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Egyik legszebb és legszínesebb karácso
nyi történetet olvastam. Alig élt olyan ré
gi, nagy festő, aki meg ne festette volna. 
Ritkán akiül olyan karácsony, hogy egyik- 
másik üdvözlő lapon meg ive érkeznének 
hozzánk is a három királyok, mágusok, 
vagy keleti bölcsek.

Olyan misztikusan, legendásan szép ez 
a történet, hogy nem is lehet igaz -  mon
dogatja némely teológiai professzor. Alfé
lé díszítő elemnek vélik Jézus születése 
körül,

Azt hiszem, ennél a történetnél összeér 
a teológia, a kortörténet cs a mélylélektan. 
Csak e hátúm tudomány segítségévéi kö
zelíthető meg valós mondanivalója.

Az őskultúrák Írott betűi képek voltak 
cs ezek a képek egyszerűsödtek később 
hetükké. Gondolunk az egyiptomi hierog
lifekre. A sémita enibet két évezreddel ez
előtt még ha beszélt is képckixm gon
dolkodott. Sőt történetekben dramatizált 
cgy-egy alapvető igazságot. Ezt tette ma
ga Jézus is. tudta, hogy az igazság igy 
rögződik hallgatóiban

Mondhatta, taníthatta volna az Isten 
úgy szeret, mint egy jó atya, de ezt elfe
lejthették volna. L helyett elmondja a té
kozló fiú történetét. S ez olyan szép. ké
pes és drámai, hogy felejthetetlen

Mondhatta volna hogy meg ellensé
geinken is segítenünk kell De hallgatói 
csak fejüket csóválták volna. Elmond egy 
drámai történetet, elibük festi az. irgalmas 
samaritánus esetet és csak ennyit fűz 
hozzá: ezt cselekedő és élsz. Ez már „ül", 
ez belevesődött hallgatóiba

Mcgprófétálhatta volna Jeruzsálem 
pusztulását, de közben dramatizálva be is 
mulatja, míg szavaival elszánt egy füge
fát: s hozzáteszi -  igi pusztul el. Ez mar 
megtenditő felvetett

Nos ebből a nézőpontból figyeljünk 
a három napkeleti bölcs történetére is!

Meg kell találnunk ennek u képes, dra
matizált történetnek a mondanivalóját, 
üzenetét.

T e x tu s:  M á té  2 ,1 0 - 1 2
Hármat szeretnék kiemelni. Amennyit 

megértettem. Nyilván lehet több és mé
lyebb üzenete is.

Számomra ez a három jelentése vált 
karácsonyi üzenetté.

I.
Jézus nem csak a szegény és egyszerű 
embereké - (ezt a pásztorok szimbolizál
ják) hanem az értelmiségé, sík a tudáso
ké  is Sőt olyan tudósoké is. akik nem tar
toznak Izraelhez -  ma igy mondanám 
nem egyházi emberek. A három keleti 
bölcs idegenből, messziről jön é> idegen
be - messzire megy.

Sorolhatnám ma is azoknak a keleti és 
nyugati bölcseknek, tudósoknak ésNobel- 
díjósoknak a nevet, akik fölfedezték J é 
zus csillagát" - és hódolnak előtte Ma is. 
Hadd említsem csak tt'erner Heisenher-

gei. a nagy fizikust, aki egyik müvében 
..ama fényes esthajnali csillagnak" nevezi 
Jézust, örök fix pontnak, hogy cl ne téved
jünk csetlő-botló civilizációnk és kultú
ránk útvesztőiben. A mai karácsonyi törté
net első jelentését igy summázhatnám: az 
a bölcs aki Jézusra talál

II
A színes képcstöiténct második üzenete: 
ez a három ember azért bölcs mert f i 
gyelték az idők jeleit.

\  maguk korában a maguk kora sze
rint és a maguk módján. Asztrológusok, 
csillagvizsgálók voltak, és felfedezték, 
vagy már várták is az ón. Conjunctio 
'•tagnál, a nagy csillag-együttállást, a Ju
piter cs a Saturnus együttállását a haluk 
csillagképében, amely minden 794. év
ben fordul cíö, Hogy ez valóban Jézus 
születése körül történt, ezt megtalálták a 
babiloni, ón. sippuri agyagtablákon is. de 
felfedezte Kepler is. aki a XVII. sz. ele
jén élt

Az akkor, asztrológia szerint a Jupiter 
a világuralom bolygója volt. a Satumat 
Izraelé, a halak csillagképe pedig -  uj 

kor kezdetéé.
Ezért keresik éppen Izraelben az akko

ri kor akkori tudósai az új kor új urát.
Bárhogy is vélekedhet erröi a ma em

bere egy biztos: azok a bölcsek, akkor és 
a muguk módján figyeltek az idők jeleit.

Ezért ez a második karácsonyi kérdés 
figyeljük-e mi a mi időnk jeleit? Vagy az 
volna a mi álláspontunk is. amit nem ré
gen mondott valaki akit egy aktuális vi
lágpolitikai helyzetről kérdeztek: figyel 
tetí-e -i TV-bcn ezt. meg ezt? Megvonta a 
vallat és azt válaszolta, én már régen csak 
a fizetési ..slej rímet" figyelem. - mit mu
tat. Más nem érdekel. Pedig volna mire 
odafigyelnünk mert a XX. században 
senki se lehet az események ón megfigye
lője. vagy passzív szemlélője. Bármi töltő- 
mk a világon, vagy körülöttünk, -  azt nem 
nézhetjük kividről és kulcslukon át az 
akár akarjuk, akár nem. velünk is történik.

Éppen karácsony az a különleges alka
lom. amikor észrevehetjük -  a magunk 
szűk. kis világában, ha tetszik a szűk 
családi körben, mi is történik körülöttünk 
cs velünk.

Az elmúlt karácsonyok egyike után 
mondta valaki: a karácsonyfa alatt vettem 
észre, a gyertyák fényében, milyen rossz 
színben is van és hogy lefogyott a felesé
gem...

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás a: I oldalról/
Néhány hónap múlva eltemettük Mi 

lett volna, ha hamarább észrevesszük'0
Agyonkényeztetett, egyke gyerekének 

akart valamit venni az édesapja, amikor 
már nem tudta mit vegyen, kirobbant a hi
vő feleségé előtt (bocsánat u pontos ide 
/elért) Mi az istent adjak neki. hiszen 
mindene van...

A felesege nagyon csöndesen megszó
lalt és azt mondta: pontosan az kellene ne
ki, amit most mondtál., neki is, nekünk 
is. Mindenkinek

Mintha ez az asszony jobban figyelte 
volna az idők jeleit.

III
Harmadszor és végül: azon voltak ezek a 
keleti bölcsek valóban hólesek (es ez a 
harmadik jelentése a színes képírásnak) 
mert nem csak figyelték az idők jeleit - 
hanem készek t oltak kilépni csillagvizs
gáló tornyukból, elzárt vihiKukból, tudo
mányukból kényelmükből, biztonságos 
helyzetükből és elindultak, léptek, tet
tek, cselekedtek...

Meg I lenódessci is konzultálnak. vál
lalnak egy meglehetősen kínos politikai 
szituációt Különben ezek a messziről 
érkezeti idegenek akit Heródcs össze
hoz Izrael bölcseivel... mint ezek a kebel
béli. izraelita bölcsek .. ha ugyan azok 
voltak, mert azok ugyan pontos útbaiga
zítást adnak, csak éppen maradnak ..

Ha nagyon kihegyezve fordítanám ezi 
a képet, akar igy is fordíthatnám íme a 
mindent jól tudó és búlcs tanácsokat osz
togató kegyesek és a bölcs útmutatást 
megfogadó, de cl is induló világi embe
rek, értelmiségiek, tudósok, akik végül is 
megérkeznek Jézus bölcsőjéhez

Ott leboruinak.
Tisztességet tesznek Jézus előtt, é> el

kerülve Hcródcst és a mindent tudó. de 
helyben maradó izraelita, kegyes bölcse
ket... visszatérnek hazájukba.

Ha most már ezt a himes. színes, keleti 
s/ep képírást nagyon tömören fordítanám 

az talán igy hangoznék:
'ízoknak, akik f i i  feli- figyelnek Isten 

lefelé mutat arra, aki később csak igy ne
vezi magát: az Embernek Fia Akit az. Is
ten az emberért adott, akt az emberért élt. 

és szüntelen arról beszélt
Aki fölfelé figyel az hamarabb észre

veszi lent az embert, akit föl kell emelnie 
-  hogy Isten fia is lehessen. Röviden va
lóban ember.

Aki erre az asztalra tekint az már is 
fölfele figyel mint egykor a keleti böl
csek. A kérdés az: elindulunk-e Őfele .

Pr. Üyökössy Endre

Ünnepi imák

KARÁCSOMKOR

Isten! ’En édes Istenem! A z esztendő 
utjának nagy részét majoriam, 'is  itt. 
az ut végén, angyali karokenekefegad, 
ragyogó világosság sugárzik; A  jkarácso
nyi fény. A z angyali kfir eneke, a kara 
csonyfényes világossága közt leged lat - 
lak. ‘Kitárt karralreám. gyermekedre, 
vársz, édesjó Atyám/
Sietve, vagyakozva '.Hozzad jövök, 
elődbe borulok, kfintóm  szivemet: 
Atyám! elfáradva, a hosszú úton eltö 
rődve, pihenésre, felüdülésre, vigaszta
lásra szomjuíiozik lelkem. 'Uram! nem 
élhetek csak kenyérrel. Többre arra i u -  

g yik  szivem, amit karácsony hozott: 
édes boldogító, búnbocsánatot, örömöt 
adó szeretette!

•Bánj azért velem úgy, mint gyermekeddel, 'Vegy öledbe, ölelj at karoddal Szóró 
san, melegen ölelj magadhoz, hadd erezzem szived dobogását, sz-eretetedet! 'Mossál 
meg engem s leszek fehér, tiszta fehér, miként a hó. ‘Kóstoltasd meg velem a kara 
csony órömuzenetenek édességet s  add, hogy örökkévaló szerctetedrol megbizonyo
sodva, bátrán menjek tovább. Szivemben énekeljen, melegítsen a karácsonyi drága 
ü zem : Úgy szeret Istenem, hegy'} iát adta értem! Isten szeret, rrgem szeret! Jézu
sért, Ámen.

* * *

Istenem! ‘karácsony ünnepen halaiéit, örvendező szívvel jövök színed elé, 'Köszö
nöm Atyám, hogy megkpnyorúüéígyermekeden, megnyitottad az eget es olaszai 
(ottale földre, isién megjelent testben es lakozott közöttünk Köszönöm neked a 
karácsony or ormi zenelel: bús szív ne sirj, szeret az Úr! Tórődikvelem.gondol ream! 
Úgy szeretsz Atyám, hegy cgyszuínt [Hadat adtad érettem, bűnös gyermekedért, 
istenem! erre a beiig, szenvedő világra es benne én ream, áraszd ki szereteiedet 
Add, hogy minden szív, minden hoz .'Jézus jelenletevel, állott békességgel, karácso
nyi boldogsággal teljesedjék be. Jöjjön e l a 'le országod, a földre szállt szeretet or 
szaga, hegy örvendezve énekelhessük; ‘Dicsőség magasságban Istennek a földön be
kecs az e.mberekkpzótt jóakrrat. jézusért. Ámen *"

•  *  •

ÚJÉI KOK

'Édes Atyami Mielőtt elindulnék az. ujev útjára, Mázsád jövök 'Mielőtt az emberek 
kel beszélnek 'de veled akarok beszélgetni ‘Elődbe adva a ljza tta l ajánlom fe l újévi 
ajándékulsztvemetí Keked ajánlom testemet, telkemet, mert a tied s 'lé nálad’van 
tegjobb helyen! Keked ajánlom fe l, kezedbe teszem szerelteimet, minden foldt java
mat. Jogaddgondviselő őrizetedbe!

A z ujev első napján engedd meg, hogy megfogjam kezedet. Te is fogd meg az 
enyémet és add, hegy tgrj kéz a kézben együtt járhassunk az egész éven atlgöjj! 
Légy ‘Kjráfyom,:Megváltóm, ‘Barátom! Ámen.
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A KARÁCSONV NEVE 
ÉS TÖRTÉNETE

A karácsony m agyar nevéről sokáig 
az volt a h iedelem , hogy a latin 
incarnatio  (m egtestesülés) szóból 
származik. Ám a nyelvtörténeti ku
tatás kimutatta, hogy a szláv krac- 
sun (téli napforduló) az alapszava. A 
latin neve: dies natalis Domini (a / 
Ú r születésnapja). Német neve: 
Weihnachten (szent éjszakák) szin
tén a téli napforduló ünneplését őrzi 

A decem ber 25-i ünnep a m eg
győző analógiának köszönhetően 
Nyugaton igen hamar elterjedt. Hi
szen maga az evangélium  mondja: 
„M eglátogat minket a fölkelő lény a 
m agasságból" (Lk 1.78). Jézus pe
dig így beszél magáról „Én vagyok 
a világ világossága" (Jn  8.12). A 
század je les  him nuszköltőjc, 
Am brus  m ilánói püspök (340-97), 
igy énekel:

Ö. fé n y  visszfénye, u : Atya 
dicsőségének sugara, 
fényforrás: fénybő l fénysugár, 
napfényt derítő napvilág!

Igaz .\'ap. örökfényedet 
ragyogtasd tündökölve ránk. 
derítsd érzékeink fö lé  
a Lélek tiszta sugarát.'

(Fordította: Parkasfalyy Dénes)

Szent Ágoston  (354 430) felszó
lítja hallgatóságát: e napon ne a Na
pot imádják, mint a pogányok. ha
nem azt. Aki a Napot terem tette. 
Szép hasonlata: „Tényleg naprafor
gó az emberi lelek, de igazi Napja 
Jézus Krisztus" De még Nagy Leó 
pápa is (440-461 közt uralkodott) 
feddőzm  kényszerült azért, hogy 
sokan a Nap születését ünnepük e 
napon a Krisztusé helyett.

A karácsony lényegét és hangula
tát szám om ra a legszebben és leg

jobban Ravasz László  ábrázolta, 
1947 karácsonyán, a hidegháború 
küszöbén, balsejtelm ektől sötétedő 
m agyar égbolt alatt, a forradalom  
jelszavával visszaélő igazságtalan
ságok idején: „K arácsony a leg
szebb forradalom ... hz a gyönyörű 
forradalom  m indig tart. és tartani 
fog a világ végéig. Szörnyű igazság
talanságok, kényurasdgok, zsarolá
sok. kizsákmányolások az égre kiál 
tanak, s a halál árnyékának ádventi 
völgyén ál epedve hallgatjuk a kará
csonyi forradalom drága ígéreteit az 
igazság és szeretet országáról A 
m indcnség rejtelm es és közömbös, 
sorsunk kemény és kegyetlen, óh. 
betlehem i G yerm ek, suttogd a fü
lünkbe karácsonyi evangéliumod, a 
drága Igét arról, hogy Isten szeretet, 
hogy Ő úgy szeretett minket, hogy 
Egyszülött Fiát adta érettünk. Az 
elet küzdelm eiben m egkem énye
dünk, elkérgescdiink. tele vagyunk 
sebhelyekkel kívül cs belül, óh, ra
gyogj reánk betlehemi gyermektno- 
soly, hadd fakadjanak fel szivünkből 
az e ltem etett m clegforrások. lé
nyünk legmélyebb rétegeiből egy el
tűnt paradicsomi világ minden édes 
em lekc Sötét arccal sorakozik fel 
egymás ellen az embert nemzetség, 
fenyegetés és rettentés minden pilla
nat. mint a kitörésre készülő tűzhá
nyó m orajlása, óh. h in ts be arany 
páráz.atoddal szent karácsony este. 
te különös, képtelen és ezerszer édes 
üzenet arról, hogy az em ber egy 
nagy család tagja. Isten a mi Atyánk, 
mi az Ó lábainál ülő gyermekek va
gyunk. kik Tőle tanuljuk meg. tni a 
békesség, mi az öröm. mi a megbo
csátás és a szeretet" (Élet és Jövő. 
XIV/30. sz.).

Szénást Sándor

3

LELKÉSZ
VÁLASZTÁSI
TANÁCSADÓ

A Iclkcszválasztás ncin csak a reformátu
soknál szokásos, ám mégK a református 
keresztyen egyházakra jellemző. F.bbcn 
minden presbitérium és minden - a vá
lasztói névjegyzékekbe felvett -  egyház- 
tag közreműködik. A feladat nem könnyű 
A felkínált ket alma közül sem könnyű azt 
az egyet kiválasztani, mely mindenben 
megfelel Ízlésünknek. Hál még élő em
bert, sokfele feladat végzésére hivatott 
embert találni!... - Mennyivel „könnyebb 
és egyszerűbb" a római katolikus hívek 
helyzete. Akit a püspök kirendel, azt kell 
elfogadni. A püspököt pedig a pápa neve
zi ki Milyen „könnyedén és olajozottan" 
működik ez. A szegény ség, nőtlenség, en
gedelmesség hármas fogadalmát vállaló 
papság pedig magától értetődően vállalja 
c kinevezési rendszert.

A reformáció számos tétele közül az 
egyik Klen népe. a helyi egyházi igchír- 
deuVIelkipásztor választási joga. Termé
szetszerűen elünk vele és ragaszkodunk 
hozzá. A lelkes/választás hitünk nagy le
hetősége. Ugyanakkor nagy próbatétele 
is Ha jól élünk vele. egyházközségünk 
virulása követi. Hu rosszul élünk vele. 
nagy károk keletkezhetnek A választási 
eljárá.% ..főszereplője" a gyülekezet részé
ről a presbitérium. Lzert tanácsadó soro
zatot szeretnénk indítani annak érdeké
ben. hogy minden lelkész.választás célsze
rűen és közhaszonra, mindenkeppen Isten 
dicsőségére t'olyhassek

A kővetkező kérdésekkel szeretnénk 
foglalkozni:

I Mi a választás?
2. Miért választunk?
3. Kinek választunk?
A. Hogyan választunk?
5. A választás után ..?
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KARÁCSONY -
KÉRDŐJELEKKEL

Tekintetünk felnéz a magasságos égre és 
keresi a hirt jelentő, utal mulató fényes 
csillagot, mely elvezetett a/ istálló szerény 
bölcsőjét (Kló jászolhoz, az üdvösségei ho 
zó kisdedhez Gyermekkorom legcsodála
tosabb élményét, űnnepváró hangulatát 
idézi lel bennem ma is a fenyőillutú kará
csony megérkezése A didergő földet béta 
kan) fehér Wlepcl jólesvén simogatta, be 
cc/gcttc gyermeki fantáziámat, kará
csonyfát hozó. Jc/uskát váró szivemet 
Minden olyan csodálatos voit a csen 
gettyüszó. gveTmeki rajongásunk betelje 
súlesc cs drága szüléink örömtől csillogó 
szeme gyermekeik boldogsága láttán. A 
szivünk csordultig volt érzelmekkel, sze
retettel, és meghututtan dadogtuk, hogy 
jósággal, szorgalommal, szeretettel hala! 
juk köszönjük e maradandó élményt, 
ajándékokat: valóban szent estét békes
ség a fóldt'm és jóakarat az embereknek'

Ugv éreztük, ez most megvalósult és a 
hulló hópclyhckkel szili önimünk is. be
takarni a tázó világot és a didergő embe
reket Vajon tudjuk-e ma is így várni és 
érezni a szeretet ünnepének csodáját, bé 
kéjét, jóságát?

Sok évtized múlt el a gyerekkort cso
davárás beteljesülés óta. de emléke fos
son és kitörölhetetlenül él bennem, fiz 
adott erőt a válságos, embert, hitet Őrlő, 
pusztító világban, amikor íz ember fele
barátjának gyűlölője, rabtartója, sör gyil
kosa lett.

Amikor a szorgos elet gyümölcse: va 
gyom. háza. majd embersége, tisztessége 
‘-emmivé vált cs az erkölcsi értékrendet a 
törvényeket nem tiszteivé feje tetejére ál- 
ii:c. .ó F „modem újítók" hozlak új tör
vényeket, Imik az új bibliát, s ők szer 
késztették új menetrendünket, hogy merre 
menjen a világ!

Azonban Istenünk akarata, a karácso
nyi szeretet és fényének sugárzása erő
se!.1.) volt és győzedelmeskedett az emberi 
gonoszság és a földi istenek teleit, üldöz- 
(etünk, de cl nem hagyatunk1

Kedves Presbiter Társaim!
Közelgő karácsonyi ünnepünket ma is 
mét sötét felhők, apokaliptikus erők pró 
bálják eltakarni. Nemzetellenes egyenlőt
lenségek markáns megjelenésének va
gyunk szenvedő részesei a maharadzsák 
és páriák világának kialakulásában (Né
meth László).

Ma nem az ÁVÓ-tól kell rettegni, ha
nem az egzisztenciális bizonytalanságtól. 
Fnnek velejárója vagy előidézője? - a 
közeikölcsök teljes Iczüllésc, a bűnözé
sek, korrupció növekedése, alkoholizmus, 
kábítószer, prostitúció mértéktelen és sze
mérmetlen terjedése.

A társadalmat, de különösen n fiatalsá
gunkat 'érintő és tudatosan romboló „sza
badság" a jövőjüket teszi kiszámíthatni 
lunná. kilátástalanná Szét tudjuk-e törni 
az Igazságtalanság bilincseit, a fenti ká
ros és kórrá fajuló igen súlyos problémá
kat? Mélyponton vagyunk, veszélyben 
egyházunk cs nemzetünk, ezért minden 
magyar cgyháztagnak harcolni kell elle
ne Ez lelkiismereti kötelességünk ne
künk, akik megéltük cs megismertük ka
rácsony csodáját, eletet formáló, bűnből 
szabaditó hatalmát, szeretet-sugárzását

Csak sajnálni tudom azokat a gyerme
keket. akik az önkény évtizedei alatt ki
maradtak karácsony csodájából és fenyő
napi emlékezesse devalválódott ismere
tük. A vallásoktatás eltörlése, harc az egy 
házak ellen, a jelen negatívumainak ma
gyarázatát adja. Szép, egészséges, értel
mes életforma helyett rövid célú. napi 
gondokkal küszködő, reménytelen, sivár, 
tartalmatlan élctkilútások. Ma mindent a 
pénz (az aranyborjú) motivál: hol van már 
a hit remény -  szeretet, cs az a megtartó 
családi kapocs, mely erőssé, öntudatossá

tette a kis cs a nagy közössegeket, a nem 
/etet?

Ha felbomlanak a családok, elvesz, 
arctalanná válik u nemzet is! Nekünk, 
presbitereknek a gyülekezetek őreinek 
kötelességünk, hogy szolgalatunkat egy 
hazunkért cs hazánkén fokozott felelős
séggel végezzük. Mindem meg kell ten
nünk. hogy a jelen isteni rend elleni táma
dásait megállítsuk Ha kell. felvilágosítva 
tév elygő testvéreinket a jó és rossz útról, 
ha kell, tettel is. de mindenkor személyes 
példamutatással

Cselekvő hittel mindent megtenni, 
minden alkalmat felhasználni, hogy Iste
nünk törvényéi. Jézusunk parancsolatai 
érvényesüljenek, s e szerint éljünk Ha Is
ten velünk, ki lehel ellenünk?

Csak lelki megújulás után lesz éttelme 
a magyar igéknek és csak ezután születik 
társadalmi igazság, gazdasági fellendülés 
Bizakodóbb lesz egyéni és közösségi éle
tünk.. Újra meg kell tölteni templomain
kat. hogy mindezek megvalósulhassanak 
Segítsen ebben a közelgő karácsony cső 
dája és hozza visszu, valósítsa meg újra 
gyermekvilágunk tisztán és örökké fénylő 
sz.cretetét. igazságát:

Békességet a földön, és jó akaratot az 
embereknek’

Vagy Ferenc József
presbiter zsinati tag
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Életjel Svájcból

A Z Ü R IC H I M AGYAR R E F O R M Á T U S  G Y Ü L E K E Z E T
Mim nevünk is mutatja, Zürich és a város 
környéken elő református magyarság hit
életet szolgáló gyülekezet vagyunk. Az 
eddigi, úgynevezett „emigráció*" éle
tünkben érzékenyebbek voltunk hítúr.k 
gyakorlatának hagyományos formájára, 
valamint magyarságunkra, nyelvünkre, 
Ezen érzelmeinket Istentől kaptuk. Kns/ 
tusi szerétéiben munkálkodunk azon. 
hogy magyarságunk minél tovább fenn 
maradjon. Ezért is tartjuk fontosnak a töb
bi magyar egyházakkal, gyülekezetekkel, 
ugyanebben a szellemben való együtt- 
munkálkodást. szolgálatot Tudjuk, hogy 
nem a szervezet, hanem az „ugapé” az 
egyház fö ismertető jele. \ z  egyházban 
annyiban található meg Jézus Kri>z.tus, 
amennyiben a ..praktikus", tevékeny sze
retet felismerhető

Ennek megéléséhez való vágyódás, 
lelki igény vezeteti unnak idején gyüleke
zetünk megalakításához.

Istentiszteleteinken meghívón lelké
szek szolgálnak így Bán József te f  lelki
pásztor, aki svájci szolgálata mellett a leg
többször hirdette gyülekezetünknek a 
Bulluiger téri ref templomban, valamint

családi összejöveteleinken í runk hoz
zánk szóló üzenetéi

Meghívásunkra más, Svájcban, vala
mint Erdélyben élő magyar lelkipásztorok 
is eljöttek hozzánk testvén cgyüttlctrc. is
tentiszteleti szolgálatra

Gyülekezeti szolgálatunk mellett 
igyekszünk az otthoni, magyarországi, 
valamint az erdélyi szolgalatba is bekap 
csolódni így nyújtottunk ruhanemű- és

más anyagi segítséget az tiltani gyüleke
zetek számara. A megváltozón hazai poli
tikai-gazdasági helyzet következtében le
hetőség nyílt személyes testvén kapcsola
tok felvételére hazai ref gyülekezetekkel, 
így a Budapest Újpest Újvárosi gyüle
kezet. a Budapest Újpest Belvárosi Egy
házközség. valamint az utóbbi idóhen a 
gyeimről gyülekezettel, ennek lelkipászto
rával. Kova eh Péter testvérünkkel, vala
mint az ugyancsak itt éló és időnként 
szolgáló Hegyi-Füstös István ny. lelki
pásztorral és feleségével, akik más irányú 
tevékenységükkel rs segítenek az arra rá
szorulókon.

Mindezekért halót adva. kérjük Atyánk 
segítséget a további testvéri kapcsolatok 
erősítésére, megtartására

Bizakodó reménységgel tekintünk a 
jövőbe, mert eddigi szolgálati életünk erre 

. 1 keresztyéni reményvégre biztat, hitünk
ben ez erősít

„Azoknak, akik Istent szerelik, minden 
javokra van " (Róma 8,28).

Suthó István
prvsbiteriumi elnök

EGYÜTT A MAGYAR REFORMÁTUS MÉDIÁÉRT
A Magyar Reformátusok Világszövetsége a svájci segélyszerv e 
zet. a HEKS támogatásával megtartotta első kárpát-medencei 
médiakonfcrcnciáját, melyre november 7-9. között a berekfürdői 
egyházi konferenciaközpontban került sor A tanácskozáson kö
zel felszáz hazai és külföldi szakember vett részt.

Vitaindító előadást „Egyházak a médiában médiák az egy- 
hazban " cimmcl Christoph MÖW. lelkész, a RetormicTtc Presse 
(Svájc) ny. főszerkesztője tartott. Előadásához korreferátumok 
csatlakoztak. J( HAS/Judit a Magyar Rádió alclnöke a közszol
gálati rádiózásról, s azon belül a református műsorok elhelyezé
séről es arányáról, valamint hallgatottságáról beszélt. ÁGOSTON 
István, a Magyar Rádió Vallási Műsorok önálló Szerkesztőségé
nek vezetője ..Az egyházi és a vallási műsorok a Magyar Rádió
ban" címmel szólt: hasonló témakörben, de a televízió vonatko
zásában tartott korreferátumot CSISZÉR Ferenc, a Magyar Tele
vízió Vallási Stúdiójának vezetője Őket református egyházi szer
kesztők korreferátumai követtek: az anyaországi református mé
diákról PÁPAI SZABÓ György szerkesztő-szóvivő, a kisebbségi 
léthelyzetben megvalósuló református médiaszolgálatról BARA
BÁS Zoltán szóvivő szerkesztő (Nagyvárad Románia), az 
Internet szerepéről az egyházi hírközlésben SZILAGYI Aladár fő
szerkesztő INagyvárad Romániai, a kárpát-medencei reformá
tus mcdiacgyüttmüködesről BÉKÉI')' Lajos főszerkesztő szólt

TŐKÉS László püspök (Nagyvárad Románia), u Magyar 
Reformátusok Világszövetségének elnöke előadásában az új re
formátus médiastratégia kialakításához adott alapvető szempon
tokat. E tárgyban készült tervezetet .Magvar református média 
stratégiánk " címmel a jelenlévők egyhangúan elfogadták és tá
mogatás végett felterjesztik a Magyar Reformátusok Világszó- 
vétsége, valamint a Magy ar Református Egyházak Tanácskozó

Zsinata vezetéséhez. A stratégia megvalósítás i érdekében Ma
gyar Református Médiaszövetség és Magyar Református Média 
Alapítvány létrehozását határoztak cl A konferencia résztvevői 
irányelveiket hét pontban foglalták össze: 1. A magyar reformá
tus média feladata Isten Igéje üzenetének közvetítése cs egész 
magyar népűnk hiteles tájékoztatása hitünk tartalmáról cs egyhá
zunk életéről; 2. A magyar református média a misszió és a ke
resztyén közösségépítés eszköze: 3. Rendeltetése és feladatai tel 
jcsitésc érdekében az egyházi tájékoztatási szolgálat egyfelől lét
rehozza saját médiáját, másfelől pedig a keresztyén crko-cs 
mértéke szennt igénybe veszi a világi médiát is. 4. A megfele 
lő szakmai színvonal biztosításához alapkövetelmény a reformá
tus újságírók egységes elvek alapján történő képzése és tovább 
képzése, munkájuk összehangolása cs személyes kapcsolataik 
elmélyítése: 5. Halaszthatatlan feladatunk egyházkerületi infoi 
máciös szolgálatok megszervezése, és ezek együttműködésével 
egységes tájékoztatás biztosítása; 6. A sajtóetika követei menyei
nek megfelelően egy házi tárgyú híradásaik tekmtetéhen a világi 
médiától elvárjuk a táigyilagos és hiteles tájékoztatást; 7. Sajátos 
eszközeinkkel támogatjuk egyházunk társadalmi szerepének 
visszaszerzésére és közéleti súlyának, nemzeti jellegének növe
lésére irányuló törekvéseit

A konferencia résztvevői kérik egyházunk vezetőit, hogy til
takozzanak a médiában jelenleg érvényesülő ívklámpolitika el
len és szorgalmazzák, hogy egyházunk a felekezeti arányoknak 
megfelelő mértekben részesüljön a Duna Televízió adásidejéül 
(I.: I99Ő. évi I. tv. 30. §. 1. bek.), valamint azt. hogy a jelenlegi 
bátorainkon túli magyar református egyhazak nagyobb nyilvá 
nosságot kapjanak a magyarországi elektronikus médiában.

J
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„SZERETNÉK ÚGY MEGHALNI, MINT AHOGY Ő”
Részlet Dr. G yökössy Endre utolsó rádiónyilatkozatából

199 7. október 22-én összeállítást hallot
tunk az l9Sb-os forradalomról a Kossuth 
Rádió Református félórájában. Békefy La
jos é\ Pápai Szabó György szerkesztésé
ben. F. műsorban beszélgettem Dr. Gyű 
kössy Endre lelkipásztorral is. aki felidézte 
azokat a napokat. Tudjuk már. hogy ez az 
interjú volt Bandi Bácsi utolsó nyilvános
ságnak szánt bővebb megnyilatkozása. Az
óta hazaiért mennyei Gazdájához. De itt 
hagyta többre kötelező életművét, személyi
ségének jó illatát, lelkének, meleg szasá- 
nak kincsei érő szelídségét. Most úgy kö
szönünk el tőle, hogy újra odatelepedúnk 
mellé, s hallgatjuk Krisztus-követésben le
tisztult mondatait Azokat is, melyeket nem 
tudtunk akkor adásba tenni. Közben újra 
meg újra megköszönjük öt mennyei Gaz
dánknak. az O vigasztaló oltalmába ajánl
juk szeretett feleségét, aki Svájcot cserélte 
fel Magyarországért, családját, gyülekeze
tét. i azokat, akiknek ti lett az igazi lelki 
pásztora...

•

I uiajdonképpen ín  Ravasz, (.autóval mint 
ifjú tanítványa vagy kis fullajtárja egy éle

ten át, amíg ö élt. tartottam a kapcsolatot 
Olyannyira, hogy iiz utolsó úrvacsorát is én 
adtom tel nck:. A családja engem kert meg, 
hogy mondjam cl a/ utolsó imát vele. S itt 
vallom meg, hogy életem legmegrenditöbb 
urvacsoraosztasa volt halálos ágyon Ami
kor Ravasz László már nem tudta kinyílni a 
szemet, de a hangomat megismerte, s ezért 
kérte a család, hogy én menjek, mert :iz én 
hangomat jól ismerte Fogtam a kezét, és 
olyan imát mondott Csak azt sajnálom, 
hogy nem volt valami titkos felvevőkészö* 
lek a zsebemben, mert az nem egy főpap 
imája volt. hanem cgv nagyon nyomorult, 
bűnös emberé Ma is meghat, ha arra az 
imádságra gondolok Ott elhalkult Gyö- 
kiissy Endre hangja, elcsuklott egy pár pil
lanatra. majd suttogva, könnyekkel ku\: 
ködve folytaua): Szerelnék tudni úgy meg
halni. mint ohogy ö meghalt. Megbékélve, 
megnyugodva, bűneit megvallva, letéve. 
Valamelyik leánya, már nem tudom, Veru 
vagy Boriska ott zokogott a satukban, fin 
meg fogtam u kezét fis még volt cgv szim
bolikus. későbbi, megrémülő mozzanata 
ennek az együtt létnek fin meg sokáig, vagy 
tizen, nem tudom én azt, lehet, hogy öt 
pere, lehet, hogy tiz perc. lehet hogy fel óra, 
ilyenkor úgy megszűnik a ter cs idő... Fog
tam ,t kezét, meg-megrezdült és egyszer
esük hirtelen megszólalt. „Bandi, itt vagy 
meg'.’" Mondom: „In vagyok. Laci Bá
csi”. Szabad volt így szólítanom fis eme azt 
mondta. „Add ide a kalapom, megyek", fin 
ebben o legmegrenditöbb vznubólumot ér
zem még ma is (ismét eUsuklik a hangja, 
majd felderül, s nevetve folytatja) Tudniil
lik. mindig azért ugráltunk ott n püspöki hi
vatal ajtajában, mint teológusok, hogy ki 
adhatja oda u nagyv/elű kalapját Ravasz 
I .ászlónak cs nélu (kedves nn eléssel foly
tatja/ kikerült nekem elmarni és a ke/ebe 
adni. S ez valahogy bennem maradt, hogy a 
kalapját kén. És ebben az. is benne volt.

hogy most 6 már indul Most már megy 
Másnap meg is hall ..

•

Később js tőle kértem egy-cgy tanácsot. 
„Laci Bácsi, mit lehetünk mi. anélkül, hogy 
rúgkapálnánk vagy lázadoznánk, vagy vet 
nőnk uz asztalt -' Néha nagyon bölcs dol
got mondott, olykor az volt a legbötaebb 
tanács ..Most. gyerekeim, semmit. Most 
váljunk, most az imádság ideje van. most a 
csönd ideje van", fis emlékszem, egyszer 
azi kérdeztem: „Én most mit tehetek. Laci 
Bácsi?" A/t mondta: „Fiam. ezt én, a re
formátus püspök mondom, térdeltél már 
valaha?" Mondom: „Még nem" ..Akkor 
próbáld ki!" (hangja kedvesen felderül) 
..lót fog neked tenni, fis most imádkozz, 
mert nagyon nehéz idők jönnek!" Nem 
egyszer kellett nekem itt a kis ágyam mel
len bizony belső szükségletből letérdel
ni. fejemet ráhajtani a díványom szélére és 
úgy imádkozni, könyörögni És eljajongani 
azt, amit csak u Gazdámnak az én Uram 
Jézus Krisztusnak mondhattam el.

B.L

EM LÉK  EZE TNEK OKÁÉR T

Dr. Gyiikűss) Kndrc

Túdós. lelkész, irn
volt Gyökössy Endre:

Sokun otthonában 
jártak egyetemre.

Imit ő elveteti: 
mások learatták.

.Akik sírját ásták.
- azok is sirattak

//. F. I.

„A LEGSZEBB TCMPLOMKERT" C ÍM ELNYERÉSÉRE BENYÚJTÓIT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

Valamennyi egyházközség presbitériuma által ismeretes az. a pá
lyázati felhívás, amely a „Presbiter" c. lap folyó évi I. sz.-bán.
Ijon. tcbr.) jelent meg. melyben Szövetségünk pályázatot in ki 
az egyházközségek részére „a legszebb tomp lom kert", illetőleg 
..a legszebb temetőkéit" cím elnyerésére.

Az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot az egyházközségek
nek ez cv április 15-ig kellett Szövetségünk részére beküldeni 

Lz az első próbálkozása Szövetségünknek arra. hogy presbi
tereink figyelmét ez úton is felhívjuk a templomokat körülvevő 
kenek virágszcpségeinek gondozására cs ápolására.

I ujjuk azt. hogy a virág az ember to'.di életének kiscröjc. Ott 
van születésünkkor, amikor édesanyánkat virággal köszöntik, ott 
van anyák napján, amikor a gyermek virággal rója le háláját 
édesanyja tránt. vagy a névnapokat, születésnapokat említjük, 
amelyeket nem is tudunk elképzelni virágok nélkül Ugyanakkor 
kedves halottaink sírjain is a hála és megbecsülés koszorúi hirde
tik halhatatlanságukat.

Az egyházközségekből beérkező pályázatokat a biialóbtzoll- 
>ág július és szeptember hónapokban a megtartott szemle alapján 
kiértékelte.

A szemlét végző ..ad hoc" bizottsági tagokat Szövetségünk el
nöksége jelölte ki a tisztségviselők koréból, úgy. hogy figyelem
be verte a szakmai hozzáértést is.

fiz alkalommal nem csupán a tcmplomkcrt virágainak és zül- 
dellő fáinak impozáns szépségét értékelték, hanem adott esetben 
konkrét javaslatokat is tett c bizottság egyes világfajták, cserjék, 
fák, örökzöld növények célszerű fajta-társításával kapcsolatban, 
hogy ez által o tcmplomkcrt virágos és zöldellő növényei a ken 
szépségét fokozzák.

Az egyes szemlékről egyházközségenként egy bírálati lap ké
szült, melyeket a pályázók töltöttek ki. Ebben közölték a kert 
nagyságát, talajviszonyait, cs a kertben lévő fák. csctjék. bokrok 
szántát, valamint az évelő és egynyári virágok fajtamcgoszlását

(Folytatás a 12. oldalon/
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„HA VALAKI KRISZTUSBAN VAN, ÚJ TEREMTÉS AZ"

A Mózes 1. könyvének elbeszélése sze
rint „pára szállt tel a földről cs minde
nütt átitatta a termőföld felszínét Azu
tán megformálta az Úristen az embert a 
töld porából cs elet leheletét lehelte az 
orrába. így lett az ember élőlénnyé” 
IlM öz 2,6-7). Két mozzanatra figyel- 
lünk most. Az egyik az, hogy Isten for
málja a: embert, mégpedig az első fe
jezetben olvasható teremtéstörténet sze
rint ..a maga képmására” (1,27). A 
szentiró használta emben képben ma
radva, mely szerint Isten mint fazekas 
vagy agyagszobrász alkotott, s e képet 
kibontva: az alaktalan sarat formálta 
alakká, nyomkodta, gyúrta, ami felesle
ges volt, leválasztotta, hogy lassan 
megjelenjék a forma, ahogy 6  elgon
dolta. De ez a forma még nem élt. Ah
hoz az. Ó életet teremtő leheletéből kel
lett valami S mikor ezt is bclélchcltc. 
lett az ember élőlény, .-le ember tehát, s 
ez a másik, amire figyelnünk kell. ket
tős természetű Van benne valami, ami a 
földhöz, a sárhoz kapcsolja (amire a hé
ber szöveg egy s/őjátékszerú egymás 
mellé helyezéssel is utal: Adánr-ember, 
jdámáh-termőföld), s van benne vala
mi isteni. A kettő egymástól elválaszt
hatatlan és állandó feszültségben van 
Vörösmarty meghökkentő kifejezései: 
„ember vagyunk, a föld s az cg fia”, az 
ember ..az istenarcú sár” fejezik ezt ki 
érzékletesen Történelme során az em
ber állandóan megújuló kísérleteket tett 
arra, hogy ezt a feszültséget ..meg
ússza" oly módon, hogy a két pólust

egymástól elválasztva az egyiket kikap
csolni igyekezett. .-1 középkor a sarat, a 
testet igyekezett figyelmen hagyni, 
tagadni, újabb korok a másik tényezőről 
igyekeznek nem tudomást venni, úgy 
tenni, mintha a: ember csak test volna 
Mintha valaki, hogy Vörösmarty képé
nél maradiak, hol az apját, hol az anyját 
tagadná.

Nagyobb haj volt ennél, mert ez is 
abból következett, hogy az ember bűn
be esett, cs a tökéletességben teremte
tett ember tökéletlenné vált. az Isten-arc 
eltorzult, a sár bemocskolta. És akkor 
Isten újrakezdte a teremtést egy más. 
magasabb fokon. Elküldte a második 
Adámot, Jézust ..A Szentlélek száll 
reád" mondja az angyal Máriának (Luk 
l.25|. Mint ahogyan az első. a megfor
mált sárba Isten életet lehelt, s akkor az 
már nem sár volt, hanem valami minő
ségileg más; élőlény, úgy itt, mikor 
Máriát, a gyarló, bűnös emberi testet a 
Szentlélek beárnyékolta, már nem bű
nös ember született, hanem Valaki, aki 
mindenben hasonlatos hozzánk, kivéve 
a hűm. „a föld s az ég fia", csak éppen 
más értelemben, magasabb szinten, 
mint az első Ádám. Ahogyan a 451-ben. 
a kis ázsiai Kalkhédön (latinos formá
ban Chaleedon) városában tartott zsi
naton elfogadott hitvallás kevésbe köl
tőien. de szabatosabban beszel Jézusról, 
„aki valósággal Isten és valósággal em
ber... egylcnyű a Alvóval istenség .sze
rint és ugyanő egyiényú velünk emberi 
lét szerint, két természetből osszeve- 
gyitetlenül. clválhalallanul, oszthatatla
nul és clkülönitetlenül való... ”■

Istennek ez az. új teremtő cselekvése 
folytatódik a mi életünkben. „Ha valaki 
Krisztusban van. új teremtés az: u régi 
elmúlt és imc: új jött létre. Mindez pe
dig Istentől van..."<2Kor 5.17-18), Is
ten Szentlelke által megint új életet ad 
Az első ember teremtésekor a megfor
mált sárban ebbe az általa elgondolt és 
formált „edénybe" lehelte az életet, és 
tette a sarut élőlénnyé, az új teremtéskor 
.1 /  általa elgondolt és formált, de a bún 
által eltorzult élőlényből formál új te 
remtmenyt azáltal, hogy Szentleikét ad
ja. Itt válik, hogy úgy mondjam, terero- 
ie>törtcnctilcg érthetővé, sőt fontossá az

Újszövetség görög nyelvében a különb
ségtétel a pszűkhc-lélek (élet) i s  a 
pneuma lélek (., új élet "> között: az első 
teremtéskor a pszükhé-ról van szó. a 
másodikkor u pneumáról

De amiképpen a sarat gyúrta, alakí
totta. leválasztotta, ami felesleges, úgy 
alakítja az uj teremtményt is a maga 
képmására, amint az Jézusban megje
lent. Ez .t/ alakítás tart következetesen, 
céltudatosan egész életünkön át. Gyúr. 
leválaszt ez sokszor fáj. De az az új 
teremtés folyamata a Jézus képmására, 
hogy mindig jobban kiabrázolódjék a 
Krisztus-arc „Amikor az. Úr ítél min
ket. akkor nevel ” (1 Kor 11.32). A fe
szültség és az egység, mely a sár és jz 
élctlchclct ipszükhc) között feszül, 
ugyanúgy, csak nem ugyanazon a szin
ten az új teremtményben is ott van. ez 
az, amit az ó ember cs az új ember bar 
cáriak nevezünk. Ez. u harc bennünk fo
lyik. de nem függetlenül egyfelől a min
ket körülvevő világtól, másfelől a min
ket szüntelen formáló Istentől Teljessé, 
kozmikussá ez a most az egyes ember
ben végbemenő teremtés majd az új cg 
és új föld Ígéretének teljesedésében 
lesz, mikor a második Ádám. Jézus 
visszatér, \ddig uz új teremtést Isten 
bennünk végzi, cs ha engedünk az Ó 
formáló, néha keményen, de mindig ke
gyelmesen. javunkra formáló kezének, 
általunk is.

Ritánk Zsigmond
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Részlet

Az a meglátásom -  lehet, hogy téve
dek . hogy nincs meg u presbiterit/ 
m nkban a kollekti\ akarat az 
egyénivel több helyen is találkozha
tunk a presbiter nevetés igénye  
iránt. A közönyösség uralkodott el 
A húszas-harm incas évek ébredése 
és annak nagyszerű eredményei az 
akkori generációval eltűnőben van. 
Nálunk a II. világháború után nem 
volt je len tősebb  ébredést m ozga
lom. F.nnek politikai okai is voltak: 
a közvetlen háború utáni atrocitá
sok. F.rdély statusának a kérdésé és 
még nagyon sok gond zavarta egy
házunkat, gyülekezeteinket. Ezek 
határozták m eg döntően a  közhan
gulatot Azonban nem állítható ma. 
hogy nincsenek jó  és példás evangé
liumi alapon álló presbiteri közössé
gek. de ezek elszigetelt jelenségek 
cs nem sugározlak ki. Nem vállal
ják a kovász szerepét. A konferenci
ák és m ás összejövetelek hangulata 
és érdeklődése akkor élénkül fel. 
dinikor a napi adminisztratív tém ák
ra kerül a sót.

H elyénvalónak látnám  ezen 
összejövetelek és löleg a Kánonban 
kötelezővé tett évi hat alkalommal, 
amikor kizárólag a presbiteri szolgá
lat végzésével kapcsolatos felkészí
tők vannak, egységesíteni a temati
kákat. Vagyis kerületünk m inden 
gyülekezetében ugyanazokról a té
m ákról szóljon a presbiterképzés, 
amit cvangélizáció  e lőzne meg.

megnyitva a sziveket a tanítás befo
gadására. Természetesen színvonal
tól fiiggően, Fnnck hiányában évek 
óta abba a hibába esünk, hogy min
dig ugyanazt halljuk. Kezdve attól, 
hogy m it jelent a szó: „presbiter", 
annak ószövetségi alapjai, újszövet
ségi m egjelenései, cgyháztörtcncii 
kialakulásuk, a ma presbiterének kö
telességei Term észetesen itt kell 
kezdeni, de m indig itt kezdeni cs 
csak eddig jutni cl. unalmassá vál
nak a sokkal többre elképzelt prcsbi- 
temev elésre szánt alkalmak Tovább 
kellene lépni, a presbitert lélekben 
felemelni a szolgálathoz, amire k i
választódott, valláserkőlcsiségében  
m egerősíteni, a kálvinista-jellem  
képviselőjévé tenni, példaképpé fó r  
m áim  Erre a nevelői szolgálatra 
evangélium i lelkületű munkások 
kellenek, úgy lelkészi mint laikusok 
részéről. A m íg az ébredés szent 
áramlata nem járja át a lelkeket, nem 
feleinek m eg arra, hogy magukkal 
tudjanak másokat ragadni.

í g y  érzem , hogy ez hiányzik a 
mi presbitem evelö és -képző törek
véseinkből. 32 evangélium i nevelő  
és pásztorain munka végzése Hála 
Istennek, sok pozitív kivétel is van. 
de én a többségről szóltam.

Beszélhetünk egy spontán presbi- 
tem evelésről, amikor egy élő gyüle
kezeti közösségen belül, a konfirmá
ció után. amikor már végei ér a val
lásoktatás, de a gyülekezeti élet a jó 
példa erejével hal és tartja keblén az 
ifjút. Elhívást érez és vállal hitbuz- 
gósággal gyülekezeti munkát.

Legtöbb gyülekezetünkben nem 
kívánatos egy hitében erős. gyüleke
zetéért felelősséget érző, szakmai is

m eretekben jártas  presbitérium . 
Nem a bírálat hangján kívánok szól
ni. Ténym egállapítás csupán Ha 
nem tudunk nyíltan szembenézni hiá
nyosságainkkal. eredményeket nem 
számíthatunk. A m ig nem  tudjuk 
megfelelően kezelni fegyelmi prob
lém áinkat, am ig a form alitások 
szintjen sok esetben nem tudunk fe
lül em elkedni, addig lá tszat-kálvi
nistáknak mondhatjuk magunkat

Kálvin meggyőződése volt. hogy 
az egyház feladata nem merülhet ki 
az Ige hirdetésében, hanem a hirde
tett Igenek utána is kell menni, meg
nézni, hogy kikelt-c a mag. hozott-c 
termést és m eglátszik-c életünkön? 
Erre a feladatra állította be a presbi
tériumokat.

Különböző fórumokon és m agán
beszélgetések alkalmával is sokszor 
hangozhatott el a kérdés, de most is 
időszerű:

-  Zsinat-presbiteri egyház va- 
gvunk-c, a fogalom teljes értel
mében? (A feleletet mindenki 
tudja.)
M ilyen m értékben van bele
szólása az egyház vezetésébe a 
presbitériumoknak?

- Egyáltalán igényeljük-e. mi 
presbiterek, ezt a felelősseget, 
s ha igen, fel tudunk-e nőni 
hozzá?

A presbiter felel a jövendőért és a 
jövő előtt. Mai telteink, szolgálata
ink alapozzák m eg a jövőt. H űse
günk vagy mulasztásaink következ
ményeit élvezi vagy szenvedi a jövő.

N agy Á kos főgondnok 
Erdélyi Egyházkerület
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KÖZI K O N F E R E N C I Á N K

A presbitériumokra az a rendkívül fontos 
feladat, felelősség hárul, hogy a/ egyház
nak, a/ egyházi vezetésnek információs 
csatornául szolgál; véleményt formál 
Ugyanis az egy házmegyéknek, egyházke
rületeknek igazán aktív, jól működő hí 
zOttságai, tanácsadói testületéi nincsenek, 
melyek akár a püspököket megfelelő in
formációkkal. akár naprakészen segíte
nék Félő, hogy igy „cgyhazasdit ját 
szűrik", papíron létező bizottságok alap
ján Debrecen egyházmegyében gondo
lom másutt is a presbiteri tanfolyamok 
alkalmai elégséges, élő kapcsolatot, lehe
tőséget teremtenek az esperesi hivatalok
kal a.- ejtv/MCJ vezetéshez szükséges kom 
munikáeió kiszé-lesiléséhez

A presbiter, a presbiteri szövetségi 
munka úgy gondolom, nem válik el egy 
mástól, sőt épitő-hlráló-ajánlAsttcvő szán
dékunk ilyen magasabb, megyei, orszá
gos szinten is elképzelhető Fz nem fon
toskodás.. \em  mindegy, hogy a refor
mátus sajtót, a médiát mennyire hiteles és 
hivő szakemberek vezetik. Az egyházi 
elöljárók, hála Istennek, már protestálhat
nak perdöntő, esetleg pártpolitikai szem
pontból tudatos cgyházellenes intézkedé
sek ellen

A presbiteri munka valóban a: isten
tisztelet után kezdődik, ne csak addig tart
son. Testvéreim, a hivő elet Az. egyház
nak határozottan meg kell szólalni a tudo
mányban, művészetekben, a kultúrában, 
hu nagy. erős személyisegeknek lehetősé
gűk van erre. hogy hitükről, élctelvükról 
megnyilatkozzanak a rádióban, ez óriási 
nyeresége a vallásnak.

Az egyháznak és a presbitériumoknak 
kölcsönösen segíteni kell egymást, hogy 
mindketten hatékonyabban együttműköd
hessenek. Generációs kérdés is, de a regi 
politikai beidegződés cs meg nagyon sok 
minden befolyásolja u ma emberét abban, 
hogy bemcgy-c a templomba, vagy nem 
A presbiterség lelki állapot, lelkiismereti 
felelősség, kötelesség is. az egyháztól a 
világi vonalnak bátorítást, több segítségei 
kell kapnia, hogy mindenki megerősöd
jön Nekünk, presbitereknek református 
öntudatunkban kell felelősen megújulni, 
nemcsak a gyülekezetekben. A presbiter

ne csak a jól piédikáló lelkész miatt járjon 
templomba, hanem azért, hogy ott otthon 
legyen Flanyagixsodott világunkban a 
presbiter önzetlenül végzi munkáját, in
gyen. sutiig mások a pénzt hajhásszák 
végtelenül szélsőséges ideáljaik közepet
te. s a világi pénzszerzés összes regiszte
rét hajszolják. Lelkűk rajta. Mi viszont 
tudjuk, hogy Isten szolgálata őrök. határ
idő-nélküli. vagy azon kívüli Ugyanak
kor azt sem hallgathatjuk cl, hogy az egy
ház anyagi problémáinak megoldása pl 
egv beázás megszűntetése határidős a 
presbiteri munkában. Erre minket is fi- 
gyel meztci az irigy idő.

Az emberek manapság nem óhajtanak 
találkozni lelkiismeretűkkel, nem szeret
nek meditálni, a világ folyása is csupán a 
zsebüket érintő helyzet miatt érdekli őket 
leginkább. Legtöbben még a puszta csen
det som bírjak elviselni, ahol megszólít
hatja őket az Úr. csak vad zenét hallgatni, 
ordítani szeretnek. A missziós szolgálat
nak elölről kell szinte mindent kezdeni. A 
magyarság hitevesztett, hitcltvesztctt. in
nen kell sajnos építkeznünk. A különböző 
szekták vcrscnyhclyzct ele állítják a törté
nelmi egyhazakat. Talán már is alulma
radtunk velük szemben, de a jövőt pers
pektivikusan tekintve nem a számarány a 
döntő, hanem a meggyózödcscs. történel
mi. patinás hit, ami mégis csak nemzet- 
formáló és fenntartó volt 1000 évünk 
alatt. Úgy látszik, napjainkban szükség 
van arra. hogy u gyülekezetekben a lel
kész igehirdetés kapcsán aktuális életve
zetési dolgokkal és problémákkal is fog
lalkozzon. Azt hiszem, u hivők ezt egyre 
jobban igénylik A metaforikus értelmezé
sen kívül a nemzetet érintő kérdések tag
lalását. a valóság bonyolult, ellentmondá
sos megvilágítását is örömmel fogadják 
és várják a gyülekezetekben Bátorítsák a 
hívüket az eligazodásban!

A Presbiteri Szövetség, illetve a presbi- 
terkepzö tanfolyam tematikája ne csupán 
a napi hiteled tevékenység szintjén ma
radjon meg hanem a világi hívőknek ad
jon országos kitekintést is, mérvé', erköl
csi tartást és intelligenciát a magasabb, ál
talánosabb kcnJések. az egész magyarsá
got. a nemzetet érintő problémák tudatosí

tásában cs felvetésében. A Presbiteri Szö
vetségnek mindenkeppen együtt kell mű
ködni az esperesi hivatalokkal, már csak 
adminisztratív, praktikus okok miatt is.

Végezetül mindnyájunk életvezetésé
re. hivő voltunkra hadd idézzek szabadon 
egy teológust: ..Személy szerint nagyon 
nagy dolognak tanom az alul maradni tu
dás képességéi az Istennel szembeni kí
sértésnél. " Ez a hitbeli megnyugvás és a 
cselekvés összhangja kísérje mindig éle
tünket. ha olykor elégedetlenkedünk, ha 
lázadozunk, ha okkal, ok nélkül magunk
kal vagy a világgal szemben telhetetle
nek. önzők, krshitück vagyunk. Ne tör
hessen fel legalább mihclólúnk a gög. 
hiúság, kivagyiság. Segítsen Isten az alá- 
zatossag cs szelídség gyakorlásában is.

Dr. I.évay Bolond

SÖTÉT ERŐK

Sóiét erők pusztítanak 
népem között, akár a rák.
(riogatja közönyösen 
szegény fajtám is önmagát

Belém hasít a fájdalom, 
ahogy látom, hogy zűllik el 
nagy hányada de vállalom, 
hisz egy velük igy is szivem

Hogy mondjam el, hogy van kiút. 
egyetlen út a KRISZTUSÉ, 
mindenkinek, ki hinni tud 
Hogy mondjam cl, hogy most is él'"

fü le  Lajos
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PRESBITÉRIUMAINK KIALAKULÁSA

A magyar presbiteri szervezet kiala
kulásának ideje nem a XVI.. hanem a 
XVII század  Nagy-Maróczi Balázs 
kiskom áronii lelkésznek Lorántffy 
Zsuzsanna fejedelem ass/onyhoz in 
levele szerint Kanizsai Páll1 János 
Pápán 1612-ben (más adatok szennt 
1617-ben) megszervezte az első pá- 
pat presbitériumot. Az. 1630-i pápai 
zsinat a  presbitérium ok felállítását 
már kötelezővé tette, s 1650-rc egész. 
D unántúlon  elterjedt. Az idevonat
kozó egykori okm ányok szerint 
azért választanak presbitereket, hogy 
„az ccclcsiában gonoszul élőknek és 
botránkoztatóknak intői, itelői cs 
büntetői lennének s minden teher és 
gondviselés az Isten anyaszentegy- 
házában egyedül a lelkészek válIáira 
ne szállana". A dunántúli presbitéri
umok a fegyelmezés gyakorlásában 
és az. egyház igazgatásában erőtelje
sen részt is vettek.

A tisza i és erdélyi reformátusok 
között már nehezebben terjedt cl a 
presbitcriális rendszer. Itt az angol 
puritanizm us szellem étől áthatott 
Tolnai D ali János lelkész harcolt az 
..új" intézmény meghonosításáéit. A 
szatmárnémeti zsinat (1646) s a zsi
nat szellem ében szerkesztett ún. 
Geleji Katona kánonok azonban el
vetették a presbitériumok felállításá
nak gondolatát. A presbiteri intéz
ményt üdvösnek tartották, sőt Geleji 
Katona István püspök a kánonok 
előszavában a következőket mondta: 
„Mi a presbyteriumot mind a Krisz
tus és apostolok parancsolatjokert, 
mind az sokféle derek hasznaiért az 
Ecelesiában a mi nem zetünkben rs 
több velünk azon hiten lévő nemze
tekként az apostoli rendeléseknek 
formája szerint bevinni egyszívvel v 
szájjal kívánjuk " A 99. cikk részle
tesen körül is írta a presbiterek köte
lességeit. Azonban az előjogokat 
élvező nemesi pártfogók tartottak a 
közemberek töm eges részvételétől s 
a fejedelem is ellenezte. Így kimond

ták, hogy a nép nyomorít t v szolgai 
állapota és képességhiánya, vala
mint a világi urak ellenzése miatt a 
presbitérium ok fe lá llítá sa  nemcsak 
nehéznek, hanem teljesen lehetetlen
nek látszik Az új kormányzási rend 
hódító erejének azonban, meg ha a 
nép. egyesek szerint, nem is volt 
eléggé érett erre a nagy lelki feladat
ra. nem lehetett ellenállni. Az egyház 
tagjainak érvényesülését az ellenre
formáció korának szelleme lehetővé 
telte, a felmerült új nehézségek miatt 
meg egetően szükséges volt 
M edgyesi Pál, I.orántfly Zsuzsanna 
udvari papja, a Praxis pieta tis  
klasszikussá vált kegycsségi könyv 
fordítója (1605-1663 között élt) a 
Dialógus c. m űvében külön elm él
kedett a presbiteri tiszt szükséges 
voltáról, sokféle  hasznairól é s  a 
presbiterek feladatairól s a Dialógus 
rövid „sum m áját" a fejedelem- 
asszony tám ogatásával Rövid Tani 
tás a Presbyteriumról címen is kiad
ta (1663). Ebben mondja a követke
zőket: ..Az eklézsia hibás és félszeg  
presbiterek nélkül, mint az ember ke
ze s lába nélkül. .-( presbiterek első 
rendbeli tiszte viguízni az Isten eklé
zsiájára és istenes jórendjén', azután 
magukra a tanítókra és a hívekre is 
A vétkezőket atyafiúi szeretettel int
sék, a betegeket meglátogassák, vi
gasztalják. a tévelygőket az igaz val
láshoz édesgessék ' A század végére 
sok gyülekezetben meg is alakultak 
a presbitériumok s hathatósan szol
gálták a tan és keresztyén erkölcs 
tisztaságét Elkerülhetetlenül megkí
vánta azonban czl az ellenreform á
ció és üldözések által terem tett új 
helyzet is Nicvczctcscn m ig a ne
messég és polgárság még az állam- 
hatalommal is szem beszáll az egy
ház jogainak, érdekeinek, szabadsá
gának es függetlenségének m egve
d d  mezesére. pl. békekötések alkal
mával. addig a jezsuiták a hatalom 
cs méltóság Ígéretével, vagy legma

gasabb helyről jövő  enyhe erőszak 
segítségével sok íöurat áthódítottak 
a római egyházba. Ha a gyülekezetei 
már nem kényszeríthették kitérésre, 
a nyáj pátrónus nélkül maradt. .1 
megtántorodoti főúri pártfogó helyé 
re lassan a presbitérium ok kőzne- 
mes, polgár és zsellér népe lépett és 
felvette a gyülekezel sokféle gondját. 
A m ásodik nagy harcot, a nyilt és 
burkolt üldöztetések küzdelm et ók 
vívták meg a lelkészekkel együtt és 
mentettek meg az egyházat a nemzet 
és jövendő számára

KARÁCSONYI
KÉRDÉSEK

Ki voltál Te ez éj előtt ?
Őröktől volt léted. erőd. 
Angyalseivg hódolt Keked, 
dicsőség volt öltözeted 
Mindaz, mi van, mozog, lebeg. 
Teái tahid teremtetett.
Ég s Föld lámáit ja  Te szent erőd. 
Isten voltál ez éj előtt’

Ki voltam én ez éj előtt ?
A bánat és szögien betölt, 
romlott voltam, ki testnek él. 
ki üdvöt nem sár. nem remél. 
Minden fémjel mar kialudt, 
a kárhozatra vitt csuk út 
És én. kire az Úr kegyelme sár 
magam voltam az éj s halát...

í Ki voltál Te ez éjszakán?
Kisded a barlang jászolán 
Kit angyaihad dú sért vígan, 
s uralkodtál királyion 
vállaltál halált, büntetési 
érettem s minden emberén, 
s lettél nagy éjszakánkban űtitárs. 
Ki voltál fény és njípugáY

S kivé lettem ez éjen ért ?
Ö. csitt, szivem, ó. hulld, szegenv 
Isten gyermekéül tagiul1 
Jézus sállal testvére vagyf 
Mivé leszek, még nem tudom, 
de tiszta fém  van utamon 
ezen az éjszakán (ó. szent, igaz ’> 
szent jászladból sugárzik az

Jochcn Ktcpper

Ftm/inOm: Szénán Sútníu
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A dunántúli egyházkerület 1888 évi név
tárában a Somogy megyei Rinyaújlak ek
lézsiájáról ezt olvassuk: „Tanító: Arany 
Bálint. Házasodott: 3 pár, született 5, 
meghalt: 6: konfirmált: 2, iskolába jár: 38. 
A népesség: 233. Rinyaújlak a/ akkor 
meg virágzó belső-somogyi egyházmegye 
egyik kicsiny leányegyháza a 68 anyacgy- 
haz es a többi 1 0  leányegyház sorában "

31 eves korában érkezett ide Arany Bá
lint. akkor már nem kezdő tanító úr. E16- 
zölcg tóhb. mint 10 évet töltött különböző 
helyeken segéd-, ill helyettes tanitóként. 
Ezek után 38 és fél evet töltött Rinya- 
újlukon. Nemcsak a kicsiny iskola adta fe
ladatokat látta el. Mint „preoráns" clö- 
knnyórgő tanító, lelkész hiányában va- 
sámapról-vasámupra istentiszteleti szol
gálatid is végzett Hétköznaponként reg
geli áhítatot tartott a kicsiny templomban. 
Ifjú házasokat adott össze. Konfumációra 
növendékeit előkészítette, a halottakat cl- 
búcsúztattu. A gycrmcklctszim növekedé
sével új iskolát és tanitólakot épített. Ko
moly énekkart szervezett, itjusagnak szín
darabokat tanított be. Presbiterként a kö
zeli visontai anyacgyház presbitériumá
nak tagja 1911-ben mar az országos zsi
nat tagja. I'öbbszáz dunántúli református 
tanító öt választotta képviselőjéül Több, 
mint ftlévszázados tanítói pályafutás után 
meg számos éven i t  tevékenykedett és 
gyönyörködött népes családjában. 89 éve
sen szólította cl Isten hűséges szolgalat. 
(Törékeny hitvese még a századik szüle
tésnapját is megérte.! Ma az egykon tani- 
tólak Arany Bálint nevét viselő közösségi 
ház és falumúzeum Jelentőségére emlék
tábla hivju fel mindenek figyelmét 

Mai gondolkodásnak rejtély csoda 
az. hogy a kicsiny Rinyaújlak osztatlan is- 
kulácskájának tanítója az akkun nagy Ma

gyarország re formát usságút egybefogó 
zsinatának tagja Tóbbszáz dunántúli re
formátus iskola és tanító gondjának kép
viselője Hol is keressük Kinyaújlakot' 
Nagyatád és Barcs között a postáéitól kb. 
5 kilométerre. Arany Bálint pályafutása és 
annak gyümölcse fényes bizonyítéka un
nak. hogy aki Istentől veszi hivatását, az 
mindenhol nagyhatású munkát végez. Cá
folata annak a mai balhicdclemnek. hogy 
vidéken, uram bocsa' ..kis helyen” ..nem 
lehet kibontakozni” ... Amint a jó orvos 
hadifogoly laborban egy kanál nyelével is 
tudott v akbelet operálni, mert eletet kel
lett mentem <s nem a műtő hiányán sirán
kozott!!. az igazi presbiter, tanító, lelkei 
mindenhol „Krisztus jó vitézé”'

Arany Bálint indulása is isteni csoda' 
Hatan voltak testvérek. Mire idősebb test
vérei kitanultak, elfogyott a szülők ki 
csíny vagyonkája. Meg a lakóházat is 
áron alul kellett eladni. Tanácsolták, le
gyen iparos. Ö azonban református tanító 
akart lenni! Két éven át Pápán kapott 
szolgadiaki státust. Lakása, élelme bizto
sítva volt. Ez alatt elvégzett négy gimná
ziumi osztályt. 4-4 krajcárért nyirta az 
idősebb diákok haját, foltozta tubájukat 
Ezt összegyűjtve felgyalogolt az akkori
ban alapított budai tanítóképzőbe Ahol 
egy éven át tanulhatott. Ez azonban csak 
arra volt elegendő, hogy Somogybán né
hány hónapon át segédtanító lehessen. In
nen katonának hivták be. A katonaságtól 
leszerelvén egyenest Nagykörösre uta
zott. hogy tanítót vizsgát tegyen. így kez
dődött pályafutása

Törékeny felesége elsőszámú munka
társa. Amikor a mtlléniumi ünnepségeket 
követő évben megirtu a „Pusztulunk.vc- 
szünk!” c traktátusát, nemcsak a címlapon 
rajzban, de magában a szövegben is meg

örökíti felesege hűseget, fáradhatatlansá
gát, a szép családot. Nyolc gyermek látha
tó a rajzon. Valamennyit Isten ajándéka
ként fogodták és nevelték. Négy leány, 
majd négy fiú nőtt ki a bölcsőből. Bár föl
di javakban sohasem dúskáltak még csak 
nem is bővelkedtek de egész életre ele
gendő lelki örökséget kaptak c gyermekek 
az édesapatói. s az édesanyától. Unokákat 
ts beleértve tucatnyi presbiter került ki a 
családból. A gyermekek közül ma már 
csak Arany László lelkész egyszerre há
rom családi gyülekezet presbitere és a 
ceglédi énekkar aktív karnagya őrzi a csa
ládi hagyományt. (Az általa édesapái 
példa nyomán alapított ceglédi Sziárai 
kórus már túl vun a félévszázados, s/olgá 
latokban gazdag múlton I F családi lég
körből merített erőt az ifjú Arany Hátim, a 
Kisgazda Pált országos szervezőtitkára az 
ÁVÓ és j  hírhedett Katonapolitikai Osz
tály kínzásai közben (5 napon .« nem en
gedtek sem ülni, sem feküdni. Halálos íté
let kegyelem, majd amnesztia Szabadulá
sa után örömmel folytatta presbiteri szol 
gálatát a Bp Baross-téri gyülekezetben > 

Az idős tanitó urat nagy tisztességgé! 
es sok sóhajtás közben eresztették cl a 
rinyaújlak iák nyugdíjba Ezután a Magyar 
Református Tanitó Egyesület hatalmas 
tagsága meg azzal becsülte meg áldott 
munkáját, hugy diszclnökcvc választotta 
meg. 83 születésnapján írt ..végrendelet- 
féle'' írását ma is érdemes nemcsak elol
vasni. de megszívlelni minden presbiter- 
családban

Papp I Hm os
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Születésem  83 évfordulóján szeretteim  szá m ú m

Kedves jó Gyermekeim!

Szivem c pillanatban csordultig lelve a boldogság érzésével De ugyanez alka
lommal hálával is az Isten iránt, aki engem sokak felen gazdag áldásával halmo
zott cl. Adott hosszú eletet, szinte sorsomon feletti erőt. egészséget és soha nem 
vart jólétet es szerintem meg nem érdemelt tisztességet. Adta Ked\ esunyéuokhan 
a pcidás clcttúrsat. Megáldotta gazdag gyümölcsözésscl házasé létünkét, amidőn 8 
gyermek nevelései, gondozását bizta ránk. De adott többet ts. Csak nézzetek Kcd- 
vcsanyátokra. erre a törékenynek vélt gyenge nőre. aki évek hosszú sora óta kínzó 
betegséget viselt, amiért csak Kivid életre számíthatott. És imc Ó u rcámért súlyos 
feladatok, terhek alatt nemcsak hogy le rvem roskadott, de még csak műnk a kedve 
sem lankadott mimle/ideig, mintha csuk Isten a maga erejét dicsőítette volna meg 
az Ó gyengeségében. És adaton neki időt arra ré, hogy velem együtt ötverulhet 8 
gyermekünk nagykorra jutásában is. sót lathatja tiszta úton haladását és elhelyez
kedését azon a téren, melyen életfeltételeikét megtalálhatják. Ennyi áldása Isten
nek méltán megünneplésre indit bennünket. Mely ünnepi alkalmat emlékezetessé 
kívánom tenni számotokra. Kedveseim, azáltal, hogy a magam módja szerinti 
örökségben részesítselek Benneteket, mivel nem tudhatom, hogy engcdtcitk-c 
még nekem erre idő és alkalom De azt tudom, hogy az érett gyümölcsnek bár
milyen egészségesnek látszik is minden pillanatban készen kell lennie .i lehűl 
lásra

Ti tudjátok, hogy a világ szerinti javakból szüleimtől cgv fillért sem örökölhet
tem. Erre soha nem is törekedtem. Elégségesek voltatok ti énnekem. És mégis el
mondhatom, hogy gazdag vagyok.

Gazdag, inéit Isten akaratán megnyugvó. elégedett eletet elek. Elégedett az éle
tem. mén Istent mindenkor a közclcmbcn éreztem és szinte folyton hallottam d ú 
sító, biztató szavát. Ne félj, ne csüggedj harcaidban, mert en veled vagyok. Igen. Ó 
volt nekem minden mindenekben. Ezt a mindenekre elégséges htent ajánlom és 
hagyom, Kedwsetm, 7'inekiek ív vrent örökségül Fogadjátok szívesen és ne kicsi- 
nyeljétek, mert tapasztalásból mondhatom, hogy ember edesa/ia - énéinek hoz
záfogható druga kimzset. gazdag örökséget nem hogsiiat

Ez u papír, melyre Istenem nevét hódoió tisztelettel leírom, a romlás, pusztulás 
hatalma alatt áll. Ezért az Örökistennek nevét szivetek rejtekében tudom a legbiz 
tosabb helyen Oda zárjátok hát Ö: és soha. de soha el ne feledjétek. Ő kimeríthe
tetlen forrása az áldás, segedelemnek, melyből minél többet merítetek, annál gaz
dagabb lesz számotokra

Ha van egy jó Istened 
Ez teneked mindened, 
lan jé> le!kiisme reted:
Elég. ezzel beérheted.

Szerető atyátok: Irány Kálint

„A l.K .S /l BB ItMFI.OMKKRP ...
t  Folytatás a 6. oldalról)

A megtartott szemlék alkalmából a bi
zottság külón-kúlőn értékelte azt is. hogy 
az adott talaj és környezeti viszonyok fi
gyelembe vételével a telepített fák örök
zöldek. cserjék és virágok mennyire ille
nek be az. adón környezetbe cs az egyes 
növénykultúrák megfelelnek-e a talaj igé
nyeinek.

A szemléktől a bírálati lapok elkészül
tek, melyben a bizottság rögzítette a pozi
tív és negatív véleményüket, majd rang
sorolta a templomkertekct

A bizottság összességében pozitívan 
értékelte az egyházközségekből beérke

zett pályázatokat. Az elbeszélgetések so
rán érzékelte cs tapasztalta azokat a szán
dékokat. célokat, melyek hátterében a hi- 
vők részére az a feladat fogalmazódik 
meg, hogy Isten templomát környezeté
nek szépségével ki kell emelni a város, a 
község középületeinek sorából.

A bizottság két első és ket második he
lyezést ítélt oda. Harmadik helyezést nem 
adott ki.

Első dijat nyert a mezőörsi és a buda- 
pest kőbányai tcmplomkcn. Második he
lyezés: a mátészalkai és a jászkiséri temp- 
lomkcrt.

Benedek Károly

ÚJÉVI ÉNEK

Kérünk Tcgcd, idők Urát. 
ez újévben áldásra váltsd 
mindazt, ann sötét gond. 
M indig magad felé vezess, 
hogy életünkben csak Te

lehess
jó  Jézusunk. Középpont.

Bármibe ke /d  emberi kéz, 
szemünk előtt semmibe vész, 
azért Te jöjj, sikert adj!
I la jóságod m eg nem segít, 
ajándékba nyert éveink 
mint ruha, elavulnak

F-mbcr, idő cs alkotás 
bús végzete az elmúlás, 
bár örök éltet óhajt.
Csak Te időd örök. L tunk! 
fordítsd Feléd m inden napunk, 
mert szélvihar sodor, hajt.

Időnk határa mély titok, 
a Te időd el sose fogy:
Ki vagy, maradsz te mindig.
De míg emészt harag tüze, 
kegyelmednek forrásvize 
Üres m arkunkba ömlik.

Te szem neved örök csupán.
S míg év múlik az év után.
Te vagy Kezdet. Közép s Vég 
Fordulj felénk! Kezed, ha int, 
bátrak lesznek a lépteink, 
cs boldog lesz az újév.

Jochen  Klepper

Fordította ■ Szénást Sándor
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LEVELES LADÁNKBÓL
GONDOLATOK 

A BEREKFÜRDŐI 
KONFERENCIA 

ŰRI G\ ÉN. . .

A Szövetség berekfürdőt konferenciáján 
ugyan már szóvá tettem a következőket, 
ile ott arra kaptam felszólítást, hogy eze
ket írásban vs udjant elü a Presbiter lapja
in Mindkét kérdés nem a konferencia fő
céljához kapcsolódók, ezért is adtam el- 
műi azt. hogy n leírtakat csak a konferen
cia űrügyen adom közre.

/ Kik ír vagyunk'/ Hogy erre ponto
san felelni tudjunk, csak a Hcidelhergi 
Kátét kellene elővennünk Sajnos ma már 
egyre kevesebb testvérünknek van meg. 
és még kevesebben forgatják

Milyen jó volt az. a régi szokás, hogy a 
vasárnap délutáni istentiszteleteken a 
Hcidelhergi Kátét magyarázták Ennek 
régi hagyományára utal az ss. hogy a Káté 
általában be is van osztva 52 vasárnapra. 
Javaslom, hogy kérjük közösen lelkipász
tor testvéreinket: elevenítsük fe l ezt a régi 
/A szokást.

Tudom, hogy ma már esetleg változtat
ni kell az időponton, ezért a mutálunk ki
alakult modot ajánlom Minden hó vala
melyik vasárnapién a: igehirdetés a Káté 
kénléseihez kapcsolódjon Lehetséges 
több kérdést is cgy-egy vasárnap össze
fogni Ez annyivul jobb. hogy így u déle
lőtti istentiszteletek nagyobb létszáma is 
hallja a kátéval kapcsolatos igehirdetés!. 
Az igehirdetésre való készülést megkönv- 
nyitik a kátéban felsorolt igehelyek Kö
szönjük. ha valahol lelkipásztor testvére
ink meghallgatják kérésünket

(A szerkesztő megjegyzése: Testvérünk 
kérése összecseng a békési egyházmegye 
közgyűlésének egyik előadói jelentésé
vel. nevezetesen: ..Természetesen ehhez 
az. kell, hogy az engedelmes hit mellett 
egyre többen járatosak legyenek hitünk 
alapvető igazságaiban Nern kcllenc-c hát 
újra feleleveníteni a katemagyarázatos is
tentiszteletek hajdan oly sok jó szolgála
tot tett gyakorlatát?*' Készlet Futó Zol
tán lelkipásztor, missziói előadó jelenté 
véből.)

2. Tetszésnyilvánítás. Sajnos egyre 
gyakoribb, hogy egyházi rendezvények 
alkalmával még templomban is -  van- 
tuik.akik elkezdenek tapsolni.

Kérem testvéreimet, ne tegyük ezt! /Ke 
Isten háza szent. Lnnék megfelelően vi

selkedjünk. Vajon nem volt elég az 50 év 
tapsaiból? Olyan alkalmakkor, amikor a 
tetszést illik kifejezni, mondjuk azt han
gosan. hogy „Köszönjük szépen1'' Ezt tet
tük kétesemre - a berekfürdői konferen
cián ts. Higgyek cl. szebbek és maradan
dóbbak maradtak így az előadások. Nem 
kellenek ehhez i tam-tam dobok, sem 
semmilyen emben zajcsinálás.

Ilusz Sándor 
hajai presbiter

RÁKOSHEGYI JUBILEUM

50 éve önálló a Rp -Rákoshegyi Reformá
tus Egyházközség. Hálaadó istentisztelet 
keretében erre emlékezett a gyülekezet 
szeptember 21 -én.

Az ünnepi alkalmon Kovács Mihály 
esperes hirdette az Igét.

Az igehirdetést a rákoshegyi konfir
mált ifjak énekszáma követte gitaikiscrct- 
tcl Lukácsi Gábor helybeli lelkipásztor 
felkérte Szomhathy Gyula rákoshgcti lel
készt. a rákosligeti és rákoshegyi gyüleke
zet szétválása történetének ismertetésére.

A gyülekezetek a településekkel együtt 
a század elejétől missziói egyhazakként 
alakultuk, majd később Rákoshegy és 
Rákosligct társegyházközség lett Három
éves előkészület után 1047-ben váltak 
szét: mindkét egyházközség önálló unya- 
egyházközsegge lett.

Köszöntötte a gyülekezetei és vissza
emlékezett dr Ivanyos Margit orvosnő, 
akinek édesapja 1947-ig volt lelkésze a 
gyülekezetnek. Továbbá köszöntötte a ju
biláló gyülekezetét Hiú László rákoscsa

bai gondnok, aki megemlékezett az önál
lóvá vált egyházközség első lelkipászto
ráról. Szalu István elhunyt lelkészről.

Fekete Józsejné presbiter elszavalta 
Papp-Várv Elcmérné Hitvallás cimü ver
sét, Presbitérium

KÖSZÖNET ÉS KÉRÉS

Nagy örömömre szolgált az, amikor vidé
ki utam során láttam, hogy a Szabokska 
Mihály le!kész,-köllő szülőháza helyén ál
ló emlékoszlop (Kecskemét-Szarvas kö
zötti, 44-es számú üt 37.kilométerkőnél) 
szép selyem virágokkal volt díszítve.

Névnapja szeptember 25-cn. születés
napja szeptember 30-án volt.

KOS/,ÖNÖM azt. hogy meghal Igát ásni 
talált az u felhívásom, amit a „Presbiter" 
v lap 1997 március-áprilisi számában kö
zöltem. A virágot vivő áldott kezek ren
dezgették. takarították, gyomlálták is az 
emlékoszlop környéket.

Harcsak összefoghatnánk,hogy az em
lékoszlopot körülvevő kerítést rendbe
hozzuk. felújítsuk

Lgye. milyen jó idézni a költő Sza- 
bolcska Mihály verseit (Pl „Presbiter" 
1997 marcius-apnhsi cs 1997 októberi 
számaiban.) Hálából tartsuk rendben az 
emlékoszlopot.

KÉREM a környékbeli presbitériumok 
(Cscrkeszölő, Tiszakűrt), gyülekezetek se
gítségét Együttműködésre készen állok.

Dr. Gombos Miklós
Hp Külső-Kelenföld

J  PRESBITER V
■i Magyar Református Prvsb.iifi Szövetség hivatalos nkJszak. kiadványa.

Megjelenik ez évben hal alkalommal A szerkesztőbizottság tagjai Dr ltodat.) y Géza, 
Dr. Ritoói Zsigmond. Hegyt-föstOs István. I’jpp Vilmos Vándor Gyűlj, Xówyulaió LAs/ló. 
kVtnrer Sitvia: frlHös szerkesztő: Békety lafos: I cVIAv k arit. Halt.) Tibor: Szerkr-./lóscg: 
Magyar Református Presbiter • Szövetség Irodája, 1092 Budapest. Ráday u. 28. Telefon 
21 ll-02éií> A lap a Imii elmen írásban vagy telefonon is mrgirndrthctó. Az egyéni rldfizctéti díj 
beUWifce év* JtX),- M. külföldre ía velünk határos orvágoktMl S7h,- fi, I imip* és a tengeren- 
lul máv országaiba 10$. Az iSöíi/eUai díj iss-kktn (izethrtö: .Magyar Református Presbileri 
S/Ovcrség", Budapest s/rmélyeren is brfi/ithető Szövetségünk irodájában lapunk fenn- 
larlasJt szolgáid adomjriyaikal *» köszönetre/ fogadjuk a Aá/pai rnedenir leformárus 
gyíjíekezrfri és jxrsb,-.vnnmai ntvében! Kreolt a Typtsprrv. Kit nyomdájában. felelós vrzr-'.d: 
KoiOcs Gábor. Kéziratra nem iVzónk meg és nei'i küldünk vissza. Igv példány ára 50,- Ft.
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HOGYAN TART CSENDES ÓRÁT A PRESBITER?

Miből áll a csendes óra '/
A csendes óra abból áll. hogy az em
ber minden nap bizonyos időt Istennel 
együtt tölt személyes, belső életét táp
láló bibliatanulmányozással es magá
nos imádkozással.

Hogyan megy végbe a csendes óra /
A csendes óra rendszerint a következő 
módon megy végbe

1. Imádkozunk, hogy az l;rra! való 
társaikodásunk legyen áldott

2. kiolvasunk egy szakaszt a 
Szentirásbúl s feltesszük magunknak 
a kérdést: Mit ü:en ezzel Isién nekem, 
mire figyelm eztet, miért dorgál, mit 
parancsolt, mire buzdít/  Úrvacsora- 
vétel előtt, a bűnbánó héten csendes 
óránkat arra használjuk fel. hogy »!el 
ki próbát* tanunk.

3. Végül hálát adunk Istennek, 
hogy szólott hozzánk, s hogy megér
tettük szavát: beismerjük, hogy miben 
vagyunk bűnösök az elolvasott Ige 
szerint. Kérjük, hogy segítsen fogadá
sunk megtartásában, végül imádko
zunk másokért, akiket szeretünk.

Mik az áldásai a csendes órának/
A csendes órának nagy áldásai vannak

I A naponkénti lelki táplálkozás 
lelki erőt ad munkáink hűséges elvég
zésére. keresztjeinek türelmes hordo
zására. kisértéseink legyőzésére.

2. A naponkénti imádkozás által a 
lélek felfrissül, mint a test, mikor tisz
ta levegőt szív, a szenvedés megeny
hül. a bánat megvigasztalódik, mert a 
szívből fakadó imádságot Isten meg
hallgatja.

Kik adtak példái a magános imádko 
zásra/
Dávid, ki jó reggel imádkozott (Zsolt 
5.4). Dániel, aki háromszor napjában 
szobájában tartott egyedül istentiszte
letet (Dániel 6.10) és Jézus, ki kora 
reggel puszta helyre ment. Atyjával 
beszélgetni (Márk 1,35; Luk 5,16; 
6. 12) .

Kik voltak .nagy" imádkozniuk/ 
Szikszai György, Ráday Pál. Ravasz 
László. Petrőe/i Kata Szidónia. Árva 
Bethlen Kata.

<A Jugoszláviai Református Keresztyén Eg}1- 
lui: kiadásába* 19?2-ben megjeleni „Re fúr 
mátus t'alláskünys " alapján!.

GONDOLATOK, IGÉK NAPI CSENDESSÉGÜNKHÖZ
DECEMBER

20. Gyakran nem ismerjük fel az Urat. de fontos, hogy hallgas
sunk mindig szavára, S kővessük azt János 21.-4-7 a

21. Saját kívánságaink cs ösztöneink nagyothallóvá tesznek 
minket Isten kívánságai és beszéde iráni Jeremiás 45.5

22. Higgyük is. amit kérünk! Hu teljeser. ráállunk Isten igéretci- 
ie, tapasztalni fogjuk segítségét János 14.14

23. Aki engedelmes Isten szava iránt, az meglátja, hogy Ö nem 
csak az engedelmes embert áldja meg, hanem annak környe
zetét is. IMóz 19.29

24. Karácsony azt jelenti, hogy megpillantjuk az otthon hívoga
tó, kivilágított ablakát. Dános 3.1-3

25. Aki Jézust követni kívánja, annak még több bizalommal kell 
Őhozzá fordulni. Dános 2.3-6

26. Jézus szemével próbáid né/n; az embereket, s akkor te is 
megtanulod szeretni őket! Márk 10.21 a

27. Ne lankadj cl Isten magaszlalásáhan Amikor valami rossz 
történik veled, alázd meg magad Előtte, s imádkozz még 
többet! Zsoltár 145.14-18

28. Egyedül Istfcn kegyelmében bízzál, mind magadat, mind má
sokat illetően. Zsoltár 109,21-26

29. Aki tcrdrchull Isten elölt, annak nem szabad emberek előtt 
térdepelni I Mózes 14.22-23

30. A legerősebb emberi lett az. umikor Isten tettébe csendben 
és bizalommal várunk Példabeszédek 23.17-1S

31. Isten szcrctctc világító oszlop előttünk. Kegyelme biztos 
idegenvezető a viharban és a zátonyok között Habakuk 
3,4.18-19 Az oldalt óla és szerkesztene Hékefy Röhrig Klaudia
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SZÖVETSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
Október

7. A ..Legszebb tcmplumkcrt" bíráló
bizottsága Mezőőrsön tanon 
szemlét.

10 14. Hannoverben tartotta éves konfe
renciáját a Nyugat-európai Refor
mátus Lelkigondozói Szolgálat, 
amelyre meghívást kapott a Szö
vetség elnöke és előadást is tar
tón.

15. A „legszebb templomkcrt" bíráló
bizottsága a Budapest-Köbányai 
Egyházközség templomkcrtjét te
kintette meg

17. Az elnökség két tagja is resztvett 
a dunántúli egyházkerület misszi
ói előadói értekezletén, ahol a 
prcsbitcrkcpzcsről volt szó. Bala
tonkenesén

18. Siófokon cs Nagyatádon volt 
preshiierképzö konferencia, mint
egy 80-80 résztvevővel, ahol az 
elnökség tagjai is szolgálatokat 
végeztek.

17-19. A Szövetség missziói titkára Jó
kán ISzlovákiában) három evan
gelizációs szolgálatot tartott.

25. A Petőfi Rádióban félórás műsor 
mutatta be a Presbiteri Szövetsé
get.

27. Az elnök a Zsinat missziói bizott
ságának meghívására.riszt veit a 
bizottság ülésén

November

1 8 . A missziói titkár Komjátiban és 
Bodvaszilason tartott cvangchzá- 
cuit. feleségével együtt.

5. A főtitkárt ertekez leien a legutób
bi elnökségi ülés határozatainak 
végrehajtását tárgyalták meg.

6. A Számvizsgáló Bizottság és a 
„legszebb templomkcrt" pályázat 
bírálóbizottsága is ülést tartott

7 9. Berekfürdőn a Szövetség elnöke 
és a 1‘resbiteT c. lap főszerkesztője 
előadóként cs szerv ezőként rcszt- 
vetl u MR El ZS média-konferen
ciáján.

8. Szeghalmon volt ptesbilerkcpzó
konferencia az elnökség két tagjá
nak szolgálatával mintegy 130 
presbiter részvételével.
Ugyanezen napon presbiteri kon

ferencia volt Székesfehérvárott is. 
amelyet a me/öfóldi cs a vértesal
jai egyházmegye közösen tartott 
meg. Szövetségünket .i vértesaljai 
területi szervezetünk elnöksége 
képviselte.
Ugyanekkor a budahegyvidéki 
gyülekezetben ts presbiteri csen- 
dcsr.ap volt, ahol elnökségünk 
egyik tagja mutatta be a Szövetsé
get.

9. Miskolcon volt presbiteri konfe
rencia. ahol az elnökség kél tagja 
is resztveit

10. Látogatást tett Szövetségünknél 
.4 Joose úr, a hollandiai bundá
mén! Alapítvány képviselője és az 
együttműködés lehetőségéről tár
gyalt.

15 16. A missziói titkár Szentesen vég
zett három evangelizációs szolgá
latot.

24-28. Dombradon tartott evangelizációs 
szolgalatot a missziói titkár cs fe
lesége.

26. Lupzurta cs évet záró szerkesztő
bizottsági ülés volt

J

„ T o r o c k ó  té r ,  l e s z á l lá s :  J o ó  S á n d o r  p r é d i k á l . . . ”
kiáltotta a kalauz minden vasárnap déle

lőtt az 56-os. cs az akkor még járó 58-as 
villamoson A villamos megállt cs min
denki leszállt, csak a kalauz és .i villamos
vezető indult tovább a Szép Ilona kocsi
szín fele. Csatlakoztak a leszállókhoz a 
szemből jövő jármű utasai cs egy ült át- 
özönlöttck az úton a templom felé. Egy- 
cgy szemvillanással köszöntötték egy
mást a minden heten találkozó ismerősök 
és ismeretlenek Cipőjük megszokottan 
kopogott a kövezeten, kerülgetve a pocso
lyákat Minden szomorú cs szürke volt 
ekkortájt. I95R- 59-ben Volt. aki a légi 
állására gondolt, vagy az elvett lakása ke
peit forgatta magában, vagy politikai 
okokbol bebörtönzött férjét képzelte ma
ga mellé, más a téli tüzelőre valón meren
gett Rossz volt a hangulat. Átvágtak a 
játszótéren cs betértek a templomba, hogy 
Isten vigasztaló Igéjét dr Joó Sándor

templomában hallgathassák. A Torockó 
téri templomba nemcsak a környékbeliek 
jártak, hanem a főváros szinte minden 
pontjáról érkeztek rendszeres templomba- 
járök. Sőt a környékbeli falvakból is -  
Budakesziről. I’átyról. Töktől be-bejár- 
tak nchányan. Az '50-cs. '60-as évek Bu
dapestjének talán legfontosabb lelki szi
gete volt ez a templom, pedig mindössze 
csak annyi történt, hogy Joó Sándoi egész 
életében, őszintén, hitelesen hirdette Isten 
Igéjét

Bereezky Zoltán

Karácsonyra megjelenik dr. Joó Sándor 
legújabb igehirdetés-kötete .. Mindenkor 
örüljetek " címmel. Megrendelhető: Re- 
formálás Rgyhih. 1122 Budapest. Csaba 
utca i. Ara 400. Ft.

MINDENKOR
ÖRÜLJETEK

JO Ó S Á N D O R  
IG E I 11R D E T É SE I
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A GYERTYA 
ÜZENETE

Gyakran gyújtunk gyertyát télvi: idején, 
meg a nagy ünnepekkor Szarjunk ru időt 
hogy kicsit eltöprengjünk a fény csodáján. 
Üzenetén Tehetjük ezt ágy is. hogy kará
csonyfánk elé telepedünk talán egy fá 
rasztó nap utóm késő esti csendben, ami 
kor mások már lefeküdtek. Gyújtsunk meg 
egy gyertyát. v ki-ki fűzze tovább gimdo 
tatmenetünket. A gyertya hét üzenetéből 
így több tv lehet. .Jó lenne tudni, kun k mi 
jutott eszébe? Kérjük. írják meg nekünk: 
Bennem ilyen gondolatokat gyújtasz jel. 
picinyke fényforrás:

1. Ünnepélye* csenddel égsz. A gyertya, ha igazán minőségi, hangtalanul 
cg. Nem sercet!, nem pattog. Isten is csendben jön erre a világra. Szereiére 
olyan, mint az ünnepi csönd. Súlya van. Az Ő csendje minden hangzavar köz
ben képes tovább terjedni

2. Vidám an égsz. Vidáman lobog a lángja. Világosságot és örömöt áraszt. 
Már egy picinyke fénysugár kepes áthatolni egy nagy terem sötétségén. Az Is
ten szcrctetcről szóló egyetlen Ige örömet lobbant a szívben és derűt áraszt ar
cunkra.

3. Jótékony meleget árasztasz. A gyertyaláng meleget sugároz, s a vé
dettség jóleső érzését kelti bennünk. A/, otthonosság csodálatos érzése jár át. 
mintha Isten meleg szeretete hurkolna be testünket. Isten szeretőiében életünk 
görcsei kezdenek kiengedni.

4. Állandó v áltozásban vagy. mégis gyertya m aradsz. A gyertyafény ál
landóan játszik, vibrál, mozgásban van: színe, formája változik. Isten világossá
ga. Igéje nyugodt erő. mégis dinamikus, lendületben van. tele meglepetésekkel.

5. Értelm esen, hasznosan áldozod fel magad. A gyertya feláldozza ön
magát. hogy fénnyé legyen. Világosságot árasztva cg csonkig. Minden „lia" és 
„miért" nélkül egyszerűen felcseréli viaszlétét fényre. A fény a gyertya-let oka 
és célja.

6. Felfele törsz, m iközben elfogyni. A gyertyafény vagy magasra tor. 
vagy kialszik Úgy nő a fény fenn. hogy ennek ára van: elfogy az anyag lenn. 
Mi is felfele, a mennyei let fele nőhetünk, miközben told: testünk egyre inkább 
el fogyatkozik.

7. Mindezzel együtt titok vagy. Isten szeretetének titka, hogy benne és ál
tala minden sötétséget kibírunk. Az ő  világosságában találunk rá az igazi útra. s 
haladunk célirányosan. Fközbcn szeretete továbbra is titok marad számunkra.

Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fe l  ”, ő  gyúj
tott világosságot szivünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének 
ismerete Krisztus arcán (2Kor 4,6).
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KARÁCSONY-EST

Angyal zenéje, gyertyafény 
kincses kezem hogy lett szegény?

Sem adhattam ma semmi mást. 
csak jó. meleg simogatáit

A fi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat ügy kezem?

Simogatást mitől tanult.
Erembe Krisztus vére hullt?

Szemembe Krisztus-könny xzókőtt ? 
kinyúló kézzel kérdezem.

Áldott vagy a kezek közölt, 
karácsonyi koldus-kezem.

Aprily Lajos

SZÁND MEG!
Adj népünknek kohéziós erőt! 
Nem balsorsa, önmaga tépi 
durabokra magát most .
Szánd meg öl.
NÉPEK l 'KA, tanítsd meg élni!

CSAK TÉKOZLÓ 
FIÚKÉNT

l'ágyunk nyomán vezethet bár 
utunk
akárhova.
csak tékozlo fiúként juthatunk 
végül haza.

ABLAKUNKALATT
Ablakunk alatt 
emberek, sorsok, bánatok 
vonulnak el hólepte csendben, 
megindító szomorúsággal 
advent-időn, karácsony szélén 
Könyörgő szóval 
állok Eléd. ISTENEM, értük 
TE, KI nékik is megszülettél, 
légy vigaszuk, könyörülj rajtuk'

Füle Lajos
Rékefy Lajos


