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LAPJA

Nagy tisztelettel és szívem  
m elegével köszöntőm  a Presbi
teri Szövetség m inden tagját. A 
legkisebb szórványgyülekezet 
kunyhójától a főváros fényes 
házáig dobbanjanak össze a hí
vő, lelkes szívek s fonódjanak 
össze a szorgalmas, építő m un
káskezek, s  együtt mondjuk ki 
a régi KIÉ köszöntéssel:

„Mert én tudom, hogy az én 
Megváltóm él, s utoljára az én po
rom felett megáll" (Jób könyve  
19:25).

Ezredfordulóhoz közeledő 
korunk -  társadalmunk -  egyre 
többet hangoztatott problémáit 
az egymást m eg nem értésben, 
türelmetlenségben látjuk. Kü
lönösen szem betűnő ez a fiata
lok, a „tudományos" a t e 
izmusban neveltek és az idő
sek, az erkölcsi értékrendben 
felnőttek között.

Talán generális problémának 
is nevezhetjük, amit -  a kivétel 
erősíti a szabályt! örvendetes 
tünetei azért m égis megkérdő
jeleznek.

A nemzeti többség akarata 
ellenére a pártállam diktatóri
kus erőszakkal létrehozott s  40 
évig tartó korszaka megajándé
kozott gazdasági összeom lás
sal, társadalmi zűrzavarral, s 
ezeket m egelőző jajjal, köny- 
nyel, vérrel. A megpróbáltatá

sok évtizedeiben is (nekünk 
Mohács kell?), amikor minden  
összeom lani látszott, Isten ke
gyelm e nem hagyott el: m eg
tartattunk. Valljuk be őszintén, 
sokszor érdemtelenül. A tékoz
ló fiú példázatából vonjuk le a 
következtetéseket és tanulság
ként formáljuk életünket a jö
vő, a megtérés, az alázat és a 
bűnbocsánat-kérés jegyében.

Legyen segítségül ebben 
presbiteri tisztünk és felada
tunk.

Talán nem  is sejtjük, Krisz
tusunk m ilyen csodálatos aján
dékkal, de nagy felelősséggel 
bízott m eg minket Presbitere
ket Református Egyházunk 
szolgálatában.

A Presbiter szó nagyon gaz
dag, összetett: sok fogalom  
megtestesítője. Tekintélyes gyü
lekezeti tag, Krisztus követe, 
Pál apostol szerint: akire fel
néznek az emberek. Példakép -  
a hitben elöljár, a gyülekezet
ben szolgál. Annak őre, építője, 
de m indenek előtt munkása, 
szolgálója. Feddhetetlen a csa
ládi, gyülekezeti, társadalmi 
életben!

A Presbiterek alkotják a 
Presbitériumot, a gyülekezet 
vezető, önkormányzati testüle
tét. E testület az alulról építke
ző, igazán demokratikus,

haladó eszm eiség képviselője: 
vezetése példamutatás! Pápa 
1617-es fénye nem halványult 
el! A Presbitérium jézus Krisz
tusnak szolgál, akit Isten min
denek felett az Anva- 
szentegyház Fejévé tett. Ő a 
szegletkő, akire biztosan lehet 
építeni s  ha erre az isteni aka
ratra hagyatkozunk, remény
kedhetünk.

Mit tehetünk ma az átalaku
lás rögös, ellentmondásos, ne
héz időszakában? Gazdasági -  
társadalmi bajainkat könnyeb
ben orvosolhatnánk, ha a fejek
ben, gondolkozásban is oko
zott deformálódási elkerülhet
tük volna. Sajnos, a baj együtt 
jár és csak meditálhatunk rajta, 
hogy összefüggéseiket milyen 
tényezők, emberi gonoszságok, 
gyarlóságok, emberi megha- 
sonlások: Istentől való elfordu
lásunk együttesen okozták!

Látjuk: a politikai életben 
m ennyi ellenkezés, szem benál
lás van jogra, demokráciára, 
szabadságra, szuverénitásra h i
vatkozva. Mindenki a maga 
vélt igazát mondja, úgym ond a 
közjó, a jobb jövő érdekében. 
Ez a látszat sajnos nem tükrözi 
a valóságot, a nehézségek, fe
szültségek nehezen oldódnak,

(folytatás a 2. oldalim)
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(Folytatás az 1. oldalról)

melyeket egyes(ek) erők szíta
nak is.

Sok a hamis próféta, akik a 
nép nevében, a nép javát akar
va és hangoztatva álnok, szem 
fényvesztő aknamunkát vé
geznek.

Hiányzik a közéletből, a po
litikából a keresztyéni sze l
lem iség, annak progressziója, a 
Presbiterek demokratikus ön- 
m egvalósító példája, hiteles
sége.

Melyek a Presbiter jellemének 
kritériumai? Első <2 hit, mely nél
kül nem végezhetjük eredm é
nyesen munkánkat. Ennek a 
fényénél látjuk csak sokszor a 
sötétben húzódó esem ényeket, 
melyek m egoldását alázatos 
szívvel és lélekkel tehetjük. 
Felismerve, hogy milyen nyo
morúságos eszközök vagyunk 
Isten kezében s egyedül övé a 
dicsőség.

A bizalom nélkülözhetetlen  
presbiteri szolgálatunkban. 
Enélkül nem lehet bensőséges, 
testvéri kapcsolatokat, gyüle
kezeti életet kialakítani. A sze
retet az a csodálatos, 
kiapadhatatlan örömforrás, 
mely áthatja életünket s  moti
válja cselekedeteinket.

Ezek birtokában nem esik 
nehezünkre engedelmeskedni, Is
ten parancsait betartani, és 
azon vitatkozni, hogy ez miért 
van így -  vagy úgy? A z Ő útjai 
nem a mi utaink; gyarló emberi 
ésszel, tudománnyal fel nem  
foghatjuk Isten nagyságát, e l
lenben békétúréssel viseljük el a 
megpróbáltatásokat, mert nem  
tudhatjuk, mi van hasznunkra!

A z egyik legcsodálatosabb 
emberi tulajdonság a hűség, s 
napjainkban sportot űznek ki
játszásával a szabadság, egyen
lőség nevében. Ilyen eltorzult 
világban halljuk m eg az öröm
üzenetet: „l>égy hú mindhalá

lig  és neked adom  az élet ko
ronáját!" Hűség családunkhoz, 
gyülekezetünkhöz -  drága ele
ink örökségéhez, nem zeti m úl
tunkhoz, mert aki azt nem  
becsüli, az önm aga felett mond 
ítéletet.

A z önuralom a presbiter talán 
legnehezebb, de legnagyobb 
erénye. Naponta kell védekez
nünk a bűn kísértése ellen. 
Mesterünk mondta: „Ha valaki 
én utánam akar jönni, tagadja 
m eg magát, és vegye fel az ó  
keresztjét mindennap"! Milyen 
szépen fejezi ki 426-ik éne
künk: „Már keresztem vállra 
vettem, Érted mindent elha- 
gyok"!

Kedves Testvéreim!
Felsoroltam azokat a normá

kat, grádicsokat, m elyek sze
rint élni, járni kell a 
Presbiternek, segíteni lelki- 
pásztorát, szolgálni gyülekeze
tét. Hajtsunk fejet Isten akarata 
előtt és  így végezzük küldeté
sünket az Ó dicsőségére.

Szolgálatunkat ne kény
szerrel, hanem öröm m el, eleve  
elrendeléssel úgy végezzük, 
hogy ha jön a végső behívó, a 
kegyelmi időszak vége, m egbé
kélve hálásan m ondhassuk el:

„Ama nem es harcot meghar
coltam, futásomat elvégeztem , 
a hitet megtartottam és ráadá
sul eltétetett nekem az igazság  
koronája, m elyet m egad nekem  
az Úr, az igaz bíró ama napon, 
de nemcsak énnekem, hanem  
mindazoknak is, akik várva- 
várják az Ó megjelenését!" (II. 
Tim. 4:7).

H úszezer Presbiter Testvé
rem!

E gondolatokkal éljünk, jár
junk az Űj Évben, drága jézu
sunk zászlaja alatt!

Áldás, békesség:

N agy Fcrcnc József 
elnök

Tudjuk-e
magunkról?

A  presbiteri rendszert a  refor
máció korában sem Luthernek, 
sem M elanchtonnak, sem pedig a 
ném etajkú Svájc h itú jitá inak nem 
sikerült életre kiírniuk, jóllehet 
rendelkeztek erre vonatkozó elkép
zelésekkel és programmal.

.Egyháztörténeti tény, hogy a 
világon először K a b in n a k  sike
rült az újszövetségi értelemben vett 
'vének lisztét’ a gyakorlatba átül
tetnie" -  állapítja meg a nemzet 
kézileg nagy tekintélyre szert tett 
.  Vallás a  történelemben és a  jelen 
ben" (Die Rehgion in  Geschichte 
un d  Gegenwarl, rövidítve RGG, 
Tübingen, 1961, III. kiadás) cí
m ű lexikon V. kötetében W. Jan- 
nasch. Kábán egyhiizi 
rendtartásában a  pásztorok és 
doktorok mellett a  .vének", a  prés 
bilerek töltötték be a  legfontosabb 
szolgálati lisztet. E  három csoport 
tagjai alkották Genfben a konzist- 
lóriumol vagy egyházlanácsot, 
am it később presbitériumnak ne 
veitek el. A presbiterek száma 
Genfben eredetileg 12 volt. .4z egy
ház vezetésében a  lelkészekkel 
együtt volt szerepük.

.A z  egyház korm ányzói vélemé
nyem szerint a  nép közül válasz
tott vének voltak, akik a 
püspökökkel együtt az erkölcsökre 
rtaln felügyeletet és a  fegyelmi ügye 
két is gyakorolták. M ert másképp 
nem is lehelne értelmezni Pálnak 
ezen mondását: aki elöljáró, szar 
galm alostággal járjon  el (Rám. 
12,8.). M egvolt tehát kezdettől 

fogva  m inden egyes egyháznak a 
maga tanácsa, mely kegyes, tekin 
lélyes és szent férfiakból állott, s 
ennél ir>U az ítélkezés joga a bű 
nők m egjavítására.. . ’ ( Kábán Já 
nos: A keresztyén vallás rendszere,
IV. könyv. III/8 .).

,4 presbiterek fontos tennivaló
ja  K álvin szerint tehát a gyüleke
zet; élet tisztaságéinak, rendjének 
felügyelete, továbbá a  csabidlálo 
gatások szervezése és végzése.

Genfben m inden csütörtökön a 
kemzisztórium elé idézték, nem rit
kán előáUiltatták a rendel lenkedő-

^  (Folyatás a 7. otflaltn)_____________ J
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PRESBITEREK

Kinek a lelke vágyik a 
fényre, J
kinek kenyere az (jr Igéje, 
és kenyeréből másnak is szel, 
az presbiter.:

Kinek van szeme a 
más bajára,
kinek van fü le  a más jajára, 
s tennivalóit így méri fél, 
az presbiter.

Ki másnak xtermél 
sohasem ássa, 
aki keresztjét nem teszi másra, 
s a mások terhét így veszi fel, 
az presbiter.

Ki könyörögni sohase’ restell,
ki úgy van olt a
gyülekezetben.
mint aki szolgál, mert
van mivel,
az presbiter.

Kinek a templom 
kegyelem háza, 
s otthon van benne, 
családja,
bár mindenütt ez 
ÚRRA figyel, 
az presbiter.

Aki hitét meg örömmel vallja, 
mind presbiter, bár nem az 
a rangja,
de kedves élet ISTEN előtt: 
megáldja és megszenteli őt.

Füle [jajai

KRISZTUS: KEZDET és VÉG
Szeretettel köszöntjük a Ma

gyar Református Presbiteri Szö
vetség meginduló lapjának 
olvasóit. íróikkal együtt s áldást kí
vánunk gyülekezeteinket építő vál
lalkozásukra egész Magyarországi 
Református Egyházunk nevében a 
mi Urunk Jézus Krisztus által, aki 
a kezdet és a vég (Jel 1:8) az ő  
kijelentése szerint.

Krisztus a kezdet. Az országo
san és határainkon túli református 
egyházakban megalakuló Presbi
teri Szövetség lapjának indítása
kor ez a meghatározó igei 
kijelentés lehet csupán az igazi in
dító ok. a világos iránymutatás, a 
bátorító buzdítás.

E lap indításának legmélyebb 
indítóoka az. hogy Krisztus a világ 
eloveolrendelt megváltásáért ál
dozva életét, emberi életeket ra
gad meg az üdvtörténet folyamán, 
akik az Ö egyetlenegy áldozatából 
élnek s ennek jótéteményét elhi- 
vatásuk szerint hirdetik az egész 
világon. E lap indítói Krisztus által 
megragadott, megtért és újjászü
letett. naponként a bibliai igét ol
vasó és imádkozó, úrvacsorázó, 
egyházépítő népünk és az embe
riség életéért evangéllumian fele
lős. Isten országának eljöveteléért 
munkálkodó presbiterek. „Amint 
meg van írva: Hittem és azért szól
tam. hiszünk mi is és azért szó
lunk" (2 Kor 4:1). -  mondhatják ők 
is Pál apostollal.

Ebből a kezdet kezdetén vilá
gos útmutatás következik s ez 
rendkívül fontos, hiszen a tízezer 
mórföldes út is az első lépéssel 
kezdődik. A kezdet az egésznek a 
fele abban az értelemben is. hogy
ha az első lépést jó irányban tettük 
meg és ahhoz tartjuk magunkat, 
felesleges kerülők és tévutak nél
kül érhetünk célba. Rossz indulás 
esetén rengeteg időt vesztünk, 
egyre nagyobb igyekezettel egyre 
távolabb kerülünk a céltól, és talán

végleg elcsüggedünk, képtelenek 
lóvén az igazi új elindulásra. -  A 
Presbiteri Szövetség e lapja ezért 
mindenek előtt Krisztushoz hív, 
mert Krisztus hívásából meríti hi
vatását és küldetését. Krisztust 
követő presbitereket kíván hívo
gatni és munkájukban segíteni. 
Krisztust követő egyházért és gyü
lekezetért akar munkálkodni. A 
Krisztus parancsait és ígéreteit 
szemmeltartó és követő közéletért 
akar sikraszállni: hívő többgyer 
mekes családokért, biblikus vezér
lésű iskolákért és nevelésért, a 
türelmes evangéliumi szeretet által 
vezérelt igazi kultúráért, magyar 
népünk boldog és tiszta életéért, 
európai és világtávlatú harmoniku
san emberséges együttéléséért, 
az örök szeretet Istenének orszá
gát építve, aki így szól: „imó. min 
dent újjáteszek" (Jel 21:5).

Ehhez Krisztustól kapja a báto 
rító bíztatást, mint ahogyan fórrá 
sából merít szüntelen az 
országokat tápláló tenger felé 
hömpölygő folyam. Krisztus az a 
kimeríthetetlen erő- és életforrás, 
aki így szól: .Aki szomjúhozik, jöj
jön ón hozzám és igyék. Aki hisz 
énbennem... ólő víznek folyamai 
ömlenek annak belsejéből" (Ján 
7:37-38). Kívánom, hogy a jelen 
légi roppant feladatok és nehózsó 
gek elé nézve, presbitereink 
Krisztusban összefogva egyhá
zunk vezetésével és tagjaival ne 
álljanak meg pihenni a boldog cél 
előtt.

S ez lehetséges, mert Krisztus 
nemcsak indító Kezdet, hanem 
vonzó Vég is. Aki Tőle indul. Hoz
zá érkezik és ez az üdvösség. 
Kívánjuk, hogy így munkálja e lap 
a rábízottak épülését, boldog
ságát. üdvösségét!

Dr. H egedűs L ó r im  
p ü sp ö k
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Kegyelem és békesség
adassék néktek. Magyar Presbiter Testvérek

nek. hazánk határain belül és azon kívül, közel 
és távolban egyaránt, bőségesen, az Istennek 
és Jézusnak, a ml Urunknak m egismerésében
01. Pét. 1:2.).

Szeretnék minden magyar presbiter testvé
remhez szólni, beváltva a Magyar Reformátu
sok II. Világtalálkozója presbitert napján tett 
ígéretünket, hogy a Jövőben rendszeresen tá 
jékoztatjuk egymást szövetségeink életéről, 
szolgálatairól. Ezt a tájékoztatást a kéthavonta 
megjelenő lapunkkal tervezzük lebonyolítani.

Kéijük testvéreinket, hogy szövetségük ter
veiről. rendezvényeiről kellő időben küldjenek 
értesítést titkárságunknak (1092 Budapest. Rá
day u. 28 . ). Szeretnénk egymás konferenciáin 
résztvenni. egymás hite által épülni.

Magunkról röviden: hazánkban közel 20 .000  
presbiter él. de (még) kevés azok szám a, akik 
gyülekezetük élő hitű blzonyságtevói. lelkipász
toraik szolgatársai. Szükséges presbitereink 
hittudatának ébresztése, a  hivő presbiterek 
hitéletének mélyítése, ismereteik gyarapítása, a 
leendő presbiterek felkészítése a  különböző 
szolgálatokra.

Az egyéni felkészülést szolgálja Papp Vilmos 
lelkipásztor „légy kőszikla!" című könyvének 
olvasása. Kérem én a presbltertárs. hogy a 
könyv tartalmáról tartassanak presbiteri m eg
beszélések. A csoportos továbbképzéseket az 
egyházmegyékben kell majd előkészíteni. Kér
jük a presbltertársakat. hogy akik Alapszabá
lyunkkal egyetértenek, minél többen lépjenek 
be szövetségünkbe.

Szövetségünk Alapszabályát minden egyház
megyének megkiddjük. továbbá mindenkinek, 
aki ezt kéri.

Javasoljuk, hogy az egyházmegyékben ala
kuljanak meg szövetségeink helyi szervei.

A leendő presbiterek felkészítése, a presbi
terek továbbképzése az egyházmegyei -  e set
leg kisebb körzetekben - .  presbiteri 
konferenciákon történjen. Ehhez kérjük vala
m ennyi lelkipásztor testvérünk szives közre
m űködését.

C élkitűzéseink között szerepel a nem zeti 
haladás szolgálata is. Az elm últ évtizedek 
bom lasztása nem csak politikailag, gazdasági
lag, hanem  erkölcsileg is  tönkretette orszá
gunkat.

Ifjúságunk lelki tartását szétrombolták.
Presbitereink gerincét sokhelyütt megtörték 

a súlyos terhek.

Problémáinkra a  m egoldást csak Isten test
ben megjelent szerelme: Jézus Krisztus adhatja 
meg. Csak egy új lelki ébredés hozhat megol
dást az egyéni, az egyházi, de népünk életében 
is.

Ezért nem  szűnünk m eg imádkozni!
Népünk súlyos időket él át ma Is. Presbite

reink összefogására nagy szükségünk van. Fel
hívunk minden magyar Presbitert, hogy tegyen 
félre minden akadályt és megkőmyékezó bűnt. 
emelkedjünk felül minden pártérdeken, s  mint 
hitvalló magyar református presbiterek ajánljuk 
fe l szolgálatunkat a  közős magyar ügynek, tud
ván azt, hogy az egységben igen nagy eró van.

Egyházunk, benne iskoláink anyagi bázisa 
nincs megalapozva, annak segítésére van né
hány Javaslatunk:

-  javasoljuk egyházi pénzintézet létrehozását:
-  támogatjuk a Budapest Északi Egyházme

gye azon elképzelését, hogy a Kálvin téren, a 
templom melletti épületekben Református Cent
rumot hozzanak létre:

-  hazai hozzájárulásként javasoljuk gyüleke
zeteinknek egy koszorú-megváltási alapítvány 
létrehozását: tem etések esetén  a gyászoló csa 
lád csak egy koszorút helyezzen a sírra, a többi 
koszorú árat Űzessék be az alapítványba, mely
nek felhasználásáról a kuratórium dönt:

-  felhívjuk gyülekezeteink idős és egyedül élő 
tagjait, hogy volt ingatlanjaikat mindenki igé
nyelje vissza.

Ha nem tudják a megszerzett kárpótlási Je
gyeket felhasználni, ajánlják fel az egyház- 
községnek. ahol például az iskola fenntartására 
fel lehetne használni.

Havonta főtitkári értekezleteket, negyedéven
ként elnökségi üléseket, félévenként választmá
nyt üléseket és évenként közgyűléseket tartunk.

1992-ben országos presbiteri konferencián
kat Tahiban tartjuk. A Kárpát medence orszá 
gaiban élő testőreinkkel minden évben 
szeretnénk találkozni Egyszer az anyaország
ban. máskor náluk. A távolabbi külföldi test
véreinkkel. presbiteri szövetségekkel 2-3 
évenként tervezzük a találkozást.

Ezeket a  programokat a Református Világszö
vetség rendezvényeihez igazítjuk.

Tájékoztatónk folytatását lapunk kővetkező 
szám ában olvashatják Testvéreink.

Kegyelemben gazdag békés úJcszLcndót kíván:

B alta  Tibor 
fő t i t k á r
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Szövetségünk első éve

Néhány évvel ezelőtt, a Duna- 
melléki Egyházkerület presbiteri 
konferenciáján beszélt Tóth Ká
roly püspök arról, hogy Magyar- 
országon több mint húszezer 
presbiter van, s ha ezek összefog
nának közös célok érdekében, mi 
mindent tudnának elérni. Valójában 
ezzel merült fel először a Presbiteri 
Szövetség (újra) alapításának gon 
dolata. 1990. tavaszán, a kerületi 
presbiteri konferencia kapcsán már 
a célok fogalmazása folyt: az egyház 
megújulásának munkálása. a lelké
szek szolgálatának segítése: az 
cgyütt-szolgálás. a presbiter-nevelés 
hitben és ismeretben, hívő egyházi 
közélet alakítása, és folyt az ideig
lenes alapszabály fogalmazása. 
Ősszel összeült az alakuló közgyűlés.

Nem mondhatom, hogy minden 
egyházi részről osztatlan volt a lel
kesedés. Némelyek azt kérdezték: 
valami ellen-egyház, jön itt létre? 
Mások vállvonva csak valami újabb 
egyesületet láttak benne, a gomba
módra szajsorodó sok egyéb egye
sület közt. Lelkészek úgy erezték: 
most valami hatalmi harc indul meg. 
a presbiterek mindenbe bele akarnak 
szólni, holott nem értenek hozzá. 
Körleveleink bizony nem egy eset
ben nem jutottak cl a presbiterekhez: 
a lelkész asztalán felejtódtek.

A közgyűlés mégis összeült, el
fogadta az ideiglenes alapszabá

lyokat, megválasztotta egyévre az 
ideiglenes vezetőséget, cs mindjárt 
megalakulásakor egy fontos hatá
rozatot hozott: aggályát fejezte ki, 
hogy az egyházi választások során 
a jelölések kérdésében nem min
denhol kérték ki a presbitériumok 
véleményét. A Szövetség ezzel a 
döntésével a presbitériumoknak az 
egyházkormányzatban való szere
pét kívánta nyomatékosítani.

A Szövetség azonban nem állt 
meg az aggályokat kifejező hatá
rozatoknál. Főtitkára, Kovács Pé
ter. ül. titkára, Bállá Tibor 
személyében képviseltette magát 
mind a négy kerület püspökének 
beiktatásán, majd számos egyház
megyei közgyűlésen, mindenhol 
ismertetve céljait, felajánlva szol
gálatait. 1991 tavaszán mára Sző 
vétség rendezte a Dunamelléki 
Egyházkerület presbiteri konferen
ciáját. Ennek programja megint el
vi szempontból is jelentős volt. Az 
addigi gyakorlat helyett, mikor 
nem egyszer igen tiszteletreméltó, 
komoly, de az egyház belső éle
tétől mégis távolabb álló férfiak 
(is) tartottak előadásokat (amire 
akkor különféle szempontokból 
szükség lehetett), a Szövetség tu
datosan arra törekedett, hogy 
olyan emberek szóljanak, akik 
benne élnek az egyházi, közelebb
ről a gyülekezeti életben. A kon
ferencia egyik fontos pontja volt az 
egyházmegyék bemutatkozása. Eb
ben az esetben a kerület nyolc egy
házmegyéje közül négynek a vezetői 
mondták cl megyéjük gondjait, örö- 
nxnt, éspedig kettőből az esperes, 
kettőből a gondnok. Ezzel megint 
azt akarták a rendezők kifejezni, 
hogy nem akarnak senkit sem „ki
szorítani". csak a megbillent egyen
súlyt szeretnék helyreállítani.

A nyár nagy eseménye a refor
mátus Világtalálkozó volt. A Szö

vetség ebben is reszt kén, s egy 
presbiteri nap keretében tárgyalta, 
hogy mit jelent ma magyar reformá
tus presbiternek lenni határokon in
nen és határukon túl. Azt, hogy az 
egész nap hogyan énekelhető, nem 
a rendezők dolga eldönteni Néhány 
presbiter azonban a határokon túlról 
azzal búcsúzott: köszönik, amit itt 
kaptak, nekik erőt adott a szolgálat
hoz. Ezek szerint az alkalom nem 
volt egészen hiábavaló.

A Szövetség a hétköznapokra is 
gondolt. Némi áldozattal, sok koc
kázatvállalással kiadott egy kis 
könyvet, Papp Vilmos Budapest -  
Kőbányai lelkész munkáját, mely 
a presbiteri szolgálat különféle vo
natkozásait tárgyalja (Légy kő
szikla! Budapest., 1991).

A könyv fejezetei nagyon alk- 
iamasak presbiteri beszélgetések 
elindítására. Ára KX) forint. Ez. az 
ár több, mint az önköltség, mert a 
többletösszeggel a Szövetség 
azoknak a példányoknak a költsé
geit kívánja fedezni, melyeket in 
gyen juttat el a határukon túlra.

Ilyen munkák között jutott cl a 
Szövetség ez év november 9-cn első 
rendes közgyűléséhez. Ezen bizo
nyos szempontból újrafogalmazta 
szervezeti elveit. A Szövetség mun
kája az egyházmegyékben szervező 
dik. s ahol elegendő presbiter 
jelentkezik cs így kialakulhat a me
gyei szervezet, ez a szervezet küld 
két képviselőt a Szövetség választ
mányába. A közgyűlés megválasz
totta négy évre új vezetőségét. F.lnök 
Nagy Ferenc József, főtitkár Bállá 
Tibor lett. A közgyűlés azt is el
határozta, hogy előreláthatólag 
kéthavonta megjelenő újságot is 
ad ki. s ebben tájékoztatja tagjait 
és az érdeklődőket a Szövetség 
életéről. Ennek a lapnak első szá
mát veszi most az olvasó.

Dr. R itoók Z sigm ond
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Körmendi presbiter-
November 30-án a Vas- és 

Zala-megyére kiterjedő Őrsé
gi egyházmegye presbiterei 
találkoztak egymással a kör
mendi templomban és egy 
közeli iskolában.

A 450 éves múltra vissza
tekintő egyházmegyéről el
mondható: „Balsors, akit
régen tép." -  S ezért fontos 
így imádkozni érte: „Hozz 
reá víg esztendőt". Területén 
valaha három egyházmegye 
élt és szolgált. Az elmúlt 
negyven évben pedig még 
nevétől is megfosztották...

A XVI. században a refor
máció fellegvára. Sárvárott 
nyomtatták az első hazai, ma
gyar érdekű nyomdán a leg
első hazai magyarnyelvű 
könyvet, az Új Testamentu
mot. Sylvester János 1541-es 
bibliakiadásáról van szó. Itt 
működött Németújvárott Du
nántúl legelső református 
püspöke: Beythe István (a 
drávaszögi Kő szülötte). Itt 
született meg és jutott elsőnek 
érvényre a presbitériumok 
megszervezésének gondolata. 
(Ez Kanizsai Pálíi János püs
pök nevéhez fűződik.) S Kör
mendre álmodta meg három 
református ember: Battyány 
Boldizsár a humanista nagyúr, 
Beythe püspök, s Clusius Ká
roly Európa első nagyhírű bo
tanikusa (ő honosította meg 
nálunk a vadgesztenyét, a tu
lipánt, s mint hitéért üldözött, 
itt talált oltalmat) az első ma
gyar református egyetemet. 
Ezt az ígéretes palántát az el
lenreformáció tiporta el.

Ilyen történelmi színtéren 
készült a jövőre mintegy két
száz presbiter^ az egyházme
gye jó kétharmada. Nagy öröm 
a visszanyert ősi név. Az Őrség 
név nemcsak hazánk dél-nyu
gati szegletében meghúzódó 
ősi „districtus"-ra, „kies tarto
m ányira utal. A mai Auszt
riában élő Felsőőrségre is utal 
(székhelye: Obervvart).
Ugyanakkor utal a középkori

cnter d fe’sö&i <CX»r*arti »irptomBao

Zala-megye határa és a Mu
ra folyó közötti területre. Itt 
volt, már a reformáció előtt 
az un. Bekcsényi-egyházme- 
gye (Zalabaksa, mások szerint 
Becsehely központtal). Az Őr
ségi nevezet erre a középkori 
előzményre utal, s a jogfoly
tonosságot!!) hangsúlyozza, 
így azután közös örömöt je
lentett, hogy az elárvult szlo
véniai magyar reformátusok 
presbiterei is szinte teljes 
számban megjelentek.

Szimbolikus jelentőségű 
volt az időpont is. Az elmúlt 
egyházi év utolsó napja, ami
kor is már készültek az ád- 
vent I. vasárnapjával kezdődő 
új egyházi év feladataira. Igét

hirdetett: Szabadi István kör
mendi lelkész. Gömbös Kál
mán egyházmegyei gondnok 
és Fercntzi Sándor magyar- 
szecsődi lelkész ismertette a 
konferencia feladatait. Papp 
Vilmos budapest-kőbányai 
lelkipásztor tartott megbeszé
lést indító előadást: „A  pres
b ite r az egyház szolgá
latában" címen. Majd 5 cso
portban folyt a megbeszélés, 
melyet Szakát Elemér esperes 
foglalt össze.

/. sz. tanulság: A konferen
cia egy részén jelenvolt a kör
mendi egyházközség hittanra 
járó gyermekeinek egy része 
is, mintegy ötvenen. Énekkel 
is szolgáltak. Nagyszerű gon
dolat, hogy az egyházmegye 
lelki elöljáróinak lelki épülé
sén vegyenek részt a majdani 
presbiterek. így lesz folyama 
tos gyülekezeteink élete és 
történelme.

2. sz. tanulság: A körmendi 
eklézsia hívei valóban otthont 
nyújtottak az egyházmegye 
presbitereinek.

Ezt nemcsak a dúsan terített 
asztalok tanúsították, de a szí 
vés fogadtatás számos más je
le, s mindenekfelett a 
nagyfokú érdeklődés. A helyi 
gyülekezet és az országos 
egyház élő kapcsolata mutat 
kozott meg ebben. Ez a jó és 
hatásos szolgálat egyik felté
tele.

3. sz. tanulság: Jól bevált a
kiscsoportos témamegbeszé
lés. Oldottság, kevesebb fe
szél yczettség, nagyobb
megszólalási lehetőség. Egy-
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konferencia
egy kérdés alaposabban tár
gyalható.

4. sz. tanulság: „Tanulni, 
tanulni és tanulni" -  a pres
biter holtig szóló programja. 
Az elmúlt évtizedek egyik 
torz tanulsága: „Aki semmit 
nem csinál, az nem téved
het". A presbiter Jézus Krisz
tus tanítványa, testvére, 
munkatársa. Törekednie kell 
arra, hogy talentumaival jól 
és eredményesen éljen. Haj
dan a presbiter szava aranyat 
ért. Szolgálata ncmzctmegtar- 
tő erőt jelentett. Emögött 
nagy, s általánosan elismert 
tudás állott. Az egykori zsup- 
fedeles, vagy fazsindelyes 
templomokat nagyhitű és ko
moly bibliai ismeretekkel 
rendelkező presbiterek építet
ték. (Lelkipásztort, prédikátort 
általában csak a templom el
készülte után kérhettek...). 
Most sok mindent be kell pó
tolni. Mégpedig sürgősen. A 
szolgálat ugyanis nem várat 
magára. Lelkileg Krisztusnak 
átadott, szellemileg igényes: 
tanulni és erősödni vágyó 
presbiteri lelkületre van szük
ség. Éppen ezért már ezen a 
télen gyülekezetenként -  akár 
van saját lelkésze, akár nincs

jöjjenek össze a presbiterek 
hetenként lelki felkészülés ér
dekében. A közös megbeszé
lésekre a Presbiterszövetség 
„Légy kőszikla!" c. kiadványa 
bőségesen ad igéket és témá
kat. Kora tavasszal egymás
hoz közeli 8-10 gyülekezet, 
vagy egyházmegye együtt 
foglalja össze a téli munkát. 
Majd az egyházkerületek ad

janak alkalmat egymás hite 
általi épülésre. S bizony ha
marosan meg kell találni egy 
központi presbiter tovább
képző intézet létrehozásának 
lehetőségét. Erre égetően 
nagy a szükség.

p. v.

/ ------------------------------------------\>

Református
imagyöngy

'Uram Jézus! 'Követtek  ̂
‘légedet, mint fioíd a na
pot, íiogy a ‘Te kegyei- 
mednek. sugárivaí fé- 
nyeskedjem. ‘Követtek,, 
mint árnyék, a testet, 
f  ogy valahová fordulsz, 
(álmid nyomát szüntelen 
keressem. ‘Követlek* mint 
a napkeleti fölesek, a Te 
csillagodat, hogy előttem 
menj miglen megállj az 
én szivem fen, ahol ‘lege
det találjalak, Követlek* 
mint gyermek, az ó aty

ját, mert ha atyám és 
anyám elfágy is erűje- 
met, de Te felvé szesz en- 
gémét. Ámen.

(Ráday Pál 1677-: 733.)

(FoVötás a 2. otdalr&i

kel. s K álvin mértéke szermi ilye
nek bőven isoltak. így az italozók, 
a pletykálkodók, az uzsoraszedök, 
a vesiekedők, a  kártyások és tivor- 
nyázók. M ég azok is kaplak idé 
zést az egiháztanács elé, akik a 
tamplomba járást elmulasztották, 
vagy megrestiiUek a házi bibliád  
vasásban! A testület az ilyeneket 
megintette, s megjavulásuk érdeké
ben nem ritkán súlyosabb ítéletet 
is hozott K álvin azonban arra is 
emlékeztette az egyháztanács tag
ja it, hogy ne annyira a jog i szí 
gorra, m int inkább a 
lelhigondozín bölcsességre és lapin 
tatra tegyék a hangsúlyt: „Ne le
gyen az eljárás annyira szigorú, 
hogy abljól csak a kényszerítést 
érezzék ki; a büntetés semmi más 
ne legyen, m int üdvösségre vezérlő 
eszköz, mely á lta l a  bűnös ember 
visszatér Urához”.

A ká lvin i irányú protestantiz
mus álta l el terjesztett genfi egyház- 
rend két fontos, nagyhatású 
következménnyel já r t -  állapította 
m egj. Slaedtke: „Kálvin Cen/je és 
a politikai szabadság létrejötte ” cí
m ű érdekes reformáaótörténeti la 
nulm ányában: 1.) Gyakorlatilag 

feloldotta a középkori egyház sók 
ru mentális szerkezetéi és dogmáját, 
amely hierarchikus különbségei 
lett a papság és a világiak között;
2 .) a ká lvin i egyházalkotmány 
alapelvévé a  lé lek  uralm át tévén, 
feloldotta az állam  és az egyház 
áldatlan összefonódását.

E t a kél gyakorlati követelmény 
kezdett megvalósulni Európában 
ott, ahol G enf u tán  először elter
jed t a  presbiteri rendszer és szem 
lélel. A  területileg illetékes 
presbitériumok rendszere először a 
franciaországi és a  rajna p fatzi re 
((mruiliviok között jelent meg. az 
I5 0 ö a s évek második felében. 
Történelmi érdekesség, hogy Kelet 
Euröpáfyin először a lengyel-lit
ván  reformátusok között alakult 
meg szervezett form ában presbité 
rium, az l5 7 0 es érékben. H a
zánkban az első református 
presbitériumot Kanizsai Pálfi J á 
nos szervezte meg 1617-ben Pá
pán. (Erről lapunk 11. oldalán 
olvashatunk!)

-  békef i
\______________________________ >V



Ki lehet presbyter?
„Még egy  d o lgot kell m eg

jegyeznünk utoljára. Ha min
den em ber lehet keresztyén  
és  kell, hogy keresztyén le
gyen , m i különbség van a 
presbyter ás a  többi keresz- 
ty'én között? Az, hogy az egy
ház, azaz a gyülekezet 
elhívta bt é s  a maga élére ál
lította, ama b izon yos csalha
tatlan  jegyek alapján, 
am elyet Isten mutatott m eg  
rajta é s  azt m ondta, miután 
elhívott téged az Úr arra, 
hogy közöttünk élj é s  ennek  
jegyeit nyilván látjuk teben- 
ned, kérünk téged és  m eg
bízunk téged  azzal, hogy ezt 
a munkát a gyülekezeti é let
ben elvégezd . E lőször Isten 
hívta el titokzatos Lelkének 
végzése  szerint. A presbyter- 
ségn ek  nagy távlatai nyílnak 
m eg előttünk: az elhívott és  
formált, alkotott, célra terem 
tett lé leknek  a m élységei tá
rulnak fel előttünk s azután 
eb b en  az elhívásban bízva, 
ezt felism erve, szólott a gyü 
lekezet. Az interna vocatio  (a 
b első  elhívás, az Istentől va
ló) az előbbi, az externa tx>- 
catio  (a kü lső  elhívás, vagyis 
az em berektől való) az utób
bi; az interna é s  externa vo- 
caüonak a b o ld og  találkozása  
az a presbyteri tiszt, amit mi 
a gyü lekezetben  viselünk és  
hordozunk. Jaj annak, akinél 
csak kü lső  elhívás van, Isten 
nem  hívta e l, csak  a gyüle
kezet hívta el. Jaj annak a 
gyülekezetnek , am elyik vak 
és  nem  látja m eg, hogy kiket 
hívott cl Isten és  nem  azokat

hívja el, akiket Isten öröktől 
fogva eljegyzett. Ahol azon
ban az a két elhívás találko
zik, ott a gyü lek ezet az Isten 
örök v égzésén ek  en ged el
m eskedett é s  eb b en  az en- 
ged elm esség lx in  van a 
k ezessége  annak, hogy  ab
ban a gyü lekezetben  a Krisz
tus m isztikus teste 
d icsőségesen  m egépül.

A világon m inden eszm ény  
ép p en  oly m értékben lelke
sít, amily m értékben m egaláz 
és  bünbánatra indít. Ezt te
kintve, ilyen d icsőséges és  
felséges tükörbe nézve, azt 
hiszem  m indenki, -  én  ma
gamról igazán m ondhatom  és  
állíthatom, -  mondhatja: Ki 
volna méltó ennek a lisztnek  
a hordozására.'? Ha ilyen 
nagy dolog ez, akkor ja j  ne
kem Uram, bocsáss el a te 
szolgálatodból, m én  én m él
tatlan vagyok erre a tisztség
re. A  keresztyén életnek 
éppen a z  a  nagy és dicsősé
ges ellen m ondása van, hogy 
a z  ilyen feljajdulás, hogy a z  
ilyen megalázkodás tesz tu 
lajdonképpen méltóvá arra, 
hogy Isten megtartson ebben 
a z  elhívásban és biztosítson 
m inket arról, hogy m iu tán  te 
érzed azt, hogy méltatlan 
vagy reá, megüresedel m a 
gadban, alázatos korsóvá 
változol, én hozom  a z  én 
erőmet és kegyelmem teljessé
gét, megnyílik a  te lelked, éti 
beleöntöm segedelmem nek
tárját elég neked a z  én ke
gyelmem. A felfuvaikodott és  
öntelt lelkek el vannak zárva,

maga az isteni kegyelm i erő  
nem  tud beférkózni, m ellet
tük lehull é s  a hom ok fel
issza.

A magyar református anya- 
szentegyházban m inden igazi 
presbyter így lett presbyterré; 
a magyar református anya- 
szentegyházban m inden igazi 
eredm ény, -  lett légyen egy  
tem plom  alapkőletétele, vagy 
egy  tan levonása, -  így jött 
létre; a magyar református 
anyaszentegyház. jövendője, 
m inden víziója é s  kifejlődése  
tündökletesen  bíztató, fel
em elő , megfíatalítóan csod á
latos, am íg vannak lelkek, 
akik maguk m egüresítésével 
od a  tudnak állni, h ogy  a 
m egígért és  a lázuhugó isteni 
kegyelem nek é s  erőnek a fel
fogói, a hordozói é s  g y ő ze 
delm es szerszám ai legyen ek .'

(Részlet a budafxxti egyházmegye 
pros byterí konferenciáján, 1932-ben et 
hangzott előadásába. Címe. _hum M  elhí
vott presbyter' Megjelent Ravasz lásziá  
Alja és Omega. Rf> , n  kötet, 1SJ-193 o )

----------------------------------------- N
Mikor borulsz...

Szegény magyar, gyász a sorsad.
‘Tejed mégis fennen hordod;
Mikor borulsz síma végre
Jézus ‘Krisztus előtt térdre*

Szegény magyar, sok. a vét fed.
Temen erőd meg nem védhet;
M ifor nézel k ittéi végre
Jézus K risztus k f  resztjére*

•Balsors üldöz, bánat éget,
‘Kern találod békességed,
•Mikor borulsz oda végre-
Jézus Krisztus kebelért?!

Vargha "niníU

V________ __________________ y
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Az eklézsia „érzékszervei”
Ha valaki nagyon jó segítség, azt szokták rá 

mondani: -  6 az én „jobb kezem". A presbiteri 
szolgálatban többről van szó. A lelkipásztor segítő 
társai töltsék be az egyházban az érzékszervek 
szerepét. Legyen tehát a presbiter

SZEM. -  Ne kerülje el semmi a figyelmét. Külön 
unszolás, nógatás nélkül vegye észre a tenniva
lókat. Hol hiányzik egy léc a templomkerítésen? 
Lám a szél kikezdte a parókia tetején a cserepet! 
Jaj, rossz a csatorna és beázik a karzaton az orgona 
mögötti fal! Érdemes lenne már tisztítani az ab
lakokat. Erősebb égők kellenének a gyülekezeti te
remben. Új arc tűnt föl a gyülekezetben, -  gyerünk 
oda hozzá, barátkozzunk vele!

A lelkész nem láthat mindent. Több szem  töb
bet lát.

FÜL. -  A presbiter hallja meg elsősorban az Ige 
szavát. Sértődés nélkül fogadja el az intést, ne vo
natkoztassa csupán másra az üzenetet. Legyen 
gondja arra is, hogy a prédikáció mindig érthe
tően hangozzék -  technikailag is. Ha kell -  mo
dern világban élünk szervezze meg a 
hangerősítő beállítását. Mégpedig lehetőleg ne kí- 
vülvalók által, drága pénzen, hanem házilag, a 
gyülekezet ezermestereinek felkutatása által. Hall
ja meg a presbiter az. igehirdetés visszhangját: mi
módon „reagálnak" rá a hallgatók? Nem  
árulkodás, hanem baráti szolgálat, ha értesíti erről 
a lelkipásztort. A tárgyilagos helyzetismeret meg
növeli az igehirdetó biztonságérzetét, helyes tájé
koztatást ad.

KÉZ, LÁB. -  A kétkezi segítség elengedhetetlen 
a gyülekezeti munkában. Kétségtelenül megold
ható egy-egy templomkert csinosítása, egyházi 
épület renoválása úgy is, hogy valaki adományá
val járul a költségekhez. De az igazi mégis az, ha 
az egyházközség tagjai -  első renden a presbiterek 
-  sajátkezűig, személyesen tevékenykednek. Kí
vánatos, hogy az eddigieknél nagyobb mértékben 
kerüljön sor a „természetbeni" adományokra és 
szolgáltatásokra. Többet ér a kevéske személyes 
kapcsolat, mint az „előkelő idegenek" hideg és 
személytelen jótevése. A kézről beszélvén a lábra 
is kell gondolnunk. -  Ki viszi el személyesen adott 
címekre az egyházi sajtó termékeit, vagy a gyü
lekezeti alkalmakra szóló meghívásokat? Ki „jár

el" bizonyos fontos ügyek elintézésében, ám 
nem csak úgy önhatalmúlag, menvén a maga feje 
után, hanem a lelkésszel, a presbiter-társakkal 
egyetértésben?

NYELV. -  „Küldd útra hímökid csapatját..." 
Nincs az a kitűnő mikrofon-megafon rendszer, 
amely föléme az élőszóbeli, emberközeli, szemé
lyes közléssel! Mit ad hírül a presbiter odahaza, 
munkahelyén, társaságban? Milyenek az „él
ménybeszámolói"? Vajon, szószólója ő a tanult és 
befogadott Igének? Hogyan viszonyul ezekhez az 
intésekhez: „Semmi rothadt beszéd a ti szátokból 
ki ne származzék!"... „A ti beszédetek mindenkor 
kellemetes legyen..." ...„Mivelhogy ízleltétek, 
hogy jóságos az Úr (1. Péter 2:3). -  Ha a presbiter 
tekintélyes és szava súllyal esik latba: beszédes 
lesz a hallgatása is!

ORR, SZAGLÁS. -  Talán mulatságosan hang
zik, de tisztünkhöz tartozik az ilyenféle tájékozó
dás is. Nem hiába beszél a Biblia „Isten 
ismeretének jó illatjáról", -  van ilyen érzékelése 
is a léleknek. A tiszta levegő nem csak környe
zetvédelmi probléma, méri ez olykor a tanácsko
zások, gyülekezeti alkalmak légkörét is. A halál, 
az enyészel kísérő jelensége: a bűz. Az élet jele 
az illat. Mérje a presbiter egyházi szolgálatának 
alkalmait e különös mérték szerint is. Van ennek 
külsődleges része és lelki, szellemi vonatkozása 
egyaránt. U'lkészi irodák, templomok szent szol
gálatát meg tudja mérgezni egy rosszul működő 
kályha, szellózetlenség, kellemetlen szag. Vagy 
nyáron, amikor a templomban -  csupa jóindulat
ból! -  valaki egy nagy nyaláb liliomot állít vázába 
és sorra lesznek rosszul tőle az érzékenyebb em
berek. Pedig ez „illat", de több a kelleténél, tehát 
káros. Ó, de az imaközösségek lelki légkörét is 
leterhelheti amolyan szellemi „liliom-mérgezés", 
ha például rajongó „lclkizók" erőltetik a „nyel
veken szólást", bravúroskodnak látványos „gyó
gyítások" ígérgetésével. Megfeledkezvén arról, 
hogy a Szenlélek nem megidézhető „Szent Szel
lem", hanem a Szentháromság Isten harmadik 
Személye. Nem Ó van előttünk, hanem mi va 
gyünk óelőtte és buzgó kérésünkre kegyelmesen 
megáldhat benőnket: akkor, azzal és úgy, ahogy 
Ó azt jónak látja!

llegyi-F Ü S tő t /s it  iin
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Olvasásra ajánljuk

A presb ite r szerepe az igehirdetés lé tre jö ttében
Több alkalom adódóit arra. hogy né

hány gondolatot elmondjunk ígehirde- 
lők körében arról, hogy az idók 
folyamán miként változott, módosult a 
prédikáció szerepe s miként jut benne 
szóhoz manapság a gyülekezet.

Valamikor -  legalább misíéi évez
reden át a kész ígehirdetó, egy kész 
igehirdetést adou át a gyülekezetnek. A 
modem kommunikáció-kutatás viszont 
feltárta, hogy milyen hosszú folyamat 
végeredménye cgy-cgy szónoki meg
nyilatkozás. legyen az vallásos, vagy 
világi. Bonyolult kölcsönhallsok ered
ménye. A mai református keresztyén 
igehirdetés -  ha valóban az -  ígehirdetó 
és gyülekezet közös Istenre figyelésé
nek gyümölcse. Jó. ha creől a gyüle
kezet is tud. Ha ilyen fontos az 
igehirdetésben a gyülekezet szerepe, ta
lán kiemelten fontos a presbiter szerepe 
az ígelurdctés létrejöttében.

Hajdan nem jelenten különösebb 
problémát az. hogy egy bizonyos latin 
nyelvű szertartás egyformán elmondha
tó volt Itáliában és Burgundiában, ger
mánok és magyarok körében, tehát 
bárhol a világon. A reformáció tette ál
talánossá -  nem kis küzdelmek és ál
dozatok árán -  a népnyelv J 
istentiszteletet és igehirdetést. Szépen 
fogalmazza ezt meg - 1991. januárjá
ban múlt 450 éve - a nagy Sylvester 
János. az. elsó Magyarországon készült 
magyar nyelvű könyv, az 1541-ben 
Sárváról! kiadott Ojtcstamcntum-fordí- 
tás bevezetőjében: ..Minden népnek az. 
ő nyelvén, hogy minden az. Isten tör
vényén éljen, minden imádja nevét..." 
Óriási fordulópont volt ez Isten magyar 
népe történetében.

Később már az is nyilvánvalóvá 
váll. hogy misként kell igét hirdetni 
gyermekeknek és öregeknek, egy lö- 
mcggyülekczcibcn, vagy kicsiny házi- 
istentiszteleten. Ma viszont már azt kell 
meglátni, hogy az igehirdetés nem nél
külözheti a gyülekezet alkotó közremű
ködését. Nemcsak az Ígehirdetó 
személye, de az egész eklézsia is aktív 
munkls az igehirdetés szolgálatában. 
Ha ez így van. még nagyobb felelősség 
és szolgálat fiárul a presbiterre c vonat
kozásban is.

Az egykori igehirdetés elmélet azt 
tanította, hogy a prédikáció is olyan

kész műalkotás, mint egy márványszo
bor. Sem elvenni belőle, sem hozzáadni 
semmit nem lehet. A kész prédikációt 
el lehet fogadni, el lehet utasítani. Az 
már olyan, amilyennek megalkották. A 
gyülekezet ekként vette át a kész ige
hirdetést. Hajlama és vérmérséklete 
szerint értékelte, bírálta - mint bármely 
más műalkotást. Általában nem vált 
személyiségének részévé. Hogyan is 
vált volna azzá?

Mára minden megváltozott. Valljuk, 
hogy az Ígehirdetó személyiségének -  
mint hajdanán a prófétáéknak -  tükrö
ződnie kell az igehirdetésben. Benne 
van múltja, jelene, hite. reménye, tudá
sa. A misik oldalon az átvevő gyüle
kezet sem valamiféle monolit. 
Tagjaiban más-más öntudat, gond. re
mény. terv feszül. Megszűntek bizo
nyos egységesítő tényezők is. Ilyenek 
voltak a család-, nemzet-, hiuudat. A 
napi gondok nagyjából egyformák vol
tak egykoron. Ma sokfélék. A gyüleke
zet a igehirdető felé sugározza sokféle 
létkérdését, elvárását, kételyét, gond
ját. Ha .jó” az igehirdető, akkor an
tennája fogja mindezeket. Ezek 
beépülnek igehirdetésébe, s a vég
eredmény érkezik vissza a gyüleke
zethez. Így az igehirdetés már nem a 
prédikátor egyéni műalkotása, hanem 
a gyülekezettel folytatott közös erőfe
szítés eredménye. Hogyan alakul ez a 
gyakorlatban?

Az igchirdclő igyekszik az igehall
gatót minél jobban megismerni. A gyü
lekezet pedig arra törekszik, hogy 
gondjait közölje az igehirdetővel. (Te
hát amikor lelkipásztorunkkal találko
zunk. ne az időjárásról, politikáról, 
sportról társalkodjunk vele. Úgy be
széljünk vele, ahogy orvosunkkal szo
kás, akitől segítséget vánmk.)

Vegye komolyan a presbiter azt, 
hogy az istentiszteletre és más igehir
detési alkalmakra az igehirdctőéri s az 
igéért imádkozva készül. Ez. lényeges 
teendő. Ha azt valljuk, hogy az Ige 
hitünk és életünk egyetlenegy zsinór- 
mértéke. tehát az igehirdetés hitünk
kel és életünkkel foglalkozik 
sorsdöntő módon, akkor tárjuk Isten 
elé bizalommal hitünk és életünk kér
déseit. (Még az igehirdetés előtti utol
só pillanatokban is ad az

istentiszteleti rendtartás alkalmat erre, 
amikor így énekelhetünk: ..Szűkölkö
dünk nagy mértékben..."

Az sem mindegy, hogy miként ve
szünk részt az istentiszteleten, lxhct a 
körülöttünk ülők ruházatát, hajviseletét 
nézegetni, az elmúlt hét gondjain, a jö
vő hét tervein clmélázni. Viszont lehel 
az ígehirdetó szemébe tekinteni. A 
szemsugarak találkozása kommunikáci
ós kapcsolatot teremt, mely nemcsak a 
megértést mozdítja elő. de üzeneteket 
is visz -  hoz. Áldott emlékű Nagy Bar
na professzor mondom egy gyülekezeti 
szolgálat után -  vidéki eklézsiában járt 
- .  a figyelő tekintetek valósággal szív
ták belőle a gondolatokat. Ennek kö
vetkeztében több olyan igazságot 
fogalmazhatott meg. melyre annakelőt- 
tc nem is gondolt volna. így is közre
működhet a gyülekezet a prédikáció 
létrejöttében...

Az igehirdetésnek utóélete is van. 
Az igének nocsak hallgatói, de megtar
tói is legyetek... Megvalósul-e, s mi
ként valósul meg Isten üzenete 
személyes életünkben, majd általunk a 
közéletben?

Még sok más lehetőség is van az 
igehirdetésben való cgyüttmunkálko- 
dásra. Többfelé szokás, hogy a presbi
terek. esetleg a gyülekezet mis tagjai 
akár közvetlenül az istentisztelet után. 
akár mis alkalommal tovább elmél
kednek az igehirdetésen. Ez nem va
lamiféle „kiértékelés”, nem is 
mu.strálgatls. Az. Ige megélésének és 
alkalmazásinak lehetőségeiről beszél
getnek. Ki-ki közkinccsé teszi azt. amit 
létrehozott benne a meghallott Ige. 
Ugyanakkor visszajelzés az Ígehirdetó 
hasznára. Ez is része a prédikáció .éle
tének”. Tulajdonképpen erre is gon
dolt Luther Márton, amikor az 
egyház ismertetőjelei közé felvette a 
hívek „mutuum colloquium"-jál. be
szélgetését.

S végül, amikor a presbiter egyéni 
imáiban megköszöni az adott igehirde
tőket, s az általuk nyert szolgálatot, s 
már a legközelebbi igehirdetés előké
szítésében vesz részi.

Papp Vilmos

(Részlet a szerző Légy kőszikla! c. 
könyvéből. Bp.. 1991.)
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ÚJABB TAGSAG?... MIÉRT?
Többen Kérdezték tőlem: -  mi

ért legyek egy újabb egyesület 
tagja? Én is megkérdeztem ezt 
magamtól, miért is lettem a Pres
biteri Szövetség tagja?

Ezt válaszoltam: -  Azért, mert 
megtudtam: a Szövetség legfőbb 
célja az. hogy minden presbiter 
megismerje Jézust, mint szemé
lyes Megváltóját, mint bűneinek 
vállalóját, mint az Életet 

Azért lettem a Szövetség tagja, 
mert ón is átélem, hogy helyettem, 
miattam verik a szeget... és ez arra 
indít engem, hogy ezt elmondjam 
prestxter társaimnak is. illetve mun
káljam az ezt szolgáló missziót.

i ~~

Ez év novemberében lehetősé
gem nyílt résztvonni a Kárpátaljai 
Református Egyház presbiteri 
konferenciáján. Meleg köszöntés 
és bizonyságtétel után elmond
tam: legnagyobb gondom az a fel
ismerés. hogy kétfajta presbiter 
létezik. Az egyik, aki az ítéletkor 
üdvösséget kap. A másik, aki el- 
kárhozik! S ez utóbbinak lehetősé 
ge borzalmas számomra. Lehet, 
hogy valaki egész életén át jár a 
templomba, igyokszik rendes, be
csületes életet élni, sőt presbiter 
is, és mégis elkárhozik? Sajnos, 
lehet! Pedig van megoldás! Van 
bűnbocsánat: a Jézus vérében!

Igazában presbiter csak az le
nét, aki tanúja a Golgotának, aki 
újjászületett, aki követe a Király
nak!

Miért legyen más is a Szövet
ség tagja?

-  vagy azért, hogy megtalálja 
az üdvösség útját,

-  vagy azért, hogy mások szá
mára is ismertté tegye azt.

Ez utóbbi az ón célom is. úgy. 
ahogyan Pál mondja az I. Kor. 2:2- 
ben: „ Úgy határoztam, hogy nem 
tudok közöttetek másról, csak Jé
zus Krisztusról, ró la is  m int a  meg- 
feszítettrőr.

Vándor Gyula

A  I I I M  I I I  I I REN D SZER

-A presbiteri rendszernek  
azonban v iszon ylagos e lső b b 
ség e  ellenére is m egvan a sa
játos kísértése. N evezetesen  
ö ssze  szokták téveszteni a 
képviseleti dem okráciával, 
holott a kettő k özön  történel
mi kapcsolataik ellenére is ég  
és  föld kü lönb ség  van a 
presbiteri rendszer a kijelen
tés, a dem okrácia p ed ig  a ter
m észetjog észelvei alapján áll; 
ez Krisztus uralma, amaz 
m eg, mint n eve is mutatja, 
népuralom . A kettő összeté- 
vcsz iése  és  ö sszevegy ítése  az
zal a veszed elem m el jár, hogy  
a püspök szem élye  helyett itt 
egy kollektív szem ély: a gyü 
lekezet lép  Krisztus h elyébe, 
tehát a presbiteri rendszer az 
em beruralom nak csupán más 
változatává fajul. M árpedig a 
gyülekezet ép p ú gy  nem  az 
egyházi korm ányzó hatalom

letétem ényese, mint ahogy a 
püspök vagy a pásztorok ö sz-  
szesség c  sem  az. A dem ok
ratizmus veszedelm ével
szem ben a presbiteri rendszer  
csak állandó pásztori n evelő  
munkával tartható fenn ép 
ségben; ezzel a rendszerrel 
együtt tehát vállaltuk a ráne- 
v e íés  fo lytonos k ötelességét is 
(R évész).

Nálunk a presbiteri rend
szernek olyan alakjával talál
kozunk. am elyik az 
episzkopalizm us elem eivel 
keveredett. Egyháza I kormá
nyunk ép p en  kevertségénél 
fogva a  tisztázatlan kérdések  
sorát rejti é s  sok féle  veszé
lyeztetettsége kü lönösen éber  
vigyázásra késztet m indnyá
junkat."

Or. T ű rö k  Is  tv  t ilt

(Rószlci a szerző F.úka t. művéből)

/  \  
PÁPA

VÁROSÁBAN
1617-ben az akkori városi 

lelkész és esperes. Kanizsai 
Fálfí János megalakította 
Magyarországon elsőként a 
tizenhat tagból álló első re
formátus presbitériumot. 4 
tagját a városi tanács állítot
ta: a főbírót és három esküd
tet. A többi 12 tagot 
ismeretlen eljárással válasz
tották: 6 presbitert a polgári,
6 presbitert a katonai rend
ből. Ezek gyakorolták a fel
ügyeletet a lelkész., a tanító, 
az iskola, az ifjúság és a gyü
lekezet felett. Kifogásaikat a 
lelkésszel kellett közölniük. 
1630-ban az egész dunántúli 
kerületben bevezették a pres
bitériumot, hogy „ügyeljen 
az erkölcsökre, és az egyházi 
fegyelem terén támogassa a 
lelkészt”.

v___________________________ x
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SZERKESZTŐI KÉRELEM

KocNoe Prostot* Testvéroml 
Szeretettel kérem arra. hogy szolgá

latának örömeit, gondjait hitbeli kótűé- 
sóit és látásán ossza meg 
presOitertársaival, lapunk hasá^ain 
Gyülekezete közérdeklődésre «  számol 
tan-J eseményeit ina meg, s  m. rendre 
Kőzzétesszok azt Az a  reménységünk, 
hogy az kon szé engedelmes eszköze 
lehet az egymás toe  á lu l épülésnek 
építésnek, református hittudatunk és 
összetartozásunk erósbásénnV lapunk 
létrehívásának érteimé a bfcliktu, löki 
szellemi egyházi megújulás odaadó 
szolgálata Ennek a nemes szolgálatnak 
munkatársaiként szdtáom mog Krisztus 
ben tsmoredonul e  ismerés Tosr.éromot, 
s  hálom szerzőink közé

Kérem, hogy mondanivalóját Bmóren 
vesse papira, ogyogy cikk terjndomu k> 
hotóség r.zonnt no halaáa mog a  2 gépelt 
oldalt Gyakoroljuk így «  a testvéri eapin 
biot, s  az önfogyoknot! Oldalanként 30 
sort gépeljünk. soronként átlagosan 60 le
ütéssel

Úgy tervezzük, hogy lapunkat évente 
hatszor letenteqOK meg. általában 6 ol- 
da'on Egy példány á 'a  12.-EL Ebből 
igyekszünk tedozru a  ha táránkon kívül 
élő presbitériumoknak szán! pékiinyok 
postai költségét is Szerzőinknek, mun
katársainknak tiszteUrtdjai tizeim nem 
tudunk Szolgáltunkat Isten dicsőségé
re, hálaáldozatként végezzük

Szerkesztőbizottságunk tagjaival 
együtt bízom abban, hogy egyre tedb 
presbiter testvérünk kezébe és szivéhez 
«  eíjut lapunk, s  annak üzenete A 
Szenteáromság Isten áldása logyen 
minden Ofvasöján. Szerzőjén és Torjosz- 
tfljénl

Levélcímünk Magyar Retnrmátus 
Prestoen Szövetség

1092 Budapest. Ráday u 28 
Adás. békességgel a  Szerkosztóts- 

zonság nevében

feletó•  tzericesztó

V___________________________ /

.Presbiter' dmő lap 
Magyar Református Presbiteri SzőveOőg 

hivatalos időszaki kiadványa. 
Megjelenik évente hal alkalommal.

A szerkesztőbizottság tagjai: 
di. öodolay Géza, dr. Krtoők Zsigmood, 

Hcgyi-fMÖS István, Papp VSImos 
felelős szerkesztő: Bélicli Lajos 

felelős kiadó: Nagy Ferenc József 
Szerkesztőség Magyar Református 

Presbiteri Szövetség Irodája,
1092 Btoapest,Ráday u. 2a. 

Készüli az AMEKO Kft 
Nyomdájában 9Í00B. 

felelős vezető: Kovács C ü » i 
Egy példány ára: 12,- Ft.

IMÁDKOZZUNK DÉLVIDÉKI 
TESTVÉREINKÉRT!

Csak a z  Úrnak nagy kegyelme, 
hogy még nincsen végünk.
Mert reánk tőr, hogy elnyelne 
gonosz ellenségünk.
Száz veszéllyel u tunk lelve 
S  nincsen erőnk nénink.
Csak a z  Úrnak nagy begyelme, 
hogy még nincsen végünk.

A z Úr a z  én örökségem.
Azért benne bízom
Mi kell nékem Földön, s égen.
Ha ez egy jó l bírom?
FJjeJs bárm i nagy szükségben, 
Még sincs miért sírnom,
A z Úr a z  én örökségem, 
íizért benne Mzom

>'■

Belépési nyilatkozat

Név: ..................................................................................................

Szül. év. hó. nap: ..............................................................................

Lakik. ............................................................ ......................................

Gyülekezete; ..................................................................................

ezen belépést nyilatkozatával kijelenti. h»py a

Magyar Református Presbiteri Szövetség

tagja (pártoló lúgja. tiszteletbeli lakjai kíván lenni 
A Szövetség célját és feladatait ismert. Alapszabályát elfogadja és 
munkájában részt kíván venni

Kötelezettségei vállal évi . 

.............................  1992.

Fi tagsági díj kifizetésére.

aláírás
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