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MEGVÁLTÓNK, ÜDVÖZÍTŐNK, MEGTARTÓNK
A tahi konferencia megnyitója

Kívánom, hogy ez a m ondái biztos ismeret, melynél fogva
legyen a mai megnyitó, az első 
Presbiteri Konferenciánk üze
nete, belső tartalma.

Istennek adunk hálát és d i
csőséget, hogy m egengedte él- 
nünkezt a napot és itt lehetünk 
együtt. Résztvevő testvéreim
nek pedigköszönetét mondok, 
hogy meghallva a hívó szól el
jöttetek.

Külön is köszöntőm  mind- 
annyiunk nevében a Kárpát
medence szom szédos orszá
gaiból érkező testvéreinket. 
Ennek a konferenciának nagy 
jelentősége az, hogy kifejezés
re juthat: összetartozunk!

A konferenciánkon lesz egy 
rövid szó, mely szinte minden 
előadásban megjelenik, ez a 
hit.

A konferencia döntő, alap
vető, így m eghatározó szava 
pedig Krisztus. A kettő össze
függ és áthatja egymást. A hit 
hallásból van, a hallás pedig 
Isten Igéje által.

Mit is jelent a hit a mai env 
bér számára?

A 1 leidelbergi Káté szerint: 
„Az igaz hit nem csak olyan

igaznak tartom m indazt, amit 
Isten az Ő Igéjében nekünk ki
jelentett, hanem azon felül 
még az a szívbeli bizalom is, 
m elyet a Szentlélek az evangé
lium által gerjeszt bennem,

hogy Isten nemcsak m ások
nak, hanem nekem is bűnbo
csánatot, örök igazságot^ és 
üdvösséget ajándékoz az Ó  in
gyen kegyelméből, egyedül a 
Krisztus érdem éért".

Az elhangzottakból kiderül, 
hogy a hit először is íifofc Kér
désünk lesz majd a konferen
cián: hogyan jön létre? Nem

lehet mesterségesen létrehoz
ni, nem örökölhető. A hit Isten 
ajándéka, gyógyító erő.

Azzal kezdődik, hogy cgy- 
szercsak megszólal egv felül
ről jövő halk és szelíd hang, az 
isteni terem tő, a mi esetünk
ben újjáteremtő Szó.

Itt ezekben a napokban dön
teni kell Krisztus mellett!

A hit m ásodszor, életújulás. 
Ahol a hit valódi, ott mindig 
m egtörténik az élet gyógyulá
sának csodája. A hit azt jelenti, 
hogy egész életünkkel, emberi 
m ivoltunkban fel tárulkozunk, 
m egnyílunk Isten életújító ha
talma előtt. Ez. az isteni hata
lom m egtisztít, irgal mássá, 
alázatossá, bűnbánóvá tesz, 
ezzel megtaláljuk az Istennel 
való m egbékélés útját. F.z eset
ben fel tudjuk adni önzésün
ket, a m agunk útját is, és 
m ások szolgálatába állítjuk 
életűnket.

A reform átori tanítások sze
rint a hit édestestvére a csele
kedet, ezek is szétválaszt- 
hatatlanul összetartoznak. Itt a
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cselekedetek nem önálló telje
sítmények, nem az. em ber ér
demei, hanem a hit 
gyümölcsei. Ha mégis szétvá
lasztjuk őket, akkor m indkettő 
tönkremegy. Ez esetben a hit 
dogmák erőtlen igenlése lesz, 
a cselekedet pedig az ember 
öndicsóítésének eszköze.

A hit harmadszor: hálaadás. 
Nem Istennek van szüksége a 
hálaadásra, hanem nekünk. 
Amikor hálát adunk, akkor 
nem az ajándékra nézünk, ha
nem feltekintünk az Ajándé
kozóra. így szabaddá leszünk 
az ajándéktól és nyitottak le
szünk a jövő felé. A jövő pe
dig Isten újabb ajándékait 
hordozza.

Kérjük az Lrat, hogy ezen a 
konferencián ajándékozzon 
meg minket új hittel, életfor- 
máló hittel és hálaadó hittel!

A konferencia belső célja: a ma
gyar református presbiter hittu
dat élesztése, fejlesztése és 
nevelése az evangélium szellemé
ben és a nemzeti haladás szolgá
lata. Szó szerint ez van 
megfogalmazva a Presbiteri 
Szövetség Alapszabályzatá
ban is.

Több előadás foglalkozni 
fog evangélizációs szolgála
tokkal, a presbiterek Krisztust 
követő életvitelével, a tanít- 
ványság kérdéseivel, a presbi
teri küldetés jelentőségével, 
szolgálatunkkal kapcsolatos 
gyakorlati kérdésekkel, m eg
m aradásunk, továbbépü lé
sünk a hit és 
szeretetszolgálatban, az érett 
férfiúságra való eljutás útjai
nak megismertetésével.

Ez.ek lesznek a presbiterek hi
téletével kapcsolatos előadások.

A nemzeti haladás gondola
tát a Népfőiskolái M ozgalom
mal kapcsolatos előadások 
jelentik a konferencián. Itt kell 
megemlékeznem, arról, hogy e 
Mozgalomon keresztül a Kor
mányzattól anyagi támogatást 
kaptunk, melynek mértéke a 
konferencia költségeinek 2/3-a. 
Ezt a tám ogatást az ügyinté
zést is végző dr. Kis Boáz csák- 
vári lelkipásztoron keresztül 
ezúton is megköszönjük.

Kívánjuk, hogy' a Népfőis
kolái M ozgalomnak legyenek 
reform átus fiatal hallgatói, 
akik részesüljenek református 
szellemű nevelésben, rem él
vén, hogy egyszer belőlük is 
verbuválódnak a jövő presbi
terei.

A konferencia előadásait 
úgy válogattuk össze, hogy 
lesz. presbiter, gondnok, fő
gondnok, lelkipásztor és püs
pök szolgálattevő is.

Együttesen szeretnénk, ha 
ezen a konferencián mindenki 
megtalálná a maga helyét a 
szolgálatban. Aki pedig már 
végzi is, az megerősödne a h it
ben és a reménységben. Mi 
mindnyájan Óreá nézünk és 
nem a körülményekre. Nem a 
megromlott, elzüliött, veszté
be rohanó világra.

A presbiter ragyogjon, mint 
csillag az égen, az életnek be
szédét adjuk tovább az utá
nunk jövő nem zedéknek (Fii 
2:15-16.).

„Ti választott nemzetség, ki
rályi papság, szent nemzet, 
megtartásra való nép vagytok, 
hogy hirdessétek Annak hatal
mas dolgait, Aki a sötétségből 
az Ö csodálatos világosságára 
hívott el titeket" (1 Pét. 2:9).

Flhívottak. választottak, 
szentek, presbiterek, kívánom,

hogy ez a néhány nap legyen 
lelkiképpen hasznos a szá
munkra, és kérem, hogy aki
nek a megtérés, az újjászületés, 
a feltámadás, vagy bármi kér
dése vagy lelki problémája 
van, az a kérdéseit bátran te
gye fel Egymás előtt nem kell 
szégyenkeznünk. A szívünk 
vágya az, hogy az üdvösség 
kérdéseiben a hit bizonyossá
ga dolgaiban m indenki tisztán 
lásson.

Az elmúlt évtizedek nagy 
rontása többek között az volt, 
hogy a hitrejutoltak, a feléb
redtek részére nem volt meg
felelő tanítás a megmaradásról, 
a Krisztus követésének gyakor
lati kérdéseiről.

A tanítványság és a tanít
vánnyá tétel pedig Krisztus 
parancsa.

„Tegyetek tanítvánnyá m in
den népeket" (Máté 28:19.).

Tanítani pedig csak az tud, 
aki maga is tanul(t).

Isten áldása kísérje testvére
im itteni csendességeit, im ád
ságban való tusakodásait. 
Zárjuk szívünkbe az Ige üze
netét! Figyeljünk végigaz Úrra 
és egymásra!

ügy  gondolom, sok monda
nivalónk lesz m ég egymás szá
mára, éljünk tehát majd a 
beszélgetések lehetőségeivel is.

I la nyitott füllel és szívvel 
leszünk együtt, akkor az áldás 
sem marad el.

A konferenciát ezekkel a 
gondolatokkal megnyitom.

Tahi, 1992. szeptem ber 14.

nulla Tibor 
főtitkár
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ERDÉLYBŐL

Ballá Tibor Útnak.
A Ma£V*f Rcformálin Presbiteri Szövetség főtitkárinak
1U»>2 Budaprat. IX. Rádty u. 28.

Mint a Kiiílyhápitncilélu bgyfebfccifltrttöl \j  I W  k/epcemhrí 14 20 
. »/.«! Lthitao urtntt ncm/clkozi }>r.',.tsúnv népfőiskolái fercforiuátlMpMsbileri 
konferencia egyik résztvevője. hálásan kűszöoda a koofcrcrao» iócjéa Kilónk 
való göndör*! xUsi. X! o*1 tartiVk.vlw alatt megUjutszUll testven kőrós&éget

A j  értéké. etőoüésok iS az azok nyomában kialakult m eghci/í S*sck irányban 
egyezlek azzal. amellyel itleni vezetőink i s  pratbiieri kóe.isségcink «z „új uga 
roo" a jövendő vetését végzik Ez az egyezés biztatást is jelent a szervezésre, < 
missziói feladati* elvégzésének a számbavételére, ftluláhan annak a felelő* 
segítek a hotdcaására. hegy elegendő cs hűséges acgstőttcsikat vezessünk a 
Krisztus ügye szolgálatára a lelkipásztor* mellé.

HgytU/megyéiYíhcc m is gyülekezetek és egyházmegyék ta|xisztalaUn alap
ján izo lálunk  Nagy Ariim, hogy ebben minket a lefolyt továbbképző konferencia 
segített

I tol dog szívvel gondol ónk a konferencián résztvevő előadókra, a részivé 
vökre

Főtitkár Úr életére Isten gazdag hidasat kérem és vagyok tiszteletteljes
szeretettel:

Aradon. I9R2. szeptember 22
MOLNÁR CSABA 

egyházmegyei gondnok

M i t  v á r o s a  p r e s 6 i t e r t ő ( ?

Talán annyi m ódosítást hadd te 
gyek. alcímként így szelídítsem az  élét 
a  kérdésnek „Hogyan látom -  m in t. 
gyakorló lelkipásztor -  a  gyülekezeti 
presbiteri szolgálatot; Isten Igéjének 
útm utatása é s  a  mai általános gyakor
latunk feszültségében?" Mégpedig 
úgy, Hogy nem a  másik oldalról szeret 
nék szólni. Presbiter -  lelkipásztor, ha 
nem úgy. ahogy Pál apostol a 
korinthusiaknak Írja: ..Nem mintha ural
kodnánk a  Ti hiteteken, hanem mint 
akik m unkatársai vagyunk a  ti örömö
töknek " A gyülekezet lelkipásztora ts 
egy a  presbiterek közül Különleges föl
adattal megbízva, de milyen jó, hogy 
az Ige alapján reform átus egyházunk 
bán nincs külön papi rend! Nincs ki
e m e l tisztség olyan értelem ben, hogy 
m ás lenne a  lelkipásztor, mint a  pces- 
Oiter, föladatára, m egbízatására nézve 
sok m indenben különbözik, alapjaiban 
ugyanazt a  szolgálatot kell végeznie. 
Ha nem veszem  figyelembe azt a  hely
zetet. amelyben étünk, akkor légüres 
térben beszélek, onnan kell elindul 
mink. ahol vagyunk. Ennek a  löszü l 
ségéöen  próbálom elmondani a 
lényegét a  mondanivalómnak most és 
utána azt részletezni -  szinte cím sza 
vakban -  egy két gondolatot bozzáié 
ve. most már szó  szerint a kérdésre 
válaszolva ezek után mit várok a  gyü
lekezet presbiterétól?

Tíz pontban szeretném  majd ö ssze 
foglalni. de  olóbb még szólok a  tém á
ban lévő feszültségekről. Egyfelől nem 
lehet lemondani az Ige mértékéről 
Nem lehet az  adott helyzethez alkal
mazni úgy az  Isten Igéjét, hogy föladjuk 
az Ige egyértelmű kihívását, üzenetét, 
világosságát. Másfelől -  amint mond 
tam is -  onnan kell elindulni ahol je
lenleg vagyunk Az egyház élete -  ezt 
tudjuk mindannyian -  minden m ás 
szervezet életm űködésétől különbözik. 
Isten Igéje azt mondja „az egyház a 
Krisztus te s te ' És amikor ezt mondja, 
akkor nem azonosítja az egyházat a z 
zal a  földi kerettel amelyet mi itt egy
házként látunk. Ugyanakkor mégis 
olyan összefüggés van a  kettő között, 
hogy elválaszthatatlan az egyház attól 
a  körettől amelyben itt lüktet, működik 
ezen  a  földön.

Ezt látjuk a  presbiterek életében is. 
Amikor presbiteri szolgálatra választat
tak. az a  kérdés: föltétel volt-e, hogy 
Jézu s Krisztusban élő hitre, új életre 
lutott em berek-e Mert ha  nem, akkor 
az a  tény történik meg. hogy az egy 
háznak nem tagja, aki pedig buzgó 
od aad ássa l építi az egyházat. Gondol
juk m eg ezt a  különös m ondatot' É s ez 
adja annak a  hallatlan feszültségét, 
hogy amikor látom prostxtortestvérek 
odaadó  munkáját, hűsegét, istenfélel
mét. egyházszeretetét. ákjozathozata-

lát é s  belenyiiail a  szivembe, hogy mi 
lesz. ha  egyszer, az ítéletkor ezt fogja 
mondani „Tiszleletes úr. m aga tudta 
e z t  hogy én kívül vagyok a  Krisztus 
egyházán? É s m aga nem szólt ne 
kém ? Hát mit megtettem  magáért, 
mennyi szeretettel segítettem, körül
vettem. m eg az  egynázért hát volt szí 
ve  (vagy volt képe) nem  mondani el 
világosan, hogy a  Krisztus egyházába 
csak ezon az  egyetlen úton lehet be
lépni bárkinek? Krisztusnak ez az 
egyetlen egyháza van. amelyikbe min
den népből, minden tájból minden fe- 
lekezetből azok tartoznak, akik Jézus 
Krisztust mint Megváltójukat m egis
merték. bűneik bocsánatát vették tőle, ne
ki átadott élettel új életet kaptak ben n e"

Mit tehetünk ebben  a  helyzetben? 
így fogalmaztam m agam ban: azon kell 
munkálkodnunk, hogy élő hitre jutott 
presbiterek odaszánt életükkel építsék 
az  isten országát. Ennek a  fényében 
szeretném  a  tíz pontot elmondani: ..Mii 
várok a  gyülekezet presbiterétől?'

1.) Logyon Igóro szom jas  szive/ Aki 
nem csak hallgatja Isten Igéjét, hanem 
lépéseket tesz  azért, hogy minél |0b 
bán értse  az összefüggéseit, a  szem é 
lyos üzenetet. Aki. úgy ahogy itt egy 
konferencia készült é s  erre is többen 
azért törekedtek el (nem azért, mert

fiolát .ti Ül <1 4

3



mást nem  tudtak volna termi, vagy 
m égiscsak ez  a  hét így telik el), mert 
hiszem. hogy ott van ez  a  vágy Tehát 
ez az egyik, hogy a  presbiter Igére 
szom jas szívvel hallgassa az Igét, ol
vasson olyan dolgokat, amennyire 6  a  
m aga helyzetében érti é s  figyeli; hogy 
egyre többet m egértsen, meglásson, 
mert az igei összefüggések nélkül sem  
a  saját életét, sem  a  gyülekezeti utat 
nem láthatja é s  nem értheti 
2.) Legyen felelős gazda a  gyülekezet
ben! Mint a  családban  a  családfő. Aki 
nem mindent végez el, de mindenért 
felelés, ami történik. Én Isten Igéjének

(Fol^alii a S úÚtitól)

Dánia
Az 1800-as ívek kezdetén a /  addig nagy

hatalomnak számító Dániái sorozatos vesz
teségek érték. Elvesztette hajóhadát az 
angolokkal vívott csatéban, fővárosát tűz
vész pusztította c! és d bécsi béke döntése 
értelmében elvették tőle Norvégiát. Az or
szág nagy nyomot úságha jutott kulturális és 
anyagi vonatkozásban is. Ilyen körülmények 
között cgv futtái evangélikus lelkész, a ké
sőbbi püspök. Oruniltvig tanulmányozta a 
dón történelmet és a dán népi hagyományo
kat. Tanulmányai közben arra a meggyőző
désre jutott, hogy a művelődés vonalán kell 
az elesett népet, első sorban a falusi lakos- 
ságol felemelni. A meglévő halál iskolái he* 
lyctt az élet iskoláit megteremteni. Erei látta 
első feladatának és eljutat a népfőiskola gon
dolatához- f-hlien nagy segítséget kapott egy 
Kr.sten Kőid nevű néptanítótól. Megtéri em
ber volt és vállalta a Grundivigállal elgondoit 
új Iskola megvalósításút. Vállalta a falusi fia
talok összegyűjtését azzal, hogy végig járta 
a falvakat és tanyákra, majd pedig az össze
gyűlt fiatalokkal együtt lakott. így az 1844- 
hc.n elindult népfőiskolái mozgalom a század 
második felére behálózta az országot. Külö
nösen nagy jelentőségűvé vélt az 1864-ben 
elvesztett német háború ulán.Fkkor elvesz 
tette Dánia Schlcsvig tanomány nagy részéi. 
A népfőiskolákat a nemet határrá telepítettek 
ísamikor 1918 bán népszavazásra került sor. 
a tanomány nagy része visszakerüli Dániához.

A népfőiskola, amely nemcsak elméleti, 
hanem gy akorlati képzést is adott, hamarosan 
elterjedi a szomszédos skandináv országok
ban \  de egész Európában, sőt a tengeren 
túl. Amerikában is. így világmozgaiommá 
lelt az. iskolán kívüli népművelés. Különösen 
fontos volt teslvéinépúnk, a finnek körében.

fényében igy értem, a  családi ottho
nunkban azért elsörenden engem  vesz 
elő a7 Isten, é s  hányszor elővesz! 
Azért, hogy mi történik a  gyormc 
kekkel, hogy van a  foleségem. anyagi 
dolgaink, időbeosztásunk, életren
dünk... A gyülekezet családjában a  
presbiter családfői tisztséget kap, nem 
a  fej, mert az Krisztus, de  ott csa lád
főként kapta a  megbízatását.
3.) Legyen folyamatos szolgálata é s  
n övekedése  a  szolgálatban! „Növő 
kedjetek a  kegyelemben!* -  halljuk az 
Igében. A lelki életben elindulásunk 
van é s  u tána növekedés vagy vissza 
esés! Nem vagyunk készen! Egyikünk 
som! Én m ég mindig úgy érzom mint

NÉPFŐISKOLÁK
alvói az u.n. felébredtek is alapítottak népfő
iskolákat és nagyban hozzájárullak a népícl- 
C(íveléséhez itt in. Dánia az 1900-as évekre 
Európa egyik legműveltebb és egyben leg
gazdagabb országa lett s nem véletlen, hogy 
az 1930-as években megjelent könyv ha
zánkban ilyen címmel volt olvasható: A gaz
dag parasztok országa így mind több 
emherben ébredi fel a vágy. hogy nálunk is 
nyíljanak népfóKkcilák.

Magyarország
Hazánkban a népfőiskola gondolata 

1892-ben jelenik meg először. Egy Guttcn- 
berg Pál nevű budapesti igazgató skandiná
viai utazása közben találkozott a 
népfőiskolával ős itthon előadást tartott erről 
a kérdésről. Ezután elméleti síkon sokan fog
lalkoztok vele. de a megvalósítás az első 
világháború előtt kezdődött meg. majd utána 
tohh kísérlet történt és mintegy 70 helyen 
alakult népfőiskola. Ezek közül keltőt eme
lünk ki. Az egyik Kecskeméten valósult meg 
1922/23-ban. a másik egy Nógrád megyei 
faluban. Számlán. Itt Sréter Ferenc 1925- 
1929 közölt a saját birtokán rendezett négy 
éven át bentlakásos népfőiskolát. Az. 1929-es 
gazdasági válság után már nem működhetett 
tovább. A gondolta azonban az 1930-as évek
ben is sokakat foglalkoztatott, de különösen 
azokat, akik a skandináv országokban meg- 
forxlultak. Ilyenek voltak az ösztöndíjas difi- 
kok a protestáns felkezetek köréből s hozták 
haza tapasztalataikat.

Kérésztyén népfóiskolák 
1936-1948 között

A sárospataki kollégiumban 1936. I'cb- 
ruái 1 -én fontos esemény történt azzal, hogy

aki a  lelkipásztort szolgálatban a  növő 
gyermek korát óh, néha megdöbbenek, 
amikor gyermekem-korabeliek már 
theológusok! É s nézem , hogy kikerül
nek a  gyülekezetbe 
A folyamatos szolgálat lehet, hogy nem 
több, csak  annyi, hogy figyelemmel kí
sérem , van-e elég énekeskönyv a 
tem plomban úgy, hogy azok szám ára, 
akik betévednek oda, vagy újonnan 
jönnek, jut e  a  kezéhez. Lehet, hogy 
csak  annyi, hogy a  villanyégők múkőd- 
nok az istentisztelet alatt, vagy 2-3 föl
mondta a  szolgálatot... (Fob/tahOd)

VÉGHTAMÁS
fóti lelkipásztor

megnyílt egy népfőiskola, igaz csak 10 napi 
időtartamra. Szabó Zoltán és Újszászy Kál
mán fiatal professzorok indították nveg és 
szervezték az elkövetkező években úgy. hogy 
mind hosszabb időtartamra gyűlhettek össze 
a falusi fiatalok. Jelképes faluban éllek, ame
lyet S/cretctfalváaik nevezlek cl és meg volt 
ö falunak minden tisztségviselője a résztvevő 
falusi fiatalokbfil. Újságjukat Kerékvágás
nak neveztek, amely közölte az elhangzott 
előadások rövid foglalatát is. Az előadók 
nemcsak helyből, hanem az ország minden 
részé KŐI étkezlek s köztük volt Móricz Mik
ié* újságíró, Móricz Zsigmcnd öccse is. aki 
a napilapokban cikkeket írt a pasaki népfő
iskoláról és így rövid időn belül országos ügy 
lelt belőle. Felfigyeltek a népi írók is. akik 
közül többen megfordultak Patakon.

1938-bí«n az evangélikusok Nagytarcsán 
nyitották meg népfőiskolájukat S/tchlá Gá
bor lelkész irányításával. Innék létrejöttében 
nagy szerepe volt a finneknek, Az 1937-ik 
évben 100 finn lelkész tett látogatást hazánk
ban és látva a helyzetet, javasolták, legyen 
itt is minél több népfőiskola. Gyűjtést is in
dítalak és igy Nagytarcsán segítségükkel ón 
álló, saját házakkal is rendelkező népfőiskola 
nyílhatott meg. Ezt követően valóságos nép
főiskolái láz öntötte el az országot és min
denki.aki a népensegítem akart, népfőiskolái 
kívánt szervezni. A nehéz háborús idők elle
nére 1948-ig 57 protestáns fiú és leány-nép- 
főiskola keletkezett hazánkban.

(v/el egyidejűleg a katolikus egyházban 
u KAI XXVmozgalom is rendezte a maga nép
főiskoláit és vezetőivel a protestáns népfőis
kolák vezetői megtalálták u kapcsolatot. F. 
kapcsolat tette lehetővé, hogy 1942-ben meg-

(FelySatés az 5 Ol'iiSon)
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SZ tL C ST .^V 'B -Z ^i

Ő t i  a csend, e SZ'ÍX-csend, némaság!
‘Sem Hallani a megtirófjtavát, 
ar. újszúíóuefkUaéntfft.
•Kérés, fónyotyts nem volt még elégé ’
•Mióta szól már mindenütt Igéd. 
s áldás esőrr nem nyílt meg az TKj.

H ATALM AS ISTF9C MT.Q'VAL'IÓ W X p K X
szánj meg. segíts meg, mert elárvulunk 
Kát búnrinfgrí msfudunfJLléd, 
mert firturtfbr.n annyi fór. szemet!
Orrúnkra egtef^szennyelQ ugnapof...
Adj újra n ffún f/bútiS<xJdnQtot.1 
■áütunffetés bár, kálin f i s  fgVés, 
de. férve férunf^áldást, ébredést, 
és várjuk hogy majd fél. Hogy újra fé l 
a S Z tC , a SZ ÍJ ., a bibliai S Z ÍL  <

Jüle Lajos
\____________________________________ J

M iért k e ll  m in d ig  a  b ű n rő l b e szé ln i?

alakulhatott a Népfőiskiílai Tanács, amelynek 
elnöke Szabó /olt.'in let! 6* atcinökc Kctkai 
Jena páter, a KAlXJf főtitkára leit. Fgyün 
fogalmazták meg a népfőiskola célját és mód 
szeret. I s/eriiu .A népfőiskola célja a felnőtt 
kor határán lévő fiatalok vallási, nemzeti és 
hivatásbeli szolgálatai nevelése". Módszere 
II bentlakásos (intemátuso®) népfőiskola a ve 
luk együtt lakéi nevelővel. Csak a kel es fél 
hónapnál hosszabb nevezhető népfőiskolá
nak, az. ennél ntvidcbb tanfolyamnak. Az el
őadások első sorban arnt irányuljanak, hogy 
minden kérőé* megbeszélhető legyen. Ilyen 
móilon és ilyen szellemben alakultak még 
u n. telepesképző népfőiskolák is az ország 
nemzetiségileg veszélyeztetett területein pl.
I nlélylwn és a nyugati határszélen (l :tóna
tő).

Különböző tanulmányok nem véletlenül 
nevezték ezt a / 1 ‘J.W tói 1948 ig lerjedő időt 
a parasztság művelődése szempontjából a két 
világháború kozol t a Icgiclcntösehb mozga 
lomnak. I ájdaiom. a fordulat évében azután 
az egyházi iskolák államosításával egyide
jűleg c/ckci a népfőiskolákat megszűntették. 
Népfőiskolával ovik néhány tanulmányban 
foglalkozhattak!

Újra induló népfőiskolák
A volt népíőiskoiósck előbb csendben, 

majd nyilvánosan is megtartották találkozó
ikat és ébren tartották a gondolatot. így volt 
lehetséges, hogy l98Ő-han már országos nép- 
■‘ iskolái találkozó volt tartható 1‘esterz.sétv- 
icn. majd l‘*>%S-h;in megalakult a Magyar 
Népfőiskolái lárviság. amely összefogja és 
irányítja az újcnnnn alakuló népfőiskolákat, 
l nnék keretében újjáalakulhatnak az egyházi 
jellegű népfőiskolák is. A katolikusok kefé
ben a KAI OT k'tn: hozta all. Rákóczi Ferenc 
Népfőiskolái szövetséget és Ónálló lapjuk is 
van. Mintegy 20 helyen van már néplőisko- 
!.i|uk. Református vonalon megalakult a Re
formátus Népfőiskolái Collég! um. főbb 
helyen volt és még több helyen indul refor
mátus jellegű népfőiskola azzal u céllal, 
hogy hit és erkölcsi megújulást szolgáljon 
a mai megváltozót! viszonyok között. A 
mind több megnyíló középiskolával egy
idejűleg ez a mozgalom is építeni akarja 
egyházunk lelki épületét Isten segítségével 
egyidejűleg azok a pályázatok, amelyek 
minden évben lehetőséget adnak, anyagilag 
is támogatják az egyes úi református nép
főiskolák megszervezését. Az igény meg
van és azok. akik Istentől indítást kaptak, 
azok induljanak ennek a szolgálatnak vég 
zésére is.
iF.lktV*flott ti -'iju / 'r r \tn lrn  Ke.r,f*’rv/KiMítJ

Kovács Bálint

(Folytatás * 4 •■Mairól)

-  kérdezte tőlem egy fiatal. Miért, 
mert szüntelenül ott van az életed
ben! -  mondtam. Vagy észreveszed, 
vagy nem. de (írad belőled. A bőröd 
alatt, a nyelveden, az agyadon szün
telenül terem a bűn!

Az a gond, hogy beszelünk róla, 
nem az, hogy van? A Sötétség Feje
delmének az az érdeke, hogy ő és a 
munkája észrroétlen maradjon, ma
gad sem tudjál róla. Mások ugyan 
látják rajtad, érzékelik, de számodra 
nem tűnik fel. Például, amikor dicsek
szel (bar te azt nem annak szánod), 
vagy amikor még a vendég előtt is 
szurkdlod (ölöd) nyelveddel a felesé
ged. Teszed nyugodtan ezt, mert te 
nem iwgy érzékeny rá, de a vendéged 
és őmegcsömörlik a keresztyénséged- 
től! A gondolat-világod megannyi 
ítéletet, paráznasdgot, rágalmat, ón- 
zést hordoz pillanatonként úgy, hogy 
te azt nem minősíted bűnnek. Viszont 
nagy érzékkel fedezed fel a testvéred 
életében ugyanazt.

Ne beszéljü nk róla... csak gyakor
oljunk, csak éljünk...

Az nem zavar, hogy Jézus ott áll 
mellettünk? Lát, hall mindent. Vajon 
milyen szívvel? Nem kétséges! La
páttal hányjuk Rá a szennyünket. 
Szenvedd Jézus ezt is - meg ezt is...

Pillanatonként készülnek az újabb 
szegek a kezébe. S közben gyakoroljuk 
a keresztyénségünk külső jeleit. Ab- 
biin is egy halom bűnt, hazugságot 
elkövetve.

Imádságaink is sokszor nem Neki, 
hanem a hallgatóságnak szólnak, 
hallják, lássák, hogy mi értékes em
berek vagyunk.

Milyen mérhetetlen szeretet re van 
szüksége Jézusnak, hogy elviseljen 
így engem, sőt még szentnek is lás
son. mint gyermekét. Nem azt ér
demli, hogy meggondolatlanul 
szüljük a bűnt, hanem azt, hogy le
borulva imádjuk és nagyon-nagyon 
szeressük Ót!

Vándor Gyula
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97 óivs presbiter jimislalai

A NEMZET JOVOJE AZ ANYAK KEZEBEN!

I. A család tervezéssel kapcso la tos 
mi. em beri jogot é rin te tlen ü l kell 
hagyni, illetőleg azt b iztosítani kell. 
Vagyis a JÓVŐtxru sem  lehel senkit 
sem  kötelezni a rra . hogy teivezzen 
gyerm eket, neveljen gyerm eket vagy 
nem.

Az alx>rtus? igénylx-vé telének 
lehetőségeit egészen m in im álisra kel 
lene csökken ten i, a  kapcso la tos tö r- 
vényben m eghatározott kivételes 
esetekben,

3. A három  16 évesnél llatalahb  
gyermeket nevelő éd esan y án ak  gyer
meknevelési é s  az ezzel kafx.solntixs 
h áz ta rtás i m u n k ájá t az állam m al 
szetnlx 'n  fennálló m unkaviszonynak 
kellene tek in ten i, é s  ezeket az éveket 
a  nyugdíj szemponUálxíl is  figyelem
b e  kellene venni. Egyben gyermekei 
részére olyan esalád lpótlékot. az. 
anya részére tu tiig  olyan összegű 
gyerm eknevelési járu léko t kellene 
biztosítani, am ely a  gyerm eket nem 
vállaló, vagy csak  egy gyerm eket n e 
velő csaladok  életszínvonalával 
szem ben csökkenést nem  eredm é
nyezne. Ezen kívül a  lakások Ju tta 
tásán á l. építkezést kölcsönök 
felvételénél, au tó  tx-szer zéseknél e l
sőbbséget é s  kedvezm ényt kellene a 
sokgyerm ekes csa lád o k n ak  bizlosla- 
ni.

Megilletné őket az u tazási kedvez
m ény és  az adókedvezm ény is.

Ugyanezen kiváltságos elbánást 
Jog Illetné m eg az  ugyanilyen szám ú 
é s  -korú-állam i gondozol lak a t nevelő 
szülőket Is. Ezen elv érvényesítése 
rgen nagy jelentőségű lenne, mert ezzel 
a kapesol'ilos állam i inlézinénvrk lét - 
szám a csökkenne, az onnan  családi 
kod*- Jutó gyermekek pedig megbí z - 
hatóbb és  johb tagjaivá válnának a 
társarlaknnnak. IA statisztikák íg<n k - 
sulytó eredm ényeket m u tá ln ák  az á l
lami intézményekből kikerüli 
gyerekekről.)

A gyér m ekekel nevelő édesanyák  
odahaza m arad n án ak  s  így az á lta luk  
Jelenleg kényszerűségből elfoglalt 
m unkahelyek fe lszabadu lnának , é s  
a m ost szaporodó m unkanélkü liek  
állal el foglal h a ló k  lennének. Szerin
tem ezen körülm ény sem  elhanyagol
h a tó  szem pont, mivel tudvalévő, 
hogv egv-egv m unkahely  létesítése 
milyen nagy  összcgeklx- kerül.

Jó l tudom , m ind járt felvetődik a 
kérdés, hogy a  célok m egvalósításá
hoz a  teleti körülm ények közölt a

költségek egyáltalán b iztosíthatók-e? 
Akik ezt a  kérdést u tó p ián ak  tek in 
tik. azok nem  fogják fel kellőképpen 
azt a  nagy' é s  trag ik u s veszedelm et, 
am ely nem zett lé tünket fenyegeti. 
T udatában  vajunk ennek  é n  Is. m ég
is hízom ab b a n , hogy m a. a  re n d 
szerváltozás igen nehéz é s  k ritik u s 
időszakában  is b iztosíthatók  len n é
nek a  több milltárdra rúgó kapcsolatos 
szükségletek. Mennyi, m indenféle ak i- 
pót létesítettünk m ór nngv-ruigv 
összegekben sokkal kisebb jelentősé
gű célok és é n  lékek megvalósítására! 
Hát akkor ezen té l  érdekében ne le
hetne megtalálni niég nagy áldozatok 
árán  Is -  a  megfelelő eljárást?

Véleményem szerint .N em zetfe j
lesz tés i  és C saládvédelm i A lapot' 
kellene létrehozni.

Nemzelfejlcsztésí é s  családvédcl- 
ml járulékot fizetnének:

1. Azok a  gyerm ektelen h áz asp á 
rok, akiknek 3 é v rs  h áz asság u k  u tán  
sem  szü lete tt gyerm ekük.

2. Azok az egy gyerm ekes c sa lá 
dok, ak iknek  az egy gyerm ek m eg
szü le tése  u tá lt -l éven belül sem 
született ú jab b  gyerm ekük.

3 . Közvetve ugyanezen a lap n a k  a 
Javára eszközölnének befizetést azok az 
állampolgárok. akik olyan fogyasztási 
i tkkrkkrl é lnek. amelyekre a  kormány, 
illetőleg az országgyűlés ezen ji'imlékok 
kivetésének lehetőségét mcgíUnjxrnná. 
Szerintem e /en  tikkek közé sorolhatók 
lennének elsősorban a szeszes italok, 
beleértve a  sort is. De a  doliánvzás is 
káros é s  költséges szenvedély, amely

elk-n. különösen egészségvédelmi 
szem pontból rnár sok-sok országban 
drasztikus intézkedést vezettek be.

1 Já ru lék k ö te leze ttség  terhelné a 
külföldi pipere é s  ru h áza ti lu x u s  jel
legű á ru k a i is, Azt gondolom , ez Is 
Indokolt, elviselhető s  igazságos te r
hel je len tene , mivel ha  valaki Igényli 
é s  m eg tu d ja  fizetni a  lu x u saru k a l, 
azokkal együtt a  esalátlvédelm l alap  
javára is  hozhat áldozatokat.

5. A külföldről im portált au tó k  is 
ugyancsak  ilyen kötelezettségek alá 
esn én ek  a  vám on keresztü l, kivéve a 
két é s  tö b b  gyerm ekes csa ládok  által 
txvszcrzctt au tó k at.

H. Fizetési kö telezettség  alá e sn é 
nek a  bahkávó fogyasztók is. b á r ez 
m ár jelenleg sz in te  á lta lán o s  szűk 
ségleti c ikké vált.

7. A szükségletek  fedezésére ezek 
a  bevételek é s  term észetesen  n a 
gyobb részben az állam i költségvetés
ből szárm azó, valószinűleg m illiárdos 
nagyságrendű  elő irányzat állna az 
a lap  rendelkezésére.

(Term észetesen az  előbbiekben 
felvetettek csak  a ján lások  a  sza k o n - 
berck részére.)

6. Meggyőződésem. sót hitem , 
hogv ezen  a lap  tőkeszükségletének 
növeléséhez tek in télyes összegekkel, 
adom ányokkal já ru ln á n a k  hozzá 
azok a  N yugaton letelepedett m agya
rok is. ak ik  ott m eggazdagodtak és 
szívük érzelm e i g  m a is az Ó hazá
hoz kon ókét.

De. hogy a  nők áldozatkészségét 
növeljük é s  á llan d ó sítsu k , a  részükre 
term észetszerű leg  k ijáró  erkölcsi e l
ism erésen  kívül h á lán k  kifejezése ér 
elekében valam i okm ányt vagy 
Jelvényt kellene létesíteni, Ugyanígy 
a több  gyerm ekes csa lád an y ák  tá r 
sadalm i meglx-i s iilé sén ck  é s  ttszete- 
Ic tének  fokozása érdckélx-n létesíteni 
lein t ne egy megfelelő jelvényt. am ely
nek  viselője a  m indennap i élet k ü lö n 
böző fórum ain soronkívüliséget, 
elsőbbséget élvezne. Ez jx-dig az 
an y ák  részére a  fentieken kívül idő
m eg takarítást is  Jelentene, m iu tán  
sehol sem  kellene so rh an á llá ssá l ide
jü k e t vesztegetni.

A nem zet so rsa . Jövője az anyák  
kezélxai van.

Ha jx-dig így van, m ár jx-dig így 
van. akkor kü lönleges elism erés, 
m egbecsü lés é s  anyagi tám ogatás Il
let i m eg ő k e t!

Dr. Varga J ó z s e f
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„LÉGY KŐSZIKLA!” -  A JÖVŐBEN IS!

A nagy érdeklődésre való te
kintettel a Presbiteri Szövetség 
második kiadásban is megjelen
tette az egy évvel ezelőtt rövid idő 
alatt elfogyott presbiteri kézi
könyvet. (Azegyikerdélyi lapban 
folytatásokban is közölték.) 
Örömmel tapasztalhattuk, hogy 
az országban körülbelül 150 he
lyen tanfolyamszerűén is foglal
koztak a könyv anyagával. Volt, 
ahol vasárnaptól-vasárnapig es
ténként összejöttek a presbitéri
um tagjai az egyes témák 
megbeszélésére. Másutt egész, té
len át heti egy-egy alkalommal. 
Arról is hallottunk, hogy presbi
ter feleségeket ill. férjeket mint 
szolga társakat - is meghívtak. 
Örülünk annak, hogy fiatalokat is 
bevontak a beszélgetésekbe. Be
lőlük lesznek az eklézsia jövendő 
elöljárói. Egyházmegyei szintű 
találkozókat is rendeztek a témák 
alapján.

A dolog lényege, hogy a „Légy 
kőszikla!" nyomán sokfelé meg
indulta presbitériumok közös lel
ki és szellemi erősödése. 
Rendkívül fontos, hogy tudatá
ban legyünk annak, hogy a pres
biteri szolgálatot nem lehet 
rögtönözve, kapkodva végezni. 
Egyénenként is, közösségileg is 
fel kell készülnünk eklézsiánk 
eredményes szolgálatára, jövőjé
nek megalapozására. „Lírám, nö
veld a mi hitünket!" -  így 
hangzott a tanítványok kérése. Hz 
azt is jelenti, hogy ma nem elé
gedhetünk meg tegnapi hittel, s 
holnap sem hitünk mai mértéké
vel. Ezt a célt szolgálja a „Légy 
kőszikla!”, s közös erősödésünk a 
hitben. Tudnunk kell azt is, hogy 
milyen feladataink lesznek hol
nap a gyülekezetünknek a 21. 
században.

A könyv szándékosan nem 
foglalkozik a távolabbi nagyvilág 
kérdéseivel. Először saját há- 
zunktáján kell rendet teremte
nünk. A presbiteri szolgálat és 
felelősség legelső köre az az eklé
zsia, ahova Isten telepített min
ket.

A„nagyon"csak az tud igazán 
hűséges lenni, aki a „ kicsiny"-en 
is helyt állott.

A „Légy kőszikla!" segítségé
vel tartott helyi „tanfolyamok" 
segítenek felismerni a másik pres
biterben a társat: az imádkozó, 
hitvalló, szolgáló társat. Tudjuk, 
sokhelyütt gondot jelent a presbi
terek közötti lelki távolság. Az 
együttépülés elősegíti a közös 
gondok, reménységek s a közös 
út felismerését.

Változatlanul időszerű az, 
hogy hívjunk és vonjunkbe minél 
több fiatalt a szolgálatra felkészí
tő közösségbe. Adjuk az ő kezük
be is a „Légy kőszikJa!"-t. Ezzel 
bibliai példákat követünk: Mózes 
mellett állott és imádkozott Jó- 
zsué és Káleb. Illés mellett Elize- 
us, Ezsaiás mellett a tanítványok. 
Jézus körében az apostolok, Péter 
apostol mellett az ifjú Márk evan
gélista. Tudjuk, hogy Luther Már
ton és Kálvin János egész 
Európából Wittenbergbe ill.
Centbe vonzotta az ifjúság színe- 
javát. Éppen ezért minden pres
biter kellő időben avasson be 
valakit szolgálatába.

A Presbiteri Szövetség javasol
ja minden gyülekezetnek, hogy 
tartsanak presbiteri szere-
tetvendégségeket, célszerű a 
presbiter feleségekkel és a gyüle
kezeti munkásokkal együtt meg
rendezni.

A szomszédos gyülekezetek, a 
lelkészi kórok mintájára, tartsa
nak körzeti presbiteri csendesna

pokat, ahol a presbiteri szolgálat 
kérdéseit részletesen meg lehet 
beszélni. Ezek a kis közösségek 
váljanak egyházunk nem lelkészi 
szellemi műhelyeivé.

Csak együttes munkával, erő
feszítéssel válhatunk gyülekeze
tünk hasznos tagjává, vezetőjévé.

Szeretnénk, hogy egyházunk
ban a presbitériumok váljanak a 
gyülekezetek gazdáivá. A felada
tokat, a terheket meg kell osztani, 
törekedjünk harmonikus együtt
működésre a lelkipásztor testvé
rekkel.

Feladatainkat csak együtt va
gyunk képesek megoldani. Szük
ségünk van egymásra. Az 
összetartozásunkat is erősítik a kö
zös összejövetelek, konferenciák.

Kérjük a gyülekezetek elnöksé
geit. hogy ahová még nem jutott 
el Papp Vilmos: Légy kőszikla! c. 
könyve, a megrendeléseket miha
marabb küldjék el Szövetségünk 
címére: Budapest, 1092 Ráday u. 
28. Ez a könyv fontos, hogy eljus
son minden presbiter kezébe.

Az őszi munkák befejeztével 
folytassák a megbeszéléseket a tél 
folyamán.

B.T.

/ -------------------------------------- \

ARANY ABC

A
Amit nem kitűnsz magadnak.
Te se tedd embertársadnak.
Atyádat, anyádat tiszteld.
Heg}/ Isten áldását megnyerd.

B
Becsüld meg az embereket.
Úgy nyersz te is Ivcsúletet
Nyájas, szíves, ne légy kcvély.
Mindenkivel WWJjvm élj

V________________ /
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Emlékezetes presbiterek

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM
(1760- 1820)

PALOCZI HORVÁTH ADAM
E M L É K É R E

A K I  A Z  Ő R S É G I  P R O T E S T Á N S O K  
S Z A B A D S Á G M O Z G A L M Á T  V E Z E T T E

1795-98
„ ö  A Z .  A K I  M A G Y A R  H A N G R A  

T A N Í T J A  A Z  E R D Ő K E T ”19 73 ICSOKONAl.)
B A J Á N S E N Y E I  R E F O R M Á T U S  

E G Y H Á Z
H ite, hűsége, fá radhata tlan  m u n  

kálkodása, m ásféltucat n y o m ta tás
ban  m egjelent könyve, s  a M agyar 
Tudom ányos A kadém ián m a is őr
zött kéziratainak  sokasága tan ú sít
ja: élt Istenért, egyházáért, népéért. 
Bárcsak m a is vallaná valam ennyi 
presbiter a z  egykori p resb ite rtá rs  
bizonyságtételét:

.... készít get cm tanú 
nélkül, mintegy édes álomban,
V%-y az Örökkévalóság, 
vagy maradék számára 
Munkáimat, melyek tanuk 
légyének valahára 
Holtom után az utóbbi 
világ clóit, hogy éhem.
És rövid éltem napjait tunyán 
el nem henyéltem."
Vajon hányán  em legetik  az  o r

szágban a  felv ilágosodás ko rának  e 
nevezetes szem élyiségét: több egy
házm egye tanácsbírája, zsinati tag, 
o rszággyűlési képviselő, jogász, 
teológus, tö rténész, nyelvész, csil
lagász. ..?

Á m de az ő  énekét énekeljük  ka
rácsonykor „Ö rvendjetek  keresz
tyének '' (325.) V irágvasárnapon: „A 
nagy király jön: H ozsánna!" (331) 
stb. Az ó  buzgósága folytán jón lét
re az  1806-os korszakny itó  énekes 
könyv. Dicséret anyagának  m ajd tíz 
százalékát ő  írp . Benne tisztelhetjük 
az első jelentős m ag y ar népdalgyűj- 
tőt (Ö tödfélszáz énekek.) Az egész 
világon ő ír először a n ők  politikai, 
társadalm i egyenjogúságáró l az 
17lXl-es o rszág g y ű lés elé terjesztett 
két iratában . O  írja m eg  a m agyar 
jakobinus m ozgalom  első  elm életi

m űvét, a ..Felfedezett titok” cím en. 
H unyad i Jánosról írt eposza u tán  
C sokonai Vitéz M ihály 120 soros 
versében így köszönti őt: „M íg az 
áldo tt H unyad i név fennm arad  a 
hazában , H orváth  d icső  neve is 
zen g  m in d en  m ag y ar szájában . .

A m ásik  nag y  refo rm átus hazafi, 
K azinczy Ferenc így jellem zi őt: 
„Víg, pajkos, tréfás, elm és és igen 
alkalm as m indenre , d e  m inden  cse
lekedeteiből é re ttsé g  filozófiai 
csendesség  és a m értéken  túl ható, 
de  nem  vak  áh ita to sság  lá tszik ..." .

E gykor P ozsonytól Brassóig s z a 
vát figyelték. Ma N agybajom ban 
porlad  ism eretlen sírjában. Egyetlen 
arckép  m arad t fenn róla: Kóré Zsig- 
m ond „erdélyi fi" festette 1791-ben 
l-.lete fele ú tját járó  ifjúként tekint 
ránk . Haja varkocsba kötve arra 
em lékeztet, hogy Pálóczi H orváth  
Adám  m agyar ip arp á rto ló  m ozgal
m at is kezdem ényezett: senki ne \ i  
seljen idegen posztóból készült 
idegen m ó d it, d e  m ég  idegen  haj
viseletet se ' (A barokkos parókavi- 
sclet korában)

M int presbiter, egyházm egyei 
gondnok, zsinati tag  több k iem elke
d ő  egyházi m ozgalm at ind íto tt. Fel
lelkesítette a som ogy-m egvei 
nem ességet a csurgói reform átus 
kollégium  kibővítésére és m o d ern i
zálására. (Ezzel nagy  jót tett a kü lső  
és belső som ogyi -  D ráván  inneni 
és tú lnőni m agyar refo rm átus ifjú
s á g g a l) B aranyában létrehozta a 
m egözvegyült p ap n é k  és elárvult 
lelkészgyerm ekek segítő pénz tá rá t 
(Egy olyan korban, am ik o r sem m i

féle szociális e llá tás nem  létezett.) S 
neki köszönhetjük , hogy Vas-megye 
déli szegletében m a is lé tez ik  a re 
fb rm á lu s  Ő rség

M integy m ásfél évszázadon  át 
ta rto tt a  rá n k  jellem ző em lékezetki 
hagyás, 1963-ban d eru lt fény  Pálóc 
zi H orváth  A dám  éleiének  egy 
ren d k ív ü l fontos, d e  sajnálatosan 
feledésbem ent szo lgálatára. 1795 
98 között, rendk ívü li tekintélyét lat- 
b av e tv e  fá radozo tt azon, hogy az 
akkor élő  kapzsi B atthyány-család 
ne tehesse jobbággyá az Ő rségben 
élő re fo rm átu s népet. Ó  m élysé
gesen átélte an n ak  a ténynek a 
nagyszerűségét, hogy a  véres ellen 
reform áciős leszám olás u tán  egye
d ü l Ő rség  18 tahija ludo ll 
egységesen re fo rm átuskén t m eg
m aradn i O rszággyűlésen , Ferenc 
császár előtt szem élyesen  járt k ö z
ben an n ak  érdekében , hogy m eg
védje őrségi h ittestvérei politikai 
szabadságát. Az erre vonatkozó  
la p p a n d ó  levelezési 1% 3-ban adta 
ki e so rok  írója (Vasi Szem le). An
nak érdekében , hogy  e rendkívüli 
szolgálat em lékezete többet ne 
m enjen feledésbe, em léktáblát he
ly ez tü n k  el az  őrség i bajánsenyei 
tem plom  főfalán. (A zért itt, m ert e 
tem plom ot H orváth  A dám  levele
zőtársa, Ő rség  ő rnagya és m in d en e
se: N cm esncpi Zakál G yörgy
ép ítette .) H o rv á th  A dám  ezt tanulta  
egykoron  édesapjátó l, a kóm lődi és 
császári p réd iká to rtó l -  (diákként a 
debreceni ko llég ium ban A dám nak 
kellett köszön ten ie M ária Terézia 
császárnő  fiát: Józsefet. Ekkor h an g 
zott el: „a császári fi köszönti a csá- 
szá ríit..." )  „H a fü lem üle volnék, 
ú gy  d icsérném  az  Istent, m int füle
m üle. De m ivel okos em ber vagyok, 
okossággal és értelem m el á ld o m  az 
Istent.” Ezt p resb iterkén t is a legna
gyobb  hűséggel teljesítette

Papp Vilmos

(Tiszll-lHIel és áldÁskívánással kö
szöni jnk Papp Vilmos nagyliszlclrlíi urat 
abból az alkalomból, hogy a Budapesti 
Relormátus Teológiai Akadémia r- ti Kg 
tiszteletbeli doktorátussal tüntette ki Ez
zel Ismerte el libbév tizedes tevékeny, 
egyki/i-kö/irói munkásságát -  szork.)
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Vitassuk meg!

REFORMÁTUS ÉS EVANGÉLIUMI (I.)

Az „ébredte"

Az egyháztörténelem folya
mán különböző országokban 
úgynevezett „ébredési mozgal
mak"' jelentek meg, főképpen is 
a protestáns egyházakon belül.

Az evangéliumi mozgalmak 
megértését jelentősen elősegíthe
ti az „ébredés" jelenségébe való 
némi betekintés.

Mi az „ébredés"?
Már maga az elnevezés is ki

fejezi: az alvó felébred. Ebben az 
esetben „alvó" alatt a hivatalos, 
törvényes egyházat értik. Ez le
het a felsöbbség által pártfogolt 
avagy kizárólagosan elismert 
egyház, népegyház vagy az álla
megyház. De gondolhatunk 
olyan stabil egyházi közösségek
re is, amelyek háta mögött már 
hosszú történelem van, s talán 
valaha maguk is ébredést moz
galom során jöttek létre.

Bárhogy is legyen, egy ébre- 
dési mozgalom akkor indul el, 
amikor néhányan arra a felfede
zésre jutnak, hogy a hivatalos 
egyház, és különösen is annak 
vezető tisztségviselői álomba 
merültek.

Az „ébredés" emberei valami
kor felébredtek. Mintegy villa
násszerűen felismerték, hogy az 
egyház ilyen mély álomba esett, 
és már halvány fogalma sincs a 
falain belüli és azokon kívüli ve
szedelmekről. Ebben a helyzet
ben nyitotta fel a Szentlélek Isten 
eme „felserkent" keresztyének 
szemeit.

A következő dolgokra gondol
hatunk itt:

Isten haragja;
-  Istentől való elszakadás; 

pogányság a világban és
- szociális visszásságok.

Isten haragjának szem előtt tartdsa

Az egyházból kiveszhet an
nak tudata, hogy bűnösök va
gyunk és így Isten előtt meg 
nem állhatunk. Ebben az esetben 
az egyház élete a polgári önelé
gültség és megelégedettség 
szintjére esik vissza. Végül már 
senki nem fogja fel Isten bűnnel 
szembeni haragjának valóságát. 
Teliát senki sem keres többé ol
talmat Krisztus keresztjénél, 
nem törődik azzal, milyen élete 
lehetne a Szentlélek által. Legfel
jebb egy-két vallási szokást tart 
még tiszteletben: a gyermekke- 
resztséget, a templomba járást 
(időnként), a házasságkötés 
megáldását. Ez széles körben el
terjedt gyakorlat a hivatalos né
pegyházakban.

Az Istentől i'aló elszakadás 
figyelembe vétele

Egy alvó egyházban nem tu 
datosodik, hogy a hitetlenség és 
az élő Istentől való elpártolás 
különböző erői mennyire aktí
vak. Azért aktívak, hogy az 
evangélium meghirdetése során 
annakidején a pogányságtól el
hódított területeket visszasze
rezzék

Ami Európát illeti, gondolha
tunk itt az úgynevezett „nagyko
rú és emancipált ember" viharos 
megjelenésére -  a Reneszánsz, a 
Felvilágosodás, a Francia Forra
dalom büszke emberére arra, 
aki érett értelmével, arrogáns 
tudományával és kifinomult 
technikai eszközeivel a szekula
rizált ember, akinek sem Isten
re, sem vallásra nincs szüksége, 
hiszen képes önmaga is boldo
gulni.

Tekintettel a világ pogányságára
Az alvó egyháznak arról sincs 

már fogalma, hogy mi is lehetett 
eredeti küldetése: „Menjetek el 
és tegyetek tanítványokká min
den népeket...!” -  a feltámadott 
Krisztustól kapott nagy feladat, 
a / úgynevezett missziói parancs. 
Hiszen az egyház elsőrendű fel
adata a / evangéliumot megis
mertetni minden néppel. Aki 
azonban maga sem boldog 
Krisztussal, az nem fogja annak 
szükségességét sem érezni, illet
ve nem is képes arra, hogy az 
evangéliumot, a nagy örömhírt 
másoknak továbbadja. Az alvó 
egyház elfelejtette, hogy misz- 
sziói, azaz küldöttségben járó 
egyház -  olyan egyház, aki a vi
lágban a krisztusban való üd
vösségről tanúskodik, a 
pogányok között távol és az el
szakadtak között a közelben.

Tigyelem a világban meglevő 
visszásságokra

Egy szendergő egyház nincs 
abban az állapotban, hogy zavar
ná a / ót körülvevő ordító szociális 
igazságtalanság. Példáu 1:

- a /  iparosodás következtében 
kialakult elfogadhatatlan állapo
tok (munkakörülmények, asz- 
szony- és gyermekmunka a 
gyárakban, lakásviszonyok, a le
galacsonyabban álló munkásosz
tály alkoholfogyasztása);

a rabszolgaság és rabszolga
kereskedelem;

-  a nők kihasználása sok tár
sadalomban;

- az éhezés és szegénység a 
Harmadik Világban;

- a kábítószer-rabság, a pros
titúció és az alkoholizmus a 
nagyvárosokban.

ür. C  TKIMP
a Kam peni (Hollandia) Theolögia 

tanára
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A PRESBITER 
KÖNYVESPOLCÁRA!

SAJTÓSZEMLE

Lapelődünk a „Magyar Presbiter" 
első számából

VÉKEY TAMÁS

DRÁ G A  HAZÁM !

Ü sd  meg a gvvngél
és segíts neki,
mert nem lehel másként
emberié lenni,
owik ha inaim at
ragyogtad?,
jobbító erői,
ha úgy sugárzód az emberit, 
hogy éled...

Tiszta percekben: 
éled a lélek, 
nem volnék ember, 
ha nem féltenélek, 
jelennek piszkától, 
jövőnek terhétől, 
romlott és fertőzött 
életek veiétől.

IMÁVÁ LETT

Keserűség hajszolt 
érzést megragadni, 
ami értékké vált 
Rí!-föl ragyogtál ni.

Lelkemet a való 
ütötte és vágta, 
mikoron Krisztuson 
arcomat formázta.

S ha majd a verseim 
villannak az Égre, 
imává lett lelkem 
szárnyal föl elébe.

Reformálás Egyházunk 1929 
augusztusában rendezte meg ///. Pres
biteri Saggyülésgt a Diósgyőr Vas- 
gyártelepi Gyülekezet színhelyén. A 
Nagygyűlés fontos határozatokat ho
zott Ekkor döntött a „ Magyar Presbi 
ter"  című folyóiratnak: lapunk
szellemi-lelki elődjének megindításáról 
is.

A kiadványt kettős céllal kívánták a 
gyülekezeti szolgálatot végző presbite
rek kezébe adni:

1 ) Egyrészt fontosnak tartották a jö 
vőbeni, leendő presbiterek képzését, -  
felkészítésüket a majdani gyülekezeti 
presbiteri szolgálatra.

2.) Másrészt a lap célul tűzte k: u 
presbiteri lelkűiét kifejlesztését a gyü
lekezeti istentiszteleti alkalmakat látó 
gató férfiak közűit.

így került sor u „Magyar Pressbi 
te r" című folyóirat megjelentetésére 
1920 Athénijén.

A lap -  mint az Országos Presbiteri 
Szövetség kiadványa -  1929 december 
1-én jelent meg először.

Főszerkesztőjéül dr. Baltazár Dezső 
püspököt sikerült megnyernie a Szövet 
ségnek. A lap felelős szerkesztője Szóim  
Imre Budapesl-Fasori lelkipásztor, - 
főmunkatársa pedig dr. Csikasz Sándor 
debreceni thcolúgiai professzor lett.

A „Magyar Presbiter"-t évente négy 
alkaloommal kívánták megjelentetni: a 
Reformáció Emléknapján, valamint 
karácsonykor, húsvétkor cs pünkösd 
kor. Az 1929 decemberében megjelenő 
I. szám azonban már c /t ko/oltc az. o l
vasókkal: „ Megjelenik évente ötször."

A „Magyar Presbiter" Szerkesztősé
gének címe azonos volt a Fáson Re
formátus Egyházközségével: a Bp VII. 
Vilma királynő útja 5. sz. alatt műkö
dött.

Kiadóhivatala és nyomdája a 
Sylvester-nyomda volt.

A lap Szerkesztősége évi I /tengő
ben határozta meg kezdetben az előfi
zetési dijat.

Presbiteri szolgálatot nem végző. -  
de érdeklődő olvasők, hívők évente 1 
pengő 20 fillért fizettek a megjelenő la
pokért.

A gyülekezetek presbiterei számára 
megjelenő új folyóirat rendre közöli ve

zércikkeket. amelyek Református Egy
házunk belső életére, problémáira, ese
ményeire hívták fel a figyelmet Nagy 
hangsúlyt kapott a  gyülekezetekben 
végzendő aktuális szolgálatok tárgyalá
sa, különösen is a presbiteri szolgálat.

A lap rendszeresen adóit tudósításo
kat a református egyházközségek életé 
ről, a gyülekezetekben történtekről.

Folyamatosan jelentek meg igehir 
detések a folyóirat munkatársaitól vagy 
más lelkipásztoroktól, theológiai pro
fesszoroktól.

A kiadványnak azonban külön rova
tai is voltak.

Ilyen volt a ..Presbiterek a fronton " 
című rovat, amelyben a/l taglalták: ho
gyan kell viselkedjünk a hivő, keresz
tyén életet gyakorló presbitereknek és 
egyházi munkásoknak a korabeli ma
gyar egyházi és világi élei bizonyos szi 
tuáciőihan?

A .. Titkon, ajtómat behajtsa"-rovat 
igema gyarázatoknu elmélkedéseket
imádságokul közölt

A ..Megújuló gyülekezetek’' című 
rovat a református gyülekezeti cici po
zitív példáit hozta. Beszámolt a testvéri 
közösségek belső hitéletének, szolgála
tainak fejlődéséről.

A „Megújuló életek" az újonnan 
megtért testvérek leveleit, beszámolóit. 
bizonyságtételeit tartalmazták.

Presbiterek, gondnokok, gyülekezeti 
munkások a maguk gyülekezetében tör
tén: szolgálatoktól, eseményektől adlak 
számot az „ Ahogy a presbiterek látják " 
című rovatban.

Az _ Országos Presbiteri Szcnetség" 
belső életéről és munkájáról, -  a gyü
lekezetekben végzett és végzendő fel
adatairól a hasonló című rovat számolt 
lm  a lap olvasóinak.

„Az eklézsia ládájából" Című rovat 
pedig Cgvcs református gyülekezetek 
régi történeti emlékeiből közölt doku 
ment u mókát.

„A presbiter olvasmánya '-rovatban 
könyveket, hitmétyflő iratokul, prédiká
ció- és imádsággyűjteményeket, elmél
kedéseket, hitvallási iratokul ajánlottak 
olvasmányul a presbiterek számára

Végül pedig az. olvasók leveleire a 
„Szerkesztői üzenetek"-ben válaszollak 
a lap munkatársai.
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Az 1929 Adventján meginduló „ Ma- 
gyár Presbiter" címúfolyóiratot bízsást 
tekinthette .sajátjának az a  kb. 20 000 
presbiter, aki a Magyar Református 
Egyház, akkori gyülekezeteiben végzett 
szolgálatot.

Az mdulú üi kiadvány első számá
nak ..Brkösróntó"-jóben ls ez a re
ménység jutott kifejezésre.

Református Egyházunk presbiterei 
„mozgósítási parancs"• ként vehetik 
kézhez a nékik szóló új időszakos ki
advány első számát. Gyülekezeteink 
„őrállói"-nak a jövőben egy „nagy 
ügy" megvalósításáén kell munkálkod
niuk. Ez pedig a szónak legszorosabb 
éneimében vett ..nagy úgy" több, 
mint emberi ügy: „Isten ügye", -  azaz: 
Isten Országa mielőbbi eljöveteléért 
történő munkálkodás.

Az. hogy az Úr neve igazán és va 
lóságosan megszenteltessék. - és jöjjön 
el az. Ó országa. -  legyen meg az ü  
akarata!

Úgy. amint Jézus tanította imádkozni 
a hegyen összegyűlt sokaságot, illetve 
az ü  mindenkori tanítványait és gyer
mekeit (Mt. 6 :9 -10).

-  De nemcsak lelki-hitbeli értelem
ben, hanem ..emberileg szólva” is .. baj 
v a n r  - állapítja meg a „Beköszöntő" 
írója.

-  Hogyan lehel ez? -  Talán nincsen 
elég presbitere Református Egyházunk
nak? -  Nem elegendő a 20 000 szol
gálattevő testvér a gyülekezetekben?

-  „Ezen meg lehetne segíteni! Vá
lasszunk új presbitereket, növeljük 
presbitereink létszámát!" -  válaszolnák 
sokan

-  Azonban „nem a létszám kevés!" 
szögezi le azonnal a cikk szerzője. In
kább ahogy ma mondanánk „a m i
nőséggel van lxtj!“

Ezen a tényen nem lehet „a létszám 
em eléséivel segíteni. Az óhajtott „mi
nőségi változás’ -I -  akár létszámcsök
kentés árán is érhetjük cl. Hogyan?

Úgy. hogy újra meg kell fogalmaz
nunk a pressbiteri szolgálat valóságos 
és Istennek tetsző tanaimét!

-  Gondoljunk csak Gézié ónra. -  aki 
- az Úr parancsának engedelmeskedve

a döntő csata előtt seregéből eH>oesü
tőit harmincezer embert, hogy három 
százzal nyerje meg az ütközetet -  
egyedül Isten segítsége és ereje által 
(Bír. 7:8.. 16-23.).

(Folytatjuk)

Pintér Mihály
lelkipásztor, könyvtáros

SEGÉLYKIÁLTÁS
AMERIKÁBÓL

Szereién Keresztyén Testvérek az Úr Jézus Krisztusban'

Szomorú hirt közlünk mindazokkal, akik valamikor |» kápcoritalban Álltak vagy jelenleg ■-» állnak 
a San Fonandó MStgyi Magyar Református Egyházzal

!W2 május 5-rr virradóan tűz keletkezel! a  lelki pásztori a  a presbiteri irodában, ahol egyházunk 
könyvtára is veti Ez * két ltod* berendezésivel, hivatali okmanyao.il, kimutatásaival, felszerelésével 
td jev n  megsemmisült. Az úr/kén romok alól pár darab iratot és könyvet tudtunk csak megmentem

Az luxiakról * tűz kezdeti átterjedni egyházunk gyülekezeti termére is. a  Bethlen leiemre Hála 
Istennek a gyón és balekon) tűzoltói munka megakadályozta, hogy a templom épületében súlyosabb 
kái keletkezzek Így is amit a tűz pusztítása végzett. az lobbszócxocn is meghaladja egyhazunk tag
ságának anyagi teherbíró képességét

A megpróbál látások srra ezzel még nem ért véget. 1992. jumus t én hajnalban újra a tűzoltókat 
kellett hívni, ezúttal a felújítás alatt álló Iclkipaszton lakáshoz Hiába volt a gyors tűzoltói beavat 
kozák, így is nagy pusztítást végzett a tűz a parókia épületében. A nappali és az ebédlő » pudlótói 
a letőig égett át is  megsemmisült az új konyhai berendezi* w Az épillet ezen része teljes átépítést 
igényel Itt is, mint az elózó tűznél a viszonylag új légkoodíoooáló berendezés, az elektronjai ve
z e t  íze ndver -  Úgy a víz, mini gázvezeték -  komoly vizsgalatra és cserére szorultuk.

A későbbi részletes vizsgálat alapján kktcr.ilt, hogy mindkét evetben gyújtogatás történt Az is 
mcrctlco lettes (tettesek! gyúlékony folyadékkal locsolta be a padlót és a szőnyeget úgy a IcIklpAszton 
irodában, mint * parókián

Gyülekezetünknek komoly ctófcsZJlésébc kerül, hogy az eddig épségben maradt templomra meg 
óvjuk egy újabb gyújtogatástól, t'olyamatnsan őrizzük, hogy istcntiszlclcli alkalmu nkat a templomban 
tarthassuk.

A preshitenum es egy kukxr bizottság tárgyalássául folytat ügy a búloíftó társasAggal. mint 
a nyormsó-szervekkel Nehéz é* hcM/acUlmrcs feladat vár az egyház prédáién urnára, tapágif*  és 
IcikitxtvzMxára, hogy újra fci tudja építeni azt. ami óidig a gyújtogatás martalék* lett.

Önkéntes adományok már érkeztek Egy hízunk részére úgy magán vzemclyekíöl, mint küliestozó 
magyar szervezetektől. Közülük többen a rendezvényeik bevételéi ajánlották fet Semphxnunk, gyú 
lekezeli épületeink rendbetételén- Hálás szívvel kfazonunk meg minden adományt és segítő szán
dékol!

Gyülekezetünk tagsaga és vezeíőségc nevében szeretettel kcnink mindenkit, aki informécióval, 
vagy egyéb módon tudja támogatni Egyházunknak ezeket az újraindulást munkálatuk úgy kéirm 
hívjak Egyházunkat a réfc hivatali számon, amely <#!#) 344-1885, vagy levélen kérésziül az alábbi 
címen GRACP. HUNGÁRIÁN KEIXJRMU) CIIURC H. 1jv . h i üt. Kcseda. CA 91335.

Istenünk gazdag Aliiisát kérjük mindazok életere. akik olvasnák vagy hallgatják ezt a vámunkra 
szomorú esetet'

Testvéri szeretettel t  gy ülekezet nevében

(Nagy -C.ilnt) 
le! ki pásztor
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Szövetségünk életéből
ur  I A .R FA  Iiwem anonal A u o cu tio n  ot 

Refeirmed Fatth A nd A ciion ( Református 
H it és Oclelcedet Neiractkdci Egyesület 
júlim  29 juguMtus 3-ig tarto tta nemiet- 
kó:i konferenciáját Kecskem éten A  ken
tet etvcia témája: »A család. ai iskola «  a 
gyülekezet felelőssége a keresztyén nevetés- 
b e n ' volt I lolland és magyar K akim be rek 
tartottak ckudásokat. mctyrkcr élénk 
megbeszélések követtek 

*
» r  A Magyat Református VilágjsaOvetscj; elnök- 

tepr és v il*am inv .i i i lé v x tt Budapesten 
augianus 1 V-H ín . S^vctseROnk képvisele
tében a kVrtk.tr vett resa x  illésen.

*
■*' Siársión aujpoau* 26-30-tj: u lá tlo tfak  a 

40 évforduló megünneplésére meghívot
tak Egyhárunk veiétől é s  n  SD G  öreg
diákok koszorút helyeitek el ai 
emléktáblákra.

#
il- Nenuetkön Presbiteri Továbbképző Tanfo- 

Ivitrint tartott Sióvetsépunk Tahiban sicp- 
tember 14-20-ig. A  tanfolyam költségeibe! 
a Népfőiskolái Stfvetaég 150 CCO.-- Ft-tal 
hosijátult. A i  ott kéwíilt fényképek meg- 
rendelhetők. A  presbiteri konferencia ál
dásos volt. melyet «  atúta kapott levelek 
unúsiunak A  ssnlgatatokat véglett töt vé
rek munkáját crúton i »  hálásan bMnjOk

•a- Stepácmhcr 26-án a somogyi cgybáímegye 
preafcsten konferenciája volt Lábődön A 
konferencián Stábét 1-ajos esperes birdccte 
a: Igét Előadást tartott: Tőkédky Lásiiő 
é t Dalia Tibor

fit
iá- A i Egyetemes Magyar Reform álta Zsinat 

clóké«íiő  bizottsága október 12-17 ig ülé
sezett Halat onfúrcJ e n  Szövetségünket a 
fcVitk.it képviselte. A reeveiett F.gyercme-c 
Zsinat összehívásának kérdéseit 4 bizottság 
tárgyalta, majd a kialak ült tervezetet a i 
egyházmegyéi véleményeresrr megkapják

KÉRELEM
A Budapesti Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség kéréssel 

fordul a magyarországi és külföldi magyar reformátusok népes csa
ládjához annak érdekében, hogy gyülekezetünknek is legyen végre ha
rangja.

Egyházközségünk tóbb évtizede létesült, az. akkor még a Józsefváros 
peremének számító városrészben. A háború előtt sikerült a Kőris ut
cában a hívek áldozatkészségéből egy szép kis templomot építenünk. 
Sajnos a háború, és az elmúlt 40 év szétzilálta gyülekezetünket. Ezt 
a folyamatot igyekszünk most minden eszközzel megállítani, és kö
zösségünket újra életre kelteni Ehhez nyújtana segítséget a megkon- 
duló harang hangja is. Az. elmúlt évtizedek nem telték lehetővé, hogy 
ez az óhajunk teljesüljön. Anyagi körülményeink nagyon szerények. 
Ilyen körülmények között igyekszik egyházközségünk református hi
tében megerősödve, szórvány és missziós küldetését teljesíteni ezen a 
területen.

A Józsefvárosban minden keresztyén egyházközség - még a legki
sebb is - rendelkezik haranggal, csak nekünk nem sikerült még ezt 
a vágyunkat megvalósítani.

Kérünk minden református közösséget és Testvért, hogy egy kb. 80- 
100 kg méretű ércharang megszerzéséhez nyújtson segítséget, saját ere
je és tehetsége szerint Minden jóakaratéi segítséget örömmel fogadunk 
és buz.góságukhoz Isten áldását kérjük!

A Budapest Kulső-Józsetvárosi Egyházközség Lelkipásztora, Hívei 
és Presbitériuma nevében:

f ía liís s if G y u la  
presbiter

>:■

Belcpési nyilatkozat

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

Szül év, hó. nap- . . .  ................ .. .............................

Lakik: ................................................. .................................................................

Gyülekezete: .......................................... ..........................................................

ezen bcléjxísi nyilatkozatával kijelenti, hogy a

M agyar R efo rm átus P resb ite ri Szövetség

tagja (pártoló tagja, tiszteletbeli tagja) kíván tenni.
•\ Szövetség célját é s  feladatait ism én, .Alapszabályát elfogadja és 
m unkájában részi kíván venni

Kötelezettséget váltat évi

1992 .

Ft tagsági díj kifizetésére.

aláírás
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