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Köztudomású, hogy Kálvin éle
tének mintegy jelmondata volt: 
Egyedül Istené a dicsőség (Soli 
Ueo Glória) Ezt nagyon komolyan 
hirdette és élte is. Ahol az Ige adja. 
mindig kihangsúlyozza ennek fon
tosságát. „A kiválasztás célja az. 
hogy minden módon Isten dicsősé
gét hozza napvilágra” (CR 17.97). 
.Jegyezzük meg, hogy mindaddig 
nem leszünk a mi L'runk Jczus 
Krisztusnak jó  tanítványai, amíg 
minden hiú dicsöscgvágy meg nem 
szűnik bennünk” (Pr. Gál 5.26). 
fé lti az igehirdetöket is: „De ki
váltképpen az ambíció, vagyis az a 
bolond vágy, hogy kitűnjünk az 
emberek között, az a leghalálosabb 
pestis, amely azokban lehet, akikre 
a tanítás felelőssége hárul” (Pr Gál 
5.26). „Ezen felül nem szűnünk 
meg élni az ö kegyelméből, mint 
akik meggyőződtünk arról, hogy a 
hatalmával való munkálkodása 
mindig úgy fog végbemenni, hogy 
a dicsőség egyedül az öve lesz és 
annak egyetlen cseppje sem marad 
meg nekünk" (Pr E f 4,23-26).

Bővebben idézünk az Hzékiel 
28,1-2 alapján elmondott beszédé
ből, amelynek utólag ezt a címet 
adták: „Soli Dco Glória". ..Istennek 
nagyon sokféle emberi bűn ellen 
kell küzdenie, amelyek megszám
lálhatatlan sokaságban tapadnak

hozzá az emberi természethez. 
Mégis elsősorban az emberi gőg el
len lép fel. mert valamennyi között 
ez a legnagyobb és ez gyógyítható 
a legnehezebben Ez a két ok ma-

Kálvin Jártat irmenrlten festő mint-. 
Rotterdam

gyará/za. miért harcol Isten újra. 
meg újra ez ellen az emberi nyo
morúság ellen. A gőg. ez bizony az 
ember legnagyobb nyomorúsága. 
Mi, emberek, elvakultak vagyunk, 
mert elraboltuk Istentől a dicsősé
get, amely egyedül Őt illeti meg és 
kisajátítottuk magunknak” „Egyik 
nyomorúságunk, egyik bűnünk 
sem alakit át annyira, mint a gő
günk. a fclfuvalkodottságunk. Ha

egyszer hatalmába kerített, na- 
gyon-nagyon nehéz tőle megszaba
dulnunk. nagyon nehéz egészen 
megtisztítanunk lelkünket hatása 
alól. És bár kétségtelen, hogy min
den embernek, aki tudja, mi lako
zik benne, tudnia kellene, semmi 
oka nincs arra. hogy felmagasztalja 
magát, a szegény hitetlenek sokkal 
inkább mentegetőzhetnek, ha gőg
jük mámorában megfeledkeznek 
magukról, mint mi. Bennünket 
semmi másnak nem kellene annyi
ra elvezetnie a feltétlen alázatra, 
mint Isten ismeretének. Ha dicső
ségét igazi nagyságában szemlél
jük, azután magunkra tekintünk, 
valóban zavarba kell jönnünk. Mi
vel a pogányok az igazi istenisme
ret hiányában soha nem kaphattak 
igazán figyelmeztetést az alázatos
ságban való életre, nem is csodál
kozhatunk. hogy gőgjükben és fel- 
luvalkodottságukban annyira elva
kultak. I z  természetesen nem je 
lenti azt. mintha ártatlanok, illetve 
menthetők lennének. Mégis meg
említem őket, hogy annál inkább 
megláthassuk: akik Istentől elpár
tolnak. vagy akik fellázadnak elle
ne, miután megismerték Őt, ment
hetetlenek".

„Ne felejtsük el. hogy szüntelen 
Isten dicsőségéről van szó, folyto- 

(Folvuuús ij 2. tildiilon/
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Kálvin temploma Genfben, 
u üzent Péter katcdrális

nosan c körül forog minden és 
nincs-c nemtelenebb dolog, mint 
valamiről, ami kizárólag ;iz övé. azt 
mondani, hogy a mienk"? „Isten 
szentségének, dicsőségének meg- 
rablása tehát azoknál látszik meg 
leginkább, akik gőgjükben felfu- 
valkodnak, amilyennek a próféta itt 
Tyrus királyát jellemezte Isten pe
dig újra és újra megmutatja igazi 
hivatásunkat, határok, korlátok kö
zé állít De ki van megelégedve ez
zel és ki marad meg az Isten szabta 
korlátok között"? „Vigyázzunk te
hát. hogy ne legyünk szentsegrab

lók! Ne fuvalkodjunk fel semmifé
le erő. bölcsesség birtokában, mén 
Istent raboljuk meg. Ne felejtsük 
soha el, hogy minden adomány, 
mindenünk, ami van, Istentől jön 
és egyedül Ö az. akit mind ezért di
csőítenünk kell... Atyánknak hív
hatjuk. Atyánkként tisztelhetjük 
Ót, aki bennünk lakozik és aki 
Szemléikével igazgatja a mi éle
tünket"

Szabó László

Kálvin sajátkezű aláírása

PRESBITEREKNEK fiZ IMÁDSÁGRÓL
A Káté I Ifi pontja az imádkozás szűk 

sebességéről szól. Az imádkozás szüksé
gességét, főleg a különhözö kérések telje
sítése érdekében a pogányok is felismer
tek. Ezért isteneiket szükség esetén imád 
kozással próbálták megértésre b;mi.

A Káté azonban a keresztyének imád
kozásának a szükségességéről szól. ezzel 
elcsen elválasztja a keresztyének imáját 
mások imádságától. A keresztyenek imá
jában js  helye van a kérésnek, de légion 
msabb része a hálaadás

A  keresztyen ám hálandó ám,

mert aki kén tudja, hogy megkapja, 
amire szüksége van. mielőtt azt kérné 
„Tudja a ti mennyei Atyátok, mire van 
szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.” Hála- 
adó a keresztyén ima azért is. mert az. Is
tennek Jézus Krisztusban megjelenő 
egyetlen tökéletes áldozata örök hálára 
kötelez Ne szűnjetek meg hálákat adni 
írja Pál apostol (Kol 4.2) Nem lehet elég
gé hálákat adni azért, hogy megváltanunk 
az ötök kárhozattól lm  ben szívességre is 
használjuk a kifejezést „örök hálára köte
lez Segítséged, szívességed" Itt uzonhan 
sokkal nagyobb dologról van szó!

A haláltól, az örök kárhozattól megme
nekült ember hálaadása az imádkozásban 
jut kifejezésre cs ezzel mintegy bekapcso
lódik egy „kegyelmi áramlási" kórbe

Az imádkozás útján a ígwc£jn ártmlási l$r6e 
bekapcsolással

vételre cs adásra válik késszé az em
ber. Szólj lúam , mert hallja a te szolgád! 
A bekapcsoltság állapotában az Isten l el 
ke biztosítja az áramlást teljesedjetek be 
Szent Leiekkel! (E f 5.8). A Biblia tanúsá
ga szentit a Szent Lélekkel betcilseg vagy

imádkozással kezdődött, vagy annak so
rán következett he. Imádkozás útján lehel 
Szent Lélekhez jutni ad Szent Lelket 
azoknak, akik kérik Tőle (Luk I I .13) Az 
újjászületett ember az Isten Szent Lelket 
kapja, benne van az, ami (Aki) belőle v.i 
ló. Ezzel válik (válhat) állandósulttá a 
kapcsolat Az imádkozással válik naponta 
működő erővé az. Isten bennünk élő Lel
ke. Pál ezért figyelmezteti Timóteust. 
hogy gencs/d fel... (2fim 1.6). Szüntelen 
imádkozást jelent ez a bekapcsoltsági ál 
lapot. Az imádkozást nem lehet a napi 
események egyikeként letudni Az. imád
kozásban legyetek kitartóak cs legyetek 
éberek, ne szűnjetek meg hálát adni (Kol 
4,2) AGccsemánc kertjében halálos tusát 
vívó Uruk mellett a tanítványok képtele 
nek voltak u kitartó imára... elaludtak.

Szüntelen imádkozzatok, mindenért há 
lat adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus 
Krisztus által a ti javatokra < I Thcss 5, I ?)'

A Káté 117. kérdése azzal foglalkozik, 
hogy mi szükséges ahhoz az imádsághoz, 
amelyet kedvel az Isten és meg is hallgat.

Ae. árűdság célja, hogy eljusson 
Isimhez.

Van azonban olyan imádság, amit 
meghallgat az Isten és van olyan, amelyet 
nem hallgat meg

Ismert Kain és Ábel áldozatu (tmaja). 
Rátekintett az Űr Ábel áldozatára, de nem 
tekintett rá Káinéra. Ábel a bűnt cltörlö 
véres áldozatot mutait.i be. Kain adott ter
mekéiből az Istennek is. Ismert a farizeus 
cs a váraszódéi egymás melletti imája. A 
farizeus mintegy felhívta felsorolt csele
kedeteivel (böjtölök. tizedet adok) Isten 
figyelmét önmagára, mintegy emlékeztet 
te az Istent saját telteire. A vámszedö imá

ja: légy irgalmas nékem bűnösnek... 
mcghaligattatott.

Az imádság meghallgatásához az szák- 
séges, hogy ahhoz az Istenhez könyörög

jek, aki Igéjében kijelentette magát, hogy 
szükségletünkéi ismerjük é\ megalázzuk 
magunkat, hogy bizalommal vagyunk 
imádságunk meghalgattatása felöl

A Biblia Istene nem mindig azonos a 
mi istenképünkkel. A Biblia Istene a kije 
Icntcséböl. a Bibliából ismerhető meg. A 
mi istenképünket mi magunk faragjuk: se
gítsen. hallgasson meg, szolgáljon minket, 
lásson el mindennel, amire szükségünk 
van. A Jézus Krisztusban megismerhető 
Isten nem csak magával, hanem önma
gunkkal is megismertet. Ki vagy le? Minél 
jobban megismerem magamat, annál in 
kább megismerem az l mt. A magara meg
ismerése odavezet, hogy elveszett, bűnös, 
megváltásra szoruló ember vagyok.

fia ismerem magamat, megismerem a 
szabaditó Jézus Krisztust is. Nem lehet 
megismerni az Urat. ha nem ismered meg 
magad. Nem ismerheted meg magadat 
anélkül, hogy ne ismernéd meg, az Urat. 
De ismeri az Ur az övéit, akik imádkozás
ban élnek Vele

Az Istennel való együttlét

állandó áeúdípzó kapcsolatot jelent.

Az Istenben gyökerezett elet állandó 
imádkozó kapcsolatot jelent. Nem állan
dó imádkozási hanem állandó imádkozó 
kapcsolatot. A keresztyén hívő élet az 
Úrban való életet jelenti. Örüljetek az 
Úrban (Fii 4,4)! Ök bennünk legyenek, 
úgy. ahogy le Atyára enbennem és én ic- 
henned, hogy ők is bennünk legyenek

fFolytatás a 3  oldalon1
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(Jn 17,21). Benne vagyok. Ö az életterein 
BclcgyÖkerezve élek, mint a s/őlötö és a 
szölövcsszo. Ez az Istenbe gyökerezett 
élet állandó imádkozó kapcsolatot jelent. 
Nem imádkozást, hanem imádkozó kap
csolatot Ez egv

új tíet új ditnenzükfyí.

F/ért az imádkozó kapcsolat nincsen 
helyhez (templom, imahely, stb.), cs nin
csen időhöz kötve (reggel, délben, este 
stb.). Bárhol és bármikor imádkozó kap
csolatban lehetek az Úrral. Ez az imádkozó 
kapcsolat úgy hálaadó, hogy mindenkor 
mindenért hálát tudok adni. mert Benne 
vagyok (E f 5,20). Benne megszűnik szá
ntómra régi értelmében ti jó cs a rossz, 
mert minden énetek van (2Kor 4.5) Hálát 
tudok tehát adni a rosszén is. és a jóén is.

Említést kell tennünk

is A presbiteri ülés előtti es utáni 
imádság ne csak a lelkésznek, de a presbi
ternek is legyen tiszte.

Fontos, hogy az igeszolgálut a presbi
terek ímakörcbűl induljon, esetleg oda 
térjen hálaadásért vissza. Az igchirdetii a 
szolgálatért imádkozó presbiterek t makö
réből induljon a szószékre'

Fontos lenne, ha alakulnának presbite
ri imaórák, vagy a meglévő gyülekezeti 
imaórák résztvevője, ima felelőse a pres
biter lenne'

A presbiter tiszte ellátását az Úrtól vet
te, Tőle kell kenne annak teljesítéséhez az 
erőt. A rábi/ottakra vigyázó szolgálatban 
csak imádkozva lehet helytállni A presbi
ter ezért imafelelösséggel tartozik gyüle
kezetéért és egyházáért Presbiteri imako
sárra van szükség, hogy hűségesen tudja 
hordozni a másokért végzett imádságokat 
(könyörgéseket).

A presbiter gyülekezet i imakosarábó! ne 
hiányozzék a könyörgés: u gyülekezet lelki 
életéért, egységéért, a gyülekezel anyagi 
ügyeiért, a gyülekezet Felelős vezetőiért 
I gondnok, presbiter, lelkész), a gyülekezel 
szolgálataiért (diakónia, ifjúság, konfir
mandusok). az adakozásért, egy-egy ki 
emelkedő gyülekezeti alkalomén (cvangé- 
lizáció, csendesnap. ifjúsági nap. konfir 
máctó. nagyobb egyházi ünnepek stb.)

Nem maradhat ki az imádságból egy 
házunk, népünk ügyének hordozása. így 
imádkozni szükséges: egyházunkért, azok 
vezetőiért, egyházunk szolgálataiért, egy
házunk ébredéséért, az. egyházi szolgatár 
sasért, a szórványban élőkért, egyházi 
iskoláinkért, vallásoktatásunkért; a pres- 
biieiekcrt. a Presbiteri Szövetségért...

Dr. Cseb Lajos

Ú t m u la t ó  n a p i c s e n d e s s é g ü n k h ö z
1 Naponta iktassunk be lehetőleg ugyanakkor (pl. kora reggel) egy alkalmat uz Or

ral való beszélgetésre! .. Uram. /ó  reggel hallgasd meg a.: én szómat jó  reggel készülök 
hozzád" {Zzm\1 5.4).

*  Lehetőleg olyan helyet keressünk c célból, ahol zavarmentesen tudjuk az imádság 
ideiét eltölteni, ahogy í  runk is tette: .Kora reggel pedig, még szürkületkor fölkelvén, 
kiment. «‘\ elment egy puszta helyre es ott imádkozott" (Márk 1.35),

*  Használjunk Bibliánk mellett imádságos könyvet, s mind az Igét. mind az imádsá
got forgassuk napközben is szivünkben. „Nyisd meg az én szemeimet hogy szemléljem 
a te törvényednek csodálatos voltát “ (Zsolt 119,18),

*  A zavaró gondolatokat tudatosan ..zavarjuk el" magunktól. Jó ezért uz Ige fontos
nak talált üzenetét és néhány feladatot írásban is feljegyeznünk

*  Énekeskönyvei is jó mindig kéznél taitani. hogy segítségéve! is visszatereljük 
gondolatainkat az Úr magasztalására. „Az Úr az én erőm és pajzsom, őbenne hízott szi
szem és megsegített, örvend szivem és énekemmel dicsérem ő t" (Zsolt 28,7).

*  Legyünk lelkileg készen arra. hogy az Ür a maga dicsőségéből cs személyéből 
uiabb vonást ismertet meg velünk. Pillanatnyi szükségletünkre is tud megoldást. „Men
jetek be az ö kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel: adjatok hálákat neki. áldjá
tok az Ö nevét!" (Zsolt 100,41

1. Kénük az I rat, hogy megvizsgálhassuk Flőtte Szívünkét! . Vizsgálj meg engem, 
óh Isten, és ismerd meg szivemet! Próbálj meg engem, és nm eid meg gondolataimat ' Es 
lásd meg ka van-é nálam a gonoszságnak valamilyen tája? És vezérelj engem az óréik- 
kénalóság útján!" (Zsolt 139,23-24).

*  Valljunk meg minden bűnt, amit a Szentlélek annak minősít és ..reánk bizonyít" 
..H a hamisságra néztem volna szivemben meg nem hallgatott volna a: én Uram 
(Zsolt 66.18). „Ha m egtudjuk bűneinket, hű és igaz hogy megbocsássa bűneinket és 
megtisztítson minket minden hamisságtól" < 1 Jan 1.9)

*  Imádkozzunk abban a bizonyosságban, hogy a Szentlélek munkálkodik bennünk! 
.Jéil vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen. Ve ré-szegedjetek 

meg. mert a borral léhaság já r  együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, és adjatok halat az 
Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jé'zus Krisztus nevében " (Ff 
5,15.-18.-20)

?>. Várjunk kitartóan az Im i! Öt hallgatni épp'olyan fontos, mint Vele beszélgetni. 
Töltsünk elegendő időt azzal, hogy gondolái.linkkai és érzéseinkkel, azaz egész szemé 
lyiscgiinkkcl Örcá koncentrálhassunk!

*  Olvassunk egy-cgy fejezetet a Bibliából, mondjuk el imádságban saját szavaink
kal azt. amit olvastunk, hol könyörgés, hol magasztaiás vagy kérés formájában!

*  Dicsérjük és áldjuk az Urat tulajdonságaiért, amint a 145-150 zsoltárban olvas
hatjuk. Például „Örök és halhatatlan vagy, ó Istenem Magasztalom vén t nevedet, s 
megköszönöm, hogy remélhetem az örökkévalóságot a Te jelenlétedben lőlthclcm... 
Jóságod minden képzeletet felülmúlóan végtelen. I 'ram Magasztallak, mert a teremteti 
világ hirdeti kezednek munkáját" (A 145. Zsoltár után szabadon).

*  Töltsön cl örömmel minket az Úrral ápolható közösség, miként Ö is örül a velünk 
fennálló közösségnek .. a becsületesek imádságát kedveli' az Ür (Péld 15.8 h),

B. L.
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ZÖLD ÜT A PRESBITER KÉPZÉS ELŐTT

Tisztelt'/ étit kiír 11 r!

Ürömmel ofoüStoHnJtkitkar Wrjavaslatát 
és elkrpzeleset a rvgiearrffatnuttts presótte- 
K km tíseaxses többszintű kgpze5tuziten<e 
í r /  kapcsolatban

M heí gyülekezeteink tle tt és ez:A
együtt egyházaink megújulása nagymérték: 
fen nem csak presütteremk hűségén, fianem 
biblikus hitbeli ismeretein is múlik, ezen 
remfir.'uífontiu-n.ti; tanom, függ a presbiter

képzés iufrí' ü (Majpfúi kefor matus Tgyhazak 
‘íönáeskazó Zsinata ele kpiulgtn.

fitatngségünk szervit iSS&íana'Jégtjai 
‘Rsfwwtwok. 'Viiagtolalkpzáftuil együtt sor 

f ii Htoatsfycó Zsinat tilesen ú. 
i ionvly előkészítésén t 

JeOtfrrjrriViitfjsir lírát, fteffur'fanaeskpzo 
Zsinat 199$ lesebku^l^fn  tartamío elnök
ségi ölésire szweskpljtíiegy kfdAgozott ter
vet az elnökség ele terjeszteni

Célszerű lenne, k led é iS g p tso íttb a n  u 
•nrsbileriScovpfefegy munkacsoportot hoz
zon (ttryaff&ifie a TarwJkvza Zsinat tag- 

rainak egy egy kyHóttet htiys meg. et 
''az ebben 4  közösségben kialakított igeié ja 
ívslat fp ittin  mtnd az elnökségi ülés, naná j 
Zsinat píhuum elé.

A z elikészttJ munkaihoz bölcsességet, 
erőt es Isten állását kívánjuk

<t)r Csiliu Kálmán) 
elnök 

Kobovir

A X. BUDAPESTI ZSINAT HATÁROZATA A  PRESBITERKÉPZÉSRŐL
(1995. szeptember 28.)

A klcsim víl tápláló {felikor. <3 nevelés 
felképbeb \\)h

A M agyarországi R eform átus Egyház Zsinata, a M agyar Református 
Presbiteri Szövetségnek a presbiterek képzése területen kifejtett minden 
fáradozását örömmel üdvözli.

A Zsinat felkéri a missziói és a tanulm ányi bizottságát, hogy a Presbiteri 
Szövetség által készített képzési tervezetet vizsgálja meg. hogy az hogyan illeszt
hető bele egy házunk képzési rendjébe.

Egyidejűleg felkéri a Presbiteri Szövetséget, hogy kísérletképpen a presbiter és 
presbiterutánpótlás képzését kezdje meg. a bizottságok felülvizsgálata és a gyako
rlati tapasztalatok alapján. I zen zsinati ciklus végéig a bizottságok legyenek közös 
javaslatot a Zsinatnak a képzés beillesztésére egyházunk rendjébe.

Kéri a gyülekezeteket, hogy a presbiterek alapfokú, az egyházmegyéket, hogy 
a presbiterek középfokú, a Károli (iáspár Református Egyetem -  Tanítóképző 
Főiskola Nagykőröst, hogy a presbiterek felsőfokú képzésének zavartalan meg
valósításához adjanak meg minden támogatást.

A .Magyarországi Református Egyház Zsinata a presbiterek képzéséhez min
den erkölcsi támogatást megad, és anyagi terheinek viselésében a reá eső mérték 
szerint részt vesz.

A Zsinat örömmel üdvözli a M agyar Református Egyházak tanácskozó 
Zsinata azon javaslatát, hogy a presbiterképzés ügye a M agyar Református 
Egyházak lanácskuzó /.simíta elé kerüljön.

A Zsinat meghízza a Presbiteri Szövetséget, hogy a presbiterképzés többszintű 
rendszeréi 1995. december I5-ig a tanácskozó Zsinat képviselőivel dolgozza ki és 
terjessze a tanácskozó Zsinat elnöksége elé.
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A kurátor ékes verse
Hmlítök már. hogy a Pesti Evangélikus Református Egyház Tornyabeli ujj harangok 

November lOdikén hozattak meg először Ez ünnepséghez alkalmazón teles Egyházi 
Magyar beszedet Tisztclctcs Matolcsi László Kecskeméti Református Prédikátor Úr 
tartá Reggeli 9 órakor Ezt követte 10 órakor ujjabb harangoztatás után Tisztclctcs 
Kollár János .i Pesti Evangélikus Ágostai Egyház lelki Tanítójának tiszta ncmetségü 
Templomi beszéde Megjegyezni méltó, hogy az említett foronybéli 3 harang, mely- 
lycknek legkisebbje 651, másika 1.159, harmadlka pedig 2.100 fontot nyom. öntve 
vannak a híres Kavarini ütközetkor elsüllyesztett török ágyúkból, mellyeket a ' derék 
I bcrhoxdi llennk Pesti Harang ontó Incsten át hozatott 's  egy darabja udvarában 
Arab hetükkel 's czímerrel most is látható, ’s  ezek szerént már könnyű értem a" Pesti 
Rctormata Ekklézsia Kurátorától Szántói Szabó József Úttól ez alkalomra készített ’s itt 
következő verseket

Sok hatált akoztam, míg m ii forma fóliám.
De mlnekutónna a 'tengerár holtam.
Lemosta a 'tenger vad hitelességem 
Holtom ultin lett már azon diiuiségem.
Hogy a híz próbáján megtisztulva éljek 
Pogány hivatalból szelíddel cseréljek.
Hivatalom lészen a 'Keresztyéneket 
Össze hmi a hol zengjenek énekel 
Eddig széjjel vertem most óssze hirdetem 
A 'népet mihelyt tűik hangom ereszthetem.
De mégsem vetkeztem olti nagyon tisztára.
Hogy halált ne szóljon hangom utoljára,
Kettős lehet tisztem egy. hogy az élőket 
Szentegyhazha hívjam az Isten /Hőket,
Más. hogy <i 'kimúlnak végső munkámmal 
Hirdessem elhunytál szomorú nótámmal

M u ra kö zy G yu la

KÁLVIN

Kel arca van. a: egyik rám mered.
Mint büszke köszirt nyüzsgő völgy fe lett 
Lelkűnkbe néző lelkiismeret.

Dacos kemény arc, Gránitból faragták 
Tekintete a végtelen szabadság 
Belécsonkulnak gyilkos, balga szabtvák

Századok fölött virra&zt egyedül. 
Magános, büszke csönd veszi h m i! 
Lelkén az óriások gondja ül.

.1 másik a n a  szenvedő, szelíd.. 
Hordozza titkon masok könnyeit;
S  magányok mély völgyébe rejtezik

A lázatos arc... Remegő gyerek...
. Amazt mi látjuk, fö ld i emberek.
Ezt csak az Úr. a  csillagok Jélett

Hazai < Külföldi Tudósítások HI33 2dik fél esztendő No 43.
Sov 27 pag 337. Pest 

(Hegyi-Füstös István ARI HlVl MAHÓL)

*  *  *

Kérdések a napi bibliaolvasáshoz

A mai Igében mivel akar Isten öröm et szerez
ni nekem?

V Mi gátol ma abban, bog) Isten erejét elfogad
jam ?

A mai Igében mi az, aminek segítségével új is
m eretre tehetek szert Istenről és a világról?

< Melyik igevers nyújt szám om ra ma konkrét 
útm utatást és feladatot?

Melyik igevers m utat rá  vétkem re, m ulasztá
som ra?

Melyik igevers szólít fel a rra . hogy valamin 
ma változtatnom  kell?

Kik azok. illetve milyen ügyek azok. akiket, il
letve amiket mai könyörgésembe kell foglalnom?

A mai igeszakaszban milyen kérdések m erül
nek fel. m elyeket még m élyebben kell m egérte
nem?

- i  s

L elk ileg  nagy e rő sö d ést k a p ta m , h item  elm élyü lt. 
M inden  e lőadás, p ré d ik á c ió , ének lés e rő s íte tt ab b a n , 
hogy K risz tust szolgálni a legfőbb jó . A konferencia le
bonyolítása jó  ren d b en , k itűnő  m unkával m ent végbe, 
á lta lam  nem  v á r t eredm énnyel (K őbányai résztvevő, első  
alkalom m al).

K ülönösebb igény nélkül jö ttem . H itben erősödtem . 
Jó leső  érzés volt találkozni kedves T estvéreim m el, ak ik  
ané lkü l, hogy bárm ilyen  m egnyilatkozást tehe ttek  vol
na, az  ism ert okokból idegen á llam o k  á llam p o lg á ra i 
lettek. Ő k  is itt lehettek . így elsökézböl tá jék o zó d h a t
tam  éle tü k rő l, gyü lekezetük rő l, h itük  m egnyilvánu lá
sa iró l. K öszönöm ! L á th a tta m  szívós k i ta r tá s u k a t  is. 
ahogy h itü k  m ellett m agyarságukhoz is ragaszkodnak . 
Isten  segítségét kérem  sz á m u k ra , am ire  m a nagyobb 
szükségük van. m int volt valaha (R ákoscsabáirésztvevő, 
m ásodik alkalom m al). (Folytatás a 9. oldalon)
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A Budapest Józsefvárosi (Salétrom 
utca) egyházközség presbitereként szol
gált rövid élete utolsó éveiben. Ma 
egyike az Újköztemető 301 es parcellá
ja  lakóinak. Sokezer brutálisan meg
gyilkolt hazafi körében nyugszik az ő 
földi, a „szocialista humanizmus'’ ne
vében elpusztított földi sátorháza. 
Pontosan az I sor 30 helyén. Egész éle 
levél, tehetségével isteni Megváltónk 
parancsát teljesítette: „Szeresd az Urat a 
te Istenedet. szeresd felebarátodat, 
mint m agadat.” Ezért volt az ateista- 
szocialista hatalom gyűlöletének tárgya.

Sziljei 15 gyermekeként érkezett c 
világra a Beteg megyei Sarosorosziban. 
(A község Tnanon után előbb Csehszlo
vákiához. majd a Szovjetunióhoz tarto
zott ) Gazdálkodó földmívesek gyerme
ke. Jötét lelkek kiknek feltűnt az élcs- 
eszü kisgyermek Budapestre hozták 
taníttatás céljából. Előbb a kőbányai 
polgári iskolába járt, majd kereskedelmi 
érettségit tett. A Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület vezetői jótékonyan vették 
szárnyuk alá. Ö a szolgálatnak azonban 
nemcsak élvezője, de részese is akart 
lenni. Még a Nobd-dijas Mott János is 
felfigyelt reá. amikor 1925-ben Magyar- 
országon tartózkodott Hőbb Németor
szágba. majd az. Egyesült Államokba 
kerülhetett K1E vezetőképző iskolákra. 
Ezekután lett a hazai Keresztyen Ifjúsá
gi Egyesület nemzeti titkárává

Egész életet krisztusi szegénységben 
töltötte cl. Ám ha kellett, sokan élvez
hettek nagylelkű segítséget. Otthont 
nyújtón tehetséges szegény gy ennek ék
nek. akik ilyinódun lehettek mérnökké, 
orvossá. Ha kellett, konferenciákat 
szervezett. I la viszont úgy hozta a szük
ség. ebédet főzött sok-sok fiatal részére. 
Nevéhez ItizÖdik a nagyszerű budapesti

KIE-székház felépítése a Vas utca 2 c 
alatt. Ez a maga nyolc emeletével ott
hont adott Budapest legmodernebb 
templomának, tanoncotthonnak, külön
böző előadó cs foglalkozási tenneknek. 
1946 után azért indult hajsza Pógyor 
István ellen, hogy megkaparinthassák 
ezt a nagyszerű épületet. Ugyanis ö 
minden elidegenítési kísérletnek ellen
állott. Szinte saját testével védte a KIÉ 
székházát, letartóztatásával minden 
akadály elhárult a székház-rablók elöl 
Lett bclöie színház és színész iskola. Is
ten ily módon megbccstclcnitctt háza 
han mutatták be ezek után nyílt színen, 
hogy miként kell szeretkezni... (A KIÉ 
cpúlct másik „bűne" az volt, hogy Bu
dapest főtengelyében állott. A „haladó”, 
a kulturálisan „élenjáró" kommunista 
pán (de sokszor változtatott nevet a tu
datlanok m egtévesztésére. ,) 7 másik 
templommal együtt semmisítette meg 
Isten háza jellegét.)

Pógyor Istvánt 1946-ban először in
ternálták. 1951. június 7-én tartóztatták 
le véglegesen, amikor lakásáról elhurcol
ták. A kihallgalási jegyzőkönyv, s iratai 
az LB B 0054/1952/8. sz. alatt találha
tók meg. Címe: Pógyor István cs társai 
illegális szervezkedésének ügye: a de
mokratikus államrcnd megdöntésére irá
nyuló szervezkedés kezdeményezésének 
büntette. A közvetlen vád: Magyatorszá- 
got az Európai I riió tagállamává akarta 
tenni. A kihallgatási jegyzőkönyvet 
1951. okt. 30-án ina alá Szecsödi Róbert 
ÁV hadnagy. (Milyen bestiális alakot fed 
c ncv?) Ámde mi történt a dokumentálat 
lanul maradi négy hónapon át? Ispánky 
Béla Minds/cnty érsek titkára cs szer 
tartója számol be erről Londonban. 
(Közös szalmazsákon feküdt Pógyorral a 
cellában.) Volt. amikor két héten át nem

1995. s z e p te m b er-o k tó b e r

engedtek lefeküdni. Állva aludt el. s ha 
összeesett, megbotozták, - újra és újra 
felállították. Az őrök ..Bukfenc'-nek ne
vezték cl Pógyort a sok ájulás miatt. A 
bámulatos fizikumú embert (Ispánky jel
lemzése) így toppantották meg. S ami
kor még mindig nem tudta önmagát mi
vel vádolni, villanyozással fenyegettek. 
Aki látott már üsszcégetett emberi testet, 
az. megérti, hogy Pógyor Istv án aláírta a 
Szecsödi hadnagy által irt jegyzőköny
vét . (Lz is. meg a bírósági ítélet is hem 
z.scg u helyesírási hibáktól 6 .  művelő
dési fölény...') A hírhedt verőim Jónás 
12 évi börtönre ítélte. Két esztendőt bírt 
ki a megroppantott szervezet (A sötét- 
zárkában szinte teljesen megvakult.)

D. I. Pógyor egykori diák-védence
így irt Benda Kálmán történésznek .....
kevés ilyen em ber születik a földre Ö  
hitének mártírja Csak azt gyanítha
tom, azért gyötörtek halálra, mert hitét c 
cinikus társaság előtt sem volt hajlandó 
megtagadni Nem tudom másként mi
nősíteni, csakis valódi gyilkosságnak. 
Sorsa olyan, mint a gályaraboké, emlé
keznünk kell rá az idők végezetéig.”

Legalább 150 presbiter jutott hasonló 
sorsra. M egemlékezésünk legyen egivi- 
tal tiszteletadás az összes többi emléke 
elölt. A kik pedig ilyeneket közelről is
mertek. mihamarabb gyűjtsék össze em
lékeiket. örökítsék meg történetüket 
Mert az idő kérlelhetetlenül halad.

Pógyor István szolgálata Jézus szavát 
valósította meg: aki akárcsak egyet a 
gyermekek közül befogad. Őt magát fo 
gadja be életébe. Pógyor István sokszo
rosan példát mutarotl a presbiterek kö
zösségének. hogy miként gyakoroljuk a 
megkeresztelt gyermekek és ifjúság 
iránti felelősségünket.

Papp Vilmos
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IMA SAN FERNANDO TEMPLOMÁÉRT 
BOLDOGOK, AKIK LAKOZNAK A TE HÁZADEATf (ZSOLTÁROK 84,5)

Amíg nálunk lemegy a Nap. addig a 
földrajzilag távoli -  de lélekben annál kö
zelebbi Kalifornia ragyogó ege alatt a ha 
rang hívogató szava szól. San Femando 
völgyében a harang új templom szentelésé
re hív van Feltámadás, van Krisztusban 
örök elet! Gondolatban ugorjunk vissza há
rom esztendőt. Könnyes lett a szemünk, 
amikor lapunkon keresztül is hitül vet
tük. hogy Kalifornia San Femando völgyé
ben ha.'bár kezek a templomot, az Isten haj
lékát felgyújtották, parókiáját lerombolták, 
rommá Ica minden. Fmberileg minden oly* 
reménytelennek tűnt' Ahogy Nagypénteket 
u Hús vét. a Feltámadás ünnepe követte, 
úgy San Femando kis, magyarajkú. 130 
lelkes gyülekezete is új eletet kapott, átél
hette a Feltámadás magasztosságát, szent
séget!

A regi templom, parókia a tilz martaléka 
lett. De annál elevenebben élt San Fer- 
nando Völgye kis református gyülekezeté
ben a vágy: legyen új templomuk, legyen 
újjászületésük! Isten megáldotta a gyüleke
zet hitét es munkáját. Fgy év múlva, 1993 
karácsonyán mór új templomban zengett a 
hála Krisztus Urunk áldott születésén. A 
munka tovább folytatódott, megmozdultak 
az amerikai testv érek, az Amerikai Magvar 
Református Egyesület támogatásával im- 
mai újjáépülhetett templomuk.

Ha<td idézzük most a gyülekezet lelki 
pásztorit, '•'agy Bálintot, aki szerint a gyű 
ékezet köbe épített hitvallása arról szól. 

hogy töretlenül keresi Istent!
Hadd idézzünk a lelkipásztornak Ma

gyarországra küldött leveléből: „Együtt sí
runk. rubelunk Veletek, az Alfáidon csak

úgy. mint a Dunántúlon. Erdélyben vagy 
Délvidéken, Felvidéken. Kárpátalján egy
aránt

Isten kegyelméből e sorok írójának si
került közvetlenül ,i templom felszentelése 
előtt n gyülekezet lelkipásztorával telefo
non beszélni. Csodálatos élmény volt az a 
pár pere. . Úgy éreztük, hogy most egymás 
mellett állunk, egymás kezét fogjuk*

A telefon kitűnő vonalán a lelkipásztor 
megerősítette: Istennek ad hálát, hogy el
jött a várva várt nap. azaz szeptember 17-c 
(illetve az ezt közvetlenül megelőző idő
szaki. és a templomot az Amerikai Kálvin 
Egyházkerület püspöke, dr titér  Ferenc 
szenteli fel.

A templom felszenteléséről minden va
lószínűség szerint videofelvétel is készül 
Egy rövidített összeállítást több amerikai 
ÍV hálózatnak, állomásnak is megkülde
nek. Remélik, hogy a helyi televízión kivüi 
tán éppen a hazánkban is látható és hallha
tó. világhírű CNN is bemutatja

A lelkipásztor elmondta Kicsi, de oly 
hűséges magyarajkú gyülekezetről van szó. 
amely a távoli Kaliforniában is megőrizte 
hitét és magyarságát' Az Egyesült Álla
mokban a magyarajkú református gyüleke
zetek többsége inkább a hatalmas ország 
keleti felében van, mindnyájan ismerjük 
pld. l.igom er avagy Trvnton nevét. New 
York közeiében Előbbi a Bethlen Otthon 
székhelye Pennsylvaniában Mindazonáltal 
az Fgyesük Államok nyugati felén is élnek 
magyar református gyülekezetek, Így Ol
vasóink is ismerik Trombitás Dezső lelki 
pásztor nevet, aki clhunytáig Fos Angeles 
ben hirdette Isten Igéjét. A gyülekezel lei

kipusztora öt evvel ezelőtt járt Magyaror
szágon. Jövőbeli terveikről elmondta, sze
retnének resztvenni az 1996. évi erdélyi III 
Református Világtalálkozón, hiszen ekkoi 
az Óhazába is ellátogathatnak! Isten adta 
meg nekik c lchctöscgct

Nagy Bálint elmondta: tudomása \zc 
ríni a IV. Református Világtalálkozó szín 
helyérái még nem született döntés F.z. ha 
ötéves periódusokat seszünk 2 0 0 /-ben 
lenne. 1996 után. Személyes véleménye az. 
amit újjv érzem, itt már közre lehet adni ■ jó 
lenne a IV Református Világtalálkozót az 
Egyesült Államokban rendezni (a keleti or
szágrészben)

Úgy véli, megfelelő előkészületek után 
az Óhazából, a Kárpát-medence országai
ból szívesen eljönnének a testvérek az 
Egyesült Államokba is. Fordítva is rneg 
kellene testvéreik életét ismerniI Kérjük a 
Református Világtalálkozó Előkészítő üt 
zottságát \egye fontolóra a  2001 es IV  ta
lálkozó színhelyéinek esetleges USA beli 
megválasztását

. Mindenható Isten, aki e kilóg Ura 
vagy legy en áldott a Te heved, hogy nem 
engedted meg a gofí'sfz áraimén, pusztítá
sát. hanem adtál út élcptfüjjásrületésl, áj 
templomot San pem ahilu kis magyarajké 
gyülekezetén^fc*i Szent 'Fiád által, az Úr 
Jézus Krisztus nevében fórjuk védd meg 
óvjad meg c gyülekezett a \ esztilehnck- 
téil. megpróbatulásoktiál. Áldd meg lelki 
pásztorát. Jöftandnojfó: Presbitériumát, a 
gyülekezet mindé f i c g i <• -\ tagiéit' Add 
hogy lelkiekben mFjkh.izalÁk egyek le 
gyünk Velük itt <• . Főtávé, és majdan az 
örökkévalóságban * Ám en'" K. B.

A templomi mikrofonhasználat ABC-je
Onnan, a templom leghátsóbb padso

raiból. de a pár év óta több tízszeresére 
szaporodott magnófelvételekből minden
ki. minden szót érteni szeretne, ebben 
csak a lelkipásztor segíthet, a MIKRO
FON jobb használatával.

Presbitereink közül I -2 kiválasztott 
tag mint sok templomban már m egír 
gyelhctö ezen terület irányítója az egy
házi REND érdekében. Nemcsak az egyre 
szaporodó magnófelvételek rendjének, 
hanem a főként vendcgigchirdctŐk ta 
nácsadója. aki már igehirdetés előtt fel
hívja a figyelmet a MIKROFON, újabban 
már a Iclkcszpalástokra csiptcthető ún. 
gallérmikrofon használatára, bc-ki kap
csolására. nem utolsó sorban a MIKRO
FON -közelség szükségességére is.

Református templomainkban igen el
térőek az akusztikai sajátosságok, de a

MIKROFON távolság (nagyszámú 
megfigyelés alapján) nem lehet túl közel. 
5-10 cm. de legfeljebb 30-50 cm. Szomo
rú tapasztalat sorozatosan, hogy a lelki- 
pásztor, tőként az oldalfalak középvonalá
ban lévő szószékről folyamatosan 70-80 - 
os elfordulásai miatt a hangszórókból, a 
hangfelvételekből szövcgcrthctctlenségi 
szakaszok adódnak. (Van megoldás, a 
cikksorozatból majd olvasható!)

Sokan ezeket az. új feladatokat ta
lán fárasztónak és feleslegesnek veszik, 
idő se jut erre. számos esetben pld. úr- 
asztalától MIKROFON-tői figyelmetle
nül elsétálnak es a hang-kihagyás okát 
műszakiban keresik

Dr. Dékánv Endre
(Folytatás a következő számban)
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Tövisek k ö z t liliom

AZ ÜLDÖZÖTTEK ANYJA:

«< M 4 > 4
- i ' - ü f J ' U I  J l S i

A törékeny Renáta, Rretugnini Anna 
é*. XII. Lajos francia király házasságából 
született. Kónöi között volt Vili Henrik 
angol király, aki e házasság tévén remél
te megkaparintani Franciaország nyuga
ti. tengerparti részét Végül is Renata a 
l'errarai herceghez, Frcole-hoz ment fele
ségül. aki a hirheilett I ucrezia Borga fia 
volt Az. olaszos pompával tartott egyhe
tes ilinom-dánom különös pikantériája 
volt, hogy azzal egyidejűleg égettek el 
nyolcvan hugenotta Int vallót, a kezdődő 
inkvizíció, erőszakos újrakatolizálés nyi
tányaként. Rcnata másként gondolkodott 
és élt. Ferrarai udvarát megnyitotta a hi
tük miatt Franciaországból elüldözött re
formátusok előtt Védelmet és segítséget 
nyújtott Kálvinnak is Szívét megragad
ták a reformátort tanok, az evangélium 
vonzásába került, ami következmények
kel járt Hitéért, meggyőződéséért vállal
ta azokat.

Félje nem nézte jó szemmel szimpátiá
it Hogy elszigetelje őt uz új tanok elöl.

.ÉN NEM VAGYOK 
BŰNÖS"

mondta nekem egy idős asszony az 
cvangélizáció második napja után. Ha ez 
így van, testvérem, akkor magának hol
nap már nem is kell idejönnie, mondtam. 
Csodálkozva nézett rám. de mién? Azért, 
mert itt minden szó u bűnösöknek szól és 
ha ön nem bűnös, akkor kár idejönnie

Az egészséges ember sem jár orvos
hoz. csak az, akt cra . tudja, hogy beteg! 
Számunkra Jc/us az „orvos és mi érez 
zük. tudjuk, hogy „betegek" azaz bűnösök 
vagyunk. Arra van szükségünk, hogy „be
tegségünktől” megszabaduljunk.

Vannak olyan betegségek, melyeket 
nem érez az ember, csak 3 7 . orvos tudja 
megállapítani a vészes kórt Mint például 
az AIDS, amelyik egy bizonyos szakaszá-

vártoronyba záratta, s megparancsolta, 
égessék el a kálvinista könyveket. Lrcolc 
halála után nyíltan vállalta a kálvinisták
hoz fűződő lelki cs testvért kapcsolatokat, 
annak ellenére, hogy az. inkvizíció cs sze
mélyesen a jczsuitizmu* atyja. Lovolat 
Ignác győzködtek a  visszatérésre. Formá
lisan visszatért u római katolikus egyház
ba. De mindhalálig megőrizte kapcsolatát 
a reformátusokkal, % ahol csak lehetett, 
segítette őket

Maga köré gyűjtött evangéliumi prédi
kátorokat. az uj hu követeit I-.zck között 
volt a zsoltárforditó költő. Marót Kele
men is. akinek cnckcskönyvünk közel öt- 
ven zsoltára zö vegét köszönhetjük. Ö Így 
jellemezte Ferrarai Renátát: J )  a tövisek 
közt étó' liliom  ". Ahhoz, hogy cím tudjon 
u tövisek között, szüksége volt evangéliu
mi tanácsadásra, bíztatásra, lelkigondo- 
zásra Ezt adta meg neki Kálvin János, 
akivel sokszor váltott levelet.

L levélváltás alapján villantjuk lel en
nek az evangéliumi hitű asszonynak lelki

bán nem okoz gondot az embernek, vi
szont a másikai mégis fertőzi.

így vagyunk sokszor a bűneinkkel is, 
hogy nem „fáj”, nem is vesszük észre, vi
szont a családunkat fertőzzük vele, azok 
szenvednek tőle. Talán, olyan ez (gyenge 
hasonlattal) mintha azt mondom, nem va
gyok véres, mert nem látok magamon egy 
csepp vért sem Pedig minden porcikám, 
sejtem vértől telített. Csak egy kis sértés 
kell a bőrömön, s mans kibuggy an, s lát 
ható lesz. így vagyunk a bűneinkkel is. te
litettek vagyunk vele s csak kis „sertés 
kell, s rögtön „kibuggyan" belőlünk. 
Ütünk, vágunk, elárasztjuk vele a mási
kat. A / igazunkért folyhat a „vét

Sajnos az igazság az, amit Pál mond: tu
dom. hogy nem lakik bennem jő, azt cse
lekszem. amit ncrn akarok, n rosszat így lr 
magáról: „semmi vagyok”. Ha viszont tör- 
vénys/etüen Így van. hogy „ki vagyok 
szolgáltatva a bűnnek", akkor mit tehetek?

arcképet, abban a reménységben, hogy 
egyházunk mm nőt pnzshtterei is tanul
nak tőle.

A hit közösseget teieint. abból támad, 
annak revén marad meg Fzt kiváltképpen 
érezte Rcnata. aki környezete ellenében 
ragaszkodon a reformátusokhoz Igényel
te Kálvin tanácsait, pásztori lelkigondo
zását. De Kálvin azt is tudta, Ivogy meg
tartani „csak" levelezéssel őt sem lehet a 
tiszta hitben Mindig gondoskodott arról, 
hogy leveleit hűséges munkatársai vigyék 
a címzetthez, s igy erősítsék öl, 11 testvén, 
közvetlen kapcsolat erejével

1558. július f.-i levelében Kálvin kén a 
hercegnőt, hogy „szorgalmasan tanuljon 
towihb Jézus Krisztus iskolájában Majd 
hozzáteszi: „Jó cs hasznos dolog meg
vizsgálni gyengeségeinket, nem azért, 
hogy kétségbeesésbe zuhanjunk, hanem 
hogy megkeressük az igazi segítséget".

Rcnata férje, F-tcole herceg 1559 októ
berében elhunyt. Halálos ágyánál meg- 
esküdtette feleseget, hogy megszakít Kál-

Űgy gondolom, hogy semmit, mert én nem 
tudok szabadulni tőle. nincs hatalmam fe
lelte (Bár küzdeni kell ellenei

Az igazi nagy gond nem az. hogy bű
nös ember vagyok, hanem az. hogy ennek 
következménye van és lesz! Ez pedig 1 

kárhozat! „A bűn zsoldjti . 1  halál” Nem a 
„nagy” és „sok” bűn zsoldja. hanem a bű 
né. az egy hazugságé, mert az Isten orszá
gába nem mehet be semmi tisztátalan' 
< Ananiás és Sutira)

A bűnt nem „nullázza” a vallásos clct- 
gyakorlat és jócselékedet. A bűntől nem 
tudunk szabadulni, amíg testben vagyunk. 
Csak a következményétől, a kárhozattól 
van lehetőségünk megmenekülni De csak 
egy módon: ha valaki helyettem elszenve
di a nekem járó „büntetést”. Úgy. hogy át
vállalja az én bűneim szennyét és követ
kezményét. ha ez. a Vaiak

Jézus Krisztus kifizeti helyettem az 
„adósságot"... V. Gy.
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vinnal és kővetőivel mindennemű kap
csolatot. Fia. Alfonso herceg válaszút elé 
állította: vagy Ferraraban marad katoli
kusként vagy visszatér Franciaországba. 
Hite megőrzéséért vállalta a csaladjával 
való szakítást is, ezért visszatért francia 
földre Fbbcn a nag>' megpróbáltatásban 
is Kálvin segítségét, vigasztalását, evan
géliumi tanácsait kérte. Reformátorunk fi
gyelmeztette öt arra, hogy ellenségei a ha
talmi harcok, intrikák eszközévé akartak 
tenni őt: „A kormányzás ügyletei manap
ság olyan zavarosak, hogy mindenki se
gítség után kiált. Vannak, akik az Ön ne
vével kívánják palástolni u/elmeiket. 
Asszonyom. Ön éppen eleget szenvedett 
eddig... Jézus Krisztus van annyira érté
kes. hogy Érte mind Fcnurat, mind Fran
ciaországot elfelejtse” Renátától mind 
Kálvin, mind a reformátusok azt várták, 
hogy befolyásos kapcsolatai révén déri az 
üldözési hullám leállítását. 1561. január 
16-i levelében Kálvin igv ir: „Asszo
nyom. olyan szép kezdet után. kérem, ne 
hagyjon fel Jézus Knsztus szegényeinek a 
támogatásával, s tegyen meg minden le
hetségest az anyaszentegyház nyugalmá
ért... Arra kérem Önt. tegyen meg min
dent azért, hogy jó  bizonyságtétel marad
hasson Ön után ezen a világon... Ön a mi 
Urunk Jézus Krisztus gyülekezeteivel 
sokkal többet törődött, mint az összes föl
di javakkal és a múló dicsőséggel. Hi
szem. hogy Isten az ö n  állhatatosságát ar
ra használja majd. hogy Franciaországba 
történő visszatérésével Isten irgalmát vi
gye hozzájuk, s Önön keresztül terjessze 
ki megtartó kezét Kilójuk”.

A protestánsok üldözésének idején 
Renáta Mont-Argis-i kastélya valóságos 
menedékhellyé változón. A népnyelv cl is 
nevezte azt „Isten szállodájává". Hotel- 
Dieu-vi- Kálvin nagy tisztelettel adózott 
ezén neki: „Tudom. Asszonyom, mennyi
re megerősítette Önt Isten a legkemé
nyebb harcok idején Ön a szegény, áldó 
zott hívek anyjává len. űzőké, akik már azt 
sem tudták, hová fussanak Ezért kapta 
kastélya az ‘Isten szállodája’ névét. Nem 
tudok szebb nevet elképzelni ennél Ez. 
arra kötelezi Önt. Asszonyom, hogy háza 
a jövőben is teljesen cs tisztán az Úrnak 
legyen szemelve'" (1563. május 10.).

Ferrurai Renata egy időre Párizsba 
ment Oltani lakása a reformátusok házi is
tentiszteletének adott otthont. Ez szemet 
szúrt az ellenségnek. Így újra vissza kellett 
térnie Mont Aigis-he. Kálv in ekkor arra fi
gyelmezteti őt. hogy .most kétszeres fe
ladat var Önre: alattvalóit cs saját házát jó 
rendben tartani Tudom, müven dacos a 
nép. pedig Ön csak megtérítésükön fárado
zott... Kérem hál, ügyeljen arra, hogy ott
hona jó  példamutatód legyen, a tanítna tok
nak jó  lecke gyanánt, a / avilhotatlanoknak 
és az egészen clvetcmulteknek pedig míg- 
szégyenilésül Senkinek sem kell szégyen
keznie akkor, ha aláveti magát annak a 
rendnek, amit Isten Fia liozott erre a világ
ra... Biztosíthatom Önt arról, hogy enélkúl 
csak fékevesztett szabadság lenne, ami pe 
dig hatalmas zűrzavarhoz vezetne”

Kálvin leveleiből nem csak pásztori 
lelkűiét cs reformátor! szigor, hanem em

beri melegség, bizalom, s az clfugadás há
lája is érezhető. Kálvin halála előtt (156-1 
május 21., este 20 óra körül) másfél hó
nappal, ápnlis 4-én írja utolsó levelét női 
küzdőlársának, melyben mcgvallja neki. 
mekkora tiszteletet ébresztett benne 
Kenutu kitartása, az, hogy „nyíltan és 
őszintén megvallotta keresztyén hitét, 
mégpedig nem csak szájjal, hanem csele
kedetekkel is Kálvin biztos abban, hogy 
.. továbbra is teljesíteni fogta. Asszonyom, 
kötelességeit Isten dicsőségére, s mind 
odaadóbb s z o lg á la tá r a Kálvin utolsó 
levelének zárósorai Pál apostol áldásmon
dásait idézik emlékezetünkbe: „Kérem a 
mennyei Atyát, oltalmazza Önt. vezesse 
l eikével, s tartsa meg jó  szerencséjében”.

Az üldözöttek anyja, a tövisek közt élő 
liliom 11 évvel élte túl Kálvint. S/mtc bi
zonyosra vehetjük, hogy az evangélium 
mellett sokszor olvasta újra reformáto
runk sorait.

Ferrarai Renata példája üzen az időn 
keresztül hozzánk is. Női bibliakörben 
beszélgessünk arról, amit bizonyságtétele 
elénk hoz. pl kérünk-e mi nehéz helyzet
ben gyülekezetünkben valakitől testvéri- 
evangéliumi tanácsot7 Szorgalmasan 
továbbtanulunk-e Jézus Krisztus iskolájá
ban'.' Mit jelent ez ma? Törrkszúnk-e ar
ra. hogy jó  bizonyságtételt hagyjunk ma
gunk után? lüd-e otthonunk a  külső- 
belső rendről tanúskodni7 A köröttünk 
levő zűrzavarban igvekszünk-<• az isten 
Fia rendjében élni?

|A  I U M  M v O <* |«*> J . i R<l, k U (V >" I W m  .-*to
manó)

Bckefi-Röhrig Klaudia
i - ■ M  . I ■  —  1

N e m z e t k ö z i

k o n f e r e i : c i é i i >

v i s s z h a n g j a

A legnagyobb élményt a Hcidclbergi 
Káté első kérdésére adott válasz közösen 
történt olvasása jelentette. A hangom el 
csuklott. miközben elemi erővel tört 
rám az újbóli felismerés szinte az első 
szeretet tüzekent hogy „az <1 drága 
vérével minden bűnöm ért tökéletesen 
eleget tett". ... Az egész felelet életes 
összefoglalás! Nem kitalálmány, hanem 
Isten Kijelentésére cpülö drága üzenet. 
Ila más táplálék nem lelt volna de gaz
dagon v olt! - . m ár ezért érdemes volt úl- 
rakelni. A bőven hulló lelki áldás nem 
engedte azt méricskélni, hogy lett volna 
olyasmi is. ami nem tetszett (Rákoscsa
bái résztvevő, negyedik alkalommal).

ÉN NEM TUDOK NÉLKÜLED ÉLNI

Én nem tudok nél kü led é l-n i. Oly képtelen, temmi vagyok, mert

ninci e -  tő bennem a jó • »a. bár mindig ctak jól »-ka rok. A

fő t-iá - u  itn benned vannak. Te »ő téi ben fénylő ru-gár. Te

Megvál- tó. megtartó Jé • zus. Te I • mádott drága király,

2. Én nem tudok nélküled élni a küzdelmek olyan nagyok. Csak remegő szív
vel beszélni, hogy boldogan foglyod vagyok. Refr.

3. Én nem tudok Nélküled élni. a lényednek része vagyok. Mén véren meg-
váltottál engem. így örökre az maradok, Refr.___________________________
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Életütik őszi színei

pASffi
/ f f  / / . ild é issti

V  . .
í r \  » . v- Z’J

í  i  - r  í *  ' *•

Nem csak a tavasnak, hanem uz ősz 
nck ts meg vannak a szemet, lelket gyó 
nvörkódtető s/inei Ki ne élvezte volna 
már azt az erett szinpurnpát. amit egy őszi 
erdő vagy hegyoldal kínál u szemlélőnek. 
Ugyanígy meg vannak az emberi élet 
őszének, a „feljebbvaló esztendőknek'’ is 
az áldásai Nem külső s/epseghen. hanem 
csendes, belső színességben mutatkozhat 
ez meg

Új sorozatunkban, melynek az „Éle 
tünk őszi színei” összefoglaló sorozatéi- 
met adtuk, az áldási, belső szinességet hor
dozó öregségről kívánunk gondolatot ese 
rcim Kedves Olvasóinkkal. Bízunk abban, 
hogy mind a fiatalabbaknak, mind a ..vé
dett korba" érkezetteknek tudunk evangé
liumi tanácsol, szemléletet közvetíteni

Sorozatunkban Dóra Kappard Svájc
ban megjelent nagyszerű könyvére tá
maszkodunk (J ro h c s  Altér" „Vidám 
öregség"). A szerzőről érdemes annyit 
legalább megjegyeznünk, hogy 1879- 

1974 között élt Sorsának egy része 
Észtországhoz kötötte öt. Férje, (rángott 
Hahn itt volt ugyanis protestáns lelkész, 
majd a dorpati (ma Tártul Teológiai Fa
kultás tanára. Az első világháború kitöré
se után Dóra Rappardnak német szárma
zása miatt c! kellett hagynia Észtországot. 
Ncgv gyermekével a Keleti-tenger vihar
zó vizein menekült a német partok felé 
I étje gyülekezetével maradt, majd a hol- 
vevizmus egyházellenes lombolása idején 
mártírhalált halt hitéért Dóra Rappatd öz
vegyként nevelte fel gyermekeit. K;s és 
nagy nehézségek közben tapasztalta meg 
az Ui vezetését, s készülhetett fel a szép 
öregségre í rről számadás könyve, amit 
iránymutatásként követünk végig soroza
tunk egyes írásaiban...

MIKOR KEZDŐDIK A /  ÖREGSÉG'/
Az időpontot nem lehet percre megha

tározni. mint a naptári ősz kezdetét. Azsol-

támssal együtt mondhatjuk viszont: 
„A mi esztendőinknek napjai het- 

-m r  , — ven esztendő, vagy ha feljebb. 
•w" ^ ^ Vr?»wjffiiwáJ nyolcvan esztendő " (Zsolt 

90.101 ügyeseknél korábban bekö
szönt az ősz, másoknál később. 
Van. aki korábban, van, akt később 
fedezi fel magán temperamentuma 
halva nyúlását, a betegségek teThét 
mozgása, reflexei lassúbbodását 
De szinte valamennyiünknél közös: 
az öregség lábujjhcgycn oson be 

életűnkbe, mint az a nyílvessző, melyei a 
költő szerint születésűnkkor lőnek ki 
ránk. életünknek cgy-cgy szakaszán lél- 
hangosltva halljuk, hogy süvít felénk, de 
csak halálunk pillanatában ér cl minket A 
húszévesek ;tz ötvenéveseket tartják „öreg
nek" De hu ök lesznek ötvenesek, úgy ér
zik. még fiatalok, alig változtak valamit 

Ismerősöm mondta cl a következőket: 
az egy ik pályaudvar éttermében készült 
ebédelni Hirtelen fiatalok csapata tódult 
be, hangoskodva, a terembe. Sürgetően 
követelték cola-jukat mire a pincér így 
szólalt meg: „Kérem, várjanak egy kicsit, 
amíg az öregurat kiszolgálom". Ismerő
söm körülnézett, gondolta, ezt az ‘udvari
asnak 1 színi mondától az érintett is meg
hallhatta. s bizonyára rosszul eshet neki. 
De nem látott ilyen „öregurat" az étterem
ben. amikor rájött, ez 3 ‘titulus'bizony ró
la szólt Döbbenetes erővel ütötte szivén 
őt ez a ..felfedezés". 3mit sokáig nem tu
dott ‘helyretenni'magában

Talán már velünk is történt hasonló. 
Vagy ha nem. mi a biztosíték arra. hogy 
ettől épper. mi kimélielünk meg? És mi 
hogy' dolgozzuk majd fel ezt? Amikor 
mások elejtett szavából kell kihallanunk, 
hogy időnk, mint a szép nyár. tovaszállt, 
vagy amint az idézett zsoltárversben ol
vassuk: „gyorsan tovatűnik, mintha repül
nénk"? Borzasztó vagy lesújtó ez? Lehet, 
de nem kell ennek feltétlenül így lennie. , 

Az öregedést mint folyamatot, % mint 
állapotot is lehet áldásként fogadni, 
megélni j  Szcntirás tanítása szerint.Elő
ször ennek nézünk utána Bibliánkban Rá
csodálkozhatunk arra, hogy mekkora 
summája rejlik egy hosszú életben uz is
teni jótetteknek!

Bátorító előképekkel, példákkal ra
kott kinesesház Isten Igéje ebben a te
kintetben is.

MÓZF.SRŐI olvassuk, hogy magas 
kora ellenére „nem homályosodon cl uz u 
szeme, sem el nem fogyott az ereje" 
(5Möz 34.7)

KÁI EBRŐL pedig azt. hogy nyolc
vanöt esztendősen kijelentette: „Még ma 
Ls olyan erős vagyok, amilyen azon a na
pon voltam, amikor elküldött engem Mó
zes" (Józ.s 14.10-11).

SIMEON pedig, aki hosszú várakozás 
után karjába vehette Jézust, boldogan val
lotta: „Látták az én szemeim a te üdvössé
gedet" (Luk 1,25-32).

De gondolhatunk ANNA prófétaasz- 
szonyra is. aki mintegy nyolcvannégy éves 
volt. el nem távozott a templomból, böj
tön. éjjel-nappal imádkozott il uk ?. 37).

Ls JÁNOSRA, aki magas kofa ellenére 
sem fáradt el inteni „gyermekeit": „Sze
re ttem  szeressük egymást..." (1 Jár 4.7>.

De Bibliánk tapintattal inti a fiatalab
bakat is: „Az ősz ember előtt kelj fel. és a 
ven ember otvájái becsüld meg!" (3Móz 
19.32). vagy „Igen szép ékes korona a 
vénség" IPéld K OI). De ismer a S/ent- 
iras másfajta szemléletet is. pl. SALA
MONÉT, akinek ismeretlen fogalom volt 
a boldog öregség. Ö gonosz napokról cs 
évekről beszélt, melyekről azt mondják az 
emberek nem szeretem napok ezek.

Am aki az Úr erejére támaszkodik, az 
tudhat arról, amit a zso ltára  is tudott: az 
öregek „Plánták, az É r hazában... a 
vén korban is gyümölcsöznek" (Zsolt 
92,14-16). F. gyum ölc.uhfs titkai keres
tük o továbbiakban, • bizonyosak i o 
Kyunk abban hogy a utókra rátalálunk 
annak a Főpapnak a vezetésnél, kegyel
me révén aki meg tudott és meg tud tn 
dúlni erőtlenségeinken l éié még az öre
gedés ;v egészen m á\ Ahogy Dóra 
Rappatd fogalmazta: „Ami jó volt. az 
m ár m ögöttünk van. Ami a legesleg- 
jobb lehet az életünkben, az még előt
tünk.

(Sorozatunk következő részeiben a fia
talos öregségről, az alazat és türelem 
hasznáról, a megbocsátás lehetőségéről, 
az éjszakai éberség áldásairól, földi sátor
házunk előadásáról és meg sokmindcn 
másról olvashatunk. Kérjük Testvérein
ket, írják meg gondolataikat, tapasztalata
ikat. kérdéseiket!)

Kékefi Lajos
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A presbitérium szolgálata 
a templomkertben

Azt mondjak, hogy a templomkor! az egyházközség kirakata. A kirakat elárulja, 
hogy crdcmcs-c beljebb kerülni. (Régi élményem nemet kisvárosok bevásárló utcáiból: 
ha nem volt a boltban vevő, a tulajdonos a kirakatüveget fcnycsitgcttc. vagy a járdát sö
pörte...) Mindenesetre elhanyagolt tcmplomkertet látva joggal mondja a járókelő: mifé
le istene van a kálomistáknak?. A templomkcrtrc azonban nemcsak azért kell nagy 
gondot fordítani, mert róla Ítélik meg Istenünket, egyházunkat, hitünket. Tudnunk kell. 
hogy igen nagy a templomkert hittani jelentősége'

Egyrészt „Éden kertire  emlékeztet Isten gyönyörűséges lakhelyére. Ide közvet
len közelében telepítette az embert. Hivatást is .•utóit neki: őrizze, gondozza azt. Majd 
amikor az ember hűtlen lelt Istentől kapott hivatásához, nem Isten távozott, hanem az 
ember űzetett ki Edenéből. Azóta beszelhetünk szívfájdalommal az „Elvesztett Edén 
röl Ugyanabban uz értelemben mondjuk ezt. mint amikorcltékozolt boldogságtól be
szélünk A templomok mint „Isten lakhelyei" köré már a legrégebbi időkben telepí
tettek díszkerteket, fcdcnre emlékeztettek. Volt. ahol gyógyfüveket is plántáltak Ez 
utóbbiak emlékeztettek arra. hogy ..az Úr a te gyógyítód!"

A tcmplomkcrt másik rendeltetése az. hogy ékes átmenet legyen uporos út. a profán vi
lág cs a . Szenthely " között Összekötő az anyagi világ és a lélek világa között. Legyen az 
istentiszteletre érkezőnek néhány lépésnyi ideje arra. hogy a zajból a csendre hangolódjék 
át. Arra is jó. hogy kiszűrje azokat a zajokat, melyek ..szétverik" a templomi áhítatot.

Ahol a terepviszonyok engedik, kis kertet, vagy nagyobb parkot teremt u hívő lelek 
Isten dicsőségére cs a ni3ga áhítatára. Ennek létesítése, gondozása a presbitérium egyik 
legszebb feladata. Sok helyen valóban szép tcmplomkcrtck hívogatnak beljebb. Elszo
morító látvány az. elvadult, elbozótosodott tcmplomkcrt. Valamikori elődök szép temp- 
lomkömyczctct álmodtak meg. Ámde az utódok csuk hasznothajtó kukoricában, 
krumpliban, káposztában gondolkodtak, s haszontalan időtöltésnek tekintették a tcmp
lomkcrt gondozását. Már kétezer evvel ezelőtt közismert mondás volt: „Naturam cxpcl- 
las furca. tamen usquc rccurrct" (Űzd ki a természetet vosvíllával, mégis mindig 
visszatér.) Vagyis a környezetet állandóan gondozni kell. mert csak a metszett, kaszált, 
öntözött, kapált természet tölti be hivatását.

Az. elvadult, gondozatlan tcmplomkcrtck nagy karokat okoznak. Felnedv csődnek a 
templom falai. Idő előtt tönkremennek a knrhadckokkal megtelt, ki nem tisztított csa
tornák. Romlik a tetőzet, korhad a templom berendezése. Minden jó falusi gazda tudja, 
hogy kenjenek iáit gondoznia kell az ö érdekükben' Ezért is nevezte önmagát „toid- 
mivcs”-nek. „kcrcmivcs"-nck. Bizony művészi tevékenység ez u javából. Ha időben 
metszik, tisztítják a rózsát, mégegyszer annyi virágot hoz. S ha a templom lövet időben 
kaszáljak, nyírják, a gyomok nem hullatják cl magvaikat cs szép marad a pázsit.

Vallásunk, hitünk becsülete ív megsínyli, lm gondozatlan a templomkert. Milyen gyor
san mondják ki a járókelők „X. vallás különb, mint Y. vallás!" Pedig csak a templom- 
kertet látták E sorok írója sokszáz templomban megfordult. Már iiz utcán tudta, hogy 
mire számíthat a falakon belül. Volt olyan templomban, ahol csak csalántcngcrcn át tud
ta megközelítem a bejáratot. Két hónapos, mcgsárgult újságlapok hevertek a padokon. 
Miután c lapok pünkösdre jelentek meg, a templomozók nyilván azért tették maguk alá, 
mert meg pünkösdre sem takarítottak templomot. S mert az űjságlapok is porosak voltak, 
a látogató tudhatta, hogy egész nyáron át nem volt istentisztelet. A falu másvallású 
temploma viszont telistcle volt virágokkal melyek a tcmplomkcnbcn és a hívek házai
nál virultak. A poros református templom éppenséggel nem volt „Isten-dicséret".

Egy másik helyen hosszasan és súlyosan betegeskedett a lelkipásztor. Helyettest bíz
tok meg a társegyházban az istentisztelet végzésével. A harangozó azzal fogadta öt: „Ne 
tessék kifáradni, úgysem jön senki "  A helyettes bizony kifáradt. A kicsiny templomba 
lépve egy méteres szelességben a szabad eget látta, Ugyanis a templomhoz túl közel ül
tetett fa természete szerint megnőtt, s egyik nagy ága ráfeküdt a gerincre. A szélben 
mozgó súlyos ág összetörte az egész gerincet Pedig kellő időben még csak fűrész sem 
kellett volna a felesleges ág levágásához Egy „kicsiny” mulasztás hatalmas kárt okoz

Legyen szép. de gondozott tcmplomkeméik. ..Isten háza a te házad, mim . 1  magadét: 
szeresd, gondozd, látogasd!"

P V.

Hí 2Hz

Felsejlett bennem 
lelkűk tiszta hangja.

az a  finoman  
rejtőző sok cső Ja 

ami a lelkeket 
összhangba hozza.

S  akkor tűnődtem el 
némán és hosszasan, 
amikor hűségűk és 

tisztaságuk: 
megtapasztaltam

Amikor felsejlett, 
mit hegyek és dombok 

visszazengtek, 
hogy az igazak, 

a szentek: 
rendíthetetlenek...

S  ahogy fényekké váltak 
úgy leltek.

ahogy általuk a szivek 
a lelkek megnemesedtek 
áldotta és emlékezetessé..

V ékey  Tam ás
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Életútja

I anult szülővárosában, majd Lippán és 
Gyulán, egy ideig tartó tanítóskodása útin 
pedig külföldön Itt 1535-től a becsi, 1537 
tavaszától pedig a krakkói egyetemnek 
volt hallgatója, mely utóbbin aztán segéd
tanárként is működött Majd Wittenbergi*: 
ment. hűl 1543 mire. 22-én iratkozott he, 
s még abbán az évben teol. doktori okleve
let szerzett, tikkor visszatérve hazájába, 
előbb Tas n i dón, miután pedig onnan cl- 
özeteit, 1545-ben Gyulán lett rektor Meg 
ebben az évben Ceglédre hívtak lelkész
nek. hol 1548-ig működött, az iskolában is 
tanítva egyel-más1 Miután egy ideig állás 
nélkül volt. 1549-ben Temesvárra hívták 
rektornak Mint ilyen valószínűleg reszt 
vett az 1549-ben és 1550-ben tanolt to
ronyi zsinatokon. 1551-ben elüldöztctvén. 
Mezőtúron. 1552-ben pedig Békésen ka
pott alkalmazást, hűl fogságot is szenve
dett hitéért, Ez év végen Tolnára került rek
tornak s e tájban csatlakozhatott a hclvct 
irányhoz Mint 1554 elejétől íaskói pap, 
még ez évben a baranyai új egyházkerület 
első püspöke lett 1558-tól Káhnáncsán 
lelkészkcdett. inig 1561 -ben fogságba húr 
colták a törökök, melyből csak 1563-ban 
szabadult ki. Ekkor egy hosszas körút után 
Ráckevén foglalta el a Iclkcszr állást, s et
től fogva ennek a vidéken is vitte a püspö
ki hivatalt, tovább folytatva azt Baranya 
felett is. Itt mindjárt 1564-ben nagy vitája 
volt egy l’ar.thanus nevű baráttal, aki felett 
könnyű szerrel győzedelmeskedett Még 
az ötvenes evekben, valószínűleg esakha 
mar püspökké választása után szerkesztette 
a baranyai kanonokai, még több tekintet- 
ben átmeneti jelleggel, melyeket azonban 
teljesen bclvét irányűakká dolgozott át. s

később latinul mint már ilyeneket tette ma
gáévá 1576 bán a hercegszőlősi zsinat, a 
Skaricza Máté némi módosítással még az ő 
életében végzett magyar fordításával 
cgyün Maradandó becsű írói munkássá
gával cuiópai hírnévre tett szett,

*

Gondolataiból

A K E R E S / I VÉN SZABADSÁGRÓL

Miben áll ez a szabadság?
Abban, hogy lényege szerint nem testi, 

hanem lelki, éppen úgy, mint az a szolga
vág. amely ennek ellentéte, ugyancsak lel
ki Nem lehet ezt a test szennt való sza
badságra vonatkoztatni.

Vajon encnyesülh«-c ez a szabadság 
a külső szabadsággal együtt? A legtelje
sebb mértekben, amint ezt az lKor 7,21. 
is tartalmazza. így tanúsítja ezt a szentek 
példája is. akik ajándékul nyerték a külső 
szabadságot és ugyanakkor az Úrban is 
szabadok vultak

Vajon érvényesülhet-e ez a szabadság 
egyidejűleg :i külső szolgasággal''

Lásd erre nézve az IKor 7.22 verset: 
az Úrban elhívott szolga az Úrnak 

szabadosa" A szenteknek tehát u legtelje
sebb szabadságuk vari. annak ellenére is. 
hogyha a legszigorúbb őrizet alatt tartják 
is őket fogságban, győztesek ők és fö
lényben vannak, bár legyőzött is. kiszol
gáltatott is állapotuk, ezenfelül u legdrá
gább gyönyöröket élvezik, még hogyha 
végnélküli bajok gyötrik is őket hallatlan 
kegyetlenséggel

Kicsoda a Szabadító?
Krisztus, Istennek Fia Szükséges 

ugyanis, hogy aki másokat megszabadít, 
ö maga szabad legyen és ne legyen része 
azokban a ba* okban, amelyek azokat szó 
rongálják, akik óhajtva vágyjak a szabii 
dulást. Az egé'Z világon senki más ehhez 
fogható nincs, nem is létezett más egyet
len korban sem Isten egyetlen Fián kívül 
Lásd erre nézve a János 8,36. versét, ő  
meg is tud szabadítani, azonfelül erre való 
képességénél fogva joga is van erre. 
amennyiben Ö valóságos Isten, továbbá 
velünk való közössége alapján is. ameny- 
nyiben valóságos eotber

Visszaélnek a keresztyen szabadsággal 
azok, akik a testi szabadság látszatára tö
rekedve hányaveti módon azt hangoztat
ják, hogy őket az Evangélium hirdetése 
megszabadította minden test szennt való 
kötelességüktől és feladatuktól, ennélfog
va megtagadják uraik, hitelezőik és felet
teseik iránt való minden kötelezettségük 
teljesítését.

Visszaélnek továbbá a keresztyén sza
badsággal még azok. akik annak ellenére.

hogy meg nem nyerték el a szabadság 
Lelket, sem a Sátán uralimi alól meg nem 
szabadultak, mégis ígérgetik a szabadu
lási mindeneknek: saját veit szabadsaguk 
alapján azt gondolják, hogy nekik minden 
szabad, s így a törvény szennt: közfegyc- 
lembe beleütköznek.

Visszaélnek aztan azok, akik kihasz
nálják az emben közönyt, nincsenek te
kintettel semmiféle emberi gyöngeségrc. 
sót vakmerőén megbotránkoztatják azo
kat. akik ilyenek.

_________A/. EGYHÁZ FT JE_________
Az Egyháznak, amely a Krisztus teste, 

kell hogy feje legyen, éspedig nem más 
honnan kapott, hanem saját feje.

Szükséges ugyanis, hogy minden test 
nck feje legyen, amelynek a test a Terem 
tő rendeléséből, alá van vetve

Így van az Egyháznak is feje, amit nem 
választ, hanem Istentől kap. mim számára 
adottat.

Az Egyháznak nincs több teje. hanem 
csak egy, mert hiszen az Egyház nem két- 
három- vagy többfejü szörnyeteg. Az sem 
lehetséges, hogy az egyháznak több. de 
egymásután következő feje legyen, me
lyek az előző fej halála által egymás után 
következnek Annyiszor kellene akkor az 
Egyháznak meghalnia, ahányszor fejétől 
mcglósztatik a halál által És annyiszor 
kellene uj életre támadnia, ahányszor új fe
jet kap osztályrészül. Fz a folytonos vál
takozása az elhalásnak és újraéledésnek 
éppenséggel szörnyeteggé változtatná azt.

Az Egyháznak azonban egy feje van, 
amely sajátja cs egyetlené. Sőt azonfelül 
bőségesen és hatékonyan elégséges min
denre. ami szükséges, Ugyanis e l ejnek 
Lelke és Élete van. Lelek, amely nem a 
világé, hanem Istene. É.Iet, amely nem 
földi, hanem mennyei.

Kell. hogy a fej kitűnjék, nemcsak 
méltóságban, hanem hatalomban és kor
mányzásban is.

Kell. hogy1 a testet ellássa Lélekkel és 
léuel. éspedig a test minden egyes tagját 
ugyanazzal a lélekkel c* vérrel, vala
mennyit a legteljesebb összhangban, 
mindegyiknek mozgását és működései 
irányítsa, az egészet üdvre vezérelje. 
Ilyen fej nélkül mi más a test. mint tehe
tetlen. csonka törzs.

De az Egyháznak van Feje. akiben 
mindezek bőségesen megvannak.

Ugyanis u l ej: Krisztus. Isten Egyszü
löttje. Aki Istentől, az Atyától adatott, 
mint minden egyébnél megfelelőbb és 
elégségesebb. Aki mindenben első. Aki 
minden előtt létezett és Aki által létezik 
minden. Aki által megadatik minden, ami 
szükséges, hogy a Test üdvösségre jusson 
és Akiben az egész Test növekedjek.
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Szülőfaluja a ma m ár elpusztult 
1 lorhi (Somogy vármegye). Tanulmú- 
nyail m inden valószínűség szerint 
Tolnán végezte, hol e lein te lutherá
nusnak nevelték, de azták Szegedi Kis 
István reform átus szellem űvé tette. 
Ezután küllőidre m en ts 1556. okt. 25- 
én a wittenbergi egyetemre iratkozott 
he. M agisteri címmel jött haza nemso
kára. és 155S - bán az Enyingi Tőrök 
János pártfogása debreceni lelkésszé 
tette. Itt 1561 nyarán püspöke lett a 
m ár clöbh kifejlődött tiszántúli egy
házkerületnek. Ebbéli működése örö
kös küzdelem volt H őbb a luthcriz- 
mus ellen folytatóit nagy harcot a  D á
vid Lcrenc cs Hcltai társaságában, 
akikkel és inasokkal együtt 1559. 
aug. lS-án Írásba foglalták hitclveikct. 
1562-ben egervölgvi. más néven deb
receni hitvallást állította össze, mely a 
róm ai katolicizm ussal szem ben kör
vonalazta tanaikat. U gyanez évben 
tett volt sikertelen próbát a török fog
ságban levő Szegedi Kis István kisza
badítására. A valóban nehéz küzdel
mek korszakához 1565-ben érkezett 
cl, am ikor ugyanis Dávid Ferenc 
megindította az aniitrinitaiius mozgal
makat, melyeknek egy elöfutárjával és 
sok m ás elv h irdetőjével, Arany Ta
m ással szem ben még 1561-ben d ia
dalm asan lépett volt lél M éliusz. A 
gyulafehérvári első hitvita eredménye 
most is őrá látszott kedvezőnek. A fe
jedelem  tekintélyes adom ányban ré
szesítette, m égpedig a debreceni 
nyom da jo b b  kaiba helyezése céljá
ból. A helvél irányt most m ár ezzel az 
iránnyal szem ben is m egszervezni 
legfőbb kötelességének tarto tta M é
liusz. s ezt meg is tette az 1567-i deb 
rcccnt zsinaton. Szükség is volt rá. 
mert János A igm ond  ugyanez évben 
véglegesen az. anlitrinitarízm us párt
fogójává szegődött, s úgy az ebben az 
időben lefolyt polémiák, mint azok a 
hitviták, m elyeket M élius/ék Dávid- 
ékkal ezután D ebrecenben kétszer. 
Nagyváradon még kétszer es G yula

fehérvárt még egyszer tartottak, mind 
csak az antitrinitariusok helyzetét szi 
lárditották meg, annyira , hogy a ti
szántúli részekre is kiterjesztették térí
téseik köret. Itt vitatkoztak azután 
M cliusz es követői Basiiius Istvánnal 
meg a társaival irodalmi téren is, de a 
B clcnycscn, Békésen és Sitnándon 
1570 folyam án tartott hitv itákon is. 
Vitatkozás! m odoráért u fejedelem  
kénytelen volt M éliuszt m eginteni s 
egyházi m üveire a cenzúrát elrendel
ni. U gyancsak 1570 ben a szenthá 
rnmság tanának újabb erélyes hangsú
lyozása végett zsinatra gyűltek össze 
annak hivei Cscngcrbcn, melynek em 
léket szintén megörökítette egy hitval
lás. Hasonlóképpen erről a tanról foly
tatott c!es hangú levelezést 1571 72- 
ben Dudith A ndrissal, de amely szin
tén nem  intézte el a kérdést. Utolsó is
m én  zsinata, melyet 1571. nov. 5-rc 
Nyírbátorba hivott egybe nem külön
ben az antitrinitariusok elleni volt

HETH í í  K Kf)NY(">R(if SI

Lírám, szent Atyám Krisztusban, ki 
tisztességre formáltál, teremtés elölt el
végezted rendit életemnek, betegséggel, 
nyavalyával megversz, hogy a te kedve
det. erődet, szerelmedet, mint édes atya 
a betegek komyűl való forgódásodba 
megmutassad, mint Lázári és sok hívei
det sok nyavalyákkal látogattad: kérlek.

a te akaratod és végezésed szerint, ha a 
te tisztességedre vagyon, gyógyíts meg, 
hogy teneked és a te híveidnek szolgál
hassak. és hálát adhassak; ha nem aka
rod. úgy legyen, amint jobb és liasznosb 
az én lelkemnek, tudom, hogy cl nem 
veszhetek ez nyavalyában, mert Krisz
tusra vetted az én kárhoztató betegsége
met és nyavalyámat. <í;s 53.) Ámen

G iinilnhtaiból

HÁT TÖKF AZ EMBER?

A megtérítés elölt hasonló az óem
ber a holttesthez és a tökéhez. De am i
kor mcggyógyíttatik a Krisztus igazsá
gával, Szent- [B. 3. v.J leikével és meg- 
új ittat ik az ember. Így jót aztán a Krisz
tuséból es a Krisztuséval cselekedik, 
amint a halálból feltámadt test cseleke
dik azután, hogy megéledt benne a lé
lek. amint Lázár járt és cselekedett azu
tán, hogy fel támasztatott. így am ikor 
az emberben ott v an a Krisztus érdeme 
és igazsága, akkor ő is tehet lelki jól. 
Az Isten magva gyüm ölcsöt terem 
benne. I. Ján 3.. Kol. 2.. L.f 5.

Kit SODAAZ ÚJ EMBER?
Az, akin ott van a Krisztus képe. akit 

Krisztus Atyja kegyelméből szent I élek 
által véreben újonnan szült, bűneit meg
bocsátotta es az (> javaiban részeltette, 
hogy éljen és Istent dicsérje. Kol. 3.
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M ai Arcok J U t l f i S Z A T T I L A
fPl TfSZAfRI l ÖK fs LÜLKfSZ

Juhász Attila 1951-ben került Debre
cenbe Mint fiatal mérnök teli energiá
val és alkotókedvvel végezte munkahe
lyi feladatait. Rövidesen meg is bízzák 
egy igen nagy munkával, mégpedig a 
debreceni Hütőhá? építés vezetői fela 
dalával Majd meghívtak műszaki-tanár
nak a Dehrcccni Építőipari Icchntkumba 
ahol igen sok építészt nevelt. A munkahe
lyi feladatok mellett egy percig sem feled
kezett meg a felülről kapott megbízatásá
ról. a lelki munkáról. Különösen a fiatalo
kat. az egyetemistákat karolta fel. és laká
sán olykor 2 1 csoport bibliaóráit ve
zette és szervezte feleségével, aki hitben 
elő gyermekorvos. Közben voltak nehéz 
idők is. de a feleségével derekasan visel
ték a megpróbáltatás éveit

Nem taníthatott, „vallásos meggyo/o 
desü nem nevelheti az ifjúságot, nem mű
ködhet pedagógiai pályán" így ismét a 
gyakorlati építészet került előtérbe, és is
méi alkotott példamutatóan Mar közel a 
nyugdíjas korhatárhoz határozta el. hogy 
elvégzi a teológiát levelező tagozaton 
(nem azért, hogy nem len volna elég bib- 
liatsmcrctc, vagy lelki intelligenciája), 
hanem azért, mert ,.a hu mellé ragassza
tok tudományt” lehetősége 1978-ban nyílt 
meg 1984-ben kapott végbizonyítványt.

Juhász A Ili la a Debrecen Kistemplomi- 
Ispotályi Egyházközség presbitere, ahol 
felelősségteljes munkát bíztak rá, a Kis- 
templom belső felújításánál, mint műszaki 
ellenőrre, Egyébként Hajdúban. Szabolcs
ban alig van templom, vagy parókia, ahol 
ne végzett volna önzetlenül ellenön. 
szakvclcmcnyezési munkát. Jelenleg a 
nyugdíjas éveit cli, de a szakmai és lelki 
munkát egyaránt aktivan folytatja. Debre
cen egyik kültelki részén, .i Tégláskertijén 
lelkészt munkát végez, felesége pedig 
ugyanott hitoktat és „kátézik”.

Beszélgetésünk alkalmával élete több 
eseményeit a következők szerint foglalta 
össze:

A gyermekéveket Budapesten. Récé
ién. Debrecenben majd Dcscn töltöttem. 
Iszonyú ostromot éltünk át Budán. Pesten 
érettségiztem 1945-ben. amely útin az 
inílaciós idők alatt „gyakorlati" építész
ként. mint segédmunkás heti I kg zsír bé
rért dolgoztam.

Pccclen jártam ifjúsági alkalmakra, 
ahol már a hitrejutoti fiatalok akkor in
kább niaccrálásnak tűnő bt/nógatása
késztetett cgy-egv kis biíntudatt lépésre. 
Nagy lókési jelentett az 1946 évi szárszói 
ifjúsági konferencia. Ott már meggyőzött 
isten a megtérés elkerülhetetlenségéről. 
Utána talán egy Ítéltei egy otthoni esti 
Igéről (az Ur az én s/ahadítóni. bízom és 
nem felek... f.zs 12,2) elhittem cs tudtam, 
hogy ezt most az Isten mondta, nem lehet, 
de nem is kívántam visszabcszclnt. Más 
nap már én is az atyafiak között voltam.

A nehéz egyetemi évek csodaszép idők 
voltak, eltekintve szüleim elvesztésétől. 
Két év a Fébé szerctetéack szárnyai alatt, 
két év egy Bcthán ia - szobában, kemény 
munkával Közben próbaszövetségesként 
tanulva a hivő élet kezdő elemeit, főleg dr. 
Fcrcnczv Jenő bácsi „lábainál". Budapes
ten a Gyulai Pál utcai gyülekezetbe jártam. 
Rövidesen szolgálhattam Pccclen, majd 
Budán a Tündér-hegyi és a Budakeszi Tü- 
dőszanutórium bihliaórátrtak vezetését híz
ták ram. Voltam „botcsinálta" karmester, a 
péeeii énekkarra) szolgáltam vasárnap dél
utánonként, és az evangelizációs alkalma
kon Majd Patyra küldettem 1949-ben 
megizerv c/rti akkor mar nem Bcthán ia 
közösséget, és tartani az órákat,

Az egyetem elvégzése utáni éveket, a 
munkát és a szolgálatot Juhász Attila így 
összegzi

Mádra kerültem, ahol egy nem kis 
építkezés feladatát lattant el. A lelki szol
gálatot i> fontosnak tartva püspöki en
gedéllyel a szerencsi, golopi, tállyai. 
korláti. vizsolyi, novajtdrányi gyülekeze
tekben különféle szolgálatokat végeztem 
a hétvégeken.

1951-ben kerültem Debrecenbe, cs itt 
előbb egy laktanya, majd a „nagy" hűtő 
ház építkezésén dolgoztam. Azonnal be
kapcsolódtam a Kőtemplom akkor nagy
termében működő (volt Bcthánia) gyüle
kezeti közösségbe, és a dr Szele I ibor 
professzor által vezetett „egyetemista 
munkába. Az egyetemisták alkalmainak 
először a Mester utcai egyházközség lel
kipásztora Berenyi József adott helyet 
Majd az idők szorításában a Református 
Kollégiumban '.ártottuk az órákat, míg az 
akkori esperes bejelentette megszűnésün

két Ezután kényszerű illegáctoba vonul 
tünk. tóbh csoportban (de egymásról 
„semmit sem tudó” ) 5 7 fos tmaközössé 
gcket s/.eive/tünk. Kifejezetten veszé
lyeztetett körülmények között találkoztak 
a csoportok vezetőt is. havonta egy szer 
közös előkészítőre Ez a szervezet is 
1958 ig működhetett. Bkkor rendűn (ref.) 
felügyelet alá kerültem 196(1. április ! -ig 
Állásvesztés! Ezekben a nehéz években is 
éreztem Isten szerel etet és gondoskodá
sét. új állást kaptam, előbb műszaki elő
adóként dolgoztam, majd építész-főmér
nöki poszton egészen nyugdíjazásomig.

A négy évtized alatt számtalan temp
lom és parókia tervezési építésvezetői, át
alakítási. vagy tatarozás! munkáinak ve
zetését. irányítását végeztem Nem egé 
szén „ingyen" Ott vállaltam és vállalok 
tlven munkát (ahol bérként) tgcszolgála 
tót is végezhettem cs végezhetek Ré
szemről ez természetes, mivel több évii 
zeden keresztül másképp nem is juthattam 
volna ..szóhoz", pedig az egyetemes pap 
ság akkor is tantétcl volt ..

Ismeretes, hogy a Debreceni Kistcmp 
lom a város egyik legrégebbi temploma, 
cs eléggé leromlott, elhanyagolt állapot 
bán volt Néhány eve született meg az 
egyházi és városi vezetők döntése, hogy 
felújítják, korszerűsítik Őszintén mond 
hatjuk, hogy soha ilyen nagy felújítást, ja
vítást a templomon nem végeztek. Igazán 
a belső cpitési szakasz művezetésében ve
hettem részt. A munkálatok már befeje 
/ékítek, arról, illetve a háiaadó istentiszte
letről annak idején a Reformátusok 1 apjá
ban i» beszámoltunk.

Az egyházközségünkben továbbra is 
várnak ránk felújítási, átalakítási munkák 
különféle épületeken, amelyek között 
visszakapott épületek is szerepelnek 
Ezek még sok évig eltartanak De előt
tünk a Debrecen Tégláskerti Templom lé
tesítése és építése.

További terveink? Eddig ts Isten kezé
ben voltunk. Ha már megtanultuk: utunk 
az engedelmesség, a terveket Ö készíti. 
Ezt kivonjuk ezután ts. a keresztyén élet 
vezérigéjével „legyünk magasz.talásánt az 
Ó dicsőségének"

Széles Lajos 
Debrecen
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„s< SÁ3 ü Á S > ”
KÁLVIN
A Z  E M B E R R Ő L

Mióta Isten megteremtene a világot nincs kés egyforma ember, sőt két egyforma 
hópehely sem. Minden és mindenki más! Az is iga/, hogy mióta bünbeesett az ember, 
azóta (sajnos) a gyűlölködés, ellenségeskedés ürügyéül szolgált cs szolgái akármi, ami
ben a másik ember különbözik. Fnnek oka bűnös szivünk' Igaz, amit a Hcidclbcrgi Ká
téban olvasunk: ..hajlamosuk vagyunk felebarátaink gyülölésére" Csalárdabb az em
beri szív mindennél: elhiteti az emberrel, hogy az adott ürügy a gyűlölet valódi oka' . 
Pedig fordítva van az újjá nem született (óemberi) szív keresi, kit gyűlöljön, kire. vagy 
kikre zúdítsa a benne levő keserűséget. . Ma azonban nem azt a kérdési teszik fel

Gyűlölöd, vagy szereted a felebarátodat? hanem azt. hogy Iisztclcd-c a „más
ságot"?

Ne szcgyelld testvér, ha erre a rafináltan megfogalmazott, ugyanakkor ostoba 
kérdésre hirtelencbcn nem tudsz mit válaszolni! A kérdés oly hibás és értelmetlen, hogy 
nem lehet rn igennel, vagy nemmel válaszolni' Mintha azt kérdeznék: szereted-e a jó és 
a rossz gyümölcsöt egyaránt...?

Más a magyar és a német, más a fehér ember és a néger, más a férfi cs a no... Sok 
mindenben más, de ulapjaban véve mégis azonos, mert egyaránt bűnös, kegyelemre 
szoruló. Jézus Krisztus nélkül elveszett é le t Őbenne viszont ..Nincs zsidó, sem görög, 
sem szolga, sem szabad, nincs férfi, sem no, mert li mindnyájan egy vagytok a Krisztus 
Jézusban" (Gál 3,28) Kétezer évvel ezelőtt a fenti „másságok" iszonyú különbséget je 
Icn'cttck ember cs ember között! Egyértelmű tény. hogy hatalmas falak omlottak le 
Krisztusban!

f>e nem rombolta le Urunk u falukat 
a hit és a hitetlenség, 
az elő Isten tisztelete és a bálványimádás, 
a szeretet és a gyűlölködés, 
az engedelmesség cs az engedetlenség, 
a becsületesség cs az álnokság, 
az igazmondás és a hazudozás.
i tiszta szerelmi vonzalom cs a természetellenes nemi eltévelyedések között ... És 

így tovább...
igaz, nem a bűnös embert ítélte el Jézus mint a farizeusok tették -, hanem a bűnt 

magái, i bűnös embert viszont megszabadítani jött L)c nemcsak a hun következménye
itől. hanem magátol a bűntől is! A mellette megfeszített latornak adott bűnbocsánal nem 
a rablógyilkos életmód igazolása...

Éppen ezért megdöbbentő és elfogadhatatlan szántunkra az a liberális óhaj, hogy 
olyan „egyenrangú" hitnek tekintsük a bálványimádás, vagy az okkultizmus kategóriá
jába sorolható pogány kultuszokat ívagy az úgynevezett „ateista meggyőződést"), mint 
a más fclekezetbc tartozó keresztyén testvéreink hitét!

Nemcsak minket, keresztyeneket, hunéin minden eper/esu ember is megdöbbent 
ezeken túl a másik liberális törekvés, hogy egyneműek homoszexuális együttélését „há
zassággá" nyilvánítsák! . Miután ugye az is két ember társulása, csak éppen más", 
mint a „hagyományos" házasság . Mármint őszerintük

A gátlástalan szabadság filozófiája szennt sem a bálványimádók, sem a szcllemidé- 
zük. sem a homoszexuálisok nem bűnösök, csupán „mások ' ..Kisebbségét" alkotnak

mondjuk mint a német, vagy a szlovák nemzetiség. Ily módon legalizálják a bűnt. 
meg u perverzitást is! A „másság" címszó alatt tehát összemossák a természetes emberi 
k ülönbözőséget a természetei lenesen mással!

Az ördög egyik bibliai neve: diabolos. vagyis összezavaró Isten Lelke viszont he
lyére teszi az összezavart dolgokat Megtanít rá bennünket, hogy e! tudjuk választani az 
igazat a hamistól. Megkülönböztetjük az össze nem tartozó dolgokat. Helyeseljük az 
emberi szabadságot, tiszteljük minden ember nemzeti hovatartozását, nem akarjuk sajá
tos szokásainkat másokra kényszeríteni, egyenértékű társnak fogadjuk cl asszonyainkat 
(meg a presbitériumban is'), de nem helyeseljük a HŰN gátlástalan szabadságát, ak 
kor sem, ha „MÁSSÁG" nak keresztelik el!

Az ember nem tekiiöshéka

„Az egcsz emberi nemzetet tetötöl-tal- 
pig úgy elborította a bűn. hogy attól egy 
része sem mentes " (II 1.9). Akik az 
emberi értelmet felértékelik, vagy úgy vé
lik. ezt a bűn érintetlenül hagyta, megdöb
bennek ilyen mondatain: „Elménk Isten 
dolgaiban egészen vakká, tompává lett. 
csupa sötétség" (II 2 19), „Magát az érte 
lemnek varát is elfoglalta a káxhozatos is- 
temeknség" ( lo ) . „Nincs egyebük, csak 
a bún" (II 2.27). Az ember azonban a bűn
eset ellenére is megmarad embernek és 
bár Isten képe összetört bennünk, még
sem szűnt meg egészen .„Az ember nem 
teknöshéka"

♦
A légy erősebb, mint az ember?

A bűnre nem kell senkit tanítani, mert 
ebben született mesterek vagyunk. „Nincs 
senki, aki ebben ne lenne igen ügyes" (Pr. 
/.Solt 119,5) Nem kíméli az emberi érzé 
kenyseget. amikor ezt mondja: „Az un. 
emberi erények mind megannyi bűnök, 
amelyeket Isten kárhoztat" (7. Pr ITim). 
„Még cgv légy is kitérit utunkból" (CR 
82,55)

*
Önmagunk helyes ismerete

Az ige tükrében, a Szentlélek világos 
ságiban ismerhetjük csak fel Istennek a 
bűnösökhöz aláhajló irgalmát, de egyúttal 
bűnös önmagunkat is Szentlélek nélkül 
az ember hiúsága megsértődik, ami maga 
i> a hun jele és annak bizonyítéka, hogy 
találva érezzük magunkat. Kálvin szennt 
az embernek az igétől és a Szcntlélcktöl 
lüggctlcnül hamis képe van önmagától 
Reformátorunk az embert soha nem ön
magában nézi. mint a humanizmus, ha
nem mindig az Istennel való viszonyában. 
„Mivel szivünk mindig hóbortos és alá 
van vetve u tévedésnek, soha nem alkot
hatunk helyes ítéletet saját ismeretünkkel 
az emberi természet felől" (CR -55.91). A 
görög filozófiának az a követelése, hogy 
„ismerd meg magad" eleve teljesíthetet
len. mert Csak Isten igazi megismerése te
szi lehetővé önmagunk helyes ismeretét 
is Mindkettő Isten ingyen kegyelmének 
ajándéka, a Szentlélek adománya az igé 
he/ kötötten,

kövespataki László
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A Z  IGE SZERINT R EFOR M ÁLT 
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FONTOS HATÁRIDŐ
Kedves Testvérek!

J te tf  Xpsem tMóMjfenéat k  mktt at Ittrr. Igtft szerint nfirm iú gfükkpetm k. ilráhoe 
fasmíúan. íflídaéte t o .  XhlátHitt K-'nt'n- {pppi a Szent Ifű tjt ej vw .i nrnteil* scoiglia-
lát.

i& plekfU ttinktgj resce azonban tíkftapum zdrtt egyház utujgaban, > JJlrkftiatnf vált. mert 
nem indult tímissziót vjágüí.Va ketxdbbérr.

Amerutyirm gyülekpetebv. vajában ac Isim !gtjt sezrm rrfurmlk gyiUekezeukkí ktuim ak 
atbtl át &  otthoniak, a m nfjfrxxútagg UlcfMtKKa "u t^u  aUpotabú. a kpughms iesllésUia 
Sutáit*’, a scrzczaktírttxUfbed at rgnry krrsrsébe. Ikhez 3 doity k fü  tt.nidsüg, miíaag, árud

1tuo T^isertusgyűíekycete tehát ac Irw i Igéje szenti rtj orm itgyüítsjza a szélei áldása 
obit tí, mégpedig a szo ig ilm k^tícstyéten . Innekmegftíeláen agyúlrkecet dyrákfsíjóí’, 
pápoifóL próféidkfólis tm űóíksl iOá nrp. yyrm.mak szobáinak. ea/yvtuum p td k  a pi-

Soífieíy&tt acélszettéen ezeket at. ajándékeftvt Ícszútjtettík_á ítífeciszolgálattá. így Snt a 
leüpe egywgj ktriHui. pappá, prófétává ét tanttrstí. 'Mbtdenkiat egynek, szolgál u  ígyprdg 
ta b u la ti^ , E zákt/a  gyúlcipet ( js k ^  mond. a leOjsz ped^ túherheíL Így a scogáCaul vaí- 
utnuk. fart

fe íke2  istrammkj fogy a itíkfsct xofeáüt irc sokfrríyiitt nem jrS tl meg ac tstrn Igéje szerva 
refonúk gfúlckfzet jgéroftneif. mm béliátiarwl szende ip á it ap/mlssaí UOjsz ésg.-üúkezar 
l/gy énéit-rendszeri’\

Jézus Krisztin gyul/ixzrt/bcn. > fgy ac Isten Igcje szerva rtfoemlhgyiXtírteécti az $cftá- 
detds és a leHjandaczs m a  szolgál hegy a gyülekezess tagoijtfaU cuk ajándékaikat. aro- 
jfer hálás scwtíftStaszná^dk.

Gyúlekfcetesnk egy resztben, artmban ez a szemétyes ís  kácás*gift$tdttes* a (eHj a)iándékpi- 
neitítmrad. Ac istentisztelet stán némi és férur'ipvztyéneplepnek.Üa tarybnvifad

Arra van tehát szitkáig, fagy a gyülekezni tegpkótüpiku igtftlszabaítto értjét, ac yehtOfs - 
tás és úfckpvetés áldását!

(E néhány tétek rttgváutá;.ra ajáníjuKfrrsbiUT •Testvtnbiknek alapját a nemet rrfonesUus úri- 
kész, JL Dalom: (jyúieígzetm k  - Jézus 'Krisztus gyülekezete,' c. búsa íjpexdl

-6 -1

Keresztyén szabadság -  sátáni szabadosság

«• • i' •• turváálkáut '

Október 30.

November 6.
November 13.

November 20.

November 27.
December 4,
December II.

Előadássorozat lesz a Rád:ji Kollégium Diszietmébon hétfő M énként ’ órai kezdettel 
tBudapest. IX. Ráday u. 28. II. cm /

l-OfrT&
A sorozat g<udája is  a legtöbb téma eUasUja: ' j  |

Dr. Páthrgyi Perem  - <étíw 3S>\hZ*X+&Cám)0)K',

Líbcnalizmus a kémiai és a szellemi mérgek fogyás/ 
tása terén
Liberalizmus a nemek közti érintkezésben 
A felborult teremtési rend I.
Feminizmus és homoszexualitás 
A felborult leiemtési rend II 
Élettársi kapcsolat és nyitott házasság 
Liberalizmus az emberölésig (az abortusz-kérdés) 
Vallási liberalizmus, hamis ökumené 
„Szabadságra vagytok elhíva" (íialala 5 .13 I

KARÁCSONY I SZ Á M U N K  LA P
Z Á R T Á JA  1995. n o v em b er 6-án 
lesz. A ki karácsonyi tém ájú  cikket, 
v e rse t. írá s t sze re tn e  közölni, a/, 
legkésőbb novem ber 6-ig kü ld je  meg 
anyagát szerkesztőségünk cím ére

Köszönjük!

A  „PrrstHSrr' rim (l lap s 
Maeva> Református Presbitert 

5/ty.Tlsés
hivatalos időszaki lia<lvi-iyj 

Mcgldeilik í-.tMilf hal alkalixnnvtl, 
A  »/crkr<7lrtt)itmisAí! 

l ) i  B odolayCÍ/a.
Dr. Riloók Zsigmond,

I Icsyi-Fiitiíís István. Papp VTitrxw. 
Vámloi I A 'jla. Kíivr-spauk. I .ss/lil 

relckív wrlscs/tő; Beko’i la  jós 
M c tó s  kiötlő: Nagy \  r t r n i  jö/sel 
S7i tki-./tZisry, Magyar Ketom U in 

Presbiteri S/övnséy Irodája, 
109.? Budapest. Ráday v Z8. 

telefon JIB -0260 
A U p  a fenti címen Írásban vagy 

telefonon « rt¥g»endt--*i«(5.
Az lyjyijnl vUVinséM díj hrlfAldre 
é»i 210. Ft. ktlltofori- (a seluttk 

h-Káros országokba' 390 Ft. 
eutdpa Os a u-ngervolúl nCb 

rxwAgaiha IMS A/efotiicfou dij 
t sekken fizethető: .Magyar 

Református Prysbilc*. Szövetség*, 
Budapest. Nzemctyrsm i-. 

beii/sshelő Szövetségünk ItodáfilM/r. 
lapunk ítnmattóvái szolgáin 
adományaikat is köszönettel 
fogadjuk a Kífpát^nedonro 

református >;yuli kezelei 
i*  presbilO»Hjnui nevében! 

Kiszólt a Typnprpss Xá 
nyom diúhan

Felelős vezető: Kovács liálxv 
Fgy píkdány Ara: 40. Ft.

K E D V E S 11 SIN  ÉR I K!
Kérjük, hogy aki még 1995. évre nem 

tudta rendezni a presbiteri tagdíj, itt. az 
újság árának befizetését, szíveskedjék 
elküldeni.

F.gy csekken több testvér is befizet
heti. de kérjük a neveket és az összeget (a 
csekk hátoldalán) részletesen Icitünfrlni.


