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Alapvető kérdés, hogyan is kezdődik 
krisztus királyi uralma .1/  egyes ember 
életében. Attól ui.. hogy Jézus Krisztus 
objektíve nemcsak .1 királyuk Királya, ha 
nem egyúttal minden egyes emberé, meg 
nem leli szubjektive is ,\/ niimlenki életé
ben Igaz, Isten az O Szent ! iát minden 
ember királyává magasztalta fel, de az is 
igaz. hogy Jézust nem minden ember fo
gadta cl annak c* koronázza tulajdon ki 
rályává Kérdésünk oda irányul, hogyan 
történik Jézus királyi voltának elismerése 
az egyes ember részéről. Hu Isten nem tel 
te volna Őt királlyá objektíve, ez nem is 
lehetne kérdés; de mert azzá tette, a kér
dés elöl senki nem térhet ki.

Van azonban világszerte egy tekinté
lyes vallásos, egyházi ás cs hívő réteg, 
melynek tagjai hitbeli beállítottságuk, 
bibliai tájékozottságuk vagy tájékozatlan 
ságuk méltóké szerint összetévesztik 
Krisztus királyi uralmát I. Isten gondvise
lő szeretőiével. 2. az Ige ..ex opcrc ope
ráló" önmagától működő, automatikus, 
az Igét hallgató egyén döntését teljesség
gel nélkülöző hálásává1. V a keresztséz 
gél, hogy csak e három, tipikusnak 
mondható jelenségről szóljak Kividen

I tudjuk, hogy Isten gondviselő sze
ret etében minden ember részesül 1 legel 
vetciniiltebb . sakúgy. mint a legnagyobb 
„szent" Isten ..felhozza az ő napját mind 
u gonoszokra, mind a jvakra és esőt ád 
mind az igazaknak, mind a hamisaknak'
< Máté 5 .-5 1 Ám Istennek gondviselő sze- 
rctetc még egyetlen lelket sem helyezett 
öntudatos döntéssel Kiis/.tux királyi ural
ma alá. Isten gondviselő kegyelmében 
nemcsak minden ember részesül, hanem a 
teremtett mindenségi az állat és növény, a 
szerves és s/etvctlcn világ is. „Mindazok 
tcrcád néznek, hogy megadjad eledelüket 
alkalmas időben Adsz nekik és ők takar

nak; megnyitod kezedet es megtelnek j 
a te jóvollnddal "l Zsolt 104.27-281. Isten 
gondviselő kegyelmének felismerése el
indíthat ugyan egyeseket ji kegyelem for
rása. a kereszt felé. de a döntő iokcst nem 
ez adja meg I lőíoulult mát többekkel, 
hogy a gfuidv ívelő kegyelem útján járva 
„bár az Istent megismerték, uiindazáltal 
nem mini Istent dicsőítették. sem neki h.i 
Iákat nem adtak; hanem az, ö okoskodása 
ikban hiábavalókká lettek és az ö  balgatag 
szivük megvótétedéit” (Róma 1.21). Fn 
nek az állapotnak halált hozó. förtelmes 
kovctkc/ntcnycit az apostol a következő 
versekben részletesen feltárja, nemzedé
künk életében pedig világszerte kezünket 
tördelve, szomorú szív vei tapasztalhatjuk 

2 Az ,g x  opere operáto" kifejezés 
ugyan római kai. eredetű, de pnrtcsláns 
körökben is étvéttyesul. Hiszen hány ref. 
és cv. ember elhiteti önmagával és kui 
nyezetévcl. hogy mivel több-kevesebb 
rendszerességgel eljár templomba. hall
gatja az igehirdetést, rendben van ugye Is
tennel I>r ha templomból kijövet meg 
kérdezel egyet is közülük: miről szólt az 
Ige. - valahogy úgy felelne, mint az egy
szeri öregasszony: én azt bizony meg nem 
tudom mondani, de olyan szép. de olyan 
szép volt hogy az valami csuda. ..! -  Nem 
Isten méltóságát sérti az a feltételezés 
hogy az istentiszteleti alkalmakon való 
puszta megjelenés bárkit is Jézus Krisztus 
királyi malma alá VQff?! Igaz. hogy j  meg
térésnek elengedhetetlen feltétele .1/  Ige 
hallgatása, ..mert minekutána az Isten böl
csességében (gondviselő szervidében 1 
nem ismerte meg a v ilág .1 bölcsesség által 
az Istent, tetszők az Istennek, hogy az ige 
hirdetés bolondsága által tartsa meg a hí
vőket"

V Ám bennünket, protestánsokat lég 
közvetlenebbül .1 kcrcsztscg szentségének

helyes értelmezése kell foglalkoztasson 
ebben az összefüggésben. L i a legveszé
lyesebb kihívás Krisztus királyi uralmai a 
kcrcsztscg Iclrcmagyarázói es fél méltói 
részéről éri A közelmúltban a hazat rcl. 
egyház hivatalos lapjában meglehetősen 
szenvedélyes párbeszéd folyt erről u kér
désről. Nem ok nélkül lü. .1 legtöbb 
te m p lo m o s , lugyományos, ám nem élő 
hitű embernek is az a véleménye: aki meg 
van keresztelve, az nem pogány: az már 
mintegy Knsztus királyt uralma alá vont 
személy F vélemény gyökere a római kát 
teológiában rejlik, amely minden megke
resztelt személyt Isten gyermekének dek
larál. Ref. kereszteknek alkalmával is 
nem egyszer elhangzott már a megkeres/ 
telt csecsemőről: most inát ez sem po
gány F-Zzcl szemben Jézus Krisztus .1/ 
egyedül illetékes ezt mondja az ösevangc- 
liurnban; ..Aki hisz és mcgkcrcszlclkedik. 
udvo/ui. akt pedig nem hisz. elkárhozik"
1 Márk Ib. lói A mondat első leiében eni 
lítctt két esemény u Int és a keresztséé 

sorrendje Nagy Konstantin császár ren 
deletc folytán a kcies/tyénség kötelező 
allaiiivallássa tételekor a mintegy Áévs/á- 
zados kercsztyénüldöz.és után az egyház 
gyakorlatában felcserélődött, óm az Ige 
szennt ez semmiképpen nem jelentheti 
.1/ 1, hogy hit nélküli keresztseggei bárki is 
idvc/ülhctnc Ilit így lenne, akkor a mon
datnak talán így kellene valahogy befeje
ződnie: aki pedig nem Hisz. de megke- 
ívs/telkedik. az sem kirhozik cl Mivel ez 
képtelenség. így folytatódik: aki pedig 
nem hisz elkátho/ik. Ehhez minden tor
zítás nélkül hozzálehetjük. ak;ír meg van 
keresztelve, akár nincs Teljesen feles
leges a kerev/tseg szentségét a biblikus 
élő hittel szemben kijátszom Félő. hogy

l / l ' I I T i á V l l  d  .  n l /* J l t .* l l
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az utolsó ítéletkor Krisztus hal keze felől 
állók kó/írtt lesznek olyanok. ;ikik földi 
életükben megkeres/te Ikedtek ugyan. <íc 
nem hittek, mini ahogy lesznek nn olyan 
ószövetségi emberek is. akik könilmctcl- 
kodtek hit nélkOl Sz viszont egészen tér 
mészctcs. hogy a keresztséé hitben kivált- 
képpen való ajándéka az l/mak fuggctlc 
nul attól, hogy térben é% időben egy ember 
éleiében mikoi milyen sorrendben iónéul 
a keres/tség kiszolgáltatása és hitre |utá
vi A hívő  lailher egy igen nehéz órájában 
vágta a tintás üveget a falhoz és verte 
vissza az ónlög támadását ezekkel u s/a 
vakkal: meg vagyok keresztel ve! Ami
képpen a kerVs/tség alapjának. Krisztus 
áldozatának megismétlésére nincs szük
s é g e id  1(1.14). ugyanúgy a keieszuég 
megismétlése is hitben járva teljesen fe
lesleges és igeellenes! Ha valaki megtér, 
- hitetlen, pólyás korában nyeri keresztsc- 
gc Isten előtt érvényes: hu nem tér meg. a 
többszöri keresztséé sem használ neki cs 
nem segít rajta semmit!

Összefoglalva: Krisztus királyi uralma 
az egyes cmhei életében nem Isten goml 
viselő szeleteiében való öntudatlan része
sedéssel. nem az Ige „ex opcrc operáin" 
hatásúval, még vsak nem is a krrrsztség- 
gcl kezdődik hanem a megtéréssel és az 
újjászületéssel. Azaz egy nagyon is tuda
tos döntéssel Jézus Krisztus mellett: egy 
gyökeres fordulattal. ..hátra arc'" cal. ha
tározott életstílus váltással. Nem az a kér 
dés. hogy ez hogyan megy v égbe Luther 
életében gyorsan, Kálvinéban lassan, ven 
ki nem követelheti a lélektől, hogy a 
megtérés minden ember életében cgyfnt 
inán történjen meg. Az viszont biztos, 
hogy a megtérésnek minden idvességie 
választott ember életében meg kell történ
nie tJán 3.8). És minden idvc/.ult ember 
életében van egy világos határvonal az 
..egykor" és a „most” között! (Ef 2 Kol 
1.13) Ezzel az állapotuUlozással koro
náztad Krisztust életed királyává? Ugye. 
így történt?! És ezen semmit nem változ
tat a te gyakori hűtlen, engedetlen maga
tartásod. mert Isten Krisztusban szemlél 
téged és Benne olyannak lát. mintha soha 
semmi bűnt nem cselekedtél volna, sőt 
mintha mindenben olyan engedelmes let
tél volna, amilyen engedelmes volt éretted 
Krisztus (Heidcibcrgi Káté fit) kérdés-fe
leletei Istennek ez a minden képzeletet 
felülmúló magatartása egyrészt az (") vég
telen hőségéi és mcgbanhaiathri elhívá
sát, végzését dicsőíti, másrészt mindig ez 
késztessen mind teljesebb odaadásra és 
viszont-szcrctethől fakadó engedelmes 
szolgálatra!

Kotsis Kivan
h rcí. lelkész

Gyű le keze (i k isszótá r

BÚN
Általános megítélés nzennt a bún rend ellem, negatív emberi megnyilvánulás. Isten
nel ér. ends-rrcl szembeni vétség. A normáktól eltért) viselkedési forma, jellembeli 
fogyatékosság: istent tilnlmnk emberi gyarlóságból bekövetkező túrvénvuzeniscge; 
tudatlanság vagy erkölcsi érzek hiánya, dl a társadalmi együttélés szabályainak 
megsértése határolja kórul a bűn fogalmát

Isten akaratávul n szembeszegülés az un. eredendő búiméi Adómmal óa Évával) 
kezdődőt) amely az emberrel született, hímre csábiul hajlam. Ez az. emlx-n én cs az 
du rego u másik énünk i kettősségéből következik, u m ijóée rô .-./ irányba egyaránt 

befolyásolhatni az embert. A kun ezen értelmezésében tehát nem kividről ránk kény 
szertett fiatalom uralma. Honom az ember belao énjí-lxi! fakadó tudatos döntés eredmé
nye. A fontieket támasztja ala a ML lő lökül idézett részlet is. ,a  szívből azánii.iznnk 
a gonosz gondolatait’' Megnyilvánulásai: irigység, becstelenség. önzés, kevélység sík.

Váltakozva n jó es a rossz többnyire megfér nz emberben egymással, de ha mind 
kettő hatása erős, döntésképtelen né válhat az ember, s  lelki zavarokhoz, súlyos eset
ben megha&onuláshox vezethet. A hitben élőknél « kegyelem hatására és a kiegyen- 
súlyozott életvitel következtéken a jo dominál. Bibliai példa Dávid. Izrael ii-gkedvel- 
lebb királya, akinek nevéhez zsoltárok fűződnek, aki naggyá tette Jeruzsálemet, s 
házasságtörést követett el Betsábéval

Az ember gyakran n rossz megoldást választja döntéseinél. A rossz minti hajlani. 
11 hun elfogadása elkövetése az einix-r önmagával való elégedetlenségének Ot. külső 
hatásnak il) befolyásnak is eredménye lehet.

A kun fékeznie a bűntudat, amelynek megnyilatkozása erről: „Saját bűnei fogják 
nurg n bűnöst, és sajat bűnei kötözik meg" Isten vagy endier ellen elkövetett kunok 
hordozása többnyire lelkiismereti problémát ókoz, amivel nem könnyű együtt élni. A 
kuntól való menekülés kétféle módon történhet: a sérelmet szenvedő folé a kun be
vallásával megvallnsával i vagy njzó- ill. nyugtatószrrek segítségével nz alkohol ss 
ide tartozik keresve a felfedés: Utóbbiaknak a személyiséget és környezetét káro
sító hatásai Ismertek, ezen túlmenően csak az öntudat időleges elá llítását eredmé
nyezik. ami V égül is öncsalás. A valódig m m változik, az alapprobléma nem oldódik 
meg általa. így az ember ténylegesen csak a pótcselekvés szintjéig jut el. nem a 
megoldáshoz vezető úthoz

Bún vall ás nélkül nincs bimbót: sánnt; n megbocsátott bún a vétkezőt megszabadít* 
ja, sót felszabadítja a lelki teher viselése, hordozása alól

Vannak bocsánatos bún csak n megvallottak tartoznak ebbe a kategóriába - .  a 
megbocsáthatatlan u .Szentlélek elleni bún. ami súlyíduw a lelkiismeret elleni vétséghez 
hasonlíthat.■ Lel kiismernie elől viszont nincs menekvése az embernek. A lélek terhe 
szenvedést, fizikai fájdalmat okozhat Egyetlen elviselhető bún: az el nem követett 

Mindenki felelősséggel tartozik tetteiért. így bűneiért is Az embert n bűntől lnte 
és lekiismerete együttesen tarthatja vissza.

V\ inter Silvia

Weöres Sándor

ZSOLTÁR
Kínok árnyékaiból, 
kínok árnyékaiból 
i tálak ha tó id  Intenem 
Kín mar. sújt, temet, 
józan eszemel 
wtk veszélyben, 
láncos mélyben 
ne honu l elveszítenem.

Senki sem tar káromra, 
senki sem tőr káromra, 
bensőm fordul ellenem.
Örök íihar ront, 
nincs egy biztos pont 
se mögöttem, 
se f  ölintem.
dög pusztít u telkemen.

Timi meg kevélységemW, 
törd meg kevélységemet, 
mély megbánást adj nekem  
Nyársat nyeltem én, 
derekam kemény: 
m én  nem szabad 
súlyikl aluli
meghajolnom. Istenem ?

Szára: zokogás tipor, 
száraz zokogás tipor 
és a szemem könnytelen. 
Utam hajlatán, 
ördög les reám. 
vár nehezen ■ 
a két kezem 
tőrrel imlul ellenem
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A BESZÉD HATALMA
.Mind .1 halál, mind az cici a nyel* ha 

klímában van. és amiképpen kiki szerel 
azzal élni, úgy eszi annak gyümölcséi" 
(Példabeszédek IS. 21). Milyen a mi be
szedünk: értelmes, kellemes, építő jelle
gű'' Vagy zagyva, kártékony, viss/.iiel 
sző.’ A kívánatos, nemes gyümölcsök 
érdekében óhatatlan a nyesés, gyomlátás' 

Szépelgő szilvák juj! 
légyházi köriekben illik „szépen" be 

szélin Csakhogy oly kot a jóra való igye
kezet balul sikerül: édeskésnek, kegyes
kedettek. modorosunk hat a / egyébként 
kedves szándék. Példát mondok. -  Egy 
gondnok bácsi egyezer azt mondta a lel 
kipásztomak. aki a pánik tóra szándéko
zott beköltözni: - J ó . kérlek. <Jc ha meg 
méltúziatsz halni, hogyan tegyük ki onnan 
a nagytisztcictű asszonyt?"... Ennél már 
csak annak a kisdiakiuik a / udvariassá 
ga" kacagtatótab, aki az iskolas/éki egyik 
tag kérésére ..hogy szol a hetedik páráit- 
esolat'r ‘ ezt válaszolta: ..Ne tessék pa
ráználkodni'" Mert hát. ugye. egy kisfiú 
nem tegezheti le a tekintélyes bácsit 

Kétértelmű kifejezések -  jaj-jaj! 
Kínosabb, hu kétértelmű elszólással 

épp az ellenkezőjét mondja az illető an
nak. mint amit szándékozott. Ravasz 
László egy alkalommal meglátogatott egy

Az Eszakpesii Egyházmegye az elmúlt 
é' őszen Póton tartott presbiteri esem  
desnapot, amely alkalommal sok egyéb 
közérdekű, gyülekezetei és presbiteri 
öntudatot építő téma mellett olyan aján
lat született, hogy u presbitert és gond
noki egyUttlétckct szőkébb körben kel
lene rendezni.

A gondolatot lett követte. Az egybe
gyűltek elhatározták, hogy az egyházme
gyében lelki haszonnal működű lelkészi 
kiskörök mintájára presbiteri kiskarok is 
alakuljanak A négy ..kiskör" vezetésére, 
a találkozások szervezésére egv-egy fele
lőst kértek fel.

A „BÖr&Onwidik Kiskör" ez év ápri
lis 2-án. vasárnap kérte az idetartozó gyü
lekezetek lelkészeinek és gondnokainak 
küldött meghívó levéllel Diósjenörc az ér 
ilcklődő presbitereket. A gondosan előké
szíteti és ..odafcntről" elkért alkalomra 
bét gyülekezetből érkeztek kisebb-na- 
gyobb csoportban presbiterek.

Az otthoni vasárnapi istentisztelettel, 
teával, kávéval, süteménnyel és szívből

vidéki kis gyülekezetei Ebéd után a sző 
köcskc udvaron sétálgatott. Egy buzgó 
atyafi mclktie sencpcrtélt: újságolta a 
gyülekezet dolgait Közben egyre azon 
iparkodott, hogy illendően a püspök bal 
oldalán legyen Ravasz László többször 
bátorította a beszélgetőt maradjon nyu
godtan azon az oldalon, ahol van. hiszen 
úgyis rövidesen fordulnak - ,.Ó nem. fő 
tiszteletű uram tüsténkedett a jóember 

. tudom én. hol az én illemhelyem'"
Jó ha tisztában vagyunk cgy-egy kite- 

jezés ..felhangjával", olyan zöngésével i%, 
ami a közbeszédben ..nyelven túli jelen
téssel" terhclt.Tchát nem csupán szótári, 
nyelvtani érteimmel bír. ha ivem „mogöt- 
tes' súllyal is Például: hiúba emleget) va
laki valakinek dieséróleg ,-i jó édesany
ját' ifjúinak bizony vihognak rajta. mert 
ez így egy gyalázkodó „anyázás" rftvidí 
tett formájú.

Llolninku/tatn beszéd: jaj-jaj-jaj!
„Semmi rothadt beszéd a ti szátnkbi'il 

ki ne .származzék, hanem csak amely 
hasznos u szükséges építésre, hogy áldá
sos legyen a hallgatóknak" < Edézus 4.29> 
Fájdalom: a trágárság a káromkodás, :tz 
arcpirító ocsmány „kisz.ólások" zagyva 
áradata egyre inkább elárasztja közéletül! 
két Az íriKt és sugárzott sajtó csatornám

takjdó ..Isten hozott' -ul köszöntötték a 
diösjenői atyafiak a vendégeket

II órakor templomba vonult a gyüle
kezel. ahol u tele padsorok Igére vágyó 
népének Hőrömpő Gergely lelkipásztor a 
2K*w 5. 17. alapján az egyén, u presbiter, 
a gyülekezet megújulásának NZilkségcssé- 
géiől szólt.

Tempktm után a •jenetek" ebédre invi- 
lákák a vendégeket, cgy-egy család több 
étkest is szeleten volna, azok méltatlan- 
kodására. akinek nem jutott vendég 

A kiadós ünnepi ebed és meghitt családi 
beszélgetés után két órakor a megtelt gyü
lekezeti teremben kezdődött a tanácskozás 

A Hórompő nagyliszteletű ur kedves 
megny itó szava1., imája után /Vagy Imjos 
kosili gondnok, a kiskör felelőse vezette 
be a tanácskozás!, majd Búzás János, az 
Észak pesti Egyházmegye gondnoka tar 
tolt vitaindító előadást „Hazafiság az 
rvnngéiium fényében"  címmel.

Lényeget érintően ecsetelte az elmúlt 
évtizedek nemzetellenes ..utolsó csatlős"- 
nak nevező ncmzclpus/titó törekvéseit.

félelmetesen nyomul előre a romlott be
széd Ne engedjük, hogy polgárjogot 
nyerjen’

Az eklézsia vezetőinek, híveinek be
széde legyen tiszta’ Egy egy jó ..vicc" 
vagy ..In ce" kedvéért nem fajulhat közön
ségessé egyetlen szavunk se! Az se ment 
heti az egyháztugot. ha ..csupán idézi" 
más valaki fertőzött beszédét'

Káromkodó presbiter vagy lelkészt?) 
nem méltó tisztére De a ..kakofemi/mus- 
nak" (botninkoz.tató kilejczésnck) még a 
„Szalonképesebb"! ?!) változata se való. 
Ilyesmire gondolok: ..Nem volt pofám el 
fogadni" .. ..Nem akarok piszok, szentet 
lenni".. És hogy tessek farmemadrágjá- 
ban az ifjúságnak. így lelkendezi vélemé
nyét: „marhára tetszik!"

Különösen megdöbbentő, ha valaki a 
szent dolgokat járatja le. Ha így bíztatja 
kereszté lésre ismerősét. ..Mikot ontjuk 
nyakon a k ic s i !N e m  szedem ujjbegyre 
a még ilyenebb példákat, amelyek nem 
csupán úhitalrombolók immáron, hanem a 
harmadik parancsolatot is sértik.

Eszmefuttatásom vegére hadd tegyek 
inkább felkiáltójelet ezzel az Igével -  
.A  TI BESZÉDETEK MINDENKOR 
KELLEMETES I EGYEN" íKol. 4Ji.)'

Hegyl-KüsIÓs István

Ez a szellem még napjainkban is kísért 
a hatalomban maradt vezetők és vezetés 
próbálkozásaiban. A szenvedélyes, több
ször elcsukló hangún mondott, de a lélek 
mélyéről fakadó bizonyságtétel mély be 
nyomást tett a jelenlévőkre.

A hozzászólásokban fiatal presbiterek 
ősziote érdeklődéssel kérdezték a kitörés 
útját. lehetőségét ebből a ködösített álla 
pótból.

Köszönet azoknak a lelkipásztOtok
nak. akik itt e tanácskozáson. de otthon a 
gyülekezetben is a presbiterek munkatár
sakká nevelésén fáradoznak

A tanácskozás után u vendégek és ven
déglátók között meghitt beszélgetés ala
kult ki.

Bár Diósjenőte a közlekedés nem ép
pen világvárosi szintű. mégis hatvan pres
biter és négy lelkipásztor megtalálta a 
módját, hogy találkozzunk

Őszkor .i következő ..kiskörre" Szoko- 
lyára kaptunk meghívást!

Nagy Eajus

HATVAN PRESBITER ÉS NÉGY LELKIPÁSZTOR
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GÁTLÁSTALAN SZABADSÁG
Így próbálom magyarra fordítani a .Jibcrali/rnus" fogalmit, 
amely ha/nnkban mint irány zat a teológiától a politikáig minden 
vonalon eherjedt c> terjed. Használtuk rá a ...szahiidowág”  kife 

de c /  nem fejezi ki igazán lényégéi, s nem ts nagyon 
használják manapság a koznye ívben A mai ember inkább a gát 
lásokat kárhoztatja, nem a túlzott szabadságot...

Végre is hogyan jutottunk idáig?'
...A  szabadság roppant vonzó dolog, ki ne szeretne s/abud. 

még szabadabb. c% annál is szabadabb lenni'! Egycdcn tiltás i> 
kellemetlenül érinti az emben (lásd: Adum és Éva); hát meg az. 
h.i mindenfelől korlátok veszik korul' Hzért népszerű u liberaliz 
mus: minden területen a korlátok rombolására biztatott és hiz- 
t-u1 S mivel voltak tannak a világon hatalmaskodócmlterek, 
egyházak; államok által önkényesen, jogellenesen állított s káro
san haló korlátok bizonyos területeken, bizonyos időkben még 
helyes is azok ellen lellépni. Ezért volt pozitív álláspont többek 
közi Kossuth <K Hotvós József múlt századi politikai liberaliz- 
musa. Amikor azonban a liberalizmus a protestáns egyhazakban 
kezdett jelentkezni ez már igen hamar negatívum iett A baj 
onnan kezdődött, hogy nem tudtak különbséget tenni az ember

is  az Éten Igéje által állított korlátok között. A Biblia alapig../ 
savainak tekintélyét ugyanúgy kezdtek ..dóniögelni', mint az 
emberi tekintélyeket.

A liln i alizmus nem egyszerűen ..szabadvágót' , hanem állati- 
doan a kaiúblfinál töhh sipbadxó^oi ;ikar. újabb és újabb k ó lá 
tokul akai ledönteni. Azzal téveszti meg a jös/ándéku embereket, 
hogy tM stfir  a legostobább (emberek által állított) korlátokat 
támadj.i' Amikor aztán elkapta az embereket a szabadság láza 
akkor jöhetnek sorra erköksi k<u latok, a törvényt korlátok, a 
kijelentés által adott korlátok vagyis minden...

Megütközünk elképedünk, felháborodunk az .eredmé
nyé:! amit mindez az egyén és a társadalom éleiében piodti 
kál. de az eredetet, a szellemi hátteret nem mindenki érti 
l-.zétt történhet, hogy a liberális gondolkodás rafinált csapdái 
könnyen tőrtoeejtik a (sokszor naiv) keresztyén elitben. Néz
zük hát meg. az élet különböző területein hogyan tudnak zsák 
utcába vinni

(folyt. >

Kövespataki I ászló

ÚRASZTALÁRÓL GONDOSKODÓ PRESBITEREK
Az. I X48-as szabadságharc során Maros 
fel falut feldúlták, templomát kifosztották. 
Ekkor tűntek el az óm XVI. századi 
úrasziah szentedények Még IX'Hbhen i% 
ezt kellett írnia a jegyzőkönyvbe a külföl 
ili egyetemet is megjárt lelkipásztornak 
„Ma a kegyelem eszközeit uvegtánvéron, 
Uvegkelyhckhől szolgáltatják, a kegyelet 
tői, a vallásos buzgalom lentin lesétől vái 
van ezek nemes érccé változtatását."

1892-ben n gyülekezet akkori fiatal 
lelkésze; Szalmleska Mihály kohó felhí 
vására Fcleky Mikló-, majd Ehető Albert 
özvegye ajándékoztak e/usi kclyhct az 
Úrasztalára S végül a legutóbbi nehéz 
időkben 1%8-ban - Baki Dénes pa-shi- 
ier és neje czűMledcIes kancsöt. 199S-bcri 
|*edig Rác/ János gondnok és felesége 
ajándékoz, hólyagmintás kclyhel fia köti 
firmáéiőja alkalmából

A károkozás egy nap műve. melyen 
évszázados crtekek semmisültek meg. A 
helyreállítás másfél -  de milyen másfél' 
évszázad munkája. A „hamvaiból meg
újuló főnix madár" nemcsak egyházunk 
i ímerképénck tésze, de a picsbiter .jiics- 
tetjegye"

Vajda Domokos

P O S T A L Á D Á N K B Ó L
.. Kedves Testvéreim!

Történt gyülekezetünkben egy késő őszi napon' Iclkcrcsclt egy 
özvegyasszony, akinek az volt a kívánsága, hogy vasárnap dél 
után menjek vele a lelkész lukasra, mert szeretne a TiszieJctes 
Asszonnyal beszélni és átadni egy csomagot a jelenlétemben Én 
nagyon meglepődtem, nem tudtam mire vélni a dolgot, mivel ő 
nem m m  tcrnplixnba Egyházunkkal szemben anyagilag mindig 
rendezte egyházfcnnlartói járulékát, sőt még az idős édesanyja 
helyett is ő fizette azt

A csomagot kibontva, a tartalmát látva, nagy meglepetés én 
bennünket é '  később mindazokat, akik a felszerelés előtt láthat 
tak A csomag tart alma hamm gyönyörű csillái, egv nagyobb és 
kettő, valamivel kisebb, valamint egy nagyon s/ép csipke uras/ 
(ali terítő volt.

Amikor az egyház a csillárokat felszereltette, egy v/iikkörű 
s/ereleivendcgség keretében köszöntük meg az adományozónak 
a jólclkűségét. A köszönő szavakban elhangzott. hogy az embert 
ne a külsőségéről, hanem a belső érzelmeitől ítéljük meg Ked
ves Testvéreim! Az adományozó nevét a/éit nem közlöm, mén 
ö nem akar különös feltűnési, ő ez: a cselekedetét az Isten és a 
gyülekezel iránti hálából tette.

Áldja meg a mi Istenünk a jószívű adakozol, legyen Isten 
áldása cs segítsége további életén.

Mindezt megköszönöm lelkésznőnk és gyülekezetünk nevé
ben.

felsőnyék, I99.V március 21. A tavasz első napján.

Mély tisztelettel és szeretettel

Ács Károly gondnok”
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újra. A templomban áhítatot csendben 
vártuk u Tiszteletett Én is gondolatokba 
nicmlve. örömteli várakozással készültem 
a/ Istentiszteletre. Kissé meglepődéssel 
íogadlam a felöl v ásott Igéi: „Aki hisz u 
Fiúban, ürökélctc van'"

lizl nem érleltem, hiszen oly sokan hi
szik .1/  Isteni c -- Jézust is. és ez alapján 
ezeknek minilnck örökélete van'

Akkor én miért csináltam magamnak 
oly nagy gondot uz üdvösségem dolga 
bán hiszen én is, azelőtt is hittem?

Ezen töprengtem, miközben újabb Ige 
hangzott:

..Ó engeszteld áldozat azoknak, akik az 
O verében hisznek "

.Kedves tettvérek! mondta a Tis/tc- 
letes - .  sokan félreértik az Igei. mert téve 
v n  i/i hiszik, hogy Jézus Krisztus lété
ben való hit elegendő az örökélei elnyeré
séhez Fz azonban nem így van' Kálvin 
szerint - az ilyen hu nem is érdemli meg 
a hu nevel, s  hu valaki dicsekednék vele. 
vegye tudomásul, hogy ilyen hitük az ö i  
dögöknek is van Ha ennyi a mi hitünk 
is. akkor tudhatjuk, hogy ezáltal a hit által 
nem les/ örökélertink!

Krisztus csak azok számára engesztelő 
áldozat, és csak azok kapnak örokélctel. 
.skik az Ő vérének bűnbocsátó erejében

hisznek. Azok %/ámáia van tehát bocsá- 
nat. akik Jézus Krisztus helyettesítő áldo
zatát elkérték cs elfogadták! S életüket 
odaszarnák i Megváltónak!

Igen-igen, talán így most mát érteni, 
tehát azt kell hinnem, elfogadnom, hogy 
Jézus vére énértem folyt, énbdycttcm le 
s/itettek meg <k- hiszen én ezt már múlt 
vasárnap el is hittem cs cl is fogadtam 
Egész heten már ennek az örömében él
tem’ Magam sem értem magam, de azóta 
mintha kicseréllek volna Mintha mindent 
más szemmel látnék cs értékelnék Ami 
eddig nagyon fontos volt. a/ már nem iz
gat úgy S amit nem értékeltem eddig, az 
nagyon lényeges lett. A gondolataim 
szüntelenül Vele foglalkoznak.

Nem tudom, szabiid é ilyet mondani, 
de én nagyon megszerettem Jézust F.zt 
nem merem mondani másnak, mert tu
dom. hogy úgy sem értenének meg. csak 
kinevetnének. Otthon, persze nem tudtam 
eltitkolni, hogy mi lett velem.

Azt hiszem, szerda volt. amikor a na
gyobbik fiiam. Andris odaállt elém és kér 
dezte: Apa. te mit csinálsz? Bibliát olva
sok. láthatod! Látom, mondta, hiszen ép 
pen ezért kérdezem, merthogy eddig so
hasem láttam a kezedben Bibliát. S külön 
ben is valahogy más vagy. mint v oltai eddig.

Igen fiiam! Valami történt bennem » 
hogy ez kívülről is látszik, arra nem is 
gondoltain.

Mi történt veled Apa.1 Pontosan még 
én sem tudom fiiam, de azt igen. hogy rá
jöttem, hogy a bűneim miatt elveszek, cl- 
káthozok. S azt is megtudtam, hogy Jézus 
Krisztus azért jött le erre a Ibidre, hogy az 
én bűneimet magára vegye és a kereszten 
elszenvedje helyettem a büntetést.

No. meg azt is megtudtam, hogy ha én 
ezt elfogadom é> Neki szánom az élete
met. akkor a bűneim miatt már nem kapok 
ítéletet, mert Ó megfizette az arat helyet 
teml S nekem így kegyelemből az Ó ér
deméért örukéletem van!

No. hát. ez a lényeg liánt’ Sokkal töb
bet nem tudok mondani én sem. mint azt. 
hogy Jézusban megtaláltam az életem ér
telmét és célját valamint azt. hogy na 
gyón boldog ember lettem!

Sokáig csend volt. egyikünk sem be 
szélt .. majd Andris ezeket mondta:

Édesapám! le tudod, hogy én is hiszek 
Istenben és járok templomba is. de amit te 
elmondtál nekem, még senkitől sem hal
lottam. Latom az életeden u hatást, sőt ta
pasztalom is, úgyhogy bár nagyon új. de 
érzem... ez engem is érdekelne

N. N.

NYILATKOZAT
Mi. az 1995. évi Bimbővasámapi Konferencián résztvevő, egy
házunk JűvőJén gondolkodó református fiatalok n o  szeretnénk, 
ha a Magyar Református Egyház. a reformátort aUiptlveknek 
megfelelően, minden gyülekezetében év tagjaival egy ember
ö ltő  múlva. 2020-ban:

1. Isten Igéjére alapuld ét arra hallgató közösség lenne’
Ezért mi, Isten Igéjének tekintélye alá helyezzük az életünket

és Jézus Krisztust szavainkkal és tetteinkkel hirdetni fogjuk 
minden embernek

2. A sákromentuntokban felkínált közösséggel étve tudatá
ban Ir/uie ,urnák, hogy akt ko rsó sén  életre vállalkozón, az 
Krisztusba helyezte önmagát!

Ezen mi a Hozza tartozókkal egy közösségei alkotnt a  ke
resőét fe l kívánjuk venni Egymás iránt szeretetne hitelezzük 
magunkat, akkor is. ha ez kereszthordoz/ist jelent. Gyülekeze
tünkben munkálni kívánjuk a nemzedékek összetartozását Sa
já t korosztályunkra é i az utánunk következőkre felelősséggel 
tekintünk, és kiemelt feladatunknak ismerjük el az ifjúsági kö
zösségek építését és ur ide való hívást.

3. Az Ige fegyelme alatt élne a Szentlélek Jelenlétében A 
bűnt bűnnek nevet**,- annak minden formájától, a felismerés 
pillanatától kezdve szembe szálltul.'

E zen mi a magunk eleiében nem kívánunk bűnben élni, a 
kísértés minden formája ellen, a Szentlélek vezetéséi kén e  har
colunk. Aki bennünket. Isten Igéjére mutatva, valamely bű 
minkre figyelmeztet, azt elfogadjuk

4. Dolgozó, munkálkodó és imádkozó egyháztagok kö 
zösségévé válna, ahol m indenkinek tennivalója van a 
missziói, szeretetszolgáltat, kai eket lkai vagy egyéb munka 
ágakban’

Ezért egyházunkban és annak gyülekezeteiben, de azon túl 
is keressük a tennivalókat, hogy ne legyünk egyetlen napon se 
dologtaUuiok. Hisszük, hogy Isten így lesz az ébredés alázatos 
eszközeivé bennünket!

Ezi az. elhatározást Isten elé visszük, imádságban hordoz
zuk és irnakögöSSégre hívjuk mindazokat, akik nyilatkoza
tunkkal egyetértenek Isten Szent Is ik é  segítsen meg ben 
n linket’

Kelt Budapesten, a Kispest Rózsa ién  templomban. 1995 
április 2-án

\láírta a á l  református gyülekezetből részvevő  ifjúsági 
csoportok 114 képviselője és csatlakozó egyetértők
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Az e rd é ly i assz isz ten s
Kolozsvár igazi büszkesége iskoláinak, 
egyetemeinek. oktutisi intézményeinek 
gazdag rendszere Szellemi fővárosa Er
délynek. v szellemi halai inával vonzotta 
magához Erdély kiváló embereit és ifjú
ságát a székely fenyvesek legtávolabbi 
zugából is Kincset őrzött és osztogatott: 
a magyar műveltség élő kenyeret

Tanulás tanítani akarás -  emberi v a r 
iét pillére a Diakomsszaintéza. annak éne 
ket hordozó rendszere a beteg, egyedül 
álló ember iránti szeretet gondoskodás.

A kolozsvári egyházmegye már az 
1906-os zsinatán leszögezi ,a  Eiladelfia 
Első Magyar Diakonissza Nevelő Intézet 
támogatását elsőrendű egyházi Icladalá 
nak tekinti"

A diakonisszamunka legkimagaslóbb 
támogatója ebben az időben dr. Keiiisscy 
Béla, az erdélyi cgyházkenllel püspöke, 
akinek a terve az, hogy az erdélyi rcformá 
tuv nőnevdő intézet egyik tagozatát a bá
bom után diakonisszaintczctté fejlessze ki

A tervek megvalósítását meghiúsította 
.íz összeomlás.

Nehéz idők jártak Erdély nugyarságá- 
ra. A nehéz napokban írja Dr. Ravasz 
László ..A bizonytalanság korszakában, 
midőn semmit sem lehet látni és semmi
hez sem lehet kezdeni. Istennek csodáin 
KM előkészítő munkája folyik: érnek a lel
kek Szinte érzi az emlier annak a lázas 
talajrcngctő munkának a lüktetései, amit 
Isten végez a ncplélek mélyein, s a lábunk 
alatt lassanként álhcvült föld eszünkbe 
juttatta, hogy új átalakulások előtt állunk. 
Szavak, melyek eddig; üres szólamok vol
tok. szédítő mélységet nyernek, nagyot 
Jobban szívünkben valami e szavak hal 
latira -  magyar, hívő. református élet. új 
nemzedék, lelki nagyság.”

Egyházunk új korszakának küszöbén 
egy alázatos, vonzó alak áll: ..az. crdélvi 
református diakonissza”!

Ki a diakonissza1 Egy kiválasztott női 
lélek, akit gazdaggá tett, boldoggá vará
zsolt Isten. Derült homlokán örvendezés, 
aki egész cicién, minden munkáján, titkos 
jótettein át érzi. mint sugárzik a világba 
lelki szépsége.

Rég lein szavak ezek. de mennyire a 
mai ember gondolatait lejezik ki.

1919 június 12-én az Eidelyi Egyház
kerület megtárgyalja a Diakonisszái mézet 
alapszabályzatát, de a nehéz idők nem en
gedik a kibontakozást.

192S tavaszán L>r. Mokkái Sándor püs
pök irányítása mellett Kovács Benedek 
marosvásárhelyi vallástanát vezetésével 
Csendben s minden hírverést kerülve meg 
indul a diakonisszaképzés

A püspöki jelentés így ír 1929-ben 
..valóban egyházunk életének egy lájdal- 
mas cjonkaság.i kezd ezáltal kiépülni, s a 
lelki egyház fele vezető úton teszünk al- 
tala Isten engedelmesei -  határozott lé
pési Talán nem álom már többé az idő -  
mondja a püspöki jelentés . mikoi min
den intézményünk és nagyobb gyülekeze
tünk munkájában ott fog forgolódni mint 
nélkülözhetetlen sáfár diakonissza”.

Az erdélyi diakonisszamunka szerve
zője. lelki irányítója, a testvérek pásztora 
Mák kai Sándor püspök volt. aki istejének.

szellemének és szeleteiének nagy részét a 
diakonisszaképzés felépítésének és erósí- 
lesének szentelte. Idejében felismerte, 
hogy református kórházban, szervezett 
körülmények kozott tudná legjobban 
megvalósítani gondozó tevékenységéi a 
diakonissza.

19.52 decemberében Kolozsvárra köl 
tűzött a Dtakonisszaintézet a Kálvin ut
cai hazba Huszonnégy ággyal létrejön az 
első Református Kórház.

A kolozsvári Diakoniss/aintézet élete 
ebben az időszakban a szereletmunka és a 
kisebbségi magyar sors vállalása

1935 nyarán befejeződött a Diako- 
nivs/aintcz.ct építése, amit IJorbáth Dániel 
vezetett.

Fennállása alatt sok ember kereste fel. 
sok ember kínjait, sajgó fájdalmait enyhí
tette a Református Kórház és abban a sze
líd. szolgálni kész. halk szavú, csendes 
léptű diakonissza.

Rendszerváltás államosítás mint 
annyi más egyházi tulajdon, működőké
pes intézmény, ez is megszűnt1

I lány évnek kell eltelnie.' víztől cse
pegő börtönfalak, kínnal teli gondolatok 
érlelik az idő eljöveteléi, mígnem újra va 
lósággá leltei varázsolni a soha ki nem al
vó gondolatot.

I<>bb évtized telt cl. és di. Csiba Kai 
Klán erdélyi püspök újraértékeli es áterzi 
belülről éli út az anyaházi diakóma gond- 
aiit. megokJásni váró problémáit. idejében 
felismerve, hogy a munka folytatásának 
es niarad.indóságánjk biztosítására elen 
gcdhctcücnul szükséges a saját diako
nisszáimban megteremtése és az e/ze! 
legszorosabb kapcsolatban álló állandó 
munkatér biztosítása

így indul ürjára 1992. szeptember má
sodik.r alapítólevéllel az újjászületett 
műt kornak megfelelő református usszisz- 
tens-diakonissza képzés

Ma az intézet, mely működésének má
sodik évében jár. a két évfolyamon, egy 
első és egy másodéves osztályábon 76 
diákot számlál, akiket 36 oktató nemes 
tenni akarással, önfeláldozó munkával, új 
utak keresésével próba! visszavezetni egy 
olyan útra. mely elismerést hoz inié/cté- 
nek megnyugvást a hozza forduló beteg, 
rászoruló embereknek bőséges tudást, 
tenni akarást tanuló diákjainak.

A református egyház vezetői odaadó 
munkájának eredménye az, hogy ;iz új Dia 
konui Kózpont építése loJyamatbun van.

A református asszisztens diakonissza 
képzés idén új otthonban, gyönyöré négy
szintes épületien kezdi majd oktatását, ott
honi adva az új gondolatoknak, enyhülést a 
gyógyulásra vágó embereknek, bizonyságot 
téve az egyháznak és a ma még élő 22 dia
konissza testvérnek, hogy az üt. melyet ki 
tapostak, ha göröngyös is. de járható.

Kötelességünk folytatni a neme* ha 
gyomanyok.it, kialakítva a mai munka ko- 
rUlménycinck megszervezését, ismerve u 
Református Kórház létének nagy szüksé
gességét. mint életünk, egészségünk, 
megmaradásunk egyik pillérét

Kérjük Isten áldásai mindazok életére, 
akik az eszmél folytatták, kivitelezték és 
a mindennapi numkában tevékenyen részt 
vesznek

Lőrinc/) László

i-tr h'rdrlyi Rt(»rtmiiut >/>.•/, iWS-rv j
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\  Presbiteri Biblia-iskolán fenti címmel 
előadás hangzott cl 1995. március 11 én 
Az aggódás a telelem egyik formája, 
melynek négy jellegzetes vonása van:

Egy esetleg hekövetkező. elképzelhető 
rossztól való telelem, melybe belelovalja 
magát az ember. Az aggódás a testi ember, 
az fentber alaptermészete, melynek fórra 
sa a hitetlenség. Az. aggodulrnaskodásnak 
nem az optimizmus az ellentéte, hanem a 
bit mely SZÁM OL ISTENNI I ÉS 
SZÁMÍT ISTENRE. Negyedik vonása, 
hogy haszontalan idő és encrgiapocvékiás. 
erre példa az asszonyok aggodalmaskixfá- 
<a húsvét reggelén Mk 16,3.

Az emberek a legfontosabb kérdés 
szempontjából ..mellékes*' dolgokén ag
godnak. ’n/ egy szükséges dolog'-gal - 
I i . 10,-12 nem tőrödnek. Az aggódás 
csapdájához három lépcsőfok vezet

I Az első az Atyakózelség tudatának a 
hiánya Minden félelem, szorongás a vé- 
dettsegétzés hiányából (akad Az ember, 
mert önmagában tehetetlen, kiszolgálta
tottnak érzi magát. Jézus a félelmetes és 
mindenható Istent Atya közeibe hozta. Az 
Atya közelében a kiszolgáltatottság he 
Ivébe biztonságérzet költözik

2. Az aggódás hitéletünk látászavara: 
szemünk elöl tévesztettük Isten szemetét, 
hatalmát és azt a lényt, hogy törődik ve
lünk Hz azétt van. mert a gondunk túl 
közei van hozzánk és egészen kitölti a Iá 
tótcríinkel. Képtelenek vagyunk túllútni 
rajta, még Istent is képes eltakarni. Szűk 
ségünk van arra. hogy felnézzünk az Úrra 
Ma ezt megtesszük, rájövünk, a mi gon
dunk Isten lehetőségeivel számolva nem 
megoldhatatlan Ami nagynak és ijesztő
nek látszott, így malissá zsugorodik

3. A harmadik lépcsőfok a hálaadás hi
ánya. Tudjuk. Isten már a legnagyobbat 
nekünk adta. önmagát. A sokkal kisebbe
ket. a hétköznapi, apró dolgokat, uz c vi
lági dolgokat hogyne adná meg idejében 
A hálátlan emberek aggódó emberek. Ha 
hálát tudnánk adni. akkor ugyanabban a 
helyzetben sokkal boldogabbak lehet
nénk. mert u hálaadással önmagunkat is 
emlékeztetjük isten ajándékaira és szerv
idére életünkben, és ez ébren tartja bizal
munkat

Az aggodalmaskodás többnyire akkor 
luitalmasodík el rajtunk, ha egv egy esc 
meny előhívja Ily enkor az ember azonnal 
keres valami megoldást. Azonban az okok

vélt vagy valós megszüntetése nem gyó
gyítja mcu az aggódást, csak eltakarja, 
men NINCSEN EMBERI BIZTONSÁG.

Az aggódó alaptermészetünknek, nem
ben természetünknek kell megváltoznia 
minden körülmények közüli Jézusban 
bízni tudó cs ráhagyafkozó. éjemben ter
mészetté Mást észt különbséget kell ten
nünk a VALÓS GONDJAINK és az EL
KÉPZELT BAJAINK miatti aggodalma
ink között Meri elképzelt bajhoz Isten 
nem ad erőt.

Az aggodalom nem attól irreális, hogy 
velem az a baj, amitől félek, nem fordul
hat elő és minden aggodalmunk irreális, 
mert annak a következménye, hogy vala
mi esetleg következőt nem az Atya kezé
ből fogadunk.

Amikor életünkben eljön egy nehéz 
út ideje, akkor megkapjuk a hozzá szük
séges erőt és békességet is. hogy el tud 
juk azt hordozni. Sokszor szinte kérés 
nélkül is. meri 'Jól tudja a ti Atyátok, 
mire van szükségetek, mielőtt kérné
tek tőle.’ Mt 6.8. Isten tudja, ha nehéz 
üt. vagy feladat előtt állunk. Icgfökép 
pen erőre, az Ö erejére van szükségünk 
es meg is adja azt nekünk ..pontosan a 
kellő időben”. Az igazi bajok C' nyomo 
niságpk sohasem szakítják el a hívó em
bert az Istentől, hanem éppen közelebb 
viszik.

Az aggodalmaskodás ellenszere, oki 
gyógyszere a/ imádság. Alapigénk is ezt 
ajánlja Az imádság azzal kezdődik hogy 
kijelölöm életemben annak az idejét Nem 
véletlenül beszél l’ál az 'imádság és kö
nyörgés alkalmáról'.

A világi pszichiáterek is találtak .jó' 
gyógymódot az aggódás elleti Az aggódó 
embernek kijelölnek minden napra egy 
ún. aggódó ikrát. Olyan ez. mintha a hívő 
ember csendes órájának a paródiája lenne. 
A pszichiáterek az imádkozáshoz is ha 
sonlítják ezt a terápiát. c<ak hát az ö hete 
gcik u „nagy senki" előtt borítják ki szo
rongásaikat. Állítólag az. hogy így az ag 
gódásnak meghatározott ideje é.s helye 
van az. ember napirendjében, megnyugta
tóan és csillapítóan hal Ha az aggódásra 
kijelölt idő jótékony hatású, mennyivel 
inkább működhet a hivő emberben ez a 
„nyugtató mechanizmus'', amikor ö  a vi
lágmindenség mindenható Teremtője és 
líra előtt, aki neki szerető édes Atyja, lm 
ríihatju ki a gondjait.

Az imádságnak is három lépcsőfoka 
van Az első az Isten imádásu. Antikor 
az 6  személye fontos a számomra. Ó 
maga. akihez, akivel beszélek. Dicsői 
lem Istent, elsorolom nagy telteit Mi
közben ezt teszem, bennem is tudatosul, 
kihez is beszélek, kitől is fogok kérni: 
most a világmindenség mindenható le 
reintójé jelenlétében vagyok és ott lehe
tek Jézus áldozatáért

Az imádság második lépcsőfoka a há
laadás. Ilyenkor azt sorolom c l  amit már 
eddig velem tett. Aki háiát ad. annak meg
nyílik a szeme Isten ajándékaira és ezek 
mögött megláthatja Ót magát, -u ajándé
kozót is. Ez után jöhetnek a kéréseink, 
mindegyik, kicsik és nagyok: az imádság 
nak ez a része leginkább ahhoz hasonlít, 
amikor egy kisgyermek kiönti a szivét az 
apjának.

A pszichológusok hangsúlyozzák a 
gyereknevelésben a szülő és gyermek kö
zötti szemk.ipcsolm fontosságát. A szem- 
kapcsolai az. amikor egyenesen belené
zek a szemébe annak, akivel beszélek. Ez 
nemcsak a kapcsolatfelvételhez nélkülöz 
hitetlen, de a szeretet közvetítésének is 
elsődleges eszköze anélkül, hogy tudatos 
lenne A szülő tekintetéből sugárzó felté
tel nélküli szerviéiből táplálkozik a gyer
mek érzelmileg.

Ugyanez igaz az ember-gyermek és a 
mennyei Atya kapcsolatában döntő fon
tosságú a „szcmkapi'solai". Jezu* cvan 
géliuirtokban idézett imádságai gyakran 
kezdődnek ezzel a mozdulattal -  "fel
emelte a tekintetét' Mk ',34, Jn 
11.-M: 17,1. I I. 9.16 Még neki is szűk 
sége volt a ..szcmkapcsolaf tu Hogyne 
lenne akkor nekünk szükségünk rá' A 
napi gondok közt küszködve gyakori 
igényünk, hogy újra és újra megbízó 
nyomódjunk az. Atya szervidéről. Jó 
ilyenkor, ha Je/us példáját követve fel 
tekintünk az Atyára, és így visszanyer- 
hetjiik a biztonságunkat.

A gyógymód lépésein túl Igénkben 
benne van a v árható eredmény, a gyógyu 
lás prognózisa is: Isten nem ígéri, hogy 
minden kérésünket teljesíteni lógja. Lnnél 
mégis sokkal többet igéi ígéri és adja az 
ü  békességét, melynek különös minősége 
van 'minden értelmet felül halad', va
gyis mindenféle körülmények között ha
tékony, működőképes marod

l)r. Erdélyi Judit
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Debrecenben 1995. ápnlis 19-én, ,■ refor
mátus Nagytemplomban tartott ünnepi is
tentiszteletiül vette kezdetei a Magy.it Re- 
íorrnátus Egyházak Tanácskozó Zsinata, 
melyen a nagyvilágba szétszóródott és n 
magyarországi református keresztyén 
gyülekezetek küldöttei cs vendégei, mint
egy százan vettek részt.

Az ősi templixnhan az ünnepélyes ige 
hirdetést dr. Kocsis Elemér, a tiszántúli 
l.gyházkcrulei püspöke tartotta Ezékiel 
T7.1 - alapján Az Igeolvasást, az imád
ság szolgálatát illetve az úrvacsorái litur
giát egy-egy egyhá/lcst püspöke végezte, 
így dr. Csiba Káinul/i az Erdélyt Rcfor 
niátus Egyházkerületből. dr. 7'rtté.v lúszló. 
a Királyhágőmelléki Egyházkerületből 
tmindketten Romániából), dr \itc : t  e
rm e  .1/  l ’SA-ből. dr. Henlosy Imre. a Ju
goszláviai Református Keresztyén Egy
házból és dr Mészáros t i  tűin u T: szánin
neni Református Egyházkerületből

A Tanácskozó Zsinatot a Magyar Köz
társaság Kormánya, illetve Mom Gyula 
miniszterelnök nevében üdvözölte Tabaj- 
th Csaba államtitkár, A Magyarok Világ- 
szövetsége részétől linó,- Púi fejezte ki 
jókívánságait. A vendéglátó város üdvöz
letei Hevesi József polgármester adta át a 
résztvevőknek.

•V ünnepély es megnyitó ukS kezdő állí
tsá l a nevezetes Oratóriumhall Kom i .SVui- 
dor (USA) püspök tartotta János I 3, I I? 
alapján Hangsúlyozta miként Péter Jézus 
által törtem lábmosásánál az alázat játszotta 
a főszereiét, úgy kell ezt az. alázatot Zsina
tunknak ts követnie. Ezután a mintegy 470 
éves Rehntnátus Kollégium dísztermében 
került sor április 20-án az ünnepélyes meg
nyitásra. az alakuló ülésre, amit megelőzőn 
a Szervezeti és Működési Szabályzat terve
zetének megvitatása, dr. Ibrik* László z.sinu- 
ti jogtanácsos előterjesztésében

Ezen a ri.̂ xvn kcmll sor a szabályzat ér
telmében titkos szavazással a trsztségvise 
lók megválasztására. A 86 szavazó a két 
forduloExin végbement szavazással - a í.i 
náeskozó Zsinat Iclkés/i elnökévé rlr. Csiba 
Kálmán püspöki* (Erdélyt Református 
F.gyházkeriilet/Románia 146 szavazattal, v i 
lágt elnökét pedig egyetlen lordulóban Sut 
Misivé,n. az Amerikai Magyar Református 
Egyház főgondnoku személyében 58 szava
zattal megválasztotta. A tizenegy egyház- 
testből cikezett küldöttek 2-2 lelkészi és vi
lági elnökhelyettesi is választottak dr. Mc 
‘Crrnrí.v h tu in  püspök (Tis/ár.iiiiieni Rctor- 
mánis l:gyh;iÁcitilcu’MagyarországI és dr 
Czine Mihály, a Dt inaméi léki Református

Egyházkerület fójgondnoka, valamint dt 
M arim  Miluilv püspök (Dunántúli Refor
mátus Egyházkcrülct/Magy anxvág > és dr 
fíodrulr M os. a Magyarországi Református 
Egyház fűgondnoka személyében \  tiszt- 
ségviscJők az alapszabály zat értelmében ö 
éven át tiltják cl szolgálatukat. A lunácsko- 
zó Zsinat székhelye Budapest.

A Tanácskozó Zsinat kezdéményezője- 
ként és lujtómrKorjafcént ismeri két püsp«>k

dr. H tyeJth h>r,ir\t. a Magyarországi Re 
fotmálus Egyház. Zsinatának lelkészi elnöke 
cs dr. Iá ié , ImszIó, a KinSIyhágmnelléki 
Relómiátus Egyházkerület (Rotnania) püs
pöke -  közül az első tocdulóbon egyik sem 
került a vezetésbe, a kukiöttek módosították 
az alapszabályzatot és létrehozták az ügy ve 
zető elnöki lisztet, melyre s egyben a bu- 
dupesti Titkárság vezetőjévé -  dt Hcyetiús 
huxm t püspököt választották meg.

A I.in.kskozó Zsinat április 21-én Bu
dapesten. a zsinati székházban kezdte 
meg első munkaidőséi. Megalakították a 
munkacsoportokat. s megvitatták a közöl 
liturgia kialakításával összefüggő kérdé
seket. di. Horn\s (iczxt professzor vezeti- 
sével További munkálatokat a Liturgiái 
Bizottság végez

Ezt követően a közös éneleskönyv  ki
alakításúnak szakkénléseil tárgyaltak 
meg. Máté Jónás professzor irányításával. 
További munkálatokat az Énekügyi Bi
zottság végez

Este 6 iVai kezdettel a Budapest Kálvin 
tén templomban úrvacsoraosztással egy
bekötött ünnepi istentiszteletet tartottak 
Házigazdaként dr Hegedűs h m m :  pns 
pok köszöntötte a vendégeket és a küldöt
teket. Az ünnepi igehirdetés! szolgálatot 
dr C\iha Kálmán püspök, a Tanácskozó 
Zsinat lelkészt elnöke tartotta a Luk 5.2- 
11 alapján Rámutatott a Zsinat küldeté
sei egyedül Jézus kegyelme scgílségéve! 
töltheti be. Ehhez részünkről a hit cs az 
engedelmesség elengedhetetlen.

l h  Márkás Mihály püspök felolvasta 
(röm : Árpád  a Magy ar Köztársaság el
nökének üdvözlő levelét

A Magyarországi Egyházak Ökumeni
kus Tanácsa tagegyházai áldáskívátlásál 
d r Harmati Bein evangélikus elnök-püs
pök. a Magyarországi Egyltázak Ökume
nikus Tanácsának elnöke tolmácsolta.

Dr. Toh-i László püspök zárszavában 
rámutatott: nehéz, küzdelmes időszak e- 
lőztc meg a Tanácskozó Zsinat megszüle- 
tését 1 élreénéseker kellett tisztázni, naci
onalista és egyeb elfogult vádakkal szent 
ben volt szükséges újra és újra bizonyítani

a Zsinat tiszta szándékút, a lelki egységre 
törekvés egyetemesen biblikus olköteá 
zcttségél. A Tanácskozó Zsinat a magyar 
reformátussá^ egység belógásával az 
egyetemes emberi egységet és roeghéké- 
lési kívánja szolgálni hangsúlyozta a 
nagyváradi püspök.

A Tanácskozó Zsinat a Raday Kollégium 
dísztermében. április 22-én folytatta es fc- 
je/ir he munkáját Ekkor a közös lelkes:- 
képzi i kétdéseil viumák meg a teszt ve vök. 
dr Szűcs terem  professzor előterjesztése 
alapján További munkálatokat a Teológiai 
Bizottság vege/. A pénzügyi kérdéseknél 
l'app Ciula  lelkész, a Zsírul Pénzügyi Osz
tályának vezetője adott tájékoztatást.

A jelenlevők egyhangúlag elfogadták 
dr. Hegedűs Loránl püspök, ügyvezetőéi- 
nők előtcr|es/tesét a halárnniüíi rclurma- 
tus templomok és iskolák pénzügyi támo
gatásáról. valamint a Tanácskozó Zsinat 
Zdtóny ilatkozatái és Ú zeneiét.

\  Magyat Református Egyházak Ta
nácskozó Zsinata alakuló es első munka 
ülése dr. Hegedűs Lóránt püspíiK imádsá
gával és áldásával ért véget. Április 23-án. 
vasárnap a résztvevő lelkészek közül so
kan végeztek vcndégigohirdetői szolgála 
tót az országos egyház mintegy 40 gyüle
kezetében

A megalakulást es az. első immk.mlcst 
nagy hazai cs nemzetközi érdeklődés kísér 
te. Mind az írott, mind az elektronikus sajtó 
rendszeresen beszámolt az eseményekről

V Magyar Református Egyházak 
hom okozó Zsinatának alkotó tagjai;

A Magyarországi Református F.gvltá/

A Kiráiyhngómclléki Református 
Egyházkerület

Az Erdélyi Református Egyházkerület
A Szlovákiai Református Keresztyén 

Egyház
A Kárpátaljai Református Egyház
A Jugoszláviai Református Keresztyén 

Egyház

A Horvátországi Református Egyház
A Kálvin Egyházkerület t i  SA>
Az Amerikai Magyar Református 

Egyház

A Dél Amerikai Református Egyház 

Az Ausztráliai Református Egyház 
A Kanadai Református Egyház 

A Hollandiai Református Egyház

B. I ..
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Jugoszlávia
EGYHÁZI ÉLET A HÁBORÚ ÁRNYÉKÁBAN

(részlet)
. A /  utolsó zsinatunk óta terjedő szakasz 
nehéz v o lt Mostanában sohasem volt 
könnyű de ezúttal különösen nehéz volt. 
Most nem akarok statisztikát adui . mert 
azt megteszik az esperesek. Igyekszem 
dióhéjban vázolni egyházunk életét, mely 
a liáhoni árnyékában zajlott, illetve ment 
végbe

ktentisztek:leink: az igehirdetés az. 
egyház legeLső feladata. Az igehirdetés
nek soktele fonnája van. vkr leggyakoribb 
é> legfontosabb az az. igehirdetés, mely az 
istentiszteleteken folyik. Az istentisztelet 
az az alkalom, melyen elméleti előké
szítést kapunk arra. hogy életünk is isten
tisztelet legyen. Az istentisztelet egy ál
dott és szent alkalom arra, hogy Isten é ' 
az cmbei. valamint ember és az ember ta
lálkozzanak egymással Keresztyén gyü
lekezet minden helyet templommá szen
tet. Ez. a gyülekezet a templomok elvesz
tését is túléli, mint ahogy erre napjaink
ban sok szomorú példa van lizéri Itfgdra 
gábh kincsünk élő gyülekezeteink, melye
ket táplálni és gondozni kell. Termé
szetesen Isten Igéjével A lelkipásztorok 
nak pedig minden egyéni érdektől le
mondva. oda kell magukat szentelniük ,il 
dott eszközökként arra. hogy legyenek Is 
len Igéjének igazi tolmácsoló!.

Erdély
GÖRGÉNYI

Márc ius 19-25 kozott -  reggeli és délutánt 
kezdéssel liz eklézsiában tartottak pres- 
biicmapo!. Minden helyszínre két-hároin 
szomszédos gyülekezel elöljáróit hívták 
meg Az egyházmegye a közclmúlthiui 
éledt újjá A Maros-völgy le Kő szakaszát, 
s a tőle jobbra, balra levő völgyek egyház 
községéit foglalja magában A Gnrgényi- 
és Kelemen- havasok határolják. Jelképes 
és sokatmondó, hogy a fensége.'. „Isten- 
széke" uralja a tájai.

A presbiteri szolgálat mindenütt nagy 
feladai Gyönyörűséges terhet vállal ma
gára. ki ezt végzi. Isten országát építheti 
|- világ küzdelmei közepette Isten népét 
vezetheti Jézus Krisztus színe elé. Sokat 
kell lelkiekben épülnie, gazdagodnia, 
hogy a hivatásának eleget tehessen Mind
ez még igazal>h olt, ahol az egyház több 
szoros szórvány hely zerhen él. netán ba
rátságtalan környezetben.Mivel a legtöbb

Az elmúlt időszakban lelkészeink tő 
lük telhetőén mindent megtettek e cél ér 
dckcbcn. libben külső tényezők nem aka
dályoztak bennünket Most már nem fi
gyelik ki jár templomba.cz fekete pontot 
jelentett a karakterisztika összeállítási 
bán Amikor az ateista i<kotógia nyomása 
megszűnt, azt gondoltuk, hogy istentiszte
leteink tömegesedni fognak Nem így tör 
lém. Többen járnak ugyan Istennek háza 
ha, mint előbb és olyan rétegek is, ame
lyek eddig meg sem merték közelíteni ,i 
templomot pedagógusok, állami alkal
mazottak. azonban mindez elmarad attól, 
amit mi emberileg reméltünk Nem szá
moltunk eléggé a Sátán realitásával. Nem 
gondoltunk arra, hogy milyen alapos 
munkát végzett közöltünk Az a nagyfokú 
egyháztól és Istentől való elidegenedés, 
mely évtizedek könyörtelen munkája nyo
mán létrejött, nem oldódott lel. hanem 
nagy rcszhen megmaradt F.s úgy bitóm, 
hogy hosszú időnek kell eltelnie, hogy ez 
a helyzet örvendetesen javuljon

Azt se tévesszük -.zcm elől. hogy a regi 
ég alatt es a regi földön soha ivem fog lét 
rcjonnt ideális helyzet, mert még az utolsó 
-.dókben is úgy lesz. hogy „kelten lesznek 
a mezőn: az egyik felvétetik, a másik ölt 
hagyunk, kél etttbei őröl a malomban: az

helyen templomi istentisztelettel kezdő- 
dóst a konferencia, volt nem egy hely. 
ahol a gyülekezet is végig kitartott Sőt. 
Maroshévizen még gyennekek is. a jövő 
presbiterei. Szászrégénben meg a beha
rangozás idején is székeket kellett vinni a 
templomba A többi helyszín: Ratosnya. 
Holt-Maros. Magyaró. féke I odvég, 
Radnoifája Gernycszeg. Kbrtvélyfája. 
Magyarregen

Az időjárás ugyan nem kedvezett. 11/ 
csak alkalom volt arra. hogy ismét betű 
zonyövödjék a tégi szólás igaza: „Ha fon
tos az ember dolgu. akkor ne az ablakon 
lek megessen kdeié, hanem az ajtón indul
jon ki..." A górgenyt presbitereknek 
ugyancsak fontos lehetett a találkozás, 
meri az időjárás nem befolyásolta az 
együtt levők örömét A fickói presbiterek 
a nagy sár miatt traktor pótkocsiján érkez
tek. .A ratosnyaiak (Hitig majd egy órán át

egyik kivétetik, a másik pedig utihagya- 
tik". A lelkipásztornak úgy kell munkál 
kodnui, mintha a IfKTV o> siker elérhető 
volna Ez nem könnyű, de bennünk meg 
kell lenni annak a tudatnak. hi>gy minden 
kóiülményck közt is a lehető legtöbbel 
nyújtsuk szem elölt tartva azt, hogy „nem 
azé. aki akarja, sem nem azé. aki túl. ha
nem a könyörülő Istené Ne keseredjen 
el senki klen nem az. eredményi nézi el
sősorban, hanem a hűseget. Mindenki ka 
P<xi talentumot, vagy talentumokat es 
ezeket azért kapta, hogy használja. Hasz
náljunk. fel minden alkalmat az. igehirde
tésre. Szolgáljunk egymás gyülekezeté 
ben Tartsunk evangeh/ációkat és hívjunk 
olyanokat, akiket Isten különösen megál
dott ebben a munkálván

Jelenleg két nehézségűnk van nem va
gyunk elegen és a másik az anyagiak szű
kös volta. Egész országos egyházunk egy 
szórvány, melynek tagjai Vajdaság terüle
tén szét vannak szórva Imádkozzunk 
kai. hogy az akadályok elháruljanak."

I>r. Hndosy Imre
ü Jugoszláviai K f t  Kér.

Lgyház pihpóke

iRt’i'Jfi a pu.-piiki rfírr.<t\t'üi. KffomuUut
£ikfirt\\, 1995)

------- 3—3

türelmesen várakoztak, mert leszakadt a 
községbe vezető tahid, s néhány hegy 
megkerülésével lehetett c>ak j  másik be 
járathoz jutni

A konferenciák témáit az egyes hely
színek határozták meg Mivel a szervező 
egyháanegyei főjegyző: I innrter Jo:w f 
KdKzége/u !t‘ILipti< ji>i alaposul ismén 
az egyházmegye gyülekezeteit, s egyéb
ként is i neigíkus szervező, a gondok és 
témák, a résztvevők és az előadó pillana
tok alatt egymásra találtak. Maroshúviz: 
'/órványközpont. Természetes hogy ez 
határozta meg az együtt létet. Kézenfekvő 
volt .íz eurázsiai földrész legkeletibb ntu- 
gyar református eklézsiájának: a Vlagyi
vosztok inclletli nikolszk-uss/unj'/ki re
formátus egy ház szervezésének és rnűkő- 
dcsének története. AV; ifjú preshiirr: S:<>-

fJ-Wifunii u >0 >Muhmi

EG YHAZMEG YEI ERESEITERNAPÓK
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rtyi Sándor és Szabó Mózes hitt. hűsege 
és felelőssege hozta leire. A mezőségi le  
kín (•! templom áll a íáluban! i az elszór 
ványnsudás megállításának cs a / anya 
egyház erősítésének kérdései állottak elő 
léiben |A 10 kilométerre levő Mc/őcrkc- 
den 1983-ben volt utoljára konfirmáció?) 
Viszont Szászrége n közigazgatási terüle
ten négy református eklézsia is található 
In a beköltözők fogadása és a fogadókész 
gyülekezet lelki otthonná formálása volt u 
tőkéidén. íAs/ászrégeni 50 lagil gyüleke 
zeli férfikar minden vasárnapi istentiszte

lel után u n  próbát. A 75 tagú eseikeszoa- 
pai pedig a legszabályosabb t'ormaruhá- 
han képviseli a cscrkés/eszményt' | 

Körtvélyfáján nagy meglepetés éiti a 
vendéget A kocsiból kiszállva, a lemplo- 
mól meglátva tudatosult benne, hogy ő  2ll 
évvel korábban marján itt. De csak vclei- 
leníil. Leállt a kocsival hogy ne zavarja a 
templomhoz érkező esküvői menetet A 
vőfély pohárral köszöntötte a magyarm 
szági rendszámú kocsi utasait Bem a 
templomban jónéhány dia-kocka készüli 
az esküvőről. Most is ugyanaz a lelkipász 
tor. s ugyanaz az ...Ámen" Csak éppen kél

évtized leli cl azóta. így hat ismerős, csa
ládias kőiben zenghetett az ének és szól 
halon az ima. S egy kicsit énhelőbbé is 
váll az egyház folyamatossága. ölök úze 
nele S főleg az. hogy mii is jeleni: .Jstcn 
Fia a világ kezdetétől, annak végezetéig' 
gyűjti magának egyházát, azt őrzi és oltal
mazza S ezen még a pokol halaimat sem 
diadalmaskodhatnak, „őseink hitt a jó  
vő rem ényt!" -  volt valamennyi presbiter 
konferencia tanulsága \ presbiter szolgá 
intő. a jö v ő  szolgálata.

PA.

VARUNK
A NEM ZETKÖZI PR ESB ITER I 

KONFERENCIÁRA
Tahi 1995. augusztus 31-szeptem ber 3.

PROGRAM
A u g u sz tu s  31. csü törtök

14.30 Érkezés
16.30 Megnyíló: \'ugv l e n n e  József elnök
18. (X) Vacsora
19. (Xi Ismerkedés
-0.15 hvangch/áció. Németh Gyula Ip 

*  *  *

S zep tem ber I . pén tek
8.15 Reggeli
9.15 Éneklés
9.40 Reggeli áhítat: Vándor Gvuht 

F f  U  l  t
11.00 F.löadasés fórum Hitünk, életünk, üdvösségünk a II 

K I .  le lelete alapján. Wgh Tamás Ip
13.00 Ebed
15-00 Előadás: Mi módon igazulsz meg Isten e lö lt '

H. K. 60. felelete alapján. Dr. Márkus Mduíls püspök
16.00 Előadás: Jézus visszajövetele és az ítélet.

I)r Szűcs l  eiem  tcol. piof.
17.00 Fómiii
IX ( X I  Vacsora
19.00 Ismerkedés
20. <XI F.vangélizáció. Németh Gyula Ip.

*  *  *

S zep tem ber 2. szom bat
8.15 Reggeli
9.15 Éneklés
9.40 Reggeli áhítat: Vándor (Jvula 

t f  2.1-10
11.00 Előadás és fórum A MRVSZ és ,\ Icviamtások pci 

gőtüzéhen" c köny v ismertetése.
Dr Ilii tin i János nv. püspök

13.00 Ebéd
15 30 Előadás és föium A Iclkcszválas/ias örömei es gond

jai. Somogyi István főgondnok
18.00 Vacsora
19.00 Ismerkedés
20 .15 Evangélizáció Németh Gyula Ip.

*  *  *

S zep tem ber 3. vasárnap
8.15 Reggelt
9.15 Éneklés
9.30 Előadás Mii lesz Krisztus mcgfcszílett lestél enni és 

az Ó kiöntött veret inni?
H K 76 felelete alapján.
I>r Mészáros h u  an püspök.

10.30 Istentisztelet, Úrvacsora, Igét hirdet: Dr. Mészáros Ist
ván püspök

12.00 Ebed 
Távozás
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/. m lé keze les presbiterek

Szásztégcnt elhagyva a Maros völgyében 
haladunk felfelé. A Kelemen havasok 
máskor festői .Ivtcnszékc" ma sfirii felit* 
eckbc burkolózik A Görgényi havasok 
viszont ragyogó fehérek Itt a völgy íren a 
rideg télutói havascső áztat embert és tá
jat. Marosvécs várába igyekszünk. Most 
s hűségesen áll a rohanó folyó felett. 
Tiszteletadás végett vállaljuk a sarat, s  a 
portás elutasító ridegséget. V'égUl mégis 
ott állhatunk a hajdani várkert hajdani 
tölgyesében a magános sír előtt. A sírkő 
hajdani fejedelem ivadékát, s az írófeje
delmek atyaiját tukarju. Sín magányát 
görög-skót származású hitvesével osztja 
meg Mi egyszerre tisztelgünk a fejedé 
lem ivadék, a jótollú író. az erdélyi mű
velődés áldozatos mecénása, i maiosve 
esi főkurátor, s alkalmankénti segédlet - 
kész előtt

Olyan élettörténetet. mint az övé. 
még Jókai sem tudott kitalálni Kemény 
János személyében egyesül a koldus és 
a királyfi Apja Amerikában hajórako- 
dássa! keresi magának, feleségének és 
három gyermekének szűkös kenyerét 
Az arisztokrata család nagyhatalmú ta 
nácsa amerikai száműzetésre ítélte Ke 
meny János apjat Ezzel kizárták a hihe
tetlenül naev vagyon örökléséből Án» 
de hirtelen meghal az édesapa Az ott 
honi rokonoknak pedig nem születik 
fiúutóda Amerikából hozatják haza az 
elárvult családot A kis 4 éves fiúcska 
hatalmas hnbizotnány várományosa, 
így lett 19 éves korára az amerikai Pitts- 
burghen született „kakukkfióka" a ma-

rosvécsi vár ura. s a hozzátartozó soktíze 
zer holdas erdőrengeteg gazdája

Kolozsvárott. Budapesten. Becsben 
készítettek fel. Valóságos fejedelmi neve
lést kapott úgy hogy rokonai egy része 
látni sem akarta. Mivel művelt és „szép
séges" édesanyja mindvégig vele volt. a 
legnemesebb fajtájú amerikai szahadsag- 
cvzményt táplálta fiába, aktben már nem 
inaiadt hely az arisztokratikus gondolko
dásnak. Egyformán otthonosan mozgott 
gróf Tisza István miniszterelnöki reziden
ciáján tartott gyermekzsúrun. s az ulsója- 
rai magyar és román gyermekek mezei 
játszadozásain. írók. színészek, tudósok 
kolozsvári polgártlázniban ugyanolyan jól 
érezte magát, mint marosvécsi talusi gaz
dák portáján

A holt-marosi tgyházkötség presbiteri 
konferenciáján u  szomszédos nmrosvéc'i 
presbiterek is megjelentek. A budapesti 
vendég kénlezi a jelenlevőktől, emlék 
szik-e valaki Kemény Jánosra A kérdés 
úgy hatott, mintha valaki a Maros partján 
azt kérdezte volna a mellette állótól, tud- 
ja-c. hogy Imi lolyik a Maros ’ Volt. aki a 
nagylelkű adakozóra emlékeztetett. A falu 
minden újszülöttje értékes ajándékot ka
pott Más az igchirdetőről szólt Ismét 
más a nagylelkű íöldcsúrra utalt, aki min
dig mindenkinek biztosított kenyeret A 
lényeg: a marosmenti reformátusok meg
becsülve tiutjnk számon |S  u fővárosiak'.’ 
Nagyszerű könyvei szupcrértékclt áron 
sem keinek el Még i könyvkereskedő 
sem tudta, hogy kicsoda Kemény Já
nos’...)

Hatalmas vagyonát Isten ncmvári 
ajándékának tekintette Szel is osztotta

000 hold őserdő árát osztogatta szét 
Kinek? Minek? Két évtizeden át ő tartotta 
fenn a kolozsvári Nemzeti Színházat 
I92fi-han megszervezte cs nagy dsztondí- 

jakkal támogatta az cláivult, kiadok nél
kül maradt erdélyi írok korét: ez volt az 
un ..Erdélyi Helikon kor" Ennek kiadója 
lett az Erdélyi SzépmívcsCch. (A nevet a 
presbiter tár*. Kin Károly találta ki i Nyí

rő József. Moher Károly. Kuncz Aladár, a 
nagybeteg Rcményik Sándor. Tamási 
Áron s még több tucatnyian értekeztek 
évenként a vécsi várban a magyar sorskér- 
désckröl. köztük a kolozsvári rcfonnátus- 
tóg vezéregyéniségei. A marosvécsi 
templom szépsége is az ő gondoskodását 
tükrözi

1945 június 1-én 42 éves korában 
ezt ttja Moher Károlynak: „Suintyü vol
na szjhnomra, iui terveink nem sikerülné
nek  v nem volna más választásom, mini 
elmenni Mctgyxirvrst/ígru Soha nem tuti 
nőm otthon érezni magamat ott. sem sehol 
máshol a világon. Igen heg sokért- urdtem 
Erdély földjébe. "

A nagylelkű adakozót a mindenható 
pártállam „művelődéspolitikája*' kereté
ben a mészégetőkhöz irányítják fizikai 
munkára, ahol Zsuzsa nevű leányával 
együtt talicskázik... 1971 -ben hunyt el A 
mészégetőt, majd kegyelemből színházi 
portást a hírneves vásárhelyi ..Kultúrpalo
tában ravatalozzák fel a kegyeietes lel 
kék. Száz autó k.scne a marosvécsi varba, 
végső nyughelyére A falu határiban tíze 
zernyi marosmenti falusi nép várta. Véga
karata szerint az íí vállukon, •• a helybéli 
- mai - lelkipásztor szolgálata mellett 
foglalta cl végső helyet övei földjén, s né 
pe szívében

Sírján apió betűkkel olvasható 
Jékely Zoltán üzenete:

„Míg volt miből 
mindenkinek adott 
Élete áldás i oh: agape!
Vándor ne kérdezd: 
vissza mit kapott'.’!
Tisztábban állhat így 
az Úr elé.
hogy mindene, m i volt: 
Mindenkié!"

írásművei is. Vegyük ebi őket!

I’app \  ilinns
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Látnunk kell
Mikor a tenne szét kitakart uiga 
kér eset.
Szeplőtelenén 
kiált a  lét..

Nem termelhetünk több szennyet 
i  szemetel.
ha nem okarjuk, hogy ellepjen, 
és elborítson...

Látnunk kell. 
hogy ki
és >ru fenyeget.
mikor a lealjawdás
s az eh etemúltség nyer teret

Vizek oltára 
kér imát 
a sztlnkrtl.
hogy lássuk ii. egt /eleket 
igázok tinón: u fényt 
meg ha könnyeken át is 
a jövőt: fidragyogni..

* m *

Tagadhatatlan
Hu igazin 
nem találok, 
gyötörnek 
az almok.

Mély útvesztők 
labirintja, 
a lelki met 
kiszakítja.

Csak az Egyedüli 
Tiszta - 
szerezheti 
vissza, 
mit az
útvesztők mély 
labirintja 
elrabolt...

Vékcy Tamás

PRESBITER 1995. m ájus-június

Ady utolsó évei: 
menekülés az Úrhoz

Kétségek, kérdések, disszananeiák eleinte 
a háhoriis megrázkódtatások idején nem 
hiányoznak. „Milyen baj esett .1 magyar
ban, $ uz Isten ncha milyen gyenge" 
„Keresztek tornyon és mellen S csak j 
Kereszt gazdája nincs sehol" iEmber 
embertelenségben. t l j  urald ének) „Mi
én hogy .1 föl-fölemelkedett Embert min
dig visszarántja Valaki? Mi jókedvet 
csinál a / I Imák. hogy ... újra és ú jra leesik 
a sárba az Embernek arca?"

Máig sem értékelt öröm azonban bete
kintem .1 háborús próbálta!ások poklában 
végbement. .1/  erőért, h itén  wi/o kányái- 
géscibe. melyek során a remény se ges jö  
1 'Státust, a hálás és hizvdulmas hitel, az 
Isten akaratán való megnyuguíst mindig 
újból megtalálta, és olvasóit abban erősí
tette „Az ős: d i c s é r e t e „Ragyogásos. 
nagy mezők a szivek.. S a vigaszos. ha
talmas IJr előtt nekem semmi ma sem 
reménytelen” Hasonló .1 Jobb biroda
lom lág u t"; Két kuruc beszélget ", 
.Láttáin rejlett lö n  <■ nyed": ..Uram. se

gíts bennünket" slb A ..Mag fül alatt 
sorsértclmczésszcrű vallomás: „Szegény 
mag-magam Rendeltetés hitével Őrzöm 
meg tavaszra" Valóságos vágytusa. páni 
bolikus könyörgés a változó viszonyok 
közt megájuld erőén  látásén ..A csillag- 
losat szekeréből". „Uram. ki hajtod csil 
lag-lovaidat. Hadd nézzek bi/ndalOuimal 
borzasztó dübörgést! szekeredre": „Se
gítsd meg Isten. ri| lovaddal. \  régi. hú 
útrakclnt.. lönclmcit egy rövid mának 
Nézze túl a szemem". A ..Hozsánna a síró 
bízóknak hivatkozás a Názeictiie, .aki 
elindult, szánva milliókat" „Áldozáspi
ros kedvvel": „Élni. élni hiteket osztva. 
Élni. élni v éh ríni tudni". A történelem 
Urának a nagy történelmi próbákkal is 
megvan a célja f Harcos es harc: Vér és 
áldozat "I.

A „Menekülés az  f ’rftoj" némely 
disszonáns hangja ellenére is jordulutsze- 
rii: „Imádkozzunk, hogy h ig n  c higy/uk 
Adtuk Neki hittel magunkat ~ A  „ Te Előt
ted volt"  hitvallás arról, hogy nem s/.i 
kadt cl Istentől, de Tők nyert hivatásától 
Is: „Nem untam meg pásztorral lenni", „ A 
nagy Hitető" visszatérés Jézushoz. „Ma is 
nagyszerű pélilaságod Isten, torony és le 
lő . Nagy Hitető, sokan veled tartunk. 
Úgy vágyunk mondám szent egy ügy őse
geddel: Harmadnap föl támadunk" A fel
támadó Krisztus „odúkat és kriptákat pat
tant. S bús árkokig leér a szava" (A szép 
Husiét). HitvaUetsszerii a „Volt egy Jé

zus" c. költemény is: Járj köztünk, drága 
Isten ember Egy kicsit véres u szíved. 
L)c én-szivem egészen Tied" Lchct-c 
eléggé értékelni a borzalmak tiport or 
szágútján „vérző nvc/rtk és tetemek tő- 
lön" mondott szép vallástételét: „Óh.bő 
ségek kincse, nagy Isten, Milyen drága 
lettél most nekem'' t A gyávaság istenes 
sége "/? Az 1914-től verseiben szinte egy
mást érő vallási vonatkozások közt meg 
inditóan sok a: imádság. Ilyen az utolsó 
istenes verse is, a megnyugvásról, példás 
alázatról tanúskodó „iíéteg ember (ohá
sta... „Szeretem szent d.intéseidet..."

Legnagyobb ismerői. Mokkái Sándor
tól kezdve, tagadják azt. hogy magán
életének ziláltságai rombolnák vallási 
költészetének .1 hitelre méltóságát. Szetté 
péti Bibliájának a története Vezér Erzsé- 
tx-t szerint is előrehaladott betegségével, 
az Erdély és szülei sorsa fölötti aggoda
lommal függött össze. Számunkra döntő 
idősebb Szabó Aladárnak .1 bizonyságté
tele. aki a költő halálos ágyától megnyug
vással távozott el Remélhetjük, hogy Is
ten elvégezte lelkében a megkezdeti mun
kát, és ..messziről messzin* ment életév el" 
az Atyai Házba is hazatalált

A hosszas hanyatlással kapcsolatban 
gondolhatunk p.o az .Jllés székeién' 
visszhang nélkül maradásra: a költőt ért 
mellőzésekre még u Népszava Cs a Nyu
gat köreiből is. a technikai fejlődésbe ve
tett hit. ix*m különben a forradalmi toiek 
vések az. időbeli erősödésén* \z  újbóli 
lassú erősödésnél házasságinak kedvező 
hatására is. Bizonyos, hogy az erősödést 
Isten szabiul kegyelmi munkája hozta létre 
a történelmi és egyéni megrázkódtatáso
kon keresztül i\. amelyek őt az egyedüli 
oltalomhoz visszavezették Simandy Tál 
szerint Ady 1908 után az életörömöket 
hirdető ő u  magyar vallás terjesztője k 
vám lenni, és ilyetén reményeinek a leher- 
vadása után .tért vissza" a ketes/tyénséj: 
he/ Rár elmélete rész igazságot alkothat - 
időbeli fázisaiban  nagyon emlékeztet ar
ra. amit én elmondtam, mégis eriiltctctt- 
nck lái'/ik

Ady belső életére nagyon jellemző az 
ellentétek és a hun  fogalma. így .1 kétsé
gek gyakoribb volta iv Adynak mégis 
sokkal személyesebb ugye az Istennel v.> 
ló kapcsolat, mint az inók, költők legtöbb
jének A „vallásosnak" tekintett költők 
túlnyomó része legfeljebb cgy-két költe
ményben ad kifejezést hitének. Berzse
nyitől Varga Gyuláig. Az újabbak cgyné-
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hiúivá. Juhász Gyulától ináij: alkut örvcn- I 
detcs kivételt, jórés/ben bizonyára Ady 
iuk a hatására. Ady vallási költészetében 
i- forradalmi költő. akinek vallási igénye 
nem ..hátterér/és''. nem maradványa, ha 
nem új jelentkezése a hitnek, melyet meg- 
v állama hivatásszerű cselekedet. Ady a / ő 
..feloldhatatlan Magányosságában'T Vezér 
Erzsébet kifejezései érzi Istenre való rá- 
utaltságát. s harcol ennek a tapasztalatnak 
újra meg újru való i uszonyé réséért. Ezért 
szármán szinte örökké aktuális az Isten- 
valóság kei esése Nem győzhetjük ckrgge 
méltányolni, hogy költészetében az untul 
sdgok mily en hosszú sora utálható.Fekete 
Károly az Istennel való cliéphetetien egy
ség érzésé hál magyarázza a soks/Of láza
dó, kihívó hangot is Tusakodásai Jákób- 
nak és a zsoltánrónak a/ Úrral való ..pcr- 
lekedéveire" emlékezteinek, de Balassi 
Báimtu és itt-ott u információ énekanya- 
gára is. Vezér Erzsébetnek ixjóbi tusiko 
dóst, sót a megfeszített Jézus szintén zsol
tárt idéző felkiáltását is eszébe juttatják, 
amit a s/étlépetl Bibliára is felírt: ../.Ti Is 
lenem én Istenem, miért hagytál el en 
Vemé" Kerületit lés-hite é lő  hissitástuilot, 
ható- év hajtóerő. ..Te voltál az elindítóm 
s kell, hogy Te légy inamnak vége"

A sírok felett is viritó. a halál fölött i\
I i aki „útjának vége" s akivel „egyek le 
szünk mi a halálban": az örökétel Istene 

,-Adyia jellemző, hogy ..Az Isten bal
ján" t  versében a nagy ístenéhnényről 
szóló versek közé beékclve csak az élre j- 
tőzködo. legfeljebb a _bclcnkidcgződötf‘ 
Istenről szól,

A hisatkozott anyagból Bottyán János 
és I ckeie Károly munkáira utalok a Ref. 
Egyház l%9. évi anyagából, továbbá l)r 
Kati ses Erűire és Simánrh Pál írásaira az 
1977. évfolyamból lAdv Endre igehirde
tései. „A kiiblolatlan magyal nyarak rej
télye". Vezér Erzsébet ..Ady Endre" v 
könyvén kívül

Csak László

EKLÉZSIÁNK HUMORA  
Mindenkeppen haj

Belép a püspök a scgedldkészck cőtusá- 
ba. Elbeszélget velük, majd megkérdi:

Szoktatok az én beszédeimből is 
mondani?

Igen! -  volt az egyetemleges vá
lasz!

Az baj! -  mondotta a püspök.
Az ítjak észbe kaptak, s egyikük ki 

vágja magát
Nem mondom, hogy nem forgat

juk a íötis/lclctü úr könyvét, de min
den Ivszédét átalakítjuk

-  Az még nagyobb baj! -  válaszolt 
a püspök.

Felvetettem
.....ki-ki ko:uitinl a saját nyelven amely
hat születtünk " z\pCsel 2,S

Akai fe lm eltrm  (lapunkban), akár fe l
vett m m  ta lapbal nyelvoktatásunk ..kita
gadottjának". tizenötödik magánhang
zónknak a kérdéséi, az biztos, hogy a kel 
szó egészen mást jelent, ha legalább kiej
tésünkben nem csinálunk belőlük honiti- 
nímákat (azaz: azonos alakú, de különho 
zó jelentésű szavakatI. amim ezt -  sajnos 

egyféle rövidé betűt használó hivatalos 
helyesírásunk teszi.

Arra hívtam és hívom fe l  presbiterein
ket. rajtuk keresztül a lelkészeket, tanító 
kai «-v tanárokat, hogy a változatosabban 
hangzó és a kétértelmű Homonimakat sok 
esetben kiküsz/Hn'‘lö többségi nyehválto- 
zatot segítsük (legalább kiejtésünkben i 
mindenütt érvényesülni. Itu már t egyelő
re/ helyesírásunkat nem lehet megboly
gatnunk I gseJőte < sak a helyes kiejtés he— 
gyaktnldsának a lehetőséget keresem tehát.
I logy elég < ez ' A lap papírból lévén, bizo
nyára elég. ha valaki begyújtásra használja 
majd a téli hidegben. IX- nem rlég esik egy 
szer szólnom róla már esik azért sem. mert 
három sajtóhiba került bele az. I Ti Imádság 
hibátlanul leadott szövegébe.

F. hibák kiigazítása kötelességein is. cs 
alkalmat is ad arra, hogy a legfontosabbá 
kát pótlólag elmondjam azokról a szabá
lyokról. amelyek a kétféle rövid e hang 
használatában irányadók Remélem, senki 
sem fogja azt kérdezni, hogy ugyan mire 
jó feleslegesen még egy gondot a nya
kunkba. illetve a nyelvünkre venni Meg 
vagyok róla győződve: olvasóim is azon 
lesznek, hogy édes anyanyelvűnket a le
hető legszebb, legváltozatosabb formájá
ban használjuk, és .aljuk tovább reformá
tus iskoláinkban utódainknak is. Úgy. 
ahogs ezt mint múltkor említettem \Ö 
insmariy év Cz.ucz.or is tettC a: IM S-han  
megjelent mtlvtankönyvlrfn

Minden nyelv telek rendszert, A ma
gyar nyelv hangjai is sajátos rendszert al
kotnák Mégpedig mint akadémiai leíró 
nyelvtanunkból már idéztem - egész, tol
dat ékoláxu tikban lvagyis a jek-Mvn. ra
gokban és képzőkben) áttekinthetőbb év 
szabatosaidra!! nuigsarázhato hangjaink 
rendszere, ha a kétféle rövid e hangol 
megkülönböztetjük.

Köztudott, hogy vannak rövid és 
hosszá; mély és magas magánhangzóink: 
cs hogy a mély hangó vasakhoz mély 
hangú toldalékok járulnak, a magas han- 
gúafchoz magasak; ilt a mély hangú lohla 
lékkai csak a rendszerben neki megjelelő 
magas hangú alkothat |>árt Minthogy 
most a kel rövid e hang rendszerbeli he
lyéi keressük, a hoxs/űaknl elhagyva csak

de elég ez?
u rövid magánhangzókat vizsgáljuk Az is 
jellemző még rájuk, hogy alsó. középső 
vagy Iclsö nyelvállással, és hogy ajakke 
rekftéssel vagy ajakré$$el (nyelvész, mű
szóval: labiálison vagy illabiálisam kép
zettek e F tulajdonságok alapján egy 
négyszögbe sorakoztathatok nivid hang
jaink. úgy hogy balról álljanak a mély. 
utánuk -i magas hangok: ezeken belül c- 
lőbb az illabiális, u/után a labiális han 
gok; egymás fölött pedig a három nyelvál
lás szennt: 

u i U 
o c  ö 
a f
Ebből az ábrából -  remélem -  világos, 

hogy a A mély, rövid magánhangzónk la
biális: íj, o. u. Ha a mély hangú szó (olda
lé kában « hang van. annak a magas hangú 
párja az ugyancsak alsó nyelvállású (de 
illabiális) ún. nyílt e Például: biz-ban. 
kéz-ben; út-rri. víz.-zr. lát-rom. néz-íím,
I la a mély lumgú toldalékban a  hang van. 
magas hangú párja természetesen a szin
tén középső nyelvállású, illabiális ún zárt 
!-. < Ha cgy-cgy hosszabb képzőben u kél 
mély hang egymás mán szerepel, ugyan
úgy váltakozik a két rövid e  is: hat -alom. 
szír-élem: \ak-odalom fej rdelem > A kö
zépső hangsorban még egy változat van 
ha u szó tövében labiális magas hatig van 
(ö  vagy U), akkor a toldaléknak is ilyen a 
magánhangzója Itt vannak tehát u három 
alakú toldalékok: ház-Anj. kev.-hez. löld 
hoz. lat om néz-zw. nt tini. A szóban for
gó kétféle röv id r helyét cs szerepet világo
san kijelöltük tehát toldalékolásunkhan. 
Mondjunk még a felső nyelvállású hangos 
tót annyit, hogy az u  nak a a párja: ház-«/ifc 
kcrt-tfnA. lát-ml né/.-utk. Az > néltány tol 
dalékban szerepelve „semleges" hang: ház
ig .  keit-ív. töld-ig: haz-i. kctt-i

lseket tudva megállapíthatjuk, hogy a 
minket szót. amely az Ún (inában kétszer 
fordult elő, nem lehet Imi zárt t-vcl. hol 
nyílt E-vcl szedni (mini a nyomda tette), 
meri ahhan mindig alsó nyelvállású -at. -a  
tárgy rag van Ipi. h.iz-ii,' kép-C/) Létezik 
ugyan -ot -et -ot tárgyrag-sor is (pl. hang
ul, kert el, gomh-itf). vagyis a dolog még- 
Hím olyan egyszerű, mint első pillanatra lát
szik. de most elégedjünk meg azzal, hogy a 
mink-ti szóalak ragja az alsó nyelvállású 
sorba tartozik. Ugy anide való a kenyerünket 
szó utoNó s/óíagju is i ci tárgyrag)

Az első sziitag viszont csak zán r le
het. különben nem ejtenék ö  vei a dél-ma
gyarországi nyelvjárásban, amelyben a 
zárt e általában ö. de a nyílt e sohasem 
hangzik ó-nck. Megjegyzem, hogy u sző 
tövek többségére nincs szabály, hogy mi-
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cn r vagy e van bennük. Egyszerűen úgy 
van. ahogy van. Eligazíthat bennünket .w 
i'-ző nyelvjárás, ha valaki ismeri Vannak 
a/étt használható szabályok a szótövekre 
is: a ragozás közben megrövidülő <■ p,-lilá
ul mindig nyílt e re rövidül, ahogy az á is 
u ra: bogár-bogarak -  kenyér-keny&tk A 
szabályos mély-magas megfeleléssel te
hát: bogar-unk-at. kenytr-iink-ii. Ez tehát 
a helyes kiejtés, nem a múltkor szedett 
„kenyerünket".

Mmt a fenti címben láthattuk, a váltó 
zatosságon cs toldalékolási rendszenink 
szabatosságán kívül még értelmi jelentő
sége is van a rövid C és e hang megkölön- 
höztelésének. Mindkét hang alkotó tagja 
(szaknyelvien: fonémája) ugyanis anya
nyelvűnknek, akárcsak az angolnak, fin
nek vagy olasznak lA szláv nyelvekben 
és a németben nincs jelentésmcgkülön- 
hözlető szerepük, azaz ott nem fonémák i 
A magyarban tehát meg keli becsülnünk 
őket fonéma voltuk miatt is'

Hogy a szebb, helyesebb kiejtés be
gyakorlásához most is segítséget adjunk, 
hadd idézzem végül az c es e hangokat 
jelölve leggyakrabban énekeit zsoltá
runk első és utolsó versét. Láthatjuk, hogy 
leggyakoribb (alsó nyelvállású tövid) 
hangjaink egymással és többi magán 
hangzónkkal váltakozva nagyon arányo
san oszlanak meg. és változatoson, szépen 
hangzóvá teszik 90. zsoltárunk szövegét 
(Mint bármely tetszés szerint választott szö
vegben. természetesen itt is kisehl) számban 
találhatók a hosszú hangok, mint a rövidek: 
a felső, mim a középső vagy alsó nyelvállá
súnk. Az ii és tí |>l itt sem fordul elő. akár- 
extk a ..Miatyánk' -haná íme:

Tchrnnfd bíztunk cicitől lógva, t 
Uram. téged tartottunk hajlékunknak! t 
Mikor még semmi hegyek nem voltának, 
I Hogy még sem ég, sem föld nem volt 
formálva. ) Te voltál cs te vagy n ő s  Utói. 
/  Ls te megmaradsz minden időben 

Szolgáidon láttassál dolgaidat. I Dicső- 
vegedet ezeknek fiain! /  Add értenünk tclsc- 
ges hatalmadat /  Nli kegyes Umnk, ó. izgal
mas Isten! I Minden dolgunkat bójád, fór 
gasvid. •’ Kezeink munkáit igazgassad'

Ha csak egyféle c hangot ismerünk el 
Műnyelvünkben, akkora két versszak 30 
ii betűjével szemben első helyre ugrik a 
35 <■ betű i mintha igaza lenne annak a ne
ves itónknuk. aki a magyar nyelv „e-kór
ságáról" beszélt egyik írásában) De hu a 
két rövid hangnak megfelelően az, e ♦ c  - 
35-hoz az a  +  o  = 44 et hasonlítjuk, akkut 
nyilvánvaló, hogy a rövid mély hangok 
vannak többségben az ábránk szerint ne 
kik megfelelő rövid magas hangokkal 
szemben Ne szégenyúsuk tehát, ne le 
gyük „mekegóvé" édes anyanyelvűnket!

!>r. liodolny Oéza

BEREKFÜRDŐI
TALÁLKOZÓ

T E  BENNED l l í / T l ’NK
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..A Magyal Reformátusok Világszö
vetségének múlt évi. Illyefalván tartott el 
nökségi és. választmányi gyűlése ügy ha- 
táio/otl. hogy a Kárpát-medence kilenc 
egyházkerületének három-három képvi
selőjéből állő előkészítő bizottság ez év 
tavaszán tekintse át az 1996 évi III Ma
gyar Református Világtalálkozó clőkc- 
szítésének helyzetéi és javaslatait u-i 
tesszc az ez évi elnökségi és választmányt 
gyűléseié Az MRVSZ elnökének meg III 
vácira a 27 tagú bizottságból 25-en jöttek 
el ;> március 24-25. között, a berekfürdői 
Megbékélés Házában -  immár másodíz
ben tartott találkozóra A meghívásnak 
engedve vendégeink is voltak, képviselve 
a Művelődési cs Közoktatási Minisztériu
mot. a Hutaion Túli Magyarok Hivatalát, 
a Magyarok Világszövetségéi cs a Zsinati 
Irodát. Az első, 1994. évi berckfUidői ta 
lálkozónkat az IWI évi világtalálkozó 
tanulságainak áttekintése és az útkeresés, 
u jelenlegit a gazdag programok bemuta
tása. a lelkesedés, a bátorítás és az együtt 
működési vágy jellemezte"

(„Tchcnned bíztunk". 1995. áprilisi

EKLÉZSIÁNK HUMORA
biblikus öreg pap

Néhai Szász Domokos erdélyi püspök 
egyszer váratlanul toppant be egy eldu
gott székely falucska niatuzsálcnikoni 
lelkészéhez, aki sohu nem mozdul
ván ki otthonából csuk fényképről is- 
merte a püspököt. Megkésve .itt a 
négylovas hintő, nem az előre jelzett 
időben A nagy melegben a harangozó 
is elbóbiskoli. elmulasztotta a / ünne
pélyes harangozott Egyszer csak ott 
all Szász Domokos az udvar felőli ve
randán beszélgető <ireg lelkes/ előtt! 
Meglepődve állt lel helyétől az öreg 
prédikálni s ekként meredt az először 
látott hatalmas alakra.

Te vagy-c az eljövendő - vagy 
mást várjunk?

1. ZSOLTÁR

A hívő útja 
és a hitetlen útja

Boltion, oki sosem hátiját 
bűitől ember tanácsára, 
nem tilt gúnyolódok kozott, 
nem lep n í ti hun útjára.

Viszont ki Sitimet M i 
törvényeiben oz Úrnak 
okik oz Úr szilváim  
éjjel és nopfhil Rondáinak,

olyanok, mint gyümötcserlelö 
fa  ott ahol patak csordul, 
a levele nem hervad el 
bánni! tesz. az jóra fordul

Akik nem hátútok az Úrban 
dk biztosan nem ilyenek, 
hanem mint szélfújta pelyi a. 
olyanok a  hitetlenek.

A: Ú r élőtt (teleikor 
hitetlen semmit sem várhat, 
hívek közösségében a bűnös, 
istentelen meg nem állhat

Mivel a : Úr jó l ismert, 
i ad  az igazuknak utat. 
de a bűnös útiránya 
t‘ínó. A semmibe mutat.

Luther alapján fordította és átköltöUe: 
Schncidcr Izabella

A BÜDAPEST-ÉSZAKI 
REFORMÁTUS 

EGYHÁZMEGYE
presbiteri konferenciájára 

1995. augusztus 28-30. 
közöli kerül sor Mátraházán. 

A konferencia témája:
.. Milyennek képzelem 

a jó  lelkipásztort 
és milyennek istent?"

Az érdeklődő presbitereket 
szeretettel hívja és várja 
az Egyházmegyei Tanács 
és a Presbiteri Szövetség 

egy házmegyei választmánya
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SZÖVETSÉGÜNK
ELETEBOL

1995. JANUÁR

7. Bibliaiskola a Szabadság tóén. Ah  
lonczv Zsolt zsinati oszt. vez a misszióról 
tanon előadást

21. A Presbiteri Szövetség közgyűlése 
Tájékoztató jelent meg a Reformátusok 
1 alpja január 8 és 22 i számában

23. A Budapest Déli Egyházmegye icl- 
kés/érteke/letén tájékoztatást adott a fő
titkár Szövetségünk életéről Szílágsi 
Sándor egyházmegye) gondnok bemutat- 
u  a lelki pásztoroknak Szövetségünk egy
házmegyei szervezetének megválasztott 
vezetőit.

28. Bibliaiskola a Szabadság téten. !>> 
Ballá Péter tartott előadást a ket Szövet
ségről (Ó- é> Éj)

■fr <r ❖

FKBRUÁR

IX. Bibliaiskola a Szabadság téren, Elő
adást tattott Jr. Erdéhi Judit a szinkieliz 
musrói.

❖  ❖  ❖

MÁRCIUS

4. A Tatai Egyházmegye presbiteri 
kunterenciuja volt Gyermeken. Dr. Mór 
irts Mrluílv püspök hirdette uz Igét. 
Szolgáltuk: S a k s  fiálint, o főtitkár, Ko
vái \ Nándor, Bokros ZsigmontL Borsos 
Sándor, Gecse Béla ifi- lő té r  Géza és 
Hóik v Ml kiás c sja-rcs.

14. A missziói szövetségek és egyesüle
tek találkozója volt a Zsinaton.

20. Főtitkári értekezlet volt

24-25. A III Református Világtalálkozó 
előkészítő illése volt Berekfürdőn Szö
vetségünket a fóti lkát képviselte.

31. Média tanácskozás volt a Zsinaton 
Szövetségünket Nagy l e n  ni József kép
viselte

❖  ❖  ❖

ÁPRILIS

1. BiWuuskolu a Szabadság téren Elő 
adást tartott Ablotiezy Kálmán Ip. a Kis
pest -  Rózsa (én templom építéséről
A Borsodi Egyházmegye presbiten konfe
renciája volt Tiszakeszin 
Az áhítatot Horváth Barna esperes tartotta. 
Szolgálták: Dr Bodnár Ákos tőgondnok. 
Pintér Elemér, a gyermekek. Szllágsi Zol
tán Ip. és a főtitkár.

2. Bodajkon volt a Mezőföldi Egyház
megye kiskörének a presbiteri konferenci 
ája. .Az áhítatot P Tóthné Szakács Zita tar
totta Szolgállak: P Tóth István esperes és 
a főtitkár.

5. Zsinati ülés volt Szövetségünket 
meghívottként a főtitkár képviselte.

X. A szlovákiai Pozsonyi Egyházme- 
gye prcsbiten konferenciája volt Jókán. 
Dr Mikét Jenő  püspök hirdette az. Igét. 
Szolgáltak: Görözdi Miklós esperes. Mar
im  (.'«< Si/tnudi. Az evangélizáciő mai 
lehetőségei: Balta Tibor: A lelkipásztor, a 
preshiténunt és a gyülekezet munka 
megoszlása: Sárkázy Dénes: Az aktuális 
szervezeti megújulás kérdései címen. A 
főtitkár Szövetségünk munkájáról adott 
tájékoztatást. A jelenlevők úgy döntöttek, 
hogy létrehoznák az egyházmegyék helyi 
Presbiteri Szövetségéi Javasoltuk, hogy 
valamennyi egyházmegyéiben alakítsák 
meg a helyi szövetségeket 
Dunamclléki Egyházkerület presbiteri 
konferenciája volt a Kálvin téren A kon
ferenciát Nagy Ferenc József elnök nyt 
inna meg. A házigazda Dr Kitoók Zsig- 
morul volt Szolgáltak D r Viríts Iászló  
jogtanácsos. Szidni Dániel főgondnnk. Dr. 
Kálmán Attila főgondnok. Igét hirdetett 
Molnár Miklós lelkipásztor

2IF-2I. Magva: Református Egyházak 
Tanácskozási Zsinata alakuló és első ülése 
volt Debrecenben, ill Budapesten

26. Főtitkári értekezlet volt

29-30. Ifjúsági konferencia volt a Sza- 
badság téren Szolgáltak: l>r Hegedős I o 
ránt püspök, dr Füzesi Zoltán C .and  P, - 
tér. ifj. Ablonczy Zsolt, dr Horvátit Erzsé
bet Bácskai Bálint, dr. Tenke Sándor pro- 
üekáit, dr. Szilágyi Ferenc dékán. Szénást 
Sándnmé és ifi Dobos A Kosion

<r *  ->

MÁJUS

2-5. Evangelizációs szolgálatot végzett a 
Főtitkár Ráckevén

(». A Nagy kunsági Egyházmegye pres
biteri konferenciája volt Tíszaföldváron 
Szolgáltak: Dr. Cseh Lajos. Vándor Gyu
la Aíig) Sándor lelkipá'/toi. Nagy Kai 
mán esperes és a főtitkár. A résztvevőket 
it gyülekezet ebéddel látta vendégül

9. A Király hágómelléki Egyházkerü
letnél Nagyváradon tett látogatást a főtit
kár.

10. Kolozsváron a / Erdélyi Egyházke
rület székhazában találkozóit a főtitkár az 
egyhuzkeruleti és egyházmegyei főgond
nokokkal. akik a Szövetséggel kapcsol.i 
JÓS előttük álló feladatokat vitatták meg.

13. Bibliaiskola volt a Szabadság téren. 
Eiőudást tartott Borsos hívón  alezredes a 
tábori lelkész! szolgálatról.

IX. Megalakult a Prcsbitcrkcp/és Szak 
bizottsága Elnöke Papp Vtlmos Ip Tag
jai. dr. Cseh Lajos. dr. Bolyki János pro 
fcsszor. d r  Tüzest Zrdlán, Nagy István fő
igazgató. dr. Frultus Im iin  Levente íőis 
kólái tanár. Giinczö Sándor.

24. Ülésezett a PRESBITER szericesz- 
t óbízott sága.
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'•APP VILMOS
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I^LDlls H_L*
TurUilom

Ajánlás 3
SISKA ISTVÁN prevbi'er levele T- 13 4
..Krisztin jó vitéze" ' 6
A tente/inté: 7

I. Presbiter a bibliában
1 A / első presbiterv álusztá* I?

1.1 AprcsbllOJ tulajdonságai 16
1.2 A pirstuu-r feladatai 25
1.3 A presbiterek közössege 28
1.4 Kísértések 31

a> A szólista 31
bt A csejlengö 32
c> A sérülékeny 13
dl A lemaradó 35

2 A eltévesztett presiMénum 12
1 Prófétai üzenet a topoly presbiternek 1 1 
I .  Neliémias a /  újjéépítÓ 59
5 Jézus kurtáis presbiterei 69
6 Az. Ojs/övcíHép presbiterei ?4
7 A/ ct'c/UM presbiterek 79
K. IVle: apósról üzenete 84

II. Presbiter u trirtcnclcint*n ,su
I-mlt-kezalt-s presbiterek 95

III. Hogyan születik a presbiter? Ui
1 Hogyan képezzünk presbitereket'' M2
2 Hogyan válasszunk preshitrreket? 152
1 Hogyan állítsunk szolgáimba.1 I5f.
4 Hogyan működik a presbitérium? 159

IN. \  presbiter az egyházban, a világban, 
a gyűlt-kezet ben 163

1 Mit érmünk .1/  egyház, világ, gyülekezel
fogalmán7 165

2 Őseink hite -  a jövő reménye 174
3. í j  feladatok |8 0
». A presbiter 6  társadalom IM
5, A munkás presbiter 188
<>. A iwvbiténum numkamegtxvziása |9 I
7. S végezetül: Ki a presbiter főnófcc > 195 

Ariz. 350. Fi
MegreiHk-lhdő: Magyar Református 
Presbiteri Szövetség Irodájában. IU92 Buiíj 
pest, Ráday u 2#. • Tételűn: 218-0260

Kálvin a lélekről
1534-ben irta meg Kálvin ck ő  teológiai értekezéséi Címe: l'ryrhopannyehui Szó  

szerinti fordításban: a lelkek ébrenléte A tanulmány alcíme bővebb magyarázattal szol
gál: „ Értekezés. amely behizgmyitja. h ogy n lélek, miután elhagyja a  usiet, ébren marad, 
ellentétben néhány tudatlan tévelygéseivel szemben, akik úgy vélik, hogy alszik o; utolsó 
(téléiig Az 1534-ben készült értekezés euik 1542-ben jelent meg latin nyelven. Irán 
ivoií/ pedig !55H-ban.

íme egy tés/lei az előszóból a Kálvinra oly jellemző stílusban
■■(tár néhány jám bor férfiú  már régebben arra övjönz/ítt és ismételten arra ken. 

hogy lég vek közzé svlamlt azpk tillkapduanak megfékezése \ égen. kik manapság tudat 
tanul s egyúttal zajongva vitatkoznak a lelkek, alváson’! vagv me gse/mnistdésérrii még
is, étid igeié semmifele kér, sínk és sürgetésnek sem engedtem Anniira irtózott az én 
telkem mindennemű éiiakodástóÉ  3' valóban akkor i oh is okom a vonakodásra: n 1 szint 
azért, mert reméltem, bogi ez a képtelen dogma kói etókre nem találván hamarosan el 
fog enyészni, vugv bizonyára csak igen késés husumtalankadó köziin fog  rrjtózJaübii; 
részint pedig azért, mert éppen nem volt szándékom hunira hm sátkozni azokkal, kik u.: 
ellenkező véleményen voltak s akiknek sem táborát, sem legyvereit, sem menedékeit nem 
ismertem. Még ugyanis semmi sem jutott el hoz.jim a mormogó tón és u tompa zajon 
kívül, ágy. hogy összeütközni azokkal, kik még nem léptek ki a  /romodra, éppen olyan 
lett ivritül, mint vak szemekkel verde m i  o levegőt A; eredmény tizonlran egészen mos 
kent ütött b . mint ahogy én reméltem Azok a fecsegők ugyanis ols nagy se rémséggel 
dolga. tok. hugi mar néhány ezer ember) magukkal vontak ugyanarra az őrültségre l  y 
- amint látom - már maga a háj is elhatalmasiufóit. Kettldbcn ugyanis egyesek uzt 
t "  'égték, hogy a  meghallak lelket alusznak; uzt ikonban nem határozták meg. hogy 
szerintük mit kell ez alatt u: ah  ás alatt éltem. Később telimnek azok a lélekgyilín.sok, 
b k  a lelkeket teljesen megölik de seb nélkül"

Mit állít az a tan. amely ellen Kálvin harcol? A /l. hogy a halál után a letek vagy 
alszik az ítélet napjáig, vagy meri az életnek olyan (tárája, amely a test nélkül nem 
létezhet, meghal a testtel együtt, cs csak akkor támad lel. amikor maga az egész ember 
Kálvin fejtegetéseinek ekjén mindkét nézetet elutasítja, alapos bibliai fel készültség
gel Jézus arra tanítja övéit: ..Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, hiszen a lelket 
nem tudják megölni ' (Ml lll.2X>. A lelek tehát megmarad a hulál után. A gazdag és 
I azúr története fényesen igazolja, hogy a telek tovább el. vagy Ábrahúui kebelében, 
ami a nyugalom, vagy a gyötrelemben.

A , Presbiter" t>mű lap a \  
Magyar Rt-íiiimilus Prrahilpr. 

SWAV'WX
hivatalin időszaki kiadványa 

Mi.vyi-lCTiik évrőli- hal alkatonvuul 
•\ srrfk<szi<5bizoitság latijai 

lll fciolMl.IV Géza. 
üt. Kiróni. / .iiönor.l.

Hegyi-lóstót hlvJtet Papi) Vilmos 
Vándor Gyula, Kovr-spauli taszk.

IV IeW s ««kísztú: K é k e t í l a jo v  
t.-UliV kiadó: Nagy Ori-iv kkzsH 
5/rfkrs/tóség • Magyar Kttotmáhis 

Presbiteri S z ö v e t s é g  I r o d á ja , 
1092 Budapest, Ráday u 2B

leírton-, 2 I8-026Í.
A io  a lenti i imon iratban vagy 

relrrnnnn is tt*>i>i«raM>irt&
A é g v é n *  r id f iz e t é s i  rf-i t e d z ilo r o  
év i in .- H  k ü líó M r e  u  v é t e n i ,  

• u t jr o s  o r s z á g o k b a )  J 90 , -  f t .
Ki répa <h a tmqerpn tol m it 

orvráKpiba i OS. Az ckXixrtósi dí|
r s e k k i  i f i/ r íh e h V  .M a g y a r

K e lu r m itu s  P r w lv tr r i  Szrivctség*’ 
Kodat kai: személyesen is 

I je tS z e tlv ctó  Sz</vx<u-gunk I r o d a já b jn .  
lapunk (f-nntartásar szolgáló 
,Klominyaik.il is luívzoncUrl 
fogadjuk a Kárjxü-nvdmre 

n-vum.ltus uvuleki-zt-lei 
es presbitériumai nevében' 

Készüli a TypupréSS Kit 
nvrmviijAhan

IHefcSv verető: Kavita Gábor 
így |K-ldany ára. V>,~ fi


