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N ektek  ma Ü dvözítő született, 
mondja az Úr angyala. Szám o
tokra Isten nemcsak Isten akart 
lenni, hanem ember. Számotokra 
kicsiny lett, hogy ti nagyok le 
gyetek. Értetek odaadta magát, 
hogy titeket felvegyen és magá
hoz vonjon. Ebből Neki semmi 
haszna, erre nem volt szüksége, 
ezt a csodát értetek, értünk tette. 
Tehát a karácsonyi esem ény  
olyan esem ény, am ely nekünk, 
velünk és énünk történik.

És m ásfelől: a betlehem i 
gyermek születése hírében vala
mi m ás is van ahhoz képest, 
mintha egy tankönyvben közöl
nek valam it velünk. Az Úr an
gyala nem professzor volt. mint 
én. Egy professzor talán ezt 
mondta volna: az em bereknek  
Ü dvözítő született. Óh. igen. az 
em bereknek igv. álta lánosság
ban és akkor azt gondoljuk: én 
nem tartozom  hozzájuk, más 
emberek lesznek azok, akiknek 
ez szól. Úgy, mint a moziban és 
színházban más em bereket lá 
tunk. akik nem mi vagyunk! De 
az Úr angyala a pásztorokra mu
tat és  ránk mutat. A híradása fel
szólítás: nektek  ma Ü dvözítő  
született. Nektek: nem kérdi, kik 
vagyunk, értjük-e a hirt vagy  
nem. jó  és kegyes emberek va- 
gyunk-c vagy nem. Rótok gon 
dolt. 11 vagytok azok, akikért ez 
történt! Látjátok, a karácsonyi 
történet nem nélkülünk m egy

Olvasandó: Takács 2,11

végbe, mi vagyunk benne e tör
ténetben.

És végül: a betlehemi gyermek 
szü letésével m égsem  úgy van, 
mint amikor a posta m egjön és 
valaki megkérdezi: van nekem is 
valami? És ha megkapja a levelet 
s olvassa, nem szívesen  veszi, 
hogy egy más valaki közben a 
vállán át szintén olvassa. Magá

ban akaija olvasni, ez  az ő privát 
ügye. A betlehem i esem ény nem 
m agánügy: nektek született ma 
az Ü dvözítő. A z Úr angyala bi
zony rád és rám mutat, azt mond
ja: nektek! Híradása közösen  
érint minket, mint olyan testvére
ket. akik mindnyájan együtt kap
nak egy szép ajándékot az apjuk
tól. Olt senki sem első és senki 
sem utolsó, ott senki sem részesül 
előnyben és senki sincs hátrány
ban, és mindenekelőtt senki 
sincs, aki megrövidülne. Aki ott 
született, az mindannyiunknak

közösen a leg idősebb  testvére. 
Ezért imádkozunk így: mi
Atyánk! I z.ért nem így imádko
zunk: és add meg az én minden
napi kenyeremet, hanem add meg 
a mi mindennapi kenyerünket! És 
bocsásd meg a m i vétkeinket! És 
ne vigy minket kisértésbe, de sza
badíts m eg minket a gonosztól! 
És ezért megyünk az úrvacsorá
hoz. mint az Úr asztalához és 
eszünk az egy kenyérből és 
iszunk az egy pohárból: „Vegyé
tek, egyétek! Igyatok ebből 
mindnyájan!” Ezért a keresztyé
nek élete egyetlen nagy eommu- 
nió, azaz közösség az Üdvözítő
vel és ezért közösség egymással 
is. Ahol az nem közösség az ü d 
vözítővel, ott nem közösség  
egym ással sem , és ahol nem 
közösség egymással, ott nem kö
zösség  az Ü dvözítővel sem. Az 
egyik nincs a másik nélkül. 
Mindez benne van abban, amit az 
Úr angyala így mond: „Nektek”.

*

M a! Nektek! - Ma! mondja az 
Úr angyala. Amikor az Üdvözítő  
m egszületett, akkor hangzott a 
ma! Akkor az éjszakában új Nap 
jött fel. Ö maga volt és Ő maga 
ennek a napnak a Napja és min
den nap Napja. A z új nap, ez

fFolytatás n 2. oldaton}
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(Folytatás a /. oldaltól)

nem csak a karácsony napja, ez 
az életünk napja.

Ma ez nemcsak akkori jelent, 
a „halljátok a régi idökből!”-t. 
N em . az Úr angyala ugyanazt a 
mát mondja nekünk, mint akkor 
a pásztoroknak. Abban az új nap
ban élünk, amelyet Isten terem
tett nekünk. Hallhatjuk, hogy 
emberi viszonyainkban és  kap
csolatainkban. életünk történeté
ben és éppen úgy a világtörténe
lemben új kezdet indult el. És a 
tegnap szomorúsága, bűne és fé
léim é, jó lleh et m ég itt van, de 
kegyelm esen elfedczvc, mert az 
Ü dvözítő  m egszületett, úgy, 
hogy m indez többe nem árthat 
nekünk.

M a: ez  persze azt is jelenti: 
nemcsak holnap! Bizonyosan  
holnap is! Aki akkor született, az 
többé nem hal meg, az él és ural
kodik örökké. Lnnék ellenere: 
nem akarunk a holnapra speku
lálni. Tudjuk, mi az azokra az 
emberekre nézve, akik ezt mond
ják: „holnap, holnap, csak ne 
m a...” Vajon holnap még itt le 
szünk? A z Üdvözítő bizonyosan, 
de mi? És vajon holnap m ég szól- 
e hozzánk ez az Ige és halljuk-e 
és még szabadok leszünk-e arra. 
hogy ezt elfogadjuk? Ez nincs a 
kezünkben. Éppen tegnap talál
koztam Jeremiás Gotthelf-nck  
egy mondásával: „Az élei nem vi
lágosság: a v ilágosságo t isméi 
m eggyújthatom . Az éle t Isten 
lángja, egyszer hagy ja , hogy ég
je n  a Földön, azután újhói nem. "

Kedves barátaim, vigyázzunk, 
hogy ennek a lángnak az óráját 
most - ma. itt el ne szalasszuk! 
Más helyen ez olvasható: „Ma, 
ha az. Ö szavát halljátok, m eg ne 
keményítsétek a sziveteket”.

Ez az. amit az Úr angyala ne 
künk ma mondani akar.

Gyülekezeti kisszótár

A D V E N T
A / egyházi év ke/deie advent első vasárnapja, s a karácsony előtti négy hetei foglalja 
magába. A karácsonyt mindig négy adventi vasárnap előzi meg. igy visszaszámlálással 
könnyen kiszámítható a / első advent időpontja Többnyire decemberre esik mind a 
négy adventi vasárnap, de előfordulhat, Jvogv advent első vasárnapja november utolsó 
napjaiban van. miáltal meghosszabbodik az advent. A különbség abból adódik, hogy de 
cemhcr 25-c hét elejére vagy het végére esik Az egyházi év és a világi naptári év közön 
kb. egy hónapnyi eltérést a 13 század végen rögzítették.

A latin eredetű udventus kifejezés jelentése: eljövetel, megétkezés, bekövetkezés, 
közeledés. A keresztyen szóhasználat szerint Jézus testté válásának, testet öltésének, va
gy i '  születésének ünnepi előkészülete Számunkra az advent december 25-re, a kará
csonyi ünnepre való testi-lelki felkészülés, előkészület ideje. Szélesebb körű elterjedése 
.i Kt ii. 9 sz.-ra nyúlik vissza. Évszázadokon keresztül bőjtidönek iv tekintették a / ad
ventét. ami napjainkban már inkább csak hűsvet dőltre korlátozódik.

A reformációt követően a protestáns egyházak a szentek és apostolok ünnepeit töröl
tek, s két részre osztották az évet az űn. „ünnepiden” és ..ünnepes" félévre. Anyán hó
napok az „ünnepidének", a tclick-tavasziak az „ünnepes" hónapok Advent az „ünne
pes" félév kezdetét jelentette. Az elnevezés nem teljesen helytálló, mert u vasárnapok 
természetesen továbbra is ünnepnapok, csak az egyéb ünnepek létére vagy hiányára ér
vényes a meghatározás.

Régi protestáns tanok szerint az Úr háromszori eljövetele az Igén és a sákramentu- 
mokon keresztül a Szentlélek által történik. Advent jelentősegét emelt, hogy a várako
zás célja Krisztus első eljövetele, karácsony méltó megünneplése, s egyben utalás kö
vetkező. végső eljövetelére is.

A felvilágosodás után az advent tért hódított a családok körében. Egy hamburgi ne
velőotthon alapitó igazgatója. J H Wichcm az advent fényének emelésére 1839-ben 
egy kocsikereket függesztett a mennyezetre, amit piros és fehér gyertyákkal díszített. A 
vékony piros gyertyákat naponta, a vastag fehéreket advent négy vasárnapján gyújtották 
meg a kis lakok nagy örömére. Innét ered a mai. négy gyertya* adventi korona vagy ko
szorú szép hagyománya

Mai változata a fcnyögallyakba burkolt jóval kisebb, asztali - adventkoszorú A 
négy gyertyát a vasárnapi ebéd ünnepi cl legének kiemelésére, advent első vasárnapjá
tól kezdv e egyenként gyújtják meg A vasárnapok számával egyenes arányban emelke
dik az égő gyertyák száma így családi körben, otthonunkban is átélhetjük a közelgő ün
nep. a várakozás gvertvafenves varázsát.

w:.s.

A dvent daCa
%itatja Csttula kapuját.
Beengedi rj/ni a 9(óst,
'K it vár a  m egváltott tá v /  

vént len , karácsom) tű i t .

A d ven tb a . kuttif.-rtui előtt 
•fiolát̂ , oki rumi rr.tr/.
•Cujyizzxi néz a 'Xppfa/et,
•Mm tiruó-.t adta t txget ér.

Mert minden advent iVijel er, 
ló az, .Túr; Ufer a Csend, 
Megdobban 'uraim szív, s dicsőn, 
•Biztatón advent daía zeng.

‘Biztatón advent dala zeng,
S  nem érti meg, j i  zajban jár, 
Csak kü magának tart a Csend, 
Aki karácsonyra vár.

Aki karticsom/ra vár:
'Bízik, remél türelmesen,
Ts karácsony szent hafruilan 
lezussalaz egve megyeri

Jézussal az égbe megfen 
Órák karácsony varja őr,
S mttpU toidegan, győztesen 
Advent után, a Csend előtt...

Kurtít Károly Káráxz Izabella
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ÜNNEPI IMÁDSÁGOK
ADVENTRE

Qondviseló Istenünk édes Atyánk! 'Köszönjük 
hogy szolgalógyermeked ivrakozasa nemhiaBa 
faló. 'Ezért reménysegyel varunk 'Veged, pBBan, 
mint az árok a reggelt. 'Kérünk, ízlelt e d  meg te- 
dirik az. egymisát szolgáló elet Boldogságát. ;Jójj 
hozzánk, «  légy közöttünk, mindig Szent lelked 
által; tápláld Bennünk a Végső tnupuialrmzasunk 
reménységét. Ámrn.

(Az erdélyi napi árból) 

KARÁCSONYRA

isten! -fin edes Istenem! A z esztendő utjának 
nagy részes megjártam, ‘t s  itt. az- ut végén, an

gyali karok énekg. fogad, ragyogó világosság su - 
garzik, A  karácsonyi fény. A z  angyali kar eneke, 
a karácsony fenyes világossága közt 'Jeged lát 
la k  Kitart karral, ream, gyermekedre, vársz, 
edes jó Atyám!

Siette, vagyakozva K ozzad jövök  
elódBe Borulok kantom  se nemet: 
Atyám’ elfáradva, a hosszú utón eílö- 
róáve, pihenésre, felüdülésre, vtgaszta 
lista szomjuhozik lelkem. •Uram! neméí- 
hetekcsak kényénél. 'Többre, arra vágyik 
szivem, amis kgTOtsony hozott: edes. 
Boldogító Binbocsánatot, örömöt adó 
szeretetre!

’Jbnf azért velem úgy, mint gyerme
keddel. Kegy öledbe, ólelj at karoddal. 
■Mossál meg engem s leszek teher, tiszta 
feíer, miként a hó. ‘Kóstoltasd' w í  wíem 
a karácsony órömúzenetenek édességet s 
add. hogy örökkévaló szeretetedrőí megbi- 
zonyosodva, Bátrán rrmjek tovább. Szi
vemben énekeljen, melegítsen a karácso
nyi drága üzenet: Úgy szeret Istenem, 
hogy} iát adta értem! Isten szeret, engem 
szeret! Jézusén, Atrvn.

(Amerikai migt/ar reformátusok 
enckfskpru/vedöl)

d l  a L d l l i Á Z Í 3 Ü s  I T l

„ünnepet Mire is jó  hát a Kará
csony?

A feleletet tán jobban énjük, ha így 
kérdezzük: mire jó  egy halálra 

itéltnck a /  elfogadott kegyelmi 
kérvény? Válasz életet, sza

bad itást a haláltól.F /cr titok vesz körül bennünket Nem 
értjük az eget. a töld legegyszerűbb dol
gait és saját testünket, életünket sem!

No persze, vunnak titkok, melyeket 
egyesek megfejtenek, megismernek, má
sok viszont ugyanazt nem tudják megér
teni. felfogni. így van ez, gondolom, a 
Karácsonyt illetően is!

Annyit mindenki tud róla. hogy Jézus 
Krisztus születésnapja, de hogy 2000 év 
után miért kell még ma is ily nagy 
„ünnepet keriteni" ennek, azt már azok 
közül sem érti mindenki, akik minden 
vasárnap templomba járnak. Hogyan ért
hetné meg igazán az. akinek pedig sem
mi köze az egészhez9

A „szeretet ünnepe” -  vélik sokun! $ 
ezen a elmen nagy sütés, főzés cs nagy 
gondot jelentő bevásárlás előzi meg az

Mire jó. hogy 2000 évvel ezelőtt meg
jelent a csillag az égen, jelezve azt. hogy 
megérkezett a SZABADÍTÓ?

Arra. hogy a bűneim következményé
től, a kárhozattői megszabaduljak, ami 
csak azért lehetséges, mert jött Jézus. 
Azért, hogy az én bűneimet magára vál
lalja és elszenvedje helyettem a nekem 
járó büntetést, hogy én szabad legyek'

Mi lenne ma velem, ha nem volna Ka
rácsony? Azaz nem jött volna Jézus 
Krisztus?

Egyszerű: clkárhoznék! ítélet várna 
rám! Mivel jött Jézus cs vállalta értem a 
Golgotát, érthetetlen kegyelemből a bün- 
bocsánat. az örökélcl részese lehetek!

Persze ez is titok! Nem minden ember 
fogja fel és fogadja el! Csak az örül az

aláirt kegyelmi kérvénynek, aki már fel
fogta, átélte az. ítéletet. Csak a betegnek 
van szüksége orvosra! Aki meg nem ta
lálkozott azzal a felfoghatatlan szeretet
tel. amely rátétté kezét a fára. hogy beie- 
verjek a bűn szeget, annak számára ;t Ka
rácsony csak a fenyő ünnepe!

Viszont igen boldog az az ember < így 
én is!), aki elmondhatja:

..Karácsony van a szivemben, mily 
nagy öröm.

számomra is megszületett, ezt köszö
nöm "

Miért öröm? Azért, mert emiatt a 
búnbocsánat. az üdvösség reménységé
ben. hitében élhetek és van ma is elő Jé
zusom. Aki tartalmat, célt ad az életem
nek!

Kinek titok, kinek felfedezett örömte
li valóság a Karácsony!

Kedves Testvérem! Vajon „csak” titok 
ez részedre, vagy számodra is megszüle
tett a

SZABADÍTÓ?
yándor Gyula
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ÉS TE HOGY ÁLLSZ MEG ELŐTTE?
Ezekben a napokban templomokban és családi otthonokban gyakran feltűnik a kará
csonyfák alatt cgy-cgy bcthlchcmcs csoportkép: némelyik papírból, másik fából vagy 
Testen gipszből Nem ritkán gyermekkezek formázzák a szereplőket.
A mellékelt csoportkép is ilyen, mégis más. Készítője agyagból mintázott. A háttérben 
elő anyag, fiigyökér, s rózsaszál, ami ott nyílik a jászolbölcső felett A jelenet középpont
jában gyertyákkal világítva összcölclkczik az cg a földdel, a / isteni az emberivel. Mária 
Józseffel. Egységük nem egymásnak szól Szövetség az u harmadikért: Jézusén, akinek 
csillaga, bölcsője és keresztje ennek az új. más. őrök szöv etségnek a felségjele. Ebben a 
bcthleheracs csoportban Jézus mar Krisztusként. Megváltóként van jelen. Akt által ez az 
uj szövetség egyáltalán lehetséges.
Előtte, körülötte emberek, sorsok. Az egyik mankójára támaszkodva botorka! elő. a mási
kát nagy belső terhe görnyeszti Egy felszegen, s/emlcsűive álló nő imára kulcsolja keze
it Lgy roskadozó férfi mcsszcrcvcdő asszonyát tmtja-emeli. Jézus Krisztus korúi mind
nyájan. De vajon mind Elébe mennek, i'ele v Nála vannak igazin es teljesen'
Ezen a karácsonyon mi is ..csak" körülötte járunk vagy Vele. s Nála Ót ünnepeljük'.’ Ha 
igen. ez lesz az ünnep beteljesülése Ha nem, fogyatékos, sivár lesz a karácsonyunk 
Ajászolbölcsö a valóságban nagyobb, mint ami belőle a képen látszik Az egész jelenetet 
ugyanis egy nagy bölcsőben helyeztek cl. Mintha azt üzenne az alkotó: úgy . amint vagyunk. 

Jézus Krisztus által, karácsony elfogadott titka által újszülöttekké lelictúnk. Az egész világ titokzatos, nagy hólesője Istennek, hogy Krisz
tus által a legkülönfélébb sorsok, emberek szülessenek, születhessenek újjá benne u /.élek munkája által Ezt az agyag-bcthlchcincsi is 
körülleng- a nagy hívás dallama: ..Jézushoz jöjjetek megfáradtak. Igája nektek is nyugalmat tűi Terhe kánná, irgalma nagy ' $ ez. szól 
a jelenet nem látható, de a „nagy bölcsőben" megpillantható szereplőihez is: a Gondolkodóhoz, akinek homloka egyetlen mély töpren
gés-barázda. A Keresőhöz, aki mindig valami újdonság után fürkész szemével A Rohanóhoz, aki féllábon egy szusszanásnyi időre meg
áll. Az Önzőhöz, akinek karjai csak önmagát ölelik át A Zárkózotthoz, aki csalódottan fordít hátat embereknek, v ilágnak. Ök mind ott 
vannak Flőnc. De kijut cl közülük őhozzá? S Te hol állsz, merre vagy a nagy Isten-bölcsőben?

Ó étted is eljött Ö ma is keres Téged. Közelebb, mind közelebb vagy Őhozzá? Megérkeztél-e már Hozzá, hogy legy en KIT újra 
ünnepelj ezen a karácsonyon?

Eléd/árulok. Hozzád megy ek. Uram, s x-allomásl teszek Neked életemről Ekkor erezem, felemelsz, magamon túlra. Tenmagadhoz. 
Jelenléted meleg j'ényőzönébe. Ott mindent, de mindent átlátok: bűneimet Itarátokat és ellenségeket, dolgokat és e világ sokszor fii 
raszU) zűrzavarát Előlied minden azzá lesz. ami. Egyértelművé, félreérthetetlenné. Ebben a karácsonyi látásban nem fá j többé sem
mi Jelenléted betölt, s nem marad más szivemben Számodra, esak hála, meg tiszta, szent öröm. Benned és Általad csillagjényes a szi
lem. a karácsonyom. Köszönöm

Rékefy Lajos

Ötven éve történt

KARÁCSONY KAUKÁZUSI FOGSÁGBAN -  1946
A felegyházi lágerből még a kidobóit cé
dulák útján értesítettük szeretteinket, 
hogy élünk, és tovább megyünk. Hogy 
hova. azt meg nem tudtuk. A vasútállomá
son történt a hevagonlrozás, 60-70 fő egy 
vagonba. Három hétig tartott az út, o ha 
ború végét már a Kaukázus hegyei között 
egy volt orosz fegycnctclcp lágerében 
„ünnepeltük”. .

Este sötétedéskor érkezett meg a fá 
null. cementportól szürke csoport Az esti 
programot titokban tartva kértem, hogy 
tisztálkodás után, „átöltözve”  üljünk a va
csorához. fásultság, közöny és éhes vára
kozás ült az arcokon. Fenyőfa nem volt 
azon a vidéken. így egy méteres tuját sze
reztem. azt hoztam be, és felállítottam a 
szabad sarokban egy ládára Kértem, 
hogy mindenki rakja a fa alá a meg meg
őrzőn fényképeket, otthonról kapott vö
röskeresztes lapot, rajta a néhány soros 
Írással, mit szeretteinktől kaptunk. Egy
más után kerültek elő a gyermeket, fclesé-

get. szülőket ábrázoló fényképek, a tőlük 
kapott Írások. Egyikünknek nem volt 
fényképe családjáról, lapot sem kapott 
otthonról. Volt azonban nála egy húsvéti 
üdvözlőlap, mely Jézust ábrázolta mint Jó 
Pásztort. Csillogón a színes képeslap n fa 
alutt, és szépen magyarázta számunkra az 
ünnep igazi mondanivalóját. Ahogy a 
pásztor a karjára veszi a gyenge, elesett

kisbáranyt, megmenti ez volt ennek a 
lapnak szamunkra is karácsonyi üzenete.

lőtt a vacsora ideje. F.hes tekintetek 
várták csajkával, horpadt konzervdoboz
zal, magafaragta evőkanállal az osztást 
Kitettem középre a hatalmas fazekat, 
benne kolcskása konzerv hússal, a teteje 
aranyion u paprikás margarintól Jó étvá
gyat kívántam mindenkinek, és a merőka
nalat a fazékra tettem Bíztattam őket. tes
sék, lehet kezdem, úgy, mint otthon.

Ezek az emberek, akik egyébként a la- 
geihen árgus szemekkel figyelték az ősz 
tást kinek jut egy krumplival több, ki
nek jut a kevéske olajból több a levesébe 
- .  most bizonytalankodva fogták a kana
lat és kérdezték mennyit?... Amennyi jól 
esik - válaszoltam

Senki nem vett többet a szokásosnál, 
nem kereste a jobb falatokat. Majd ami
kor a fele kasa meg megvolt, bátorkodtak 
neki. és szedtek újból Többen is könnyes 

(Folytatás a 12. oldaton/
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Véres K&rácsomj
(Avagy a presbiter imakönyvének útja

rr
a Don-kanyárból Őrségbe)

Sokszor együtt szenvednek az, emberek cs 
a könyvek Ember őrzi könyvet, a könyv 
ö r/i tulajdonosát. Néhai Jankó Ciyuiu 
bajánseoyei presbiter- és gondttoklúrsunk 
eletsorsu cs imakönyve is ezt igazolja.

Huszonhárom évesen vitte el őt a „fe
kete vonat" a Don-kanyorba. Senki meg 
nem kérdezte a derék, szorgalmas, hivő 
református fiút, akar-c háborúzni. Ámde 
néhány nap leforgása alatt kétezer kilo
méterre volt őrségi hazájától a végtelen 
ukrán hómezön. Középkori királyok is 
igazolták, hogy a Jankó család jogosan ér
zi magát otthon a fenyvesek között, s őrzi 
az országot

1942 karácsonyán már súlyos clócsatá- 
rozások folytak, melynek vege a doni ka
tasztrófa. Gyula bácsi mi már igy ismer
tük meg súlyos térdsérülést szenvedett 
Alsó lábszárát szinte csak egy bőrdarab 
tartotta A hudr-kórházban amputálni 
akarták, de ő nem hagyta Kinjni között 
egyre csak azt hajtogatta, inkább meghal, 
de láb nélkül nem él. Fgy, .i beteg lelki ál- 
iapotát átérző orvos megtalálta annak 
módját, hogy egy éppen induló kórhazvo- 
nattal Debrecenbe kerülhessen. Itt több 
műtétet hajtottak végre A lába megma
radt. bár térdízúlete nem lévén, az csak 
merev volt Boldogsága megvolt, hiszen a 
merev láhizár is jobb 3  művégtagnál. 
Még a fronton vigasztalót kapott lelki- 
pásztorától.

Egy kis imakönyv volt útitársa és vi
gasztalója. Címe ez: ..Fegyverben" Két 
ifjú honvédlclkcsz: Bíró Sándor reformá
tus cs AsM th Gyula evangélikus irta az 
embertelen körülmények között sínylődő 
lelki megsegítésére. A frontszolgálat min
den helyzetét próbatételét jól ismerve 
nyújtottak rövid elmélkedéseket s adtak 
imádságot a szenvedők ajkára. I Összesen 
120 000 példányban jelent meg.)

Jankó Gyula kórházról-kórhá/ra kerül
vén. végül is hazaérkezett. Mindenét elve
szítene <Je imakönyvét őrizte. Erejét tőle 
kapta Idővel családot alapított. Vlajd a 
család gyarapodásával há/ái is bővítette. 
F k kor az „ötvenes évek" elején mar „til
tották a vallást". Rendőrök sűrűn ruzziáz

tok az ország színe-javát képező kisgazdák 
házaiban. (Ö. szocialista humanizmus!) El 
ne vigyék a drága imakönyvct! A gerendák 
között volt az imakönyv rejtekhelye Al
kalmanként onnan vette cló. oda tette visz- 
s/a. Amikor kőművesek dolgoztak a házon 
és v akolt mennyezetet készítettek Gyula 
bácsi éppen nem volt a liclvszincn. A kő
művesek benádazták. bevakolták. Az ima
könyv örökre hennrvkedt, Gazdája több
ször is mondta „Ott vigyáz a ház lakóira!"

A templomban soha nem porosodott be 
Jankó Gyula presbiter padja. Noha lakása 
legaláhb 2 kilométerre esett Isten házától. 
Ennyit nem tudott gyalog megtenni, Az 
egy pedállal rendelkező kerékpárt csak lel 
lábbal hajthatta. Minden út nagy erőfeszí
tés. Mitöbb, templomrcnovaláskor. gyüle
kezeti ház építéskor is minden munkában 
rcsztvett. Keverte a habarcsot, töltötte a 
vödröket. Mindent végzett, amit hcly- 
bcnállva végezni lehel l)c ha úgy jött ki a 
lépés, más munkának is nekilátott Vi
gyázta féllábát, de Isten országa építésétől 
nem feltette

Évenként két alkalommal házusten- 
tis/tclctre hívta lelkipásztorát és a gyüle
kezetét. Néha 30-35-en is eljöttek 
Ilyenkor időseknek, betegeknek alkal
muk volt úri szentvacsota vételre. 10-15 
ének is elhangzott ezeken a teli estéken 
Fejünk felett örködön a nagy utat járt 
imakönyv. Nagy szükség volt erre is 
Ugyanis még u hetvenes években is „ille
gális gyű lésinek  akarták minősíteni a 
háziistcntisztelctckct a hatalom akkori 
elvakult urai

•

Utóhang E sorok írója rcrmcszcts/crűlcg 
sohu nem láthatta meg a legendás ima- 
kónyvet. Évtizedek múltán azonban talál
kozott az egyik szerzővel: Bíró Sándor 
ny lelkész-tanárral. Hamarosan kiderült, 
hogy ö az imakönyv szerzője. Az, ó élete 
útja is igen vargabetűs volt. Csodával ha
táros módon visszatért a Don kanyarból. 
Szolgálattételre jelentkezett. Azonban 
Bcrcczky püspök közölte vele: ..Itt neked

HÍRÓSÁSDOR tábori fíielkész. 1944

nem terem tü "  Hát lett magyar, történe
lem, latin, földrajzszakos tanár. Egykor 
ugyan Princctonban végezte el a teológi
át. s a katonaság előtt a sárospataki kollé
gium tanára volt. hgcsz életét fiatalok kö
rében. fiatalok javára töltötte fúl u nyolc
vanon. a kőbányái egyházközség piesbi- 
terc. Sokakat lelkesít hitre, szolgálatra.

p. » :

JfOTfZZÖK ttfűl

Isten jnzamil szeret rönkét, 
sérveiképpen sem kiSzvmln'sum.

A\uieí Isten számira nincs reíeje, 
dk,iigairtgeíi azt.

Ifim  sztoriéitól leplez le minket, 
nem akar nrgszegyenaetii; 

mm: ahogy az édesanya beteg gyermeket 
■natosan vetkezteti es agybaJekfeti

Isten számira ofóir wgy a legfontosabb. 
Jrmki'r legjobban segítségre szorulsz.

.1z  imidsaghoz bátorság k(ű, 
a knansagtóz csupán fantázia.
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E ni lé keze  tes p  rés b i terek

U 1 L  J A t  ÍL >£J

A közelmúlt m agyarországi reform á
tus egyháztö rténe tem  kim agasló 
egyénisége. Illődéi lelkipásztorok és 
tanítók. Több nem zedék lelki, szelle
mi, erkölcsi k incse összegcz.ődntt 
benne. Ha v iszont a jog tö rtén e t jo 
gászszem eket tartana nyilván, Kardos 
János az elsők között szerepelne. Jo
gászi és ügyvédi hivatásában az egye
tem es papságot gyakorolta. A mára 
majdnem ki vészen etikus jo g á sz  típu
sát testesítette meg Az ö  értékrendjé
ben a jog tudom ány  nem  arra  való. 
hogy a törvény k iskapuit tárja fel 
esetleg  m affiózók  szám ára, hanem  
hogy a  védtelen, jogaiban m egsértett, 
vagy létében veszélyeztetett em bert 
juttassa igazához. Annak életet m ent
se. Egy olyan korban, am ikor az ál
lam hatalom  a proletárdiktatúra ök lé
nek tekintette a . jo g ’ -ot, ő  az  üldö 
zöttek védelm ére, m entésére áldozta 
tudását.

1945-52 között a solti egyházm e
gye gondnoka. Az egyházmegye m eg
semmisítése után e tisztsége megszűnt.
194X-hun viszont a  Dunamelléki Egy
házkerület óriási többséggel fögondno- 
kává választotta. Nem ö akart tögond- 
nok lenni A kommunista hatalomátvé
tel, pontosabban hatalommegkaparin- 
tás idején a veszélyt érző gyülekezetek 
kapaszkodtak bele Megdöbbentő szó
váltás hangzón cl egy hivatalos meg
beszélésen Bcrcczky püspök (Van-e, ki 
e nevet nem ism én?) cs Kardos János 
között Bervezky „Jánosom ' Rákosi 
azt mondta nekem hogyha nem adod  
fe l a /elö lt séget. e l v ite t! ..."  Mire 
Kardos igy  fe le lt  . Tudod mit, A lb er t!1 
Akkor cl leszek v ive l"

620 érvényes szavazatból 378-al ő 
kapott. Kiss Roland renegát szociál
dem okrata és neofita kom m unista 
határügym iniszter 242 szavazatot 
szerzett l>r Kardos János a dunamel- 
lékt egyházkerület nagy többséggel es 
nagy terror ellenére megválasztott fő

gondnoka (V. ö. Ladányi Sándor  
Kardos János in: Református Egyház, 
1990. V.)

Éppen ez időben tartóztatták le ha
mis váddal Ordas Lajos evangélikus 
püspököt.Akár halálos ítéletre is szá
míthatott. Kardos János volt a védője. 
A kirakat-per rendezői jól ism erték 
Kardos János lelki cs etikus beállított
ságát. Szinte életét tette rá védencei 
megmentésére. Nagy ravaszul ugyan
arra az órára tettek az Ordas-per m eg
nyitását. mint a fógondnok beiktatást. 
Jól szám ítónak Kardos védence 
ügyét megint a maga sorsa ele helyez
te Nem tudta elérni a beiktatás idő
pontjának m egváltoztatását. Lcmon- 
dottn.ik tekintettek. Új eljárással m ég
iscsak Kiss Rolandot tettek meg fö- 
gondnoknak. (Ö egyfajta keresztyén- 
tagozatos szocialista volt.)

Az élő egyház azonban nem feledte 
és töleg nem „ejtette cl" Kardos Já
nost. Sem Kardos János az ő népet. A 
jog  nyelvén szólva Öt tekintettek „de 
jure" fögondnoknak. ha „de facto" 
nem is volt abban a helyzetben, hogy 
hivatalát elfoglalja. 1956 őszén - an
nál is inkább, m ert K iss Roland le
mondott és ..eltűnt" mindenki első
nek Kardos, Jánosra gondolt. Nagy 
szükség volt hitére és jogászi ismere
teire. Rövid időn át betöltötte a töku- 
rátori tisztet.

1957-ben soha nem  látott szám ú 
pert kezdtek ártatlan em berek ellen 
Münntch Ferenc, a hirhedett spanvo 
los kom isszár 70 000 em ber kivégzé
sét ajánlotta fel M oszkvának. Ez idő 
ben Kardos János a M agyar Ügyvédi 
K am ara elnöke volt. H ősies küzde
lembe fogott az. ártatlanok m entése ér
dekében Vele együtt mások is.

Itt kell m egem lítem , hogy élete  
Tóth Ilona védelm én  m ent rá  Tóth 
Ilona frissen végzett orvostanhallgató, 
reform átus leány volt. A PétertTy Sán
dor utcai kórházban dolgozott. Azzal

vádoltak m eg. hogy egy Á V Ó -snak 
benzin-injekciót adott be. Szem en 
szedett hazugság volt ez. A régi recept 
szerint ügyével egy egész réteget 
akartak megfélemlíteni. Ez esetben az 
orvostanhallgatókat (A  hazugság, 
gyilkosság u kommunisták „m egszo
kott" eszköztára.) Kardos m indent 
megtett, am it ügyvédként, emberként, 
s főleg Krisztus tanítványaként meg
tehetett. Annyit elért, hogy szóban ga
rantálták neki az életfogytiglani. (Aki 
időt nyer. életet nyer! > Zalaegerszegre 
kellett repülnie egy másik tárgyalásra. 
Ott. a rádióból értesült arról, hogy vé
dencét azon éjszaka kivégeztek. Nem 
csoda, ha infarktust kapo tt

Em berek szá za in a k  védelm ét in 
gyen látta el! Ezért is mindenképpen 
egy háza és nem zete mártírjának kell 
tekinteni J t\ Infarktusából ez alkalom 
mal még felépült, de betegsége idején 
m egfosztották kam arai elnöki tiszté
től. sőt kizárták a kamarából őt is cs 
mindazokat, akik ötvenhatosokat „túl
buzgón” védelmeztek. A tehetetlenség 
érzete volt legnagyobb bánata. Ekkor 
következett el a legnagyobb hántás: 
felszólították, hogy „önként" m ond
jon le Kálvin-lcri presbiteri tisztségé
ről. Vajon ki irta alá e  gyalázatos fel
szólítást? Nem csoda, ha teste mellett 
lelke is őrlődött.

Kívánsága az volt, hogy halála ese
ten a budapesti Ú jköztem etőben he
lyezzek cl Ő jól tudta, hogy ott a te
m ető sarkában levő bozótban állat
kerti hullák clfoldclcscnek helyen - 
földelik el a kivégzetteket, kik közül 
sokat szem élyesen próbált m egvéde
ni. A közelükben akart nyugodni. 
Aki eddig nem ismerte, vagy netán el
feledte Dr. Kardos János presbiter ne
vét, most jegyezze m eg jó l és kövesse 
példáját a m egalázónak v é d e k e 
zését és a törhetetlen református tisz
tességet

Papp Vilmos
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Egy presbitérium-párti lelkész gondolatai

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S  -  DE H O G Y A N ?
..Presbitérium-párti" lelkésznek vallom magam. Fontosnak tar
tom. hogy a presbitérium aktív. . 1  szolgálatát pontosan ismerő és 
ellátó közösségként álljon a gyülekezet élén Perdöntőnek érzem 
az egyház jövője szempontjából, hogy az ún .. világi elem " kellő 
sálival és ne kirakati díszletként vegyen részt a közegyház 
életében. Értetlenül állok például az előtt, hogy egyázunk 
lapjában (Reformátusok l.apja) a nemrég lezajlott sárospataki 
zsinati ülés lelkészelnöki jelentése mellett amelynek szószerinti 
közlése e lengedhetetlennem  olvashattuk a világi elnök beszá- 
moláját is. mely ugyanolyan nagy horderejű és életbevágóan 
fontos kérdéseket taglalt.

Meg vagyok tehát győződve ártól, hogy református egyházunk 
„sebességváltásának" egy ik legalapvetőbb feltétele a /-inat presb: 
téri elv újra megértése és következetes gyakorlása Testuleteinknek 
közösségként kell magukra találniuk Hálát adok Istennek, hogy 
ennek jó példát végigkísértek eddig életemet Gyerekként láttam 
abban a gyülekezetben, ahol édesapám szolgált, hogy az egyszerű 
és bölcs presbiterek, akik körülvették öt. milyen jó cs biztos közös
séget alkottak 1-clkés/i szolgálatom eddigi állomáshelyein minde
nütt találtain lényeglátó, helyesen szolgáló „véneket”, akik biztos 
pontjai, oszlopai lettek a gyülekezet életének. Háttér-szolgálatuk 
nélkül nehezebb lett volna eredményes Icikeszi munkát folytatni.

L hálára indító jó  példák is arra serkentenek, hogy meg
osszam c lap Olvasónál az együttműködéssel kapcsolatos kriti
kai észrevételeimet. IJgy veszem észre, hogy míg az elmúlt évti
zedekben a passzivitás volt a legtöbbet ártó magatartás egyes 
piesbíterck részéről, ma (alán inkábh bizonyíts hamis aktivitások 
azok. amiktől óvakodni kell Tapasztalom, több lelkésztársammal 
együtt, hogy vannak presbiterek, különösen az újak között, akik 
nem igazán isménk és értik szolgálatuk lényegét. A „világból" 
jöttek aktív dolgozóként, vagy nyugdíjasként, és nem volt még 
elég idejük ráérezni az egyházi, gyülekezeti élet valóságára Hiá
bajárt valaki évekig valamilyen rendszerességgel templomba, ez 
meg nem jelenti azt. hogy belülről ismén az egyház titkát

Vannak agilis ti/nisok. akik neki-nckirontanak egy-egv ügynek. 
kárhoztatva a náluk megfontoltabb;!kát. Lhhez hasonlóan békét
lenségei terem, ha vannak, akik nilgyorsan akarnak haladni, nagy

változásokat végrehajtani, minél nividebb idő alatt I z Ilyenek 
nem tudják, hogy az Isten Országában a sietség nem ismerős 

Punnak, akik parlamentarizmust akarnak .játszani” a presbi
teri gyűléseken. Azt gondolják, hogy az elnökség a kormány, a 
presbitenum többi tagja pedig az ellenzék.

Megint mások sértődékenyek ha nem fogadják cl ötleteiket, 
vagy nem választják meg Őket valamilyen tisztségre, sértődötten 
visszavonulnak, rosszabb esetben rossz hírét keltik a gyülekezet 
ben. vagy azon kívül is a presbitériumnak és a lelkésznek. Külö
nösen fájdalmas, ha cgy-cgy presbiter más gyülekezeteknek, más 
lelkészeknek ..árulkodik" a saját gy ülekezetének belső ügyeiről.

Sokszor okoz bajt az is. hogy egyes presbiterek nem tudják, 
vagy nem akarják képviselni kifelé a többségűig hozott határi) 
ziitot. vagy egyáltalán azokat az elveket, amelyek mentén próbál 
haladni a presbitenum vezetése és többsége

Az ilyen testvéreinknek ajánlom, hogy hallgassanak a presbi
térium régebbi, kipróbált tagjaira, de arra is biztatom őket. hogy 
bízzanak jobban lelkipásztorukban, aki talán ha iöval fiatalabb 
is. nem tegnap kezdte tanulmányozni a gyülekezeti élet lényegét 

Ha égy presbiter hitben él. annak tudnia kell. hogy a  kérész 
tvénség nem kívül kezdődik, hanem belül, nem bizonyos tevé
kenységekben. hanem elfogadásban Ha elfogadtam Krisztus ér
tem hozott áldozatát, akkor hálából, gyümölcstermésként 
cselekedni fogok. Cselekvésem viszont mindvégig az elfogadás 
tősége alatt áll: czéit lehetek alázatos, ezért találhatom meg a he
lyemet a közösségen belül

Azt hiszem, akkor lehet iá és egészséges a presbiter és a lel
kész együttműködése, ha mindketten ugyanaz alatt >1 krisztusi 
m ene alatt állnak, ha mindketten komolyan veszik Uruk igé
nyét: a neki adott szivet és a megszentelt életet.

Gondolataimat melyeket 3  jobbítás szándékával vetettem pa
pírra azzal az Igével zárom, ami számomra mindig eligazító volt 
mindenfajta gyülekezeti szolgálat hogyanjára és miértiérc nézve 
„Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességei szereznek maguk
nak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba veteti Int htrde 
tcsérc"( ITini 3,13)

Kádár Ferenc

KIS MAGYAR BORZONGA: GYŰLÉS GYŰLÉS HMAú
KAznapi én rlrm brn  gyűlésekre évtizedekig 
a pártia tok  járlak , m ert » gyűlés szó általá
ban pártgviiléxt takart. És ma? A pártgvü- 
Icsrc já rók  lábúra valószínűleg csökkent, 
napjainkban egyházfők és presbiterek já r 
nak egyre többféle -gyűlésre”.

•
Református egyházi körökben élőszóban 
és a sajtóban egyaránt meglehetősen elter
jedt a gyűlés kifejezés használata Akár 
zsinati gyűlésről, nkár presbiteri gyűlésről 
van szó ülés helyett, elborzad az ember.

A gyűlés fogalmát az 1986-os kiadású 
Magyar Nyelv Értelmező Szótárának II. 
kötete így határozza meg két teteiben:

I . .. Palamelv ügyben, ügy körben illeté
kes, érdekelt személyeknek bizonyos sza
bályok szerint megrendezett és egy felelős 
személy által vezetett tanácskozása Már 
a szöveg elején egyértelműen politikáról 
van szó. mert „illetékes, érdekelt szeme-

lyck"-ről, s „bizonyos szabályokról" szól. 
nem pedig a közösség képviseletéről, nem 
választással elnyert mandátumról, hanem 
a valamikon szavazás eredményeként 
„érdekelt szcmclyck"-ró! olvashatunk. A 
..tanácskozás" helyett összejövetel lenne 
a megfelelőbb kifejezés. Majd: ..Az ilyen 
módon tanácskozás v határozathozatal 
célfából összegyűlt személyek összessé 
ge. " Itt a „tanácskozás" kifejezés csak 
szépségtapasz, a hangsúly úgyis a „hatá
rozathozatal" ra helyeződik

2. .. Több személynek eg\' helyre való al
kalomszerű összeseneglése rendez politikai 
nézeteik, akaratuk nyilvánítása végett. " A 
felsorolás: ..tiltakozó ■-. választójogi *-f 
betilt.feloszlat, szétver. "Mindegyik kifeje
zés jelentése politikai vetületiéi hír. Továb
bá „gyűlésezik" címszó alatt a .Gyű 
lés(eket) tart" kifejezés a munkások tünte
tésével, sőt u nyilas mozgalomra történő

utalással folytatódik. Ennyi példa bizonyá
ra elegendő a politikai megmozdulásnak 
minősülő gyűlés szó érzékeltetésére 

Az tVés kifejezést az említett szótár 
VII kötete jelen értelemben igy írja kö
rül .. Pmely szervezet közűiét, testület, 
(irodalmi, tudományos stb ) társaság tag
jainak hivatalos tanácskozása "

Miért lényeges a két betűnyi eltérés? A 
gyűléseken meghívottként megjelentek ál
taliban rnásodrendüségüket. az ügy szem
pontjából lényegtelen voltukat szinte elis
merve gyűlnek össze, mégpedig a hivatalos 
álláspont meghallgatására. A gyűlés általá
ban egy két szónokból cs többnyire nagy
számú hallgatóságból áll. az ülés pedig -  
bármilyen nagyszámú tanácskozó testü
letből. Ezt is vezeti valaki, de megvan a 
tényleges hozzászólás, kó/bes/ólás cs vé
leménynyilvánítás joga A parlamenti hon- 

(Folytatás a 9. oldalon)
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A Magyar Refomátusok HL Világtalálkozója
Partium/Erdély

Tőkés rdctcsc
ben kicmi 
tv ének :£

:cresz

rumlin, ni

Nggtajgwtf.
„ATsodák

Nagyvárad. 1996. augusztus 3. Tőkés 
László püspök igehirdetésében kiemeli: 
„Tartsd meg. amid van. hogy senki cl ne 
vegye u te koronádat!" a Jelenesek Köny
ve alapján Isten ajándéka lett a testven 
összcgyülckczcs. Dr. Erdélyi Géza felvi
déki püspök Nagy reménységgel jöttünk 
ide! Dr. Hegedűs leránt dunamcllck: püs
pök: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?” . 
Tőhh mini 16 ezren vannak a nagyvárad: 
stadionban. Tudjuk, mennyi imádság, té 
pelődés előzte meg, hogy valóban sorra 
kctúlhct itten a  III. Magyar Református 
Világtalálkozó megnyitója! És a megnyi
tót megtiszteli Tempfh József nagyváradi 
római katolikus püspök is! Hadd mondjuk 
el: Istennek áldott eszköze volt, hogy a mi 
budahegyvidéki gyülekezetünk résztvevői 
között voltak a budapesti FcUőkrvtztinat 
Római Katolikus Plébánia hívei is, 
mindvégig minden alkalomra elkísértek 
bennünket1 „Isten legyen áldott a csodála
tos kék cgért, amely a stadion lelett világ- 
lőtt. míg nem is oly távol tcíljőlf voltuk" - 
mondja egyik kedves ionul katolikus tcst- 
vérünk, Némethne Ili. aiu n Hegyközben 
csodálatosan szép verseket, hit valló költe
ményeket mondott cl. VcsŐbb kiderült, 
hogy ő maga htjvalltnrcrsckct is ír...

Temesvár. Az
esője

l.-sl
veri
IS.
magyar, 
nyelven 
lángja
gyarorizágon. 
Lóránt püspök:

héber 
a hit 
Ma- 

Hegedüs 
helyén ál

lunk..." Most menjünk cl Erdély leg 
szebb tájai közül azokra, ahol új lemplo 
mok felszentelésére került sor, 1990 óta 
Erdélyben, közelebbről az Erdélyi Egy 
házkerületben 28 új templom épült, de 
épültek. Istennek legyen hála, u Kiróly- 
hágómdléki Egyházkerületben is' Szat
márnémeti mcíictt Szigetlankán került 
sor templomszent élesre. A csuhaj i új 
templomot Gulácsy Lajos kárpátaljai 
püspök szenteli fel. Templommá váhk-c 
a te életed, hajlékod? -  teszi fel a kérdés: 
igehirdetésében. Mátyás Árpád lelki 
pásztói az clniakarás példájáról beszél'

Meghaló volt az érmelléki Székei}híd 
templomának a felszentelése. Gyuricza 
Tibor lelkipásztor szerint ki kell tárnunk 
lelkünket Isten előtt' Menjünk tovább 
Erdélyország belseje felé! Szamos)alván 
is új templom épült! Ez különösen 
hálárainditó esemény, mett itt nemcsak a 
reformátusok, hanem a helyi ortodox ro
mán nemzetiségű hívők is összefogtak 
azaz ökumenikus testvén együttműködés
ben épült fel a templom. Dr Mészáros lit
ván tiszáninneni püspök szerint -  aki a 
felszentelés) istentiszteletet tartotta -  ha 
meg nem is általános, de már jellemző, 
ezért adjunk

Mó
zes 
hirdcü

hozza fel -^y*«»t»*ó<r'itiot épitoU
Betűdben, és muftnW K ;»tizedet az Út 
nak ajánlotta fel! Pontosan 5 évvel koráb
ban kezdődött el a templom építése Ilin 
nünk kell Isten szavának' Jákob is hittel 
vallja: a templom a szent átváltozások be 
lye, el kell hánynunk az idegen isteneket! 
Isién igy tartotta meg nemzetünket 1100 
éven dl! 50 év diktatúrája után valóság lett 
az új templom felépülte! leljen meg c 
templom hívekkel, igy építsük a lelki 
templomot A püspök szava egyben fáj
dalmas kiáltás is nemzetünkén! Bár már 
bennjárunk Lrdcíyor&zág szivében, úgy 
véljük, idéznünk keli a Református Világ- 
találkozó csodálatos himnuszát, amelyet 
Gárdonyi Zoltán szerzett, szövegét Kádá; 
Ferenc sátoraljaújhelyi lelkipásztor irta

..Hatalmas Isten, népek közé szórva,
Te benned híztunk étéitől fogva 
Mikor másunk nem volt. csak könny 
és zsoltár.
Otthoni keresve hajlékunk Te sóitól

Szólj, ötágú síp. zengj mag\ ar ének. 
Adj halát az ég nagv Istenének'"

Maros vásárhely Tárfemplom. F temp
lom a XIII században épült u terem-rendi 
ek által A megelőző „ktstemplom" szetv 
télyét fíóthari István bástyává építtette át

Marosvásárhely népe 1557-ben tért át a 
protestáns hitre. A templom már i 559-ben 
a: l zsinat színhelye! E várteniplom szá
mos magyar országgyűlésnek is helyt 
adott Orgonája immár 200 eves, -  felújí
tásra vár. A templom kórusa oly csodá 
latosan énekli: „Mcnnybcnlakó én Iste
nem" c. éneket, amely ismét visszakerült 
az új. egységes énckcskönyvbc

Dr. tíütösi János püspök úr, a Magyai 
Református Világszövetség immár örökös 
tiszteletbeli elnöke megrendítő bizony
ságtételében felhívja a népes gyülekezet 
figyelmét, hogy a III. Magyar Református 
Világtalálkozónak nem lesz etedemenye. 
ha nem lobban fel szívünkben a missziói 
láng! Misszió cs bizonyságtétel nélkül le
hetetlen új egyhazat építem lehetetlen 
megújulnunk'

Kolozsvir-Tóriikvágás. Ünnepi istentisz
telet a török vágást templomban Takács 
István érdi lelkipásztor szolgálatával. 
Hihza István a gyülekezel lelkipásztora 
Istennek ad hálát az ünnepi eseményekért. 
Kiemeli Simonfi Dani Irén presbiter asz- 
>/ouy. festőművész kiállítását Este a ta- 
bortfignóJ ű y n tf^ tp n u i^ p lc t - a leendő 
új tc i^M ^liÚ H a^ u lJn rad ja  meg a ló
riik hogy mielőbb
felét

maga se
Aiveszi a nyáj?.

JgUsZtUS 10, .1
ózó záróim nc- 

Kálman püs- 
eregszemlcre 
•gszemlélni a 

"pásztor es szám- 
fzt a nyájat, amely a vi

lág szétszórtságából, több. mint 40 o r 
szágból érkezett I igyuk magunkkal Er
dély hangját, a Hargita zúgó fenyveseinek 
a hangját, de legfőképpen az Istennek a 
hangja szolaljon meg a szivünkben! Ad
junk hálát újonnan épült gyülekezetein
kén. templomainkért! Felemelő élmény 
az. hogy sok-sok paiástos lelkipásztor 
osztja az Ún szent vacsorát! Istene legyen 
a hála cs a dicsőség a százezrek számára 
felejthetetlen III Magyar Református 
Világtalálkozóért!

Kolosváry Ralim
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atyák sem gyűléseinek. ezért a sajtóorgá
numok pl a J ’ariamcnt őszi ülésszakáról" 
tudósítanak. Így demokratikus. $ igy vilá
gos szerepük, tevékenységi kólók

Az ülés tehát egyenjogú partnerek hiva
talos megbeszélése, a demokrácia elvet 
szerinti független működés mindenkort 
biztosításával. Az azonos, egyenlő jogok 
ismerete, a pártatlan döntés lelietösége, va
lamint a függetlenség értékelése tartást ad. 
felelősségtudatot kölcsönöz, a résztvevők
nek. Abban az esetben élhetnek jogaikkal, 
ha '•zercpükkcl cs lehetőségeikkel tiszta 
han vannak Akkor tudják legjobb képessé
geik szerint ellátni kötelezettségeiket, s 
egyben tisztségüket felelősen betölteni, ha 
megbízókra hivatkozva, határozott kiállás- 
•ad képviselik érdekeiket.

Ha a megválasztott egyházi képviselők 
még ma is zsinati cs presbiter: ..gyűlések
re lámák”, akkor fennállhat a veszély, 
hogy a szónoklatot csendben vagy felbor
zolt kedéllyel végigülő hallgatóság tábo
rát alkotják, mivel a részvétel minősegét 
eleve meghatározzák a gyűlés szóhoz 
kapcsolódó asszociációk, beidegződések. 
Lz viszont az/ai a feltételezéssel járhat, 
hogy nem élnek megbízóik felelős képvi
seletének jogával, nem teljesítik választó
ik iránt vállalt kötelezel idegeiket. Ha erről 
tudomásuk lenne, valószínűleg tiltakoz
nának minden egyházi keretben meghir
detett „gyűlés" összehívása ellen.

A nagyobb európai nyelvekben határo
zott különbség van a gyűlés és az ülés kö
zött, Magyarul is két különféle fogalom, 
még akkor is, ha az elmúlt évtizedekben 
megpróbálták jelentésük különbözőségét 
‘kézi vezérléssel' tompítani. Egy gyűlés 
tanácskozásként) feltüntetése ellen ma 
már a nyelvészek is tiltakozhatnának, de a 
szótár megjelenése idején valószínűleg 
hiaba tették volna. így különösen idősze
rű. s mind az. cgvhá/i vezetők, mind a 
képviselt gyülekezeti tagok közös érdeke, 
hogy tartalommal megtölthető, helyesen 
alkalmazott kifejezések használata kerül
jön be a köztudatba.

Röviden; a  gyűlés a mindenkori Ható 
hím elfogadott intézkedési eszközt- Az 
ülés egy közösség, gyülekezel megválasz
tott képviselőinek egyenrangú és felelős- 
ségtcljes tanácskozása.

A mostani általános egyházi tisztűjitás. 
vulasztás kapcsán is célszerű a fogalmak 
pontosítása, mert az egy há/taguk. azoz a 
v álasztók bizonyára nehezen fogadnák el 
.1 hibás döntések okaként elöljáróik isme 
rcthiányból adódó szereptévesztését A 
választók ítélőképessége általában hibát 
lanul működik, így az ok és okozut függ 
vénye értelmében a következmény válhat 
borzongató vá

rt intrr Silvia

Hivatalos úton Genfijén járván, a híres 
Kálvin-auditónumban vettem részt a skót 
prcsbitcriánus egyház vasárnapi istentisz
teleten. Ennek végeztével a ráérő gyüleke
zeti tagok az auditórium melleiti Theodorc 
Bezc (nemeteken Bcza, magyarosan Bczu) 
teremben gyűltek össze egy kis kávé mel
letti beszélgetésre. Itt lettem figyelmes a 
faliújságra kitett „The Presbytery" cimü 
lapra, melynek vezércikke éppen Buda
pestről adott hirt. Elkértem a számot u fali
újságról cs hazahoztam A cikk szövege a 
következő:

.A  Budapesten elő gyülekezet adott ott
hont a márciusi presbiteri találkozónak. 
igv „A Prcsbiténum" jelen számában ki
emelten foglalkozunk a budapesti gyüle
kezet múltjával és jelenével

budapesti Skót Misszió 

A múlt

Lehet, hogy meglepően hangzik, de a 
Skót Egyház mar 150 évvel ezelőtt meg
telepedett Budapesten.

Az 1839. évi Közgyűlés elhatározta, 
hogy elküldi követeit a zsidók közé 1839 
tavaszán négy skót tisztségviselő indult cl 
Palesztinába; Dr. Alexander Black aber- 
dccn-t professzor. Dr Alexander Koith, u 
Szent Cyxus egyházközség gondnoka. 
Róbert M'Cheync Murray lelkész Dun- 
dec-böl cs Andrew Bonar lelkész.

Útjuk során átutaztak Genován, Lt- 
vömön. Máltán és Athénen. Alexandria 
bán járvány tört ki és emiatt útjukat onnan 
teveháton kellett folytatniuk. Dr. Black le
esett a tevéjéről és cltönc a lábat.

A törés olyan súlyos volt. hogy a legrö
videbb úton hajóval -  haza kellett tér
nie. A hajóút a Dunán át vezetett, Dt. 
Kcith kíséretében. Az úton mindketten 
bclázasodtak és útjukat Pesten meg kellett 
szakítaniuk. Pest hercegének neje. Mária 
Dorottya, aki nagyon népszerű protestáns 
hölgy volt. megtudván, hogy a két skót 
mtssztonónus beteg és magara var. hagy
va. gondjaiba vette őket. Amikor azok fel
épültek cs útra akartak kelni hazafelé, raj
tuk keresztül felkérte a hercegasszony a

Skót Egyházat, hogy állítsanak fel misszi
ós állomást Pesten.

Időközben a Pest-Budát ahogyan ak
kor a várost nevezték összekötő első 
híd. a Lánchíd építése tavában folyt Az 
epitész. Adam Clark és számos munkása 
is skót volt. Clark úr arra kérte a Skót 
Egyházat, hogy nyisson egy imutermct 
Pesten. A két kérelem cgyklöbcn érkezett 
Edinburgh-ha. így könnyű feladata v olt az 
egyháznak, hogy kedvező döntést hoz
zon.

A Skót Misszió elsődleges feladata az 
volt. hogy munkál végezzen a zsidók kö
zött. Magyarországon mindig is jelentős 
zsidó közösség élt A skótok úgy gondol
ták. hogy az előítéletektől leginkább ne
velés útján lehet megszabadulni Ezért is
kolát nyitottak, melyet keresztyen és zsi
dó leányok együtt látogattak. A skótok 
olyan toleránsak voltak, hogy volt rabbi
juk is. aki rendszeresen eljárt a skót isko
lába és tanította a zsidó gyermekeket Az 
első iskola a Hold utcában volt cs csakha
mar híressé vált v/éies látókörű oktatásá
val. Egyre több szülő küldte gyermekét a 
„skót iskoiá” -ba.

1910-ben új iskola épült a Vörösmarty 
utcában. Ugyanez, aj épület ad azóta is 
otthont a gyülekezetnek. Az iskolaépüle
tet a kommunista időkben elkoboztak, de 
a kápolna nehézségek árán ugyan, de 
nyitva maradt mindvégig.

A gyülekezet, mely nagy felelősséget 
erez a mtssz.ióért, nemrégiben nevét 
„Szent Kolumha Egyhazkö/ség"-re vál
toztatta. Ez a hely ma hidat képez két tcst- 
vercgyház: a Skóciai Egyház és a Magyar 
Református Egyház között, de ugyanak
kor eszköze a keresztyének és u zsidók 
közötti párbeszédnek is.

A jelen

Munkánk az. hogy az embereket közelebb 
hozzuk egymáshoz. A vasárnapi istentisz
teletek idején sokféle vallási háttérrel tcr. 
delkczó. a világ számos országából érke
ző emberek imádkoznak együtt, mialatt 
gyermekeiket tanitják mind az istentiszte

tFolytaiás a 10 oldalon i
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lel alatt, mind a vasárnapi iskolában. Öku
menikus testvériségben megosztjuk a 
Moming Wonűűp (reggeli imádság) al
kalmait a Szent Margarct anglikán (episz- 
kopáhsi káplánsággal.

Egyházunk különleges célkitűzése 
„otthont" nyújtani azok részére, akik tá
vol vannak szeretteiktől, istentiszteletek 
kel. melyeket kávés egyűttlét követ, a 
gyermekek vasárnapi iskolája tévén; sze- 
rctctvcndégségekkel és néha skót vidéki 
táncestekkel kerülünk közelebb egymás
hoz. mint cgyhá/tagok

Akár hosszabb időre jöttek Budapestre 
dolgozni, akár csak néhány hónapos ta
nulmányútra érkeztek, akár átutazóban 
vannak egy másik ország fele vagy akar 
nem is tudják, miért vagy meddig vannak 
itt. egyaránt fontosak nekünk és hívogat
juk őket, legyenek részeve a mi nagy csa
ládunknak "

A címlapon meg a következő kiegészí
tés olvasható.

A budapesti presbiteri találkozón a presbi- 
ténum a következő Missziói Nyilatkoza
tot fogadta cl:

Missziói Nyilatkozat

I Küldetésünk. hogy belől lsük Krisztus 
parancsát . Menjetek el szene az 
egész világba, hirdessétek az evan
géliumot minden teremtménynek "

2. Küldetésünk, hogy dolgozzunk Isten 
királyságáén mindenütt. Isten egesz 
világában. Az ezért viselt felelőssé
günk a m i késztet, hogy aktivan ve
gyük ki részűnket a támogató mun
kából t.uropa-szefíe más egyházak
kal, fél-vallási szervezetekkel, gyüle
kezetekkel és egyénekkel együtt

3. Különleges felelősségünk angol 
nyelvű istentiszteletek tartása és tá
mogatás nyújtása mindazok részé 
re. akik angolul szeretnék Istent 
tisztelni

4 Küldetésünk segíteni a  keresztyéne
ket Skóciában és az európai konti
nensen, megosztva gondjaikat és 
táplálni a kapcsolatokat közöttük "

Fordította és közli Dr. Szilágyi Sándor

*
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Általában mindent a környezet pél
dái nyomán teszünk. Csaladunk 
nyelve az anyanyelvűnk. Azt is 
mondják, hogy „Az alma nem esik 
messze a fájától.' Választások te
kintetében a mai nemzedék két ..pél
dát" láthatott Az. egyik a kommu
nizmus találmánya: a központi jelölt 
„mcgválasztásá"-nak gyakorlata. 
z\z. aki az egy közül nem választja 
az egyet, kétségbevonja a Párt böl
csességét. („A Párt a mi eszünk, biz
tos jelenünk, ragyogó jövőnk" > 
Ez pedig a (képzelt) nép ellensége. 
A másikfajta példa a ..kaszára, vas- 
vili ára magyar!" jellegű egymást té- 
pő-maró „választás”. Egyik példa 
sem alkalmas a követésre.

Mindenekelőtt azt kell tudnunk, 
hogy az eklézsia választása nem ha
talom-, cs vagyonclosztás, hanem 
Istentől kapón sokszor nagyon ke
mény, áldozatos szolgálatok elosz
tása. Éppen ezért az. aki hozzájárul 
személye jelöléséhez, szüntelenül, s 
nagyon kérje Isten segítségét, s a 
kellő alázatot, hogy akár a marti- 
mmságot tudja vállalni.

A választó is ezzel a lelküleltel vá
lasszon. Nehéz terhet rak a megvá- 
lasztandóra! S próbáljon figyelni Is
ten szavára, hogy szavazatát úgy ad
hassa: „Tetszett a Szcntlclcknck és 
nekünk..." {ApCsel 15.28). Ügyel
jünk a sorrendre!

Miért választunk? Nem azért, 
hogy mindenáron demokráciát 
..játsszunk". Isten kegyelmi ajándé
kát fogadjuk el, aki minden időben 
gondoskodik arról, hogy legyenek 
Jézus Krisztus nyomában járó. meg
felelő egyházi szolgák. Isten nagy
lelkű! Ajánlata bőséges. Az ember 
nagy lehetősége -  minden más lény 
kényszer hatása alatt cselekszik! , 
hogy válasszon. Imádság nélkül vi
szont félelmetes ez a lehetőség

Mikor választunk? Ez is meg
határozza döntésünket Nem akár

mikor, s nem akármit, akárkit vá
lasztunk. F mostani tisztújítást két 
fontos tényező befolyásolja. Ma
gyarország meglétének, s  egyben  
megmaradásának 1100. évforduló
ja. Mi nem önmagunkat ünnepel
jük. hanem Istenünket dicsőítjük, 
hogy minden alkalmatlanságunk 
ellenére 1100 éven át őrzött, veze
tett. s adott küldetést. Európa leg
ősibb folyamatosan létező állam
alakulata vagyunk. Isten a reformá
ció és annak egyháza által őrizte c 
nemzetet. (Magyarország a török 
időkben sem jutott a bosnyákok. 
albánok sorsára.) Ezt a nemzetmeg
tartó erőt. szolgálatot, igehirdetést, 
nevelést, társadalomszervezést, eti
kát iránymutatást és példát kell a 
majdan megválasztottaknak képvi
selniük. Hatalmas, emberfeletti fe
ladat! Ugyanakkor a most kezdő
dő ciklus második felére esik Jézus 
Krisztus születésének 2000 évfor
dulója' Vajon mit teszünk a hátra
levő 4 évben annak érdekében, 
hogy legalább Kölcsey Ferenc 
imádságos nemzedékének hit- és 
erkölcstudata álljon helyre, s le- 
gyen 2000. évünk karácsonyi aján
déka?

Tehát nem a választásokat, mini 
adminisztrációs intézkedést kell i sak 
végrehajtani. de a magyar nép alkal
mas és hatékony őrállóit kijelölni'

Kinek választunk? Az egyháznak 
Ki az egyház? Nemcsak mi. de gyér 
mekemk. unokáink, férjünk, felesé
günk. rokonaink. A magyar nép te
kintélyes hányada. Ha jól válasz
tunk. lesznek református keresztyén 
gyülekezeteink, iskoláink, minek 
kövctkczTcbcn „Ez a gyarló ember 
Ember lehet újra..." (Ady).

A református választás: ünnepi 
istentisztelet, ország gyűlése, jövő
építés. Valóban ennek tekintjük?'

-P~*
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Eőry István magyarigcm gondnok 89 
eves lett október tizenharmadikán. Tevé
kenységének, életének így méltó ajándéka 
lehetett a7 Erdélyi Egyházkerületünk cs a 
Diaszpóra Alapítvány elismerése, szór
ványban. nevezetesen Magyangen cs 
Hegyalja falvaiban végzett gondnoki 
munkájáért. A Czclder Márton. Földes 
Károly díszoklevél méltó elismerése több 
évtizedes szórvány gondnoki munkájáért, 
amelyet Erdély legnehezebb gyülekezete
iben végzett és végez Fájós lábbal cs 
gyengén látó szemmel is F.óry István meg 
mindig az, aki volt: Krisztusát szerelő. 
eiy -házát és nemzetét fé llő  öregít r

Főry István kisnemcsi családból szár
mazott Nagyapja, apai részről Főry Tiva
dar vegyészmérnök. Őrségi (Burgenlandi 
kisncir.es. aki vagyonát eladva a Gyula- 
fehérvár melletti Sárdra költözik gazdál
kodni Anyai részről a nagyapa Száraza j táv 
Ince Gerő nyugalmazott kúriai bíró. a  ko
lozsvári kétágú templom főgondnoka 
Édesapja id. Dr. F.óry István politológus és 
jogász, a Nagyenyedi Egyházmegye fő- 
gondnoka 20 éven át, valamint jeles gazda.

Eőry István 1907. október 13-án szüle
tett Kolozsváron Kollégiumi tanulmá
nyait a Kolozsvári Református Kollégi
umban folytatja 1925-ig. ahonnan rövid 
katonaság után a család gazdaság: hagyo
mányait folytatva, beiratkozik a Németor
szágban levő Hallei Gazdasági Főiskolá
ra. A Főiskola elvégzése után több nemesi 
udvarban szolgál gazdatisztként. Hazatér 
a magyangem családi birtokra gazdálkod
ni. a kollektivizálásig Szaktekintélye mi
att beválasztják a Termelőszövetkezet el
nökségébe. amelyet a szocialista termelő- 
gazdálkodás nlapelvci ellenére kapitalista 
módon igazgat. Rövidesen a gyanúsan jól 
működő termelőszövetkezetből átkerül a 
Vulkáni Havasok egyik menhelyérc. ahol 
4 évig dolgozott felvigyázóként. Mórion 
.■írón katolikus püspök meghívására a 
gyulafehérvári püspöki gazdaság gondo
zója Nyugdíjaztatás után Magyarigenbe 
költözőn, ahol jelenleg is él.

Feleségével Kériossy Sándor Katalin
nal 40 évig éli együtt. Felesége halála 
után újból nősül. Ajtay Ibolyával Nevelt

fia Eőry Lázár László, baro Kemény 
Judith és Lázár László gyermeke

Eőry István mindenekelőtt Istenfélő és 
egyházát hűségesen szolgáló ember Temp
lomba járó. imádkozó élete nemcsak gyű 
lekezetei számára ismerős. 8 éven keresz
tül 6 töltötte be az egyházmegyei fiigond
noki tisztséget, majd 1960 után az egyház
megye tiszteletbeli főgondnoka lesz 
Magyarigennek, Sárűnak. Boroskrakkónak 
gondnoka 1950-56 között, illetve 1972-tól 
napjainkig fi évig presbiteri tisztséget tolt 
be a Gyulafehérvári Református Egyház
község presbitériumában. Mindenütt meg
becsülés vette körül Tanácsai, szakértel
me, kegyes élele jeles személyiséggé tette 
az egyházmegyén kívül is.

Gazdasági szakemberként nemcsak .ca- 
ját. hanem az egyház vagyonát is hűsége
sen gondozta és gondozza Amikor a falu 
a / akkori hatalommal karöltve az igeni 
templomot, illetve az egyház földjeit ki 
akarta tulajdonítani, akkor Eőry István ezt 
mondotta a mát-már reménytelennek lát
szó helyzetben: ..Mi nem rendelkezünk ,iz 
egy ház vagyonával, csak a miénkkel Ezt 
vegyétek el " Emiatt katonaság terhe lett a 
büntetés.

•\ parókia, templomok, épületek állan
dó rendbetétele foglalkoztatta és foglal
koztatja Főry Istvánt 197-í-bcn Szegedi 
Lászlóval együtt javíttatták talán utoljára 
az igeni templomot

Magyarként védte a reménytelen és 
kétségbeesett családokat, u hatalomváltás 
után kenyér nélkül maradt emberek életet. 
Tetteivel bizonyított, és tette tisztelne ma
gát a más nemzetiségűek körében is. Az ő 
magyarsága nem volt másokat sértő, sem 
mások előtt megalázkodó. Református
ként cs magyarként lett u falu és környék 
tisztelt é> csodált ..Pityu bocsija"

ő  élte és cli át mint a Magyarigem Egy
házközség utolsók közötti hive. az elköltö
zés. kihalás következményeit. Sajnos, ez 
ellen sem ó, sem mások nem tudtak elegei 
tenni. Küzdelme, éleleszménye erős köte
lékekkel köti Magyangenhez. amelynek 
eletet féltő kezekkel irányította cs irányít
ja. Életében a szülőföld, egyház, magyar
ság tragédiája menthetetlenül összeforrott.

11

Főry István 89 éves és felig bénult lábbal, 
majdnem látás nélkül, örömmel segít most 
is a milliókat felemésztő tetőcserében, 
gázvezetésben, kútásásban; ha tanácsokkal 
is. Bőd Péter templomában mar csak né
gyen vannak. Mindnyájan óregek. Mi lesz 
Magyarigennel, ha ő már nem lesz közöt
tünk?

0 udor Botond
magyarigcni lelkipásztor

F e lv id é k i 
n r;i/iy m o n d iíso k

Emberbecs'úlés
Becsüld meg az embereket.
Úgy nyers: te is becsületet 
Nyájas, szíves, ne lég\ kevély, 
Mindenkivel békében élj.
Amit nem kívánsz magadnak.
Te se tedd embertársadnak.

Jószívűség
Gondolj mindig jó  lélekkel 
Az elhagyott szegényekkel 
Ha megáldott Isten téged.
Nyújts másoknak segítséget.
Meri nem tudod te is végre.
Nem szorulsz-e segítségre.
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Czanik Péter új könyvéről
Lelkipásztoraink egyik legnagyobb nehézsége, hogy ké
szülésükhöz nem áll rendelkezésre elegendő magyar nyel
vű teológiai irodalom. Az idegen nyelvű könyveket nem 
mindenki tudja használni. Ezek különben is rettenetesen 
drágák, ajándékba pedig egyre kevésbe adják. Külföldi 
testvéreinknek az a véleménye, hogy álljunk a saját lá
bunkra ebben a tekintetben is. Ezért vettük örömmel azt a 
hírt. hogy megjelent Czanik Péter Hóscás-kommcntáni. A 
szerzőt sokan ismerjük bibliai előadásaiból és korábban 
kiadott könyveiből (Jóéi választani tanít; De flaggeus és 
Zakariás prófétáit/. Megkérdeztük most megjelent köny
véről.

Egy könyv elég? Természetesen nem. Ezért máris dol
gozom egy Jóéi prédikációi köteten és Ézsaiás kommentá
rom folytatásán. Viszont az a tapasztalatom, hogy aki ala
posan nem feléből-harmadából áttanulmányoz egy bib
liai könyvet, az a Biblia sok másik részével is könnyebben 
boldogul Ezt tapasztaltam tanítványaimnál, meg a saját 
munkám során is.

Miért éppen Höseás? Mert az egyik legnehezebb bib
liai könyv, ugyanakkor az egyik legszebb. Szívbemarkoló-

an beszél Isten rendíthetetlen szcrctctcról, amely végül 
Krisztusban öltött testet Viszont valamennyi ismeretre 
szükség van ahhoz, hogy ez föltáruljon előttünk Ezt a ke
vés ismeretet igyekszik közvetítem a könyv.

Vannak benne héber szavak? -  Igen, de nem kell tőlük 
megijedni Bárki megértheti, ha nem tanul is hébert. Fon
tos az, hogy szeresse Isten lgé|ct. Olyan szedést alkalma
zunk, hogy a szorosabb értelemben vett szövegmagyarázat 
elkülönüljön a többi résztől. Máshol a héber szó mellett 
mindig ott áll a magyar megfelelője.

Akkor miért van rájuk mégis szükség? Hogy ellenőriz
hetők legyenek a könyv állításai. Még a Jubileumi Kom
mentár vagy a Bibliai Lexikon nagyon szűkreszabott terje
delmében is megpróbáltunk úgy dolgozni, hogy bizonyít
sunk is. Ne tartsuk magunkat kiskorúságban azzal, hogy 
tudomásul vesszük a kész eredményt, miközben nem is
merjük a hozzá vezető utat.

Meg lehet fizetni? Mindent megtettünk azért, hogy ol
csó legyen. Nem fogja az ára átlépni a négyszáz forintot.

Bulla Tibor

KARÁCSONY KAUKÁZUSI FOGSÁGBAN

/Folytatás a 4 oldalról/
szemmel kanalazták n finom ünnepi va
csorát. A szokásos tea is talán jobb volt 
ezen az estén. Tojásporból, lisztből cs már 
nem is tudom miből, tánkfélct sütöttem. 
Fgv nagy fedőre kiraktam, és ment a fala
tozás. N'cm figyeltek a másikat, nem szá
molták. ki mennyit evett. Mosolyogva kí
nálták egymást.

A dohányosok elkezdtek finomra vág
ni a leveles dohányt. A béke. a nyugalom 
és a /  ötöm szigete lett a két szoba abban a 
kietlen, gyűlölködő, szörnyű világban. 
Amikor kis csend támadt, az őr kimért 
lépteit hallottuk, amint u hidegben kint sé
tál a ház előtt

Későre járt mar. cs valami hiányzott 
még. Mondottam is, hogy nem igazi kará
csony az. ha nem énekelünk Jézus szüle
tésekor is angyalok kara zengte a menny
ből: „Dicsőség a magassagos mennyek
ben az Istennek és e földön békesség, és 
az emberekhez jóakarat'" El is kezdtük: 
„Mennyből az angyal; Krisztus Urunknak 
áldott születésén; Pásztorok. Pásztorok. 
Örvendeznek " Ki-ki vallása és ismerete 
szerint. A nemetek feleltek rá: Oh. 
Tannenbnum, oh. Tannenbaum. A Csen
des éjt két nyelven, de már egy szívvel 
énekeltük A dallam mellé itt-ott egy ré
gen elfelejtett szólam hangja is odalopa- 
kodutt Az éneket, a vidámságot csak né

ha szakította meg egy-cgy elforduló, te
nyérbe rejtett arc cs a feltörő férfi-sírás.

Őrünk azon az estén egy kis termetű 
mongol katona - nem tudta mire vélni a 
vidámságot Belépett. Megcsodálta a ka
rácsonyfát. a bádogból kivágott díszeket.

a rongyos vattakabátból kiszedett és a fára 
rakott „havat" Nézte a szép húsvéti lapot 
és a kirakott fényképeket. Valószínű, elő
ször látott ilyet Szinte menekült kifelé, 
mert mi lesz, ha a parancsnoka meglátja, 
hogy elhagyta az őrhelyét.

Tartóztattuk, melegedjen fel. kínáltuk 
maradék vacsoránkból. Félve, de közénk

ült Jóízűen falatozott, később már puská
ját is letette, ami állandóan útban volt neki.

A fa alá kitett csillogó húsvéti lapot új
ból megcsodálta, megszerette. Tálán 
pásztorkodó népét, családját hozta közel 
hozzá n Jó Pásztort ábrázoló kcp. Kérte, 
hogy adjuk azt neki. A lap gazdája meg
ijedt. tiltakozott, hiszen neki egyetlen 
emléke volt otthonról az az üdvözlő lap, 
nem adja, Az ói meghatóan könyörgőtt. 
Végül is az értünk mindent, a legdrágáb
bat, a Fiai feláldozó Atya Lelke győzött 
a lap a katonáé lett. Boldogan rejtette cl u 
nyakában levő vászon zacskóba, mint va
lami drága kincset.

Nem tudom, őrünk mit értett meg ab
ból a nagy örömből, amiben azon az estén 
részünk volt. Azt tudom, hogy számunkra 
emlékezetes lesz cs marad, mig élünk. Hi
szem. hogy az ör számára is!

Csodálatos átváltozás volt az. u rab
ságból Lelek által való örömteli szabad
ság. félelemtől, gyanakvástól, gyűlölettől 
v aló szabadulás, ajándékozó szeretet ha 
csak egy csiérc is.

1947 karácsonyát már újból Istennek 
hála a teljes családdal együtt ünnepeltük 
boldogan.

Adia Isten, hogy soha többet háborús 
cs fogoly-karácsonyunk ne legyen, legfel
jebb egyre szépülő emlékeinkben.

Cseh József 
presbiter
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M A K Ó  - LU G O S/EK D ÉLY
A Makó-Bclvárosi cs a Lugosi Re
formátus Egyházközség közeledé
sének lehettünk tanúi a / elmúlt 
hónapokban, melyet az emlitett 
egyházközségek lelkipásztorai 
Kéki Imre és Higyed István ké
szítettek elő.

Június 30-ára Lúgosról is ér
keztek hozzánk a magyar refor- 
mátusság képviselői. Ezen a na
pon volt gyülekezetünk hálaadó 
istentisztelete, ugyanis sok évi 
munka után végre befejeződött 
templomunk felújitása. Ekkor tör
tént megemlékezés Szirbik Miklós 
egykori prédikátorról is: em lék
tábláját leplezték le a templom  
előcsarnokában. A z istentisztelet 
végén a vendégül látott gyüleke
zetek lelkipásztorai átadták kö
szöntéseiket és áldáskívánásaikat. 
Gyülekezetünk ekkor kapott meg
hívást az augusztus 12 15. között 
Lúgoson tartandó testvérvárosok 
találkozójára, mely egyben a III. 
Magyar Református Világtalálko
zó egyik utórendezvénye is volt.

A szívélyes meghívásnak eleget 
téve öten indultunk útnak. Megér
kezésünkkor Higyed István nagy- 
tisztclctú úr vezetésével a gyüle
kezet egy csoportja fogadott ben 
minket A gondviselő Isten ke
gyelmét tapasztalhattuk meg az 
utazás során, s most az Isten sze
reidéből táplálkozó tcstvérszere- 
tctcl cs ragaszkodást, mely végig 
kisérte az Erdélyben töltött né
hány napunkat.

Augusztus 13-án a református 
templomban vettunk részt ökume
nikus istentiszteleten. A helyi gyü
lekezeteken kívül (római katolikus, 
görög katolikus, orthodox. evangé
likus, baptista, ukrán orthodox) 
Szekszárd városából mely Lúgos 
testvérvárosa -  is érkeztek vendé
gek: reformátusok, baptisták, izra
eliták. A szolgálatok, imádságok.

köszöntések mindegy ike magyar és 
román tolmácsolásban hangzott el 
a gyülekezetek épülésére, a kél nép 
közeledését, megbékélését szolgál
va Az istentiszteletet kónismüvek. 
szavalatok tették színesebbé, fel- 
emclőbbé. gazdagítva ezáltal is 
mindannyiunk hitét

Délután templomi ünnepélyen 
vettünk részt, melyen kórusok, 
orgonaművek, alkalmi versek di
csőítettek a Szentháromság egy 
örök Istent.

A következő napon a helyi gö
rög katolikus templomban volt 
ökumenikus istentisztelet. Külön
legessége volt az alkalomnak, 
hogy először hangzott itt el ma
gyar nyelvű prédikáció: Kondrát 
/.ottan  makó-belvárosi scgédlcl- 
kész szolgálata. A napi programot 
közös ebéd zárta, mely után elin
dultunk vissza Makóra.

E rövid idő alatt, melyet a lugosi 
különféle felekezethez tartozó 

keresztyén testvérek közön töltöt
tünk, éie/hettük és tapasztalhattuk, 
hogy a Jézus Krisztusba vetett hit 
által vagyunk együtt Hallgathat
tunk igehirdetéseket, bizonyságté
teleket, különböző szolgálatokat, a 
nyelvi különbözőség ellenére egy 
nyelven, a szeretet nyelvén.

Kedves embereket, családokat, 
egyházi vezetőket ismerhettünk 
meg és zárhattuk őket szivünkbe.

Jó volt látni a megbékéltetés 
szolgálatát kezdeményező és fo ly 
tató lelkipásztorok Krisztusért való 
elkötelezettségét, románok és ma
gyarok között egyaránt.

Istennek tartozunk hálával, 
hogy c történelmi jelentőségű öku
menikus kapcsolat kibontakozásá
nál ott lehettünk! Kérjük Ót, hogy 
ez a közeledés folytatódjon!

N agy István 
mukó-belvárosi presbiter

13

'Világosítson meg!

‘Világosítson meg fényé most, 

olvassam (q jeghegynyi fagyból: 

fiáromszazfuitvanót napos 

karácsonyod (egyen s  maradjon!

'Mas fényre is

‘Ma nem meleg vagy nem elég 

egygyertyástul, mely benned eg, 

m ás jenyre. is nyiss ablakon! 

Sok gyertya eg ... s  egy csillag 

ott!

f\ja miékf erfez e 11

A  jándék érkezett, fogadd, 

fény fiarmaUizza arcodat, 

csillag derűse lelkedet!

‘Va la  k i  eljött, mert s z e r e t .

fü le  L ajos
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TV-kritika

T a n u l s á g o s ” m e s é k
Mi keresztének általában nem rajongunk a Magyar Televízió 
műsoraiért. Tudjuk, hogy több káros, mint cpltö jellegű 
műsora van. Az „F.sti mesék" sem kivétel, abhól sem tanul
hattak sok jót gyermekeink eddig sem. (Kiszorultak belőle a 
magyar népmesék, s a  játékosan tanító egyszerű történetek 
is.) Értelmetlen, történet nélküli birgyóságokat lehet csak lát
ni c műsorban már jó  ideje. De ezt a színvonalat is alulmúlta 
egy olyan mese. amely most toliamra kívánkozik...

K mese hősei kacsapapa. kacsamama, cs Vili, a kiskacsa 
Kacsapapa beteg, ágyban fekszik, s teát kér kisfiától Viliké 
hozza is. csak éppen a tea helyett anyukaja orvosságát önti a 
bögrébe szinültig Papája gyorsan felhajtja, - s  azonnal öklén 
dezni kezd, clzöldül, fuldoklik . .. Hamar kiderül a haj oka. s az 
elkeseredett kacsapapa feldühödve kiugrik betegágyából, s pa
pucsával akarja megverni Vilit. Ez azonban nem történik meg, 
mert Vilit megmenti a fenyítéstől hazatérő anyukája férjét le
állítja, s az esetet megismerve kacagni kezd. Kacagása azu
tán ráragad a papira és . 1  gyetekre is jót nevetnek, mint akik 
rájöttek: sok hűhó semmiért, ami történt...

Mi pedig, rámeredve a képernyőre (hogy mai szólással él 
jck) csak néztünk, mint a moziban... azóta sem tudtuk meg

emészteni a történet által sugallt „tanulságot"! Ha a papa 
megfenyítené veszedelmes hanyagságban vétkes csemetéjét, 
az ugye szörnyű lenne meg kell hát akadályozni! Az vi
szont. hogy a beteg papa bögrenyi mennyiségben lenyelte a 
másnak felírt (számára netán veszedelmes) patikaszert - az 
csak vicces eset! Ebből következik, hogy a hiba u goromba 
apukában van. aki nem érti a „tréfát" (Még jó . hogy nem te
szik hozzá: úgy kell neki!)

Lehet, hogy van. aki úgy gondolja szóra sem érdemes a té
ma. hiszen csak m ese... Pedig közismert, hogy a gyerekek 
kapnak rajta, ha valami jó. vicces „balhéra" ad nekik valaki 
ötletet! ... M ár csak azt találgatom magamban: ezek után 
hány gyerek fogja kipróbálni a „viccet" apján, anyján, na
gyapján. stb.. s majd csodálkozik értetlenül, s ijed meg későn, 
mikor az áldozat komolyan rosszul lesz.

*
Sajnos, csak azt tudom javasolni - miután a TV-rc nem tu

dunk hatást gyakorolni . figyeljenek rá Kedves Szülőtársak: 
mit nézhet meg gyermekük, akár az Esti meséből is...!

Kövespataki László

A fények és a Világosság

Ahol a Krisztus, ott a Világosság. -  Az 
érlelem is fényforrás, képes megvilágíta
n i bizonyos kérdéseket, képes felvilágo
sítást adni. De nem tudja megmutatni 
azt az utat. ami a bűnből és a halálból az 
igazsághoz, s az életre vezet. Ugyanúgy 
homályban pislákol, miként a mécses, 
mely nem tudja az egész égboltot bevilá
gítani. A Nap azonban beragyog min
dent: az eget és a lóidét. -  Isten Igéje az 
igazi napfény, mely megajándékoz min
ket az örök élettel, s az őrök örömmel. 
Boldog ember a z  aki vágyódik erre a Vi
lágosságra, s szívesen szemléli azL A va- 
kondok és a denevérek azonban mene
külnek tőle.

(Luther Márton)

•WXjA.CS O V& I 
gOM DOLJIlÖíK

9ía 'Krisztus ezerszer is megszüle- 
t i f ’jietfíefu'tnben, de benned nem, 
te a ttó l még őrökre elveszett ma
radsz.

Angetius Stiesius

Karácsony azt üzeni nekünk; Is
ten értünk ion, teljesen mindegy, 
hogy hol vagyunk■

Helmuth Thielicke 

>•

'Ha Krisztus szamunkra az Késő
vé lesz, akkor Isten karácsonyi vi
lágába megtaláljukaz utat.

Friedrich von Bodelschwing

B

llótalan a hegyek inge

E z a tél még mcgváltallan. 
nincs rá mentség: fehér paplan, 
se hó. se hold nem világot -  
amigfólragyog a jászok

Hordjuk szivünk szakadatlan 
kormos arcot száz darabban, 
nincs ajándék, semmi tömjén 
rí Boldizsár, Menyhért, meg én.

Az indul el akaratlan, 
kinek angy ala jelen van, 
hótalan a hegyek inge 
el kell érnünk Betlehembe’

Nagy Gáspár



1996. n o v em b er-d ecem b er PRESBITER 15
ás*V

SZÖVETSÉGÜNK HÍREI
AZ ELNÖKSÉG ÜLÉSE

A Szövetség Elnöksége 1996 november 13-án Budapesten 
ülést tartott. Tárgyalta a Dunámé)léki Egyházkerületben a vá
lasztásokkal kapcsolatban kialakult helyzetet. Tárgyalta továb
bá a főtitkár, beszámolót, amely számot adott a legutóbbi el
nökségi ülés határozatainak végrehajtásáról. a Szövclség liszt- 
újitásának előkészítéséről. Az elnökség úgy határozott, hogy a 
szövetségi közj*> ülést 1997. m árcius 8-ra . B udapestre, a 
Wádav Kollégium dísztermébe hívja össze.

Örömmel üdvözölte az elnökség, hogy megalakul: november 
2-án a Szöwtség 1-t. területi szervezete a békési egyházmegsr 
ben A területi szervezet elnöke I* Na,gy Zoltán békéscsabai, az 
Ügyvezető elnök Márkus János gyulai, a titkár Tusnádi Jolán bé
kési presbiter lett.

JÓ  KEZDEMÉNYEZÉS

A vértesaljai egyházmegyei területi szervezetünk titkárától kap
tuk a hirt, hogy a területi szervezet elnökségének határozata alap
ján az elnökség minden hónapban meglátogat egy egyházközsé
get. ahol részt vesz a bibliaórán. elbeszélget a  presbitérium tagjai
val. megismerik egymást igyekeznek szolgálatukkal elmélyíteni 
presbtiertársaik hitét, külön is felhívó figy elműket a megtérés és

újjászületés fontosságára és sürgősségén'. Végül nem feledkeznek 
meg a Szövetség munkájának ismertetéséről, ennek rés én új ta
gok és a Presbiter újság részén új előfizetők megnyeréséről.

Eddig kel gyülekezetben tettek látogatási. Októberben Ala
pon. ahol sajnos a 12 tagú presbitériumnak csak 6 működő tagja 
van. és a gyülekezetben nem igen van olyan egykáztag, aki alkal
mas volna presbiternek. így a lclkipásztoi asszonynak a presbité
rium nem sok segítséget tud adni. Novemberben Alesúton tettek 
látogatást, ahol a 12 tagú presbitériumból 9 a férfi és 3 a nő Az 
elnökség tagjai tartották a nyitoáhltatot, íll előadásokat tartottak 
a presbiter szolgálatáról az egyházban és a társadalomban 1 iára 
jó beszélgetés alakult ki.

Örömmel üdvözöljük ezt a kezdeményezést és ajánljuk más 
területi szervezeteinknek, hogv kövessék a vértesaljaiak példá
ját!

-drp-

H elyre igazít á\

Előző számunkban (szeptember-október. 14 oldal) közöltük 
Benedek Károlvnak. i Debrecen Nagyerdei Egyházközség 
presbiterének búcsúbeszédet, amit elhunyt lelkipásztora, Dr 
Kormos László ravatalánál mondott. Sajnálatos nyomdai hiba 
következtében a címben szereplő „búcsúvétcf szó „búcsúle
vélre'' változott A szedést hibáért szíves elnézést kérünk!

Búcsúvétel Czégény Miklósáé  
presbiternőtől
A Debreceni Mester-utcai Reformá
tus Egyházközség női presbitere. 
Czcgény Miklósné. sz. Keresztessy 
Éva 74 éves korában elhunyt 
Dr. Dobos Károly, a magyarországi 
lepramisszió vezetőjének búcsúleve
lét - távollétc miatt a sírnál Pató 
László tanár, a lepmmisszio munka
társa olvasta fel. melyből idézünk: 

„Czégény Miklósné a Bethánia. 
valamint a debreceni református gyü
lekezetnek régi és hűséges tagja volt 
20 évvel ezelőtt indult Magyarorszá
gon a lepramisszió, és Czcgcnyné 
testvérnő azonnal bekapcsolódott a 
munkába Megszervezte Debrecen
ben a missziót munkát, összegyűjtőt 
te. felkereste a kézimunkázó asszo
nyokat. akik kötötték a fáslit és végez
ték a kapcsolatos munkát. Otthonába 
fogadta a munkásokat, majdnem min
den évben más-más templomban 
gyülekezett teremben szemezte meg a 
vetítettképes előadást a lepramissziós

munkáról, főleg külföldi 
előadókkal Komolyan vetle 
a Máté 10. ?-S-ban írtakat:
Jézus követőjeként, küldöt
tekéinr végezte a munkát, 
eihlvásszerűen. Szinte min
den debreceni egyházköz
séggel tartott kapcsolatot, 
és még néhány vidékivel is.

Megható, hogv halála 
előtt pár nappal összeállí
totta és megküldte Buda
pestre a debreceni lepra- 
misszió törtetnie:. Hálával
lehetünk az Í rnak hogv ilyen munkatársai adott, mint Czégény Miklósné. akt 
megtért l 'rához. akit annyira szeretett és hűségesen szolgált neki "

Czcgcnyné három lánygyermeket nevelt, egyik lelkcsznő. egy pedig gyer
mek- és ifjúsági bibliakör-vezető.

Széles Lajos
llu  nem len volna hutát a világon, nem lenne e földön az ember nagyságának semmi 
nyoma. I edd el a halált és megszűnik a kultúra, mert megszűnt az ember növekedése.

•Ic életet egyetlenegy alapérzéssel lehet boldogan leélni 
nak legkevésbé uz emberek , a hála érzésével.

/vedig éppen erre gondol

na vasz László
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BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÁLDOTT ÚJESZTENDÖT OLVASÓINKNAK!

Kérdések gyermekekhez
Meg tudod-e mondani, kot született Jézus Krisztus? Ott. ahoi az emberek törekszenek 
az emberségre, s elhatározzák, hogy változtatnak valamit a világon a saját környezetük
ben ŐVELE

Meg tudod-e mondani, mikor született Jézus Krisztus? Akkor, amikor az emberek 
megpróbálnak emberségesek lenni, s elhatározzák, hogy változtatnak valamit a világon 
i saját környezetükben ŐVELE,

Meg tudod-e mondani, miért született Jézus Krisztus? Azért, hogy az emberekben 
vágy támadjon az emberségre. % elhatározzák, változtatni fognak a világon a saját kör
nyezetükben, ahogy ók maguk is átformálódnak ŐVELE

(Németbőlfordiiolla Hékefy-Röhrig Klaudia i

KARÁCSONY VAN A SZÍVEMBEN

Számomra Is megszületett, ezt köszönöm En is nszek tömjént.mirhát

j  i  i ; 7 7 I ^ t y J j J T 1

iá - ba e - lé Minden kincsem az é- te-tem  Jegyen u  ■ ré

J  PRESBITER V
a Magyar R<-fntnú:irs Presbiteri Szövetség hivatalos időszak: kiadványa,

M^iyetent évben ni alkalommal. A szerkesztőbizottság tagjai: !>' B odoliy G ét*. 
Di. (Hívók Zsifyrooő. Hegyi-fQ>lös fítván. Pjpp Mímor, Váivior C yuh. KövespalaJti 1M M  
Felelős szerkesztő: Békefy Ufos; fe le s s  kiadó: .Vagy Ferenc ftoíef:  Szerkesztősén- Magyar 
Református Presbiteri Szövetség Irodáin t(W2 Budapest. Ráday u. 28. tetefon: 218-02W> 
A lap a fenti t  .torn iráiban vagy leJelonan is megiendediető. Az egyén, i-lőórrtési díj belföldre 
évi 250 Ft. kürtőidre la retünk határos országokba! 190, f«. európa és a tengeremül niás 
országaiba 10$. Az előfizetési díj csekken OzetMő. „M^gyai Református Presbiteri Szövetség", 
Budapest; személyesen is befizethető Szövetségünk irodájában. Lapunk lenntártásál szolgáin 
adománya Icát i  köszöntőéi fogadjuk a Kátpát-medence református- gy-ik-keretei é% presbité
riuma' nevében! Készült a  rvpopress Kft. nyomdájában. Felelős vezető: K ovics Gábor;

Egy példány át a: 50.- ft

ÚJÉV I  I M A

Édes Atyám! Mielőtt elin
dulnék az újév útjára, hoz
zádjövök. Mielőtt az embe
rekkel beszélnék. Te veled 
akarok beszélgetni. Elődbe 
állva alázattal ajánlom fel 
újévi ajándékul szivemet! 
Neked ajánlom testemet, 
telkemet, mert a tied, s Te 
nálad van legjobb helyen! 
Neked ajánlom fel. kezedbe 
teszem szeretteimet, min
den földi javamat. Fogadd 
gondviselő őrizetedbe!

Az újév első napján en
gedd meg, hogy megfog
jam  kezedet. Te is fogd  
meg az enyémet és add. 
hogy ig}' -  kéz a kézben -  
együtt járhassunk az egész 
éven át! Jöjj! Légy Kirá
lyom. Megváltóm, bará
tom! Ámen.

(Az amerikai magyar reformá
tusok használatára kiadott Éne
keskönyvből. Llgonier, 1971., 
negyedik kiadási


