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Mielőtt a feltett kérdésre meg
próbálnánk választ adni. véle
ményem szerint szükséges né
hány szót ejteni a jelen történel
mi helyzetről. Ennek is in ere te
hén. ennek alapján érthetjük 
meg ugyanis igazán: miért fon
tos ennek a kérdésnek hiteles 
megválaszolása a jelen és a jövő 
reánk váró feladatainak megol
dásában.

Országunk, népünk több 
más kelet-európai országgal 
együtt -  néhány évvel ezelőtt 
nagy változások korába iépett 
Akkor es azóta lehetőség nyílt ar
ra. hogy a keresztyénséget. a k<- 
resztyénségrö! alkotott képet ki 
vonatossá tegye az új utakat ke
reső emberek előtt Ez sajnos 
máig sem sikerült, sőt egyre in
kább olyan jelek láthatók ezek
ben az országokban, amelyek ar
ra utalnak: nem számolnak cs 
nem is kívánnak számolni Isten 
kijelentésének történelem formá
ló erejével. Nem hisznek, nem 
bíznak abban, hogy korunk sok 
égető kérdésére az Isten akaratá
nak megismerése és az erre ala
pozott élet kaphat valóságos és 
adhat megoldást jelenté választ 
Gyenge vigasz, hogy a fejlettebb 
gazdasággal rendelkező, sokkal

kevesebb társadalmi gonddal és 
problémával küszködő nyugat
európai országokban sem jobb a 
helyzet, bár ott a keresztyéníég- 
töl való eltávolodásnak más jelei 
észlelhetők.

1(i lehel u k e s z ty ű t. 'é v  
fúuivea Uciiincá cVia?

Véleményem szerint az. hogy a 
XX század végére bizon\mag
tételünk  szóban, de főként te t
tekben elerőtlenedetl Vannak 
ugyan szép szám m al a „val
lá sosa i szim patizáló, attól va
lami jobbat váró emberek: de 
kevés a keresztyénséget. a ke
resztyen életv itelt környeze
te szám ára értékelhető, léi fog
ható pluszként megjelenítő, 
kiábrázoló ember. Kevés azok
nak a szám a, akiknek „tiszti' a 
christianusság*. a keresztyén- 
ség Ez a „tiszt" az. amelyben 
a í'ü különbség mutatkozik az 
Istentől kapott küldetését fel 
nem ism erő, vagy figyelmen  
kívül hagyó és az ezt élete ve
zérfonalának tekintő, eszerint 
élő ember között; és amely 
markánsabb, m int a presbiter 
es nem presbiter közötti kü
lönbség

(/ J i.iz t’ lertyoje tehát a z .l.\UnU<l 
hu péti hulAeL.' feli^ttu-iéscéen, 
etfoyuiUiaüéun és a :  t  szeiáil 

t<a(é éleden műt

Ami a „tiszt"-et, mint emberi 
megbízatást illeti, itt az a lénye
ges: az egyéni felismerés alapján 
Istentől kapott küldetését vállaló 
ember, miután megtalálta útját a 
hasonlóan gondolkozók és ólök 
közösségéhez, lehetőséget kap 
arra. hogy gyülekezett felismerés 
alapján a közösség érdekeit átla
gosnál magasabb szinten, széle
sebb hatósugárral szolgálhassa.

Hasonlíthatnám az eddig el
mondottakat a kirakós („puzzle”) 
játékhoz Ahhoz, hogy az ebből 
kirakható teljes képet megjele
níthessük. először ki kell bonta
nunk az asztalra a játék apró, 
egyen-egyer.ként különböző la
pocskáit, és . 1 hátoldalukra for
dultakat színükre kell fordíta
nunk Ezután meg kell nézzük, 
meg kell ismerjük a kirakandó 
képet Végül jellegzetes lapocs
kákat keresve, ezek segítségével 
el kell rendeznünk az egyszerűb
be két. egys/inüeket A teljes kép-
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hez ugyanis szükség van minden 
darabra.

Talán nem is kellene magya
rázni: milyen üzenetet hordoz
nak az elmondottak a kérdé
sünkre adandó válasz keresése 
során Mégis soroljunk fel ezek
ből néhányat:

ahhoz, hogy játszhassunk, 
azokat a lapocskákat is össze 
kell gyűjtenünk, amelyek 
„nincsenek az asztalon"; 
ahhoz, hogy a helyükre kerül
hessenek. némelyeket a „képes 
oldalára” kell fordítanunk, 
nem kell meglepődnünk azon és 
nem kell félnünk attól, hogy a 
kép elemeinek képes oldala 
más-más. ráadásul még külön
böző alakúak és nagyságúak is: 
ahhoz, hogy sikeres legyen a 
játék, ismernünk kell a teljes 
képet és keresnünk kell az ar
ra jellemző és képileg tartal
mas elemeket, hogy ezek köré 
rendeződhessen a többi. Hibás 
dolog lenne a teljes kép isme
rete nélkül, vagy a jellegtelen, 
színtelen lapocskák köré való 
rendezéssel a teljesség elérésé
re törekednünk; 
a siker érdekében le kell mon
danunk arról, hogy a jellegzc 
lesekből egy-két darabot meg
találva és ezekből kisebb cso
portokat kéjmí/ ve, a teljes kép 
kiábrázolására törekedjünk 
Ehhez minden egyes darabra 
szükség van, hiszen az egyes 
elemek csak a közösség egé
szében juthatnak el erre a 
szintre, ila  csak egy-két -  sok
szor jellegtelen -  lapocska is 
hiányzik, a teljes kép nem lesz 
tökéletes.
Mi tehát a feltett kérdésünkre 

adandó válasz és az ebből követ
kező tennivaló?

Cm  u- M l  qyújtenünÁ

minden. Isten képére és hasonla
tosságára teremtett embert. Az

Isten akaratának hatat fordító
kat meg kell fordítanunk, megté
résre kell segítenünk.

A kialakítandó közösségekben 
nem a  különbőzősegekkel keli fog 
latkoznunk, hanem a közösség, a 
gyülekezet küldetésének megis
merésére keli törekedjünk Isten 
kijelentése, Jézus Krisztus példa 
ja  es a Szentlélek segítsége által

Ezután meg kell kezdenünk a 
közösség rendezését" a küldeté
süket már felismert és példamu
tatóan, tisztük szerint élők meg 
bízása és szolgálatba állítása se
gítségévei

Le kell számolnunk azzal a tei 
hittel, hogy egyenként, vagy k i
sebb aktíu  V> csoportokban is elér 
helő a keresztyenseg egyedül 
Krisztusban teljes közössége, egy
sége. „egy-háza"

így válhat majd felismerhető- 
ve az egyén és közösség küldeté
se. így alakulhat majd ki a ke- 
resztyénség Istennek tetsző és a 
kívülállók számára is kívánatos
nak mutatkozó összképe család
ban. gyülekezetben, egyházban, 
népben egyaránt.

Isten segítsen meg nőnket en
nek a munkának folyamatos és 
eredményes végzésében!

Ingyen

Ingyen
a világ mit sem ád 
Minden,
(müvei ISTEN óid, 
ingyen.

• •  *

A Golgotáról
belátni az. egész világot.

Füle Lajos

1995. március-április

Nagypéntek
.Szomorú, véres, mégis csodás e nap. 
Mikor a templom kárpitul szétszakad 
A bánattól u Told szive megremeg, 
Kidobja magából a holt lelkiket

A Nap fényét vesztve eísotétedett, 
Mikor i; Szent a kereszten véreseit 
Szenvedése árun a sátán legyőzetclt. 
Nincsen már hatalma eleiünk felett

Szomorú, véres, mégis dicsé e nap. 
Mert az Isten szive ériünk megszakadt 
Elmúlásból mindig új élet fakad,
Nézz fel a keresztre, úgy leszel szalad'

(Meg kellett lenni e veres napnak,
.'l bűnös kegyelmet ivr arán kaphat 
Kereszten törölve adóslevelünk,
Mint megváltott fiák. Atyánkhoz 

főhetünk.

I’ál l-ás/lénr

Ka lá szok
Ku-n nem tud bennünket jobban és nem 
luti bennünket kevésbbo szeretni, mini 

amennyire szeret Isten szeretett tökéletes 
•  * ♦

Ha a szereid nem vállalkozik valami 
nagyra, nem is szeretet 

* * *

Az Úr Jézus halála nyitotta lel Isten 
'zcrctcte zsilipjeit, hogy a szeretet teljes 

árja rázúduljon minden bűnösre.
• • ft

Minden embernek aki Kns/lusi nem 
ismén \ag> csákklou szive van, vagy 
olyan szive, amely olyan dolgok után 

vágyik, amelyekben egész, biztosan
csalódni lóg.



1995. március-április PRESBITER

NAGYPÉNTEKI IMA HÚSVÉTI IMA

Urunk, Istenünk'
F-zen a napon arra gondolunk, hogyan o, vii 
led végbe a Te jó, hatalmas akaratodat a vi
lággal és mindnyájunkkal, miközben a mi 
Urunk Jézus Krisztust, drága Fiadat hagytad 
fogságba esni azért, hogy az által mi szaba
dok legyünk, engedted, hogy bűnösnek nyil
vánítsák. hogy hűn nélküliek legyűrik, enged
ted szenvedni, hogy örömünk legyen, halálra 
adtad, hogy örökké élhessünk.

Magunktól csak elveszhetnénk Ilyen 
megmentést nem érdemeltünk meg, senki 
sem közülünk. IX1 le  irgalmad íelíogjiatallan 
nagyságában a bűneinkkel és nyomorúsága
inkkal közösséget vállaltál, hogy ily hatalma
san cselekedjél velünk Hogyan köszönhet
nénk ezt meg Neked másképpen, mint azzal, 
hogy e/x a hatalmas dolgot megértjük, megragadjuk és érvénye
sülni hagyjuk?

Hogy is történhetne ez másként, mint hogy eközben ugyanez 
az Üdvözítő, aki énünk szenvedett, mcgíeszittetclt. meghall és 
cllemtMIClCU, de lel is támadott, most maga jön közénk, maga 
szól szívünkhöz és lelkiismeretűnkhöz, szereteted előtt feltár 
minket arra vezet hogy egészen szén1 (etedben bizakodjunk, ub- 
ból és csak abból éljünk

Arra kérünk Téged, hogy ez S/enilelkod halalmában történ
jen: kérjük ezi teljes alázatossággal, de teljes bizalommal is 
Ámen.

Urunk. Istenünk'
lu vagyunk, hogy Előtted és egymással hús- 
vétói ünnepeljünk: .íz 3 napot, amelyen diága 
Fadat. a mi Urunk Jézus Krisztusi úgy jelen
létied ki, mint azt az élő Megváltót, aki min 
den bűnünket és azokkal egész emberi nyo- 
rnorúságunkai és a halált azért vette magára, 
hogy hclycitunk bűnhődjék, szenvedjen v 
egyszer s mindenkorra legyőzze és elvegye 
azokat.

Nagyon jól tudjuk, hogyan isáll a dolgunk 
és Te. még sokkal jobban tudod. De ide jö 
vünk és köszönetét mondunk Neked a v.a 
badságért, amely azért van hogy ne magunk
ra. Itanem csak Rád nézzünk, aki ezt tetted a 
világért és értünk

Hadd szóljunk és hallgassunk most őszin
tén. hogy a Te igaz Igéd legyen az, ami minket ebben az órában 
irányit, moz.gai é> betölt hogy v igasztaljon, hátomson és intsen 
mindnyájunkat, hogy a mi szegényes dicséretmondáSunk Ne 
ked is tessék!

I ladd menjen ez végbe közöltünk, de egyébként mindenfelé 
a városban és vidéken is. közel és távol, ahol csak .ízért gyüle
keznek össze az emberek, hogy a feltámadás és az élet ígéretét 
vegyék és megragadják. Tekints kegyelmesen népedre! Ámen.

Barth Károly

A HÚSVÉTI HIT BIBLIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

Alig három nap telt cl Jézus halálától a 
feltámadásig, Olyan ez a három nap. mim 
egy válaszfal: azon innen az élettörténet, 
azon túl (ledig a feltámadástörténet De 
bármily határozouan megvont is ez a vá
laszfal. mécsem szabad a kél korszakol 
absztrakt módon elkülönítenünk egymás 
;öl Ha nagyon különbözik is a kcuö, 
mégis Összefügg és folyamatos egységet 
alkot: egyik magyarázza a másikat: az 
élettörténet a Icl’.amadástúrténotet és vi 
szent (M). Barth: Credo 85. k.) Hogyan?

a) Az első korszak a születéstől a halá
lig tan: ez a tcstctöltou Ige clrcjtczcsének 
korszaka. A szenvedő szolga alak iába bur
kolózott Isten ünkijelenlése. Ebben az ala 
csony sorban istensége vsak hihető, de 
nem látható

F/én olyan bizonytalan a názáreti Jé
zussal szemben a nép. sőt a tanítványok 
magatartása is. Folyton ingadoznak a 
megértés és az értetlenség, az engedel
messég é-- az engedetlenség végletei közi. 
Jézus gyakran fcdilj is őket kishitűségü
kén. Végül is a borzalmas események Iái 
ián. az értetlenségnél és engedetlenségnél 
kintiek ki.

A keresztyén hit mindenkor ennek a 
Jézusban clícjtezcit kijelentésnek a hite. 
Fzén támadható és tagadható. Mégsem 
feltevés és önáltatás csupán Szilárd, ob 
icktiv alapja van a hit a kiiclcniéshől éi. 
abból, hogy a Jézusban elrejtczell Isten 
meg is mulatja magát. A ki jelentés ugyan 
ls nemcsak az Atyának a Fiú által való 
kijelentése, hanem a Fiúnak az Atya állal 
való kijelentése is

A Fiú kilétének megmutatása a hit ob
jektív alapja. Ez az alapvetés történi hús 
veikor Az egész keresztyén igehirdetés 
mindenkor a hú-svet lényében áll Ezzel ál 
is léptünk j  második korszakba a lelta 
mailásuirténctbe.

b) A második kvaszak mindössze négy 
ven napra terjed. A történész csóválhatja 
a lejét az. erre vonatkozó tudósítások v i 
s/onylagos rendezetlensége láttán. IX 
nem vették észre ezi már, maguk a Biblia 
írói is? Csodálhatjuk, ha u rendkívüli je 
k:nségck hatása alatt támolyognak, da 
dognak MSI ellentmondásba is kevered 
nck' De. ha minden ellentmondást les/a 
miiünk. Krisztus (eltámudása akkor is 
megtörtem lény

Utaltunk mar arra, hogy a  húsvéti 
csoda a mi testi feltámadásunknak is zi- 
loga A feltámadás azonban elsősorban 
a megalázott, meggy alázott Krisztus fel 
magasztalává: az elítéli és elvetett 
Krisztus fclemcltciésc. Ezzel Isten igent 
mond Jézus elégtételére. Attukur ezt az 
elégtételt elfogadja, nemet mond a 
Krisztuson diadalmaskodó Júdásokra. a 
feszítsd mcg-ci kiállókra. Jézus minden
kori ellenségeire. A húsvéti udvüzenet 
ez: Győzőn Jézus, akit legyőztek és ha
lálra adtak. Az. akii né|K- kitaszított ma
gából. és akii tanítványai azóta is sok
szor elhagylak, páratlan közösségben 
van az Atyával. íme ö  az Isten Fia Ál
dozata t'lfo)itidiA( engcs/tclés.

Nagypéntek és h»í.wét u-hái egymást 
magyarázza: nagypéntek isteni ítélet, a 
húsvél pedig isieni felcmcltctés. De mert 
a keresztyén élet a meghall és feltámadott 
Úr Krisztus ék1 lé be fonódik, c kettős ese
mény új knrszaknyitás az emberiség éle
tében, olyan korszak nyílás, amely jelenlő- 
végében csak a teremtéshez mérhető.

I)r. Inrok István
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j ’r- av. a*. i« ij -v airj. mv/fisn *  V

»«< wgvunk a: agyag, te a  ml formálónk, 
kezed alkotóul wgyunk nimdiunnian" (É/s 64.7)

..M én... gonoszok esopdnja kenten be. átlyukasztották 
kezemet, lábamat" (Zsolt 27,17)

4 ;  zl/vn jx fr f t  «  Hűt. és kezébe adott mindent" (Ján 3.35)

mintán <*:/ mondta, megmutatta nekik a kezét éx a: oldalát. 
A tanítványok megörültek, hogy látják az Unit“ lJun 20.201

Áts/egczték kezedet. Uram. A z a vastagg rendíthetetlennek tűnik, s  mintha elfogadnád: kezed csukódva ruhájuk fX‘ nem csak aira 
a vaw egtv . hanem acél kemény bűneinkre iv  Átscjlik ujjaid hajlatán. hogy meg a szöget teró kezei ív inogsimogatnad De a szög. 
a bűn hozzáférhetetlenné telte azt a másik kezet. Gyűlölet és szeretet nem lehet súrftettebben jc lem u lóc világon, mint éppen abban 
a szögben é s  ebben u kézben. Két világ egy dgvcngUIŐ nurkolásKm. tenyeredben Összefogva a gyűlölet év u szeretet világa. Tűz 
és v íz. szentség é s  démoni bűn. ég és pokol mégis megfér a le  topásoutem Mert így okana az Atya hclrs/óm  művedet az emberi 
történelembe. Az át szegezett kéz fogásából u kőkemény világ azóta sem menekülhet. Aiszegvzve i> nyílott maradt kezed: az Atya 
leié. a s ilág leié. a szögverők fele. Ezzel a bélyeggel bekell meg kezed, ezzel a mozdulattal búcsúztál, ezzel pihentél bele a halálba. 
S ez lett a mi életünk: mindvégig, amikor majd újra \ isszalersz. hogy Icíinutasd a v ilágnak engedelmességed és szereteted jegyeként 
u szögek helyét. Addig pedig ez u láthatatlan, de szólítható és felidézhető kéz hordoz minket, megsebzett teremtményeidet és 
megsebzett világodat. Áldott légy érte. atvzcgczen. sebhelyes nagypénteki húsvéti KÉZ* llékcfi Lajos

Ahogy Erdélyből látják

LEGYENEK MUNKA-
Sok gyülekezetben a  presbiterek választás;! 
bán nagyon emberi szempontok érvénye
sültek a múltban, sót némely helyen ma Lv 
Magam is hallottam ilyen kijelentést X 
nem lehet presbiter, mivel földhözragadt 
szegény. Ha kárt okoz az. egyházközségben, 
nem lesz miből megtérítenie. Mivel min
den egyházközségben nagy gondol okoz 
az épületek karbantartása. sok gyülekezet 
ben eleve úgy állítják össze a presbiteri 
tisztségre jelöltek névsorát, hogy minden
re legyen alkalmas szakember. Legyen 
ugyebár cgy-két kőműves, ács. de viz- és 
villanyszereid is Amikor valami ineghiba 
wxiik. van kinek szólni telefonálni Egy
házi vezető, tehát neki kötelessége j  ja v í

tást elvégezni, és természetesen díjmente
sen. Elvégre azért presbiter, hogy valami 
lusznúl lássuk.. Ixthet, hogy beválik a 
gyakorlati szempont. -  mégsem ez a dön
tő a munkatársak megválasztásánál Ha 
nem főként i lelki-hitbeli alkalmasság 
Hogyan is fogalmazott Pál upostol. szinte 
húsz cvszazadd.il ezelőtt'* Munkatársá
nak. Titusnal írj;......... rendelj városonként
presbitereket, amiképpen néked meg 
hagytam. Ha van feddhetetlen, egy felesé
gű férfiú, akinek hívő. nem kicsapongás
sal vádolt, avagy engedetlen gyermekei 
vannak...” A továbbiakban pedig azt 
mondja a gyülekezeti elöljárói felöl: 

Icddhctctlcn legyen, mini Klen sáfára

nem ak.ir.itns, nem haragos, nem része
ges. nem verekedő, nem rút nyerészkedő, 
hanem vendégszerető, jónak kedvelője, 
mérséklctcs. igaz tiszta, magaiűitető. aki 
a tudomány szerint való igaz beszédhez 
tartja magát, hogy inthessen az egész 
séges tudománnyal és meggyőzhesse az 
ellenkezőket". (Titus 1.5-9) Bizony, igen 
lugy felelősség c mértek alá állva és ma 
sokat is ez alá állítva presbitereket jelűim 
cs szolgálatba állítani’

Második jelentős küldésünk- milyen 
szolgálatok betöltései várjuk el presbitere
inktől t  Vagyis hogyan lesznek u prést* te 
rek a ieikipásztoiok hűséges, megbízható 
munkatársai? Közismert a vólásmotnlús
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H iszem  (ő s iü n k n e k  fe l tá m a d á s a i
Kézikönyv táramban őrzök egy sárgult 
könyvei, amely ISI 5-ben látott napvilá
got Debrecenben: „A / INDIAI BÓl I S. 
VAGY MIKÍNT LEHET AZ EMBF.R 
BOLDOG E ' TARSASÁGOS ÉLLT- 
BENN " Nos. nem idézem tovább az 
eli'is/ónyi terjedelmű hosszadalmas címet, 
csupán unnvit emelek ki belőle, hogy j 
szeiző „valami REGI BK AKI IM ÁN' , aki 
nem kevesebbet állít, mint „hogy a Nagy 
I áma haJlutatlan. és mikor úgy tetszik 
hogy meghal a ' LÉLF.KÁl.TAl.KŐLTÖ- 
/ I  .SI által életet ád'

íme. őseink már jó IHO evvel ezelőtt 
(alálko/JialUik u tuipjainkban annyira di 
v alóssá vált lélekvándorlás tanával. Ámde 
számukra ez nem jelentett többet, mint 
holmi „csudabogár” elméletet, ami Iblött 
egykettőre napirendre tértek. Nem így van 
ez a mi időnkben Mostanság az emberek 
nek egyre inkább ..viszket u fülük, és az 
igazságtól elfordítják fiilüket, de a mesék 
hez odafordulnak” t2Tim 4.3-41. Nagy 
keletjük van az aluljárókban árusított zug 
sajtótermékeknek. A szellemi feketepiac 
tetszetős portékáit nem egy esetben még 
az egyházi tanulmányi konferenciák, 
vagy szeretet vendégségek „műsoranyagá
ba" is sikerül becsempészni. Az. áltudo
mányt* fejtegetések eredményeképpen az 
tán a modern ember egyik végiéiből a má
sikba tódul: a hitetlen hiszékennyé válik 

Mi. az egészséges tudomány megőrzésé
re kaptunk megbízatást A hitnek szép bar 
cában fegyverünk Istenünk Igéje. Ezt sze

gezzük szembe a sötétség vslágbi töiaik 
fortélyaival Jövel, Szentlélek l ’risten: erő
nek, szeretetnek, józanságnak Lelke!

A Bhagavud gitá <a Magasztos s/o/a 
Ui) s/aii'/k iit filozófiai költemény, a hin
du vallás legfontosabb szent könyve le 
lentősége Indiában akkora, mint az Újszö
vetségé Európában IVilágirodalmi Lexi
kont. Jó tudni, hogy ez a mű nem filozó
fiai v/.ik munka, hanem költemény. Azok 
az üzletelők, akik n u  ..aprópénzre” vált
ják bölcseiméit, úgy tesznek, mint azok a 
tévések, akik dokumentum értékű riport
ként adják el a játékfilmeket

A mi S/entírásunk se tudományos, ha
nem művészi alkotás, a műfajok és mű 
formák sokféleségével. Csakhogy alap
vetően téved, aki cgyvulójű, egyenértékű 
kijelentésnek veszi a hinduizmus Gitáját 
és a ketesztyénseg Bibliáját. -  Nézzük 
csak. milyen eredményre jutunk a szem 
besílés során!

A ..lélekvándorlás" = „üjra-szulctés" -  
reinkarnáció (meternpv/ichözisi a testet 
öltések hosszú sorozata. Sokak képzeletét 
izgatja, jó lenne tudni, hogy trendjük ezer 
évvel ezelőtt az illetó varangyos béka. 
vagy néger uwzsíőnök volt-c? Hipnotikus 
álomban végig sorolhat (állítj:ik e tan hí
vei) a ..médium” azokon a létlormákon. 
amelyek mintegy szálláshelyet adtak a lé
leknek. Kellenek hát a jóvsclckcdctck. 
hogy ujámbot „hívő" örimegváltással el
érje a Legfőbb Üdvót -  a ..Nirvánái", a 
megsemmisülést

A keresztyén „újjá születés" tpalinge- 
neziai már ebben az életben (amely egy
szeri. tehát ..kiváltképpen való" ajándéka 
a ícreintónek) onnan felülről való meg
újhodása a hívőnek. E a  Istenünk kegyel
me eszkö/li Igéje és Szemléiké által. 
Krisztusunk érdeméért. A Gitá kegyese 
megszerez „valamit"; a bibliai hívő ezzel 
ellentétben ajándékul kap „VALAKIT 
az élet jótéteményein tűi mugút az 
..AJÁNDÉKOZÓT' ! A „nirvána" = kral- 
vás; .1/ újszövetségi „szótéria" (a megtar- 
latás. üdvösség) napkelte: NAFTA MA 
DAT a magasságból <|.k 1.78). Röviden: 
a Gitá „Örök Békéje” nem más. mint n 
„semmi" teljességre jutása, a Biblia „ud 
vösségc" ezzel szemben a „minden" töké
letes diadala. Summa summánim: ... mi 
szövetsége van ig,azságnak és hamisság
nak ' Vagy mi közössége a világosságnak 
a sötétséggel?''' <2Kor 6,141 Legyen c 
kérdés egyúttal a válaszunk is'

Jézus Krisztus tanítványainak érték
rendjében mértékegység az emberség 
Mi levágjuk a „szent teheneket", ha ez az 
ára a nyomor enyhítésének. Ami pedig az 
örök üdvösséget és a halál utáni életet il
leti a „királyi menyegzőre" készülünk, 
amelyet a Idtániadotial együtt élünk 
meg. mim meghívottak! Hisszük testünk
nek íöllánudását!

TÁRSAINK: A PRESBITEREK (II.)
miszerint sok gyülekezetben az egyház sze
kerét egyedül a lelkipásztor húzza, a pic‘bi
ten-k segítsége nélkül Még jó. ha nem te 
lentenek plusz, terhet, vagyis nem ülnek föl 
maguk is a szekérre, hogy az egyedül húzó 
lelkésznek rocg nehezebb legyen!

Egyházunk Statútuma a presbiterek kís- 
tclességcit a következőkben körvonalazza: 

a) a presbitérium gyűlésem, tanácsko
zásain reszt venni.

h) a presbitérium által alkotón bizott
ságokban közreműködni s külön megbi 
zatások esetén küldetésükben eljárni:

c) az egyházközség tagjait az egyház 
iránti kötelességeik teljesítésére buzdító 
ni. az Isten törvényeinek megtartására

szeretettel figyelmeztetni; inteni azokat, 
akik rendetlenül járnak. I...)

d) a lelkészt egy lei/védő és építő műn 
k.íjában minden irányban támogatni:

e) az egyházközségnek a fclügydctükie 
bízott tágján rendszeresen látogatni, kulit 
nősen az elhagyatottakat és betegeket tclkc- 
tvsni és a lelki gomki/ás és rniss/ió munk.i 
jábau a lelkésznek segítségére lenni. Láto
gatásai knil a lelkésznek jcleniést tesznek.

I j úgy magán, mim családi élctllklxjn az, 
egy luz iránt törhetetlen ragaszkodásukkal, 
tisztes mogavisclctükkd. Isten hazának 
buzgó gyakorlásával, a sikramcntumokkal 
való eléssel .íz cgyházlaguk dőlt példaként 
világiéin lStatútum 1 í. r. 42. S )

Ezen kötelességek teljesítésére minden 
presbiter, megválasztása után. a törvény 
ben előírt módon esküt is tesz,

Azt kérdezem: melyik az a gyülekezel, 
amelyben testvén szeretettel és felelős 
ségérzcUd figyelemmel kísérik, ellenőrzik a 
fiüsoroll kötelességek végzését.' A mi Statú
tumunk csak arra szorítkozik, hogy az olyan 
presbitert, akt a presbitériumnak három egy 
mást követő gyűlésén nem jelenik meg és cl 
inar.Kkis.it a presbitérium felhívásának kéz
besítésétől számiuo 15 nap alatt sem igazol
ja. valamint a számára kiosztott munkát tel
jesíteni vonakodik, presbiteri tisziségénH Ic- 
mnndoitnak keII tekinteni és liclyét fcc kell 
töheni, ll f. c. 43 $ i l>r. Bustya IK-zmí



PRESBITER6 1995. március-április

Húsvéti tíintidés

Örök élet - és/vogy feltámadás?!
„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énben nem, ha meghal is él; és mindenki, aki él és hisz 
énbennem, soha meg nem hal” (Ján 11,25-26).

Mind gyakrabban felhangzik Egyházunk- 
hun egy új (új?... az adventisták régen ezt 
tanítják...) tanítás: a halhatatlan cinben 
letek fogaltnál a görög-római kultúrából 
vette át a keresityónség.a Bibliában nincs 
róla szó. hanem csak a  feltámadásról.

Valóban, az. Ószövetség népe még nem 
részcsQlt abban az Örömhírben, amit Jé
zus Krisztus hozott a benne hívőknek! De 
(ha nem tévedek), mi az Újszövetség népe 
vagyunk... épp ezért olvashattuk Igeol

vasó Kalauzunk rendje szerint az idén 
János evangéliumát, s abban a lenti idéze
tet ts. A témánkról szóló sok-sok (űjs/o 
vetségi) Ige egyike ez. amelyben minden 
benne van!

Tessék mondani ha nincs halhatatlan 
lelke az embernek, akkot milyen módon lé
tezik icsu halála és feltámadása között* És 
lózár hogyan támadt fel (az 6 történetéből 
vak) ez a textust. ha lelkestől meghalt, ami
kor még nyilvánvalóan nem az utolsó napi

újiíteremtés következett be?! És mién 
ígéri Jézus, hogy helyet készít ót követő 
hívőnek „Atyja házában" (Ján 14.2). ami
kor a feltámadás után új cg és új iold lesz?

Mai szólással' en ó l ennyit.. Szosza- 
poritás helyett bizonyságtételemmel feje
zem be: bízom benne, hogy ha én iselköl 
töz.öni c Földtől, tumdjárt én is „Krisztus 
sál leszek", s így lesz. „a meghalis nyere
ség" (Fű 1.23-21).

Kovespataki László

A Biblia legrégibb tárgyi bizonyítéka két ezüst 
amulett, amely Kf. c. 587 ben készüli és 1979- 
ben Jeruzsálemben a Skot templom aiatt Lilái
tok meg

*  ér ér

Egyiptomban 1945-ben több papirus/.iekercset 
talállak Eredetijét feltehetővel Kr. u. 120-150 
köziül írták. « a tekercseket 350 körül rc|ieiték 
el. Evangéliumokat, apostoli iratukat laruil 
mázták, valamint Jakab. János. Péter ét Pál le
veleit rendszere/lék.

«  <■ ■>

Palesztinában 1947-ben • Holt-tenger o/aknyu  
gall jsirlja közelében egy Kulmgbtui cserép- 
komiban. IcgTremcscii lezár.» egy beduin liű 
fedezte fel a 211. század irgnngyvbb archeoktgiai 
á-.-.-.él a legrégibb, hébert)) kézzel tton ón. hol! 
tengeri, más néven Qumrw-tckcnseket. A leker
esek az. Ószövetség részeit unalnu/zák, amelye
ket csaknem kcte/er évvel ezelőtt inak. 1955-ig 
még tizenegy barlangban további kéziratokat la 
Iáitok. Ma már ;smert. hogy a környéken tea  
6 800 lekeresel rejtenek c!

ér ér ér

Az Ótcsumcntum első görög fordítása az un. 
Sep-i. aginta j Kr. c. 3. században Egyiptomban 
készült, ez  az Egvrptumban élő, görögül be 
szelő zsidók első Bibliája.

<• ér é-

A legrégibb ismert Biblia » Codex Vaiikanus 
(Vatikáni Kódex). amelyet Kr u 35Ü ben g ö 
rög nyelven írtak. * ma Rómában a Vaukini 
Múzeumban ta!á!ha!ó.

A Biblia iáim fordítása a Kr u. 4. szúxs.l ve 
géról származik. Vulgata réven ismeretes, s az 
apokrif iratokat is magában foglalja 
Nyomtatásban előszót i  Gutenberg Biblia jc 
lent meg 1 --5 2 é» 1455 közön a németországi

Máméban. A / Ószövetségei urtalmazla a Gc- 
iiv-sutől a Zsoltárok könyvéig.

ö  ér ér

Az első nyomdatechnikával készüli és pontos 
dátumozással ellátón kiadvány a Zsoltáruk 
könyve, amelyet 1457 augusztus 4 én adott ki 
a Gutenberg nyomda új tulajdonos#

*  ❖  ér

A világon a legdrágábban gazdára talált nyom 
tatod könyv egy 1455-ben készüli Gulesibcig 
Biblia 1987 ben New Yorkban 5,39 millió 
5-én keli cl.

A Kthliat különleges lírxtrit.vagu sárgás színű 
ár hihlinpapirrö nyomtatják. A pajjir vékony 
sága ellenére a sárgás szín lefedi a betűk túlol 
dali áuetszését.

ér ö  ér

A Biblia könyveinek fejezetekre bontása és a 
versek számozása a 17 századtól kezdődően 
mindenütt elterjedt

'>  ér ér

A Biblia leghosszabb könyve a Zsoltárok, 
amely í 50 részből ilí, ezt köven terjedcíei:i 
ben Ézsaiás próféta könyve, amely té< részt 
logltil magiba

ö  *  ér

A leghosszabb zsoltár a 119 7b verssel, a 
legrövidebb a 117 mindössze kel versnyi.

éf é’ ér

A BtbJia legrövidebb könyve János második 
levele, összesen 13 vers

*  ❖  é-

A tcijes Biblia -íz ajvjkr.1 iratokkal együtt 
cc* 5 millió betűből áll. kh. 7 7 0 tXXl szót ix- 
lalmaz tv 1500 oldal terjedelmű

A Biblia a világon a legnagyobb példányszám 
bán kiadou könyv, eddig cca I milliár;! pé|
<lányban jelem meg.

ér ér ér

A Bíbhalársulalok kiadásában 1991 ben óiXI 
millió teljes Biblia, Újszövetség és evangélium 
jelent meg

ér ér ér

A Biblia Iészben vagy teljes egészében a Föld 
lakóinak 3000 nél is többre bccvtlll nyelve és 
nyelvjárása közül ma már 2092 nyelvre var. 
Icfotdíiva. (Híbtiatárs Világszöv 1994. évi je
lentése a!up|ánl.

v  <• ér

1W4 ben négy újabb nyelven jeleni meg a tel 
jcs Biblia. 26 nyelven előszót vált ulvaxhalóv » 
az Újszövetség.

ér ér &

A teljek Btbdiaeddig 341 nyelven, az Újtcstamcn 
tani 822 nyelven, bibliai neszek 929 nyelven ie 
ivritek meg. t Lenin művei 222 nyelvre ts  Jales 
Verne 220 nyelvre Icíordú.xi ír ás-e követik.)

ér é- ér

Iák) fordít ócsopor. -  CCO 3000 AS a Bibltaúr 
sulauik Világszövetsége megbíz áiaból m i is bih 
Itaíurdiiáwiii dolgozik (iKtncsak teológusok. lu  
nem tanáruk, nyelvészek. • agy egyszeriien az 
adott nyelvei jól ismerő férfiak és nők) Ehhez 
társulnak a Wvcfcf! Hihliafordftú Táwulai fisrdi 
tói. akik kisebb népcsoportok által beszélt nyelv 
re fordítják a Bibliái. A Wyclifí-esek speciálsává 
* b-s/clt nyelv ebőkérai írásba foglalása, majd 
ezi kíVveli a tényleges fordítás.

ér <• ér

Számot (beszélt) nyelvet a Biblia fcrd.Usa és 
megjek-metése céljából fogialtak írásba.

Munster. I‘Z)5 fct*uv 2b fö.w;railú,ra,i H N
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(ryü lekezel t k i sszó l á  r

BIBLIA
H.i valaki megkérdezni1 Melyik könyvei vinné magival egy lakatlan 
szigííre. vnjor. hányni vilasznuiák a Bibliái? A Biblia a legjobb ikrává 
ló. elegendő olvasmányt cs gondolkodási alapot nyű;-: egy éleire 

A Bibit*kifejezés az. azonos görög szó alapján váll elterjedné, telén 
lése könyvek. Más szavakkal: könyvek gyűjteménye egy kötélben 

A Biblia sokoldalú. különös, változatos, különleges könyv
- bestseller. világszerte a legjobban eladható kiadvány;

Könyvel könyve, ntivcl hatvanhat ónálló könyvből áil. és „a -könyvek 
könyve", mert eiklig a legnagyobb péMinyszámbnn a Biblia jelent 
nwg;

- at emberiség egyetemet kxliúrkj’u-tenek rétje.
a  felfedezések kénye*, általa ismerjük meg Isten teljái i  világgal és 
a/ emberiséggel. » felfedezzük a világban a magunk bolyét; 
megbfthnló, Istenről, s  embertől mindenkor érvényes gondolatokat 
közöl;
nyz/mzuvezeiö, segítségéve.! Isten nyomára bukkanhatunk, létére. c< 
saj.il létünk miértjére, megtapasztalhatjuk lényét. ti őség é;. segítségét, 
amint azt is a Biblián keresztül adja tudtunkra, hegy lercnuméityei 
fontosa* számira;

-  kapcsolatteremtő, latén velünk u Biblián keresztül vöt szói; 
jövőbe mulató, fokiunk jövője c« saját kílilisamk is kiolvashatók 
belőle.
A Biblia ser részből all- oz Ószövetségből es az 1 •szövetségből. A 

héber és részben aiára nyelven keletkezeti ószövetség-, iratok többségük 
ben Isién megnyilatkozásait, * görög nyelvű újszövetségiek az hv-angé

esssasa.:.',r.:.. - .  1 • t -------- :— —í z  j.1.

I manókat Jézus uniUsail és cselekedeteit , valamint a Krisztus utáni 
v/.szádokban keletkezeit írásokat iar.ahna//ik. A teljes Szetilirás. vagy 
részei a folyamatos bibliafordításoknak köszönhetően egyre több nyel 
ven olvashatók a  egyre többféle fordításban hozzáférhetők

Ahogy Jézus életének -,-s tanításának nyoma maradi *z írások alapján 
a harmadik évezred küszöbére :t az emberiségnek. olvasása éppen úgy 
nyomot hagy olvasó, éleiében, jézus tanítása, csclekedeiei követésre 
méltóak, x Krisztiit. követése a Biblia révén válik vonzó életűiül 

A hányatott sorsú ember szeretne valahol elfogadottá válni, szere 
tetőt k.-.,TOÍ é* vigasztalásra lelni A Biblia segítségével mindeztelérheti 

Könyvjelzőként nemcsak egy lakatlan szigeten, de * mindennapi 
használat során • beleillik Gárdonyi Géza írá« a llihliáha c verse 
amelyből sdc/ünk:

Li m Adnyo n kéríyntx könyve, 
özegtny ötbe* drigttguongyr 
Égi harz>u! lankadluknak 
VVlayussux /dUi rubwl
JJMe.v'íSivnefc aratry ó.‘ia 
Hotíog, aki nHatiíl.'
Sznm.vz'. lelkek forrás kü lu  
Hol pohJrral Krisztus üli

Mimiért ’úkul. minden remiik 
MánúnyvJr is cssZAOnftk 
(iibo’lrpiek ronggyá imÜlnak. 
Dnntfégrk tű.síbe szidnak 
Csak ez a kényt' nem. lei pírba. 
Mintha votna éfiS telke' 
fizu kúnuv a Mózes kokra 
lilén szive dobog lm  ne

W inter Silvia

A  B IB L IA  6 6  K Ö N Y V E
ÓSZÖVETSÉG

Ósz&vetség története 
Bibitől könyvek remise 
()i könyvével első helyen 
olt áll Mózes fenn a hegyen

Mzsut' és Bínll. mellől 
Ruthtól, s kettő Sámueltől 
1 <M még itt könyv nincs még vége 
lön a  Királyok kél könyve

A költői könyvek kőre 
indul kétszer Krónikákkal 
EzSdrás. Sekénuás. Eszter 
és Jób jön a tudománnyal 
Zsoltárok lóvénk Őket. 
amott Példabeszédekkel, 
a Prédikátor szavával, 
s az Énekek énekével

Foly tat ódik a könyvírás. 
a próféták riund itt vannak’
Ezsalut, Jeremiás 
is araimul is annak 
Ezékiel és Dániel. 
őket követve Hóxeás. 
majd Jóéi és Átnősz lonnek 
azután Ahdiás. Jónás.
Mikeás Sábám és többek, 
mt'g Hubaiak. /Mániás 
Ifaggeus és Zakariás 
hátul pedig zárgt a sort 
a: utolsó Melekiás.

ÚJSZÖVETSÉG
Eztán tön az Újszövetség, 
melyben Jézus történetéi 
Máté. Márk. I ukács és János 
írta, és a: írás számos 
részén később Apostolok 
Cselekedetet olvasod

Itt Pál levelei jönnek 
Rómaiak tanítása.
Kortnthusi két levélnek 
kialaia d folytatása.
I jézust és Etllppi 
levelek vannak még hátra, 
többek hízót: K<Jussét 
v kettő 1 hessztllóntkai,
kétszer ■ i'miéit Timóieus.
Filcmoni előzi Inas:

A megnyilatkozásoknak 
ezzel iásóiról sincs vége 
egyéb levelek is jönnek 
a: i fi-ásó örömére 
/.sülökhöz irt Jakab, s Péter, 
aki In tó l is lr, végre 
isméi János hármai lr rv 
Júliái egyel, égre nézve.
A prófétáikra végűi 
a Menésekkel rátér

\ Bifrlia hatvanhat köny i 
olvass,ul. mert rád u  rádfér

Schncider l/nbrlla
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Ez a vég -  n ek em  az élet kezdete”

Em lékezés K risztus m ártírjá ra : 
DIETR1CH BONHOEFFERRE

A vil;ij;kfrc.s/l>ónsci> ez évben emlékezik meg a mártírhalált szertvedeli nemei protestáns teológus, Diel- 
rich Bonhoeller halálának 50. évfordulójáról. A /em leke/es gyertyáját mi is ineggyújtjuk, s halál adunk 
Istennek a/.crt a lelkés/erl, aki megélte a kris/.mskovetést, tettekre váltotta a másokért eles etikáját, s 
kegyelemből a cellái is szószékké tudta \allo/latni. < )nnan irt levelei a mai napig tartást, hitet, reménysé
gét árasztanak. Mi most a / emlékezet fényében visszatekintünk ltonhneffer utolsó nagyhetere.s keressük 
annak titkát, hogy mihói is merített erőt a fájdalmak útján -  mindhalálig...

íK /lutá, t/a uLuj étet

volt az ovo. rövidsége ellenére. 19<X> 
íchruár -t-én született Brcslauhan. 
nyolcgycrmckcs családban hctitKlikkciil 
nőn Tel felcsapja neves Ideggyógyász 
később egyetemi tanár volt. A meleg vi 
•lám, lelkűidében és szellemiségében 
rendkívül gazdag Családi fészek eleve
nen élt Bonhocffcr lelkében Egv éleire 
.belészkcltc" magái e /  a gyermekkora/ 

ő személy isógélv. elkísérte minJenho 
va. otthont biztosított neki az otthonos
ság tűibe tol len érzetével meg a cella 
magányban is Teológiai tanulmányokat 
I übingenben és Berlinben végzett 
. ‘•Jb-ban a barcelonai ySpartyolország) 
németajkú gyülekezet segéd le Ikés/ó. 
1930-ban New York-ban tanul. 1955 
bán Londonban lelkés/kedik. Egy ekko
riban mondott rádiúehVidása miatt, 
melyben a ITihrerl bálványhoz hasonlít 
ja. megtiltják neki a nyilvános tanítást 
így csatlakozik a Hiivallő Egyház lm/. s 
annak finkcnwuldi Lclkeszszemm.imi 
mában folytatja munkáját, hamarosan 
igazgatója is lesz Közben doktorál, to
vábbi tudományos I okozatni is s/.ciez 
könyveket ír. prédikál. - kiváltképpen az 
tJjüság lelki szellimi nevelésével lóg 
lalko/ik. s gyakorlati Kris/lu-kövctcs- 
sel |űVJ-bai az USA-han clűndökür- 
útou vesz reszt, marasztalják, iéliii.. de 
n .vak a/i válaszolja must hazájában. 
Némeiors/ágban a helyé, otl van kuldc- 
lé'C l9J  t han a Hiller-ellenes összcev 
kuvCv gyanújával letartóztatják, 1945 
ápuhs 9-én. búsvél hétfő hajnalán ki 
végzik Amennyire a fennmarad! doku
mentumok % az idén foki ni Német
országban sorra megjelenő kiadványok

a /i  lehetővé teszik végigkísérjük ót .íz 
utolsó nugyhétcn.az ő szenvedés-útján

.‘lU uifuuffe  v m uftfhde

Sti£\>u') keddjén 19-35. április 5-án késő  
CSte 15 tar savai cgytill ól is elszállítják a 
buchenwaldi halál táborból. Sorstársai kő 
zott magasrangu angol é.\ német lis /lck . 
államtitkán'#. eKlósok vannak

> A

V;j ,-v/k i izerdújtin színié egész na[H>s 
zölykölődés a katonai teherautón Kél iá- 
sál útközben kiemelték a/ örök A logyai 
kn/ás megkezdődik...

lYciji'i.' \uion<ii,0n egy útko/lvni pihe 
nőhelyen. ami tegyház céljait szolgálja. I

találkozik olyanokkal, akik bírt hoznak 
csaladja tagjairól különböző börtönök 
ben lialálláborokban sínylődik idősebb 
haiyi.i Klaus. két sógora. Kans von IX>t: 
nunyi és Rudiger SchlCKhcn. Kiválik, p 
|X‘Ji aggódik s/ulei és menyasszonya mi
au i egy nemiég megjelent kínéi közreadja 
ennek ., úszta. Krisztusban mcgsz.cn te ló
don szerelemnek a dokumentumait, amit 
Bonhnellcr a cellából, > Maria von Wedc 
meycr Berlinből váltónak egymással.

^oii\pínteki’n, 1945 április 6-an nagy 
nyneial.mság támadt a ecllaláisak kóron, 
mmtlta az egykori teinptnm kárpitjának 
vétíiasadására emlékezve reményeik a 
túlélésre egycsapásra szencínszlouak vol
na A ..végzet", a kikerülhetetlen ki józatii 
tiian tudatosult hennák. Bonhocíler ezt j 
lialállal szembesítő kemény felismerési 
azzal pivil.'álla másoknak cs magának is 
elviselhetőbbé lenni, hogy a mindig nal.i 
tevő három könyvből olvasott fel a Bib
liából. (iocihílól és í’lularchostól A ,Ko 
ponyak begyén", a rideg cellában dél
utáni urán Bonhocíler azzal töltötte. 
Imí.'.v i/ egykori orosz kulia;yiiimisz.tcr 
Molotov unokaőccsétól Kokoi intól
oroszul tanult s megpróbálta clm.igva 
rá/rn ennek j /  érdeklődő ateistának a 
keresztyén hu lényegét'

Vagy vrtiffréwf csendesen tavaszi ra
gyogásban lelt cl A Kdeiről és Ny ligáiról 
iKvzc húr coll loglyok között jótékonyan 
terjedt j bizjlom és a nyíltság légköre. 
Köz tv n tovább dolgozott szinte észre
vétlen ..tapintana! ' ,i halál olajozott gé
pi zete . kkur mar a rögtönink) hadbíró 
előtt voltak Bonhocíler iratai, s az ítclei 
is készen volt
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Húsvét vasárnap. 1945. április K-án 
reggel a na kérték ót fogoly-társai tartson 
reggeli áhítatot Imádságok között két 
Igéről prédikált. Az egyik Ézsaiás 53.5- 
ből volt: ..És az ö sebeivel gyógyulunk 
meg", a másik l Péter 1.3 ..Áldott az Isten 
és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, 
aki az 6 nagy irgalmassága .szerint újon 
tian s/ult minket élő reménységre Jézus 
Krisztusnak a halálból való feltámadása 
által", Ez volt az utolsó evangéliumi 
üzenet, amit Bonhocltcr hortonmisszi- 
ós. Iclkigondo/ói szolgálatként elmond 
hatott Különös volt ez a gyülekezet a 
cellában: tagjait a háborúban szembe
nálló nagyhatalmak fiai alkották ango
lok. franciák, oroszok, nemetek, akik 
kiilónléle egyházakhoz tartoztak vagy 
éppen hitetlenek voltak De vajon azok 
is maradtak'.' Ebben a helyzetben maiad 
hat ember változás nélkül" Alighogy ki
mondta Bonhoe-lfer az áment, a lelkek 
cs a cella csendjét parancsszó törte meg 
„Bonhoelfcr elitéit, készüljön fel. ve
lünk jnn!" Mielőtt elhagyta a helyisé
get elkoptatotl ceruzájával a Plulat 
chos-kölctbc három helyen is bejegyez
te egykori lakcímét (így: Dieirich Bon 
hoclfcr. lelkész. Berlin Charlotienburg, 
M.iriéitburgcr Alléé 43 > fogoly tár.si 
hoz. az angol Payne Bcst-hc/ fordulva 
aria kérte, hogy hazatérése után csak 
ennyit mondjon atyai barátjának. Bell 
ohichcsicíi anglikán püspöknek ..TI IIS 
IS THE END -  POR ME THE BEGIN- 
NING OF LIFE (= ..EZ A VÉG NI
KÉM AZ ÉLET KEZDETE"i. S maris 
indulnia kellett . Ez volt Bonhoeíl'cr 
húsvéti üzenetének summája. Kősó estig 
fuvarozták ól egy teherautón, miglen 
bezárultak mögötte a megsemmisítő lá- 
bor kapui, egy kis bajorországi falu mel
lett. Ez volt az utolsó stáció

Hüsvéi hétfőjén, l ‘J45. jpnlis *i-én el
érkezett számára a megfellebbezhetetlen. 
A tábori orvos Bonhocfíert ,w előkészítő 
cellában térdepelve, imádságba mél ved ve 
találja: „Lehet, hogy az íléfcl napja holnap 
eljó. akkor majd munkámat abbahagyom 
addig azonban nem. A cellában kei 
könyvet hagyou hatra: Bibliáját cs a Go- 
cthc-kólctct. Mellette az akas/tófán Wil- 
lulm Ctutaris cllcnléngeniagy. 200 kiltv 
méterrel odébb ugyanígy kivégzett sógis 
ra. talán épjwn ebben az órában t lans von 
Dolmanyi ..

£-xet a d d  n a yifC ia lú d

I !ne. e gész Krisztusra figyelő személyesébe 
valóhun onnan felülről kapta az erőt Ez 
azonban a családon ál áradt először esetére

S a család szerepe mindvégig rendkívül 
fontos számára, de mindegyik testvére ha
sonlóképpen szól enől. a családi levelezés 
dokumentumai szenm. Két levéltörcdéket 
idézünk itt. másoknak is elgondolkodtató pól 
íiáként, talán okulásképpen is. .

KUuis öonhoeller. a b évvel idősebb 
testvér a cellából köszönti a szeretett Pa
pái. születésnapján Ja levéi nem -okkal a 
kivégzés előtt íródott):

Kedves Szüleim'

Papa születésnapja alkalmiból minit 
kettőtöknek írom ezt a levelet. A jókíván
ságok. melyek még soha nem voltak ily 
tzzöak mint most. egvüii illetnek lilékéi. 
Hiszem, hogy a vihar házunk főiül csak
hamar elvonul Vége a: üldözésnek s 
a túlélők úgy gondolnak mait! ússza mint 
valami rossz álomra. Azt kívánóin gyer
mekeimnek is. hogy egyszer majd ügy te
kinthessenek vissza szép és gazdag életük 
re. hogy hál dl éreznek miként én most ér
zem ez! Hiszen ilyen volt az én életem is. 
orrút Nektek köszönhetek. Ez az a gazdag 
ság. orrul t óik a aűgvcsaldd nyújthat az 
embernek, valamint az az Iránymutatás. 
arra soha nem téveszti szem elöl azt. A it a 
lényeges. Lz; kaptam Tőletek ez segít dl 
engem ezen a: időszakim n  Éljetek húi 
boldogan. Kedves Papi és nedves Mama 
.‘izekből a húsv< a najvAból merítsünk fait 
új reményt Ölel Titeket a Ti hálás és 
buldog fiatok Klttus'

Ez az 1945. március 31 én kell levél non. 
érzékeltethette a végzetet. hiszen j  testvé
rek szinte semmit sem tudlak egymásról

l  gyjnez a családi ragaszkodás fejező
dik ki Dieirich Bónhoclíer leveléből, 
amit mostani megemlékezésünk végén 
idézünk

Kedves Mama' 
i'bt-i Jet 2.V

Itendkívúl nagy örömet szerzet! ne
kem annak engedélyezése, hogy szült 
lésnapodra irhatok Neked Az engedélyt 
épfren most kaptam meg. gyorsan kell ír
nom Egyetlen kívánságom van: szeret
nek Neked őrömet szerezni ezekben a 
.-áros napokban Ktdveo Mama tudnod 
kell. hogy naponta sokszor gondolok 
Ildii és a Papára. Megköszönöm Isten 
nek hogy Ti értem és az egész családén 
éltetek és éltek ladom. hogy ezen Ne

ked soha nem volt saját eleteti Ízért , an 
aztán az. hogy amit én élek át. azt valójá
ban Veletek együtt elem át és élem mc* 
KöszönömNeked,Kedves Mamii, mindazt 
a -zerelent. ami az rimáit evber; leiem 
áradt ■ amit éreztem cellámban t.i. Lz a 
szeretet tcgüetteehiselnt napjaimat Ht: 
tos vagyok abban hogy amógotturd ;«•».* 
nehéz esztendők még szorosabbra tűztek 
közöttünk a szeretet szaluit K iear.-'m hát 
Neked és a Papának, na mev. mindnyá
junknak . hogy az uiesztendö el ne
kem és Nektek a remény Wnvrf/r) suga
rát . hog vég vítermajdeg v áttör ven dez he - 
lunkegymdxnakUstcntartsonmeg lilékét 
egészségben1 Lgész szivemből köszönte 
lek léged, drága Mama. s így gondolok 
Rád születésnapodon. hálás futtok

Dieirich" .

Értékrend

Nem múló értékrend kütö: 
ezért káoszban ti vigasz, 
hogu bár a viliig változik, 
i t  fÉZUS KRISZTUS ugyanaz

x * *

)a j!

KRISZTUS keresztje non elég ' 
Mr ri2 deg helyette, mond iiút?1 
A keresztüli való beszed 
keresztyenek közi is bolondig ’

Bizony, hallgatni késén! 
hogy 11 bűnben elvesz az ember, 
Je noguhü nem les: bűn a bűn 
nem kegyelem a kegyelem sem

faj. ka az Ige nem elég 
s intésének nincs foganatja 
faj annak, kinek ereiét 
mm a KRlS/.T US keresztje

adta'

f  üle l.üjos
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Em lé keze te s presbiterek

Vajon h án y án  ism erik  m a e nevei 
M agyarországon? Vajon hány  reíor- 
n iátiis ta lá lh a tó  a D u n a , T isza. Sza
m os, M aros iá ján , vagy egyebütt .1 
világon, ak in ek  szíve forié isodik  e 
név ha lla tán?  B u d ap esten  egy sz> 
fény kis u tca  ápo lja  em lékezete t. 
Pedig  n em  akarki volg grö! M ik '■ 
Im re! Ha csak a rra  u ta lu n k , hogv a 
h áro m k ö te te s  „E.rdelv lő r té n e ie ” 
névm utató ja  33 alkalom m al utal 
reá . m áris e r/.ek e ite ttü k  jelen tősé 
get. M ikő Im ré t kortársai J n l e lv  
S /échenv i jé"-n rk  nevezték Mi kő 
Im re p re sb ite r tá rs tm k  volt, s m ajd 
negyven éven át a /  e idélv i re lo rm a- 
tussag fók tira io ra . É pp en  ezért leg
a láb b  mi, a p iesh ite r társak tartsuk  
hálás em lékezéssel szám on  Ami 
ben  lehet, kövessük p é ld á já t'

1805. szep tem ber 4-én látta inog 
a n ap v ilág o t A három szék i Zabola 
szülöm* Világ: a jö lte  édesanyja é le 
téb e  kerü lt Apai nagyszülei nevel 
ték. U nokájuk  szellem i fejlődését 
látva, s a b e n n e  re jlő  tehetségei ide 
jében  (elism erve, nagy áldozatot 
hoztak  é rte . O tthagy ták  a családi 
ősi fészkét, a zabolai kastélyt, % el 
költöztek  M aiosű jvátia  A nnak  é t 
elekében te ttek  ezt, hogv unokájuk  
a közeli nagvenyedt re fo rm á tu s  kai 
lég ium  n ö v en d ék e  lehessen  \z  itt 
e llö k ö tt II  év alatt m in d en t illeg 
kapo tt, am it a t d ó t  inátus nevelés 
nyújtan i tu d , Kz p ed ig  é p p e n  ele
g en d ő  volt ah h o z , hogy egész n ép e  
vezetőjévé váihassék.

A h h o z  is e leg e n d ő  volt. hogy 
erős lélekkel viselje i i az élet sok 
p ró b a té te lé i Az ö  fe lesége is gyer
m ekszülésben balt m eg Négy gyer
m eket a ján d ék o zo tt fé rjén ek  M ire 
M ikő Im re  m eg ö reg ed e tt, m ar csak 
egv leánya volt é le tb en , la lá n  ezért 
is g o n d o sk o d o tt egész E rdé ly  ifjúsá
g áró l oly nagylelkűen . A m ikor 
187b, sze p tem b er I n . in  Isten  <•!• 
szó líto tta  ő t i világhéil, l« irtetéséit 
Ilin  k ö /ü le l 2000 k épv iselő je  je 
leni m eg  Kolozsvári o t th o n á tó l  a 
h áz so n g árd i sírig  v eze tő  ú to n  k é t
o ld a lt á lló  isk o lásgyrnnckefc  sor 
fala k ö zö tt v itte  a gyászkor sí. h u  
b e re k  tízezrei s ira tták  Erdély r e 
m énységét l jságok le ljrg v ez ték . 
hogy tö b b e n  k ísé rték  u to lsó  ú t|á

ra , m im  az u g y an azo n  év b en  el 
litinvi D eák  P erem  el

\ in ik o i a nagyenyedi re to rm .i 
tu s  kollégium , m im  végzett jogászt 
ú tjá ra  b o csá to tta , n em  pogácsát é '  
krajcár i. h an e m  bibliai h itet és kcV 
zéleti felelősséget helyezeti tarisz
nyájába M ikó Im re  tu d a to san  és 
tervszel ü en  készüli a köz szolgála
tát a 32 éves ko rá ra  erdélvi lökni 
m anvszéki ian.it sriok , 1 /  m a; mi 
n iszieii rang.J f iz  ev m ú ltán  pe dig 
erdélyi k incstárnok  Azaz az akkori 
erdélvi közélet m ásodik  em bere 
Á m de n em  a  hivatal ad ta  neki a  t< 
kiiilélyi, h an em  az ő  személyisége* 
ragyogta be a hivatali \n iik o t a  
szabadságharc. so rán  az agy aglalvi 
székelv gyűlés m elvcn 60  000 
legv\< ré s  je le m  m eg  -  e lnökévé  v.i 
lasziotla, azzal fo g ad ta  el a m egtisz
te li' m egbízatási. hogy m in d en  
•ti " i el kell k e rü ln i a po lg .ubálx  
rú t m agyarok, székélvek, szászok, 
ro m á n o k  között. A halán>zátukai 
szem élyesen vitte e l F eróm  Józxet- 
h e / ,  akt azo n b an  m eg tagad ta  azok 
átvéte lé t. Sót Ki h ó n ap i.i iiin tn a l 
tatra g ró f  Mikéi Im ré i. Az ö t add ig  
tám o g a tó  os/.li ák k ö rö k b en  ü tegbe - 
Ivegzetl lett Viszont o d ah aza  azzal 
gyanúsíto tták , hogy ily m ó d ó n  
ak a rta  m agát kivonni a szabad- 
ságb .u t esem ényeiből.

Mivel IHtiO-ig n e m  lép h e te tt a 
po litika sz ín terére , .k u ltu rá lis  és 
gazdasági té re n  köve*len e l m in 
derít, hogv F ide |y  hald--kló magvat 
társadalm a é le te i* : szelleme* és ele 
venségei v igyen" lS 6 !-bcn  a csá
szár a lókor m ánvs/ék  e lnök i vé ne 
ví zi ki i l z  a legm agasabb  erdélvi 
po litikai p o z íc ió .| Miké* Im re azo n 
ban  réigiém lem o n d , m iltdv i >/« 
m elyet az osz.Uak lielolyás duliiliza- 
lására akarják  fe lhasználn i. A xi- 
egve/esl követően  az Antliassv-koi 
m ám  közm unka é  s közlekedési un

m szicre  len . O ltási h o rd e re jű  d ö n 
tés. vilii a Nagyvárad Kolozsvár - 
Brassó vasútvonal m eg ép ítése  \ \ /  
o sztrák  h ivatalosok  a déli s/asz va
rosokat ak a rták  összekötni ny Adri 
aval.i Mikéi ln n e  d ö n té se  a magyai 
te lepü lések  virágzását hozta  m agá
val < A vasútvonal 2.5 000 m unkás 
közt en n i kód csévél 2 év a la tt ké
szült e l l j  Egyéb alap ításai: 18-1-1 
b en  Erdélyi Magyar Gazdasági 
Egyesület { \  ko rszerű  ipar és m e 
/ögazdas.ig  m egszervezése,) 18.55- 
Ih*h Kolozsvári K özlöm  (A hiteles 
és alapos kóziájekoztaiás érdeké- 
l)eii.) 1859 Erdélvi M úzeum  Egy lel 

Egyfajta utdom ánvos és művészeti 
\k.iclt tili.i.; S/ekelv-M iko kollegitnii 

Scpsiszentgvörgvöri. 1871 Kolozsvá
ri litdom ánvegyetetn  m egalapítása 
Mmdekoz.heh m egm entem - a ko
lozsvári inagvai színházat, inelvnek 
kei és lél évi izeden ál fclűgv elője és 
legfőbb m ecénása volt

Etnlíleitűk, hogv m ajd 40 éven at 
az et d e lit egvházket ű lct föktnátoia, 
Úgyszintén a nugvenyerii és sopsi 
szentgvöfgvi kollégium ok főgond- 
noka Az e lőbb i kollégium ot, melyet 
a szaludsaghari alatt felégetlek. 
50 OIHl köteles könyvtárával ajándé
kozta m eg Miniszter i és képviselői 
lis/teletdíjait egyháza szolgálatára 
.i|.u :i.iii.i 1.1 eveken .ú Ezzel példát 
a<lotl sokaknak. Mái közeledett élete 
vége .miikor aláírta a kolozsvári t.-<> 
léigiai akadém ia a lap ító  okiratát. 
M inden lé ién  „miniszter azaz „>/ol- 
galatvégzó" volt Szolgálta Istent, 
egvházát. vergődő hazáj.ti és népét, 
lem etese t követően így ír az Etilé Ili 
P rotestáns K özlöm  i 1876, 38 s/. \
,. U  egphikkeriititinek non {í/g/iuliu>ka. 
hu nem ,itauiy)a í'ifit tinivé, tétekkel, ta* 
iw/. '  '•(Lherlcitsl. U>n/i<\ú-
vtit, «W ' vill/iws fillérük i.< ujrrM hnk  
U/ZgYKOtt ábiiuuUthul "

Papp \  iltrms
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Vasárnap Volt
amikor a templomból hazaidé mentem. Egész lényem izzóit 
állói a gondolattól, amit a Tisztelete* mondott „ón helyei 
lem". Már. hogy Jézust én helyettem venék. köpték, feszítet
ték kérészire. Mert magára vállalta a /  én bűneimet és helyet 
tem szenvedte 3 büntetést. No. hál ez az. ami hatalmas meg- 
utkOzcvecl borított cl. Hiszen ismertem a húsvéü történetet 
eddig is. viszont azt. 
hogy nekem ehhez, va
lami közöm lenne, so
hase gondoltam.

A Tisztelctes által 
mondottak alapján 
mindaz, ami Jézussal 
törtéin húsvdlkor. én- 
miattam történt.

Azért jö tt Jc /u s a 
Földre, hogy az én 
hünctm büntetéséi 
magára vállalja? El
képesztő felfedezés
ként hatottak rám 
ezek a most mái szá 
momra is valóságnak 
tűnő mondatok.

Színre megképzett előttem, ahogy ott áll l’ilatus udvuiáhanés 
rúgják, korbácsolják... jz t éreztem, hogy mindez mintha most 
történne, mintha én is őrt lennék az udvarban és látnám azt a 
szerető szemű arcot, mely rám néz.. Képzeletben én i> Vele 
mentem a Golgotára... láttam, ahogy rálcktcük a keresztre és 
verik a szöget... zokogtam Kihall utcán mentem, után vnki 
sem látott. Ilyet niég nem éltem át!

Bűneim? Eddig nem éreztem őket! Must, meg talán azok a 
szegek... azok az. én bűneim? Butaságot gondolok? F.z bor

/almos. F.n nem tudtam, hogy ez a következménye annak, hogy 
lopok. csalok. hazudok

A keresztel felállították és én ott voltam előtte Az előtt a 
Jézus Krisztus előtt, akit én csak vallásom történeti alakjának 
ismertem. Akinek inat valóságát sohasem éltem át. Akiről nem 
tudtam. Iiogy annyira szeret, hogy odateszi a kezét a szögek alá

azért, hogy fizessen 
helyettem így én nem 
ismertem Ól’ S most 
itt vagyok clóuc. Un
dorító féregnek érzem 
magam az Ó elképesz
tő nagysága előli.

Most kc/.dcrn értem 
amit a Tiszleletcs a 
Bibliából olvasott; 
„halmaik voltatok bű
neitek miatt” Igen én 
az vagyok.. vagy 
csak voltam’' Most 
Olyat érzek, mintha 
élet indulna bennem 
Kezdem értem talán 
Benne van az cIcl

Nem tudom magam sem. hogy hogyan, de ott éreztem magam 
.1 kereszt előtt és valami meleg boldogság, szerető vonzalom 
támadt bennem Felé. Neki mondtam: m vagyok Jézus, fogadj el. 
a Tiéd szeretnék lenni örökre’ Egy ének szövege jött elém. 
Neki mondtam azt is „Új szövetséged elfogadom, magam egé
szen odaadom..."

Azon vettem észre magam, hogy szók ellve futok az utcán, 
hogy örömkönnyekkel locsoium az utca kövezetét

N. V

NÉMÁN ÁLLT PILÁ TU S UDVARÁBAN

m = — - j—■— ■— *— » r ' -Sv. 1 . m  
*  « a  -

* ———

1 Neműn i l l t  Pi U-cut u d -va  rá-ban. V jd ik  arja így hullott Re a

Meggyalaz va crúfns günyruhaban. O i-torokkal iúj-to n ik  le R-

2 Vértől ázo tt szent fejét lehajt
va. Eájó szívvel így viselte el. /  Azt. 
hogy em b er Is ten e i gyalázza. \zi 
hogy h ü n c t néki ró ja  fe l: /

‘í. Sebzett vállra kin fáját he
lyezték. Rászegezve o u  függött a 
Szent. Szótlanul csak n éze tt .1 s /i 
m ekbe. M egbocsájtva m últa t és je 
le m : /

Meggy. iiáz- va. csúfos gunyruháhau. Oí-to-rok «.il lúj-tottak :í  R j

I. K eresztednél k önnyes szem 
rnel állok. M ért is b án tlak  én  is. 
m int azok. /.É  n sem  é rte m , hisz 
szeretlek  érzem . Irga lom ért e léd
Imii Illők '

Vándor Gvula
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Ö R Ü L Ö K  A Z  E N  S Z IV E M B E N ...
\ Reformátusok Lapjában már lohhs/nr beszámoltunk arról, hogy ti Dunántúl déli határszélén él.' 
barmi reformátusok templomot építenek A TV n bemutatta néhányszor ti 4 eve folyó kiizdeiities. 
uújságos, de eredményes munkánk csodáját Nem nidnnk mcgilletőikS nélkül, csak mélyen meg- 
li.it.idva beszélni, inti arról. ami velünk t.ment. Az ami lehetetlennek látszott, valósággá váh.

Megismétlődni véltük tempJomépitésunk ütem  a semmiből teremtésben. az iW öveiségi üdvtör
ténetben megnyilvánuló hatalmas isteni szem etel Személyeven szólt hozzánk a Krónika I II) es 20. 
verséből a lemplomépilö Salamonhoz intézeti biztatás: ., az Úr választott téged, hogy Néki szem 
•‘•izut építs: légy erős és készítsd meg azt. kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj; mert az Úr 
Isten, az én Istenem veled lészen, tégel el nem hagy tó lel el sem távozik, mijeién elvégzed az Úr 
lláza szolgálatának ir.tmlen művel."

Éreztük a nagy ..konstellációt", ami X elszánt ember, sok számontanoti és névtelen adakozó, 
keikc/i munkás, any agi erők. pénz. leiekből esedezett imák és meg fel vein sorolható lények, esemé
nyek halmazából állt elő és hozta cl az ülők teljességét tcmplomépttCHink számára.

Mennyire cgyint tudta ik i-rúlnl. amikor a csillagot feltörték a torony tetejére, hogy lestük age.xlsa a tavaly korán leesett hó alatt megbúvó, 
. serepe/etícn templomién*. Ivogv kétségbeestünk a nyári vihar okozta kár miatt1

Szorongva lestük a szentelés előtti napon gyülekező felhőket, álmatlanul hallgattuk az éjszakai szakadó esőt. de most is. mint annyi sok eveiben 
lokwlcgesnck bizonyult az emhen aggódás. Mire az imaházhól ahol hálát adtunk a régiekért -  ciéckezcti a református csapot az új templomhoz, 
elállt az eső  és még a nap is clúhOit

Szépen megépült templomunk előtt „mindenfele nemzet qsybegyűll"- Hollandiától Németországon át Erdélyig, hívők es kérkedők. reformátusok, 
katolikusok, evangélikusok, érdeklődők év együttérzők

l)r Márkus Mihály pűvpók út megnyitotta az ü| templom kapóját majd harangzúgás év éivekJév közivel! tódult he a megszámlálhatni lan embci. 
es UJse, állva, ki ahogy éppen befért, hallgatta az Úr üzenetét: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok év inegterhdlettctck. és én 
megriyugovztlak titeket" (Máté 11.28)

Szivünkhöz szol; az iskolások éneke. Jvtcnünk. út hozzuk Néked mindenünk ", es h iv«t a Hallcluja: ,.Ó. jöjjetek, örvendjetek Isten szelet
A püspök ur igehirdetése után S u iM  Lajos esperes úr megnyitotta és levezene az ünnepi közgyűlést. Ennek során Tóth Béla és ,tr Cseke Im iin  

gondnokok ismenettek a gyülekezet történetét. beszámollak a (emplomépftésrrV, az anyagiakról is. A kifizetett költség 9  2 0 0 000 , bt volt. az 
adományok, az Isten dicsőségére végzett munkák, a gyülekezet asszonyai állal kés/íieit ételek felbecsüli összege 6.5 millió R . Az építés közben a 
gyülekezet tagjai testvén közösséggé váltak, sokan, ismeretlenek összehartílkoztak Ahogy éptih a templom, nőttek a lalak. úgy szaporodott u 
gyülekezeti tagok szama

Ezután emlékiafvokat és érmeket adtak át a különösen felelősscj^eljev és áldozatos munkát végző építkezőknek
A jelenlevő vendég lelkipásztorok egy-egy Igével és áklásov jókívánságaikkal kósmiv.rtek az út templomé* és az Ünneplő gyülekeznél Hozzájuk 

csatlakozlak a helybeli gyubkezetek lelkészei, a katolikus llntváih /ózó'/esperes úr és Silwi János evangélikus lelkész út. Az. evangélikus, satolikus es 
relontútus fiatalok énckmiTsrraikköl kedveskedtek. I'riyli é'errnr polgármester tir elismerését fejezle ki és jókívánságaival köszotvtótl

.A külföldi lholland nemei, eníélyi) tcstvergyúlekezctck küldöttei ildáskív.másaikat és együttérzésüket tolmácsolták. és átadták ajándékaikat 
úrasztali téritől Ippről. gyülekezetük életét év egyhavi épületeik kepeit.

Ima a XX. szazad végen c. ..Miatyánkkal fejeződön be csodálatos ünnepélyünk Jöjjön el n Te országod. . szerethessük egymieti Jézus nevében*"
Ezután.» gimnázium éttermében szeretet vendégségen örültünk egymásnak
Mit lehetne írni befejezésnek'' ..Áldott Isten nagy kegyelme" hogy megengedte említik c napot, amit oly sokszor kétkedve, mégis reménykedve 

vámmk Köszönünk mindent az Úr szereidének embereken keresztül megnyilvánuló áradása, a bölcs gondolatokat a fáradhatatlan, dolgos kezek 
munkáit, az adományokat, az imádságon együttérzést. Legyen a z1 lr áldása rajtunk és mindazokon, akik adtak, teltek ezért, a modem XX századvégi 
esmláért

Dr. úsehe István

A PRESBITERTÁRSAKNAK
Pál apostol írja az ITim  5 .17  Iwn „A jól forgolódó P resbite
rek kettős tisztségre m éluitutssaniik. e lő szö r  is Tcnmap.id.it 
tisztán tartsd". 22 . véts; ..L egyen  testi lelki lisztoságod ! Légy  
példa' L egyen  tiszta a s /e m c il N e nézz m eg. ne láss meg  
m indent, ne láss gonoszt!"  „Szettit-ini m indenkor az. Útra 
néznek" IZ solt 2 5 .15 ).

Vigyázz a gondolatodra, különösen ha egyedül vagy! Vigyázz 
a kezedre, mi után nyúlsz már reggel. A Biblia-e az. vagy a 
pohár, a cigaretta, a rádió gombja? Mi az. első. ha felkelsz? Mert 
olyan lesz a napod. .Keressétek először Isten országát «•» a; ö  
Igazságát!" í Máté rtj.íj. Vigyáz u lábúdra, hol jársz! A kasken) 
úton, \agy a  széles úton ? „ Mily szépek a itenyékén az fírémumm 
dónak a lélxn. aki békességet hinlet" (f.zs 52.71. Vigyázz egész 
iiiiiitlra. hogy tud/nil áldani a: I írat egész bensőddel.

Drág.u Presbiter Testvérem! Aki elhivattál* aki esküt tettél, 
vállaltad a szolgalatot Isten cs ember előtt: Légy példakép min
den tekintetben! A rád bízott kincsei őrizd meg a bennünk lakozó 
Szent Lelek által, hogy majd hallhasd egykor Urunk Jézus sza
vát Jcrlek én Atyámnak áldottál, örököljétek ez országot, 
amely számotokra kész illetett"' Ha te anyagiakban is. lelkiekben 
is mindig adósnak érzed magad isten előtt, úgy élj e kettős tiszt 
végben Isten szolgálatában, az. egyház javára. Mert nem Hidunk 
elég halát adni a test-lelki javakén, a kegyelemén, a kimondba 
tallan ajándékért az Úr Jézus Krisztusén.

Szolgálj hát az Útnak teljes tetszésén:, láradhatatlanul minden 
időben, teljes szívvel, cs jó lélekkel, mások üdvösségére.

Szabados (Aula
Nos/vaj
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A KULTÚRA NAPJA BODAJKON
Szép gondolái, hogy .1 Himnusz ad alkal
mat a magyai kultúra megünneplésére 

Január 22‘én Bodajkon is izgalommal 
készültünk a református icmplomlia, hogy 
c nagyszerű kezdeményezésnek pártolói 
legyünk

A zord idó ellenére megtelt a templom, 
s/cp számmal jöttek más településekről 
is. hogy nfs/esei legyenek a színvonalas 
műsornak. Voltak, akik ..csak" lélekben 
lehettek velünk, inéit valamilyen akadály 
miatt nem tudtak eljönni

Az ünnep helyi szervezői azok. akik a 
II világháború alatt gyermekkorukat él
ték. és látták hazajönni .1 háborúból vagy 
a fogságból apáikat, nagyapáikat.

I rí nej) volt ez. es akkor ts a Himnuszt 
énekeltek, bizakodva tervezték a jövőt.

Az idősebbek emlékeznek I94R. 
március 15-re. a 100 éves évfordulóra, 
ahol tiszta vágyként harsogott az ének. 
a  Himnusz.

Úgy tavalyi újságból való ez a szép 
idézel „Atrmzstl Imádságunk élte u maga 
külön életét, hu! búvópatakként. hol fair- 
sorúiként erősítve népünk hitét".

Lelkipásztorunk. I’. hithné Szakács /> 
ta nagytiszteletű asszony betegsége miatt 
nem tudott velünk lenni, helyette Jákob 
János nagytisztcletű űr vezette a műsort. 
A bevezető után három diák szavalata 
hangzott cl. köztük a Himnusz Majd Rup- 
recht Öltét igazgató mnál tartott előadást 
Kölcsey életéiül és a Himnusz szüle
ié sér rtl. Bukóim Kovács István író-tanár is 
elmondta gondolatait az ünneppel kapcso
latban. Két székesfehérvári előadóművész 
Bobory /oltón  és Csertő Gábor műsora 
tette még szebbé, színesebbé .»/ ünnepet.

A felnőttek után ismét három kisdiák 
szavalata következett, majd elénekeltük .1 
Himnuszt. így /aiult az irodalmi délután 

A versmondó diákok névsora: Bes:e- 
dics Ildikó. Horváth Eszter. Rajos /oltár,.

Simon Juliit, Simon Bitit. Wulezinger 
Átlóm.

Az ünnep ezzel meg nem én veget, 
mert a Nó'/övetség tagjai a gyülekezeti 
házban szerctctvenclégscgen fogadták uz 
egybegyűlteket

Ebben az évben második alkalommal 
ünnepeltük meg Bodajkon a kultúra nap
lát. Szeretnénk, ha ez .1 kezdeményezés 
hagy ománnyá válna.

Ki> falunkban nagyszerű emberek ne
velkedtek. akik szívügyüknek tekintik .1 
hagyományok őrzését, ápolását.

Ezért keljük, hogy Rupreehl < >tló. Bakó 
nyi Kovács István. Rajos Zoltán legyenek 
védnökei, továbhvrvői e szép ünnepnek

Köszönjük mindenkinek, akik nem S3; 

náll.ik a fáradságot. c\ jelenlétükkel mrg- 
tis/teltek bennünket vagy cselekedeteik 
kel hozzájárulták az ünnep sikeréhez

K ovács Károly
gondnok

—

KÜLDJÖN 
EGY 

FOTÓT!
Örömmel közöljük Kedves 
Olvasóinkkal, hogy lapunk 
következő számában mái 
fényképet is közölhetünk, uz 
AM EKO Nyomda jóvoltából.
Csak fekete-fehér fotókat tu- 
dunk nyomtatásban közzétett 
n i' Kérjük, egy-cgv jelesebb 
presbiteri találkozóról, tem p
lomról. szolgálatban példamutató férfi- vagy nőiest vérről 
küldjenek fényképei. I la a szerzők cikkük mellé kis igazol 
ványképet küldenek, ennek közlésére is m ód van így leg
alább arcról is jobban ismerjük, felismerjük egymást. 
Szíves segítségüket köszönjük.

A szerkesztőbizottság

Kérelem

A Külső-kelenföldi (Ildikó tci> gyülekezetben újra megindul a 
parókia építése A jogi akadály elhárult. Amint az idő engedi, 
következik a falak (elhúzása, a tetőzet es a belső munkálatok 
elkészítése A közeli-távoli Testvérek anyag: támogatását kérik 
és köszönettel fogadják, amit az 501-000097-6 számú csekk
számlára lehet befizetni. F.z, a támogatás .> személyi jövede
lemadóból leírható. Mindezért egyedül Istené a dicsőség!

K alászok
Az ó-ember nem 11 kereszt alá. hanem a keresztre való 

Ha Jézussal együtt megfes/íttenéi, te is diadallal kiálthatod 
Elvégeztetett!

* *  fc

Arra vagyunk elhívó, hogy otthon legyünk Istennel

• • •

Ha Isten gyermeke ezt kérdi: Tud-e Isten segítem ’
-  már az ajtó előtt az ördög.
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Elő arcképek

„BÓDI B Á C SI” DEBRECENBŐL
Dr. Simon Boldizsár iHódi bácsit neve összeforrt Debrecen reformétusságának eleiével. A varosban ha 
bárhol \an evangelizációs alkalom, szerelet vendégség, ökumenikus összejövetel stb. 6  mindig ott van. 
lehet hallani éneklését, hangos kristálytisztán hangzó imáját. H5 éves kora ellenére, még ma is több helyen 
szolgál, végzi az „Istentől kapott” megbízatásét. A közelmúltban hallottam, hogy Bódi bácsi gyengélkedik, 
így a napokban meglátogattam. Túl volt a betegségen, es a kis kertjében tevékeny kedett, behívóit a szo
bába és beszélgettünk. I így irányítottam a beszéd fonalat, hogy az. egesz életéről átfogó képet kapjak. Nem 
kellett kérdezősködnöm, mert szép magyar kifejezésmódjával foly amatosan beszélt, így egy gazdag életút 
tárult elém, es most a kedves Olvasók elé is.

Negyedik fiúgyermekként születtem, 
megmondom Őszintén, hogy Szüleim 
rám nem igen számítottak, hiszen 
anyám  -10 eves volt. <t bátyám után 
majdnem 10 évre születtem Szüleim  
kitbe» élők voltak mindennap olvas 
tünk Bibliát, imádkoztunk A gyermek - 
korban hallott és tanult igeversek még 
ma is a  fülem be csengenek és emlék
szem is rájuk Mtruien vasárnap a  csa 
Iád minden tagja ment templomba, de 
előtte imádkoztunk, hogy Isten áldja 
meg az istentiszteletet adjon üzenetet 
a lelkészen keresztül nekünk is Gyak
ran kellett lovainkat legeltetnem Egy 
szer legeltetés krízisen nagyon m eg
szomjaztam . és vizet kértem a közeli 
vasúti őrházban szolgáidtól teljesítő 
bácsitól akit ismertem Szívesen 
adott vizei, dr mondta, hogy tud olyan 
vizet, amelyik élő víz Elővette a  Bibli 
óját. és abból igeverseket olvasott fe l  
és magyarázott. Nagy hatással volt 
rám és attól kezdve gyakrabban legel
tettem. és mindig felkerestem a kedves 
bácsit Az igazi, illetve a  végleges m eg
térésem és hitrejutásom Karácsony 
Sándor nevéhez fűződik Nagy káliéban 
evangélizált -  én akkor már gimnazis
ta voltam es a : SDG-t jö tt megalakí
tani, Beszéde, szolgálata nagy hatás
sal volt rám, t sodálatos előadókészsé
ge. m indam yiónkat szinte lenyűgözött. 
Ekkor döntöttem az U r mellett, es az- 
•>:a is fogja a kezem, és én is a: Övét 

Érettségi után a  Debreceni The.o- 
lógiai Akadémián egy évet elvégez 
terr,, de a  gazdasági válság családun
kul is tönkretette. így nem tudtam ta- 
nulmányimat folytatni Dolgoztam és 
közben tanultam, m int ..mezei Jogász"

végeztem a jogi egyetemet, ugyanis 
ezer, a  szakon volt csak lehetőség a 
munka melle ti tanulni.

Természetesen a  lelki életet sem ha
nyagolom  el. az SDG /tcn, majd a Ktf: 
íren rendszeresen végeztem munkát il
letve ahol csak lehetett szolgáltam

A II. világháborút tű m  úsztam  
meg. engem is behívtak katonának. 
M agamm al sittem a  Bibliámat, melye: 
mindennap olvastam, és erői, bátorí
tást adott nemcsak nekem, hanem  
gyakran másoknak is

Oroszországban történt, hogy 
egyik a lkahm m al egy faluban benyi
tottam egy imaházba Üres volt, han
gosan köszöntem, majd előjött egy idős 
ember, a lelkész Keveset tudtam oro 
szuí, de Ő magyarázott, mutogatta a  f a 
lon lévő írásokat (falunondásokati. én 
elővettem a Bibliámat, kikerestem az 
igéket, mutattam neki M eghatódul az 
imazsámolyra térdelt hangosan im ád
kozott. én is meüétérde.ltem és m agya
rul unadbsztam Közös lelkűiénél á ll
tunk fe l.é sú g x  éreztük, hogy egyek va
gyunk az Úrban. Valószínű baptista 
imahá: volt ,j kis templom

A körülményekhez kéjrest afromon  
nem volt rossz dolgom <hadnagyi rend
fokozatom volt), gazdasági (őzikém  
IgéJiás) szolgáltam. így többször volth  
he tőségem st/k-sok emberen, kaionatár- 
samon segíteni az Ínséges időben Sem 
mi sincs véletlenül az életünkben, és tu
dom. hogy azért ke'ültem kórházba ne 
luinv hónapra hogx többet tnuülLiz
zani. másokat bátoriivak, mondjam a  w 
giisztalás igéjét. Nem sebesültem meg. 
a vi rhást kaptam meg, de hála az í rnak 
meggyógyultam

A fronttal húzódtunk vissza hazun
kon kérésziül Ausztriába értünk, es on 
non a  esodiiv-al haláros módon sikerüli 
hazakculnóm . sok-sok viszonttagságos 
tüíiZib közepette Volt úgy, hogy zsULr- 
kai szállító szerelvényen utaztam ami- 
kor m ár az ország felszabadult

- Hazaérkezésem után Debrecen 
ben az I fokú Közigazgatósági Ható 
súgnál kaptam állást, ahol a peres 
ügyek jogi előkészítő munkáin dolgoz
tam M ajd a  mezőgazdasági osztályra 
kerültem, mondhatom azt, hogx let- 
jcbb-lejjebb. mivel a káderpolitika kez 
dett érvényesülni En pedig nem tagiul- 
hím. hogy hitben élő vágyói, templom
ik! járok, sőt nem is kellett mt/rubinom, 
hiszen mindent imUak róLtm...

A háború után nagy ébredést ülő 
szak volt. amely Debrecenbe is eljutott 
Öröm volt közösségbe, templomba já r 
ni. látni a boldog arcokat, megtéri 
embereket a  bizony.uigtevő népet A 
templomok zsúfollak voltul., a Beduint 
óban ix elénk lelki élet volt. tmaka:n\- 
vegek alakullak Mo/uíhatom azt. hogy 
a: egyházon belül talán soha nem volt 
olyan nagy összetartás mint iikkor

A Debreceni Nagyerdei Egyház- 
községhez tartozom több mint fé l  év
százada mondhatom azt. hogy a 
templom megépítése óta A régi temji 
lomunkra gondolok, melyet 1973-ban 
át kellett adnunk az államnak, illetve 
a Kosxuik txijos Tudomanvegyetem- 
nek A presbitérium nagy h a n o i  vívott 
ebben a: ügyben ugyanis arról volt 
vzó. hogy beolvadunk más egyházkö
zségbe. nem les: templomunk Har
cunk eredményes volt. megépült a  kis 
templom, amely fő leg  É.áö  József ér
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daru:, igaz, hogy Őt annak idején 
„elért" nyugdíjba küldték Voltam az 
egyházközségnek gondnoka, főgond
noka. és folyam atosan most is 
presbitere.g visszatérek a  munkahelyt 
körülményeimre A városi tanácstól 
mennem kellett. De Isten jobbat készí
tett számomra  A ; ötvenes évek elején 
Debrecen egészségügyi intézményei: 
egyesítették A kórházhoz került a 
gyermekmenhely, szülőotthon, a  volt 
katonakórház. és a kórház könyvelője. 
m ajd főkönyvelője lettem Szépeit k i
alakult a  kórházi szervezet, a  kórház 
gazdasági élete De a: Ördög, a  ( io 
nos: m indig éber, akkor is az volt Az 
ÁVO elvitt kihallgatásra, talán a: 
mentett meg. hogy a  debreceni tsza 
kosmentó missziónak voltam vezetője 
és a sikeres munkánkra eredménye
inkre felfigyeltek. elismerték a zt t.n  
nek ellenére a  munkahelyemet 1 1 kel
let: hagynom, a Baromfikeltető Állo
másra kerültem, ahonnan 1970-ben 
mentem nyugdíjba

•

l)r. Simon Boldizsár -  Hódi bácsi 
-  70 év óta végzi áldásos munká
ját. Felesége szinten hitben éló 
..hozzáillő1' volt, aki már S éve el
hunyt. l;gy mondta Bódi bácsi, 
hogy X éve két hónapja és 10 nap
ja ... A takaros kis családi ház aj
taja mindig nyitva volt -  és van -  
mindenki számára. A mandzart 
szobáját számtalanszor adta oda 
annak, azoknak akiknek nagy 
szükségük volt ra. Sok fiatal, sok 
kezdő házas töltött ott 2-3 évet. 
Bódi bácsi irt. és ír. levelezik, sa
ját versével köszönti az ifjú háza
sokat, az ünneplőket.

( )tt all a templomajtóban és fo
gadja a híveket, köszönti a ven
dégeket. Még ma is aktívan szol
gál, imaórákat tart, a városi szo
ciális otthonba bibliaórát vezet,a 
Bethánia alkalmain részt vesz. 
segít az iszákosnientö misszió
nak. Fzeket a szolgalatokat ö ug> 
summázza: Istené a dicsőség.

„KRISZTUS JO VITÉZÉ” 
Papp Vilmos könyve elé

Szám os, m ár évek óla szolgáló pres
b iter hiányolta fájdalm asan a felké 
szülés lehetőségének hiányát. Mások 

feleslegesen lel k i i sm erctfurda
l.1.st éreztek azért, hogy bár s/ereliék 
volna teljes szívvel Jézus K ns/iu s 
egyházát szolgálni, de senki nem 
m ondta m eg nekik, hogy m it, s ho 
gyan végezzenek.

Ezen kíván segítem Presbiteri 
Szövetség új kezdeményezése. Szer 
vezettebbé kívánja tenni a presbiterek 
képzését és továbltképzé-sél Megindul 
i Presbiteri Kiskönyvtár Első kötete a 

..Légy kőszikla" c. könyv szerzője 
nek, Papp Vilmosnak újabb írása, a 
„Krisztus jó vitéze" Míg az előbbi 
mely két kiadásban gyorsan terjedt 
az. egyházközség és a presbitérium 
hétköznapjaiból indult ki. addig ez az 
újabb mű a mai presbiteri szolgálat 
történelmi alapjait, formáit tárgyalja 
Készben elvi fejtegetések, részben 
életképek formájában Mit kell tanul
nunk a presbiteri szolgálat történőimé 
bői.1 Mi az. anm folytatnunk kell.’ S 
mi az., amit magunknak kel! kezdem é
nyeznünk.'

A mintegy másfél száz oldalas írás 
négy részre tagolódik Az első rész c í
me „Presbiter a Bibliában "  A m áso
dik rés/, a magyar református egyház 
néhány jelentős presbiterét és a/.ok 
szolgálatát mutatja be A harmadik 
rész egyházunk néhány törvényét m u
tatja be A negyedik rész néhány, m in
dig idős/ení kérdést érint Az építő 
presbiter. A presbiter és a nevelés; Ki 
a presbiter főnöke? stb.

Tény. hogy a bibliai időktől kezdve 
a presbiterek sokoldalúan felkészült 
és felkészíted hívő em berek voltak 

Nem véletlen hogy az apostol 
Knsznis jó  vitézéről beszél A gyük- 
kezet vezető szolgálata vitézi tulaj
donságokat és felkészültséget igényel 
Mire valakiből vitéz lett. sokat kellett 
tanulnia, gyakorolnia és önmagát 
edzenie. Legyen a presbiter Imiién iz 
mos. reménységben állhatatos. Isten
es cmberszercictbcn felülmúlhatatlan 
Ehhez, kíván segítséget nyújtani a ha
marosan megjelenő Őrcsbiten Kis- 
krinyvtár újabb kiadványa

- P - *
---—-rr-r:Trrrrg?r-;r.-y~.-,

Húsvct
Nagypéntek után ;í<ft a húsvét,
A szén! asszonyok a só i kérették. 
Hogy a Krisztusnak drága testét 
íű& irszámokkit megkenhessék.

Mig állnak kovüll rémületben.
Két fért] ál! utl fényes öltözetben,
.•íz assi: uyvii; hallgatják a ke! beszéldt 

.Méri keresitek a holtak koz! u: élóti

z\ sóhoz énr, óh mi rémület. 
Uhengenlvc találták a kővel 
Benézve oda. tiyibb ámulat.
A sir üres Éledtek a; Urat?

Ha! igaz hugu feltámadt az lír?
Az asszonyuk szivénfi u fá/dalorn lehull 
í élek.-zakadisi fúlnak, hagy vigyek 
A tanitmnuoknak az angyal fO hóéi

l'ehámadoll az U> ügy ahogy ígérte 
Rothadási nem fiHolt drága teste.
Por meghalt szörnyű bűneinkért 
Feltámadott tnegigazuhisu tikért

S zeles L ajos Pál I ászkíné
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71 hí van már Jézus hívei között. 
/ Jenek Minid, Ö népe. köszöntsétek 
Ól' / Töltsön cl a hála most mindene
ket , / Győzelmével s/er/eu nékílnk 
életei. ! Légyen dicsőség mindenek el
őli /  Néked mer. Te győztél a hatál 
fölön.

3 Nincs semmi kétség győzelme 
feleit. /  Velünk az l r Jézus, ki tovább 
vezet / Készen vár a hajlék, ha meg 
étkezünk. /  Üdvösségben Ó lesz örök
ké velünk. / Légyen dicsőség mindc 
ock előli / Néked, m ert Te győztél a 
halál fölött

tS'yhergdart < 172! 1792 1 

hord. Tóth Péter

JE G Y E Z Z Ü K  BE 
N A PT Á R U N K B A !

O  ÁPRILIS 29-30-án a Budapest Sza
badság ten templomban kerül sor .u:a a/ 
IFJÚSÁGI KONFERENCIÁRA, melyen 
a fiatalok presbiteri szolgálatának illetve 
az arra történő felkészítésnek a kérdéseit 
is megvitatják a résztvevők. Várjuk az ér 
dcklődőkft!

<9 JÚNIUS 9 -1 1 ko/ou kerül sor Kölke- 
(len a DUNÁMÉI UsKI PRESBITERI ÉS 
G( JNDNOKI K( )N FF.R PNC' I ÁR A

©  ACM  SZ Í US -U SZETTI-.MBER ' 
kö/fst tartjuk NEMZE! KOZ; PRESBI
TERI KONFERENCIÁT TAHIBAN

A Magyar Református Presbiteri Szövetség
pályázatot hirdet

olyan pályaművekre, amelyek 
egy -egy gyülekezel utóbbi 50-75 évének történetéi

dolgozzak fel.

A fkii',adíj<it. ij kfiwtkt-zök

I. díj: 20 000 Ft. 11. díj. II) íXXI Fi. III. díj: 5 000 Fi

A pályamű olyan munka lehel ncly nyomtatásban nieg nem jelent meg 
a szerzőik) ónálló munkája, t szerzőiki hozzájárulnak j  |iáJyamui>ka példányá- 
nak elhelyezéséhez, a Ráday Könyvtár állományában.
A júlyá/ők a református gyülekezetek presbiteret cs tagjai lehetnek. A pályázat A/S-cs 
nagyságú Iáitokon.magyar nyelven, gépelve küldendő be.a Presbiteri Szövetség c imáé 
(Budapest, IX. Ráday u >*.:■. terjedelme nem habnlhaitw rneg a 2ÍX> gépeli oldalt A 
pályázathoz csatolni kell a szerző:k) nyilatkozata: a fenti három követelmény teljesí
téséről. A pályázaton való részvétel a  pályázó:k i szerzői Mgait nem cnnii A díjnyertes 
pályamunkák kiadása a szerzőkkel kötendő fűlött megállapodás alapján történik.

A pályázatok beküldésének végső határideje 1995. december 31 .1 apunk Szer 
kosztöbizousága indítványozza, hogy a pályaművek tekintettel a modem nyom
datechnikai lehetőségekre köny vformában, bekötve csak akkor vein inok részt ,i 
pályázaton. Ita megjelenésük ideje nem korábbi 1991 né! $ eddig nagyobb példány 
sz-iimhan nem kerüllek publikálásra!

A .P tc iW ei’  c.m .: Ia<i a 
Magyar KeMtisalui frctfaiu-n 

S«Vvelyeg 
mvaialos idtfízak. k-á-jvanyj, 

Mcjjjclttirti évente u t  alkalommal 
\  o i-fkosziöh.iunslit tjju.it 

■ír Bodotay O / a  
<il < UKÁ. ZvglfMXld.

Hegy* Hisló* István, t*app Vámot. 
VtniJnr Gyula, K ovapatak lisz té  

11 JcWs szerkeszt*!. Hétkcilí I j .  is 
'  elcfcfc k srtó. N ^ y  t c i r u  ,0zss< 
Szutkvsrhbty: Magyar Krtorm.Vus 

Szövetség t<odá|j 
ti.i‘/2  ItuJjpc-J. Katiiv u. -’H 

telefon 2180266 
a t,i|i j  fenn elmeri zasIm "  vagy 

idefonun ,> megrendelheti).
A vgyénl előfizetési <1i; luHIöStlfi' 
c-vi 2 ti). It. külföldre la velünk 

balJros OrfcíigokbaJ J9U,- Fi. 
Európa és » lingcK ji túl inkt 

iii.z iiM -’J  370, f i .  Az d ó itzc títi 
tl-j jlut.ilh.no bankszámlánkra: 

Ott* >IXH 41664.9 „Magyar 
Keform&lus l'tcsbtu-rt Szövetség* 

Budapest vm tsélyosen is 
U;lizc<t'rt«S Szövetségitek Irodájában 

la p u ik  lerVU.iflAsil szolgált) 
atkxráíiyjikal iv koszntx-ür 

Í0gad|uk a fonti bankszámlára 
■I róltjxlt .rtlstls’ il l refum tiu/s 
•jyt’iukcMU'i És pic-sbóémroai 

nevében!
készül az AM tKO Ah 

nyomdái áfcan. 
f«S?lt5» véreid  K íjvjts CSóom r 

t(j> példány ára IS,- fi.


