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A Magyar Református Presbiterek 
Szövetsége s/.okásos <ívi közgyűlését 
január 21-én. szóm balon tartotta Bu 
d;t|K-slcn. a Ráday Kollégium díszter
mében. A nehéz közlekedési viszo 
nyokat teremtő havazás elleném szin
te zsúfolásig megtöltött terem hallga
tósága előtt a bevezető áhítatot C,u- 
lácsy Imjos. a Kárpátalja: Rcíormátus 
Egyház püspöke tartotta. Elmélyült 
igei tanítása jótékonyan Itatott az 
egész napos ülés atmoszférájára. Bal 
!u Tibor főtitkár megköszönve a/ igei 
tanítást, meleg szeretettel köszöntötte 
a Szövetség és a jelenlévők nevében a 
70 születésnapját megélt püspököt és 
testvért ..Nekem az ő lénye, igei töl 
lése belső erőt jelenteit Beregszászon, 
ahol mégegyszer ennyi presbiter volt 
együtt" mondotta köszöntőjében a
lőtitkár ..Isten áldja meg őt a Kár
pátaljai Református Egyház vezetésé 
bén. s Ö adjon neki sok erőt az ottani 
ku/dclmekltcz" Ez alkalommal Bállá 
Tibor nyilvánost) köszöntötte meg 
Tűs ki István Ivollanvliai magyar refor- 
mátus lelkipásztort. akinek személyes 
elkötelezettsége és odaadása által jött 
létre és működik a holland-magyar 
oktatási közj)oni A köszőncimondás 
alkalmául 70 s/ülciésnapja szolgált. 
A feljebbvaló évjáratból ezután Ab- 
lonczy Dániel nyugalmazott lelkipász
torhoz lordult meleg szavakkal a fótit 
kár. A Kispest Rózsa tón gyülekezel

nek évtizedeken keresztül hűséges 
pásztorát, s a Betáma Szövetségnek 
ma is aktív vezetőjét a lX). zsoltár Igé 
jé vei köszöntötte. 80. születésnapja al
kalmából. A bevezető állítat után ezek 
a köszöntések valóban családiassá, 
bensőségessé leltek a közgyűlést.

Scánw déá eyyfuizi 
és nem teli tuvtaCcn

b'agy Ferenc József, a Szövetség elnö
ke mondandóját az I Péter 5.1-J-ho/. 
kapcsolta, s hálaadással említette, 
hogy még vagyunk 1994 a Család 
Éve volt. A református értelmiségi na
pokra visszautalva sajnálattal állapi- 
látta meg. hogy a rendezvények gyé
ren voltak látogatottak Magyarságról 
demokráciáról, kcres/tyénségről hány 
és hány előadás hangzott! Mégis azt 
kell mondani, hogy <í magyar társada
lom súlyosan beteg Kómában s/cn 
ved Ez nem leltet vigasztalás, hogy 
világszerte ilyen a helyzet. Mintha va
lami visszavonhatatlanul megválto
zott volna. Az. erkölcsi értékrend meg
változón. mintha az alapéitékekci. 
köztük a Tízparancsolatot is felrúgták 
volna sokan „A fegyverek szerkesztik 
a: új Bibliát' idézte a költői són a 
negyvenes évek végéről Mintha az 
emberek ördögmaskarái öl lenének a 
közéletben is közöny és leértékelődés

tapasztalható. Hova szavaztak a ma
gyar református keresztyének? Kiliez 
mentek vagy éppen mién nem mentek 
cl szavazni'' Sajnos, ki kell monda 
ni. összeférhetetlenek vagyunk család
ban. gyülekezetben társadalomban 
Nem kell külső ellenség, van ni eleg 
belső ellenség Mi a megoldás.' 
Visszatérni a Tízparancsolathoz, kilép
ni a közéletbe, mindenütt sokkal felelő 
sebben és Illékonyabban! A mintegy 
20 (XX) relónuátus presbiter legyen só 
és kovász! ..Magyar, legyen hited, s tied 
a jövendő" záita elnöki megnyitóját 
buzdítással Nagy Ferenc József

J vúazüls a  fundam entum a  
pxee&iiexneft

és (elftipiis zte v ta h  eqywuint

l>' Hegedűs Lóránt [His|x'ik. a Zsinat 
lelkészi elnöke tanotta a főclőadást 
.. Egyetemes püspökség. egyetemes 
presbiterié#. egyetemes papság" téma- 
körben, az 1 Péter 2.9 és az I Péter 5.2 
alapján Minden tisztségviselőnek az 
egyházban tisztában kell lennie a bib
liai tanításokkal Mindebben nincs ku 
lönbség közöltünk, hanem a megbíza
tás tnődjálhtn lelhető fel az. ..Nem nu 
választottuk ót. hanem ő választott 
minket. "

iFt^yüSXt <i 2 rrf.uion‘
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/I munkamegosztás is nyilvánvaló 
Pál a 2Korinlhus 4-hcn szól arnM. 
hogy a keresztyén élet középpontja és 
központja Knsztus halála és letám a
dása. Mi som önmagunknak élünk, 
vagy a bűnnek, a világnak, hanem 
meghalva a halálnak Knszlussal. s lel- 
támadva Óvelc. a Krisztusén, az egy 
házért. Istenen élünk.

Mit jelent a munkamegosztás?
Azt. hogy a halál mibcnniink mun 
kálkodik. az élői pedig líbcnneick 
Isten megbízottai végletesebb meg 
próbál tat ások és igénytvvéiclok kö 
z.ön élnek, mim az általános egyház 
tagok Az Igo szerint. „Tcércttcd 
gyilkoltatunk minden napon" Vágó
hídra visznek minket naponta. Pál 
apostol a halálos lény égetések soro 
z.atát járta meg Ma is látjuk, hogy 
Tőkés László milyen véres vészé 
dclmck közein volt. s ma sem ki
sebbek a veszélyek. Cstha Kálmán 
hat évet szenvedett börtönben, en 
gem Magyarországon is megfenye
getlek már. Vállaljuk ezzel együtt 
a munkamegosztást: u presbiter is 
az egyetemes papság tagja és jaj, 
ha non az ' A lelkész ú  presbiter, v 
jaj, ha nem az! Vállaljuk a köl 
csonos kritikát'

Hzután idézte Szabó Dezső kriti
káját a korabeli lelkipásztorokról, 
amit a/ író halálának 50. évforduló 
ján tartott ünnepségen mondott be
szédében részletesen is sorra vett tez 
megjelent az Új Magyarországjaiul 
ár ???? számában i Még kísértései 
idején se legyen a lelkipásztor olyan, 
aki fülledt és beteg melegágyban ter
meli a rossz teológiai gondolatokat, 
melyek aztán bclülról rágják ói Ne 
legyen bibliáikul, liies a szolgálata!
Az igehirdetése nem lehet üzend 
nélküli' A Jubileumi Bihlinkominen- 
tár jó segítség lehet, szükséges a lel 
késznek a Biblia eredeti nyelveivel 
foglalkoznia, de ez nem lehet vég 
cél! A tudást üzenetre kel! váltania '
Ne legyen se tudományosan öncélú, 
se nívóikul! Nem szabad „bibliako 
csis" kifejezéseket formálnia, frá/.i- 4 
sokat nem hír ki a gyülekezet. Ne le

gyen közönséges, s ne legyen mimó- 
zapapse

'-Hlyen legyen a presbiter ’’ Ne a la
pos kervsztyénség embere legyen, ha
nem legyen igényes. Ne legyen a pa
pos keresztyénig embere, mert nem 
csinálhat a ..pap" mindent. Ne legyen 
saskalapos. ne a fövenyre, hanem a 
kősziklára építkezzen! Az cfézusi le
vél üzenete szerint épüljünk fel lelki 
házzá, legyen Knsztus a fundamentu
ma presbiternek és lelkipásztornak 
egyaránt

l l  pxcsbitex: peldaadts 
fteieszitjétt

l)r Sütőst János ny. püspök, a Magyar 
Református Világszövetség elnöke 
hozzászólásában emlékezteién jiru. 
hogy a presbiternek példaadó keres: 
tyénné kell válnia. A hangsúly a ke
resztyén szón van

Az orvostudomány már tud szív 
átültetésről, de az egyházban van 

lejátuhctés" is Hz azt jelenti, hogy 
az éló Jézus Krisztus a Fó az egyház 
bán. nem a presbitérium, nem a püs
pök. és nem a zsinat. Krisztus a FŐ. 
de mi jobban szeretjük a Jcjáiüiie- 
lésckct". mini az éló Knsziusnak va
ló engedelmességei Az én falum 
bán. Gyulaházán olyan valakit vá 
las/toiiak íőgonilnokruk. aki még a 
templomba se járt. de minden kara 
csonykor két öltözet ruhát ajándéko
zott az egyháznak

/VIdár.y képet a nyájnak -  sz.ol az 
Ige. Keresztyén vagy-e. avagy csak 
Játszol a prcsbilcrséggd? A: egyház 
tagság követelményei a következő ó 
pontban íoglalhatóak össze:

1. tíz istentiszteleteket rendszeresen 
lá to g a tn i.

2. az Úri Szem Vacsorával minden 
kor élni,

3. sálárságt adakozást gyakorolni 
inén; koldusmagyar református 
ságra van szükség, akik mindig 
csak a külföldet nyaggatják!). 
állandóan tanulni és tanítani fa 
presbiter is tanul ..hónig"),

5 szolgáira ajándékaink szerint (a 
Hcidclbcrgi Káté szerint a Krisz
tusban részesedünk, a Szemlélek 
vesz lakozást bennünk Szolgálni a 
kegyelmi ajándékok szerint, ha 
nincs, kérni kell’ Karizma nélküli 
presbiter nincs!).

6 bizonyságle vő keresztyen életet élni 
(az cvangélizációt az cgyhá/lagok 
n»k is lehel végezni, nem kell mind
untalan külföldi cvangélizátorokat 
behozni! Az ApCsd szerint a gyüle 
kezei tagjai hintenék az lgét!i

M it várnak a le lkip tisztaxok
a pxelitetektől?

Tette lel a kérdést Korsós István, a 
Lelkészegyesülci elnöke. Legyünk 
igazán munkatársaik, akik „egy 
ügyűek . Az Isten Országának ügyé
ről van szó ügyünkben Legyen nyil
vánvalóvá, hogy im Isten ügyének 
munkatársai vagyunk, akkor nem 
lesz szükség adóellenőrökre és min
den másra. Nem baj. hu vannak fe
szültségeink Isten Országa ügyéért 
lehetnek feszültségeink, de indulata
ink ne legyenek Segítsük egymást' 
A feszültségek segíthetnek abban, 
hogy az egy ügyei jobban képvisel
jük’ l-bbcn közös a felelősségünk, s 
így szolgáljunk annak. Aki elhívott 
bennünket Feszültségeink között in 
dulatok nélkül imádkozzunk azért. 
Ivogy előbbre unhassunk és ne sza
kadjunk szél!

iKcoes a no a  neveld 
eyijhá zi testületekben 
és psesbUexitunekbatt

Az Országos Kelonnátus Nőszövel- 
ség nevében dr Pásztor János né cl 
nők köszöntötte a közgyűlést Rámu
tatott annak fontosságára, hogy a pres
bitériumok Imii növekedjék a nők szá
ma Fgy miss/ionáriusnőt idézve em
lékeztetett arra. hogy ..a múlt száza 
dókban az. értelmiséget vcsztcuc el az 
egyház, a XIX században a munkás

a ú 'víaldiVv̂i'



1995. január-február PRESBITER 3

\Fvlyiaiái a: 2 nhíatrMl

osztályt. de Isten őrizzen attól, hogy a 
XXI században a nók is kimenjenek 
az egyházból!" Mi letuic gyülekeze
teinkből. ha a nők elhagynák azokat .' 
Még ott vannak, de kevés nő található 
a vezető testületekben, a Zsinatban. 
Vannak olyan gyülekezetek is, ahol a 
presbiterek a világ legtermészetesebb 
dolgának tartják, hogy a nőkkel együtt 
hordozzák a gyülekezet gondjál-haját, 
ahogy ezt teszik a családban és a mim 
kahelyen is. A két budapesti egyház 
megyében végzett gyor&felméníxe 
szerint az egyikben 74, a másikban 77 
nóprcsbitcr van. akad gyülekezet, aliol 
a számuk 10, nagy átlagban azonban 
I. de van nem egy olyan gyülekezet a 
fő városban, melynek presbitériumá- 
Ixii teljesen hiányoznak a nók. Márpc 
dig ahogy nem lehet az egyházat lér- 
fiak. úgy nem lehet nók nélkül sem 
elképzelni

Cl: cyy fu iz  is m iliő im  foy

A Református Ifjúsági Szövetség 
• RCMSZi köszöntéséi ifi. \blomzy 
/■SOti elnök ui lm ácsolta. Hozzus/ólá 
sában elmondta: ..Ha én reformátor 
lennek" címmel kérdőívei készítet 
lek, néhány kérdés a presbiterekre 
vonatkozott. Véhány választ idézett, 
a legjellemzőbbek: „a presbiternek 
munkálkodnia is kellette, nem csak 
tisztséget viselnie"; „A presbiterek 
<-sak a saját korosztályukat támogat 
jók". „Legyenek Isten elhívott em
berei" A felszólaló utalt árra, hogy 
harminc év múlva a lel növekedő ge
nerációk nem akarnak ilyen egyház 
kormányzást, s nem szeretnék az; 
sem, hogy a Presbiteri Szövetség így 
működne, hiszen az egyház is válto
zik és változni lóg.

.U e y ú ju fá tl!

Az SIX! nevében Szabó Jónás, a 
békési Református Gimnáziumból 
szólalt fel. s mondott igei köszön 
tőt. libben rámutatott a Kálvin ál

tál alapított egyházat a presbitérium 
vezeti. löbb fiatal véleményéi képvi
selve mondja szüksége van egyhá
zunknak a megújulásra. Sok liat.il ér 
zi, hogy .i református egyház rászo
rul a reformációra A presbilériu- 
mokat arra kén, hogy ez irányban 
munkálkodjanak

Az elhangzottakra ár Hegedűs 
Lóránt püspök reagált A két ifjúsá
gi egyesülés i REHSZ. SDGí képvi
selőihez szólva rámutatott fontos a 
presbitériumok fiatalítása Ugyan 
akkor egyházunk megújulása szem 
pontjából döntő fontossága van az 
iskolahálózat kibővítésének hogy i 
református iskolákban a református 
szellemiséggel újjászületett iljúság- 
ból kerüljenek ki az ifjú presbite
rek Tőlük nem titanizmusi, de lris 
sességel cs állandó megújulást vá 
runk -\ Nőszövetség elnökének 
hozzászólásához kapcsolódva fel 
vetette a kérdést „nőiesítsük a pres
bitériumokat és féríiasítsuk a gyüle
kezeteket"? A ..nőies" gyülekezete
ket meg inkább clnőíCMtcncnk a női 
presbiterek számának növelésével, 
A nők ordtr.di:inját igazolta Isten 
sok helyütt, ahol a férfiak csődöt 
mondanak, a nők megállják helyű 
kei. Teréza anya szolgálatát egyet
len íérti sem tudta volna elvegezni. 
Ugyanakkor kellettek Cihandik. Tő
kés Lászlók és Mariin Luther km- 
gek Butösi püspök felszólalásával 
kapcsolatban rámutatott a püspök 
arra. hogy emberfeletti anyagi meg 
terhelés nehezedik egyházunkra a 
forintleértékelés miatt is. kiváltkép
pen az iskolák vonatkozásában. 
Szükségünk van tehát a külföldi 
testvérek adományaira, de a lenné 
szélbenickrc is A régen jól bevált 
szupplikácró intézményét szüksé
ges lesz újjászervezni.

Az egyetemes papság elvét a köz 
gyűlésen jól példá/u, hogy dr Hege
dűs Lóránt püspök Cseh Lajos huda 
hegyvidéki presbiternek felhatalma
zást adott az exnnss/iós gyülekezeti 
szolgálatra és a palástvisclési jogot is 
megadta neki

ílv tüU ti Beszámolók

Az egyházkerületi területi ni.szék be
számolói sorát a tiszántúli Területi 
Rész képviseletében dr. bodnár Ákos 
főgondnok nyitotta meg Elmondta, 
hogy a presbiterek szerveződése ne 
liézkcsen halad 1995-ben hatéko 
nyabban kívánják ezt végezni, mely
nek célja, hogy a presbiterek tényle
ges segítőivé válhassanak a gyulckc 
zeti életnek Példaként a nőszövetségi 
testvéreket említette, akik jól szerve
zettek is  sokkal lelkesebbek, mint a 
presbiterek A Presbiteri Szövetség 
egyházunkon belüli helyével össze 
függésben elmondta: ..Nem külön kc- 
gycsségi csoport vagyunk, nem ide
gen hullám " Mint egy kórházi osz
tálynak, jól szervezetten, a gyógyítás 
feladatára figyelve kell működnünk.

Szabó Dániel tiszáninnéni főgond
nok kiemelte: együvétartozásunk ör<> 
mt fejeződik ki e/.en a találkozón is 
B.irth Károly, amikor híres Római-le
vél kommentárja 1926-ban megjeleni, 
a/ egyik példányt így dedikálta: „Az 
én szeretett Banli Kárulyomnak szí 
vés köszöntéssel Barth Károly." Majd 
aláírta Luthertól a következő idézetet: 
„Ha úgy érzed, hogy valamit jól írtál 
meg. vagy jól mondottál cl. akkor he 
gyezd a füledet! Élezd növekvő sza
márfüleidet és légy vigyázó, éber!” 
Ennek a rendkívüli elmének mindkét 
megnyilatkozása jele annak, hogy va 
lamn kapott Istentől és örül annak Is 
len azt akarja, hogy örüljünk egymás 
nak Azt akarja, hogy szeressük mi is 
ezt a Presbiteri Szövetséget, azt a ne 
pet. amelyet Isten egy sajátos munka
csapatként hívott el. Hallottuk, hogy 
lehetünk gyógyító közösséggé, lehe
lünk ápoló közösséggé Tiszáninnetu 
presbiten világunk megszólítható és 
elhívható. Ez nem mondható cl a lel 
kipás/ton világról, amelyik egyre zár
tabbá válik. Sokan azt mondták, hogy 
a presbiterek nem fognak eljönni ka 
rácsony előtti Összejövetelünkre. Isten 
megszégyenített bennünket, mon alig 
tértünk el. olyan sokan voltunk. Elhív-

ff i]miű£4v </ J liűXtíeyi)
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halók, informálódni akarók, közössége 
vagyunk! Vannak persze mulasztása 
mk is: még gondnokaink címével sem 
rendelkezünk sok esetben. Sokhelyütt 
csak a lelkészen kérésziül érhetők c) 
A tájékoztatást a gyülekezeteknek pe
dig éppen a presbitereken és gondno
kokon keresztül kell továbbadni. így 
válhat részesévé Isten Országának a 
mi presbilen világunk. S arról sem 
szabad megfeledkeznünk, hogy nagy 
pénzek vannak a zsebünkben kicsi 
pénzek formájában. Lehetségessé ten 
né ez pl egy ösztöndijazást rendszer 
létesítését a 20 (KX> presbiter részvéte 
lével. Amennyiben havonta 100.- Ht
ot tennének le presbitereink ilyen cél 
ra. 10 hónap alall 20 millió forint 
gyűlhetne össze. Havi adakozásukból 
2Ö diákot lehetne támogatni! Az éves 
összegből már 50 vagy 100 diák támo
gatása is lehetségessé válna. Támo
gassuk egymást! Figyeljünk Isten 
Szent Lelkére, hogy megtudjuk: hol. 
mikor, mit lehet és tudunk tenni!

Dunamellék képviseletében úr Ki
ütök Zsigmorul. a PSZ alelnoke szólalt 
fel. Kiemelte: testvérek vagyunk, 
nincs különbség közöttünk Szólt a 
Presbiteri Szövetség indulásáról, a 
zászlóbontó Dunamellék; Kerületről, 
ahol színién nem volt könnyű a kez
deti időben elindulni. Évek múltával 
azonban az érdeklődés is nőtt. Hálával 
szólt azokról, akik munkálkodása hoz
zájárult ehhez. A főtitkár és a missziós 
titkár személyére utalva mondotta: ha 
valakinek szívügye, küldetése, misz- 
sziója a dolog, nem csak hivatali teen 
dője, akkor ablkil látható eredmények 
születnek Isten eszközeiként hagyjuk 
magunkul felhasználni! A kérdés ez: 
mit teszünk mi a gyülekezeiánkJtcn 
azért, hogy a Szövetség gyarapodjék ’ 
F.zt j  kérdést ő magának is gyakran 
felteszi, mert nem mindenki tagja a 
Kálvin lén gyülekezetből sem a Szö
vetségnek. Ez. nem öncél. Akkor van 
értelme, ha az erjesztő, élesztő munkál 
mindenhol végezzük. Ó tanár létére

mindent kissé a tanár szemével néz. 
Tulajdonképpen kicsit mindnyájan ta
nárok vagyunk, éppen ezért vegyük, 
komolyan, mu adunk tovább. Azt. anu 
valóban bennünk van. vagy ennél töb
bel, az.t a Lelket. Akii Isten kínál ne 
künk’' Ez a feladatunk, egymást ebben 
kell segítenünk. A presbiternevelés 
sem öncél Nem azért vagyunk, hogy 
a lelkész fejére olvassunk dolgokat, 
hanem az. emberekén vagyunk, akik 
kérdésekkel, napi gondjaikkal fordul
nak hozzánk. Ha csak annyit tudunk 
mondani nekik, hogy szeretet, szere
tet. ez nem elég. Ha nem kapnak tény 
leges választ, elmennek máshova 
Nem mozgalmi szeminárium a presbi
ter nevelés, hanem azért van hogy 
tényleges válaszukat tudjunk adni egy 
másnak és másoknak, szervezetten 
Napjainkban sóvárogva várják az cm 
Itcrek Isten fiainak megjelenését. Ezek 
mi vagyunk Ha komolyait így gon 
dőljük, akkor áldás lesz rajtunk és 
még tovább növekedhetünk.

A dunántúliak köszöntését Kovács 
János székesíeltérván pieshter tol
mácsolta és kiíejeztc azt a reménysé
gét, hogy Dunántúlon is erősödni lóg 
a Szövetség munkája Erre kötelezik 
őket a presbiteri hagyományok és a 
gyülekezetek ellátásai is

(A tudósítás hangfelvétel felhasz
nálásával készült. >

Különösképpen megtapasztalod, hog> ki
csoda az Úr. ha sokai vagy Vele egyedül.

•

Isten mindent kés/, nekünk adni, amire 
szükségünk van. ha valóban szükségünk 

van rá
»

Inkább imádkozz szíveddel szavak nél 
kül, mint szavakkal, de szív nélkül.

Édes Dezső

Fohászkodom

Edesatyám, jó Istenem? 
Gondviselőm és mindenem 
Áldott légy. hogy éltei adtál.
Azért is, hogy megváltottál 
Áldott légy, hogy szeretsz végig 
Egészen az örvklchg.

Megköszönöm azt is Néked 
l logy örifmmd lárva Véted 
M i mi en napi élei etn f en 
Megláthatlak mindig ssebben 
Ezért édes drága Uram 
Hadd dicsérlek minduntalan.

Add, hogy minden munkám nekem, 
- Bármi kiír. vagy hír hol végzem 
Sót éltem minden vtmása 
Dicsőségedet szolgálja,
S ht felséged jónak idtja, 
más-Anak is add hasznára

Nálad magam bizton tudom, 
Megváltó Uram. jézusom 
Vezesd most is gondolatom 
Mikor e sunrfni írem 
Te adtad a: indulatot 
Kérlek add rá szent áldásod

legyen Tied Uram, Felség 
A dicséret és dicsőség.
Tisztesség és hálaadás 
És c rövid fohászkodás 
Hallgasd meg Uram kérésem 
Az Ur Jézus Szent N,zvében.

Ámen

Steniberk. 1951. július Iá

Egy kis gyermek imájából l ram Jézus 
légy jóvá engem. $ ha egyre nem men

ne, próbáld meg még egyszer!

•

Előre akarsz jutni a Jelki éleiben7 
Ne engedd, hogy Isten kétszer mondjon 

valamit.
a

Isten senkinek sem marad adósa.

Kt-kt-ri-Ruhrig Klaudia

KALÁSZOK
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L A P U N K R Ó L
Szerkesztőbizottságunk beszámolóját a 
Presbiter című lap I994 évi munkájáról 
két Igével szerelnem bevezetni, melyek 
szolgálatunk lelki liátlcrél Icjczik ki 
Megtapasztalhattuk Sámuel bizonyságté
telét: .Mind ez ideig megsegíteit minket 
uz Úr.'" (ISám 7,12). Mi más lehelcu vol
na részünkről a méltó válasz erre. mini a 
hála' Az a hála. ami a rdormálvLs ember 
nck ismertetőjegye. legnemesebb hilval- 
lásos gyümölcse Ezért mondjuk most a 
zsoltárossal egy un: ..AU hálával áldozik. 
az dicsőit engem. és aii az útra vigyáz, 
annak mutatom meg az Isten szabadiul 
sál" (Zsolt 50.2:5).

A megtapasztalt segítségből táplálkozó 
lúiaailás lelkűidével jelentem a Koz gyű 
lé snek az alábbiakat:

0  A Re ti xm.it ások l.opja mclku egyetlen 
ixvágos református réteglappá cseperedő 
újságunk tanalmi lélkiiúiéseit a Prc -.biten 
Szó vétség törekvéseihez igaztxlv.t alakítót 
luk ki. \  ezek már három éve biztosítják a/ 
iranytartást verkcsztőbi/jotLságunk munká 
M vámára Főbb jcllcgzetessígcit must 5 
pontban tártuk a szélesebb nyilvánosság elé
1 bibliáikig mcgalapo/oil huépilés; 2. a 
presbiterek kegyessé gi-lclki éleiének gaz 
ibgítása: 3. a presbiterek gyülekezeti íuda- 
tának cs magyarságtudatának erősítése. 4. a 
(xcsbiterck Szcmháromsig-hiténck cs hu 
vallásosságának ápolása. 5 a presbiterek 
folyamatos ösztönzése a esaláds/olgálu. a 
gyulek.veiszotgálái és a kö/.szolgátai ;gy 
idejű végzésére a nekik ajándékozott Lilén- 
lomok mértéke vennt Ezek .<z elvi célki
tűzések gyakorlatilag úgy jelentek meg L 
púnk harábjain, mini útmutató tanítiü, mint 
hírmondó eseménybe számoló és mint ét> 
resztá hiumyságtétd. természetesen ktilíín- 
iéle imilajokhan.

0  Az IW-Ci esztendő minden eddiginél 
gá/dagubb volt a közölt anyagok tartalmát, 
színvonalát ér számát, valanúm a lap fór 
''vu. esztétikai vúioizatosságdt illetően Mi
vé: merhetjük iiiiiide/t .' <> számunk egyen 
ként 16 oldalas tcrjedclcmircn. összesen 
2S 575 píldánylun igyekezeti szolgáim lm 
látón inneni cs túl: presbiter testvéreinket. 
•Az év eleji első szám 1 05<l példányához 
képeset .íz 5 és a 6. szám már 5 2(X> pél 
dánylxui jelent meg, s ebből i SOU példány 
került erdélyi, kárpátaljai, Szlovákia: délvi
déki. horvátorxzági. nyugat-európai és len- 
grrcnnili magyar testvéreinkhez 147 írásos 
anyagot közöltünk: 6 vezéreikkel 57 cik 
két. tillandó mvatainklvin 32 írást.45 imád
ság! x. verset, énekek vallomást. Esztétikai 
igényességünket 52 grafika és 7 loU> mutat- 
ia. ezek mindig az írások tartalmához iga

zodtak 4 alkalommal színes fejléccel je
lentünk meg. Ezúton is köszönetét nion 
dók Cikkíróinknak, akik Usztelctdij nélkül 
is tiszteletreméltó választékossággal és 
1 egyel mezen terjdlelembcn vetették pa
pírra mondanivalójukat. lőre a szép szer
zői cgyiittmüködévé kérünk és buzdítunk 
imndcnkiL emlékeztetve uria. hogy ami 
Presbiter Testvéreink figyelmét a saját 
környezetükben Iclkcltaie, az. legtöbb- 
szftr kőzéreleklódésre is érdemes!
© Szeriesztőbizottságunk minden vám 
megjelenése előtt egy hónappal ifibb órás 
előkészítő Illést unott, imádsággal, kritiku
san és lelkiismeretesen dolgo/nu Füle la  
los testvérünk vidékre költözése miatt icsli- 
Icg ugyan távol van tolunk, lelkileg .vonlon 
köziXUlnk érezzük őt, cséixlex. bíücs és alá
zatom személyisége jótékonyan velünk van 
minden alkalommal, no meg lapunkkal, 
versem keresztül. Helyére KövesfHtiaki 
László budai presbiter testvérünket hívta be 
a szerkesztőbizottság A szerkesztőbizottság 
többi tagjának is köszönettel tanevünk 
Ivaswtos tanácsaikért. előrcvivő ötleteikén 
és pontosságukén. A közösségi tapszeriesz- 
féi elve valósul meg közreműködésükkel 
Vigyázó szemük és egyházs/ervtó szivük a 
garancia ami. hogy lapunk a valáságasery- 
Iá: valóságos kérdéseivel loglalko/.ik. :i 
presbiteri szolgáLu vclnk’tebdi A közössé
gi lápszerkcsztés meg hatékonyabb év ír 
nyaltabh formájának kialakíiása céljából in
dítványozzuk rreri.es zláhizmtsdgunk UMvi 
lését n határon tűit mugyur reftmmitiisság 
területenkénti I l képviselőivel, ez o 
irályt jelent így minden cgyés előkészítő 
ülésen részt vehetne egy testvemül az em- 
lilcti területek egyikéről, ami biziwiyjra kol- 
csonös. további meggazdagodásunkra szol 
gálru mind -i lelkiekben, mind jsdig a la
punkat olvasók tájékoztatásában. építésé
ben. Főtitkár l r felvetette azt a lehetőséget, 
hogy Szövetségünk egy-cgy ilyen rész vé
telhez útiköltség - támogatást o nyújt a hatá- 
'"kon túlról érkező szeikesziőbizötKii'.i 
Latiak. Ezzel a kibővítéssel u magunk ke
retein belül támogatni szeretnénk az Egye
temes Magyar Rclórmátus Koméul létre
hozását. az egyetemes magyar református 
öss/cl irtózás erőst lését Tisztelettel kérem a 
Közgyűlést, hogy határo/aulag foglaljon ál
lást a kibőv ített s/crkcsziúbi/oUíóg mellett

Ö tjipi nk MKVíjgr vwmutkozásiurxtn még <n 
kább érvényes és érezhető a bevezetőben 
említett kél Ige üzenete, a lelülról jövő se 
j'.ílSég és a v/.íy unkből felszálló hála. Valii 
igaz hogy .íz Úr előtt nincs akailálv (ISám 
14,fii. A fi \zani előállítása, ami 409 2Utl 
nyomtatott lapoldalt jeleni, összeveri

428 7,őS. Ft-ba került. Ehhez éves vi- 
vonylathan meg hozzájön kb. -15 (Ki). Ft 
IVKtakőliség. A SzámonkénU 1 XIX) péklány 
célbojutiaiása többnyire személyes küzveú- 
lésscl tonciiik, tehát költségmentes. A jövő- 
len országon leiül is célszerű lenne megyei 
elosztóhelyekre juuauu a lapos. pl. esperes 
Ili vautokba. onnan a területi felelősök to 
vábbítluiinák 1995-ben a sbaszükusan 
emelkedő nyomdai költségek és postadíjuk 
következtében egy példány előállítása 
28.60 Fl-ba kerül Elkerülhetetlen a pékiá 
nyonkénu daviisi ár emelése 35. Ft-ra 
A csaknem 100% -os többletkiadások iede- 
zetének biztosítása céljától segítséget ké 
inuk egyházunk vezetésétől cs az. Illyés Ala
pítványtól, valamint minden jókedvűen 
adakozó Iuizai és határon túli testvérünktől 
Kérem a Közgyűlést, hogy egyházunk vv 
zctómek és az Illyés Alapítványnak fejeWC 
ki hálás köszönetét az 1994 foly amán ityúj- 
lou pénzügyi támogatásén, s kérje ennek fo
lyósítását az. 1995-ös évben is. A 35.- Fl os 
lapár presbitereinknek évente 210,- Fiiobb- 
Icikiadási jelent. Bízunk abban, hogy ügy
szeretetük é-s a iap iránti lámogaló lekrlós- 
séguk révén ezt az összeget nem tehernek. 
Iránon elviselhető áldozatnak toyyák érezni 
Ha mindenki élne ezzel, akkor is csak 1/4-ét 
tudnánk ebből a lornisból előteremteni a 
szükséges fedezetnek. A 5/4 clőtcrcmtcsc a 
Szövetség vezetésének nem könnyű feláda 
la, amihez m i, vtl. a.' Ige támogatásával tu
dunk hozzásegítem (magunknak is mórul 
luk. hogy ez nem kevés, ez maga az. elégj: 
. táruljunk bizalommal a kegyelem királyi 

székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk ét 
kegyelmer találjunk, alkalmas időben való 
segítségül íZstd 4.161.
@ Ktkszivnetct szeretnék mondani Kovács 
Gábor igazgató úrnak, a topunkat előállító 
nyomda vezetőjének, sokszor megtapasz
talt hasznos tanácsáén, gyors és előzé
keny munkájáért.

ílh-ve köszönet a Szövetség Irodájá
ban szorgoskodó nőtest vérekéi is. akik 
nélkül a |Mst;tz.is a lap időben történő cv- 
[Kdiálása nem valósulhatna meg

Az 1995-ös esztendő erőnk felein fel 
adataihoz egyedül a Igéből vájunk és ka- 
piutk is hűtőiítá\i, melynek megtapasztalt 
igazáról máfioz egy évre ugyanitt, a Köz- 
gyűlés előtt szeretnék számot adni ..Ke- 
evetemben gazdag ö  mindenekhez, akik 
(>i segítségül hívják.'" (Róm 10.12).

A  % /■ 'A> ?
telelés s/eikesztő
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KÖZGYŰLÉSÜNK HATÁROZATAI

A k ü ld ö tt  k ö zg y ű lés  Bállá Tibor fő t i tk á r  á lta l  e lő te r je s z te t t  b eszám o ló t 
e lfo g a d ta  és a h h o z  az a lá b b i h a tá ro z a to k a t  hoz ta :

1. A beszám olót teljes egészében csatolni kell a 
közgyűlés jegyzőkönyvéhez.

2. A küldött közgyűlés jegyzőkönyvéhez -  mint el
vi es gyakorlati útm utatást , csatolni kell dr. H egedűs 
Lóránt püspök urnák a „Presbiterek az egyházkor 
Hiányzásban” cím ű előadását. Fát az előadást, kérjük, 
hogy közölje a R eform átusok Lapja is.

3. A küldött közgyűlés köszönetét m ond m ind
azoknak, akik a refo rm átus iskolaiig) megszervezése 
ben, m űködésének létrehozásában közrem űködtek, el
sősorban dr. H egedűs l.o ran t püspök urnák.

4. A kü ldö tt közgyűlés egyetértését fejezi ki dr. 
H egedűs Lóránt püspök  ú rn ak  az egyházunk és tár
sadalm unk helyzetértékelésével, am elyet a R efo rm á
tusok Lapja 1994. decem ber 18 i szam a m elléklete 
ként közölt.

5. A küldött közgyűlés határozottan elítéli a Tőkés 
László püspök ú r  ellen  folytatott rágalm azásokat. A 
Magyar R eform átus Presbiteri Szövetség tiltakozik 
m inden politikai m anőverezés ellen, és a püspök urat 
egyházunk és m agyarságunk felem elkedésének ügyé
ben mindvégig támogatja.

6. A küldött közgyűlés felkéri a m egalakuló Egye
temes Magyar R eform átus Konventet, hogy a Presbi
teri Szövetség képviselőjét -  tanácskozási joggal -  az 
Egyetemes Köríven! ü lésein- hívja meg.

7. A küldött közgyűlés a II. T im ótcus 2,15. Igével 
köszönti az anyaországi presbiterekét, továbbá a ki 
sebbségben élő erdélyi, kiráiyhágó-meiléki, kárpátal
jai. felvidéki, délvidéki. H orvátországban es Burgcn- 
lantlh.iii. valamint a szétszórtságban élő nyugat eu ro  
pai, am erikai, kanadai, dél-amerikai es Ausztráliában 
élő p resb iter testvéreket.

8. A küldött közgyűlés köszönetét m ond Egyha
zunk Zsinatának, Szövetségünk 1994, évi tám ogatásá
ért, es kéri a /.sinatol, hogy tám ogatását 1995. évre is 
biztosítani szíveskedjen.

9. A küldött közgyűlés a tervezett három szintű to 
vábbképző rendszert jóváhagyja, megbízza a Főtitkárt, 
hogy a KG RE Nagykőrösi Tanítóképző Tagozatával a 
részleteket dolgoztassa ki és azt végleges jóváhagyásra 
az Elnökség ele terjessze.

10. A küldött közgyűlés megbízza az Elnökséget, 
hogy a presb iteri konferenciák, valam int a presbiterek 
képzése ügyében kérje fel az egyházkerületek és egv 
há/inegyék Elnökségeit a szükséges intézkedések meg

téte lére  és év végével kérjen tájékoztatást a megvalósí
tás állasáról.

I I . Az F-lnökség felkéri az Egyházmegyék Elnöksé
géit. hogy 1995 ben  is szervezzenek egyházmegyei 
presbiteri-gondnoki konferenciákat és azok program  
ját a PRESBITER c. lapunkban jelen tessek  meg.

I 2. A küldött közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság
nak a Presbiteri Szövetség 1991. évi gazdasági tevé
kenységéről szóló beszám olóját elfogadja. A Presbiteri 
Szövetség 1994. évi zárszám adását Bev. I 957 024 Ft- 
tal. Kiad. 1 639 I I I F'l-tal jóváhagyja.

13. A küldött közgyűlés a Presbiteri Szövetség 
1995. évi költségvetését I 700 000 Ft-tal egyező bevé
tel és kiadással jóváhagyja.

14. \  küldött közgyűlés megbízza az Elnökséget, 
hogy a Presbiteri Szövetség nyújtson be pályázatot 
anyagi bázisainak növelésére.

15. A küldött közgyűlés elfogadja a Szerkesztőbi
zottság beszám olóját a felelős szerkesztő előterjeszté
sében. a Szerkesztőbizottságot m egerősíti tevékenysé 
gében, további m unkájára Isten áldását kéri.

16. A PRESBITER c. lap Szerkesztőbizottsága és a 
küldött közgyűlés m egköszöni az Illyés Alapítványnak 
a lap tám ogatására 1994-ben rendelkezésére bocsátott 
anyagi eszközöket, egyben tisztelettel felkéri az Alapít
ványi újabb tám ogatás folyósításának cszkózö lésére.

17. A közgyűlés határozatikig tám ogatja a Szerkesz
tőbizottság kezdi-menye zései arra , hogy tagjainak sza 
mát egészítse ki 6 fővel, akik a ha táron  túli refonná- 
tussag képviseletet es jelen létét biztosítanák a lap elő
készítésében és szellem iségében egyaránt.

18. A közgyűlés jóváhagyja a lap  példányonkénti 
arának felem elését 35, Ft-ra. s nyom atékkai kéri a 
p resb ite r  testvéreket, hogy m ég tö b b en  olvassak Szö
vetségünk lapját, s vegyenek rész  az anyagi terhek 
vállalásában. így is biztosítva a lap tovább i e redm é
nyes szolgálatát, m ind ha tárainkon  innen , m ind pe
dig azokon túl.

19. A küldött közgyűlés megbízza az Elnökséget is 
kóla es nevelés ügyben, ifjúságot tám ogató közalapít
vány létrehozásával.

___ a
Kalla Tibor főtitkár
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Gy ü lékezet i h isszót á r

BÉKESSÉG
P.ir évvel ezelőtt Ermihályfalván hallottam clós/ür, de Erdély-szerv ismén üdvözlés. szép 
köszöntést forma református lelkészek és hívek találkozásakor a„Békesség Istentől". A ki
fejezés önmagáért beszél, mert a békességet. békességünket elsősorban Islernél várhatjuk 
A békesség magyarországi köszöntés része is „Áldás. békességeként hangzik cl

Az alapszó, a béke mindig külső körülményekre vonatkozik, tehát személyiden 
Ellentéte a háborúság -  illetve a béke fosz.tóképzős változata a békétlenség csakis 
emberi kapcsolatok függvényében jöhet létre A békesség is mindig embernél kapcso 
latos, azaz személyes jellegű meghatározás.

Az Ószövetség éneimében a békesség forrása Isten, sőt ó maga a békesség Az ároni
áldás részeként elhangzó idézet kissé más megvilágításban tárja elénk ....  Fordítsa
feléd orcáját az l.:r, cs adjon neked békességei" (4Móz 6,26). Fz. egyben azt is jelenti, 
hogy a békesség „birtoklása" Istentől kapott adomány, a let zavartalan foimáia Isten 
é* ember közötti kiegyensúlyozott kapcsolat, amely kihat az emberek egymás közötti 
kapcsolatára is.

Az Újszövetségben a békesség az emberek közötti egyetértést fejezi ki. a zűr/avai 
a háborúság ellentéte; Jézus Krisztus pedig a szeretet hirdctójc, a békesség fejedelme. 
,.Békesség nektek’' {Luk 24,36) -  köszönti Jézus keresztre feszítése után tanítványait 
nem kis meglepetésükre. A Hegyi beszédben egyenesen boldogoknak nevezi a békítő
ket: „Boldogok a békességszerzök. mert Isten ókei gyermekének szólítja" (Mt 5,9) 
(saját ford ).

F.hból kitűnik, hogy a békesség nem csak isteni adomány, hanem emberi jószándék, 
cselekedet is. Tenni kell érte. mégpedig mindannyiunknak. A földi lel során talán a 
békesség az egyetlen, ami irigylésre méltó és elérésre érdemes Ideiemé a jóság, a 
megértés és a szeretet.

A békesség megközelítése több összetevőből áll. Egyaránt összhangban élni Istennel, 
a természettel, önmagunkkal, embertársainkkal nem kis feladat és teljesítmény. Elen
gedhetetlenül szükséges hozzá a külvilág békéje nyújtotta biztonságérzet, az. igazságos 
víg érzése, a méltó emberi eleihez szükséges minimális javak megléte, a boldogság 
érzésének esetenkénu teljessége, a boldogulás, a megbízhatóság nyújtotta kiegyensú
lyozottság. A belső béke révén a békesség a létezés olyan foka. amely a saját vagy 
mások szemében olykor alig clviselhclőnck tűnő eletet is ehetővé, kellemessé teszi

A békesség másoknak is átadható részét szemlélteti egy erdélyi költő verséből az 
alábbi idézet:

Nincs nyugalom, nincs nyugatom. -  s ez u 
■Nyugtalanság. mini a járvány, ragad 
Te sugaraid szét békességed*!
F.s szóval kézfogással másmik add 
Az Isten Békessége is ragad.
Békesség Istenlő!

(Reményit- Sándor. Békesség Istentől)
Winter Silvia

KALÁSZOK
Míg a bűnt szereted, titkos kapcsolat 

van közied és a sátán között

Az. aggodalmaskodás kezdete: a hit vé
ge és az. igazi hit kezdete; az aggodat- 

maskodás vége.

A hitetlenség j  nehézségekre, a hit [le
dig az Úrra néz.

A pap és a lévita egyetlen bűne volt, hogy 
nem lettek semmit. (Lukács 10.31-32)

Egy a szükséges dolog: hogy helyes vi 
sznnyhan légy Jézussal! (Lukács 10,39)

Amit Krisztusén feladunk, úszta nyere
ség; amit magunknak visszatartunk, mér

hetetlen veszteség.

7

P re sb ite r -  

k ö s z ö n tő
Szövetségünk Elnöksége és Lapunk 
Szerkesztőbizottsága szeretettel kö
szönti jubiláló presbiter Testvéreinket, 
életükre és szolgálatukra Utunk áldá
sát kívánjuk!

Az érsekcsanádi egyházközségben 
kö/el negyven éve szolgáló pre.sbiic- 
rekról emlékeztek meg. Cs Felső Já
nos. Kenyeres Lajos. N Felső János. 
Albert István. Tóth Kálmán jubiláló 
presbitereket Végh Gy. Barnabás lel
kipásztor köszöntötte Igével és emlék 
lapot nyújtott át nekik. Közülük a le
gidősebb ‘X). a legfiatalabb 70éves, de 
rendületlenül tovább szolgálnak.

• • •

A Budapest - Külső-József városi 
Egyházközségben gyülekezeti csen 
dcsnap keretében Czamk Péter espe
res emléklapot adott ál Veress András 
és Gombos Gyula presbitereknek, 
akik 40, illetve 35 éve hűséggel szol
gálnak a gyülekezetben.

•  •  •

Az izsófalvi egyházközség negy
ven éven át hűséges presbitere, Veres 
József és felesége egy 160 kg-os ha
rangot adományozott 4<X) ezer fonni 
énékben gyülekezetének, a II világ
háborúban elvitt harmadik harang pót
lására

,.Ugy Jényljck a ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák a ti jó  est 
lekedeteaeket és dicsőítsék a ti 
mennyei Atyátokatr  (Máté 5.16)

A megpróbál látások ideje mindig 
az áldások ideje.

♦
Azt megtanulni, amire Isten betűiünkéi 
nyomorúság által akar megtanítani, fon 
tosabh mint a nyomorúságból kikerülni. 

•
Az. Úr nem az.cn vigasztal meg, hogy 

mcgvigasztalülkká. hanem hogy 
vigasztalókká legyünk. (2Kor 1,4)
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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ HELYEIT
Törtem egyszer egy lelkészéftckcz Jelen, hogy valamely kollegám a presbiterek erkölcsit szabályozó egyházi törvényt sürge
tett. Valószínű, hogy nnndannyiunk kétségbeesett állapotát fejezte ki ezzel.

Ahogy egyre sorolta a rettenetes, kibírhatatlan bűnüket, az az érzésem támadt, hogy talán inkább ránk. lelkészekre kellene 
elébb dobni a követ, hiszen a presbiterek erkölcse tükre a mi hitünknek. Ha nem formáljuk a hitet, kár is fáradoznunk a 
morálén, önmagában sose javítható.

Hazafelé jövet már hanyatlott a Nap. kései sugarai meg színeztek a dombok elét. Az árnyak játszva bujkállak, a iák mint 
valami vigyázó katonák sorakoztak az üt szélén Belém hasított a fájdalom: az órái lók!

Mire a templom utcájába bekanyanidiam. szivem csordultig meglelt hálával Hálával azokért az emberekén, akiknek ivem 
volt presbiteri titulusok sok éven át. de ennek ellenére a legfontosabbat telték, amit presbiter tehetett órái lók voltak. Jeruzsá
lem kőfalam, akik nem pihentek, akik sírlak, és szüntelen imádkoztak És várták az Urat Ez a hősies maréknyi gyülekezel 
védte a várat, védte a hitet, a múltat, egyházát, és a templomát. A tuiicbun megkeményedett szívük alig akarta meghallani, 
hogy megszánta népét az Úr.

230 évvel czclőu érkezett egy lovaskocsi, .10 év alatt immár negyedik vendéggel erre a földre-, egy Ji.úiann Jákob Kcck 
nevű herborni professzorral, feleségével és öt gyerekével. Mindig prcsbitcn küldött a helybéli gyülekezet, hogy jó papot 
hozzon otthonról íuhonra. Ezúttal egy csodálatos inriénclejn-tormáló híres család őse talált hazát ugyanezek a dombok között 
Megszánta népét az Űr Várakozását megáldotta, felettébb mcgszáporítolia a lakosságot, tiszteletre emelte a gazdagságot 
Templomot épített magának a kicsiben nem feró német gyülekezet, tskolát, majd gimnáziumon is fenntartott. A környék 
legvirág/óbb kultúráját mívelték.

Mára csak a kőfalak állnak és hirdetik messze földön a múlt dicsőségét. Az l94?-cs kitelepítés a háborúnál is többet 
pusztított el, a nép szélSzóruloll. a házak fele összedőlt. A templom megüresedett. Mind a kcuó Az iskolát is bezárni 
igyekeznek Csak az. őrállók hűsége maradt. Erkölcsi törvényük hamis. De megszánta népéi az Úr. Önmagára tekinteti, aki a 
szétrombolt városból újat tud építem, aki más rendet alakít, aki egyedül tud vigasztalni cs nem ismert népet magának hívni, 
a semmiből.

A presbiter régen is a dolgát tétre, a leghas/nosabbat nem estmss/usi hívott, hanem egyetemi tanán, hogy a jövőt látással 
építse; és az elmúlt években is a helyén állt. az egyedüli szükséges őrhelyén'

Lelkipásztor Testvéreim, ébredjetek lel. s életre ébresszétek gyülekezeteiteket, $ az erkölcsi törvény magától halni lóg! 
Presbiter Tesivércim, bízzatok, megszánja népeteket az Úr. és ad szahadításl hűsegetekén! Professzor Uraim, kiknek oly sok 
mindent köszönhetek, ha lovas szekér hangját halljátok, ne tétovázzatok elmenni valamely elhagyott, ismeretlen, gazdátlan 
faluba, ahol fizetést sem biztos, hogy tudnak adni. de ahol feltámadhatnak a halottak!

Nagyszékely. 1995. január l.
DunátJordánka |p.

Ahogy Erdélyből látják

LEGYENEK MUNKA-
Ebben a referátumban három kérdésre sze
relnék választ keresni, úgymint 1 Hogyan 
történjék a presbiterek munkatárssá vá
lasztása, 2. Milyen szolgálatok betöltését 
várjuk cl presbitereinktől és 3. Hogyan 
kell e feladatok végzésére megtanítani, ki
képezni őket? A Romániában élő Rcíor- 
málus Egyház törvénykönyve (Statútum i 
L főrésze 42- §-a(\m adja a presbiteri tiszt 
vég meghatározását, óképpen: ,.A presbite
rek az egyházközség lelki, szellemi és 
anyagi ügyeinek intézésében, az egyházi 
önkumiány/ál teljesítésében és az egyházi 
fegyelem fenntartásában közreműködő 
üsztviselők.” Arra nézve, hogy ki viselhet 
presbiteri tisztséget, a következőket mond

ja A presbitereket az egyházközség vá 
lasziójogosull tagúii <iz egyházközség 
azon. a választhatóság jogával bitó. köz 
bccsiilésbcn álló Cs feddhetetlen tay.ii kö
zül választhatják, akik az istentiszteleten 
rendszeresen részt vesznek, úrvacsorával 
rendszeresen élnek. ;iz egyház munkáiban 
tevékenykednek, az egyház, rendtartásait 
és jogszabályon tiszteletben tartják és 
lisztes családi életet élnek." A 43 J-han 
ez kiegészül á kővetkezőkkel: „Nem vá
lasztható presliiterté. illetőleg presbiteri 
resztét elveszíti az olyan egyházéig aki az 
istenüszteletek látogatását elhanyagolja, 
úr vacsorával rendszeresen nem él és akár 
házassága kötésénél akár nevén levő

gyermekeinek vallásos nevclé.sc és tanít- 
tatása körül egyházunk kárára jár cl ”

A törvény paragrafusainak megfogalma
zása általában meglehetősen ridegnek tűnik 
Vitatható is. hogy kik azok az egyének, akik 
.közheesülősben állnak", Jcddheictlcnck". 

«üszícs családi ék-ret élnek”, sth Nincs 
olyan eszközünk, amely által az embereket 
úgy átvilágíthatnánk, hogy mindaz, ami rej
tett, láthatóvá legyen. A látszat pedig gyak
ran megcsal Mégis, hogyan lehetséges 
emberileg alkalmas presbiterek választása 
és munkatársként való beállítása'1

Gyülekezeteinkben általános ez a fo
galmazás: A pap X-el megtette presbiter
nek A lelkészünk leváltotta Y gondnokul
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Eklézsiánk 1819. évi püspöki látogatásá
nak jegyzőkönyvében egy ódon rigmus 
így foglalja Össze T'e-SI vármegye legré
gibb templomait.

Ócsa, Botsa, Babocsa, 
Pótharaszti. GyOimő

vállalakozást. A falu népe és a helybéli 
uraságok áldozatos adományaiból gyö
nyörű hagymakupolás, fazsindelyes 
templom emelődön a régi helyén

Méretek tekintetében az ósok évszá
zadnyi távlatban tervezgetlek. Igen. j

kező renoválás éve l%9. Ekkor Szilháti 
Sándor munkálkodott a gyülekezet lelki
pásztoraként. Az ó nevéhez fűződik az új 
orgona építése is.

v ty*mrai ntemMw k,,» P«***UJ. ihk ■

Az Hl említett templomok közül már csak 
az ócsai áll fenn, mint nagyértekű műem
lék Építészeti sulusából ítélve az Árpátl 
házi királyok korára nyúlik vissza eredete 
Ősi szépségében most is clgyftnyorködhe- 
tünk Nos. ha szerényebb kivitelben, de 
nyilván hasonló lehetett a gyomról is F.n 
i ék bizonysága egy 18112 bó! való viasz- 
pccsélnyűmó vázlatos képmása, amely 
piktogram-szcrű tömörséggel mutatja .i 
dombtetőre épüli Istcn-há/.i legrégibb 
formáját

Amikor egy vihar nagyon megrongálta a 
több száz eves templomot, az IXOO-as évek 
elején, új templom építésiéi határozták cl a 
gyOtnróick; hozzá »s fogúik, de a napóleoni 
háborúk viszontagságai és a pénzromlás 
muitl csak 1824-ben tudták befejezni a nagy

\t IR4-br« M.f 1.11 l.-.—w,.

gyorsan gvaraprxJó község lakossága 
1928-ban sem „nőtte ki” a férőhelyek szá
mát. amikor is szép sudár toronyíorma 
váltotta fel a hagymakupolásat. Ekkor dr. 
Halmi János volt a lelkipásztor. A követ

A IrmjMrm mjl ItOMJI

Az óm templom külső rendbetételét 
1990-ben Ablonczy Zsolt, a belső fclújí- 
tást pedig az új lelkész házaspár: Kovách 
Péter és feleséM észáros Erzsébet szor
galmazta és végeztette cl. Az 170éves ju 
bileumot ünnepség sorozatul és látványos 
kiállítással tettük emlékezetessé.

Hegyi-Füstös István

TÁRSAINK; A PRESBITEREK (I.)
és helyette Z-t ..leue meg" gondnoknak 
Mmilu nem is léteznének választói gyű 
lések, hanem egyedül a lelkipásztor aka- 
raui érvényesülne a prcsbitcrválasMásnál.

Tudjuk, ez nyilván nem így van. ahol 
mégis így lenne, ott nagyon evangélium 
ellenesen mennek a dolgok. Annyi azon 
bán bizonyos, hogy a presbiteri-gondnoki 
tisztségre való jelölésben nagy szerepe 
kell. hogy legyen a lelkipásztor hitének, 
imádságának és személyének.

Kis gyülekezetben mindenki minden 
M ismer. Itt azért nehéz kérdés új prvsbi 
terek jelölése, rnen a jelölő gyűlés mirnlcn 
tagja (a régebbi presbiterek: minden szó 
ha kcriilő egyénről tud valami rosszat liz

azért nem lenne jó. amaz pedig azért 
Nagyvárosi, nagy lélekszámú gyülekezet
ben fordítni! az eset Ha a lelkipásztor, 
vagy valamelyik presbiter fölemlít egy 
nevet, a többség rendszerint azzal vála
szol: nem tinijük, nem ismerjük Ha valaki 
mégis megválasztásra kerül cs „nem válik 
be", csak úgy áramlik a lelkipásztor fele 
a szemrehányás: Na ugye. megmondtuk! 
Előre tudhattuk volna, hogy az ilyennel 
nincs mit kezdem.. (sth.y

Nem a lelkipásztor választja meg a 
presbitereket gondnokot, főgondnokot. 
De minden szolgálata rendjén tartsa nyit
va a szemet és a szívét így föltétlenül ész
re kell vennie, kik azok az egyháztagok.

akik rendszeresen Olt vannak az istentisz
teleten akik buzgón együtt énekelnek- 
imádkoznak a gyülekezettel, akiket min
dig ott lehet látni a megtérített úrasztala 
mellen, akik az egyházi közmunkában is 
szívesen részt vesznek Családlátogatás
kor. Iclkigondo/ói beszélgetések rendjén 
olykor lói jegyzem adott esetben ebből a 
testvét bői jó presbiter. t.i munkatárs lehet 
ne Aniikoi aztán eljön a ciklusos tisz.tiijí- 
lás >dejc, nem állok tanácstalan- kiket is 
lehetne javasolni? Természetesen, a prés 
bitértum jelöl A lelkipásztor ne akarja vj- 
lát elképzelését, meglátását ráerőszakolni 
a presbitériumra: a jelölést egyöntetű ha 
tározstttal kell rögzítem.
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Emlékezetes presbiterek

Mi marad az utókorra egy emberből? 
- A bölcs és hívő erdélyi költő saj.1t 
magának így fogalmazta sírfeliratát: 
..Felejtsd el arcom földi mástír 
(Dsida). Ha csupán a néhány megma
radt kezdetleges, századfordulói lény 
kép és egy sítkó emlékeztetne Éhen 
Gyulára, nem sokan emlékeznének 
reá Vajon hányán akadnak, akik c ne
vet ismerik? Pedig de sokan élnek ab
ból, hogy ő köztünk és énünk élt Ám 
de menjünk sorjában, mint a találós 
kérdések megfejtésekor.

Presbiter. Egyházmegyei tanács 
bíró. -  Egyházkerület! képviselő. 
Vas megye székhelyén (Szombathe 
lycn) éli le éleiét. Iu még református 
egyházközség sem létezett - Polgár- 
mester. ..A" Polgármester A legújabb 
kor legnevesebb városépítője!

Polgármestersége kezdetén. 18% 
bán Szombathely egy nagyon poros kis
város. Római katolikus püspöki szék
hely. {Székesegyházában a város lélek 
számának kétszerese is elférhetne.) 
A reformátusok száma alig én cl i 
százat E maroknyi hívő nép a közeli 
Egyltázasrádóc szórványa. Egyház
megyéje: az Őrségi egyházmegye. 
Dunántúl legkisebb és legzaklatottabb 
sorsú egyházmegyéje. Területén a vé
res és kemény ellenreformáció előtt 4, 
azaz négy református egyházmegye 
létezett. (A kőszegi, a németújvári, a 
vépi és a vizlcndvai) Itt alapos" 
munkái végeztek a jezsuiták és az ál
taluk felhasznált vallon és osztrák 
zsoldosok. Cscprcgcn pl. egyetlen éj 
szakán 1223 hívői öltek meg!

Egyházasrádóc kicsiny szórványá
ban: Szóllősón látta meg a napvilágot 
szülei hetedik gyermekeként. Tanul
mányait a pápai református kollégi
umban végezte cl Jogi tanulmányait 
is itt folytatta Olyan jogászt nevelt 
belőle a Kollégium, hogy keresett 
ügyvéddé lett Ilyen minőségében 
Szombathely első adófizető polgára S 
megtörténhetett az a politikai csoda, 
hogy 1896-ban a legkatolikusabb és 
legcsászárhübb városban a reformá
tus Éhen Gyula lett a polgármester' 
Bár itt még egyházközség sem volt. 
mégis egyházának többszörös tiszt 
ségvisclőjcként szolgált. Éhen Gyula 
ekkor már egyházmegyei tanácsbíró. 
lelkész-jelölő bizottsági tag. egyház

kerületi képviselő. Elsőnek említett 
tisztséget 46 éven át töltötte be 

Ö jól megértette a Jeremiást Igét. 
.. igyekezzetek a városnak jólé
tén Polgármesterként ennek tett 
clcgeL Első tetteinek egyike, hogy fel
gyorsította a szinte páratlan szombat
helyi közös protestáns templom befe
jezését Ezt polgármesterségének, első 
évében szentelték fel. Csinos teret ter 
veztetett a templom köré

Miután Szombathelyen az ellenre
formáció során megsemmisült a pro
testantizmus. még ekkor is csak ki 
csíny evangélikus és református szór
vány élt itt Különös hangzása volt a 
polgármesteri eskü után mondott sza
vainak: feladatának tekinti, hogy 
„mindenkor egyforma mértékkel mér
ni felekezei és politikai pártállásra 
való tekintet nélkül S tömöríteni kell 
a képviselő testület tagjait oly l élttől, 
hogy azok működésében vallás és 
pártállásra való tekintet nélkül egye
dül a város javát tartsák szem elölt " 

Sikerült az erőket összefognia. S 
igy ó lett a századforduló Magyaror 
szágának legjelesebb városfejlesztője. 
Az első 9 hónap alatt 22 kilométer víz
vezetéket és ugyanennyi szennyvíz 
csatornát épített. (Milyen keservesen 
megy az ilyesfajta munka manap 
ság .) Másik évben 220 <XX) négyzet
méter közutat aszfaltozlaton Éhltcz 
jón 90 (XXI négyzetméter járda In
gyen telket ajánlott fel minden gyár
iparosnak. aki Szombathelyen gyárat 
létesít. Még a MÁV-ot is mgyentclek 
kel támogatta annak érdekében, hogy 
vasúti csomópont létesüljön Szom
bathelyen nemcsak hogy megszűnt a 
munkanélküliség, de valósággal von 
zotta a munkaerőt. Félév alatt készüli 
el az. ország el.ső vidéki városi villa
mosvonala. Kórházat, árvaházal, vá
rosi rendőrséget, tűzoltóságot szerve
zett Irgalmatlanul nagy tempó! Ő bír
ta, a város is bírta.

Voltak, akiknek mindez nem tet
szel l Pl a püspökvár nem akart rom 
lőtt erkölcsű, izgága munkásokat és 
munká.snőkcl látni a városban. -  A 
belügyminiszternél letiltanák a mun
kálatokat Amikor a főispán közölte 
vele a miniszter táviratát. Éhen Gyula 
szó szerint ezt mondta: „Tessék jelen
tem a miniszter úrnak, hogy nem leltet 
félbeszakítani a munkálatokat, mert 
azokat ma vagy holnap befejezzük 
Fegyelmi alá vonhatnak, elítélhetnek,

de aszfaltja, vízvezetéke, csatorná
zása már van ennek a városnak. Mind 
ezt nem lehet visszacsinálni."

1902 után országgyűlési képviselő 
lett. Ez azonban nem neki való dolog. 
Ó városépítő polgár volt Azt kö/o 
nyösen viselte cl. hogy teret nevezetek 
el róla. Mellszobrot is állítottak tiszte 
létére. Ó inkább dolgozott volna, öreg 
korában - családtagjai fiatalon haltak 
meg magára maradt. Kora reggel, 
mikor mások a piacra igyekeztek, ó a 
városban folyó építkezéseket nézte 
meg. A tanácsköztársaság idején túsz 
ként tartották fogva. S/amucli Tibor 
és a Lenin fiúk Szombathelytől Mura
szombatig tömeges akasztásokat haj 
toltak végre. A kommunizmussal való 
ilyesfajta találkozás azonban nem 
akadályozta meg abban, hogy c vész 
korszak elmúltával írásba foglalja a 
földreformról és a munkásság kérdé 
sciről alkotott gondolatait.

Élten Gyula városszervező szenve
délye áiragadt az Őrcégi egyházme
gye esperesére is. Szűcs László ugyan 
ege.-./, éleién ál falusi |>ap volt. viszont 
egyházmegyéje valamennyi városá
ban megszervezem a református cgv 
há/kü/sége: így Szombathelyen. Za 
lacgcrc/cgcn. Sárvárolt és Szentgoti- 
liárdoii Amikor megindult Erdély fe
lől a nagy menekültáradat, majd ké 
sőbb az urbamzáció. mindenütt volt 
már befogadó református eklézsia

l’app V ilmos
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„Az cg y h ézk o rm án y zás  a já n d é k a  a  S zcn tlé lek b cn "Nagyapa levele 
Unokájának 
Amerikába

Ki* * l Tuskánt. mi van veled. 
Idegenbe huny van helyed’
Vari-c aki he lakarjon.
Ha lieUtg vagy, á|)o|ga»i]n?!

Nincsen ou a jó Nagymama.
A m aradi O rcgap*.
N incsen  olt a kicsi H ú go d .
A k i sokszor m cgsin ilDU

A jó  Istent arra kérem.
Idegenbe O  scgéljcnt.
Mén tudom, hogy nagy on nehéz 
Hogyha nincsen segítő kéz.

Kimentéi Te idegenbe,
\  szebb jövőt ott keresve 
Pedig itthon is van remény.
A k i akar. -  itt is m egél

Búm kell a szebb jövőben.
A magyarok Istenében.
Meri <) velőnk ha akarjuk.
K/t a hazat el nem hagyjuk

Vörösmarty a Szózatban 
Jól megírta egy jiar sorban 
Itt kell élned a Hazában,
I s meghalnod öreg korban

Ha magad magyarnak rr/eil,
Itt legyen a nyugvó helyed

Háncs (íahiir presbitct
Pápa

KALÁSZOK
Azt clvánxl. hogy az. Úr veled szemben 
luieliiKs legyen, de te nem akarsz Isten

nel szemben türelmes lenni
*

Őrizkedtünk attól, hogy a vezetést saját 
kc/titikhc vegyük. Ha Istenre várako 
zunk. az akadályok, amelyeket Isten 

nem távolít cl az útból. védőeszközük 
az llr kezében, amelyek megőriznek 

bennünket állói, hogy helytelen útra lép
jünk és kimunkálják bennunk azt .1 lel 
kíiletct, amely szükségei az Úriói kőv/i- 

icil legjobb megölilás átvételéhez

..A.’ tgyhálk/stm ányi ás a/ándéLi a  SstalU iek- 
bsn~ címmel tanon előadást dr (lixil B'Xorul 
debreceni teológiai dekán a Kclormslui Egy
ház lJukiorok Kollégiumának ülésen.

A térni: a/ les/a űjta különösen aktuu áss*, 
hogy Zsinatunk nemrégen újra megszavazta ,t 
ptcibíien tisztségnek a „világi" tisztségek kö
zé tartozását

Az. alábbiakban rövid osszcíoglilasl udtrik 
az előad ívből, különös tekintettel a jreshiirrek 
helyéről és szerepéről clharigzoiui.ru

Az. előadó* visszamegy az ószövetségi né
pig. vhol inég gyököt latilig nincs egy házkor 
mányzis, mivel egyház, mivcs Mózes úgy an el
kezdi a népet gyülekezetté formálni i  S:nai 
Itegy latsiriál. év az ő segtTőjekent jelenik meg 
először a vének közössége A későbbiekben 
azonban, a bírák kólán ni világi uralkodási 
formákban él a zsidősig. Isten vúlavztoti néjxt. 

A mai ér td  emberi vett egyház Isten új népe
Jézus halála inán jön léce. cs ettől kezdve kí 

sérhcljük figyelemmel a kiikinhoző gyülekezeti 
•.•.•ládátok év tisztségek kialakulását

Az apostoli korban. az ósgyüleke/etek ele- 
lében a gy ülekczelcr. belüli év j  gyülekeznek 
kozoui egység természetes volt

Ennek jegyében a kialakul! tisztségek kö- 
zfttt sincsen hierarchikus sorrendiség A újvzü 
vetaégi iratok a.ajuán a szolgalatoknak megfe
lelően az alábbi tisztségeket külőnbő/.hsiheljük 
meg apostolok, presbiterek. püspökök. pá.sz- 
inmk, evangélisták, dukvinusok

Egy igen figyelemreméltó megállapítás: 
..Mivel a “püspök* és a •jjrcvbiier* temtuiu- 
wik lecserélhetők (ApCsd 2U.17 és 2ki. ezek 
ugyanaz! a hivatalt vagy tisztséget jelenül. A 
lanitivsií. és igazgatással foglalkozó presbtle 
lek a kormányzási : presbitériumokkal együtt 
gyakorol jak íÍTim-í. I.A pCsd 13. 1. 15.23)."

A nlnénelern folyamin azután s kezdeti 
egység hi-iyéit kulóntxlzn tfgyházknrmányziiti 
fomiácxik alakulnak ki amelyeket hárem lő 
csoport bú sorolhatunk:
-  k püspöki egyh.izkorminyz.al

a kungrcgacronaiixu, vagy m is néven fUg 
getlcn egyházkor mányz.ai 

ev uvrténelmt időbeli kialakulását tekintve a 
keltő közöli foglal helyet a piestalcriánus egy 
h i/kurm iny/x . amelynek alapvonásait Kálvin 
in íróba meg az I üst it utat bari. bz az egyház- 
korrnány/aii Ionná veszi legjobban figyelem 
l»c az írás összefüggéseit

Fő vonásai kozott az alábbiak szerepelnek. 
..A presbiter és püspök az egyes szemeivé*: 
szinonim megjelölései -  egy és ugyanazt a 
tisztséget jelölik.
Valamennyi jiTcs-ruicr «  pusja-k tekintélye 
egyenlő.

- A presbiterek nem csupán a nép képvi■ 
velői, hanem vakssagosan i\ vezetők 
mim -elöljárók «z Úrba* . . . "
.Az előadás » továbbiakban a Szemléteknek 

az egy liázkoim.inyz.i'lxin betű Ilon szerepe: 
vizsgálja, illetve azi. l»og) unt jeleni az egyház. 
Krisztus v/cruii. kormányzása.

Az. előadd ralimul arra. hogy a karizmatikus 
kormányzás szabálya kell legyen érvényes, va 
gy is i gyülekezet iagia: a nek-.k sdon kegyelmi

ajándékok (kanzmák) merwke sz.cnnt vegye 
iiek részt az. egyház kormány zása hun így ke 
niíheső el. hogv az egyházat egy annak tagjai 
tói elválasztott hierarchia kormányozza.

A magyar református egyházkorminyzás 
mennyire áll meg a Biblia mérlegen, és vajon 
a Lélek ajándékukén! nyert kzn/mák szeriül 
történik-c7 -  teszj fel t kérdést az előadó.

A v iasz  erre a kérdésre kétoldalú Egyrészt 
a református egyház elvi teológia: állásjximja 
megleld a lentieknek, u hogy a gyülekezetek 
kormányzására karizmatikus személyek, jxes 
hitelek választassanak ki. és alkossanak prés 
Inténumot, amely az egyház elsődleges kor 
rnany/ő: íesiuieic Másrész azonban a gyakoi 
lat nem követi az elméletet. A presbitérium 
kormányzói szerepe elhiványult, és a leik) 
pásztorra rutii/odoit ra Ezt legitimálja az 
1%7-cs egyházi tóivény. amikor kimondja. 
I így a presbiteri um elnöke a lelkész

Itt már a profán jogrendszernek mint a „vi 
lág elemei i á  rckes/letuégnck" a hutása mu 
ütközik, és az előadó a továbbiakban arra ke 
rcsi a választ. Jwgyar. nyerhetik vissza gytlle 
kc/etcink a lélek szabadságának elemi cselek 
vési és döntési fel tételeit."

Az. egyház rendjére és kormányzásai a néz 
ve a b íti iu  origó: ..aki közietek első akar len 
r.i, icgyen mimienkinek szolgája" hivja lel a 
figyelmet az előadó

Ennek jegyében kell a gyülekezetnek a 
Lélek eszközeként - választani; választani 
azén. meii a kegyelmi uiándékok. és azok inéi 
teke is. egyénenként különbözei Idézem az cl 
hangzottakul ..Ezeket nevezzük (ü. a gyüleke
zet .illái válasZUUUk.il) irasszcrücn pjeshilc 
reknek. illetve icwulerukct presbitériumnak 
Eredetét tekintve csak ez. az egyeben, kor 
hiányzói hatalommal IclruházoU testület, n 
minden lovibbt magosabb, vagy éppen mellé 
rendelten kialakítói! szervezett tcuillcl csuk 
akkor és csak abban illetékes, amire a presb, 
tóriumoktól ídhaülmaz.ájt kaptak."

Ez a prcshsterzMruti cgyházkormáayzáit 
rémiszt-! olápséinájH. amely egyben a lej 
trivszenihb cgy tuúkorminyzávi fonna

Az. e ló adás ismertetését azzal a kénléssel 
zárom le. amelyet az előadás végén tett fel az 
előadó.

„Nyitva marad a keidéi, vajon hogyan vu 
lik mindez valósággá í  m: Magyarországi Ke 
fonnám* Egyhazunk gyakorlatában7"

Tov ább gondolva cz.i a kitűnő előadási, és 
áttekintve még egyszer a presbiteri tisztség je 
leütését-jelentőségét a,-, ósegyhi/.lól kezdve. 
Kálvm cgyhizkorminyzati elvein át egészen 
ativlig a mcgánap'ításig. miszeruit a jscsbtlerck 
a gyuickc/etek kormányzására kiválasztott ka- 
rizmultkus személyek adóthk a kérdés 
mennyjben fogadhoió cl a pecsbiten tisztség 
ne* a kálvini ..nem lelkészt" tiszbógből „vita 
gt" liszt seggé való átminősítése?

Alti ha szivünk melycrc nézurát. szorongva 
fogalmazódik meg hcnmi-ik egy másik kérdés 
is’ vajon napjaink magyal iclomutus jxeshtU: 
let mennyiben Ideinek meg az utoljára meg 
foga' mázott ismérveknek7

Márkusné Láng ll«n;i
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M H  A 1 A I I I I  I M  !
A Presbiteri Szövetségnek megalakulása 
tói fogva voltak tagjai a Budapesi-Déli 
Egyházmegyéből Amikor azonban napi
rendre kcnált a tagság örvendetes szapo
rodása következtében a Szövetség egy 
házmegyci szekcióinak megalakulása - ez 
valahogy nem akart nálunk összejönni .

Amikor szóban és írásban egyaránt 
háhomgtam emiatt, nem szólt senki 
nyíltan a megalakulás ellen. vsak a 
passzivitás uralkodott sokáig. Végre, ta
valy novemberben Szilágyi Sámliit, egy
házmegyénk főgondnoka(aki egyben a 
Presbiteri Szövetségnek is tiszt.s6gvi.se- 
lójc) névre szóló meghívókat küldött az. 
érdekeli <egy házmegyénk gyülekezetei
be tartozó) tagok címére, s így szeren
csésen összejöttünk a kelenföldi gyüle
kezet tanácstermében így történt, hogy 
november 22-én megalakíthattuk szek
ciónkat, miután szerencsésen összejött a 
tagság nagyobbik leié.

IX- hát miért is szorgalmazzuk a Szö
vetség szervezeteinek kiépítését? Mién 
nem elég, hogy vannak gyülekezetek, s a 
presbiterek ott végzik hagyományos lel- 
adalaikat' Miért nem elég. hogy Egyhá

zunknak úgyis van többlépcsős szerveze 
te, amelyben a nem éppen megtisztelő 
„világi tagok*’ címsv.óalall - varinak meg
választott presbiterek is-1 Minek a presbi
tereknek kulori .szervezkedni?

...Nos. erre a kérdésre nem jelent ér 
demi választ az. hogy a kommunizmust 
megelőzően is volt már ilyen"! Inkább 
úgy fogalmaznék: ha már akkor is volt ér 
tclmc, most sokszorosan van. megnőtt a 
jelentősége! A szckularizálódolt társada 
lomban halálra van ítélve az a gyülekezel 
cs az az egyház, ahol a lelkész magányos 
harcosként egyedül próbálja hirdetni, 
képviselni Jézus Krisztus ügyét! Ma nincs 
körülötte munkatársi gárda hívó, Krisz 
tusnak odaszátü életű ugyanakkor a vzr 
kuíarizált külső világban is tapasz- 
ulatokkal. emberi kapcsolatokkal, anyagi 
lehetőségekkel rendelkező emberek Ivói 
akkor nem én el még az clvilágiasodou 
Cgyháztagok tömegét sem. nemhogy a lel 
jcsen kívülállókat .! Nem elég ma már. 
hogy akadnak a gyülekezet anyagi termé
szetű gondjait felvállaló presbiterek - az 
Ige továbbadásában. Iclkigondo/ó mun 
kában, a gyülekezeti közösség építésében

is szükség van ránk! Ehhez, persze hitben 
és ismeretben felkészült presbiterekre vari 
szükség! Szövetségünk pedig különösen 
azért dolgozik, hogy ezt a felkészítést 
megszervezze. Pl. összehozunk olyan 
cscndewiapokai. konferenciákat, al>ol a 
presbiterek felerősödhetnek, felnőhetnek 
a gyülekezetükben való lelki, gazdasági 
es igazgatási tevékenység magas s/invo- 
nalti ellátására

A kercsztyénség ellenségei persze szí 
vesén sugallták a gondolatul a hitlmdetés 
a ..pajxik dolga", ügye; ók jelentik az 
Egyházai Sajnos sok helyen ez ma va
lóban így is van; az ünnepi istentisztele
tekre clszállingózó „hívek" kívülállóként 
hallgatják a lelkileg magára maradt lel 
készt Az ilyen tisztesség ne o.ssck, szól
ván „gyülekezetekben" a lelkész egy 
tisztikar és közkatonák nélküli tábornok 
hoz hasonló.

...Igaz., az lii Isten a kövekből is tá
maszthat fiakai magának Ezt akarjuk, 
avagy igényt tartunk a liúságra. vállalva 
küldetésünket!1

Kovespataki László

Gyülekezeti presbiter-tanfolyam
BiKlajx'st - Kőbányán évenként január második hetétől ucnla 
esténként 6 alkalommal presbiteri továbbképző alkalmak voltak. 
Ezek nem napirenddel folytatót! gyűlések nem is bibliáénál al- 
kai mák Kifejezetten a presbiteri szolgálathoz szükséges újabb 
ismeretek megszerzésének alkalmai. Senki sem állíthatja, hogy 
c hat összejövetel elegendő. Arra azonban jó. hogy ki-ki tájéko
zódjék újabb, vagy mindig időszerű kérdések tekintetében 

Természetesen egy rövid igeszolgálat keretében Istené az első 
szó Majd egy időszerű téma következik Végül pedig minden
nek egyházunk történetében megmutatkozó előzményeit keres 
sük Egyrészt „nincs új a Nap alatt Nem kell mindent újonnan 
felfedezni Sok nagyszerű kezdeményezés történt, ami sajnos 
feledésbe ment Egy -egy jelentős hajdan i presbiter éleiénés szol
gálatán próbálunk okulni Kél-három a témához szorosan kap- 
csolódó - ének gyakorlása ;s hozzátartozik az estéhez Hiszen az 
istentiszteleti éneklés vezetése U preshneri szolgálat

Az 1995 évi továbbképző programja a következőképpen ala
kult (példaként másoknak!):

1. este
txe 115 zvoltál I 9 „Örökkévaló az Ó kegyelnie!"
Énekek: 210.. 251.. 47K. sz. .Ráday-énekek;
Téma Az Egyetemes Magyar Református Konventro készülünk. 
Nevezetes presbiter: Ráday Pá!

2. este
Ige 5Mózes 6 az. Úr a mi Istenünk a/ egyetlen La!"
Énekek: 324.. 331.. 375. (Pálóczi Horváth-énekek) 
leim  Állam és egyházak viszonya

Nevezetes presbiter Pálóczi Horváth Áriám
.1. este

Ige Jeremiás 29,1-7 „ .igyekezzetek a városiak jólétén' 
Énekek 15.. 68- 89.
nm a  A kőbányai egyházközség 2000-ig 
Nevezetes presbiter Éhen Gyula a városépítő

4. esle
Ige I Mózes 12,1-3 „ nagy nemzene teszlek .“ 
í-nekek '95.. 397.
Térrui Reformátusáig Isten országa haza 
Nevezetes presbiter Mikó Imre gróf, erdély i fókurátor

5. este
Ige Máté 18.1 10 ...Aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én 
nevemben . “
Énekek 8 , 119,1-5.. 479.
Téma Egyházi iskolák
Nevezetes presbiter Bethlen Miklós az Apáczai Csere János-la- 
nítvány

6. este
Ive Máté 25.14-30 „Adott 5. 2. I talentumot*' 
énekek: 254 ., 255 474
léma Isten-adta tehetség és hivatásvég/cs i Mitől keresztyén és 
református egy orvos, politikus kétkezi dolgozó, szülő, stb.) 
Nevezetes j'zc.vbitcr: Kemény János báró, sziimaziga/gaiú. eklé 
zsia kurátora, gazdálktxlő
Az imádkozásra természetesen minden alkarommal jut lehetőség.

P. \.
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„AZ ARATN1VALÓ SOK, A MUNKÁS KEVÉS” (Ml 9,37)
Hozzászólás a presbiterek felsőfokú tervezett képzéséhez -

Az l.*r Jézus Krisztus tanítvá
nyaihoz szóló felhívásával sze
retném kezdeni hozzászóláso
mat, folytatva is a Szentírás Igé
jét: „Az araim  való sok, a  munkás 
kevés, keljétek tehát az aratás 
Urát, küldjön munkásokat ara
tásába."

A Magyar Református Presbi
teri Szövetség 1995 január ‘Z l  
közgyűlése e l fo g a d ta  a presbite
rek hármas, alap-, közép- és fel
sőfokú képzéséről szóló előter
jesztést

Jelen hozzászólásomban a Re
formátusok Lapja ezevi január 
nvoicauikai számában megjelent 
„PRESRITEREK KÉPZÉSE 
FELSŐFOKON” e. írás alapján 
szeretnék kiindulni, ahol is a Ká- 
roli G áspár Református Egyetem 
Nagykőrösi Tanítóképzői Kara 
nevében F r u t tu s  la t r á n  L e v e n te  
főiskolai tanár ismertette az el
képzeléseket. Tudomásom sze
rint a közeljövőben az egyházme
gyék erre illetékes bizottságai is 
foglalkoznak majd a  felsőfokú 
képzéssel, ezért itt sajat gondo
lataimat szeretném közreadni

A Presbiteri Szövetség imént 
említett közgyűlésen elhangzott: 
jussunk el oda. hogy presbitere
ink e v a n g é l iz á ló  p r e s b i te r e k  le
gyenek! Erre Isten Szentlelke 
adhat elhivatást. ihletet, - ezért 
á g y  v é le m , h o g y  a  fe ls ő fo k ú  p r e s 
b ite r i  k é p z é s n e k  e z  k e l l  leg y e n  a  
f ő  cé lja :  m u n k á s o k a t  a d n i  a z  
E g y h á z n a k ,  m e r t  a  m u n k a  so k .  
f e la d a ta in k  n ő n e k .

A felsőfokú presbiteri képzés 
egyik alapvető célkitűzése az le
het és legyen is. hogy biztosítja a 
presbiterek utánpótlását. Teljes 
mértékben egyet érthetünk az
zal. hogy ha távlatokban is -  de 
a leendő presbiteri választáséi
kor) azon híveink is bekerüljenek

a presbitériumokba, akik ezt a 
képzést elvégezték Miután he
lyesen a  jelenlegi presbiterek
re, tisztségviselőkre is szám íta
nak úgy vélem, ez a  k é p z é s  ne  
leg y e n  é le tk o r h o z  k ö tn e . így akit 
Isten Lelke erre indít, akar élet 
kor szerint Fiatalabb, avagy idő
sebb az jelentkezzen erre a kép
zésre. Rögtön hozza kell tenni 
természetesen nem egy évre. ha
nem hosszú távon értendő ez, 
hisz kétségtelen, hogy a képzés
nek lehet bizonyos létszámi meg 
határozottsága, -  meg kell álla
pítani az egy évfolyamon tanulók 
keretszámát, ámde úgy vélem, 
akinek erre indíttatása van, az 
felvételt fog nyerni

L e l k i p á s z to r i  a j á n lá s t  e ls ő  
s o r b a n  a  n e m  p r e s b i t e r  j e l e n ! k e  
z ó k  k ö r é b e n  ta r ta n a in  f o n t o s 
n a k  A  p r e s b i t e r  j e l e n t k e z ő  tán a 
presbitertisztség külön igazolá
sa helyett s z á m o l jo n  b e  fo ly a  
m o d v ö n y á b a n  a  g y ü le k e z e tb e n  
v é g z e t t  m u n k á j á r ó l .  Ezzel nem 
ellentétes az. ha a lelkipásztor a 
jelentkezési lapot láttamozza, 
ugyancsak nem tartom ellenté
tesnek, ha valamely gyülekezet 
ben oly határozat születik, hogy 
a Presbitérium ajánlása is szük
séges'

A képzés tantervével egyet le
het érteni, az első év valóban le
gyen alapozó év. a  második a sza
kosodásé Itt csupán arra szeret
nék kitérni, hogy a g a z d a s á g i  
s z a k o n  b e lü l  le g y e n e k  s z á m v ite l i ,  
k ö n y v v i te l i  ism e re te k , v a la m in t  
le g y e n  k e llő  s ú ly  h e ly e z v e  a z  a d ó  
z á s s a l  k a p c so la to d  tu d n iv a ló k r a !

Aki a misszió) terültet választ 
ja , annak legyen alkalm a beható
an foglalkozni a  k ö r z e tg o n d o z ó i  
szolgálattal!

Ami a záródolgozatot illeti, ja 
vaslom, tegyék lehetővé m ár a

harmadik félévben a témaválasz
tást és a negyedik félévben legye
nek állandó konzultációs lehető
ségek. Noha kétségkívül a legcél
szerűbb a  záródolgozatot a ne
gyedik félév végére benyújtani, 
azonban az egyetemi képzési 
gyakorlatnak megfelelően célsze
rű tü r e lm i  id ő t  is biztosítani, 
amely max. két év lehetne.

Jelen sorok írásakor meg nem 
ismeretes a  r é szv é te li  a v a g y  a  
t a n d í j  mértéke. Az a kérésem: 
úgy legyen megállapítva, hogy a z  
m in d e n  h a l lg a tó n a k ,  a z a z  a  k i 
s e b b  k e r e s e tű e k n e k  is  e lfo g a d h a tó  
le g y e n ! Teljes mértékben egyet
érthetünk azzal, hogy a küldő 
gyülekezetek anyagi lehetősége
iktől függően, adjanak támoga
tást, azaz a  jelentkező ez esetben 
ún. ^ ta n u lm á n y i  s z e r z ő d é s t” k ö t  
n<- g y ü le k e z e té v e l , illetve Presbi
tériumával. amelyben a reá eső 
szellemi és anyagi terheket, a 
szolgálatot fokozottan vállalja'

Megfontolandó lehet, hogy a 
legjobb eredményt eléni hallgatók 
esetleg még tovább tanulhatná
nak. akár a vallástanári szakon, 
kivételes esetben pedig akár vala
melyik Teológiai Akadémián is.

A z  o k le v é l  m e g s z e r z é s e  s z é p  
c é lk i tű z é s ,  d e  v é g s ő  so ro n  n e m  
e z é r t ,  h a n e m  a z  I s te n  t e l k e  á l ta l  
v é g z e n d ő  m is s z ió i  s z o lg á la té r t  ta  
n ü l jü n k ,  m u n k á l k o d ju n k ,  a h o g y  
U r u n k  is  ta n í to t ta !

Végezetül köszönetét mondok 
a Presbiteri Szövetség Ibtitkárá- 
nak B á l lá  T ib o r  testvéremnek, 
aki személy szerint már hosz- 
szabb idő óta munkálkodott és 
munkálkodik a presbiterek to
vábbképzésén! Isten áldja meg 
az új felsőfokú képzést is!

Kolosvárj Hál in i



14 PRESBITER 1995. január-február

SZÖVETSÉGÜNK
ELETEBOL

OKT0HKK
2. Kor/cii prcűnicn (konferencia voli a 
bugyi gyülekezetben. A több községből 
prcxbiierekct IcUopáxziontik kísérték cl ii 
konferencián. Szilágyi Sándor es a fótitkár 
tanultuk előadási, melyet csoportos megbe
szélés követelt.
i - f .  Evangőli/áciő volt Hl budapesti gyű 
lekczeibcn. Síjnos presbitereink nem kellő 
számban vettek réx/t a szolgálatokon
K. Nigytercgbcn (Kárpátalja) a második 
évet nyitották meg a reíonr.átiix gimnázium 
bari. a főtitkár bizony sigiéiellet x/nlgiilt
12. Főtitkári értekezlet tekintette n S*n 
vétségünk nap: dolgait.
22. A Budapest Déli Egyházmegye pres
biteri konferenciája volt ez új Budajícsi Ki< 
pest Rózái téti templomban. Pásztor Lajos 
fiatal presbiter testvérünk szolgálatit a 
PRESBITER lapunk is közölte Szilágyi 
Sándor em-i gondnok vezette az egyiiuUíict. 
Ablonczy A olt Annán missziós osztály ve 
/.elő „A misszió cs u presbitérium'' címmel 
tanon előadást. A főtitkár a tanítvánnyá tétel 
folyamatáról szólott
2f>. A Prcshiicr szerkesztőbizottsági ülést 
volt A főszerkesztő köszöntötte Köves pala 
h lAszlót. a szerkesztőbizottság új tagjai
2S. Észak-pesti egyházmegye . rcsbucr 
konferenciájának cSőkA/uű megteszéiése

volt */ egyházmegye küldötteivel. A meg 
beszélőn Burát Jármi etn-t gondnok vezette

NOVEMBER
5. Az. Országos Református Nőszovet 
ség közgyűlése volt. Elnökké dr Pásztorja 
nősnél vílasziotiAk. A Kálvin téri templom 
bán szántóét női |weíbttcr vcu részt
6. A Vértesaljai és MczőföJdi egyházuk; 
gye közös prcxbitcn konferenciát szervezett 
.Székesfehérvárott. A délutáiu alkalmon 
szolgált Béres Fereru nnlvész testvérünk 
Lipcse) Edit ének- és Hegedűs Valér orgo- 
naimlvés/. a két egyházmegye espereseinek 
szolgálata közöli előadást tartóit a főtitkár 
és Srahó Balázs misszió: gondnok
12. Az Észak-pesti Egyházmegye presteur 
n-gondnok konlerenciája volt Póton, tthoí 
megalakult a Szövetségünk f.clvi egyházira- 
gyei szervezete.
22. Budapest Deli Egyházmegyében volt 
presbiteri konferencia, altul megaiákuit a Szó 
vcuégUlik helyi egyházmegyei szervezete.

l itkár; Somogyi hív,ín Választmányi 
tagok Kóvespatakt [.áshó r í  Hargita Ar 
pád. Közgyűlési küldöttek: Fisé ke. r Mária, 
dr Koloztwir, Bálint {vezetőségi tagúk). 
Muzsnay István, Felegái Lapu
2ó Egyházkeiulcli presbiteri gondnoki 
konferencia voli Miskolcon l>r Mészárol 
István pitspok hirdette az Igét. Szabó Dönt i 
főgottdiuik megtesz élés: tarlóit a jelenlevő

gondnokokkal. Előadást tűnőit a főtitkár. 
< sorba László egyházkerületi missziói elő 
adó áhítata zaria te- a kottfervneiát.

DECEMBER
3. Egyházmegyei gondnoki konferencia 
volt Sárospatakon Az. egyházmegye eltek 
sége Börzsönyi József esperes és dr Erdei 
Pál egyh.megyei gondnok vezetésével az 
egyházközségek életéről számoltak te az 
egyházközségi gondnokok Rész: vett a 
konferencián ? debreceni és 10 sárospataki 
teológus is 
10. D e l e  l ó i t

Bibiiaiskola vérit a Szabadság téren 
D r. f üvest ' / .o l t ,in újszövetségi. Czanii Pr 
ttr ószövetségi. Taylor Monti lp missziói 
előadást tnnounk. A bibhaixkula vezetési 
feladatai: Vándor Fi'jula látja el

D/luton
A Budapest Északi Egyházmegye 

gondnokaival volt az évzáró összejövetel a 
Szabadság létei. Szövetségünk egyházme
gyei vezetősége í tavaszi inátraliiz: konl’e 
renciá: készítette elő.
12. K'.bővített elnökségi ülés volt a Ráday 
utcában Az. elnökség értékelte t  Szövetség 
lŰVé. évi tevékenységéi, előkészítene a ja 
nuári közgyűlés.!

Bállá Tibor főtitkár

K ÜLD JÖN
EG Y

FO TÓ T!

Örömmel közöljük Kedves Ol
vasóinkkal, hogy lapunk követ
kező számában már lény kópéi 
is közölhetünk, a/ AMLKO 
Nyomda jóvoltából Csak feke- 
tf-fehér fotókat lutlunk nyom
tatásban közzétenni! Kérjük, 
cgy-egy jelesebb presbiteri találkozóról, templomról, szol 
gáláiban példamutató férfi- vagy nőtcstvénöl küldjenek 
fényképet. Ha a szerzők cikkük mellé kis igazolványképet 
küldenek, ennek közlésére is mód van így legalább i ívről 
is jobban ismetjük, felismerjük egymást.
Szíves segítségüket köszönjük

A szerkesztőbizottság

Köszönet m on dús
A Prcsbiteii Szövetség Elnöksége és a Presbitere lap Szer
kesztőbizottsága hálásan kos/óni kedves Testvéreinknek a 
karácsonyi és újévi jókívánságaikat, amit levélben, üdvöz
lőlapon juttattak el hozzánk, Urunk kegyelme legyen 
Mindnyájukkal továbbra is. s kérjük, imádsággal és lény- 
leges részvéteik’! támogassák a Szövetség és Lapunk szol
gálatát

Kérelem
A Külső kelenföldi (Ildikó tér) gyülekezetben újra megin
dul a i^mákta építése A jogi akadály elhárult. Amim az idő 
engedi, következik ;t falak felhúzása, a tetőzet és a belső 
munkálatok elkészítése. A közeli-távoli Testvérek anyagi 
támogatását kénk és köszönettel fogadják, amit az. 501 - 
(XXXJ97-6 számú csekkszámlára lehet Ivfizctm Ez .i támo
gatás a személyi jövedelemadóból leírható Mindc/én 
egyedül Istené a dicsőség!
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VASÁRNAP VOLT
amikor gondolatokba menti ve mentem u 
templomba. Szinte nem Lillám, nem hal
lottam senkit magam kortll. Aira eszmél 
tem. hogy lelkészem olvasni kezdi az igei:

„Titeket is eleire kellett, kik halottak 
voltatok vétkeitek és bűneitek miatt" 
(FT 2,1).

Meglepődtem! Ehhez, hasonló gondo
latok foglalkoztattak már az úton is. Per
sze igazában nem sokat értenem a felol
vasott igéből. Mi az, hogy „életre kelteit''? 
Aki él azt nem kell életre keltem! Aki pe
dig Italon, azt hogy lehel életre kelteni? 
Nem értettem.

Ez. rám t.s vonatkozhat talán, de ho
gyan? A mondat második leien gondol
kodom. „halottak voltatok vétkeitek mi 
att" Nem értem, hát vétkem, meg bű 
nónt a/ nekem i-. van, ügy mini minden 
embernek. No. de én ettől lennék halott1 
fis a többi ember nem halott.1 Biztosan 
valahogy másként kell érteni az egészet. 
Azt tudom, hogy valami nincs rendben 
az. én hitem kórul, de hogy mi az. nem 
volt világos előttem. Talán ebben az igé 
ben van a megoldás, csak én nem értem 
mi az.'1

Már beszélt a Tisztelcics. amikor fel 
eszméltem gondolataimból. Jó is. hogy 
mái odafigyelek, mert magamban úgy 
sem megyek sokra

„Testvérem, ha nem kaptál meg új 
eletet Jézus Krisztustól, ha a bűneidre 
nem kérlel még bocsánatot, akkor ha
lott vagy! Lelki halott! Magyarul: kár
hozatban vagy! A bűneidet bármily 
vallásos vagy is nem villeted magad
dal a mennybe!

Jézus Krisztus azért jött a földre, 
hogy a te bűneidet magára vegye és el- 
s/eiiv edje az érte járó büntetést: helyet
ted! Ma kell neked a Imnhocsánnt, ak
kor menj oda a kereszten luggrt Jézus
hoz es megbánva eleteti bűneit, mondd 
neki: itt van a szivem, neked adom 
I ram: Ö ezt várja tőled, azért, hogy té
ged is eleire, orokletre keltsen es ne ma
radj a halálban,”

A Tis/ieletcs tovább beszélt, de én ki 
kapcsolódtam ebből és valami ú| látás, va
lami ntekg fény derült lel bennem, fin 
nem így gondoltam, Persze, hogy élek én. 
hiszen dobog a szivem, de ahogy a Tisz- 
leletc-s mondja, itt nem testi hanem lelki 
életről vagy halálról van szó. Márpedig 
nekem éppen ez a gondom Eddig soha 
sem foglalkoztam j v v j I. hogy az égbe 
vagy a pokolba jutok. Református presbi 
ter voltam régóta és hittem Istenben és Jé
zusban, de mostanában nyugtalanított va
lami. Éreztem. hogy nincs rendben mm 
den nálam'

A Tisztelctcs azt mondta, hogy en cr 
tem jött Jézus j  földre, és hogy én helyet
tem feszi tették keresztre'.' Mn'it'.1 Ezt én 
messze nem értem' Én helyettem... nem, 
nem... és az igazság akkor hol van? Hát 
nem a bűnöst kell megbüntetni''

Az. én bűneimet magára vette? Ncm.cz 
nem lehel \  szememből egyre jobban 
luilkm I könny Ellök ottani az arcomat, 
hogy ‘enki ne lássa. Rohanum ki o tomp 
lomból Lz nem igaz! Ln helyettem.. De 
miért'

N. N.

KALÁSZOK
Aki őszintén tudj3. hogy nincs benne 
semmi JÓ. nem keres másban hibát

Míg magoddal meg vagy elégedve, 
lehetetlen, hogy másokkal 

megelégedett légy.

»

A szeretet szívesen lesz szolgálóvá, az 
öltté* ellenben szereti, ha kiszolgálták.

Isten nem azért mond valamit, hogy ér
telmeddel mérlegeld, hanem hogy enge 

dclmeskcdj neki.

Nincs veszedelmesebb dolog, nunt Bibliái 
olvasni anélkül, hogy engedelmeskednél,

*

Csak két csel lehetséges vagy a Bibiéi lan 
távol j  huntól. vagy a bún tor: távol tiTkr.

A BU D A H EG Y V ID ÉK1
REFORM ÁTUS
G Y Ü L E K E Z E T

BIBLIAISKOLÁJA
1995. január április hónapjai első hétfő
jén du. 6 órai kezdette) előadásokat un 
gyülekezett termünkben.

„NAGYHATÁSÚ BIBLIKU S 
GONDOLKODÁSÚ 
I.KLKIGONDOZÓK 

IDŐSZERŰ ÜZENETEI” 
címmel

Dr. BOKOSS GÉZA
a Károlt Gáspár Református 
Egyetem Hittudományi Kar 

gyakorlati teológiai tanszékének 
professzora tart előadást: 
(9 9 5 . m á r c iu s  6 .. h é tfő :  

„N E V E LJ
M INKET EGYISSSKGRK...”

(Bohrén Rudolf)

1 9 9 5 . á p r il is  .1.. h é ttő .
„HINNI TANÍTS, U R A M !...”

i.Tacko H.)

Szent ámulással
KI a semmiből világot teremt.
Mneimet meg semmivé teszi.
AZ LN VRAM A ( SODÁLAIOS 

'ISTEN f
Sírni ámulással hódolok Neki

Krisztus szépsége
.Vízi. v oly diaó. méltó, nemes 
szépséggel «i Vele felérne 
Az irgalom szépsége ez. 
uz áldozat győnyOrívíge

Iskolában
hmdr /jz UK Tankönyv « HihlUlnk 
Ml (esszük, hogyha készülünk

nagyon
Sem fórtuk még ki ezt a: f  iolái, 
mégis au rutén nap vizsga-alkalom

Füle Lajos
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A Magyar Református Presbiteri Szövetség
pályázatot hirdet

olyan pályaművekre, amelyek 
egy-egy gyülekezet utóbbi 5(1-75 évének történetét

dolgozzák fel.
3 pólyadijuk a következük

I. díj: 20 000 Ft
ii di) in ixxi Fi
III. díj: 5 000 Ft

A pályamű olyan munka lehet, mely nyomtatásban meg nem jelent meg 
a szerzek) önálló munkája, a szerzőik) hozzájárulnak a pályamunka példány.) 
nitk elhelyezésébe/ a Ráday Könyvtár állomanyában.
A pályázók a református gyülekezetek presbiterei és tagjai lehetnek. A pályázat 
A/á-cs nagyságú lapokon, magyar nyelven. gépelve küldendő be a Presbiteri Szö
vetség címére (Budapest. IX. Ráday u. 28.). Terjedelme nem haladhatja meg a 2(XI 
gépelt oldalt. A pályázathoz, csatolni kel! a szerzőik) nyilatkozatát a lenn három 
követelmény teljesí léséről A pályázaton való rés/vctel a pályázóik i szerzői jogait 
nem érinti A díjnyertes pályamunkák kiadása a szerzőkkel kötendő külön megál
lapodás alapján történik.

A pályázatok beküldésének végső határideje: 1995. december 31. Lapunk Szer
kesztőbizottsága indítványozza, hogy a pályaművek tekintettel a modem nyom 
datechnikai lehetőségekre könyvi ormában, bekötve csak akkor vehetnek részt a 
pályázaton, ha megjelenésük ideje nem korábbi 1994-nél. seddig nagyobb példány 
számban nem kerüllek publikálásra!

JE G Y E Z Z Ü K  BE 
N A P T Á R U N K B A !

O MÁRCIUS -» cn a Tatai Egyházme
gye Gyermclycn tartja körzeti presbiteri 
konferenciáját.

•

© MÁRCIUS II .. ÁPRILIS I és 29.. 
MÁJUS 13 és 21 a PRESBITEREK 
BIBLIAISKOLÁJÁNAK következő al
kalmai. melyeket a Szabadság lén Egy 
házküzség gyúlekczcu tcrnictvn tanunk 
Elsősorban a kél budapesti egyházmegye 
presbitereit. de niinden érdeklődőt szere
tettel várunk!

© MÁRCIUS 12-én vasárnap. Szakid- 
s/álláson presbiterek és gyülekezeti mun
kások konferenciáját rendezi mega Báss 
kiskunsági Egyházmegye északi része

O ÁPRILIS 8-án, a virágvasánu|xu rr>eg- 
ekVő szombaton délelőtt i0 órai kezdettel

tartja .. DUNAMFJJ.ÉKI EGYHÁZKE 
RULET PRESBITERI KONFERENClÁ- 
IÁT a Kálvin tén templomim Szeretettel 
vártuk érdeklődő Testvéreinket!

© ÁPRILIS 29-30-án a Budapest Sza
badság léri templomban kerül sor ami a/ 
IFJÚSÁGI KONFERENCIÁRA, melyen 
a fiatalok presbiter, szolgálatának, illetve 
a/ aria történő felkészítésnek a kérdéseit 
is megvitatják a résztvevők Várjuk az ér
deklődőket!

«

© JÚNIUS 9-11 között kerül sor Knl- 
keden a DUNAMELLÉKI PRESBITERI 
ÉS GONDNOKI KONFERENCIÁRA.

*

W AUGUSZTUS 31 SZEPTEMBER 
3. ko/Ölt tartjuk a NEMZETKÖZI PRES
BITERI KONFERENCIÁI TAHIBAN

FIGYELEM!
EZ EV ELSŐ NEGYEDÉBEN 

jelenik meg 
a PRESBITER 

KJSKÖNYVTÁRA surozai 
első köteteként

PAPP VILMOS:

KRISZTUS 
JÓ VITÉZE

című könyve!

Megrendelhető 
a szövetség irodájában!

A „Ibevbilcf' cvrwJ lap a 
Magyai Ki-iomvátus IVcikiilet 

Szoví-lvZy, 
bivaialos időszak kxadvá'iya. 

Mcgidciik Cst-nlr hat a'kálómmal 
a szcikesttdbizoovág tagjai 

dr Hodolay fasza.
<!i K'lixVk /yyinixii),

* k>;y> ■-juov litván, Papp Vilmos. 
VAndiy Lyuka. KóVüSftMak.’ UvZlZl 

f<.-ldij» Irerknztd: Békek Lajos 
I Hokis luadd' Nagy Icccnc Józn-I 
Szctkesztfísés,: Magyat Rcfotmátus 

P'csb-ien Szövetség Budája, 
HI92 ÖuriaBcs'. Káday u. 2H 

Trafón )  1 H-O.’ól-.
A lap a lenti címen írásban vagy 

U-li-Zonon u rncRrcnddhctd 
A fVJ1iZC<é»i d>| belföldre
ív. ZUI.- I kul lókire la vetünk

hztáros iHi/íyia-bAl 1W,- It. 
luzöpa Ci a icngt-fc-o lúl más 

országaiba iZO. Il Az rldllZCtóSI 
<ll| átutalható OdnkszanilAok'd 

OTP a'W.4-S .Magyar 
Keíorinálus Prríinu-n SzOveUdg*.

Budapest; személyesen is 
Ivlizsshiirt SznvrtsCgunk Irodájában 

lapunk Itrmtai'ásál szolgáló 
ark>m.Viya,kal is kószOncTU- 

logadju* • -■'in hankvzánvara 
a Kárpv. -medence rolomiüus 
gyúlckez«s)i C* presbilériumai

ncvékienl
Kíszull az AMfKO Kk.
nyomdájában - 91AT71.

: .-..jliSs vezetd. Kuvács G&bui'id 
fgy példány ára )>.- fi


