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A7 adventi estéknek különle
ges hangulata van a Pápai Refor
mátus Gimnáziumban. Többszá- 
zan tanárok-diákok kuporo
dunk le a tornaterem szőnyegére, 
néhány szál égő gyertya köré. 
Apró jeleneteket mutatnak be a 
fiatalok, történeteket, verseket 
mondanak el és enekelnek. éne
kelnek. énekelnek. Együtt vagy 
kisebb-nagyobb csoportokban. 
Kiséret nélkül vagy gitár, hegedű, 
illetve fuvolaszó m ellett. Néha 
több szólamban vagy kánonban. 
Zsoltárokat, régi és új dicsérete
ket, vallásos ifjúsági énekeket, 
népdalokat. Nem szervezi-rende- 
zi senki. Valaki elkezdi és a töb
biek csatlakoznak hozzá. Hol vi
dám an. hol befelé fordulva, de 
érezve Isten és egymás közelsé
gét. az. együvé tartozást. Azt. 
hogy az életben az a szörnyű és 
az a csodálatos, hogy minden 
perc csak egyszer és csak egyfé
leképpen élhető meg.

Ezért nem mindegy, hogy Is
ten egyik legnagyobb ajándékát, 
a gyermekünket hol, mire és ho
gyan neveljük. M agára hagyjuk- 
e őt drága játékaival, a televízió

kétes értékű, vibráló képeivel, az 
utcán hozzácsapódó ism eretlen 
gyerm ekekkel. Vagy: kézenfog
va elvisszük sétálni, bevonjuk öt 
a ház körüli munkákba, és estén
ként leülünk az ágya mellé ..m e
sélni” . beszélgetni, énekelni, 
im ádkozni. Az sem mindegy, 
hogy milyen iskolába járatjuk. 
O da-e, ahol csak gyerm ekm eg- 
örzöhely van, jobb esetben pró
bálják edzeni a testét, nvilogatni. 
fejleszteni az értelmét, vagy oda. 
ahol minden em berileg elkövet
hető! m egtesznek harm onikus 
testi-lelki-szellemi fejlődéséért.

Ma még nagyon kevés helyen 
van reform átus óvoda, pedig 
egyáltalán nem  mindegy, hogy 
milyen lelkűiét veszi körül a kis
gyermekeket. (Hála Istennek, sok 
önkorm ányzati óvodában tarta 
nak lelkészeink ..hittan-foglalko
zást". Az erre járó  gyermekek, ha 
szívesen tették azt, bizonyára is
kolás korukban is jelentkezni 
lógnak hittanra). Az államosítás 
előtti több mint ezer református 
általános iskola helyett eddig 
csak huszonegynéhányat indítot
tunk újra.

Nem lenne többre igény?
Sőt, hiszen tizenhét középisko

lánk mindegyikében sokkal több 
a jelentkező, mint ahány férőhely 
van. Most, amikor a sajnálatosan 
csökkenő gyerm eklétszám  és 
anyagi nehézségek miatt egymás 
után csukják be elsősorban kis
településeken az általános isko
lákat, áldozatokat is vállalni kész 
gyülekezetek alkalmas pedagó
gusok bevonásával jónéhány 
faluban-városban átvehetnék az 
önkormányzattól az iskolát vagy 
próbálkozhatnának új iskola szer
vezésével.

Sok helyen a presbiterek példát 
mutatnak iskoláink tám ogatásá
ban. M indenekelőtt egyéni és kö
zös im áikkal, szem élyes példá
jukkal (nem csupán arra ügyel
nek, hogy rokonságukban, isme
retségi körükben m inden gyer
meket megkereszteljenek, beíras
sanak hittanra, járassanak konfir
máció előkészítőre, hanem szer
veznek a fiataloknak a fogada
lomtétel után is különböző fog
lalkozásokat. konferenciákat, tá-

(Folytatás ű 2. oldalon/
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(Folytatás a I. oldalróll

borokat és segítik ökot abban, 
hogy megtalálják az utat valame
lyik reform átus középiskolánk
ba). A gyülekezetek és a ..rcfis" 
diákok kapcsolata továbbra se 
szakadjon meg. A fiatalok gyülc 
kezetlátogatásai és a gyülekeze
tek iskolalátogatásai, a /  iskolai 
énekkar zenekar-szín játszókor 
vendégszereplései, a gyülekeze
tek pén/beni és term észetbeni 
adom ányai számos alkalm at k í
nálnak a kapcsolatok ápolására, 
elmélyítésére.

A református iskola nagy lehe
tőség. M indenekelőtt arra, hogy 
ebben az értékscmlegesnek hazu
dott. összekuszálódoti világban 
örök isteni-emberi és erkölcsi ér
tékeket tárjunk a fiatalok elé. 
őket a tudással együtt a hit aján
dékának elfogadására nevelve, 
általuk újuljon, erősödjek meg 
egyházunk.

Minden református iskola tar
tozik legalább egy reform átus 
gyülekezethez, és minden gyüle
kezet tartozik legalább egy refor
mátus iskolához.

Karácsonykor gondoljunk arra. 
hogy Jézus Krisztusban m ind
nyájan testvérek vagyunk. Nök- 
fértlak-öregek-gvermekek. Fele
lősek vagyunk nem csupán ön
magunkért. családunkért, hanem 
nagyobb közösségeinkért gyüle
kezetünkért. iskolánkért, szere- 
tetintézm ényünkért is. Jakabi 
igényességgel: ..akt azért tudna 
jó t cselekedni s nem cselekszik, 
bűne az annak".

Köszönöm Uram. hogy m in
den nap új lehetőséget adsz jót 
cselekedni.

KARÁCSONYI IMA ERDÉLYBŐL
Fdes jó  Atyánk! bocsásd meg ne

künk, hogy karácsonyvárásunkhan is 
olyan sokszor a magunk belátása szerint 
keressük a szere tetet és a békességet.
Fénnyel, ünnepélyességgel próbáljuk f e 
dezni lelki sivárságunkat, s jókívánsága
ink csak üres szavak

l  égy kegy elmes hozzánk méltatlanok
hoz és bűnösökhöz. mint hajdan az első 
igazi karácsonykor, és taníts helyesen  
keresni Sem  külsőségekben, hanem ki
tartóan és hódolattal. Sem  túlharsogva 
egymást, hanem elcsendesed ve. hogy 
meghalljuk az Ige útmutatását és biztatá
sát és reánk szálljon és bennünk marad
jon a Jézus hozta szeretet és béke. Ámen.

Gtfi’tIckt'zeti kisszótár

ÜDVÖSSÉG,
ÜDVÖZÜLÉS

Üdvösség alatt Isten jelenlétének. Istennel való közösségünknek átélését és megta
pasztalását értiuk Az üdvözülés kivánságmcntcs boldogság, az emberi lét végső betel
jesülése.

A lelki mélységet is magában foglaló cinben élet megvalósíthatja a belső békét, az 
időleges boldogságot, de nem ez az üdvözülés célja Az ember akkor üdvözöl, ha föld) 
ciciében hitközösségben él Istennel, a végtelennel. Az ember ts részese a végtelennek, 
így Istennel való közössége nem idegen számára Először elfogadja u bünbocsánatot, s 
Jézus felkínált kegyelmében részesül, majd igyekszik minél közelebbi kapcsolaiha ke 
rülni Vele. Í z a Lelek állal, imádság é> gyülekezeti egyűttlél révén lehetséges,

A teljes boldogságot és a kitűzőn eél. az üdvözülés elérését Isten kegyelméből kap 
tűk. s végül az ember Isten dicsőségében részesül.

Az t j szövetség tanúsága szerint Jézus Krisztus az Ószövetség Ígéretet teljesíti be. az 
üdvösség útjának hirdetője és a/ üdvösség adományozója. Isten birodalminak földi 
képviselője.

Jézus az üdvözüléshez vezető utal a Hegyi Beszédben (Mt 5,3-12) Roldogmondá- 
sok-ként is ismert , tudtunkra adja. Lz saját fordításban és átdolgozásban így hangzik:

Boldogok, akiknek van lelki igény ük, mert övék u mennyország.
Boldogok a szenvedők, mert ők vigasztalást lelnek.
Boldogok a békességre törekvők, mert tekintélyük lesz a (üldün.
Boldogok a / igazságra vágyók, mert őket részesítik benne.
Boldogok az irgalmasok. mert ők is irgalmat nyernek.
Boldogok az igaz sziviíek. mert Ők tapasztalják Isten létét.
Boldogok a békességteremtök. mert őket Isten gyermekének szólítja.
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyország.

Isten kegyelmében mar itt a földön nap mint nap részesülhetünk, vagyis az üdvösség 
előlegét elnyerjük, de Isten kivételesen nagy ajándéka mégis halála után vár 3 / ember
re. Ha hittel hiszi és vallja, hogy Krisztus áldozata érte (isi történt, és megváltotta 
llleidelbcrgi Káté 21 kérdés-felelet), akkor bizonyara nem alaptalan hitben való re
ménysége. hogy Isten meglepetésekben gazdag, végső kegyelmi állapotba helyezi.

Földi kegyelmi ajándék pl.: a lelki nyugalom, a belső béke. az áldás, a vigasztalás át
élése. dl. megélése, és az imádkozás révén megvalósuló közösség Istennői.

Mindezek birtokában egyre nö a remény a kitűzött cél elérésére, a végérvényes üd
vözülésre. amely az örök életet jelenti, s  az írás szerint a kegyelem ajándéka.

Végül i> az ember hite áltat, Isten kegyelméből üdvözíti
I)r. K á lm á n  A tt i la H inter Silvia
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Ü n n e p  v á r ó

M o h á c s  h e ly e t t  f e l tá m a d á s t !
Az évszakok váltása során elérkeztünk 

■i fenyőillatú, oly sok varázslatos szépet 
ígérő, gyerekkorunkat felidéző, kará 
Csonyt váró adventi időszakhoz. Drága 
Advent, köszöntünk! S köszönjük Gond 
viselőnknek, hogy ismét megadatott gyer
meki életünk tiszta ártatlanságban megélt 
csodájának újbóli áMlésc. Tudjuk-e fele
lősen átérezni c nagyszerű esemény jelen
tőségét. s ennek megfelelően értékelni a 
kegyelmi ajándékot, melyet valljuk be 
érdemtelenül kaptunk Istenünk szereidé
ből? Sokat vetkeztünk az elmúlt évben is 
és minden fogadkozásunk ellenére sok 
esetben erőtlenek voltunk a jóra. esendők, 
és hajlamosak a rosszra, a bűnre. Sokszor 
megfeledkeztünk a törvényekről, és sokat 
botladoztunk a keskeny úton. megfeled
kezve a szeretet gyakorlásáról,

A világi hatások, mindennapi gondja 
ink sokszor feledtették keresztyén életvi 
telünket, a szeretet átélésé; és átadását 

Presbiter Testvéreim! Nagyon komoly

önvizsgálatra van szükségünk.

hogy tiszta lelkiismcrettc! ünnepelhessük 
Krisztus l tunknak áldott születését. Va
jon hányán leszünk hófehér temploma
inkban az örömhír közlésekor, a ..békes
ség a földön a jóakaraté embereknek" an
gyali híradásánál? 8 10%'.' t s  szomorú
an kérdezzük, hol vannak a többiek, a 
többség, akikhez nem ért el a harangszó? 
Akiknek közönyét még i szeretet testté 
válása sem tudja áttömi F.s ez már a mi 
felelőssegünk is. Presbiter Társaim! Mit 
teszünk annak érdekében, hogy az üressé
get csökkentsük, a közönyt, a sivárságot 
jó szóval szelídséggel mérsékeljük? A 
s/eretetet, a soha el nem fogyó űröm for
rást kisugározzuk-e önmagunkból, hogy 
jobb és szebb legyen szükehb, majd tá 
gabh környezetűnk? Családunk, egyhá
zunk. társadalmunk, magyar nemzetünk?

Meg tudjuk-e valósítani, magunkévá 
tudjuk-e tenni ;i Hegyi Beszéd nagy pa
rancsát: „Szeressétek ellenségeiteket, jót 
tegyetek azokkal, akik gyűlölnek titeket. 
Áldjátok azokat, akik atkoznak cs imád
kozzatok azokért, akik titeket bántalmaz
nak!" (Lukács 6,27-28 )

Milyen nagyszerű, de mégis milyen ne
hezen megvalósítható feladat, parancs, 
íg y  házunk Feje hagyta ránk, hogy szebb 
legyen a világ cs jobbak legyünk mi: a te
remtés kuronái! Mit valósítottunk meg be
lőle.' Szeretjük magunkat „szent" egoiz
mussal. a gyűlöletre hatványozottan 
visszavágunk, a rosszra rosszabbak le
szünk. és a jó tettre sajnos hálátlansággal 
válaszolunk Pedig a fentiek megvalósítá

sához nem kell világi töke. pénzügyi be
ruházási művelet. Szekularizált életünkben 
minden a pénzügyi, banki világ kegyeitől, 
támogatásától tügg. melynek terhet erez
zük életünk, gazdaságunk minden terüle
tén és nem mindig tudjuk cltogadm. Jézus 
ennek megvalósítását a Hegyi Beszédben 
a szeleteire alapozza, függetlenítve köve
tőit a világi nehézségektől, akadályoktól.

Kedves Testvéreim! Presbiterekként 
elsősorban

éljünk c drága lehetőséggel 
cs fenntartás nélkül adjuk át 

magunkat a krisztusi felhívásnak,

mellyel sokkul többek, gazdagabbak le
szünk Általa. Társadalmi zűrzavarunkra, 
gazdasági nehézségeinkre csak ez lehel az 
orvosság, mert a politikai-, közéleti cső- 
dadoktorok sajnos a látottak, tapasztal
tak nem adtak gyógyírt. Ha új jobb vi
lágot (I j eget és új földet!) várunk, ezt 
komolyan kell akarni, sőt tenni is kell ér
te. !>e ehhez új ember is kell, új szemlelet 
és gondolkodás, mert a régi módon nem 
lehet ú jat teremteni.

Fhhcz tudom, véges a mi emberi aka
ratunk és erőnk.

Segítségre van szükségünk.

Ezt nem különböző politikai pártokban, 
egyesületekben kell keresni, hanem vissza
térni őseink Bibliájához, az klet Könyvé 
hez és lebom h i a golgotái kereszthez, kér
ni a megfeszített, maid feltámadott Krisz
tus segítségét’ Ö itt van közöttünk, csak 
meg kell keresni, mert erre vár: „Az áldott 
orv os közeleg, a drága főpap, Jézus!"

Hiszed e Kedves Testvérem, hogy ü  a 
megoldás ebben a helyéi nem talaló. egy
más ellen acsarkodó, u tisztességtelensé
get, korrupciót „jogszerűvé" intézménye
sítő. hazug, álnok világban?

Ha végignézed a választott nép. de re
formált Egyházunk, valamint nemzetünk 
történelmét t*. hullámvölgyeket látsz, me
lyek nagyon sokszor mélypontra, szinte a 
megsemmisülésbe sodortak.

De a mélységből mindig volt fel
emelkedés!

Ha az Egyház. Nemzet külső, de több
ször saját bűnei során kapott ítélet, halál- 
félelem után visszatért Istenéhez, mindig 
kapóit biinbocsánatot és segítséget az új 
élethez Szomorú csak az. hogy az embe
riség nem tanult a történelemből. Újból és 
soks/oi visszaesik az eredendő bűnbe, 
amit mi. a teremtés koronái idézünk elő. 
. jobbító" szándékkal

Kedves Presbiter Testvéreim'
Nem kell látnoknak lenni, hogy lássuk:

Isten ítélete, megpróbáltatása van 
isméi rajtunk.

Nem tudjuk megfogni egymás kezét, 
szeretni egymást cs saját önző egyéni 
utunkat játjuk a közösségért, a közjóért 
való szolgálat helyett. Nem tudjuk egy
más terhet hordozni, a másiktól várjuk 
ezt. Elvesztettük egyházi, nemzet! méltó
ságunkat. önértékelésünket, s ami a leg
szomorúbb: küldetéstudanmkat is! Pedig 
a mi Mesterünk többre predesztinált ben
nünket: „Elmenvcn, tegyetek tanítvá
nyokká minden népeket!' Meg kell való
sítani kálvini egyházunk missziói-, 
evangélizációs- és szeretetszolgálatát! 
Ez presbiter-zsinati szellemiségünk, e l
veink igaz értelmezése és küldetésludala 
Ebben segít a húszezer presbiter, akik a 
só cs kovász szerepét tölthetik be gyüle
kezeteinkben. a templomainkat újra 
megtöltő hívek mozgósításában, Es ek
kor csak ekkor lesz újjászületés, új 
cg. új fold megvalósulása. Egyházunk 
tisztulása, erősödése nemzeti felemelke
désünket is serkenti, segíti, mint a XVI. 
században: ..és teszen még Isten szép 
magyar csodát itt. Mohács helyett feitá 
madást Ezekkel a gondolatokkal kívá
nok minden Testvéremnek áldott, hékcs 
karácsonyt. Presbiter társaim. legyetek 
ennek megvalósításában egyházi cs köz
életi felelősséggel fákiyavivök. őrzök, 
vigyázok!

Nagy I erenc József 
a Presbiteri Szövetség elnöke
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„Hol van a zsidók királya, aki most 
született.' Meri láttuk az ö csillagát, ami
kor feltűnt. és eljöttünk, hogy imádjuk ó t" 

így szóltak a Jeruzsálembe érkezeit nap
keleti bölcsek, Heródcs király idejében 
(Miit 2.2). Valószínű, hogy Pál a Galata 
4,3 köv. ben szintén erre a „csillagéiért- 
segre'' utal („így mi is, amikor kiskorúak 
voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve 
szolgaságra. De amikor eljött az idő tel 
jessege, Isten elküldte Fiát Anti- 
ochiai Ignatius a Máté 2 és a Gukuu 4 üze
netét egy apokaliptikus adventi himnusz
ban a legtermészetesebben összekapcsol
ja. s a bcthlchcnu csillagról ir.

Johanncs KEPLER, a neves csillagász 
egy I60ó-ban Prágában megjelentetett 
könyvében (,.I)c Stella nova" -  ..Az új 
csillagról”) a Máté evangéliumában emlí
tett csillagot beazonosította, s az s/enntc 
nem más, mint a Kr. c. 7-ben megfigyelt 
rendkívüli Jupiterpálya „bibliai megjele
nése” Ugyanis a Krisztus előtti 7. év tava
szán ..találkozott” az égbolton a Jupiter 3 
Vénusszal Ugyanennek az évnek a nya
rán es őszén többszöri „találkozás ' volt a 
Jupiter és a Szaturnusz között a Hal csil
lagképben ez volt az ún. Coniuncliu 
Magna, a Nagy Együttállás, ami rendkí
vül ritkán, mindössze 794 évenként is
métlődik meg. Máté evangéliuma közlé
sének értelmében a napkeleti bölcsek en
nek a csillagpályának csak a kezdetét, u 
„feltűnését” figyelhették meg, mint a Jupi
ter sajátos feljövetelét, s  erre építhették fel 
asztronómiái és asztrológiai (csillagás/at- 
tudományi. ill csillagjösi) jövendölései
ket. Ennek alapján indultak el Palesztina 
leié. s ott élték át a döntő csillagjelencsl
(Mát 2.9 és köv. szennt:..... elindultak, es
imc. a csillag, amelyet látták feltűnésekor, 
előttük ment. amíg nteg nem érkeztek, es 
akkor megállt a felett a hely felett, ahol a 
gyermek volt. Amikor meglátták a csilla
got, igen nagy volt az örömük",..). Tudo
mánytörténeti lény. hogy az ókori csillagá
szok az égbolt minden történését a legna
gyobb figyelemmel kutatták és jegyezték 
Jel. Ez a ritka együttállás nyilván nem ma
radhatott rejtve előttük De felmerülhet a 
kérdés, vajon Jézus korának csillagászati 
tudománya fejlett volt-e annyira, hogy

Ethelbert Sta uffer

„LÁTTl/IK AZ D 
CSILLAGÁT"

cinre tudta jelezni a bolygók pályáját, s  lc- 
lwtségcs együttállását?

Két újabb lelet is segít a válaszadásban 
az egyik az ún. ..Berlini Botygóiábhi", cs a 
másik a „Szippari csillagkalendárium  
Az ün, Berlini Botygotábla nem m is, mim 
egy táblázatos kimutatás a várható bolygó
mozgásokról, mégpedig a Krisztus előtti 
17 és a Krisztus utáni 10. év közötti idő
szakra vonatkoztatva. Ezt a táblázatot Kr. 
u 42-ben jegyezték le egy egyiptomi 
papiruszra Ez bizonyltja, hogy akkoriban 
a csillagászok képesek voltak akár évtize
dekkel előre is számításokat végezni A 
szippan csillagkalemiárium egyike a leg
korábbi ékírásos tábláknak, melyek fenn
maradtak. Lnnék jövendölése a Krisztus 
előtti 7. évre vonatkozik, amit az F.ufrátesz 
folyó partján működé Sippar nevű ősi csil
lagvizsgálóban, a „babilóniai Greenwich” 
ben készítettek, vaioszinúleg a megelőző 
cv. tehát a 8. év vége felé. Ezen a/, agyag
táblán már előre kiszámítottak hónapra és 
napra pontosítva mindennemű lényeges 
mozgást és találkozást a csillagos égen. 
ami a 7. évben várható volt. A tötema azon
ban változatlanul „a Jupiter cs a Szaturnusz 
együttállása a Halak csillagképben" ma
radt Ezt öt alkalommal említi a kalendári
um. pontos adatokkal jelezve idejét ..

Ez volt a csillagászat előrejelzése. De 
mit mondott minderről a csillagjóslás, a 
korabeli asztrológia? Ma már ezt is tud 
juk. A Jupiterre úgy tekintettek, mint egy 
vilácuraló személyiség csillagára, a I lalak 
csillagképre pedig mint a végidő jelére. A 
Szaturnusz bolygót Keleten abban a kor 
bari Palesztina csillagának tartották. Ami
kor tehát a Szaturnusz a Haiak csillagkép
ben u Jupiterrel „találkozik”, azaz az ég
bolton egymás mögé kerülnek, akkor ez 
annyit jelent Palesztinában ebben az év
ben lép szim r a végidőbeli uralkodó Ez 
pontosan megfelel annak a váradalomnak. 
aminek hutására Máté 2.2 szerint .i keleti 
bölcsek Jeruzsálembe jönnek

I-áthat.iuk, hogy Máté tudósítása a va
lóságban gyökerezik, s összhangban van a 
korabeli eredeti dokumentumokkal. A 
szippan agyagtáblát lehetett egyféle csil
lagászati zsebnaptárnak is tekinteni, 
amelynek jelzésére a napkeleti bölcsek út

ra keltek. Az :s kiderül az össze függőek 
bő!, hogy a csillagjai alkalmazása ennek 
a tudományos előrejelzésnek meglehető
sen nagy nyugtalanságot támasztott -i 
Heródcs által uralt Jeruzsálemben.

A Jupiter pályájának alakulását a ró 
mai-nyugati körökben is érdeklődéssel k: 
sértek és kommentálták Augustus császár 
ennek a csillagjeienségnck nagy figyel
met szentelt. A Berlini Bolygótáblázat 
nem hagy kétséget afelől, hogy milyen 
pontosan követték Rómában cs Alexand
riában a csillagos égen megfigyelhető 
mozgásokat A Romai Birodalomban úgy 
tekintettek a császárra, mint Jupiter meg
testesülésére. s az utolsó világkors/ak 
uralkodójára. Vénuszt a Julius-haz csilla
gának választotta. 3 Szaturnusz pedig az 
aranykor jelképe volt. Ilyen körülmények 
között a Római Birodalomban úgy tekin
tettek a Jupiter bolygó Ki. c. 7-re jelzett 
rendkívüli pályájára, mint Augustus csá
szár pályafutásának jelképére. A Kr. e. 7. 
évnek kellett elhoznia e fényes uralkodói 
pályafutás ragyogó csúcspontját

Számos dokumentum áll rendelkezés
re, melyek kétségtelenül bizonyítják an
nak a korszaknak ilyen jellegű gondolko
dását, Ezek közé számit a philuei 
Augustus-felir.it A Szerinte a 7. cv ta
vaszán következik be a csillagos égbolton 
Jupiter találkozása a Vénusz bolygóval. 
Yénusz Egyiptomban pedig Isis csillaga 
volt. Éppen ezért az említett cv márciusá
nak S. napján egy előkelő alexandriai sze
mély emléktáblát állíttatott fel a Niius 
Ebibe nevű szigeten található Isis temp 
lomban E / az emléktábla a római csá
szárt Zcus Elculherios-kénl, azaz Szabii 
ditó Zeusként dicsőíti cs a görög világ 
fénylő csillagaként magasztalja öt..

Így tehát a bclhlchcmi csillag törté
nelmi tény, de egyben Isten jele is 
(vignum Dei.) Jézus történetében szinte 
minden eseménynek megvan ez a ket
tős értelm e, ami döntés elé állít: 
Augustus vagy Jézus?

(A Szerző ..Jesus Gesialt und 
Gcschichte" Jézus alakja és története" 
c. könyvéből vett részlet. Fordította Békeji 
Lajos.!
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g o n d o la t o k

Ha Krisztus ezerszer is megszületik 
Bethlehemben, de hi nned nem, le 
attól még örökre elveszett maradsz.

Angelius Silesius
*

Karácsony azt mondja nekünk.
Isten értünk jön teljesen mindegy, 
hogy hol vágt unk

Helmut ThieUcke
*

Ha Krisztus szamunkra az Elsővé lesz. 
akkor Isten karácsonyi világába meg 
találjuk az utat

Friedrich t<o« Bodeisch wing

Az Ige testté lett
A z Ige testté lett 
és láttuk az Ö Csillagát.
Hajnalát az Emberiségnek, 
és hallottuk a Nagy Vizek zúgását, 
megteltünk erővel 
és dicsőítjük 
a „Mi Atyánkat”.
hogy a népek urna Esthajnal csillaga 
(telefonodon 
a Minden szerkezetébe, 
hogy van Vigaszunk.
Eledelünk 
és hatunk,
s hogy a Világnak Világossága
Jézussal
elérkezett.
mert láttuk az ő  Csillagát, 
s jöttünk, 
hogy dicsőítsük.
Aki az Isten Országa,
Kiben van bűnök és háborúk 
összeomlása, 
mert hallottuk 
a Nagy l izek zúgását.
> tudjuk, hogy Ö  a Szabadító.

Vékev Tamás

Á presbiter alapfokú képzése
ELŐZMÉNYEK

A Magyar Református Presbitert Szö
vetség a Magyarországi Református Egy
házban szolgaló mintegy húszezer presbi- 
teT csendes, áldozatos munkája érzékelése 
és értékelése mellett, annak megújításáért 
(és megkönnyítéséért) felelősseget erez
ve. a / 1995 januári küldöttgyűlésén fon
tos feladatának tekintette a presbiterek 
képzésének ügyét.

A presbiterképzest a közöltük végzett 
eddigi szolgálatok alapján cs a presbiterek 
által megfogalmazott igényekre támasz 
kodvu három szinten: alap-, közép- és fel
ső szinten kívánja megvalósítani a Ma
gyar Presbiteri Szövetség, amire részletes 
javaslatot dolgoz ki. s mire kéri es reméli 
Isten gazdag áldását.

Az alábbiakban közölt kézirat lelki- 
pásztorok számára készüli javaslatként, a 
presbiterek alapfokú képzése tárgyában.

TARTALMI KÉRDÉSEK
Ahhoz, hogy az egyház a mai társadal

mi és gazdasági kihívások között be tudja 
tölteni küldetéséi, azaz. hogy só és vilá 
gosság legyen, ahhoz elő gyülekezetek
re, s az. Úrnak dolgában hatékonyan mun
kálkodó. hitvulló presbitériumokra van 
szükség.

Ilyen presbitériumok megteremtéséhez 
elsősorban személyes elhivatottság, s/ol 
gálatra való hajlam, lelki rátermettség 
kellene. Egyházunkban ezek a tulajdonsá
gok évszázadokon át együtt születtek az. 
oly sokszor emlegetett „hitvalló" őseink
kel Ma ezeket a tulajdonságokat újra bele 
kell nevelni atyánkfiaiba.

A lelkipásztor kötelessége a nevelés 
azon részének pótlása, amit a család es az 
iskola elmulasztott. És ahogyan természe
tes a lelkipásztoroknak az önmagukkal 
szemben támasztott folytonos képzettségi 
igény, igényesség, legyen ugyanolyan tér 
meszelés ez a legközelebbi munkatársai 
iránt is.

Azon kell munkálkodnunk, hogy elő, 
hitre jutott presbiterek odaszánt életükkel 
építsék Isten országát Az építésnél pedig 
köztudott, számtalan segédtudományra 
van szükség egyetlen cél érdekében, Ezért 
Igére szomjas szívű, szellemileg igényes, 
tanulnivágyó, az Efézus 4,23 alapján e l
méjük lelke szerint is. vagyis egész szem 
leletükkel megújulni kész és vágyó pres
biteri lelkűiéire van szükség és ennek a 
szolgálatába kell álljon az alapfokú prés 
biterképzés.

Az alapfokú prcsbitcrkcpzcs színtere a 
helyi gyülekezet, formáját tekintve Prés 
biten Bibliakör, tartalmára nézve pedig 
négyes tagolású:

Szcntiras.
- Hit és hitvallás.

Presbiteri identitás fejlesztése, 
szolgálatra nevelés.

F. négy témakör 24 tanulmányi csoma
got foglal magába és megvalósításához 2 
javaslatot kínál.

A helyi adottságok nyújtotta lehetősé
geken túl. embenleg nézve az alapképzés 
sikere a lelkipásztorok igényességén, ál 
dozatos „segítő társaik" odaadó munkáján 
nyugszik, bizonyos technikai feltételt, 
szervezettségi formát és nem végső soron 
egyfajta hitelességet igényel

A gyülekezetekben folyó alapfokú 
prcsbitcrképzés több szálon kapcsolódik 
az. egyházmegyékben, vagy körzetekben, 
régiókban szervezett cs működő középfo
kú presbitcrkép/éshcz és ezáltal KGE 
TFK Nagykőrösön működő felsőfokú 
prcsbitcrképzéshcz.

ZÁRÓ GON DÓI . ÁTOK
Az alapfokú presbiteri képzés ne le

gyen kampányjellegű, hanem folyamatos. 
Szcntirás-hü, teológiai alapkérdésekben 
mértéktartó, szolgálatra nevelésben es an
nak technikáiban naprakész.

Semmilyen tekintetben nem lehet ön
célú, hanem Krisztus földi egyházának 
„emberi" mértekkel való alázatos építésé
nek „nemes” célját kell szolgálja.

Az alapfokú presbiterképzésnek kellő 
cn nyitottnak, kompatibilisnek kell len
nie. valamint mindig mcgújuiónak és 
megújithatónak. hogy ezáltal is kötődjék 
reformátort örökségünkhöz.

A fenti tézisek alkotó részei a Magyar 
Református Presbiteri Szövetségnek a „re 
formátus szakképzés rendjébe illesztett 
presbiterképzésre vonatkozó 1995 május 
2-án írott javaslatának", annak I számú 
mellékletet képezik, az alapfokú prcsbitcr
képzés tantervével együtt.

Az alap . a közép és felsőfokú presbi
terképzés programjai összehangoltak, 
egymásra épülök, kellő nyitottságot és ru
galmasságot tartalmaznak, valamint önál
ló autonóm részprogramként ts értelmez
hetők.

Magyar Református 
Presbiteri Szövetség
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Emlékezetes Presbiterek

A Budapest-Pestszentlörinc Krzsé- 
bet-kcrtvárosi Egyház presbitereként cs 
fögondnokaként szolgált élete utolsó 
évtizedében Annak előtte pedig fiatal
kora negyedévs/ázadán át az. egész or
szág volt a szószéke Közben húsz éven 
át az Alcsút melletti Góböljárás-pusz- 
tán erdészeti dolgozóként fát döntött, 
teherautókat rakott meg. csemetét tele
pitett Magyar karrier a közelmúlt „hu
manista" korszakában, földrajzilag te
kintve PestSzentlörinc az autóatlasz
ban egy  arasznyi távolság a bölcsö- 
hclytöl. az abonyi halárban egykor volt 
tanyától Szolgálatokban cs fordulatok
ban gazdag élete sorún, ama bizonyos 
negyed évszázad folyamán évenként 
20-22 IKK) kilométert tett meg az evan
gélium szolgálatában Gyalog, lóháton, 
szekéren, a háború után két vagon kö
zötti ütközőkön sokadmagával állva. 
Ámde soha, sehonnan cl nem késve. 
Vártak őt a szabolcsi, beregi, szatmári 
gyülekezetek csakúgy, mint az alföldi 
tanyabokrokban.

Neve egybeforrt a Bcthánia-Szövet- 
seg nevével. Annak sorsa határozta meg 
az övét. s  viszont nem egyszer ö  jelölte 
ki az országos szövetség szolgálatait. 
Ugyanezt a szövetséget más országok
ban „C E.” (Christian Endcavour), vagy 
K. C. (Entschicdenes Chrislcntum) né
ven emlegetik. Voltak, kik magyarul a 
bctüncvet „Krisztussal előre!" értelem
ben oldották fel. Szikszai Béni s ez 
teológiájára, igehirdetésére jellemző 
így  mondotta: „Pro Christo e , Ecclesia" 
(Krisztusért és az Egyházért). F. feloldá
sok közül valamennyi igeszerű, mégis 
más-más módon hangsúlyozható. A ma
gyarországi Bcthánia-Szövétségen belül 
voltak hangsúlyeltérések. Helyenként 
nézeteltérések. Szikszai Bem „fordítása" 
következetes Krisztus-központú cs egy
ház-központú gondolkodását tanúsítja.

A lföldi ember volt. Természetes 
mozgástere a nagy magyar Alföld falu- 
és tanyavilága. A nyugat-magyarorszá
g i Őrségben élete alkonyán szolgált 
először a szó szoros értelmében végki

merülésig. (A lelkipásztor hiába intette 
előre a sajátos éghajlat veszélyeire.) Ta
lán a helyszín újdonsága, vagy az „utol
só lehetőség" alkalma is sarkallta. 1984 
nagyböjtjén egy vasárnap délelőtti is
tentiszteleten oly  beleéléssel „mesélte" 
cl az Úr Jézus útját Poncius Pilátus pa
lotájától j  Golgotáig, hogy vele együtt 
sirt az egész gyülekezet...

Életét és életútját Isten rendkívüli 
ajándékának tekintette. Ez határozta 
meg küldetéstudatát 1908 Pünkösdjén 
ugyanis mint életképtelen gyermekei

nagy hirtelen megkeresztelték M eg
maradása egy éven át bizonytalan volt. 
(Isten még 76 éven át éltette!) Vályog- 
falú, szalmatctös tanyán töltötte gyer
mekkorát. (Kifejezetten nem karrier-in
dító helyszín.) A z elem i iskolába na
ponta kétszer 4 kilométert gyalogolt 
„A részeges tanító a fenekemen verte 
belem a 1 ízparancsolatot. M égis volt 
még ennek is komoly erkölcsi értéke."

Tizcnötévcscn az ateizmussal kacér
kodott. (Talán mégsem így kellett volna 
tanítani a T ízparancsolatot?...) Hívő  
édesanyjától kapott Bibliáját félretette. 
Hamarosan súlyosan m egbetegedett. 
Szemébe mondták, hogy meg fog halni. 
Ekkor vette kezébe a Bibliát, s  1927. 
ápnlis 17-én fejezte he olvasását azzal, 
hogy Istennek ajánlotta életét. Újra 
folytathatta tanulását.

A z abonyi vasútállomáson véletle 
mii találkozott Molnár Máriával kit 
előző este hallgatott. A z hívta meg egy 
ifjúsági konferenciára. Szeretett volna 
lelkipásztorrá lenni. Mivel azonban ke
reskedelmi iskolába járt. nem adtak ne 
ki lehetőséget gim názium i érettség: 
vizsgára

Így hál ..magántariitókat" fogadott. 
Közülük hármat emel ki: 1. Koutsa- 
lainen Pál, a finn „parasztpróféta" élet 
rajza. 2. Kálvin János Institúciója. 3. 
Krockcr Egyedül a Mesterrel c. könyve 
Élete végéig ezek határozták meg.

1930 1951 között évenként 300 ige
hirdetés! szolgálatot végzett magánhá 
zaknál és templomokban, erdőn, m e

zőn. tanyákon. Rendkívül fontosnak 
tartotta íz. igehallgatók szem élyes 
lclkigondozását, ami tudvalevő nagy 
türelmet é s  sok időt igényel. Máskor 
szervezeti küzdelmekben kel len részt- 
vennie. Sokszor a fékezöket kellett 
megmozgatnia, máskor a túlzókat fé
keznie. M ivel a bűnt nem félrelépés
nek. s mégcsak nem is valamiféle kö
zömbös ..devianciának" tekintette, ha
nem halálos, kárhozatos narkózisnak, 
önmagát ,.ébrcsztŐ"-nck tekintette. 
Tudta jó l, hogy nem mindenkinek tet
szik az ébredés. Fájdalma, hogy sokan 
soha nem ébredlek fel. Ezért siratta, fél
tene magyar népét.

Halála előtt négy héttel, azaz 19X4 
Szentestén gépelte levelét e sorok írójá
nak: „A ncp. mely sötétségben jár. lát-e 
nagy világosságot? Tudom, hogy Ézsa- 
iás 9-hen nem így van az. Ige. Nem kér
dés formájában. Én azonban kérdezem. 
Kérdezem az Úrtól egy idő óta szorgal
masan cs nyugtalanul Mert az ég nem 
világosodik, hanem sötétedik ... Csak 
tövist, tövist látok mindenütt felnőni. 
Tavaszra van cgy-két ígéretem, azt 

igyekszem  beváltani Aztán majd Uram 
eligazít. Áldjon, vezessen Titeket is " 
Négy hét múltán Isten clszólitotta öt. 
Mindenesetre a tővisirtogatás és a sö- 
tctségoszlatás minden presbiter dolga

Papp l llmOS
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Kolosvánj Bálint

Egy karácsonyi dal születésének története
Abban a /  évben a kél lánytestvémek. 

Erzsébetnek cs Annának csodálatosan 
szép karácsonya v o lt  Mindketten haza- 
mehettek a Mecsek lejtőjén meghúzódó 
kis faluba, amelyet susogó erdők, néhol 
fenyvesek vettek körül, benne a kis 
hófehér falu templommal. A z idő is 
megérezte, hogy fm. eljött Krisztus 
Urunk születése napja: karácsony este 
havazott, e lső  napra viszont kiderült, 
szikrá/óan -.ütött a Nap. a hófödte táj 
valóban hirdette: Krisztusi m egszületett'

Frzsébet végzős teológus, aki eletet 
Istennek szentelte, élete legnagyobb 
karácsonyi ajándéka, hogy szülőfaluja 
templomában karácsony ünnepen, mint 
legátus szolgálhat' A szőke, kékszemű 
Anna gyermekorvosnak tanul, „F.lctc- 
met a gyerekek jelentik" mondja Isten 
melletti hitvallásában, Annának oly ne
mes terve is van. hogyha már orvosként 
dolgozhat, akkor szeretné elvégezni a 
hitoktató szakot is, -  azért, hogy ne csak 
testi, hanem a lelki betegségeket is 
gyógyítani tudja. Anna lágyan, finoman 
játszik az orgonán, egy kimondhatatlan 
belső érzés töltötte el. hogy ezen a kará
csonyi istentiszteleten, amikor nővére. 
Frzsébet szolgál ő orgonálhat. Neki az 
a kikapcsolódás, ha az orgona elé ülhet! 
Szól a harang kristálytiszta hivó szava, 
Istennek legyen hála megtelik a temp
lom ünneplő hívekkel, akik Krisztus 
Utunk születéséi jöttek ünnepelni. Fel
hangzik az ősi karácsonyi ének (315. 
Dicséret), umit Anna kísér az orgonán:

..Krisztus Urunknak áldott születé
sen...".

Erzsébet a Lukács Evangéliuma alap
ján hirdeti . /  Igét: MENJÜNK EL 
MIND BETHLENEMBE! E rzsébet Isten 
Lelke által ügy hirdeti az Igét, mintha 
ott állana a kis Jézus jászola mellett de 
tudjuk: Lélekben valóban mindannyian 
otí állunk, ahogy az igehirdetés előtt 
énekelte a gyülekezet: „Itt állok jászo
lod felett" (329 Dicséret). Erzsébet sza
va száll a kis templom szószékéről tan 
mindkettőjükben felvillan: ebben a kis 
templomban, a Mecsek hegyei között

keresztelték meg őket, ill konfirmáltak, 
ide jönnek haza. hol szüleik is élnek. 
„Halld a mennyei halleluját" mondja Er 
zsébet igehirdetésében, halld meg: 
Krisztus megszületett Dethlehembenf 
Menj cl, Te is Testvérem, a jászolhoz! 
Szüless ú jjá. Drága Testvérem!"

Az istentiszteletet követően úrvacso
raosztás van. míg a hívek a szent asztal
hoz járulnak, Anna látszik az orgonán. A 
gyülekezet úrvacsorai énekeket énekel.

az egyes énekek kozott Anna futamokat 
játszik lágyan az orgonán. Már cl akarja 
kezdeni az „Amint vagyok, sok bűn 
alatt" dallamát, de keze mintha mást 
játszana. Egy csodálatos dallam akkord
jai szállnak a templomban. Anna maga 
sem tudja, miéit, ezt játsza most az orgo
nán. Hirtelen átvillan benne: Lz a Csen
des Éj dallama. Éppen akkordot kivan 
váltani, amikor csoda történik: az úrva- 
esorázó gyülekezet halkan énekelni kez
di a Csendes Éj-t. Anna lecsukott kék 
szeme megtelik könnyel, mintha egy lát
hatatlan. de mégis jelenlévő kéz irányíta
ná öl a gyülekezet énekel... Anna lelki 
szemei előtt egy hófödte kis ausztriai fa
lu képe tűnik fel. ahol pár éve voltak. 
O bem dorf Szent Nikola temploma, ahol 
Erzsébettel együtt hallhatták a Csendes 
Éj keletkezése történetét. 1818-ul 
írunk. Csodálatos téli est. a hivek Krisz
tus Urunk születése ünnepére készülőd
nek, Mohr lelkésznek azonban hirtelen 
gondja akadt: elromlott a templom orgo
nája. Hivei zene nélkül maradnak! A lel
kész már korábban egy kis karácsonyi

dalszöveget irt. Úgy gondolta, megkéri 
barátját. Frunz Xavier Gruber-t. aki kán- 
tortanitóként» szomszéd faluban műkö
dön. zcncMtsc meg sorait. Most, hogy az 
orgona elromlott, megkereste barátját. 
És Franz Xavier Gruber. aki emlékezésé
ben o/t ina: „bujkált bennem egy meló
d ia... tan egy tiroli dallam", azén. hogy 
a gyülekezet ne maradjon ének és zene 
nélkül, dallamot koniponál hozzá. 1818 
Karácsony este Obemdorf Szent Nikola 
templomában csendült fel tán akkor 
szokatlan módon gitáron de úgy, hogy 
amikor elénekeltek a verssorokat, a vé-

Í.én már az egész gyülekezet énekelte, 
gy született meg ISIS csodálatosan 

szép téli karácsony éjszakáján a Csendes 
Fj. Sokáig nem tudtak róla. noha pár év 
múlva. Malracher. a híres orgonacpitft 
mester is játszotta és a Strasser nővérek 
1831-ben Lipcsében is előadták. Az áttö
rést az 1854-cs év hozta meg, amikoris a 
Berlini K irályi Zenekartól Salzburgba 
megkeresés érkezett a Csendes Éj 
Joseph Haydn müve-e vagy sem? Lkkor 
irta le a dal születésének történetét Franz 
Xavier Gruber, a zeneszerző, aki Mohr 
lelkésszel együtt énekelte azt 1818 kará
csonyán

Azóta ez a dal hejárta mind az öt vi
lágrészt. Számtalan nyelvre lefordítot
ták. A legnagyobb művészek vették fel 
müsorválasztékukba. mint pl. Mario 
io n ra , Bitig Crvsby, Elvis Presley. 
Mahalta Jackson, ma már felhangzik 
Bethlehcmbcn is. a Szentföldön.

„Csendes éj! Tiszta, Szent éj!... 
Csendes Éj! Tiszta, Szent Éj'
Szív örülj, higgy, remélj'
Isten szent Fia jött ma hozzád.
Békét, életei és reményt ád.
Krisztus megszabadít!
Krisztus megszabadít!"

Száll a gyülekezet éneke a templom
ban. Annát kimondhatatlan boldogság 
tölti el! Utána játsza az „Amint vagyok, 
sok bűn alatt" dallamát, amely ezt 
mondja ki: ..Fogadj c l Jézusom
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Életünk őszi színei

J i r W

F.lözö számunkban már idéztük Dóra 
Kappard „Vidám öregség" c könyvei 
Mostani gondolatmcnctünkbcn is több
szőr terünk vissza ehhez a Iliiben bölcs 
„nővérünkhöz'*. Egyszer baraii levelező
lapot kapott, melyen ez állt „Fehér haj. 
meghajtó testtartás eveim ezt mondják 
öregszel. A szívem pedig ezt súgja: ma
iadj fiatal'.”. Lehetséges ezt a belső paran
csot ..teljesíteni**? D Rappardnak sike
rült. Neked miért ne? Ahogy könyvéből 
kitetszik. 8 a boldogságot és „az örök 
fiatalságot” egyszerűen, gyökeresen él
te: az Úrban újult meg idősen is fiata
losra. a Vele való kapcsolatban maradt 
meg egész lénye korát ineghaziidinlóan 
rugalmasnak. Mi az., amit ennek érdeké
ben. élve a kegyelemből, az idősödő nők
nek és férfiaknak meg lehet tenniük?

/. „Soha se add fö l!  "

Dóra Rappanl beszámol egy hegyi tú 
ráról. amit a svájci havasokban lett. A bí
rál 72 éves hölgyismerősc vezette, aki 
olyan iramot diktált, hogy a fiatalok egy

más után elmaradtak tőle Doraban felme
rült a kérdés, amit aztán hangosan ki is 
mondott: ..Mit kell temünk azért, hogy mi 
is Hu n fiatalosak maradhassunk a ma
gunk öregségében'' " A válasz rövid volt: 
„Soha se  add fiit!"  Ez volt a túravezetn 
hölgy életének gyakorlati alapelve Mint
egy magyarázatképpen még hozzátette. 
„Ugyanis amit az öregség fele haladva 
feladunk, azt már csak nagy nehézségek 
árán tudjuk ha egyáltalán tudjuk he 
hozni, újrakezdeni!** A kisvárosi gyüleke
zetben. ahová tartozott, megszervezte a 
magányos őregeket gondozó asszonyok 
körét. Más dolgokban is találékonnyá let 
te ő t Ura. mert mások javára  kívánt
..megöregedni"_______________________

2. „ Keress olyan tevékenységet, ami
ben iiri'M'ílct k k d . r ---------------------------

Amennyire szomorú cs elgondolkodta
tó. hogy élnek körülöttünk olyan koroso
dó emberek, akiknek a napi kenyérért ke
ményen „talpalni", dolgozni, újabban 
nem ritkán „kukázni " vagy éppen koldul 
ni kell, éppen annyira fontos az ellenke
zője is: kerülni a teljes kiengedést a sem 
mittevést F.z a feljebbvaló években is az 
elet megrontója. nem pedig tnegédesílője 
Külső-belső, testi-lelki jótétemény olyan 
tevékenység végzése, amiben érezhetően 
fel lehet frissülni. A kevesebb erő is 
igénybe vehető, a kisebb, de rendszeres
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sokoldalú terhelés nltnust ad az életnek. 
Nem kell sajnálni, ha nyugdíjba menetel 
után a regi foglalotosság is elmarad Ke
ressünk újat. bizonyára ki-ki talál magá
hoz illő foglalatosságot

J. „ Törekedj újat tanulni, új szokáso
kat felvenni!"

•I tanulás hasznos ellentéte a hanyag, 
önmagát is elhanyagoló semmittevésnek. 
Tanulni annyi, mint új ismeretekre, ta
pasztalatokra szén tenni. Még a százados 
tölgyek i> képesek új leveleket, hajtáso
kat „kihozni magukból", friss, üdítő zöld
be öltözni. Még ha |as$a(bba)n megy is 3 
tanulás, mint a korábbi évtizedekben, ér
demes próbálkozni vele A zágrábi pro
testáns teológián, ahol evekkel ezelőtt ta
níthattam. a diákok között volt egy közel 
80 éves macedón „bácsi". Nagy szorga
lommal tanulta az „istenes tudományt” 
Megkérdeztem, miért. Csak ennyit mon
dott: „Végre azt tanulhatom, amire 70 
éve vágytam, de korábban se időm. se le
hetőségem nem volt rá". Bizony, soha 
nem késő elkezdeni valamit: sokán van
nak. akik u nyugdíjas évekre halasztanak 
tennivalókat, olvasnivalót, tanulnivalót. 
látnivalót.

Jól tetszik, mert tervezve mennek a 
holnap elé! Egy gyülekezeti tagom, 
ugyancsak zsoltáros korban, hogy amint

„Olyanok voltunk, m int az álmodok"
Mikor 1990 ben ;lj fiibá István, a budapesti Baár Madas Re

formátus Gimnázium újonnan kinevezett igazgatója 38 évi kény
szerű szünet után ismét megnyithatta az iskola új tanévet, ezt az 
igét idézte. „Mikor visszahozta az úr Sionnak foglyait, olyanok 
voltunk, mint az álmodók * (Zsolt 120,1). Nehéz volt elhinni, 
hogy amitől néhány évvel azelőtt csak álmodoztunk, vagy még 
álmodni sem menünk, valósággá vált. megint elindulhatott a re
formátus keresztyen oktatás Budapesten és vele új korszakába 
léphetett az egész egy házi iskolaügy. Ez a kis irás most. megbíza
tása lejártakor az ü szolgálatáról kíván megemlékezni, egyszer
smind arról a rövid történelmi korszakról is. amelyben ilyen 
álomszerű dolgok követték egymást.

A budapesti református gimnázium újraindításának ügye elő
ször tvik a fílhó háza\{>ár. majd egy kis támogatói kör imádsá
gé* álmodozásának tárgya volt. Hisszük. hogy az ilyenfajta ál
modozás a Szent Lélek müve. Jód próféta szavai szerint (Jóéi 
2,281 Bibó István jó  politikai érzékkel cs cselekvő hittel már 
1987 hen elkezdett munkálkodni az iskola újjászervezésen, 
pénzt gyűjtött a leendő iskola számára, előkészítő teológiai és 
pedagógiai megbeszéléseket tartott Az első ilyen összejövetele
ket a rózsadombi Cimbalom utcai imateremben tartották A je

lenlevők reménységét jól kifejezte az első meghívó mottójául 
választott alapigc. mely szerint a „kigyomlálás cs pusztítás" kor
szaka után eljött az. ideje, hogy az Ur ismét „megépítsen és be 
plántáljon" (Jer 31,28). Az álom nagyobb volt, mint egyszerűen 
egy iskola feltámasztása: egész egyházunk utánpótlása, a szét
züllesztett református értelmiség helyreállításának lehetősége le
begett a szemünk előtt

Bibliai példával élve a tanévnyitó arra az ünnepségre emlékez 
tetett. amit Izrael fiai tartottak, amikor a fogságból visszatérve le
tették az újra felépítendő templom alapkövét, és mint l.zsdrás 
könyve leírja, a jelenlevők szavában u meghatott sirás cs a boldog 
nevetés vegyült egymással. Az alapkőletételt az építés évei követ
ték, nemcsak lelki és szellemi értelemben, hanem külsőleg is. Si
került az eredeti épületet hiánytalanul visszaszerezni, és azt nagy 
költséggel tel is újítani. Fontos, hogy mindez a legnagyobb bckcs- 
séglven folyt le az előzőleg ott működött állami gimnáziummal va
ló kényszerű együttélés idején is

Abban jz időszakban sok hasonló, álomszerű szabadulást d l  át 
az ország, és benne egyházunk is Szolgálati lehetőségek nyíltak 
meg. nagy ajándékokat kaptunk. De mini Izrfid életében ts a temp
lom újjáépítése során, itt is bekövetkeztek a nehézségek. Az álom-
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maga fogalmazta „be ne rozsdásodjanak 
az agyam fogaskerekei’', minden reggel 
megtanult kívülről egy bibliai verset, amit 
aztán egész nap magában forgatott, s eze
ket valóban „betéve tudta". Bibliánk, bib- 
Itaolvasó-kalau/unk szolgálhat napi óla 
jo/ús/erü! gondolkodásunk berozsdáso- 
dása ellen, legyünk találékonyak a tanú 
Iáiban mindhalálig'

Az út szokások elsajátítása, kiépítése 
idősebb korban nem könnyű, de hasznos 
és szép vállalkozási I la azonban megvan 
a készség a ..kemény eledel" elfogadására 
(Zsid $.14), mién ne lehetne meg az új. 
másoknak és az idősebbeknek is hasznos 
szokások átvételére, kiépítésére is!?

A fiatalok mosolyognak azokon, akik 
bclerög/ülnek a pedantériába, s kínosan 
ügyelnek arra, hogy semmi, de semmi se 
változzék lakásukban, eszközeikben, élet
módjukban. Ök szokták azt mondani „A 
hátralevő kevés időre jó  nekem igy is" 
„Évtizedeken át jó volt így. minek v áltoz
tassak éppen most. amikor már ulig van 
időm" De gondolják csak meg, akik igy 
vélekednek: hányszor váltak a megszoká
sok. a megrogzőttsegek akadállyá abban, 
hogy közelebb kerüljenek azokhoz, akik 
közeledni szerettek volna hozzájuk? Ne 
sáricolja el magát a megszokások mögé 
senki! Csak egy kis rugalmasság. egv kis 
szeretem-, viszontszeretette! válaszoló f i 
gyelmesség. s máris kilépett a bezárt em
ber láncai mogul S  ez már fia tálitó lépés 
és tett' Isten szcrctctc viszonzást vár. de 
az emberi szeretet is. akár fiatal adja. akár
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idősebb a fiatalnak. A viszonzásról ne fe 
lejtkezzünk el soha! Ez nem kerül pénzbe, 
de életeket hosszabbít és tesz derűsebbe1

4. ..Kerülj közelebb a fiatalokhoz, tapintat
tal i«XV résa életükben! ”

Ennek természetes, ösztönös, mondhat
nám „vérségi" formája a nagyszülői álla
pottal járó feladatok végzése. Sokan alig 
veszik és/re a fiatalok között, mekkora 
kincs egy besegítő nagymama, egy moz
gósítható nagypapa. Ugyanakkor milyen 
lehetőség ez arra. hogy Isten s/crctcteröl. 
a Nála tapasztalható őrömről szavak nél 
kül is bizonyságot tegyenek. A „kepmuta- 
táv nélküli hit" s/ép példáját kapta gyér 
meksége óta Tirnóthcus, ami először 
nagyanyjában. Loiszban. majd anyjában. 
Eunikcbcn lakott (2Tim 1.5). Ez a szemé
lyes példaadás. házi bibliaiskola jól kiegé
szíti az iskolai hitoktatást, a gyülekezeti 
gyermekistentis/teletet í>e az ilyen eleve 
adott természetes kapcsolaton túl mennyi 
formája i art az ajándékul adénló. kegyelmi 
kapcsolatnak' Hány ilyen lehetőséget kí
nál Urunk azoknak, akiknek az előbbi tel 
jesen kimaradt vagy már elmaradt az éle
tükből’ Figyeljünk csak kicsit: hány serdu 
lőkorü fiú-lány igényel valami hitelest, 
megbízhatót, „erőst", amire támaszkod
hat Scgitökész. beleérző, nem „bclcokve- 
Ictlenkcdö", magukat rájuk kényszerítő, 
hanem elfogadó lelkületű felnőtteket. Az 
idősebb nemzedékeknek kifejezett külde
tésük van ebben a tekintetben is a fiatalok-
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hoz. Az idézett újszövetség: példánál ma
radva, ilyen lehetett Pál és Timótheus vi
szonya. Lelki apaság cs lelki fiúság. Doni 
Rappard igy Ir erről „Bizonyos mérték 
ben saját fiatalságunkat éljük újra ezekben 
a kapcsolatokban. A saját hón ainkra, bű
neinkre és bukdácsolásainkra való vissza
emlékezés növeli bennünk a megértést a f i 
atalok nehézségei iránt. Ez bennünket 
érettük könyörgő imaszolgálatra indíthat 
.-Ír értük való könyörgés a fiatalokért vál
lait és gyakorolt felelősség szép jele. mely
nek nincs felső  korhatárai"

Az imádság mellett egy másik formája 
is van az idősek fiatalokért viselt felelős
ségének Erről ahogy magát nevezi 
„az öreg Pál” igy szól: „megparancsolhat
nám neked azt. ami a kötelességed volna. 
a szeretet miatt azonban inkább csak kér
lek” (Pilonon 8-9. v.). Mennyi megalázó 
vita. sértődés, harag, gyűlölet lenne meg
előzhető az apostol tanácsának követése 
által! „Inkább csak kérlek". Ez a kérlelő, 
rávezető tapintat hiányzik ma. Pedig vall
juk be önmagunknak, fiatalon és fehér 
hajjal is ez az. umirc annyira vágyunk. De 
ne várjunk másokra, kezdjük cl mi ma
gunk gyakorolni magunkat ebben a kérle
lő. rávezető tapintatban. Mintha Isten jár
na követségben bennünk a fiatalok köze
lében! így a feljebbvaló évek nemzedékei 
egyházunkban is igazolhatják a régi állí
tást: „Ifjan fiatalosnak maradni nem mű
vészet idősen ő  fiatalosnak lenni ez 
maga Isten kegyelme!".

Békefi-Röhrig Klaudia

(Folytatás a fi. oldalról)

ból való felébredés sokszor nagyon keserű 
volt. Csalódnunk kellett u körülmények 
ben. a politikai hatalomban, sajnos sokszor 
egymásban, a volt harcostársakban, sőt ön 
magunk hitében és képességeiben is. 
Ilyenkor nagy a kísértés, hogy a magunk 
földi eszközeit vegyük elő, emberi, testi 
eszközökkel akarjuk elérni, amit csak a lé
lek erejével lehet Izrael népét a próféták. 
Aggcus cs Zakariás emlékeztették felada 
taira. Minket is az Ige figyelmeztet Nem 
szabad elfelejtenünk, hogy mi templomot 
építünk, és templomot csak „szemünket a 
hegyekre emelve" (Zsolt 121.1). az l.’rra 
nézve lehet építeni. Miközben a pusztában 
keressük az Űr által kijelölt ősvényt (És 
43,16), ne feledkezzünk meg jótéteménye
iről (Zsolt 103,2) és szívleljük meg í’ál 
apostol intését (Gál ? J):

„Nehogy amit lélekben kezdtetek cl. 
testben fejezzetek be"'

Dr. l í r a in  István
Bp. Pasaréti presbiter

A segítés tíz parancsolata
O Igazán segíteni csak szerétéiből lehet!
*9 Kétszer segít, aki gyorsan segít, a bürokrácia a segítés halála!
©  A hajba ju to tta t sohase a lázd meg, érezze, hogy őröm szám odra a segítés!
O Úgy segíts, hogy u rászoruló saját magán is segíthessen. I ézesd  rá az 

öntevékenységre!
©  Alam izsnáddal ne a baj tüneteit orvosold, hanem  annuk gyökereit!
©  A bajba ju to tt nem egy „ese t”, hanem egy személy. Törődj vele m int fe le 

barátoddal, szánj rá időt. légy hozzá türelm es, őszinte, és tanúsíts iránta 
igazi érdeklődést!

Ö  Védd e le jé t a visszaéléseknek! D olgozz k i feh ü n ésm en tes ellenőrzési 
rendszert, és já r j  utána a fontosabb, nagyobb értékű ügyeknek!

©  Aprólékos gondossággal szám olj e l minden jillérrö l!
©  Köszönj m eg m inden adomány t, még a legjelentéktelenebbel is!
0  I segítés nem kiváltság, de nem is versengés. Segíts annak, aki segíteni 

akar másokon! Több szem  többet lát, több kéz jobban segíthet!
\ e  várj hálát! S e  sértődj m eg. n e Ú gy kicsinyes, ne irigykedj, ha mások 
belesebbek az adakozásban, a segítségnyújtásban!
Mindenek jé le tt: imádkozz, azokért, akiket Isten szereleledrf bízott.'
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Szomszédolás
HAROM SZEKI í

KONFERENCIÁK i
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Budapest Brassó vonalon 705 kiiomc- 
icr. Onnan még 80 90 kilométer Három
szék távolabbi része. Hatalmas, szop or 
száguiik volt, amit azonban ma i\ hazánk 
nak tekinthetünk Úgyis megtehetjük c 
hatalmas távot, hogy szinte folyamatosan 
magyarajkéi településeken haladunk át A 
mi vonatunk Arad irányába megy A vér
tanú tábornokok városát elhagyva hama
rosan veget er a nagy magyar Alföld. 
Radnótnál már hegyek jelzik: Erdélyben 
halad a vasút l.ippu vára maradványait 
látva végleg az ablakhoz tapad a szem. 
Balladás cg köriu magas Déva várát I á 
volból az Erdélyi Érchegység fenséges 
csúcsai, másfelöl a Szebcni- és l-'ogarasi 
havasok október elején már hófödte ma
gaslatai integetnek. „Hegyek között, völ 
gyek közölt zakatol a vonat, én a legszebb 
tájak közül téged választalak...”

Gyulafehérvár reneszánsz templomé 
nak tornya ma is ég felé mutat. Vajon mit 
üzennek a hatalmas emberketrcccket rejtő 
házblokkok'.' Ámde hirtelen kápráztató lát
vány: a maross/cnlimrci templom. A vo 
natablak látószögéből ütés ablaks/cmei- 
vcl '-J2, 1942. 1992 félelmetes változá
saira emlékeztet. Azonban ne a világ dicső 
végének múlását, hanem Isten dicsőségé 
nek örökkévalóságát lássuk’ Majd egy
másutánjában következik Balázs falva. Se
gesvár. Brassó. S végül Sepuszentgiorgy 
Ilyen útiélmények közém készül az előadó 
a megadott témára: ..Református egyhá
zunk jövője a jővö református egyháza. "

Októbci 4-én a ssem er/ai templom 
adott otthoni az országos lelkcszértekcz- 
Ictnck. Biztató jel a 18(1 lelkész jelenléte. 
Masnap az Olt utcai templomban találko
zik a sepsi egyházmegye majd 200 presbi
tere A rendezőket kellemes meglepetés 
érte. Miután Háromszéken javában folyik 
a betakarítás, 50-60 városi presbiter jöt
tére számítottak Ámde bevonult egy 
egész sereg.

S ha még egyetlenegy presbiter érke 
zelt volna, annak már nem jutott volna 
ülőhely a templomban

Milyen legyen a presbiter?  I elkúlete 
szerint iga/ságszeretŐ. derek, haszonle
sést megvető, mindenben elöljáró. S meri 
az egyház az ő gyermekeiből, unokáiból, 
kedves rokonaiból áll, úgy munkálja az ö 
jövendőjüket, hogy egyháza érdekét a 
maga érdekei elé helyezi. Hiú ábránd az. 
hogy akárhol így Erdélyben is Isten 
nclkü! lehetne boldogulni! Csak a bolond 
mondja, hogy nincs Isten. Ö ugyanis 
nincs tisztában az élet és jövő valódi 
összefüggéseivel.

Szamos, a kérdéseket jól látó cs láttató 
bizonyságtétel hangzott el Az egyik, 
tnár unokát nevelő nagyapa presbiter el
mondta. hogyan ján a prcsbitcr-utánpót- 
lás neveléssel. „Vasárnap reggel nem aka 
rózott felébredni a gyereknek Mondom 
neki. siess, milyen presbiter lesz belőled".’! 
Mire ö igy nyelvelt „Én nem presbiter 
akarok lenni, hanem pap!.. ” Kívánjuk, 
hogy mindkét igazság teljesüljön: Legyen 
c fiúból derék, koránkéin pap ..

Október 6-án a kezdi-orhat egyházme 
gye  presbiterei jöttek egybe a kovásznál 
templomban. Az előadó idézte Péter apos
tol ("ézárea Filippi beli hitvallását: „Te 
vagy a Krisztus, az elő Istennek l ia“. Mi
re az Úr igy válaszolt: „Ezen a kősziklán 
építem fel az én anyaszentegyházamai, s a 
pokol kapui sem tudnak diadalt venni raj
ta!” L párbeszéd akár Kovásznán is elhan
gozhatott volna. In mindenképpen értbe 
tő I- kisváros nevezetessége a lőtéren lát
ható „l’okolsár”. mely évszázadok óta itt 
fortyog. A föld alatti hatalmas vulkanikus 
eiők jel/ésekénl időnként az egész fölére! 
elönti a kénes sár. Romboló erők hátán 
épül Isten új világa is. Még a fortyogás 
sem akadályozza meg c növekedést

Háromszék földrengése* vidék. Presbi
tereknek gyakran kellett újjáépíteniük 
szcntcgyhazaikat. .-1 zabáim  eklézsia temp
lomát és 144 világhírű kazettáját is nagy 
veszély fenyegette. Isten megőrizte nem
csak a templom-kastélyt, de népét is. Itt 
meg október 8-án is „liatodikát" tartottak 
Felemelő módon emlékezlek meg a sza- 
badságharc katonáinak vértanúságáról. 
Nemcsak általában, de nevüket, adataikat 
is megemlítve. Bármerre utazunk, s utazta
tunk iskolás gyermekeket, várromokat, 
holtak emlékműveit, véráztatta csatatere
ket láthatunk tMiközben más népek gyer
mekei barokk-kastélyokban gyönyörköd 
hétnek.) S mégis láss csodát! Isten kegyel
méből a magyar nép ünnepelheti mint 
Furópa leghoss/abban folyamatos állama 

honfoglalásának 1100. évfordulóját’ 
Háromszék reformátussága nagy fiá

kat nevelt Körösi Csorna Sándor. Mikes 
Kelemen, gróf Mikó Imre. Bőd Péter, Ju- 
ka/>os Ödön. fgnácz Rózsii Bizonyosak 
vagyunk abban, hogy a mai preshuen'k 
hűsége is sok munkát ad a jövő  század  
krónikásainak.

p. y.
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Gátlástalan szabadság IV.

Ha mi (hagyományos értékrend szerint gondolkodó) keresztyén emberek c szót hall 
juk egyértelműén negatív dolgok jutnak eszünkbe. Kezdve a saját akaratát a másik 
emberre kényszerítő ismerősünktől egészen a diktatúrák, $ a háborúzó hadseregek erö- 
szakt ételéig.

A gátlástalan szabadság (liberalizmust hirdetőt azonban a törvényeknek érvényt 
szerző hatóságokat ia garázdálkodót megbilincselő rendőrtől a bűnözőket szigorúan el 
ítélő bíróigi nevezik (sőt. bélyegztk!) meg. mint az erőszak képviselőit Tudunk példát 
az elmúlt évekből, amikor .1 csőszt vonták felelősségre, mert rálött a rátámadó tolvajra. 
A kegyetlen, többszörös gyilkost halálra itciö birót (na. persze, ilyen nálunk már nem 
lehet, csak az ún. ..konzervatív" országokban!) pedig az emberi jogok megsértésével 
vádolják! ... Mert ugye (szerintük) a gyilkosnak is „emberi joga", hogy éljen Annak 
az apróságnak, hogy netán áldozatának is joga lett volna élni. .jogvédőink" szennt 
nincs a kérdés szempontjából jelentősége...

Természetesen mi. egy szerű, fegyvertelen polgárok is az erőszak képviselőinek számi 
tünk. ha megfenyítjük gyermekünket, aki hazudott, engedetlen volt. vagy kárt okozott va
lakinek... Ahelyett ugye. hogy engednénk „öntörvényűén fejlődni", hogy ..megvalósítsa 
önmagát" . I: kifordított gondolkodás szennt. ha a fiú barátaival a vonatot dobálja, vagy 
.1 leányból utcalány lesz az a tilalmak elleni „jogos" lázadás következménye...'

L számunkra nyilvánvalóan esztelen és káros álláspont cáfolásával nem is aka 
rom a papin pocsékolni, s az olvasó idejét rabolni Nemrégiben azonban „erőszakéi le- 
ncs küzdelmük” újabb területre való kiterjesztésére figyeltem lel. (Még mindig tudnak 
meglepetést okozni!...)

Egy színes hetilapban arról olvashattunk, hogy ideje lenne már hazánkban is törvényt 
hozni a „házasságon belüli erőszak" ellen Jóhiszemű olvasó a cim alapján arra gondol, 
hogy a feleségűket részegen rugdosó férjek mcg/abolázására hívnak fel a cikkben. A. de
hogy! Arról van szó. hogy a há/asélct gyakorlásához esetenként kell engedélyt kcmi... 
Van ui. már olyan ország (tudjuk meg a cikkből), ahol az asszony feljelentheti férjét, mert 
nem kén ilyen „engedélyt"... A cikkíró ezt a gyakorlatot utánzandó mintának tekinti!

Nem vitás, a „házastársi kötelesség" fogalmáról meg harangozni sem hallott ez .1 jeles 
tollforgató. Tipikus példája ez annak, hogy általában hogyan felejtkeznek cl a nagy .jog
védelem” (jelen esetben a női egyenjogúság egyoldalú védelme) során arról, hogy köte
lezettségek is társulnak a jogokhoz! Fenti álláspontból kétség kivül következik az is, 
hogy efféle női előjog eseten a fen nem várhatja cl feleségétől, hogy gy ermeket szüljön 
neki! (Sőt, mi köze hozza, szül-e?!) Nyilvánvaló, hogy ez nemcsak az Isten által család 
tőnek rendelt férfi jogfosztása, hanem a család intézményének aláásása is! (IKor 7,3-4)

Mondhatnánk: egy két ilyen szélsőségesen liberális cikktől nem változnak meg 
mindjárt a törvények is. Mindjárt valóban nem. de addig is. mig a törvényhozásig eljut
nak, érvényesül romboló hatásuk a közvélemény szintjén A hatás ui. garantált, hiszen 
nincs eredményesebb uszítás annál, mint amelyik az embert önérzetet élesztgeti ne 
hozz áldozatot senkiért, védd meg a jogaidat, ,1/  érdekeidet, kényszeritsd a másikat arra. 
hogy leboruljon előtted, stb Csak nézzünk magunkba: ugye. saját bűnös szivünk is fo
gékony az ilyen szóra . 7!

í zzel az uszítással újabb törésvonalat lehet létrehozni a házasság (már czidáig is 
megingatott) intézményén, egymásnak ugrasztva további (eddig még bekében élő) házas
társakat! természetes következmény .1 házasságok felbomlásának további szaporodása, 
no meg a születések számának további csökkenése lesz. l)e ahol mégis születik gyermek, 
az is úgy nő fel, mintha nem lenne édesapja. A minden jogtól, családfői hatáskörtől meg 
fosztott apák nem tudják nevelni gyermekeiket maradék tekintélyűk is eltűnik...

Karácsonykor mely a család ünnepe is gondoljuk meg: Mária, Jézus anyja elfo
gadta férjének, családfőnek Józsefet, az egyszerű mesterembert, jóllehet Isten Fiát hor
dozva méhében, egyedülálló megtiszteltetésben részesült az Atyától! (I .k 1.28-33)

Ú jévi írna ‘Erdélyből

í  ru n k  é s  I s te n ü n k !  P á ra tla n  és  
u tá n o zh a ta tla n  a  te  te r e m tő  m u n 
k á d !  M ilyen  h a ta lm a s  a  v ilá g e g y e 
tem , a m e ly b e n  szá m u n k ra  é le tte re t  
b iz to s íto ttá l!  H a  u z é g ite s te k  so k a 
s á g á r a  te k in tü n k , p a r á n y ia k n a k  
ére zzü k  m a g u n k a t. D e  te  m in d e n i-  
k iin k rő l tu d sz , é s  p a r á n y i é le tü n k  
te lje s  b iz to n sá g b a n  van  a  te  k e ze d 
ben . H isze n  te  a d tá l  é le te i  m in d 
n y á ju n k n a k  é s  A ty á n k  vagy. L e g 
k is e b b  g o n d u n k a t  is  s zá m o n  ta r 
tod.

K ö szö n jü k  n e k e d , h o g y  e z z e l  az  
e s z te n d ő v e l  is  m e g a já n d é k o z o l  
b e n n ü n k e t. S e g íts  u z za l a  re m é n y 
sé g g e l e lő re te k in te n ü n k  é s  é ln ü n k , 
h o g y  s zá m u n k ra  m in d e n  n a p  a  J é 
zu s  K r is z tu s  á l ta l  v é g ze tt ú j  te r e m 
té sn e k  a z  á ld o tt  ideje.

Á m en .

Biztatás újesztendőre

íg y  szó lta m  a z an gya lh oz, a k i az 
ú jesz ten d ö  „kapu jában  " állt: „ Lilá- 
g itsd  be  elő ttem  a z utat, hogy biztos 
lép tekkel indu ljak  a  bizonytalan  jö v ő  
fe lé!"  ()  azonban e z t fe le tte :  „Indu lj 
n yu godtan  e l  a b izo n yta la n sá g  és a 
h o m á ly  f e lé . D E  E L Ő B B  TE D D  A  
K E Z E D  IS T E S  K E Z É B E ! E z jo b b  a 
kö ve tk ező  lép ést bevilág ító  fén yn él, \ 
biztosabb  m inden já r t  útnál. ”

Kövespataki l.ászlá (Kínai keresztyén mondást
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A p resb iter  k ö n y v e sp o lc á r a

Kövesdi Kiss Ferenc:

MÉG SZÓLNAK A HARANGOK!
Presbiter könyve presbitereknek, 

fc lcv szá za d o s kemény, áldozatos, 
sokszor aszkétikus életet követelő  
szolgálat egyik eredményét tartja ke
zében az olvasó. A  szerző édesanyja ti 
zenegyedik  gyerm ekeként került a 
nagyenyedi református kollégium ba  
A csak egyszer elnyerhető Körösi 
Csorna Sándor dijat kélszet is megkap
ta, Meg is „fertőzte" öt Csorna Sándor 
szellem e, ő  Tnanon után nem a tá
voli öshazai kereste, hanem az Erdély 
szivében Kolozsvár és Mezővásárhely 
között fogyatkozó, tünedezö m ezösegi 
magyar rcformátusságoL A z ősi mon
dák Ciglem ezöi népét. Csaba királyfi 
hadának leszármazottai!. M ásfélszáz  
faluról van szó!

I- nép református volt, tem plom o
kat. iskolákat, harangtornyokat emelt 
Lelkipásztorainak otthont teremtett 
Ma már azt kell mondani ..M ég szól
nak a harangok!" Istennek hála m eg  
nem ncmullak el. Vannak, akik türel
mesen lesik várják, hogy elném ulja
nak. Vajon m i mindent elkövetünk-e  
annak érdekében, hogy c több évszáza
dos harangok élőket hívogassanak?  
M ivel a települések jelen tős részét 
nem kapcsolja köves út az országos 
hálózathoz, s mert nem volt ..városi 
kényelem", a fiatal lelkipásztorok cg> 
része büntetőtábornak tekintette a M e
zőséget. Rosszindulatúnak tartotta 
püspökét, ha id ck ü ld ötlc ... K evés 
Makkai Sándor született, aki egyetemi 
katedrái utasított cl püspöke rémületé
re, s  „csakazértis” ide jött lelkipásztor
nak. Egyházunk egyik legkiválóbb  
tudósaként püspök is lett b e lő le ... E 
dacos döntésből o ly  kiváló regény szü
leien. mint a „Holt tenger". Vallomás 
arról, hogy a Holt tenger közepén, a 
M ezőség bensejében 40  kilométerre a 
vasútállom ástól is evangélium  az. 
evangélium!

M ezöség elszórványosodott. Nép 
van bőven: magyarul botladozva be
szélő . nevét románosan iró. zsoltárt 
gyertyával felcserélő, próféciát babo
nákkal pótló. Bethlen Uábor tünder- 
kcrtjchöl drakulák világába v issza
csöppenő...

Istennek hála vannak áldozatos, 
helytálló, m issziói lelkű bölcs pászto
rok. tanítók, presbiterek. Van, ahol már 
csak a Szabó házaspár él. de ameddig

él. minden szombat este szólnak a ha
rangok.

Miért vállalkozott a Presbiteri S zö 
vetség e könyv kiadására’’ Csak azért, 
hogy tovább sóhajto/.gassunk, „bús 
magyarként fogyunk-veszünk"? Azok  
kai szem ben, ok ik  tervszerű en  ig ye
keznek e lszom orítan i é s  m egbénítani 
egy népei a P resbiteri S zövetség  is. a 
könyv cím e is jé lk iá ltó je lesen  hirdeti 
„ M ég  szá ln ak  a harangok!"  Oriil- 

| jünk , vigadjunk! Isten gondoskodik

rólunk! S ha engedelm esen hallgatjuk 
Isten üzenetét, fognak is szólni a ha
rangok' Ismét születnek gyermekek, 
és újjászületnek felnőttek S meg eb
ben az országban is „felvirrad áldott 
szép  napunk”, mert Isten lesz  a mi 
egyetlen igazságunk!

A bolond a hitetlenség homokjára 
épített A bölcs Isten Igéje kősziklájá
ra. E könyv a bölcseknek kínál segit 
séget ahhoz, hogy mások karán okul
va, jó előre elkerüljék azok bűneit. A 
p resb ite r  szo lg á la ta  á lta l ország  j ö 
vendőjét ép íti Lelki ta rtá st a d  azok
nak. kiknek körében szo lg á l A presbi
ter mint a jó  gazda nem pihen ágy
ban párnák között Egyháza ép ítésé
ben is hajnalok-hajnalán talpon áll. 
Sohasem  mondja: ..Ejh. ráérünk arra 
m e g ...” Tudja, a m ai im át ma ke ll e l
mondani. s a  mai munkát ma kell e l
végezni. S ha elfáradunk? A munká
ban való elfáradás a legjobb érzés!

A z ország perem -m egyéi, csakúgy  
m int a nagyvárosok  percm terűlvtei 
vészesen  szórván yosod n ak . O k u l
ju n k  M ezöség  esetéb ő l. F egye lm e
zett és cé lirá n y o s szo lgá la tta l, az 
egyetlen lelket is m egkereső indulat
ta l, szórván ya in k , s ma m ég csak  
„bokrosított" -nak  nevezett egykori 
viruló tem plom os, iskolás kisgyüle- 
k ezete in k  tervszerű  gondozásával 
vegyük  elejét az e lszórván yosod ás
nak . F.z ugyanis M agyarországon is 
a m agyar népesség elhalását jelenti, 
mint a M ezőségen. A m agyart a tée- 
s/esitésse l elűzték otthonából, majd 
pirinyó panellakásokba préselték, a 
tágas falusi portákra pedig  jöhet a 
B alkánról, Á zsiából bárki. A pane
lekben  élők n ek  p ed ig  k ínálják  a 
„legm odernebb"  óvszert és a „ leg 
m odernebb" ta b lettá k a t... Eközben  
a m odern képm utatók u beteg pénz
tárcáját tapogatják, s díszes ravatalt 
készítenek egy egész n ép n ek ...

Egyházunk minden tisztségviselője 
és szolgáim  vágyó hive tanulhat az, er
délyi szerző munkájából.

(K övesdi K iss Ferenc könyve a 
Presbiteri Szövetségnél és a kőbányai 
templomi irauerjes/tésnél kaphatód

p. \  :
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SZERETETBEN „FÜRÖDTÜNK” M ARCELLHÁZÁN

Kedves meghívást kaptunk e szlovákiai 
község református lelkipásztorától Rácz 
Elemértől A meghívás feleségemmel ket
tőnknek szólt, egyhetes evangelizációs 
szolgálatra 1995. október 9 15 között. 
Bár a lelkész nem ismeri minket, de apó
sának. Édes Dezsőnek és a Bethánia litká 
rának, Farkas Jánosnak ajánlatára elfoga
dott bennünket.

Édes Dezső testvérünkről azt lehet tud
ni. hogy ö a 40-es évek ébredésének ma is 
élő tagja. Az ottani „Timótcusok” jeles 
képviselője, szolgája. S ma a Magyar Re- 
fonnátus Presbiteri Szövetség támogatója, 
a nemzetközi konferenciák résztvevője.

A marcellházi evangélizáció „unikum
nak” számit, mert mint megtudtuk a 
40 év alatt nem volt evangélizáció az or
szágban. így a jelenlegi is még szokatlan 
„vállalkozásnak" minősült

A „Méretétben való türdes” a parókián 
kezdődött Az aránylag fiatal házaspárnak 
nagy „keresztyén szive" és 4 gyermeke 
van. Antulv a csodáltuk azt a meleg csalá
di viszonyt, amiben it gyermekek >s igen 
jól érzik magukat

Az első este. nagy meglepődésünkre, 
szinte tele-tempkun várt. S mivel mi „éne 
kés Vándorok” vagyunk. így az evangéli
záció része lett az igéhez alkalmazkodó új 
énekek tanítása is Hihetetlenül gyorsan 
tanulták az énekel. Az első versszakot bc- 
niutaltam, majd újra visszatérve kértem, 
hogy dúdolják velem, Ehelyett szinte tel
jes hangerővel énekeit a Gyülekezet. Nem 
akartunk hinni a téliünknek. A református 
énekeskönyv énekei mellett 8 10 új éne 
ket hagytunk „emlékbe" az igen kedves 
Gyülekezetnek

Másik meglepődésünk a férfi résztve
vők jelentős aránya miatt volt. sőt fiatalok 
is jöttek szép számmal. A Komáromi Re
formátus Theológiáről busz hozta ki a teo
lógusokat Takács Zohán fögondnok kísé
retében

Az esténkénti szolgálatokban felesé
gemmel váltottuk egymást Beszéltünk 
arról, hogy az Úr Jézus azért jött. hogy 
eleiünk legyen, hogy egyetlen bún kő 
vetkezménye is kárhozat, mely alól nincs 
más kiút, csak az „engesztelő áldozat” 
bünbocsájtó vérében való hit (Róma

3,25) Az üdvösséghez kevés a vallásos 
életgyakorlat, mint ahogy kevés volt a 
gazdag ifjú számára is.

Nagy-nagy élmény volt látni a sze
mekben a Szentlélek munkáját, amit ki
menetelkor a meleg kézfogásban is 
érezni lehetett, A résztvevők létszáma 
napról-napra nőtt. A 300-350 főből pén
teken több mint a fele felemelte a kezét 
annak kinyilvánítására, hogy átadja cic
iét Krisztusnak A Szentlélek valóságos 
jelenlétét éltük át. Mi ugyan „nemszá- 
rnltö” (IKor 3.7) szolgái vagyunk An
nak. Akinek hatalma van a lelkek fölött, 
de megengedte, hogy lássuk az <i mun
kája gyümölcsét és „fürödjünk" az Ö és 
a Gyülekezel szeleteiében

Ezt a szereidet éltük at a presbiterek 
otthonaiban is, mivel naponként más más 
presbiter család hivott meg ebédre mtnkcL 

A vasárnapi körzeti csendcs-dclután 
népes tmádkozóscrcgcvel hódoltunk a 
szivek királya.

A Megváltó Úr Jézus Krisztus elölt

I undor Gyula

LAPUNKRÓL É2/ÁK 2L&7W2ŰW
\agyon  szeretem a lapot. Érdekelnek azok az írások, melyek 

hitünk hőseiről, előző presbiterek hitéről, életéről szidnak. De a 
gyakorlati keresztj én élet igei megvilágításai is. m int pl. Dr. Er
délyi Judittól. (Sárkrresztúri presbiteri.

Rendszeres olvasója vagyok lapjuknak. Olyan témái szere
tek. ami lelki felfrissülésemet segíti. (Kányádi presbiteri.

4»
.4 rövid, tömör bizonyságtételeket, híreket a gyülekezetek 

életéről, gondjaikról és öröm eikről olvasom előszeretettel. 
(Ttboíddaróci presbiterI.

M.
Megjelenése óta olvasom a lapot. \agyon  jónak tartom. >;<■ 

retem, szívesen olvasnám, ha sűrűbben jelenne meg. M inél 
több cikket szeretnék Isten akaratáról, az Ő dolgairól és a pres
biteri küldetés nagy felelősségéről. (Mátészalkai presbiter).

té-
Olvasom rendszeresen a Presbitert, meg vagyok elégedve. 

Ha később beindul a közös szerkesztés (minden presbiter te
kintheti magát egyik szerkesztőjének!), bizonyára több les: a 
beszámoló az egyházmegyékből és az egyházközségekből, így 
még színesebb tesz a témakör. Ez nyilván még több áldást is 
közvetít majd. De igv is nagyon jónak tartom. . én gyülekeze
temben minden presbiter előfizet a lapra. (Egri presbiter).

Olvasom a szövetség lapját Jó dolgok vannak benne. Még 
többet szeretnék olvasni a presbiterek kötelességeiről, amit ön
ként. bitből és szívből végeznek, továbbá a presbiternek a lel
késszel együtt végzendő lelki munkájáról. Aztán a fiatalokkal 
kapcsolatosan: m i a feladatú a presbiternek az ifjúság között? 
Elsősorban hitben! és erkölcsi nevelésüket illetően. (Püspök
ladányi presbiter).

»
kezdettől fogva szívesen olvasom és terjesztem lapjukat, la

punkat. Minden számban van egy-kél ragyogó Írás. A lap fór 
mája, megjelenése nagy igényességre és nemes egyszerűségre 
mutat, köszönöm a Szerkesztő írn a k !  Örülök, hogy nők is 
megszólalnak benne, szívesen olvasom dr. Erdélyi Judit, 
Rékefi-Röhrig Klaudia. IHnter Silvia, dr. Páskor Jánosáé írá
sait, de másokét is, A minap a legújabb számot már a buszon e l
kezdtem olvasni Mellettem ült egy asszony, aki beleolvasott a 
lapba. Égy tartottam, hogy mások is olvashassák. M ielőtt le
szállt volna, megjegyezte: Sagyon szépet tetszik olvasni, nem 
haragszik, hogy beleolvastam? Köszönte, mire én azzal vála
szoltam: -  Szívesen megajándékozom a  ..P resb ite rre!K ö rü 
löttünk a buszon hirtelen nagy csönd támadt, előbb megnéztek 
minket uz emberek, majd - ügy éreztem - . mélyen elgondolkod
tak. Köszönöm a lapot, s  azt. hogy ilyen követséget híz rám az 
én I ram a Presbiteren kérésziül! (Budapesti női olvasójuk).
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JIÉU*
„ J a j-s z a v a in k a t" tu d ó sító in k  h íra d á sá b ó l é s  le ve le s lá d á n k  p o s tá já b ó l  

a d ju k  k ö zre : ta n u ls á g u le s z m é lte in  in tés  g y a n á n t  N e v e k e t és h e lység ek e t 
a zé r t n em  íru n k , m ert cé lu n k  n em  a  szem é lyesk ed és , h u n em  u k ö zeg yh á z  
tis z te s sé g e , h o g y  m in d e n e k  „ é k e se n  é s  s z é p  re n d b e n "  tö r té n je n e k . A z t  
a zo n b a n  s z íve sk ed jen ek  e lh in n i:  m e g tö r té n t e s e te k r ő l a d tu n k  szá m o t!  -  
V árjuk  a z  ö rven d e te s  h íred e t, tu d ó s ítá so k a t...  sok a t!

O Az elromlott toronyórát ingyen 
megjavította volna mechanikus ba
rátjával együtt egy jónevű órás. de 
a lelkész nem engedte, mert az egyik 
mester másvallású. a másik meg fe- 
Ickezctcn kívüli volt. Azóta a két 
szakember meghalt, a lelkész más
hová távozott. A toronyóra pedig 
még mindig veszteg áll.

*
© Az egykori nagymúltú anya

egyház ina: leányegyház. Gyönyörű, 
ősi templomában az oda „kijáró" lel
kész. nem az úrvacsorái tányérról, 
hanem tenyerébe markolva osztja a 
szent sákramentum kenyerét 

*
© Az ezüst keresztelői kancsót 

templomdisznek tették ki. szemben 
a szószékkel, egy nyitott vakablak
ba. A presbiterek véleménye meg
oszlott: egyesek helyeselték ezt.

mások roszszallták Egyik éjjel be
törő hatolt be az Isten-házába és el
rabolta a szent-edényt. Most már 
egységessé váll a presbitérium ál
láspontja.

*
O Kovács Pali bácsi rossznéven 

vette, hogy neve úgy szerepelt a 
presbiteri jegyzőkönyvben, misze
rint ö is kézfeltartással! megsza
vazta az. ó-temetö eladását. De 
hisz' én nem voltam jelen! méltat
lankodott. Lélekben sem?! szö
gezte neki a kérdést a lelkész. 
Hát... úgy... igen’ adta meg magát 
az idős atyafi. í*s a jegyzőkönyv „hi
telesítést nyert" Pali bácsi pedig le 
mondott a prcsbitcrscgröl.

*
© Az idős temetögondnok 20 ezer 

forintért eladott hat sírhelyet. Ami
kor az egyházmegyei számvevő a

nyugta felöl érdeklődött, az volt a 
válasz: „Nyugta nincs, mert ez. is.
mint több ilyen befizetés a „NAGY
KALAPBA” került Magyarán: utaz 
a szokás, hogy zsebbe történik a be 
fizetés és zsebből a kifizetés, mert 
mi megbízunk egymásban!"

*
© Az ifjú beosztott lelkész „krip 

to-baptista’ vagyis református lé
tére nem ért egyet a gyermekkereszt- 
séggel. L/t úgy juttatja kifejezésre, 
hogy „sajátos-önálló-egyedi" liturgi
át végez. A szent szólamok közepet
te nem ejti ki a kisfiú, vagy kisleány 
nevet, hanem imiigyen szól: „Kis
gyermek. keresztellek teged...”

A presbiterek a fejüket csóválják. 
Egyelőre...

*
© ökumenikus egyházi alkalom. 

A helyi lelkész jóféle kisüsti szilvó- 
riumot kínál koccintásra, mondván: 

„Vegyetek Szcntlclkct’"... A ven
dég-lelkészek meghotrankozva, fel
háborodva utasítják rendre a „szel 
lemeskedő" kollégát és senki sem 
üríti poharát, hanem magára hagyja 
a házigazdát, aki nem régen még 
unitárius pap volt. Tudni való, 
hogy az eset Amerikában történt 
egy magyar református eklézsiában.

H -h. I.

„EGY SZÜKSÉGES DOLOG"
BIBLIAISKOLA A BUDAI IEGYV1DÉ- 
Kl REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
BEN

A  budahegy vidéki református gyüleke
zet életében is rendkívül nagy érdeklődés 
cs figyelem közepette került sor D k  P. 
Tóth Béla szentendrei lelkipásztor biblia 
iskolai előadására, november elején.

A sorozat összefoglaló címe. „GYŰ- 
I EREZET ÉPÍTÉS AZ EZREDFORDU
LÓ TÖVÉBEN" Első részének címe: 
Emberek időzavarban és az „Egy szüksé
ges dolog"

A lelkipásztor négy egy szerű tételben 
foglalni össze mondanivalóját. Először: 
az emberi élet szakadatlan forgolódással, 
sürgölődéssel telik Bár nem mindenben 
rossz ez. de figyelembe kell venni, mit

mond az írás. „Márta, Márta, sok minde
nén aggódni, nyugtalankodó), pedig ke
vésre van szükség, valójában csak egyre. 
Mária a jobbik részt választotta, amelyet 
nem vesznek cl tőle soha" (Lukács 10.41- 
42.) Meg kell tanulnunk a helyes sáfársá 
got1 Nem szabad a sodródás hullámvöl
gyébe tévednünk!

Másodszor Időzavarban vagyunk, ez 
mennyiségi időfelfogásunk eredménye! 
Akár a kevés, akár a bő idő egyaránt 
hozhat időzavarba minket! A 31. Zsoltár 
kiáltásként mondja; Bűnöm miatt meg 
rokkant az erőm. csontjaim sorvadoznak. 
Ezért kell nekünk személyeseit az Ur Jé
zus Krisztussal találkozni, aki ilt van ve
lünk. h3 az Ö  nevét hívjuk segítségül. így 
győzhetjük le a sátáni kísérleteket! Az egy

Jézus nevében szóló döntést, bizonyság
tételt naponta meg kell hozni!

Harmadszor a hivő ember nem zök
kenthető ki, a lelkipásztor kifejezésével 
élve nem ..provokálható”! 1.egyen a Lu
kács evangéliuma alapján is vezérlő e l
vünk: egy a szükséges dolog! Hogy 
moraha a Prédikátor? Mindennek rendelt 
ideje van!

Végül a Filippi levél 4.13 verse alap
ján. amely azt mondja: „Mindenre van 
erőm a Krisztusban, aki engem megerő
sít" mondjuk ki erre hittel: MINDENRE 
VAN IDŐM A KRISZTUSBAN! EZ ha
tározza meg szolgálatunkat, missziónkat!

A lelkipásztor előadását testvéri be
szélgetés, bizonyságlevés követte.

K. K.
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FONTOS TUDNIVALÓK OLVASÓINKNAK!
Lapunk árúnak kényszerű em elésével megváltozik az éves előfizetési díj. 

Belföldi előfizetőnek, aki nem tagja a Presbiteri Szövetségnek, annak 250. Ft les/ 
1996. január l-jétöl az egész évre szóló lapár. A Presbiteri Szövetség tagjainak a 
tagsági díjba építjük be a megemelt lapelöfizetési dijat. így az egy évre szóló tagsá
gi t lapelöfizetési díj teljes összege 600.- Ft lesz 1996. január l-jétöl.

Felhívjuk Testvéreink figyelmét arra, hogy 1996. január l-jélöl sárga színű 
..Magyar Református Presbiteri Szövetség" feliratú előfizetési csekkünket csak 
OTP fiókok fogadják el, olt kérjük a befizetés intézését.

Pénztárforgalmi jelzőszámunk megváltozott, az új:
II705008-20416641.
I zt az új számot minden esetben tüntessük fel a befizetési csekken.
Nyugat-európai, illetve tengerentúli előfizetőink lOS-ért kapják egy éven át a 

lapot. Fzt az összeget kérjük bankcsekken eljuttatni hozzánk. A bankcsekkre írják 
rá: Magyar Református Presbiteri Szövetség (a „Presbiter" részére).

Mind a hazai, mind a határon túli előfizetőket szeretettel és nyomalékkal kér
jük arra, hogy az előfizetési dijat fizessék be, különben nem lesz módunk -  szorult 
anyagi helyzetünk miatt arra. hogy a Presbitert kipostázzuk részükre. 
Megértésüket, s befizetésük időben történő intézését előre is köszönve, bízunk 
abban, hogy továbbra is Olvasótáborunk hűséges tagjai maradnak!

Testvéri köszöntéssel:
A Presbiteri Sző vétség Elnöksége

S s ö r r t H é g í m  I;

O k t ó b e r

4. A református egyesületek és szövet
ségek évi találkozója volt a Zsinati szék
házban Vagy Ferenc József elnök. Bulla 
libor főtitkár és Váczi Gábor munkatárs 
vett részt.

6. A Dunamcliéki Egyházkerület espe
res gondnoki értekezletén adott tájékoz
tatást a lÖutkár a presbiterképzesröl.

7. A Budapest Északi Egyházmegye 
bibliaiskolája kezdődött cl. melyen május 
közepéig, 10 szombati napon lesznek a 
foglalkozások. Kovács Mihály esperes. 
Dr Füzesi Zoltán lp,. Dr Ritoók Pál és a 
főtitkár szolgált.

II. Főtitkári értekezlet volt.

14. A Szövetségünk Tiszántúli Területi 
része tartotta közgyűlését Az áhítaton 
Púpp G Csuha főjegyző szolgált

Előadást tartottak: D r Bodnár Ákos fii 
gondnok és a főtitkár A közgyűlésen ha
tározatokat hoztak.

18. A Budapest Északi Egyházmegye 
lelkészi és gondnoki értekezletén ismer
tette a főtitkár a presbiterképzés egyház
megyét rendszeréi.

22. A Budapest Kőbányai gyülekezet 
szeretet vendégség keretében köszöntötte 
Papp Ciános lelkipásztort abból az alka
lomból, hogy II) eve szolgál a gyülekezet
ben. A tcitítkár Igével szolgált.

Karácsonyi gondolat Bonboeífertól

Amikor Isten Jézus Krisztusban ezen a 
világon teret „foglal cl" magának legyen 
az egy barlangritálló. mert „nem volt he
lyük a vendégfogadóban" akkor <) eb
ben a szökős térben a világ valóságának 
teljességét ragadta magához. > ilyen körül
mények között jelenti k: i világ végső 
alapiát, Aki Ö maga.

Kitüntetés

Dr Ritoók Pál testvérünknek. Szövet
ségünk elnökségi tagjának, u Zsinat világi 
jegyzőjének október 23-a alkalmából a 
Magyar Köztársaság elnöke a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Kiskercsztjc ki
tüntetést adományozta a vasúti közleke
désben végzett több évtizedes kimagasló 
munkájáért. A kitüntetést nemzeti ünne
pünkön Gál Zoltán, az Országgyűlés e l
nöke nyújtotta át a Parlament kupolater
mében. Szeretettel gratulálunk, s Urunk 
áldását kívánjuk dr. Ritoók Pál testvérünk 
életére, a Szövetségben végzett szolgála
taira!

Jegyezzük elő naptárunkba!

A Presbiteri Szövetség évi közgyűlé
sére előreláthatólag 1996. február 17- 
cn. Budapesten, a Ráday Kollégium  
dísztermében kerül sor. F.zcn a fontos 
ülésen napirenden szerepel majd a jövő 
évi általános egyházi tisztújitás kérdése, 
továbbá az augusztus első tíz napján Er
délyben tartandó III. Magyar Református 
Világtalálkozóhoz kapcsolódó presbiter- 
rendezvény ek terve, több más fontos na
pirendi pont mellett ( Amennyiben az idő
pontban változás következne be. ezt a Re 
formátusok I.apján keresztül időben tu
datjuk Testvéreinkkel).

Nemzetközi konferenciánk visszhangjából

I elkileg sok örömet és gazdagságot kaptam a  konferencián. Hála és dicsőség  
Istennek, hagy eljuthattam ide. Sokat tanultam, hitben erősödtem. ‘Dömsődipresbiter).

9*
4: egymás hite általi épülést vártam és kaptam, iz é n  kívül az előadások nagyon 

tetszettek, mert érthetőek és közhasznúak voltak. A Káté-magyarázatoknak nagyon 
őrültem, ezt folytatni kell! (l.g ri presbiter).

n
Lelki épülést jelenteit a konferencia. Sokkal többet kaptam, mint vártam. Atéreztem. 

hogy Jézus az én bűneimért szenvedett ártatlanul Csak úgy üdvözölhetek ha ezt az 
ajándékot elfogadom, életemet Sefti szentelem. ,v mint Bele oltott ág Bénii• élek és ő  
énbennem (Sfászrégcni presbiteriErdély).

He
\agyon  építő jellegűek voltak a szolgálatok, illetve az előadások. Még inkább a 

személyes bizonyságtételek. I éleményem szerint több presbitert keltene meghallgatni, 
mind bizonyságtételüket, mind javaslataikat. Erre külön egy napot kellene szánni’ 
(Pü spökladányi presbiter).
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Isten Jézus Krisztus születésével nem 
csak a :  egyes embert hanem az egész 
embervilágot magához ölelte.

*
•I világ megváltásának ez a titka ege 

Gyermek, aki em bertől született, egy 
Fiú akit Isten ajándékozott Minden 
benne van ebben a titokban, mindaz, ami 
elmúlt, f  mindaz, ami eljövendő 

*
Isten öröme áthatolt a já szo l szegény

ségén és a kereszt kínjain. E zért semmi 
sem tudja azt legyőzni

A pásztorok, de a napkelet: bölcsek is 
nem megtéri bánosként állnak meg a  j á 
szolnál, hanem úgy. amint vannak, mivel 
a bölcsőben Élőnek egyszerűen nem 
tudnak ellenállni

tft
Ki ünnepli igazán karácsonyt ,f Az. aki 

a Jászolnál otthagy mindent, am i erősza
kosság. dicsőség, tekintély, hiúság gőg. 
makacsság volt az eleiében

(Az idézetek a szerző „Wotte fúr jeden 
Tag" c. könyvéből valók, ami Bimbóé ffer 
halálának ez évben tanon 50. évforduló 
jára jelent meg Németországban. B. L.)

Szerkesztői levél

H Á LA A D Á S  K Ö SZÖ N  K T M Ö N P Á SSA L
Karácsony szent ünnepe arra is jó  alkalom, hogy magunkban számadási készít

sünk a mögöttünk maradt időről, lapunk tekintetében ez a felelős szerkesztőnek 
nem magánszámadása. Annak Isten színe előtt, s  a legszélesebb nyilvánosság. Ol
vasóink előtt kell megtörténnie.

így hál most először is Erünk előtt borulunk le hálaadással üzért, hitgv lapunk 
szolgálatát lehetővé tette, megáldotta, s annyi nehézség, anyagi és egyéb gondok 
között biztosította megjelenését, (iondalom, nem érti senki félre, ha igy fogalma
zok: mert O  a mennyei Főszerkesztő, » m i ezt imádságos szívvel igv f  ogadtuk el. 
mindazért a jóért, ami lapunk által adaton, egyedül Öt magasztaljuk és áldjuk. 
Háromszor szent nevére térjen dicsőség, dicséret, mugasztalás!

M isei a református ember tudja, hogv minden Isten ajándéka, ezért engedtes
sék meg nekem, hogv I runknak köszönjek meg minden írást, anyagi és szellemi 
segítséget, de azokhoz is forduljak, akiknek munkája benne volt és van lapunk 
minden számában. Köszönöm, hogy sokan, nagvon sokan imádkoztak és imádkoz
nak lapunkért. Köszönöm, hogy tisztelet díj nélkül is sok igényes írást, beszomolót, 
cikket, verset küldtek Kedves Testvéreink, Igv végre azt is megéltük, hogy nem min
den írás jelen t meg eddig. \e m  azért, meri valamilyen okhói kózölhetetlenek, ha
nem mert túiszedé.sbcn vannak. s az aktuálisabbak egyelőre „várakozólistára"tet
ték őket. De mindet számon tartjuk, * am i késik, az nem mülik. Kérjük Kedves 
Szerzőtársaink türelmét!
-  Köszönjük a Typopress Syomda vezetőségének és munkatársainak pontos, igé
nyes, munkánkat önzetlenül tanácsoló, lapunk nyomdai színvonalát emelő fára
dozásait. ötleteiket, szeretetüket.

I gvanigi a szerkesztőbizottság tagjainak tapintattal bíráló, kitartó részvételét 
az egyes számok előkészítésében. Szövetség munkatársainak, hogy a csomagolás, 
postázás fáradságos munkáját zokszó nélkül végezték. A lá n ya i Gimnázium diák
jainak a budapesti terjesztést, gyülekezeti presbiter és lelkész testvéreinknek u helyi 
célbajuttatást. lapunk „terhesét", uminek következjében határon innen és tű! éves 
szinten sokezer példány került kézbe. Illesse köszönet egy házunk zsinati vezetését, 
hogv nehéz helyzetünkben segítségünkre siettek, s hozzásegítettek a rendszeres 
megjelenéshez Hálás szívvel gondolunk azokra a szerzőkre, lapterjesztőkre, akik 
határainkon lül is dolgoznak lapunkért. I minden kegyelemnek Istene fogadja jó- 
tetszéssel hitbeli áldozatukat! Mit is mondjuk meg'! Emberi szó nem elég elmonda
n i mindazt, amit el kellene mondani. Igy hát azzal a bizonyosággal zárom sorai
mat. am i minden emberi szónál fontosabb és drágább ígéret nekünk, akik a „Pres
biter"-! szeretjük, szerkesztjük, imádsággal, húsokkal, szakmai ismeretek javával 
készítjük, hogy „a ti munkátok nem hiábavaló «; í  rhan!" IIKor l i . fSt .

t mennyei Főszerkesztő iránti hálate/t szívvel kívánok hát minden Kedves O l
vasónknak es Szerzőnknek áldott karácsonyi ünnepeket. Ot magasztaló, ke- 
gyvlemteljes, dolgos üjesztendöt:

Hékefi Lajos 
felelős szerkesztő

a c in tű  lap  j
Magyar RHiitmiürt l'rmhiti'o

hivatalos időszaki kiadvány.1 . 
M cgjctmtk évente hat alkatomm á’ 

a s je ő e s itó b h o fís íg  fjg jji:
Dr. B oöo ljy  C,é/a. 

fo lt*  hb ti'. 1 Ji, h’ifoOl Z&gmond, 
Krv.i i fi/MOí fel vári Papp Vilmos, 
Vándor C.yvlA, KOs esiun.il, • l ü i l ( i  

I ekeifit M etkei/tfi: Békéit I j jo s  
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