem tudja, hogy n**m a szemelytelen 
.sors" játékszere, hanem nagyon ia cél 
tudatos, konkrét személyes ellenség 
célpontja, akinek l<*gfóhh módszere ép  
pen a  hitetéa. Jót. helyesebben szólva, 
jónak látszol kínál ée a  csapdába be
sétáló gyanútlan áldozatot egyszerűen 
elpusztítja AHHOZ. HOGY A TE R 
MÉSZETGYÓGYÁSZAT GYÖKE
REIT. ILVTTERÉT. V A l/)S  MOTI- 
VÁLÓIT M EGÉRTHESSÜK. A SÁ
TÁN’, AZ E IX EN SÉ G  C É L JA IT  ÉS 
M ÓDSZEREIT KELL IS M E R 
NÜNK.

A második előadás alkalm ával te
hát láttuk , kozmikus m éretű harc fo
lyik a világmindenségben a  jó  erői és 
a gonosz erői közölt. Alnpigénkből 
Je l 12.7-12 -  és a  Biblia egyéb h í

radásaiból tudjuk, a Sátán ts terem i 
mény, bukott angyulfejedelem, aki fel
lázadt terem tő Istene ellen. 
Lázadásának, tám adásának végső 
célja Isten. Az em ber csak eszköze en
nek a tám adásnak Az Ellenség az 
i*mb<*rt azért akarja elpusztítani, 
hogy ezzel Istent .bán tsa”

A Sátánnák négy fő módszer# t ett: 
a kísértés, a vádolás, n  hitet és és i: 
pusztítás Fő és kedvenc módszere a 
ló tetős, a  becsapás. Döntően ezt hasz
nálja a  term észet gyógyászat te rü le
tén is A hitelesnek különböző 
fokozatai vannak A S átán  gyakran 
leutánozza Istent, ezért próbál meg 
gyógyítani is Máskor igyekszik elhi
tetni áldozataival, hogy Ó a  Gonosz, 
egyáltalán nem létezik Végül legrí 
keresebb és legeredményesebb m anő
vere a keverés. Az Istenre ée Jézus 
K risztusra hivatkozva majdnem 
ugyanazt kínálja fel az em lxrnek, 
m int am it uz Isten A Sátán gazdag 
„piacot" rendezett korunk lelkileg ki 
égett, szomjas, kereső emberének, 
akinek ráadásul semmiféle veszélyér
zete sincs m ár Vakon és gyanútlanul

belesétől a  legveszélyesebb csapdák
ig , m ert nem  ismeri, vagy ha ixmcn, 
nem veszi komolyan Isten figyelme* 
tetőseit.

J  így ju to ttu n k  el A HARMADIK 
ELŐADÁS témájához, az okkultiz 
m us fogalmának és bibliai gyökerei
nek vizsgálatához. Az em ber nmióta 
Istennek h á ta t fordított, azóu« u Sá 
tán  hatalm i körzetéhez közel, a bűn 
koncentrációs táborában él Tudjuk 
azonluin nzt is. hogy a  kereszt győ 
zelme óta ez a  tábor nyitott kapuval 
áll Bárki k isétálhat, m ert m aga Jé 
zus a  kapu A táborparancsnok, a  Síi
tán  ezért „tg" módszerhez falva 
m edott .Mindent megtesz, hogy a  tá 
bor lakóit m agánzárkába csukja Az 
okkultizm us ez a  m ngánzárka. ahol 
az áldozat n Sátánnal « ; démonaival 
kerül közvetlen, d irekt kapcsolatba.

A z  okkultizm us bibliai gyökereit 
ku tatva felfedezzük, az Ellenszeg az 
em ber hiányainak pótlására éppen el 
veszített legnagyobb kincseihez na
g y in . hasonlót kínál, de A 
SAJÁTJÁBÓI*. A S átán  felkímklta az 
embernek Lten-szonijüságn oltására a 
bálványimádást, jövője biztosítására a 
jóslást, védelmére pedig a varázslást 
Az ember Isten mentő szeretotét figyel 
mén kívül hagyva, mindhárom szinten 
átlépte 6a folyamatában újra ós> újra á t
lépi bambán és gyanútlanul az akkuit 
határokat.

Láttuk, a  gyógyászat különösen is 
kiváló terület az okkultizmus terj<*z 
lésére. Az Ellenség a .gyógyítás" finom 
kukacát U a  ..horogra" tűzte. A gyanút
lan, jóhiszemű ki próbálók óriási á ra t fi
zetnek egy kis ham is ígéretért vagy 
átm eneti u»;ti javulásért, hiszen örök 
sorsukat veszélyeztetik Röviden át le 
kin tét tűk az okkult hatás és fertőzés 
lelki következményeit Világossá vált 
előttünk, ha Isten mentő, ébresztő sze- 
retete m eg nem könyörül a  magánzár- 
kába került álilozntokon, az őrük 
kárhozat várja őket

E hosszú, három előadást igénylő 
bevezető u tán , a következő, negyedik 
és ötödik előadás alkalm ával térünk 
rá  a  L-rtiu-./r-tgyógyászat tulajdon
képpeni tárgyalásáru  Először a  val
lás-filozófiai gyógymódokról, vagy 
egyértelműbb nevükön, az okkult 
gyógymódokról lesz szó és a  hívő em 
ber ezekkel kapón.-latos felelősségéről 
és feladatairól, vagyis az ébresztés 
szolgálatáról.

Á sorozat utolsó előadását pedig a 
természetgyógyászat -m egtartásra" ér
d e m e  részének n tárgyalására is  a  he- 
ly «  gyakorlat megismerésére szánjuk

I)r. E rd é ly i J u d t t
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Lelkészként -  presbiterekről (III.)
A gyülekezet előbb említett tagjaihoz 

a II világháború után református hívek 
is jöttek, jórészt a Tiszántúlról, üc Erdély
ből. Zalából is. -  F.gy részük kezdetben 
ján .1 templomba, de lassan elmaradtak 
a politikai tiltás miatt. Mcgkérkc/ésúk 
után elindultam feléjük, őke; felkeresni.
-  De ezt mondták; némelyik presbiterünk 
is: ..Nem érdemes, ezekhez elmenni Tisz
telendő Úr!" Részben igazuk volt. mert 
ilyen is megtörtént. „Szaladjatok cl a ren
dőrért. m a pap!” -  kiáltották a szom
szédoknak. -  De egy a Tis/lántúlrúl ide 
jött 8 gyermekes édesapa odajött hozzám 
s így szólt: ..Tisztelendő' Uram! Úgy sze
retnek én is megtérni (azaz templomba 
járni!), de látja 8 gyermekem van. éjjel- 
nappal kell dolgozni (traktoros volt), 
hogy kenyerünk legyen." A gyermekei 
azonban ezután eljöttek rendesen a vasár
nap 1/2 9  órai gyermek istentiszteletre.
- s konfirmáltak :s. -  Az ide jött refor
mátus testvéreink nagy szegénységből 
lőttek, némelyek a tanyavilágból, s imi- 
olvasm sem luduik, mert az apa Katona 
volt. s a tanyai iskoia meg távol volt a 
lakásuktól. - !> nagyon megörültek, ami
kor a holland testvérek őket felfedezni 
hozzánk eljöttek, s némi segítséget nyúj

tottak, majd később postán nekik csoma
gokat küldtek, s őket meg is látogatták; 
amire választ kellett küldeni valakinek, 
aki tudott nekik írni-olvasni. A szere
idet nem lehet elfelejteni! -  A mostani 
évben kb. 60-70 református gyermek jár 
a vailásórára ebben az egyházközségben.

S külön is érkezett (1%0 kórul) egy 3 
kisgyermekes Család egy pesti, illetőleg 
pestkörnyéki egyházból, s az ottani ifjú
sági körből magukkal hozták élő hitükéi. 
-Gyermekeik idővel (7-cn) lantul, ének
léssel duettet is dinekéivé dicsérték 
az Urat. -  Az édesapát Győrfy Lászlónak 
hívják, ak: Tóth József idős kántor elő 
regédévé, halála urán most a gyülekezet
nek nemcsak presbitere, de orgonistája és 
gondnoka is leit.

A gyülekezetbe jött egy rokon baptista 
lelkész öreg özvegye tdős nagy leányával; 
ól itt temettük cl, - leánya Kiskőrösről to
vább ts küldi ünnepi köszöntőjét.

Urunk vándorútra küldött bennünket, 
hogy egymásnak örvendezzünk, s majd az 
orok hazában megérkezve Krisztus 
Urunkkal együtt békességei találjunk, s 
megpihenjünk.

I)r. llulázs László

Szászrégeni csoda
Saját szemünkkel sőt fülünkkel 

gyözódbottúnk ro g  a szászrégeni prés- 
síé-u-n szop szolgálatáról. Valóságos ta
vasz1 zsongás részese- lehettünk Április 
24-en vasárnap délután *6 zömében 'o 
:.isi retoirrótus énekkar találkozóját ren
deztek meg templomukban

Marosvásár helyi elhagyva, a Teleki- 
család ósi faivan: Sáromborkén és Ger- 
•lyeszegon «uha adva a Görgényi havasos 
•övében talajuk Szászregent E vasárnap 
Céiuíán a górgény. egyházmegye énoxka 
•a s  t -2 szomszédos énekkar zengett 
zengodnzett Isten dicscségé-e, egymás 
örömére omibci jutott a Budapest-Kő
bánya- Egyházközség 45 tagű csoportja 
rak is.

A közel négyórás nagyszabású prog
ram szervezője a helybéli presbiter um 
Több. mint 500 énekes rótt osszo A te1 
jesség Igénye nélkül említünk néhány 
nevei Marosszentgyörgy Nyárádszers- 
ca, Akosfalva Disznaio. Ge.'nyeazeg, 
Magyarrégen, Ma/osfo falu. Magyarré
gen

Egy-wgy énekkar 10 perc műsoridőt 
kapott, s álta!3ban 3 énekel éneken Egy 
halléj at egy klasszikust és egy magyar 
szerzet Ha mogomlfljúk azt. hogy ez 
utóbhioK között szerepelt Kodály Zoltán, 
Gárdony s az előbbiek kózóti a  Nabuc-

coból egy kórus, vagy Beethoven es 
Haydn, még nem mondtunk semmit 
Mindezt azonban olyanok énekoltók 
akik egosz óvón át kapálnak, kaszáinak, 
iskolába járnak, gyermekeket nevelnek 
-  vagy neveltek akkor mái kezdjük 
érezni az esemeny nagyságát é s  nagy 
szerűségéi Melyik magyarországi egy
házmegye az. mely ’6 kórust tud állítani 
20-50 taggal?

A végén a  szászrégeni 52 tagú pres
bitérium 5? tágú kórusa (•) búcsúztatta a 
löszt vevőket a  .Hallgass meg Izrael pász- 
1o?a\ s  a .Térj magadhoz drága Sión" 
kezdetű énekkel Egy ev múltán újra ta 
lélkozunk'

Nem vöt zsűri, nem volt pontozás, 
.csak' órörrte' érek é s  A presbitérium 
gondoskodott arról is. hogy ez a  hatalmas 
tömegei mozgató esemény csendben, 
gördüékonyon nola^on Nem volt tétová
zás, sem tolongás A szereplők a  parók a 
dióía|a alá vonullak teara süteményre, 
miközben a  következő csoport már a he
vükbe lépett S ha befértek a  templomba, 
ók s  oepréseiódtek

Erdély legkisebb egyházmegyének 
egy kéből 16 énekkar1 Vájon háry p-es- 
bite- hűséges szolgálata áll e tény mö 
gótt?

P. V.

M ilyen e m b e r 
a  p re sb ite r  

a  g y e rm e k e k  
sz e m é b e n ?

E kérdés-felelet 1993. nov. 
10-én. az ABA-i másodikos 
és harm adikos általános 
iskolás hittanórán készült.

Feleletek:
Református!

-  Jó  ember
-  Hűséges Istenhez!
-  Jó  szívű!
-  Hálát ad mindenért! 

Mindenkit szeret!
-  Imádkozik!
-  Követi Isten szavát!
- Órcá hallgat!
-  Minden vasárnap ott van 

a templomban!
-  Ráveszi az embereket, 

hogy járjanak templom
ba!

-  Ráveszi az embereket, 
hogy kövessék Jézust!

-  Irgalmas!
-  A l»etegekért imádkozik!
-  A más baján segít! 

Tanítja az embereket!
-  Dönt az Egyház anyagi 

dolgaiban!
-  Nem hazudik, nem csal! 

Kedves!
-  Isten szavának enged!
-  Isten útján Jár!
- Istent szereti!
-  Nem durva!

Hívő ember!
-  Nem csapja be a gyer

mekeket!
Szereti a Bibliát és tanul
mányozza!
Mcgbocsájtó!

-  Segítő-kész
-  Nem verekszik!
-  Ismeri az énekeket!
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„HAZADNAK 
RENDÜLETLENÜL...”

„Hallottad a szel: „rendületlenül". Midiin fbl/rngi myriúd 
ajak. S a millió szív egy dalon hc\iit...V  kérdezte 1860-tun 
Arany Jóm* fRendületlenül c. nagy versében) Vörösmarty 
Szózatéra utalva. F.grcssy Béni zenéjével okkor mik több. 
mint másfél évtizede a nemzet kedvelt éneke volt. sőt mft; 
megzenésítése elüti Is -  jegyzőkönyvek bizonyítják a 
leggyakrahhan szavalt vers volt híres kollégiumainkban. Jog
gal tekinthetjük tehát Kölese-) Himnusza mellett -  második 
nagy nemzeti énekünknek.

Arany János még nem tudhatta, nem «  sejthette, hogy 
akárcsak a Himnusz szövegét, amelyről legutóbb szóltam 

-  száz évvel később majd a Százaiét is meghamisítja 
ugyanaz a miniszteri akarat. Vörösmarty költeményét azóta 
éppúgy helytelenül éneklik sokan, mint Kölcscyél. s „a 
millió szív" nem ..egy dalon htívűl". Ezúttal nem a mc- 
lizmékknl (hajiításókkal) volt baja az illetéktelen beavat
kozónak. pedig bőven élt e lehetőséggel a zeneszerző, mint 
a mellékelt kotta mutatja. Az elsőt és az. utolsót megnyúj
tással szokta ugyan helyettesíteni bizonytalan éneklési 
gyakorlatunk, de ezzel legfeljebb I gressy vitatkozna. Mini 
irodalmár, csak a vers feltétlen védelmében érzem nugam 
illetékesnek, a dallam helyes vagy hibás éneklésének a kér 
dósét a/ étvckiaiiúnskra bizorn.

Mültkor kifejlettem m ár első u költői szöveg, ahhoz iga
zodik a hozzá szerzett dallam, Vörösmarty (nnnt vala
mennyien jól tudjuk) ezt írta: „Itt élned, halnod kell." Egrvssv 
két zenei hanggal megtokkitta a vershez írt dallamot, s Így 
megismételtedé az élned szvit. Ha szigorúan vesszők, ez is 
módosíthatja kissé a szövegel, de nem tesz hozzá semmi újat. 
és -  c/i igyekszem bizonyítani -  teljesen megfelel a költő 
mondanivalójának. I gressy nyilván úgy gondolta, ahogy mi 
is érezzük, hogy erősebb hangsúlyt kap az élned sző. ha éne
kelve isméiéi.i.<. Kitöllhcijük teh.il a kél hanggal hosszabb 

dallamson. anclkui, hogy a költő szándékát megváltó/tatnók: .Jti élned, élned, halnod kell."
Egészen a mondott rendeletig így énekeltük, nagyim helyesen. Akkor elkezdődött uz J i t  élned ér meghalnod kell" éneklése, majd 

a háború után az ének mellőzése a bolsevista ideológia alapján. Mai református énekes* onyvunkben és a Hozsanna c. katolikus nép- 
cnekeskooyvbcn sincs benne a Szobit, lmod.'lom. csak műfaji megfontolásból Valóban nem a hitről szívó. Istenhez forduló himnusz, 
hanem a magyar népei megszólító hazafias rapszódia A magunk háza előtt söpcögctvc: szemlém a református ér.ekeskönyvbcn az.étt 
tenne lehetne ma ahogy a harmincas években benne vall (a „Kezdő és zátóénckck" sorában a Himnusz mellem 37. és 38. « .). 
legfeljebb a  Himnusziioz. hasonlóon elkülöníthet nők az énekcskönyv vígén. Hiszen - remélem mi nemcsak (történetesen ide vetődött) 
magyarországi, hanem sokkal inkább magyar rcftrmáiusok vagyunk, mint hitvalló Őseink .s voltak. Tehát a hazaszeretet nagy költeményéi 
egyházi ünnepségeken és temetéseken is magunkénak érezzük és énekeljük, különösen, ha a nemzet cfjy<gy nagy fiitól kell örók 
búcsúi vennünk; valamennyien valljuk ugyanis Arany Jánossal: „Nekem áldott az a bölcső. mely magyarrá ringatott'*.

Nemcsak a református énekcskí«iyvben volt benne az élned szó ismétlésével ez a verssor. Kezemben van például az 1Ü3U-.K kiadású 
Magyar Cscrkészdaloskönyv. abban még a helyes szöveggel és dallammal található mindkét nemzeti énekünk. Mintha a második vi
lágháború borzalmai felé tántorgó ország jclkéljts tette le i volna a Szózat rendeleti meghamisítása. Nem az élned szóra kerüli így 
a hangsúly, hanem az ige kér ős meghalnod™. Hányon és hányán lenek Áldozatai az igekótővel nyomatékos lton kormányakor amak (előbb 
a Don-kanyarig elvezényelve, majd hátrálva a Kárpátokon kívül és belül, azután hazánk területén is. már nemcsak katonák, hanem
fegyvertelen lakosság is nagy számban):.....és meghalnod ítéli." (Szabó IVzső az okát is megjelölte 1936 bán „Az utímpiász, tanulságai"
c. keserű írásában: „hogy a németeknek Bagdadig '.erjedjen a birodalmuk” ) Meg kell halnod, meri így akarja „tíz erőszak bűvöletében" 
{hogy József Attila „Hazám" c. versét is idézzem u kor nagy dokumentumaként) rosszul, felelőtlenül és igazságtalanul intézkedő kor
mányzat.

Vftrüunarty ncn*. ezt mondja a ő'zdzaitvin az E.grewy-dallam az élned nyematékositó ismétlésével még kevésbé, hanem csak az. 
emsén sors ismert. Isten akaratából elkerülhetetlen végét közli velünk újra, a hangsúlyt egyértelműen uz Isten szerinti szép, értelmes, 
dolgos, hasznos életre teve. mint korábbi híres versében is: „Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemeshekért. Előttünk 
egy nemzetnek sorsa áll Ha azJ kivittük a mély sűlycdésből. S a szeliemhnrcofc tiszta sugaránál Olyan magasra tettük, mint lehet, 
Mcodhatjuk. térvén őseink porához: Köszönjük elet! áldomásaidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

Térjünk hál v»«»i a Százat éneklésénél is -  mint a Himnusztnál tíz eredeti váltiwathoz! Sokkal jobban kifejezi \í)tű$muity mon
danivalóját. a mi mai életérzésünket is, és mindenekelőtt bizonyára kedvesebb Istennek is

'  < 0-1l -l— r i

- licit, él-ncd, hal • nőd kell.

I)r. Itoduluv (íéza
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E m l é k e z e t e s  p r e s b i t e r e k

A két Wesselényi Miklós
(1750-1809 ill. 1796-1850)

Az apa és fia élete pontosan egy 
évszázadot ível át. Micsoda évszázad 
a m agyarság életében! Mária Terézia 
vallási türelm etlensége. 11 József csá
szár .Türelmi Rendeleté A M artino
vics-mozgalom vérbefojtása. Reform
kor. Szabadságharc. E rövid felsorolás 
is érzékelteti, hogy milyen viharzó 
tengeren hánykolódott ekkor is né
pünk hajócskája. De nagy szükség 
volt a jó korm ányosokra. Á két Wes
selényi Isteni ajándék volt népünk
nek. Az apa: a nagy rebellis. A fiú: 
Princeps juvenis hungaricac. Azaz a 
m agyar ifjúság fejedelme M indkettő 
egyháza presbitere a szilágysági egy
házmegye gondnoka, az ősi kolozsvá
ri, zilahi, nagyenyedi kollégiumok 
főkurátora.

Nagym últú és nagytekintélyű p o 
litikuscsalád tagjai. M indenki sokat 
remél t<51ük. Férfi ágon egyik elődjük 
ország nádora. Anyai ágon Dávid 
Polyxéna asszony: nagyon komoly 
teológus. A nádor-előd István szer
vezte a m agyar főárak Habsburg-el- 
lencs összeesküvését. M ozgalm uk 
sikertelen volt. Egyreszük kivégzése, 
másrészük földőnfutóvá-tétele álla! 
teljesült Kellőn ics érsek hírhedt prog
ramjának első része: a m agyarokat 
koldussá kell tenni. Hátra volt m ég a 
katolikussá, (Habsburg pártivá) ts  
németté tétel. A m ásodik célkitűzés 
szenvedő alanya (szám talan társával) 
az idősebb Wesselényi volt

Egy rom antikus, ifjúi hőstett ind í
totta cl az eseményeket. Kedves b a 
rátjának, katonatiszt társának húgát: 
Cserei 1 lelenát szülei kolostorba zá r
ták, hogy apácát neveljenek belőle. 
Az. apa gazdasági és politikai m eg
fontolásai játszottak ebben közre A 
két jóbarát megszervezte a leány 
megszöktetését. Wesselényi -  ki még 
soha nem látta Helénát -  azonnal fel
eségül vette őt. Ám de C2  időben -  II. 
József császár Türelmi Rendeleté előtt

szigorúan tilalm as volt a vegyes 
v.dlású házasság. Csak egy esetben 
kaptak volna engedélyt: ha Wesselé
nyi katalizál. Ehelyett egym ásutánjá
ban született négy gyermekét 
reform átusnak kere-.ztelteltc meg. Az 
állam egyház gépezete azonban bein 

du lt. A négy gyerm ekes anyát bezár
ták a szebeni apácákhoz, a gyerm ek
eket elszakították tőle. Mind a négy 
meghalt. Ot ezek után kiengedték, ám 
férjét más ügyben meghatározatlan 
időtartam ú -  akár életfogytig is tartó 
-  várfogságra ítélték és a hírhedt 
Kufsteinba vitték. Börtönének fala há
rom és fél m éter vastag volt. Itt csak 
azt lehetett érzékelni, nappal van-e 
vagy éjszaka. Ráadásul a kemény 
Wesselényi m ég szigorított ónm aga 
helyzetén. Am ikor ót év után „kegye
lem"-bői kiszabadult, egész életében 
vallotta: „A császár szenvedni megtaní
tott. de félni nem !' Ezután tizedik 
gyerm eknek m egszületett az ifjú Mik
lós is

Miközben az  édesapa tekintélyes 
politikus és egyházának többszörös 
tisztségviselője lett. s m inden percét 
a közjóra fordította, valóságos politi
kussá cseperedett a kis Miklós is. 10 
esztendős korában m ár megycgvűlé- 
sen szólt a felnőttekhez. 14 éves ko
rában a zsibói tem plom ban papír 
nélkül m ondotta a pünkösdi prédiká 
ciőt Az apa Kolozsvárról hozatta a 
legkiválóbb nevelőket fiához: Tőkés 
Jánost, a későbbi marosvásárhelyi 
professzort és a korán elhunyt Pataki 
Mózest, aki 10 éven ál nemcsak ne
velője, lelki vezetője, de egyúttal apja 
és barátja is lett az árvaságra jutott if
jú Miklósnak. Amikor a két ifjú, aki 
a bécsi kongresszus eseményein jelen 
volt, majd Budán is résztvet! a bécsi 
császár és az orosz cár ottani m ula
tósain. 1811-ben hazafelé m enet m eg
látogatták -  nagy kerülőutat tévén -  
Széphalmon a nemzet nagyiát: Ka
zinczy Ferencet. Két napot töltöttek 
együtt Távozásuk után írja Kazinczy 
Berzsenyi Dánielnek: „Európának is
teneit látta Buda. Széphalom Wesse
lényii és Patakyt. Mellyike láta 
többet?". Wesselényi ekkor tS éves 
volt, Pataky Mózes pár evvel több,

Palaky Mózes korai halálát köve
tően Széchenyi István lett a barát... 
Együtt utazták be tanulás végett Eu
rópát. Együtt álm odoztak a m agyar
ság jövőjéről.

Wesselényi igen fiatalon m egörö
költe apja tisztségeit. Nemcsak Sző

kébb megyéjében, de  országgyűlésen 
Hatalmas célokat tűzáit ki a virágzó re 
formálás iskolázás további fejlesztését, az 
általános jobbágu/clszalvditást, a nemze
tiségi kérdések megoldását. Ffatalmas 
vagyonát, amit folytonosan növelt, 
ezekre a célokra áldozta. Amikor pl 
M arosvásárhelyt a habsburgpárti fő
ispán ism erve ellenzékiséget nem 
adott neki szót azzal, hogy ő  nem m a
rosszéki birtokos, a helyi nemesség 
perceken belül telkei adom ányozott 
neki. O viszont iskolát alapított rajta 
Emléktábla hirdette az utókom ak. 
„A dták a székelyek Wesselényinek 
hazafiságáért. Szenteli Hazafiság fej
lesztéséért a Székely Nemzetnek Wes 
selényi*.

Végül ő is apja sorsára jutott. A re 
form átus egyház többszörös fők ura 
tora. a m agyar ifjúság bálványa, 
felségsértés vádja alá került. Kölcsey 
Ferenc lett a védője, ki sajnos a tár
gyalások előtt hirtelen meghalt. Ek
kor jött a nagy pesti árvíz. Miközben 
m indenki csak m agát mentegette, 
vagy a több, m int kétezer összeomlott 
házat (Pest házainak fele) fosztogatta, 
Wesselényi kb. 600 em bert mentett ki 
72 órai megfeszített m unkával a D u
na áradatából. Több évi börtönre ítél
ték. de mivel közben megvakult, 
szabadlábra helyezték Majd egy évig 
nem engedtek holttestét Zsibóra vin 
ni és tisztességgel eltemetni. Alidig a 
mai Kálvin-tcri tem plom  pincéjében 
nyugodott.

Jelm ondata ez volt: Nunquam retro 
Soha nem hátrálok meg. Berzsenyi Dá
niel így méltatta a még ifjút:

„Csak sast nemzettek a sasok.
S nem szú! gyáva nyalat Mubia
párduca ~

Temetésén Nagy Péter kolozsvári 
püspök Wesselényi jelszavát Jézustól 
eredeztette: „Aki kezét az ekeszarvá 
ra veti és azokra tekint, melyek meg 
ette vannak, az sem m iképpen nem 
méltó az Isten országára.” A  „S'un- 
quam retro'  legyen az egész presbiteri far 
jelszava.

Papp Vilmos
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Balatonfüredi konferencia

A D u n i-íu i Református EgyházKeruiet szervezesétam tartott gond- 
roic konferenciák első cscportiának ta-ácskczásátö amelyet 1934 
‘eb-vár 24 és 26-a kozott tartotta* Balacontüreden

Az előadások témái kózcct szerepe: a Magyarországi Református 
Egyná2 felépítése, múkódóképessegu. súlya és szesze a társadé- 
ionian éppúgy mint fla'.is Tibor előadása a gondnokok, presbiterek 
'eidőssfrgőrői a TŰkődosórt a irűkcdtetésért valan -t beszámoiő a 
Prusbitori Szövetség janu.Y közgyűléséről

A konferencián, matyót e Mezptctdi Reformó-uá Egyházmegye lui 
Készei szerveztek és vezette*. a résztvevők közúti Iöc-s  iginérés is 
Készüli Ebből kiemelném, hogy a résztvevő*. éllagoa életkorát tekintve 
az t&34 februárjában megtartott konferenc.a résztvevő átlagosán 3 
év ve voltak fiatalabbak az elázó év. kontáron:: a áilivtos életkoránál. 
Ami azt is lelenli, nogy több .tiaiai«.o- 
rú‘ gondnok kenői tíőközben a gyű 
lekezelek élére. nnoen tekintetben 
örvendetes vet a tiatalodás ténye ma
gában is Másrészt egy kéroí vet bo 
csátcttunk közre a jéentoví* köztit!. A 
kérdőívén ar'a lettünk volna kVáncsie* 
egyrészt hogy m yon témáról hnlono 
logszvescbbo".. hogy őzzel meg- 
kőnnyísüfc n legkózeebb konferencia 
mi^sze-wzését és begy cfyan eőedá- 
sok fw-gczzonnk el, ameryek leginkább 
e-deklk a p'esc4eie».et. gordnokokai 
Másrészt m y en téma kidolgozásában 
véial-a -észt hegy lehetőség szerint * 
derísúk a .civil kurázsit', vagyis b z>  
nyos témákban kik lehetnek a 
szntvozők munkatársai A kérdsrvek &e- 
érkozáso után n cgkönnyeíten a r  aia&tnartu* meg -egy .ku-ázss 
váiat-ozók' nem ige- akodtak. de a beérkezett 2 B •i-dótviő az nlfitbi 
-égy fémói leheted csszegez-i.

V) Az rf.úság icvc<9 9 íven sze-epelt
2. ) Továbbképzés 8 íven szerepe*. (evarvgézáció. m sszo)
3. ) A Református Egyház szc-ece
a iórsadalomcon ma és holnap 6 v e - szerepet
•f.) Htoktatás 4 íven szerepeit
A fenti témák nieg.eiólésáho.* a szóhasználatot is a kérdőívtől vettem 

kölcsön
Mindegyik témakörből sze-etnek egy-c-gy kérdési kcnkréT-t kbzre- 

bocsáía- vnlnminl az ott haszna: kérdőívek is hálna kőzhasznúak 
lőhetnek'

írre néhány példa a kérdólvekrár
-  8601 László (72 év) Takácsi,
Milyen lehetőség van az-a hogy 0 39-40 éves fiataok keskeny 

úton Járjanak'? M y t— kiluitósng van arra. hogy az  örpusztítók 
országa no lojyünkt

Vn'g.1 László (60 óv} Tatabanya,
Tri&ncnnál i»szo* tolt magyar re*, gyű eko/oto* é  <rte, a  lelkész 

képzésük hazai segítése Svájci, ne- and os skót ref egyházi é  st 
es szervezet

skoakóteles meg-eresztell gyereke* nyitvántattáss és szüto k 
megkeresése évenként. Egyházi törvénybe kellene fogtam ezen 
feladatot a preatití.- umo* rús/úro

Ebben a  tönnko-bon figyelem ram ellő meg dr. Csenő Istvánná 
Tóin Gyöngyi (69 óv) Barcs vélemé
nye. aki a továbbképzésben a .leikT 
képzésre teszi mindenekelőtt a  hang 
súlyt

-  Sárközi Tamás (51 év) Baaton- 
fűzfő;

Az egyház lenlletén alkalmazott 
törvények rn-.o©-<*ok áltni okozott ne
hézségek

-  Halászi Attüa |4 i év) Nemosded: 
A kíó-egedő és a  k -segyházak neg-

stvgitése III ‘enntartása.
Foocx Lászióné (43 év) Csősz. 

H to ta tá s  az áttalános iskolában t  
lusági rn irká t végző lelkészek eliada 
sa, nők részvétele a  Pres& té'iim ton

-  Horváth György- (59) Botatonke- 
nese

Az -ükelás gyernie*ek ii.tcktalásá-ó kí végezze  a  lelkész vagy
hitoktató?

A lelki nevetősben tudna-e az állam sogrleni és hogyan?

A kiragadott szemelvénye*. pusztán tájékoztató, figyelem'elkei- 
tő jeiegűok azok szám éra akik hasonló konferenciák szerve
zésében  fáradoznak, s egyben se g tsé g  13 kívánt lenni Abban 
az csatben  ha gondnokaink, presbitereink érdeklődési korét ki 
vonnánk felmérni, hescnló kérdő w el, term észetesen komolyabb 
szervezéssel igen komoly konzekvenciákat vonhatnánk In

Gonczó Sándor

Koaves irneptvég szin^lye vpt rnárcius 
26 ár. o d-náríűi Pázmondfaiu refűkmátus 
Wmpoma. II! re-dezett ko-fororoál fi pépen 
egyházrncgyo ot-ókségo 64 PftZirándteíu- 
Gy-írsfk} egyhézTközvégénok proobtériura 
Sok gyülekezetből érdeklődő eg.+ór-iryo* r. 
ol.itogettak a ^le» napra így zsúfolás^ mog- 
toll nz áru templom.

Mikor gyjokezetunk t>Z.ibu5Z0 megerke- 
zott. rráns mor.oygó, kodve* embere* o^.ak 
bcrv'ür.vzit kázről-kézre Az Is-vm-házában egy • 
más után csendetek fo  a szobervj szebb éne
kek, szárnyaló orgoroszeva a  dí.-.sé-et- 
mcrvSástja valósággal bdercmogto*. .íz crívj 
tomplcm taln

A bensőséges tnálkozó .Maiydi ir^cs <w- 
poroo áh.itfitávfi! kezdődött 1 Péter t .3 alapy.vi 
rirSotto ez Igét .Romfnység r^lku rxrrn lohol 
,ó presbrton azogéat -  la-vtotta -  Pcmcry 
ségúr-k najlocfe^o ez út végén ránw váró Jézus 
Krisztus A mai ember erecr-ie-^-ek aopnn 
akar romólnytol^os ctciot óm. pkdig a  remérry 
seg szüli uz evodrenyt 5 non tortfi'Nu-

Ezek után dr. Tűr Lajos T.msztei. az egy- 
hAz-rogye tsrloe lbei p-osblcro szól arról, rí 1 
a református egyház politika küldetése ma

PRESBITERI KONFERENCIA 
PÁZMÁNDFALIN

UgyeriaZ, am. n 16 század óta tayomolnsar, 
Isim dösfeége n é  el! nécürvc szdgóala. A 
megyáru-szag relormálussog a coVgárosodés 
n -dctíie ós va'alöo volt; hircctto és művo-to 
fiz egyér. képessegek kíbcntav.oztotásá: íCs 
és nagy iskcléba-' - Wagycnyedtői P ápág  
Csurgóg hros kollégiumok protesszoiM és 
nőverdeko szoígéték az sgyolemes magyar
ság ügyé*. A Sizoryságtovő rr-ni sztár mordfi. 
rivolinat a templom laar. olvas hasd b d ia  
Igével tette hargsú^xcseá ,»-a Isten vol~nk, ki
esődé eHtriu"Jr?'

Két kicsi leányKa - Pár kozscg&á i.trlok 
csengő hangon b-.dia történőtöké: időzött, 
-osszen hbéllamJ a Szentirásoó A mezőö-ra 
Tatai ok énekli ordása útin cfr. Szerbó György 
cnesd  o-v>oe a gyári gyülekezet wesbtoro, s 
egyben gond-cka kiemel km a r  iíúsóggá kap 
csdalQS oitndckrol, feladátokrá bőszét, -ang 
súlyozta a  j ö  egyuttlétek' Iont osságot Mit 
tesz-ok a presb:ere* mért, nogy liottéjork. a

korárriy»o<! -tér is együtt m-v.-^nnr*'. a egrhá 
zur+ban bütos logódzet k^crvki nogy gyzrro- 
ZPtmrkben lOtborr'érezzék mag-kat rrv-1 o dsco 
z.V». C|SZí*áz6 J lí» áU r'’ A választ ős a meg 
d i f i t  az • Konnr»us 3,11 lgé|étiori U'*ai-k. .f.toc 
rrta hnor.mcnhi’noi serki sem vefol 0Zi>' kvu 
mery voflatntl. imcy a  Jézus Kászfus'

Bányai Ferenc wpores a  Uimosva/I yvu'e- 
kezoi údvoztetét hozta Mdiyás Lajos eepeves 
r ülo Laos vo-sór szavalta «• .A p»<«z>uy‘-l 

A dőidólt dr. Máriajs V-.hay pusyx* zársza- 
vévol őrt véget M-ndamvaó(árűk fő úzor.otfi 
..Urd^n ország tzuioszo, lolpkórve a tiszta cr 
kok:*’ Ne szűri Úri* mog ozőrl imádkozni a 
Nogyráton sem hogy Hazá-k etíft é s  úgyse 
gcs maradjzn'

A 90 75Clüir SWk verse <n a  Hér-rkiSZ Zárta 
o ‘do^ he totón ogyütttólef

A pázrrándfauí gyülekezet osazenyai, lel 
készú* Szslay Utazó őr*szer‘<argolt irányliá- 
sávo. dér oázisán vordógül áP.ik 0 táhhszáz 
lóryi hallgatóságot. Nagyon ér Jtem, l>ogy győn 
gyülerezctcm lelkipásztorával Horváth fm i1 Ti
borral és a rxcsb •.o-'-irsakkal együtt ón «  ré
szese lövettem o^-ok a  szép alkokéinak1 

Mészáros Sándor né
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TISZÁNTÚLI KRÓNIKA
Nyírségi presbiterek népük 

jövőjéért

Április 16-án a nyíregyházi Kálvin lóri tienpínm tárt kapui várták 
az .Áldott áhítatra*, „gátakat sodró zsoltárni' és az országot ű|jáépílő 
szolgálatra kész eklézsiák presbitered

A gyümölcsösök virágoznak. A fagyos tél már csak o:míz emlék. A 
sziveket a gyümölcsérletó nyár reménye melegíti Az cgyhá/.sorvasztás 
ideje elmúlt -  Reméljük örökre -  A mennyei szüretig azonban még 
sok. szolgálat vár Isten munkatársaira. E munka jó felkészültséget i* 
fokozott hűséget igényel

A vendéglátó nyíiegyliázoi cklé/.sl-t lelkipásztora s az egyházmegye 
esperese Sípos Kióul KíXflny bibliatanulmánya ezt szolgálta Pál apostolt 
idézte .. amelyek hátam mc-gctt vannak elfeleitvén. azoknak pedig 
amelyek elöltem vannak nékik dőlvén, célegyenest igyekszem...” (Fii.
.\t.V-t4) Dr Rtxindr Ákos a gyülekezel főgrndnoka és a Zsinat világi 
elnöke meleg szívvel és nagyszerű hivatás-ki itatással köszöntőt le az 
egybegyűlteket. Púpp Vú’tnot Budapest-Kőbányái lelkész a presbiter lel- 
kuletérői, céljairól szólt Kulón hangsúlyt kapott a testületi es szolgálati 
kapcsolat kérdésköre.

Térvény könyv ün k kimondja, hegy a presbitérium a  gyülekezet lelki ts anyagi életének irányítója Tehát nem az egyiknek, vagy 
a másiknak. Hanem mindkettőnek együtt. 2Mózes lh,21 lanitása szerint a presbiteri nem vagyona, társadalmi helyzete, nem sze
mélyének külső jegyei, hanem lelkisége teszi alkalmassá hivatására Ezt pedig nem hivatalnoki sem nem bérmunkás, még kevésbe 
valamiféle „ahogy esik. úgy puffan" szemlélettel, hanem igaz katonás elszántsággal kell végeznie. A presbiter ugyanis nem egy
szerűen „kibic". s még csak nem is egyszerűen „népképviselő", hanem Izrael tagja, s mint ilyen az Úr Itarcosa

Több felemelő és hizlaló bizonyságtétel hangzott el. Szép jelek arról, hogy sok presbitérium és presbiter szívében él az. „imádkozzál 
«* dolgozzál" szándéka. Őr község szentegyházának presbiterei az idősek napközijéről számoltak be, melyet ők maguk tartanak 
lenn Mások má: működő, s a ki /Hjévcwn induló iskoláikról hozlak szép híradást. A presbitcrkoníercnciát befogadó nyíregyház) 
gyülekezet is hatalmas tervek mcgvalásitásán (áradozik

Reménységgel biztatnak a gyümóksóskerlek. j  szépen megmunkált -  jogos tulajdonosaikhoz visszakerüli -  ioldek. Reménységre 
jogosítanak az eklézsiák Ámde senki ne feledje el, hogy a virágzástól a gyiimoicsszedésig még sok és fáradságos a munka A
kitartó és szakszerű presbiteri szolgálat

P. V.

„A pásztor és nyája"
H olland magyar presbiteri konferencia Szentesen:

A Békési és a Csongrádi egyházm e
gyék a holland református Funda- 
ment Alapítvány m unkatársaival 
közi Ken presbiteri konferenciát tartót - 
luk. Mintegy kétszáz résztvevő tanács
kozott a Kiss Bálint Református 
Általános Iskolában a gyülekezet 
pásztorolásának m indennapi felada
tairól

Cs. Kiss Andor gyulai lelkipásztor 
megnyitóját és Jr Rebeli lőzsef polgár- 
mester köszöntőjét követőien Kádár Fe
renc esperes hi nietet: Igét a 2 Mózes 18. 
alapján. Hangsúlyozta Jetrö tanácsát a 
mar Mózeseknt.-k. azaz a gyülekezet 
pásztorainak is meg kel! fogadniuk: dl 
ÍÍKjr jA maguk mellé munkatársakat a ter
hek hordozásában. Nemcsak a szükség 
kívánja ezt, hanem Istennek az a bNcs aLi- 
r.:ra, amelyet a kálvini egyházszervezet 
szén előtt tart: senki ne maradjon egyedid 
a szolgálatban.

K láger teológiai tanár bevezető el
őadásában arra irányította a figyelmet, 
hogy a ptvsbiterség egyszerre munka és 
Istentől kap:.-!! tisztség. A presbiterek fel
adata a gyülekezet aktivizálása és veze 
tése. Ne a tagok ftduett, hanem velük 
együtt, rájuk felügyelve, a lelkipásztor 
ige: irányításával végezzék az egyházi 
teendőket Ismeriék föl a nekik adott 
ajándékokat, a helyüket, s megfelelő 
munkamegosztással, egyíiít teljesítsék a 
|6  Pásztor akaratát. A délelőtti és a dél
utáni megbeszélések négy csefwrtban foly
tak, az egyházközségek helyzetére 
fordított figyelemmel: a nagyvárosi, a fa
lusi. a sz/irvdnybmi és a kisevívégi helyzet- 
ben működő gyülekezetek küldöttei 
vitatták meg gondjaikat, örömeiket.

A délutáni plénumot Nagy Ferenc Jó- 
zsef miniszter, a Presbiteri Szövetség el
nöke bátorító szavakkal üdvözölte. 
Majd a teljes ülés meghallgatta dr. R. v. 
Hi'uiiv.'ii'gen M H OusfiT/mís lelkészek.

valamint |. Colijn és K. láger tanárok Ör
sed n.\>'ó/ár a csoportéi megbeszélésekre. 
Valamennyien kiemelték a személyes pél
damutatás. a bibUmsmerel. a gyüleíezeiis- 
meret és az ifjúsággondozás fontosságát.

Ezután Sállá Tíoor. a Presbiten Szö
vetség főtitkára mondott igei köszön
tést, hangsúlyozva azt, hogy a presbiter 
személyes Krisztus-hite előfeltétele min
den munkának. A zánááhitaton Sípos 
Tass Töhötöm Békés megyei főjegyző 
prédikált, hirdetve a Fii 1,21 igazságát: 
ne mástól várjuk a kedvező változáso
kat, hanem attól, hogy a bennünk élő 
Krisztus változtatja meg életünket.

A konferencia rvndczői nevében La
kar Ödön Csongrád megyei főjegyző k ö  
szónte meg az előadók és a szervezők 
munkáját, áldási kívánva a résztvevő 
presbiterek szolgálatának folytatására.

Kádár Péter
lelkipásztor
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A presbiter közéleti felelőssége falun
Presbiteri konferencia, 1994. március 26. Kálvin téri templom

Bizonyságtételem alapjául a Máté evan
géliuma 15. rész 29-39. versekben leír: lör- 
léneiei választom. Urunk megszánta a 
sokaságot. Nemcsak a betegeket gyógyítot
ta meg. hanem olyan mindennap: szükség- 
IclüknŐl sem feledkezett meg, mail ez 
étkezés. Szánakozom it sokaságon, men há
rom napja vannak velem, nincs m:l cnníök, 
messze laknak, felek, kidéinek az ülőn.

Sok olyan példázatot lehetne előhozni <i 
Bibliából, ahol Jézus emberi nyomorúságot 
enyhít, társ&Jalmi igazságtalanságot osto
roz.

Bennünket olyan kútba helyezett el a 
történelem Ura, amikor az események igen 
felgyorsultak körülöttünk. A mi nemzedé
künk már annyi történelmi fordulatot él: át. 
hogy alig győzzek számontartiim. Elvesz 
tettük az első világháborút, át remegtük a hi 
tet, családot, hüzáfiságot romboló kontúr.?, 
elsiratltrk a trianoni diktátum által clszakí- 
tolt területeinket. annak népét. Átvészeltük 
a 30-as évek kegyetlenül nehéz gizdasági 
válságát, rdcsjllnnó reménnyel láttuk a vál
ság enyhülését, a különböző bécsi diámé- 
sekkel visszaítéll elszakítod részekből 
történő v-sszacsaiolásokJil. Aggódva vettük 
tudomásul a mástxlik világháborúra történő 
belépésünket, lilsirnnuk a doni hadseregei, 
étborzeogtuk a német megszállás; Remeg
tünk az ore*/okt0:. a kolhoztól, csajka 
rendszertől. k:eicsiAától Kitörölhetetlen 
emlékeket hagyott bennünk a szovjel meg
szállás. KI kelleti tűrnünk a német rekv;- 
tálás után még megmaradt javaink 
zabrál&sát, de ettől is borzalmasabb volt le 
hetellcn delivel hallgatni a borbár katonák 
által iJco/ott asszony-sikolyokat.

A háború befejeződésével kifosztott fa
lu. a megszállók állal felélt haszon és igás- 
állatok nélkül induló termelés az élnlakarás, 
a magyar nép Isicnhc, jövőbe veiéit hitét 
példázza. Az itt-ott csoda módon megma
radt szarvasmarhákat egymásmellé fc-gva 
Megindul 1945 tavaszán a szántás-vetés. Az 
akkori koalíciós kormány által meghirdeteti 
földreform lendületet ad«t a falu jövő ki
látásának, hitének

Ám ez a bizakodó lendület csak egy kél 
évig táncul.

Nemsok idő múltán bekövetkezett az 
úgynevezett fordulat éve. Megnyomorító 
adóterhek, beszolgáltatás, paináslcsoprősck.

kuláklisták, kényszerű fölűfelajánlások, kol- 
Iso/osítáv'k következtek ránk falusiakra,

Az 1956. évi forradalom némi remény
sugár! vetett, de a szörnyű megtorlás és az 
azt követő léickrocnbnló propaganda, az 
„utolsó csatlós" únos-untalan hangoztatása. 
■i nemzetköziség szajkózása nemzeti tuda
tunk elr.lta tását célozta. sajnálatoson nem 
kevés eredménnyel.

A kdhtvt.igságot megalázónak tarló te> 
zépptvtisztok közül sokan az iparban kerestek 
megélhetést, vú.nfclij költöztek. Ezzel gyükké 
zeicink. jiresbilénuiriaink derékhad* roppant 
meg, sínylették meg falusi gyülekezeteink

Ehhez járjlt még a valiástaniíás minden 
eszközzel való nehezítése akadályozására 
való törekvés. Iehetne vég nélkül folytatni 
u Sirátlko/ási, hiszen kegyc!ermlóféskénl 
szánt.i az aieivn áll.ímvallású hatalom az is 
kólák elvételét.

Ennyi tisszatekinlés tutin nézzünk szét 
magunk korúi i!i prtibáljunk előre tekinteni 
A mi Urunk ;i történelemnek is Ura. tizen 
vegyük komolyan a tanítást, „mi nem va
gyunk meghátrálás emberei, hogy elvesz 
zünk. hanem a hitei, hogy életet nyerjünk!".

Hitte! nézzünk szél magunk körül! „ie- 
Kirulv.i. de nyitod szemekkel” vegyük ész 
te. mennyien vannak, akik az elmúlt 
rendszer egyiptomi húsos fazekai hoz vá- 
gyódnak, elfeledve u rabszolgasorsol, a 
szellem vályogvetést. Vegyük észre, hogy 
u mestetkelten Összetákol: úgynevezett szo
cialista világrend emberi kéz érintése nélkül 
omlott össze, bizony itvu morális és gazda
sági élet képtelenségét.

Országgyűlési képviselő választásokra 
készülődik az ország, Különböző vélt, 
vagy v . ás közvélemény kutatások a régi 
hatalmi rétegből verbuválódott baloldal 
győzelmét jósolja, illetve várja. Önmag A 
tói adódik a kérdés, hit amíg hatalmon 
voltak, miért engedték az országot ebbe 
a lelki, és gazdaság; csődbe? Hiszen már 
uralkodásuk alatt nyilvánvalóvá vált az el
lehetetlenülés.

Ez az irányzat az egyik veszély.
A másik a mindent igéigető szélsőséges 

húKlóft/óonknk tábora Magukat haladóknak 
nevező csoportck most választási propagan
daként egyte-másra látogat jíik meg az egyhá
zak vezető személyisége i, de a parlamenti 
szavazásoknál az skolák visszaadása ellen, au

abortusztörvény liberalizálásáért, a média
törvény megbuktatásáén voksoltak.

Valóságos az a veszély ts, amelyet a 
gomba módra szaporodó apró pártocskák je 
leniének azzal, hogy szétaprózzák, „szaiá- 
mi/zút" ;t nemzeti erőket. Hál kire 
szavazzunk ?

„A teremteti világ sóvárogva várja az Is 
ten fiainak megjelenéséi!” Vannak hiteles 
emberek, akik már bizonyítottak, de újat 
megítélését is el lehet kérni Istentől.

A falusi emberek, prcsh.-ietek közéleti 
felelőssége nagyon fontos feladat, szinte 
küldetés. A megélt történelmi idők része j 
községe mkhen jelenleg folyó földbirtok vtsz- 
.vaailáv.ik sorsa Földrendező, földkiadó bi 
zolttágokal választanak az. ‘ érintet; 
csoportok. Nem mindegy, hogy ezt a nehéz, 
hálátlan, de korszakalkotó feladatot kik. m:- 
lyen emberek végzik A lakosság hiteles cm 
bérekéi vár. Községünk lakóinak csak 
Cgysitööé református, mégis egy kilenctagú 
bizottságba négy presbitert választott a falu 
lakossága. Ez a tény Isten és emberek előtti 
felelősséget tó az illetőkre. Az ország
gyűlési választások után ősz felé történnek 
a helyhatósági választások, ott és akkor is íe 
lelősséggel kel! helylállnunk, olyan embereket 
juttatva a felelősségteljes posztokra, okik ma
gukévá teszik azt a mondást: „Az ember földi 
élete annyit ér. amennyit használ vele mások 
nak.” Nem úgy. mint az előző választásoknál, 
amikor az egyik pán polgármesterjelöltjét így 
ajánlotta; Nem baj, ha nem éri hozzá. csak 
a mi emberünk legyen’

Nekünk, falun élő embereknek, presbite
reknek. vagy nem presbiternek, reformátusnak 
és annak. ak. másik fclckczciben imádja Is
tent, nagy a felelősségünk a másik ember irá
nyába. Ehhez felelősségérzet kell! Egv régi 
monda szerint megkérdeztek egy okos főem
bert. mondja meg, miben rejlik az erő?

Abban, ha tizenkét bölcs ember egyazon 
ülőben egy csillagra néz.'

A Bibliában, hitünk zsinórmértékében a 
Zsidókhoz írt levél szerzője igy fogalmaz; 
„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és be 
teljesítőjére!"

A mi erőnk, több mint húszezer rcíie 
mátus presbiter ereje Jézus Krisztus látásá
ban rejtik!

Nagy l.ajns 
Kusti
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PÜNKÖSD
FÉNYÉBEN

Píinkösd... Fényedben élek. 
teremló é<jt LÉLEK, 
erőd gerjeszti lelkem.
Felfogni szent csodádat 
nem tudhatom, de áldlak 
megújult életemmel.

Az Ige. mini zsarátnok, 
hűlő szivemben lángot 
lobbaniotl, hála érte! 
Követségében Járok, 
ahogy a tanítványok, 
rajtam a KRISZTUS vére.

Dicsőítsd ÓT mo bennem.

A TISZÁNINNENI REFORMÁTUS 
IJEI .K ÉSZEG YESÜLET

március 23-án sajtóralálkozóra hívta a / egyházkerület miskolci székházéiba a refor
mátus sajtó is  az egyesület tagjait. Ezen megvitatták a hitvalló református sajtó iránti 
elkötelezettség szempontjait, a regionális sajtótevékenység (cgyházkcrüicti, egyházmegyei, 
gyülekezeti, egyesületi, Iclkéxrkóri sth.) távlatait, az anyaországi és a határontúli magyar 
református sajtó munkatársainak jövőbeni együttműködési lehetőségeit. Megvitatták a re
gionális egyházi újságiniképzés esélyeit, a nemzetközi szervezetekkel ás cgvhá/i média 
akadémiákkal kialakítandó együttműködést. Felvetődött szakmai fórum, illetve képviselet: 
célú Református Sajoókamara alakításának gondolata.

Második fordulóban folytatódtak a megbeszélések április 2ó-án Miskolcon, melyen 
előzetesen megtárgyal la a mintegy 35 résztvevő a majdan alakítandó Református Saj- 
lókamara alapszabály-tervezetét, valamint azt a tízpontos előterjesztést, amit felkérésre 
Béke fi Lajos lelkész, lapunk felelős szerkesztője dolgozott ki és terjesztett elő. A je 
lenlevők hulárcr/atilag kérték ennek a 10 pontnak közzétételét a Prcsbitcr-bcn, s más 
egyházi lapokban. Az ülést dr. Tóth Albert lelkipásztor, a Tiszáninncnl Református 
Lélkészi'gyesüiet elnöke vezette, az Alapszabályzatot Kiss Endre József sárospataki 
könyvtáros-lelkész, az egyesület titkára terjesztette elő. Hasznos kiegészítések és mó
dosítások hangzottak cl dr. Sz/fnyi György sárospataki professzor. Fekete Csaba deb
receni könyvtáros-lelkész, Tclegdt Imre és Denke Gergely újságíró lelkipásztorok, s 
mások részéről

íz - - ....— -------------------------  .. ' — ________ j

MAGYAR KERESZTYÉNEK POLITIKAI 
FELELŐSSÉGE

KI nem vetett el engem. 
Illesse hála. hála.
KI -  érte mit se várnán -  
megváltott vére árán 
ISTENNEK, az ATYÁNAK.

♦  ♦  ♦

MIT ADJAK?

Földre Jöttél énmlattam 
. énem haló Halhatatlan', 
hoztál őrök életet.
Mondd, mit adjak én 
Neked?
Úgy szeretnék adni. adni. 
s nem tudok csak elfogadni, 
ám e szívben hála ég. 
s mindenestől a Tiéd.

Füle Lajos

V , J

O A magyar kero/lyénség politikai IcIdöMcgéoek komolyan vétele megköveteli, hogy egy
házkerületenként alakuljanak .szakértői munkacsoportok, melyek folyamatos thcdÓgi3Í rcf.c- 
xióvnl válaszolnák xr  időszerű társadalmi, politikai kihívásokra -  rendszeres publikációkkal 
cs fórumok rendezésével igyekeznek felrázni a közvéleményt a közömbösség vagy apolitikusság 
magatartásából; -  az. egyház népének minden tCIcge v/ám-ira elősegítik a /  ereit, felelős, a ke
resztyén vliágnéssetrc, értékrendre, erkölcsre támaszkodó politika döntést.

© fontosnak tartjuk. Iiogy a magyar protestantizmus politiloii felclcw.stgr.nck a tudatosítása 
vitán, a már tmlóéit elvithcológiai, etikai alapok mellett, hangsúlyosan vétessenek számba 
az. egyházuk sihh évszázados történelmi kiddclesetx.il adódó szempontúk, mint pl. -  sajátos 
lelki-szellemi örökség, kultúra teremtő funkció, nemzeti elkötelezettség, hitvallását értékrend, 
«/. egyház politikai v/crcpvallalaMunak története, sth éppúgy, mint a Kárpát-medence magyar 
protestantizmusának mai cgyházszociológiai realitásai.

& A regionális szak csoportok es a zsinati bizottság együttesen dolgozzák ki az egy ház po
litikai képviseletének tbcoiógjai és etikai kritériumait; -  hasonlóképpen a különböző poiii:k_. 
erők egyházi támogatásának alopclvcit és gyakorlati alkalmazásuk módjait.

O  I így véljük, hogy a jelen helyzetben a református cs evangélikus tcszággyúlcsj kép
viselőkre vár az a feladat, hogy -  egyhízlagkcnt, prést* [érként. egyházi tisztségviselőként, lel- 
kipásztorkém egyaránt hangot adjanak egyházuk véleményének mindenütt, ahol jogosultsága 
van .iz igei alapon hitből vállalt politizálásnak.

Ö Revei kezesképpen a keresztyén képviselőktől elvárjuk, hogy clkötclezcitcn támogassanak 
minden olyan ügy el, mely nemzetünk tárvaJalmi, gazdasági, kulturális felemelkedését szolgálja. 
-  ne lépjenek politika. sz-Actségre. vagy kompromisszumra olyan csoportokkal, eszmékkel, 
melyek Isten ügyét és az. egyház, szolgálatát figyelmen kívül hagyják; -  utasítsatok cl min
denfajta hazugsággal manipuláló demagógiát és tiltakozó szavukat emeljék íc! minden olyan 
javaslat és döntés elten, melyek n keresztyen etikai értékeket sértik

© Határozott meggyőződésünk az. hogy -  miként azt a történelmi kál cinizmus eredeti cél
kitűzéséként már századunk első felében megfogalmazta kivánatcw cs immár nélkülözhetetlen 
a magyar protestáns kcrcsztyénscg autonóm politikai képviseletet abban a formában is biz
tosítani, hogy politikai erest önálló nem zetében  tóméin ti és választón képviselőit indítva az
országos választásokon, küldi az Országgyűlésbe.

a Tivzániniieiü K rCurm átlu larlkészegyesülel 
Válasz tinányu
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Tisztelt F őtitkár í r !

Áldott az klen. Aki Egyházunkat tanításában és gyakor
latában újítja Bizonysága ennek a most január 29-én tartott 
küldött-közgyűlés is. Ehhez szeretnék hozzájárulni én ls az 
alábbi javaslatommal.

Regi vágya népünk nyelvművelőinek (Édes anyanyel
vűnk!) és fájó ugye Egyházunknak a beszedünket csúfító 
és Isten szentségéi sértő szóhasználat: az iiicnkdromlös. Az. 
egyház mindig küzdőit ellene, de jó  volna ezt erőteljesebbé 
tenni, hogy ne csak levegőbe való vagdosás legyen, hanem 
szükség esetén fegyelmezzen is miatta. Az cvangélizációk 
kiszélesedésével, kultúránk fejlődésével, a nyelvünk szép
ségéért, a szép magyar beszédén küzdőkkel összefogva, hát
ha eredményesebben lehetne most felvenni a harcot ellene 
Igeszolgálatunk a „tejnek italától" (IK ur 3.2) a hitben járás 
gyakorlatának felmutatásával, kellő fontosságot adhatna a 
„nyelv bűneinek" is (Jakab 3.R-9. síh.), Ez 3nnál is fon
tosabb volna, mivel az istenkáromlást Isten maga is tiltja 
és a büntetését is hangsúlyozza (2Móz 20.7). sőt 3 3Móz 
24.15-16-ban kötelezővé is teszi.

S mivel gyülekezeteink vezető testületé a Presbitérium, 
tagjai pedig az egyes gyülekezetekben tekintélyt élvező em
berek. bizonyára hasznos, sőt üdvös dolog volna velük ezt 
megértetni és őket a szentsége* szép magyar beszédre sar
kalni. Az. is belcillcnc az egyház gyakorlatába, ha a ma
gukról mégis megfeledkező „híveket" kellőképpen 
fegyelmezné. Egyházi törvényeink erről sajnálatosan mit 
sem szólnak. Népunknél szinte „sikk" lett a káromkodó sza
vak használata. Tisztelet adassék a kivételeknek. Én gyer
mekkorom óta szinte „allergiás" vagyok a káromkodó 
beszédstílusra és hatáskörömön belül mindig is küzdöttem 
ellene.

Most adott történet indít arra. hogy javaslatommal a Fő
titkár Úrhoz forduljak, mert itt a káromkodásnak -  miként 
az influenzának már a „szövődménye" is megmutatkozott.

Történt, hogy az egyik cgyházgondnok a templomban -  
igaz, tatarozás közben, de az akkor is Isten háza. szent hely

magáról megfeledkezve, hangoskodva Istent káromolta 
Ulána azonban mit sem törődve a Jézus tanításával (Mt 
5,23-26) úgy tett, mintha mi sem történt volna. Pedig a 
templomban, a gyülekezet előtt hünbánatot kellett volna tar
tania és akkor ezzel jó  példát is mutatott volna Ehelyett 
ugyancsak a templomban ezt letagadta (nyilván a Sátán su 
gallatára!) és így már hazudott is. Amikor pedig erre külön 
felhívást kapott, „hívó'' barátai tanácsára, az egyházi torvény 
bokra niogé rejtőzött, mondván, hogy a törvény szerint csak 
két éven belül lehet valakit tettéért felelősségre vonni. (Gon
doljunk itt a háborús bűnökre!)

Istennél azonban nincs határidő, csak események vannak 
és azokra nézve kijelentései, hogyan kell azokat rendezni. És 
czalól még a Fiát sem mentette fel. mikor eggyé tette magái 
a bűnösökkel. Ezért kellene, ezt a presbiterekkel jól megbe
szélni ás rajtuk keresztül az cgyháztagok életében is gyakor
lattá tenni, tehát fegyelmezett kálvinista éleire nevelni!

Pál apostol pl az, úrvacsoránál hangsúlyt ad annak, hogy 
„aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak 
testét, ítéletet eszik és úszik önmagának” (IK or 11.29); és

ennek figyelmen kívül hagyását így összegezi; „Ezért erőt
lenek és betegek közöttetek sokan" (IK or 11,30.). És valóban 
feltehetjük a kérdést, vájjon nem emiatt van a sok igeszol- 
gálamak olyan kevés eredménye?

És hogy a magyar emberek is tudnak káromkodás nélkül 
beszélni, annak bizonyítására hivatkozom gyermekkorom jól 
isméit gyülekezetére: Beregsom-ra (Kárpataija), ahol senki 
nem káromkodott! (A mai helyzetet nem ismerem.)

Jó reménységben vagyok, hogy Főtitkár Úr egyetért javas
latommal és módot talál annak a presbiteri konferenciák anya 
gáha való beillesztésére.

Teljes tisztelettel:
H ajós/ Gyula
ny. lelkipásztor

4 4 4

Igen Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Rendszeres olvasója, olykor írója ús vagyok a Presbiter c. 
lapnak és veretes tartalmát, szép formáját mindig megcsodá
lom Lapjaink között értéknek tartom, sajátos üzenete, „egyé
nisége" van. Túl ezen leírhatatlan volt az örömöm, amikor 
a húsvéti számot a kezembe vettem és dr. Erdélyi Judit ve 
/ereikkel -  Halál Feltámadás Élet cím en -  elolvastam, 
'lbbb mint két évtizede foglalkozom a halál és a  feltámadás 
témájával, két könyvem is megjelent már c témakörben, és 
alig tudtam volna elképzelni, hogy van még valaki Magyar- 
országon, aki ebben a kérdésben velem azonos módon gon
dolkozik. más szavakkal, van olyan hívő tudós az egyház 
ragjai kozott, aki az ismereteknek arra a gazdagságára jutott 
el, amire az említett cikk írója Fj  a cikk. pontosabban szólva 
tanulmány ugyanis magas thcológiai műveltséget árul cl. Nem 
utolsósorban annak is örültem, hogy a Presbiter c. lap húsvéti 
számát egy ilyen értékes írás tette hasznossá és elmélyülné.

Arról van ugyanis szó. hogy az Újszövetség szíve a Fel
támadás. és aki a feltámadást érti. az az egész Újszövetséget, 
sőt az egész keresztyénséget érti A halálmik cs az életnek 
ugyanis abban van a titka, hogy közé ékelődik a feltámadás. 
Halálból jövő emberek vagyunk, de a feltámadás átvisz. már 
ebben a világban az életre. A feltámadás tehát már itt var- 
mim világunkat és életünket meghatározó mennyei hatalom 
és azért lehet arról beszélni, ami lesz, mert erre az alapot 
megkaptuk. Az evangélium tehát nem az. hogy van elet a halál 
után mint ahogyan sokan ma a vallásos szinkretizmus ko 
raban ez irányba élezik ki az üzenetet -  hanem a keresztyen 
ség pár cxcllcncc üzenete az, hogy itt van a Feltámadás 
és az. Élet. Ilyen alapon lehet a Lázár történetről olyan alapos 
és helyes meglátással beszélni, ahogyan a szerző teszi és ezért 
lehet olyan hatalmas vigasztalást adni Életre és Halálra egya
ránt. ahogyan ebben az írásban történik, meri a szerző a Fel 
támadás titkába behatolt. így szeretnék tehát köszönetét 
mondani a szerzőnek és így szeretnék gratulálni a Presbiter 
c. lapnak az ilyen szerzőkért és írásokért

Szíves üdvözlettel:

l)r. Szilt h raáry  Sándor
professzor
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Olvaumdó- Dániel V.I-IV

Lgytázunkban mOMaitóban gyakran el
hangzik a ügyelmczlctés: nekünk keresz
tyéneknek társait Imi felelősségünk .s van! 
így igaz, de afelől már nem vagyok meg
győződve, hogy ez azt jelenteni: a pártok 
közli választás icíinrctércn adjunk tanácsot 
Hiví polgártársainknak!

Rátád prőféiálól tanulhatunk, amikor 
imáját olvasva érezzük, mennyire .xroooKult 
hőJványimádásha süllyedt népével. Népéért 
imádkinctt; úgy kérte .vámára Isten hxsó- 
naiáfl. mintha ő maga is ténylegesen részese 
Jelt volna népe bűneinek! Pedig olvashatjuk 
tőin. milyen állhatatosan szembeszegült tiír 
sóival együtt a király bálványimádást elren
delő szavának. „Mm nekünk Istenünk... ki 
tud minket szahedílam a / izző tüzes. kémen 
céből, de ha nem tenné is . .nem hódolunk 
u bálvány előtt".

Az elmúlt évtizedekben népünk na
gyobb része (és sajnos ezen belül a re
formátusok nagyobb része) könnyű 
szívvel lemondott hiléről okkor is. ha a 
párlliikár csupán összehúzta szemöl
dökéi... A károsak Dániel idejében! Hi
szen ha a fogságba vitt nép egy 
emberként kiállt volna Istene melleit, s 
nem áldozol! volna magái ól értetődően a 
bálványoknak, akkor nem lepődött volna 
meg NáhukadímOzor király annyira Dá
niel és lársai magatartásán... A néhány,- 
luic melleit bátran kiálló embert u/érl ül
dözhették nálunk is a kemény diktatúra 
idején, mivel nem sok követőre talál
tak... A diktatúra fokozatosan megeny-

prófccia

hull, de a hiiukci-cgyliázukat elhagyók jól 
érezték maguk.it távol Istentől, bebetonoz
ták magukat .1/. (újszövetségi értelemben 
vett) bálványimádásba (pénz. karrier, stb. 
mindenekelőtt)!

A marxista rendszer politikai bukását 
kővető gazdasági összeomlás, tömeges el
szegényedés mi más. mint Isten ítélete az 
ő t könnyű szívvel megtagadó népünk fc 
lett?! De vajon mi. maradék hívő emberek 
nem ehhez a megítélt, s elkeseredett néphez 
tartozunk? Jól tesszük, ha hozsannázóink 
egykéi ruigynchczcn visszakapott egyházi 
iskola felett, s örvendezünk a demokráci
ának. amikor már ugyanolyan szabadon 
működhelünk, mint a „boszorkány-egy
ház", vagy a homoszexuálisok egyesülete, 
mintha minden rendben lenne? Gondoljuk 
meg: j  ftép zöme ezt úgy élt meg. hogy 
az egyházi emberek nem törődnek az ő sor
sával. mert ha törődnének vele -  nem ör
vendeznének! Csoda tán. hogy népünk nem 
gondol engedetlenségére. Isten jogos ítéle
tére? Iliit ki. és mikor figyelmeztette erre?

A válasz nem kétséges: soha. senki!
IÍzért egyetlen helyes út marad: Dániel 

útján járva, kárvallott népünk sorsát fclvál - 
lalva. h z I tartsuk elsődleges feladatunknak, 
hogy Urunk bocsánaál kérjük, s könyörög
jünk' ne váljék pusztává (pl. idegenek golf
pályájává. vadászterületévé) a mi földünk, 
ne legyen földönfutó, „gazdasági merte- 
kúir-tc (mint munkanélküli és foldnclkúli) 
magyar népünk...! Könyörögjünk érért, s 

h.:i Isten engedi cselekedjünk is ezért!

Kövespatnki I.ászló

GYÁSZBESZKI) SZATIIMARY LAJOS 
SÍRJÁNÁL 1994. MÁRCIUS 17-ÉN

(részlet)
Gyászoló Csatád. gyászoló Gyülekezet, 

kedves. felejthetetlen Lajos Bátyánk1 Meg-ert- 
dülve ólllLrik W-pornód óléit, mi pápa' őregtfúí- 
•mk *, hogy búcsú! vegyünk Tótod, oki csak 
négy ével töltóKól a pápái református kollégi
umban, Oe e  'Ovid «Jó elonéro lognagyohb tn- 
i ki/enik között tarthattunk számén Valahogy 
úgy voltunk éh vagyunk Valód, kedves ln,<* 
Bátyánk. kedves Tanár Úr. mint Peiívvel és 
.kákáivá: akik csak egy évet tcftöOo* Pápán, 
m égs őket novozzüfc a lognagyobb pápai díá 
koknak. Száz évvel kősót* Te. Lajos Báty ánk, 
ónnak a  Képzőtársosógnnk letlá? torvueinóke 
Pápán, amotyben ók olsó kaitól, írói kísértető- 
i.ot tolták s rv.m tosocb kóltó kerüli ki kozoí 
alöL err okoretl Rád, rrv-í egyik kiváló tané 
rám mint Nryy László Én. oki Pápára érko 
zá->xfccr éppen tsórettoógzlem. ceárr.rr+i 
láttam, hogy várakozásunknak megteíelűcn 
egy-»«Od»e igazi pápol tanárrá lettél, -  Azután 
eh volt a Pápai Kollégiumi Lapok, a Képzó- 
tnrsas^j amoy rónyitásoddaJ oltozta az 
akdo úzenotót időközönként Pestro, a To La- 
,oo Rav, úgy. olyan erodmérryasen vezetted 
a szerkeszt iker. begy n lap Untén T-ég ma
gasabb színvonalot ért ol, bár adóg is kiemel

koócti a korabeli diáklapok korú MnWa m-n- 
dg  az lét! volna kegforfosobb gondod. hogy o 
pápai református kolögium jó Kiét cvog^tsd. 
mindenütt, ahova eljut a  Kópzólérsaság nyom
tatott folyó-aló. Podg Ka-ácsony Sándor egy
kori tanítványaként, Németh László btrótiakfrr-t 
érkeztél Pépára. de rnnd.á/t magadévá toltad 
a kcllógum okker ópp eéggé úéivuh ügyét is. 
A vakációkban is többször ialá ózhattam  Ve
lőd. s  ha nem is vertéi sora tanárom, nagyon 
sokat lanJlam Tótod mint .atyai jóbarátomló*. 
Ezt a számomra magasztaló meg!«<Arozást *  
"öled vettem át. omikor 80. sz_lctasrapcdon 
a papai órogdkókok körében kószóntteemben 
keres’am n szót. hogy mi volt a kapcsolat köz 
lú-k. ha egyszer nem vo-lá tanárom. To kod- 
vcsen kczbcszóltá), hogy Atyai jöberótem 
vottól Azt hiszem sót mag vagyok gyózód/o 
'óla. Lajos Bátyám, hogy a tóbta pépei <rog- 
<S6knak okikul ismert# ak két tanítottál is. 
atyai -óberátja vottá'. s ezt oz atyai szeretőiéi, 
omory tanári aiopa ásod jellemzó rr^golartá 
sed vo'l. kóször-óm meg most Neked, emker 
a pápá a  okok nevébe.- koporsódnál búcsú
zom Tóed

Dr. Bodoiay G«z*

/  \

Pünkösd

'Piros pún($sd öltözik. sugárba. 

Mosolyogva szá ll U a világra. 

Nyomában ké l édes rizsa illat, 

fényözön kuli. a szivei,[ 

megnyílnak^

:Hogy elszór tant fe l a világnap 

Tüzes nyelve^ aíaíjalia' támadt. 

'Megoldotta apostolokl nyelvet,

•Jiirdeté a győzedelmes eszmét.

Tizes pünkösd, ju ttasd  

tiszta fényed’

Ma is minden fánkodé íz  ivénél^ 

'.hogy ki téielyg kétségbe', Homályba'. 

Világító sugaradat áldja.

Mabozoknaí^ oldjad meg a nyelvét. 

Világosítsd f i t te l  f ö l  az elmét.

‘>iogy az eszme szívből szálljon, 

'Diadallal az egész világon!

Tizes pünkösd, szállj le a világra. 

Taníts meg új nyeltre, új imára. 

Oszlasd széjjel mindenütt az éjét, 

Szeretetnek^ sugara, Szentlélek^

Reviczky Gyula

v ________________________________y
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. > meg csak nem is kellett volna 
_ i .'veteket bajtársiatlanul lüibatá- 
. Jru. mert hiszen a németek a maguk 
.,'iisiatlan lépésével tálcán hozták az 

.esi jogcímet a szembefordulásra, 
ö r.ási előny volt, hogy a német ultimá- 
u n  idő előtt történt, mert Magyaror- 
zág későbbi helyzete szem pontiból 

-iőotő jelentőségű lett volna az, hogy a 
románok előtt ugrik ki a hitlerista szo- 
rí fásból, holott tonoerá fiailag a romá
noké volt a korábbi kiugrási lehetőség, 
húszén őket érte el élőbb a front. A már
cius 19-iki helyzet ezt a páratlan lehe
tőséget nyújtotta, és ez a lehetőség 
Hortny és Kállay tehetetlensége és bi
zonytalansága miatt semmibe ment. Lz 
már maga «s a Horthy tekintélyének a 
teljesen semmivé válásit jelentette, az a 
mód pedig, ahogy végül késve, október 
15-én a tényleges kiugrási kísérletet el
őkészítette és megszervezte, maid 
ahogy a kiugrási kísérlet másnapján a 
Szálas; puccsára az áment ráadta, s/.i- 
naimas és gyászos volt. Mondhatja v.i 
laki, hogy nem olyan könnyű egy 
államfőnek vitéznek lennie, mikor elra
bolt fiának az életével zsarolják. Ezt tel
esem megértem, s m tg azt sem állítom, 
hogy én nasonló helyzetben ilyen vagy 
olyan vitéz lettem volna. De Horthy

István tanuimányából
(Folytatás}

Miklós 25 éven keresztül egv országot 
tartott a vitézségéről szóló állandó pro
pagandának és egy kardcsörtető minta 
rizmusnak a hatasa alatt, neki tehát be 
kellett volna töltenie az ebbtil eredő jo
gos várakozásokat. Emlékszem rá, hogy 
mikor 1939-ben Hitler Hátha cseh á l
lamelnököt az. asztal körül kergetve és 
iiáekciókkal felélesztve kényszentette a 
németek behívásának az aláírására, tet
tem egy olyan megjegyzést, hogy én 
r.cm szerviem Horuiyt, de jó tudni, 
hogy vele ezt nem lehetett volna meg
csinálni. 19-M. október ’.b-án, amikor 
mindenki tudta, hogy már csak hóna
pok kérdése a német vereség, tehát egy 
sokkalta kilátásusabb világpolitikai 
helyzetben, a katona Horthy rosszabbul 
viselkedett, mint a civil Hácha.

Ha az egész Teleki-Kállay-féle poli
tikát következetesen és sikerrel végig- 
csinálják, ez igazolt volna minden nekik 
felrótt intézkedést, közöttük a zsidótör
vényeket, hiszen ez az eljárás a zsidók
nak sokkal nagyobb százalékát tudta 
volna megmentem Ami azonban tény
legesen történt, az kiugrási politika volt 
tényleges kiugrás nélkül, németektől 
való távolodás! politika, amely ponto
san a döntő pillanatban torpant meg; az 
ezt a politikai garnitúrát visszamenőleg

minden közbülső cselekedetért és mu
lasztásért felelőssé teszi,

Mondhatná valaki, hogy akárhogy 
ugrott volna ki Horthy és Kállay 1944 
márciusában vagy októberében. Ma- 
gyarorazág vép$o sorsa ugyanaz lett 
volna, ugyanúgy szovjet hegemónia 
alatt lenne, mint ma. Ez igaz, illetve va
lószínű. De mindenki jól tudja, és előre 
tudhatta is, hogy az csszes kis országok 
a háborúban való részvételük, v.igv a 
háborúból való kiugrásuk arányában 
kaptak a béketárnyalásokon elbánást, 
t s  Magyarország határai az 1946-os bé
ketárgyaláson a maga kiugrásának .i 
csődje alapján állapíttattak meg. Eb télül 
Magyarország ezt a kiugrási olyan idő- 
ben és úgy csinálja, ahogy csinálhatta 
volna, akkor ma az erszág határai nem 
így néznének ki, főleg Erdelv. a Itvvtszé 
lyvztetettebb magyarság foídje felé'

(Köszönjük ifj. ár. BiM litvánnal, hogy 
lapunk rendelkezésére txrsáiottu édesapja 
tanulmányának közölt részletéi, ami Bílü 
István 1978-lw>: keletkezett irásáiv.l :n l‘.
, A Magyar Közösség szerepérdi é> politikai 
felfogásáról" c. -  a szerkesztő)

.

Isten parancsa vagy emberi elvárások? (I.)
Márk 7.8 .isten rendelését elhagyván, az 

emberek 'anOciésé! tartjátok rneg’

génköon v *  otyan részlet var amely a 
■ toűéöea mai IJk« -enóókező ember szó 

á-a nehezen érthető. Mit akart a; Úr Jézus 
alt és okkor megártani a kirútótte lévőkkel? 
><c*I 'öl-lény lényeges pontra Bgyéíjűrk. ami 
nőkünk Kolos. i!l és most

A togeisó OS logdentóbo. anvi Igérk mond. 
r.zgy isten parancsa. -  Ismétlem -  ISTEN PA
RANCSA FÖLÖTTE ÁLL ViNDCN MÁS EM
BERI RENDELKEZÉSNEK ÉS
HAGYOMÁNYNAK -  legyen bár vallásos egy 
hizi, terítésből vagy ogyNizor. kívüli hogyo- 
msny Mndoo ogyhés és nőni ogytlAzI 
hagyomány és rendelkezések *őlótt. megsónl 
1 -eteQanúI hton parancsa ás lötványo a.V Miért 
smolto ki o tó-yl Jézus amikor SZCC&olába ke
veredett az bástudóideai ee 1a-izeusck-.nl ’ 
Azért, mert latén kinyilatkoztatott törvényót, is
ten parancsolata*. az a « c n  írnsSjilék és rabbk 
kezdték magyarázni és eg y e  erőtől,eecbtejn 
lOéke-ekectek eme magyaráznia* az sta*- erő- 
.jli törvényének Hozzá-ngaszlottek. hozzáke- 
zertek még más volamikol is mr-darthoz, orr,: 
isten parancsolatként, törvényként mondott el. 
A hozzérwgasztot*. kommontőrok aóvot úgy 
szereseitek, mint az atyák az .eredek' tiagyo- 
márryaJ Ezek otenta elő szóban íorjodtofc, 
ra|d írásba fogalté* o magya-ázolokol, az lín 
Visnaba". am; a zsidók számára nagyon |e- 
arcía könyv vert Jézue nvcr<tta a  farizeusok 
■'fik. ItéaL/díknak. trjgy twvno* ocöíg jutottak,

h>jy az einlx«i kcxr mén terek Kolosaiba* 
lek nekik, mint sten törvénye .Ti szépen tó 
reteszitek az sten pa/a-or-delnl azért, hogy 
a mogntok hagyományét. rendelését tartsátok 
meg" (9. v.J. Voil olyan atya hagyomány, hogy 
éisezés elírt egy agy doc vízben kezet ked 
mosni, Ez rwim hgiórtikus kc-relelmíny, nőnem 
ki,<t,kvs tiluólia vailóaos szokás volt. A forzo 
usok IckHőssögro is vonták Jkzuet. rogy te
rít vény ft koz J  Köbén, nem gyakoroiiök a 
ragj-om&nyt. NVért nem ének o te tanilványad 
a  vértek hagyományai szerint^ Jézus a  ényog- 
-o m.tnt rá .Isten porenaoiaié ' elitegvtátok. 
de az eröe-ek  hagyományát megtartjátok. |B.
v->

M -dezckai alcNesva, kérdezhetjük M kő- 
zo ezoknek » mai é le rez ?  Ml kord.ünk ma 
vele? Nos e  r.érdós 'ónyötxin vzsgéli-k meg 
egy-ézurwa: és a  mi éíöturket Egytvázurkben 
«  veftak V vérietek, logy Isten Igéjéhez noz 
zétogyenek. ^yon tanitascknl nmoiyok .drgo- 
nek tőle Volt Idő «vrkc» előírták egyes 
orr Kitek. h>gy rr.íyen jv6östiy 'o7  kell meg 
tenv Ha vnaki nőm r,en  torrróbnn ás ilyen 
körűmények között talárt rn .# zus nvegvátö 
czorctrkrrg, okkor nem Is tekintették igaz ke- 
rnsztyén emberiek. Mások, mog kiioéntettók. 
Iva valaki rom ó! tö‘ a  birJiacrón vegy rvohiá-y 
rvrtmr előtt hongcs személyes bünvnllástólol 
re an-.sk nncs igazi eünbanate. Izgalmas kér 
dós vert és ma is nr hogy együtt kell-e 
n w M n  a keresztyén, hívő embereknek az rv. 
<>Stá'<*;6í, vagy más pártokban T-nkákodrx: 
kai? Vajon nem pditizálá* ez és nom

tévtanitös? Sokan így «  gonckkjük. De azt so  
kon értéléit*, hogy ha csak azokkal loholnánk 
együtt akik tvsznek jézusban és azokkal du- 
jozhatnónk ogyütt ki kotone m-crmjik c vt 
.ágból Elftojlik, hogy a  szeretet o lóg nagyobb 
Skaía-Xteclat. Kúldetésürv. a  .taoK véf szolga- 
ste Anogy őzt az rgttiM * samwitenjs tör 

térota is tanítja K. a mi Weborátj.rtk-’ A hYc° 
- Nem hanem m ndenki, aki uturkba « n j  He 
csan azzal tartod a  nopcsctalot aki krlszLteíiit- 
ben éi, akkor fenn tuórxt-o tartan a  kapcsdotM 
o pnroöla szülőiddel, gyemekeddol, unokád
dá1? Akik között élsz. egy hiton vonnak veleJ’’ 
Jgye nincs gy? Ma ez Isten törvényéhez mog 
azt 0 hozzé*.«crt hullod hogy rom szabcű N- 
tK.encxke- együtt Serri, rom rebbon-e fel cse
léd. ói eted0 Nem koi-e elhagynod családodat'’ 

Hn ezt éttessz uk szóesebo kikbe, munke- 
fieyedrc. ‘rvalakxlba, ott vajon mir\)erk> hisz 
Jézus Krisztusban mint Vegvürtójöban? Ni kő 
zöd von rttéred, nekünk h-.-d-.-ok a .hitotlcní.k- 
kel"J Ha kivonulnánk o knrökbíl, oifolcklcvi<vi|< 
a szeretet kettős pororcsoatél Amelyet Jéz-s 
odec óvónak Elfelettenér*. hogy m ndenkivó 
bókoaségbon ójúrK. mindenkvó együtt mun- 
kA’kodlurA a  lóobarét javára. Jézus ívk^.J u» 
nltvó-yaJt a  viégba os megfirTj őket, de nem 
különíti r. őlket: .Tegyetek te-itvénycLká min
den -épeket'

Kiss A ndré K>» 
Polinyl Magdolna
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KÉPMAGNÓ A GYÜLEKEZETEK 
SZOLGÁLATÁBAN (2.)

A Presbiteri Szövetség egyik 
ezévi februári Bibtiaiskolájnn 
mindnyájunk számára intő 
szivünkbe fogadandó bizonyság- 
tétel hangzott el a Zsidókhoz írt 
levél 3. része 7. cs Ő. versei alap
ján: „Ma, ha az ó szavát halljá
tok, ne keményítsétek meg u 
szíveteket,...”. Hiszem és vallom, 
hogy Isten a képmagnós szolgá
latot is fel tudja arra használni, 
hogy kinyíljék előtte a mi szí
vunk.' Áldjuk Urunkat a teehni 
ka eme vívmányáért, imád
kozzunk azért, hogy a képmag
nó* szolgálat Istennek tetsző cé
lokat szolgáljon! Az első részben 
testvéreinknek azt. vázoltuk, 
hegy az egyházi, illetve a gyüle
kezeti élet moly területein lehet 
előnyös és hasznos a képmagnó 
használata. Abban a reménység
ben élünk, hogy Urunk akarata 
szerint szolgáló közösségek fog
nak alakulni. Isten iránti hálá
val írhatjuk, hogy ily szolgáló 
közösség Budapest XVII. kerü
letében Rákoscsabán a reformá
tus gyű- Ickozetben megkezdte 
munkáját. A rákoscsabai testvé
rek a vendégeinkkel együtt le
hettek részesei az elmúlt év- 
decemberében a Csendes Ej 
csodálatosan szép karácsonyi 
ének történetének. Ha Isten él
tet minket, akkor ez év adventi 
időszakában a hollandiai Dord- 
recht város református gyüleke
zete szép karácsonyi hang
versenyének képmagnós felvé
telét láthatják, de tervezzük oly 
evangéliumi ihletésű filmek be
mutatását is, mint pld a Tűz- 
szekorek avagy a Napfivér- 
Holdnővér.

Szeretnénk önkéntes kép- 
magnós szolgálatunk néhány 
célkitűzéséről írni. Reménysé
günk szerint nemcsak Rákos
csabán, hanem más gyüle
kezetekben is sor kerülhet ha
sonló alkalmakra.

Konkrét, tervünk az, hogy a 
PRESBITER további számaiban 
közzé tesszük azokat a képmag
nós felvételeket, amelyekre a 
gyülekezetek számot tarthatnak. 
Istennek legyen hála -  megold
hatónak látszik ezen felvételek 
továbbadása, cseréje, illetve át
vétele. Úgy tervezzük, hogy kis 
ismertetőnk végén megadjuk azt 
a címet, ahol testvéreink érdek- 
ód hétnek, eszmét cserélhetnek, 
így is bővítve a testvéri kapcso
lattartást.

Természetesen eisőd leges cél
nak tekintjük, hogy lehetőség 
szerint a 'televízióban bemuta
tott. egyházi műsorokat képmag
nóval rögzítsük, nemcsak a 
református vonatko2ásúakat, ha
nem a testvéregyházak hasonló 
műsorait is. Mint az első részben 
említettük, nem rendelkezünk 
rnég oly szervezeti adottsággal, 
mint római katolikus testvéreink 
VI-THEO, u vagy evangélikus 
testvéreink ZÁKEUS képmagnón 
szolgáltatása, amely meghatáro
zott keretek között kölcsönöz és 
forgalmaz, azonban szerényebb 
keretek között -  valóban szolgá
latnak felfogva szeretnénk gyüle
kezeteink körélxr-n a képmagnóé 
szolgálatot népszerűsíteni. Azért 
imádkozzunk Testvérek, hogy' 
ennek technikai feltételei minél 
több gyülekezetben legyenek 
meg Egy hasonlattal élve: pár 
évvel ezelőtt még szinte elképzel 
hetetlen volt gyülekezeteinkben 
a számítógép használata, ma pú
dig már egyre több gyülekezet
ben van ilyen gép, és már van 
egységes nyilvántartási program 
ts. Feltehető, hogy a képmagnós 
szolgálat területén hasonló igény 
fog jelentkezni és itt különösen 
a hitoktató testvérekre is gondo
lunk.

Ügy véljük, hogy a hitoktatás
ban a képmagnói szolgálatnak a 
jövőben meghatározó jelentősége 
lehet, gondolva itt az. Apostoli

Hitvallás, a Tízparancsolat, az 
Úri Imádság és súkmmentumok 
feldolgozására, vagy az első rész
ben említett, Németországban, 
de hazánkban is megjelent Bib
im Kincsei-re.

A testvéri kapcsolattartás nél
kül nem is lenne lehetséges en
nek a szép szolgálatnak az 
ellátása. így az említett tesivé- 
regyházbcli képmagnóé szolgála
tokkal is együtt kívánunk 
működni a megfelelő adottságok 
között. Reméljük, hogy kellő idő
ben -  megfelelő előkészítő mun
ka után -  akar katalógusszerűen 
is kiadhatunk oly jegyzéket, 
amely tartalmazza a számbajö- 
hető képmagnói? felvételek lajst
romát. amely minden kedves 
testvérünk és gyülekezetünk 
rendelkezésére állhat, Ha van 
lehetőség, válaszadó rovatot is 
szeretnénk indítani. Nem zárjuk 
ki a szorosabb értelemben vett 
szervezeti forma kialakítását 
sem, de úgy véljük, erre akkor 
kerülhet sor. ha a szolgálat gyü
mölcsei beérnek

Kérem azon Testvéremet, akit 
Isten Lelkű erre megihletett es 
a megfelelő adottságai megvan
nak, vegyen részt ebben a szol
gálatban. Ha erre nincs meg a 
technikai adottság, akkor azt 
kérném minden imádkozni vá
gyó kedves Testvéremtől: a leg
nagyobb szolgálatot és segítséget 
ehhez u munkához akkor tudja 
megadni, ha az Egok Urához fo- 
húszkodik a képmagnós szolgá
lat munkájáért. Hisszuk, hogy 
ez a munka nem lesz hiábavaló!

Amennyiben a jövőben erre 
igény mutatkozna, lapunkban 
rövid tanácsadó ismertetéseket 
is szeretnénk elhelyezni, pld. vá
sárlási tanácsadó, hibaelhárítás, 
szalagok típusának kiválasztása, 
stb. Isten gazdagító áldása kísér
je  e szolgálatot, amelynek mun
katársait szeretettel várjuk!

Kolosváry Bálint
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Lélek-hívogató
Veni, Creator Spiritus! JÓVEL, TEREMTŐ S/F.STl-ÉLt'.K így kezdődik a le

gősibb keresztyén pünkösdi ének. ami több, mint ezer esztendeje hangzik Isten népének 
ajkáról. Énekcskönyviink ?7.í. dicséretének .szerzője Hrabanut Maurus (770-4561 bi
zonyéra jól ismerte az első keresztyének fohászát is: MARASATHAf „Jöjj, Uram 
Jézus!" (Jel 22.20), ez visszhangozhatott szivében, amikor a Szemlétekhez kiáltott 
Mi is felismerhetjük ebben az ős: kiáltásban az Űr Jézus és a Lélek közelsége, jelenléte 
utáni vágyódást, S mi magunk is fohászkodhatunk ezen az ünnepen így. Előttünk le
pergett századok reformátusainak szenvedése, lutláikőzeli szorangattatások élménye, 
az emberi nyomora k  jajai, de egyben a teljes bizalom és a remény makacs áll 
hatatossága öltötte fel magára az ünnepi ének sorait egy-egv pünkösdön, hogy a le
tisztult köitőiség hangján szólaljon meg újra és újra. .42 a „lehetetlen lehetőség'  
tfíarth Károly) fejeződik h  ebben a l élek hívogató fohásziran, melyei akkor élünk 
át, amikor rádöbbenünk: Isten Lelkének alkotásai vagyunk, s mégis végtelenül messze 
vagyunk Tőle sokszor. Az 6  leheletéből élünk, s hányszor vagyunk lelketlenül, ha 
lálosan fáradtak. Maurus kiáltáséi, s azóta e fohászt fénntartó-ttívábbmondó milliók 
kiáltása a Lélek közelsége ultin éppen .< Lélek nélküli pillanatok {tököli lélektelen 
ségénck tapasztalatából lendül az égre. az üresség. re elveszettség, a vakság mély 
.végeinek megtapasztalásából fakad ma is F.z az. imádság telitalálat: a Lélek-jelenlét 
fájó hiányát fogalmazza meg Sem ajándékokat kér általa év benne az imádkozó, 
hanem a legalapvetőbbet: Isten ! tűkének jövetelét, a vakság állapotából és korsza 
hűhói a látás állapotéiba és korszakába kerülés kegyelmét Mi is így könyűrgünk ezen 
a pünkösdim: nem ezt vagy azt, földi javunkat szolgáló adományokat kérünk, mégevak 
nem is mennyei garanciát, biztosItásil: jó.önkr.ek, hon, m elsőt enden igazi találkozást 
Lélek által Urunkkal és Atyánkkal, mert minden igazi életnek az az egyetlen d ö f el 
tétele. Hogy maga a l s ü k  legyen ajándékká aki mind értelmünket, mind szívünket 
birtokba véve, valóban megújíthatva és beteljesítheti életünket, egyházunkat, csalá
dunkat, gyülekezetünket, nemze tünket, v ilágunkat. Ő es csak Ő a hathatós vigasz 
tolódás, a szellemi-lelki világosság a szeretni Uidtí szív, az erős hit, a teljesedő öröm, 
az ellenséggel szembeni oltalom, az üdvös élet forrása Jövel, teremtő Szentlélek, bi
zony jövel! így legyen áldext és örvendező pünkösdje minden kedves Olvasónknak, 
Testvérünknek/

A Felelős szerkesztő

" M E G H Í V Ó
A BUDAPEST-RÁKOSCSABÁI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

(BUDAPEST, 1171, RÁKOSCSABA, RÁKOSCSABA U. 2 ) 
KÉPMAGNÓRÓL BEMUTATJA

G. F. HANDEL: MESSIÁS
C. ORATÓRIUMÁT 1994. JÚNIUS 2. 

c s ü t ö r t ö k  e s t e  G ÓRÁKOR

KÖZREMŰKÖDNEK 
SYLVLá m c n a ir  s z o p r á n  

ANNB SOPIIIE VON O'ITERN -  KONTRA ALT 
MICHAEL CHANGÉ ALT 
JERRY HADLEY -  TENOR 

ED BÉRT LLOYI) -  BASSZUS

ST. MARTIN IN THE FIELDS AKADÉMIA ÉNEK- ÉS ZENEKARA, 
VEZÉNYEL SIR NEVILLE MARFŰNEK (ANGLIA) 

KARIGAZGATÓ: IIELTAI LÁSZLÓ

AZ ORATÓRIUM SZENTÍRÁSBEL1 IGEI RÉSZLETEIT A RÁKOS
CSABÁI ÉS A BUDAHEGWIDÉKI REFORMÁTUS GYÜLEKEZE

TEK TAGJAI OLVASSÁK FEL

MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET SZERETETTEL VÁRJUK!
V

KERELEM
Olvasóink és cikkíróink fi

gyelmébe: csak gépeli kézirat
tal tudunk foglalkozni! Egy 
oldalon 3ó sori, egy sorban 60 
leütést alkalmazzunk!

EgyhdzkerüSetí hírmondóink 
összeállításához: kénük kerületi 
felelősök megbízását a kcnjleü 
elnökségektől! Több egyoldalas 
cikkei és híreket kérünk szere 
teltei az egyházmegyék, kcnilc- 
tek presbilcri rendezvényeiről! 
Előre is köszönjük.

Hálásan tudatjuk, hogy ha
táron túli Testvéreink számára 
lapunk eljuttatása tőbbezer 
példányban lehetségessé vá
lik ezzel a számmal indulóan, 
hiszen az ILLYÉS ALAPÍT
VÁNY jóvoltából megkaptuk 
terjesztési és előállítási támo
gatásra a megpályázott mint 
egy 270 000 forintos összeget 
Illesse köszönet és áldás az 
alapítványt!

A s z c rk c s z tó 'b lz o tts á g

\  című lap .i
Magyal KctOmdUI* fVibilCrl 
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Mojjrlotiilc AkWlr hol alLttomnul. 
A J/orken/tfibi/olliSg Ug)ai: 

íU Hululay t-ntr.t 
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Hogy'-fO«<V> lavAn i'.ipp Vilmui, 
VAndot Gyűlj. ! u~' la |0* 
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