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Süllősen fel kell fennünk a kérdést: mi 
szüksége* ma a Leiektől vezetett ( -  pne- 
umatológiai) gondolkodáshoz? A választ 
két irányból próbáljuk megfogalmazni.

Először is a Lelek ígérete felől. Jézus 
megígérte a másik Pártfogót. A Lelket 
nekünk ígérte és Ó már itt van. Isten leg
nagyobb ajándékát becsüljük le, ha nem 
gondolunk erre. A világ sorsát eldöntő, 
megváltoztató valóság előtt vakon ál
lunk. ha Ővele nem „számolunk". Szük
ségünk van tehát a Leiektől vezetett gon
dolkodásra, másként: gondolkodásunk 
kitágítására a pneumaiológiai irányvétel
lel. hiszen a Lélek Istennek számunkra 
küldött ajándéka, s Ó a m i  lelkűnkben 
óhajt vitágolni Isten minden nemzedék
nek újra és újra felkínálja Szemléikét, 
igy most nekünk is. FI kell fogadnunk 
Őt. s megtanulni Tőle vezetve gondol
kodni!

Másodszor abból a tényből kell kiin
dulni. hogy a Szentlélek, éppen mert 
ajándék, a legnagyobb mértékben figye
lembe veszi a megajándékozottal, s  an
nak helyzetét. Amikor a Heidelbergt 
A'áréban ezt olvassuk: „Mit hiszel a 
Szcntlélckről?" (53. kérdés), akkor u 
válaszban kettős megfogalmazás hang
zik. ..Hiszem először, hogy ő  egyenlő. 
örök Isten az Atyával és a Fiúval”. Ezt a 
tnnitárius ( -  szentháromság!) választ 
azonnal kiegészíti az antropológiai f -  
..embertani") ..Másodszor, hogy Ó ne
kem is adatott" A Kátéból napnál vilá
gosabban kitűnik, hogy az egyes em
bernek a mindenkori válságos időben 
nagy szüksége van erre a bizonyosság
ra: ..ó  nekem is adatott" Nincs ez más
ként ma sem. amikor az egyén egyéni

séggé válását, személyisége megtartását 
az eltömegesedés akadályozza, s a glo
bális jövősokk a pillanat túlértékelésébe 
hajszol. Isten Lelke azt akarja, hogy Ö 
maga minden embernek segítségére le
hessen. ne csak hasznára, hanem javára  
váljék

Ránk vonatkozva, három szempont 
érvényesül a pneumaiológiai gondolko
dásban. I a jelenkor sodrásában I-élek 
nélkül. Lélck-tclcnül nem állliatok meg: 
a Lelek-telén keresztyén nem keresztyén; 
2 a gyülekezet Lelek nélkül, Lélek- 
telenül csak vergődik, jobb esetben ve

getál. de nem éltet; a gyülekezet szenve
dését tagjai hitetlensége okozza; 3. az 
emberiség csak akkor lesz jővőkepcs. jö- 
vőcsélycs. ha az embervilágot a Lélek 
újító erői átjárják, s egyre többen sajátít
ok cl a számító ész szűkösségén túllép
ve a Leiektől vezetett gondolkodás tá- 
gasságát-

*CEgi*!FE!>0 az iv&k j^lv h

A Lélek ma is felteszi nekünk a kérdést: 
.Ezt az időt pedig miért nem tudjátok

megítélni?" Minden igehirdetésben és 
beszélgetésben rejtetten megbúvik az 
idők jeleire irányuló kérdőjel, Az igehir
detés története bizonyítja, hogy ebben a 
tekintetben valóságos prédikáció-ka
tasztrófa következett be. Az igehirdetők 
többsége ugyanis megdöbbentő köny- 
/ij edséggel keveri össze saját előítéleteit 
a Szentlélek Ítéleteivel! Márpedig ha az 
időt nem tudjuk Lélek által megítélni, 
bizonyosan elvétjük életünk igazi értel
mét.

Bátorító ezenközben az. hogy az Úr 
Jézus nem csupán tanítványaihoz fordul 
c kérdéssel, hanem a sokasághoz. Mint
egy azt hangsúlyozva, hogy Isten népé
nek mint egésznek keli megértenie az 
időt és a: idők jelen. Megérteni, sőt 
megítélni „ezt az időt” pedig tanulást 
igényel, mégpedig együttes tanulást, s 
nem egyéni buzgóságot vagy teljesít
ményt. Isten népében mindig adódtak az 
„időváltozásra érzékeny emberek", akik 
előre érzékelik a bekövetkező változást. 
Isten kilátásban levő cselekvését. Lzc- 
ken keresztül segíti Isten egész népét az 
idők megítélésében. így alakul ki az ese
mények iránti szellemi fogékonyság, a 
prófétai élőénél. Pál buzdítja a 
korinthusiakat. hogy törekedjenek a pró- 
fétálisra (1 Kor 14,1 39). Erre törekszik a 
Lélektől irányitolt gondolkodás is. Az is 
igaz. hogy az idő megítélése bölcsesség 
dolga. „A bölcs ember tudja, hogy eljön 
az Ítélet ideje" (Préd 8.5). Az idő: megér
teni. megítélni annyit tesz. mint a jelen
kor: benne látni és tudni a Szentlélek 
cselekvő jelenlétében. „Ez! az időt" 
megérteni és megítélni annyit jelent, 
mint meghallani mit üzen a  Lélek a gyű-
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lekezetnck a korszellemről <•' a korszel
lemhez!

t'TÉLÉT W lV íS X

.-t Leiektől vezetett gondolkodású ember 
vallja. bogi az Ítéletnek először Isten há
za népén kel! elkezdődnie ( l Pt -4.17). 
Tudja és vállalja, hogv a/, egyház mai 
ideje egyben mcgitéltctéscnck is az ide
je. Barth és> Thumeysen az evangélium 
újra felfedezését biblikusán egybekap
csolták az egyház cs a világ helyzetének 
Ítéletként ( krízisként) való értelmezé
sével. S ők vállalták az egy ház miatti 
szenvedést az egyházért'

A Létektől irányított gondolkodás 
szukségképfMrn vezet el az egyház- és val
láskritikához. Ezl nem a külső megfigye
lő luivös közönyével gyakorolja, hanem 
inkább a dosztoievszkin felismerésnek a 
jegyében: . Mindnyájan vetkeztek egy 
mái elleni"

rE L fflQ 'yO Q  A  JÓVÓ

A Leiektől vezetett gondolkodás nem új 
önmegtapasztaláshoz vezet, hanem az üj- 
júteremtett személyiség tapasztalatához 
Az új teremtés felfedezéséhez vezet el. 
új. megváltott, krisztusi önmagunkhoz. A 
modem pszichoanalitikus gondolkodói 
az egyént múltja felől akarja megérteni 
Ezzel szemben a penumalológiai gondol
kodás megiilágítju a: egyén ..belső te
rét ", v betölti azt a jövő Ígéretével. Meg
tanítja az egyént arra, hogy Azt magasz
talja, Aki lakozást vett benne. Maraszta
lásra hangolt gondolkodással felkínálom 
magam a jövő számára. A magasztaló 
gondolkodásra hangolt ember nem akar 
egyedül maradni. Az örömöt meg kell 
osztania, ki kell fejeznie. A magasztalás 
közösséget teremt A pneimtatológiai 
gondolkodás lényege szerint „sztm- 
fónikus”, s a célja együtt gondolkodásra, 
egymásra gondolásra, közös dicséret- 
mondásra serkent' A ma sokfelé tapasz
talható Lclck-tclcnség arra indít, hogy 
felfedezzük egymásban azt, ami Tőle 
bennünk van. Csak igv válhat a gyüleke
zet az elesettek felemelésének szent he
lyévé. A gyülekezet tagjai így alkotják 
együtt az új ég cs új töld ígéretet.

A  k a r izm á k  sokfélesége
Hogy melyek a lelki ajándékok, azt elsősorban az. apostoltol tudjuk meg. Részletesen 
felsorolja azokat az ajándékokat, melyek a korinthusi gyülekezetben, a gyülekezet bel
ső bajai ellenire is megvoltak. Ilyen a prófétálás. tanítás, bölcsesség, csodatevő erő. 
gyógyítás, gyámolitás. kormányzás, lelkek megítélése, nyelvek nemei, .i nyelvbeszéd 
magyarázata A felsorolás kapcsán az is kitűnik, az apostol különböző módon értékeli, 
mintegy rangsorolja a lelki ajándékokat Értékelésében irányadó szempont agvüleh  
zet építése. Biztat.» „hasznosabb" ajándékok elnyerését célzó igyekezetre. Ilyen a pró- 
fétálás, mellyel szembeállítva, többféle fenntartást tanúsít a nyelvbeszédet illetően 
„Az. ak: nyelveken szól. nem az embereknek beszél, hanem Istennek, mert -.önki sem 
érti Aki nyelveken szól, magát építi, de aki prófétái, a gyülekezetei építi ' Az apos
tol a nyclvbcszcd adományát is kapta, ,,de mint írja a gyülekezetben inkább akarok 
öt szót szólni értelemmel, tanítás céljából, hogy sem tízezer szót nyelveken" (IKor 
14.2 kk4).

A nyelveken beszélést ne tévesszük össze Péter pünkösdi prcdikálásával (Csel 2i, 
mely a bábeli nyelvzavar bibliai ellenpárja (IMóz III A nyelvbeszéd vagy giosz- 
szólalni az elragadtatott lélek tűláradása, érthetetlen hangokban, összefüggéstelen sza
vakban való megny ilatkozása. Ehhez tolmács kell. olyan vnlaki, aki a lelkek megítélé
sének ajándékát kapta Mindenek rnegpróbálásara, kritikai vizsgálatra van szükség 
( IThcsz 5.21). mert sokféle lélek van. a Szentlélek pedig, aki a lelki ajándékokat adja. 
nem u világ lelke, nem a gyülekezet lelke, nem v alamely keresztyén lelke, hanem Isten 
I elke Már abban különbözik a többi leiektől, hogy a Krisztusban munkálkodó, kien
gesztelő Isten kijelentését kö/íi szerétéiben De ha Isten Lelke szólal meg a nyelveken 
beszélőben, s nem másv alami lélek, akkor is magyarázatra szorul (hcrmcncia glosson. 
I Kor 12.10). hogy épületes lehessen Kxwmthusban a nyelvbeszéd nem építő, hanem 
romboló erővé vált, A hitnél, reménynél, szeretetné' többre tartották a látványosabb, 
feltűnőbb nyclvbcszcdct. Az iránta való lelkesedés elbizakodottsággá, kevélységgé. 
dölytTé fajult. A szeretet kötelékeiből kiszakadt nyclvbcszcd közösségronto. gyüleke
zetét megosztó, zavartkcltő tényezővé vált \  visszaélés veszélye s a gyülekezetépités 
érdeke tette tartózkodóvá Pált. s ez kötelez minket is éber vigyázásra a glosszoláliával 
szemben

Éppen a veszedelmes lehetőségek láttán a teológusok hajlamosak arra, hogy a lelki 
ajándékok ritkább vagy különösebb eseteit az elsó időkre, az ösgyülckczctrc korlátoz
zák. mintha Istennek Lelke lúmc efféle korlátozást. A fyentlclcknck azóta is, ma is van
nak ajándékai, amelyekkel embereket egy Időre vagy tartósan felruház. Többnyire meg
levő természeti adottságokat használ fel. de nincs azokhoz kötve. A lelki ajándékokkal 
ma is az új világkorszak erői törnek be éhbe a világba, s az isteni szeretet éltető melegét 
árasztják. Beszélhctünk-é itt félbeszakadásról''

Igaz. az apostoli kor után a gyülekezeti élet folyamatosságának biztosítása, a gnosz- 
tikus é> külső támadások kivédése végett az intézményes tisztségek szerepe lépett elő
térbe. később már dijlevéllcl ellátva IX- ha minden rendjén megy. a tisztségek betöltői 
is leik; ajándékok, hivatali karizmák hordozol Il iim J.14; 21 un 1,6). Az egyház intéz 
ményessege azonban nem merevedhet bürokratizmussá, mely hivatalos jogi rendjével a 
rendkívüli lelki ajándékok elfojlójává, az élet ellenségévé válik. Ezért az egy házban az 
iskolázott tisztségviselők mellett teret kell engedni az esetleg kevésbé iskolázott kariz- 
matikusoknak. Hadd legyenek kivételes lelki ajándékaikkal a gyülekezeti elet ebreszt- 
gctöi. A fülűitől kapott ajándékok és alkalmak megragadása azonban lelki nyitottságot 
kivan, annak az előítélet mentes tudatát, hogy a lelki ajándékok sohasem típusajándé
kok. hanem az ajándékozó Isten végtelen gazdacsaga szerint sokfélék. Egy dologban 
mégis megegyeznek egymással: sohasem magánhasználatra valók, de nem is egy álta
lunk kiszemelt, zárt kör számára, hanem közhaszonra valók, egyetemes szolgálatra

l>r. Török István

t .  cikkel em lékezünk cgv házunk  kiem elkedő tan ító já ra , ak it a /  Klet l  r»  április II -én, 92 
éve* k o ráb an  h ivo tt haza . S zclltm l-le lk i m agvetése te rem jen  «>k gvümOlcsót hívó 
népünkben, le lkipásztorainkban!

Rudolf Bohrén - Sztrk.
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Pünkösdi imádság
Szentlélek, isten! Te mennyei edes A Ufónk
nak <tí a társunkig, barátim ig és testvé
rünkké lett ‘Jézus •Krisztusnál; Lelke vagy. 
Toíis e l bennünket is. Vigasztalj az egye 
dulletóen es gyászban, bátoríts féíeúntmk 
között. 'Em&keztess Jézus szavaira, es ta 
mts szóim akkor, amikor számot keli ad- 
nunk hitünkről. Tanús Hűséges társakká 
lenni, úgy vigasztalni tgymist, ahogy te vi
gasztalsz. •légy olyan Határozottakká es 
bátrukká Atyánk akaratanak cselekvése 
ben, amilyenekké a tanítványokat tetted. 
Ámen.

A szolgálattevő
Béres Ferenc énekművész ötven éve o „dobogón"

Taijáni- l oth Ida cimbalomművész ottho
nában egyszer egy házi hangversenyen, a 
franciaországi Trouhon város zenerajongó 
plébánosa. Garnter abbé magnetufon-sza- 
lagra vette Béres l-crcnc „Világénekeit". 
Nem sokkal ezután Párizsban egy nem
zetközi társaság zsűrijének, a CIMES-nck 
értékelése szennt első dijat nyert, mint 
zenei kincseket gyűjtő, a magyar művész 
„siker-számaival". Időmúltával a „Virág 
énekek lemeze Magyarországon is meg 
jeleni; napok alatt elkapkodta!;. F.z lett fé
nyes sorsa Béres Ferenc következő leme
zeinek is, az „Ot évszázad magyar dalai
nak és a „Tcbenned bíztunk eleitől fogva" 
című zsoltár es dicséret válogatásnak is.

Idén ötven eve éppen, hogy Béres Fe
renc rokonszenves tenor-hangja megszó
lalt a Magyar Rádióban Azóta aztán sok 
ezer kilométert megtett itthon és szene a 
nagyvilágban az „atomkor igncc". az 
„énekes prédikátor", akiről azt is méltán el 
leliet mondani, hogy „egyszemélyes nem
zeti intézmény" Hiszen a tanyasi isko- 
iáktól a Zeneakadémia Nagyterméig, töb
bet mondok, a templomokig, hallgatták őt 
már sokan, nagyon sokan! Számos gyüle
kezetünk tanúskodhat hálás szívvel erről'

Értő méltatóju. az éicsitéletú jeles iró. 
Kercsztury Dezső egyetlen szóban sum
mázta Béres Ferenc munkásságát: „szol
gálattevő Azért tclibetnláió ez a tömör 
iellcrri/és, mert bár az énekmű vészi pálya 
egymagában is bőven elegendő lenne 
„életműnek", ám a nu művészünk más 
egyébbel ss tetézi tevékenységét, gazda
gítja életrajzát - Szeretett Alma Matere 
iránti hálából megalapította a Sárospataki 
Képtárat, követve Széchenyi példáját, aki

..személyi tulajdonból létesített köztulaj
dont" Arról pedig kinek van tudomása, 
hogy hány fát ültetett mar cl országjárása 
során vértölgyet, törökmogyorót, nemes 
emlék fákat Iht/ánk tájain?! F.s hány diá
kot tani inti „rendhugyó énekóráin”?!

f.s hogy csak úgy kedvtelésből 
zenernuzcológiai kutatásokkal is gazda
gítja a ..szakma" szellemi kincstárát, 
ódon halottas könyvek kéziratai, derek 
régi kántorok kincseket érő följegyzései 
sokasodnak gyűjteményében,

Kérlek, áruld el nekem, mi a te eleied 
eredményeinek titka? kérdeztem tőle 
egy rádiós felvétel szünetében. Nem ha- 
markodul el a választ hosszan elgondol
kodott, úgy mondta: Úgy gondolom, az 
emberek megérzik, mi lakozik az énekes
ben Hogy őszintén szcrcti-c a közönsé
gét. meg az ügyet, amit képvisel.- vagy 
esik pénz-szerzó produkciónak, himeve 
hizlalásának alkalma egy-egy föllépés 
ludod, a lelek valahogy átsüt az előadá
son. ha nem csupán kottát énekel az em
ber.

• ♦ •
Bérét Ferenc a mi szeretett művé

szünk a /.élei embere!
Gazdag éirtútján. sikerekkel megáidon 

művészi iHilyájának ötvenedik mérföldkö
vénél szivünkből kívánjuk, áldja meg őt az 
Úr továbbra is Szerelteivel együtt úgy, 
mint eddig! Hogy még számos éven át h 
hessen sokakat gazdagító és tapasztalhat, 
sa Bibliájának igazát

-A JÓKEDVŰ ADAKOZÓT SZERE
TI AZ ISTEN" (2Kor 9.7)!

Hegyi-Füstös István

A LÉLEK JELKÉPE: 
A GALAMB

Az evangéliumuk tudósítása szerint 
Jézus mcgkereszlelésekor a Lélek „mint 
egy galamb" leszállt ra (Mi 3.16: Mk 
1.10. Ik 3.22: Jn 1,12). Az 536-ban tar
tott konstantinápolyi zsinat a Szentlélek 
„hivatalos jelképévé" tette a galambot. 
Ezt kővetően a / egyházmű veszet gyak
ran élt ezzel a szimbólummal, tóként a 
szószékek felett alkalmazta. Sok refor
mátus szószéken latható ma is. A kö
zépkori egyházban szokás volt pün
kösdkor fehér galambot roptelni a 
templomban istentisztelet alatt, miköz
ben a papok a „Vcni Creator Spiritus'-t 
{ Jövel. Teremtő Lélek) énekeltek. Fz 
a szokás hazánkban is elterjedt a koráb
bi századokban A kódexek feljegyzései 
szerint ez képes beszéd volt az irástu 
dalian néphez arról, hogy „olyanoknak 
kell lenniók az ő életükben, mint az ga
lambnak. mely epe nélkül vagyon, 
ezenképpen valakik akarják venni a 
Szemléiket, haragnak, gyfilölségnck es 
irigységnek epéje nélkül kell őnekik 
lenniók”. Az cg>házatyák szerint a ga
lamb választásánál ősképként az IMóz 
8.8-12-ben szereplő galamb szolgált. A 
koraközépkort templomokban megjele
nik a Szentháromság-ábrázolásokban 
A Teremtő Isten kezéből a Szemléiket 
jelképező galamb száll alá Isten Bárá
nyára. A későbbi századokban szinte 
valamennyi bibliai esemény ábrázold 
sán megtalálható: Urunk megkeres/te- 
lésénél. prédikálásakor, ritkábban a szü
letéskor és a kcrcsztrcfcszítéskor. s ter
mészetesen pünkösdkor Gyakran latha
tó keresztelő-medencéken, valamint a 
hugenotta-kereszten, s egyházi címere
ken. mint pl a Ounamelléki Rcf. Egy
házkerületen is

Maga pünkösd ünnepe a IV. szazad 
óta hivatalos naptári ünnepe a kcrcsz- 
tycr.scgr.ck. amit mindig a húsvet utáni 
?. vasárnapon tartottak meg, kezdettől 
fogva kettős tartalommal: a Lélek kitöl
tésének és az egyház születésének szent 
alkalmaként A név a „pentékoszté" gö
rög szóból származik, melynek jelenté
se 50 nap. s utal a húsvét éjszakája óta 
eltelt 50 napra.

Békefi-Röhrig Klaudia

_________________ 3
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KÖZGYŰLÉSI HÍRADÓ
A MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG 1996. FEBRUÁR 17-1 KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

1. A Közgyűlés «z Elnökség beszámolóját 
köszönettel elfogadj:'

2. A Közgyűlés a Szövetség 1996. évi 
munkatervei elfogadja. Felhívja az 
Elnökséget annak végrehajtására. A 
tett intézkedésekről a legközelebbi 
Közgyűlésnek az Elnökség számoljon 
be.

3. A Közgyűlés a Magyar Reformátusok 
III. Világtalálkozójával kapcsolatban 
a presbiterekhez intézett felhívás szö
vegét elfogadja, mielőbbi széles kör
ben való közzétételét szükségesnek 
tartja.

4. A presbitcrkép/ést kiemelt feladatnak 
jelöli meg a Közgyűlés, egyrészt, hogy 
n presbiterek hitbeli, közéleti, gazdasá
gi és jogi ismeretei növekedjenek, más
részt, hogy a Szövetség a MRL Zsina 
tának. ill. a MRLTZs Elnökségének az 
általuk kén értékelő beszámolót minél 
több tapasztalat alapján készíthesse el. 
Ezen felkéri

az egyházközségek lelkipásztorait, 
hogy mielőbb indítsák meg ott. 
ahol még netn indult meg. legalább 
havi egy bibliaóra keretében a gyü
lekezeti presbiterképzést;

-  az egyházmegyéket és egyházkerü
leteket. hogy évente legalább egy 
alkalommal 2-3 napos himtélyitö. 
közéleti, jogi cs gazdasági ismere
teket nyújtó presbiteri konferenciá
kat, itt. rendszeres bibliaiskolákat 
szervezzenek, ill. ilyenek szervezé
sét támogassák;

- az egyházmegyéket és egyházke
rületeket. hogy fiatal presbiterek 
(pótpresbitcrck) küldésével és 
anyagi támogatásával segítsék elő 
a főiskolai szintű preshiterkep- 
zést.

5. A Közgyűlés felhívja az Elnökséget; 
dolgozza ki javaslatát arra nézve, 
hogy milyen célra és miként lehetne 
„a minden magyar reformáras presbi
ter adjon évente 100 Ft-ot" kezdemé
nyezést felhasználni. Amennyiben le
hetséges, az en-e vonatkozó felhívást 
még a következő Közgyűlés előtt bo
csássák ki. de legkésőbb terjesszék ja
vaslatukat a következő Közgyűlés 
elé.

6. A Közgyűlés a Számvizsgáló Bizottság 
jelentését elfogadja a következők sze
rint

7. A naplófőkönyv, az OTP forgalom és a 
bankszámlakivonatok alapján az 1995 
december 21-i forgalom:

Bank (OTP1 Pénztár:
Bevétel: 2 872 1 8 0 - Ft 2 241471. Ft 
Kiadás: 2 540 653. Ft 2 129 232. Ft | 
Egyenleg: 331 527. Ft 112 2 3 9 .-Ft

8. A Szövetség az OTP-ncl elkülönített 
számlán 500 000 Ft-ot kezel, amely a 
napi forgalmi OTP számlán nem szere
pel.

9. A számvizsgálat napján 1996. január 
18-án a kézi pénztárban 13 200 Ft volt

A Közgyűlés ennek alapján a felmen
téseket az Elnökségnek, ill. az illetékes 
munkatársaknak megadja

10. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik a Szövetség mun
káját anyagilag is támogatták. így 
különösen a Magyarországi Refor
mátus Egyház Zsinatának, az illeté
kes állami és önkormányzati szerve
zeteknek, a jelentős összeggel támo
gató egyházközségeknek, de minden 
tagtársunknak. A/ állami támugutá 
sokról szóló elszámolást a Közgyű
lés elfogadja

11. A Közgyűlés külön köszönetét fejezi 
ki Bállá Tibomcnok, aki a Szövetség 
megalakulása óta végzi a Szövetség 
gazdasági-adminisztrációs munkáját 
és most megválik Szövetségünktől 
Amikor kiváló és áldozatos munkáját, 
valumint a Közgyűlés köszönetét 
jegyzőkönyvünkben megörökítjük, 
akkor egyidejűleg Bulla Tibomc test
vérünket Szövetségünk tiszteletbeli 
tagjának megválasztjuk.

12. A Közgyűlés az 1996. évi költségve
tést az előterjesztésnek megfelelően 2 
766 000 Ft. azaz kétmillió hctszázhai- 
vanhatezer Ft bevételi és ugyanakkor 
kiudási főösszeggel elfogadja Utasít
ja az Elnökséget a legszigorúbb taka
rékosságra.

13. Felkéri az Elnökséget, hogy a Szövet
ség forduljon a Magyarországi Refor
mátus Egyház Zsinatához, az állami 
cs az önkormányzati szervezetekhez, 
hogy a Szövetség munkáját ez évben 
is segítsék elő anyagi támogatásukkal 
ts. Ugyancsak felkén az egyházme

gyéket és a gyülekezeteket, hogy ado
mányaikkal támogassák a Szövetség 
munkáját, különösen is - a mim arra 
már utalás történt a presbiterkep- 
zést. E. tárgyban a Közgyűlés jóvá
hagyja az 503 ezer Ft működési, ill 
275 ezer 1 1  céltámogatási összegre 
benyújtandó pályázati dokumentu
mot.

14. A Közgyűlés sajnálattal veszi tudo
másul. hogy a Presbiter lap árát 50 
Ft-ia kell tetemein: a nyomdai papír
áruk emelkedése miau. továbbá azt 
is. hogy ennek ellensúlyozására 
1996-ban csak 5 lapszámot tervez a 
szerkesztőség. Azt viszont helyeslő- 
lég veszi tudomásul, hogy a harma
dik lapszámot a Hl. világtalálkozó 
ügyének szentelik.

15. Felhívja az Elnökségei, hogy vizsgál 
ja meg milyen megoldással lehet a to
vábbi áremelést elkerülni, ill mérsé
kelni

16. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki 
Bekeli Lajos főszerkesztő önzetlen és 
kiváló munkájáért. Kovács Gábor 
nyomdaigazgató úrnak, és munkatár
sainak u Presbiter c. lap érdekében ki
fejtett láthatóan eredményes fáradozá
saiért.

17. Az alapszabály-módosítást a Közgyű
lés az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja és az ezzel kapcsolatos jogi 
eljárás megindítására az Elnökséget 
felhívja

18. Figyelemmel az alapszabály-módo
sításra elhatározza a Közgyűlés, 
hogy jelen Közgyűlésen megválaszt
ja az ügyvezető elnököt a legköze
lebbi általános tisz.tujításig. vagyis 
egy évre.

19. Elhatározza a Közgyűlés, hogy 
amennyiben új főtitkárt is kell válasz
tani. akkor azt két évre választja, hogy 
a vezetésben a folyamatosság biztosít
va legyen.

20. Figyelemmel az alapszabály-módosi- 
tásra. a szövetségi általános tisztúj i- 
tást 1997 március 31-ig le kell bo
nyolítani. Addig a Szövetség jelenle
gi tisztségviselőit tisztségükben meg
erősíti.

21. Az alapszabály-módosításnak megfe
lelően a jövő évi általános tisztujitásra 
jelen Közgy űlésen jelölő bizottságot 
kell választani.
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R é s z l e t  a z  ü g y v e z e t ő  

e l n ö k i  j e l e n t é s é b ő l
..Hallgatni A Szövetségben is lehetne 
indítani egy műsort, melynek címe 
lenne" hallgatni nehéz. „Ahogy idő
södünk. úgy egyre bőbeszédűbbekké 
válunk, pedig a közmondás úgy tartja: 
..hallgatni arany" Környezetünkben 
nagy a bábeli hangzavar, hiánycikk a 
csend G yőzelm es keresztyén életet 
csak az tud élni. akinek a felszínen 
zajló viharok közt is a szive mélyén 
csend honol A szív a csendben az Or
ra figyel. Első javaslata, hogy szolga
társai növeljék duplájára az Ige 
hallgatására fordított időt.

M eghallgatni: Hallgatni mindenki 
tud. de nem biztos, hogy mindenki k: 
tudja várni azt az időt, amikor m eg
szólal az Üzenet. Ezért a második ja-

Isten beszéde alapján az egyházkor
mányzás fő elvei ezek:

I. Krisztus a feje, a Királya az Egy
háznak. Az Egyház nem demokrácia, 
sem köztársaság, hanem királyság, 
abszolút monarchia, melyben semmi 
és senki tekintélyének nem lehet j e 
lentősége. hanem egyedül csak a 
Krisztusénak. Ézs 33.32.

2 Ezzel íügg össze az a másik elv. 
hogy ti. Krisztus nemcsak közvetle
nül kormányozza Egyházát, hanem 
közvetve is: emberek által. E végből 
állította be a kormányzó-tisztséget. A 
Szcntirás presbitereknek, véneknek 
nevezi c tisztség viselőit. ..akiket a 
Szentlélek vigyázókká tett az Isten 
anyaszentegyházának legeltetésére”, 
jó l forgolódó presbiterekről beszel, 
I l im  5.17. Isten által az Anyaszent- 

egyháznak rendelt kormányokról, 
IKor 12,28; a megkötés és megoldás 
hatalmával ruházza lel őket, Mt 18.18 
s m egköveteli a gyülekezetektől, 
hogy „elöljáróiknak engcdclmeskcd-

vaslat: A halló csatornákat tisztán 
kell tartani. Istennek mindig van ak
tuális üzenete népéhez. Az üzenet a 
fölön keresztül jut a szívbe. Ne csak 
hallgatói, hanem az Ige befogadói le
gyünk!

Bizonyságot tenni: Egyházunknak 
szüksége van hitvftlló, bizonyságot te
vő presbiterekre. Hiteles tanúkra. Hi
teles tanú az, aki az Úr megváltott 
gyermeke, bizonyságot tesz alkalmas 
és alkalmatlan időben. Hallja az Úr 
hangját és azt tovább adja.

*
A missziói szolgálatról: ezt Vándor 

Gyulával együtt látja cl Tahiban 
1995 V ili 31. és IX. 2. között volt

jenek és szói fogadjanak". Zsid 
13.17.

3. A harmadik elv pedig abban áll. 
hogy a kormányzói tisztség, mint 
amellyel Krisztus folytatja királyi 
kormányzását minden tettében, az Ő 
Igéjéhez, van kötve: szóval nem sza
bad önkényesen kormányoznia.

4. És végül a negyedik elv: hogy ti 
az Úr az első  pünkösdön kitöltvén 
Szemléiket az övéire: felnőtté, érett
korúvá tette már az első gyülekezetét 
és igy a többieket is mind a világ vé
géig; tehát nem szabad a gyülekezetei 
éretlennek tekinteni és mint olyat kor
mányozni. sem pedig a gyülekezetnek 
nem szabad megtűrni azt. hogy űgv 
kormányozzák, mintha meg nem érett 
volna meg az önkormányzásra. Enge
delmeskednie pedig csak a Krisztus
nak szabad.

W. Ueyns
(A szerző  .. Református Dogmatika " 

c. munkafából)

nemzetközi presbiteri konferencia. 
Mind a négy egyházkerület megtartot
ta a maga presbiteri konferenciáját, 
melyeken a Szövetség képviseltette 
magát Egyházmegyei presbiteri kon
ferenciát 12 egyházkerületben tartot
tak Négy külföldi egyházkerületben 
voltak testvén találkozón Részt vet
tek a Magyar Református Egyházak 
Tanácskozó Zsinatának alakuló ülé
sén. továbbá reszt vettek a magyaror
szági Zsinat ülésein. Képviseltette 
magát a Szövetség a társszervezetek 
ülésein. Zsinati határozat alapján 
megkezdték a háromszintű presbiteri 
képzés előkészületeit".

Halta Tibor

A közösség áldása 
Zsolt 133

Isten ajándéka 
Közösségben élni.
Egymást építeni 
Szendéiben lenni

Vagy áldás, ha egymást 
Tudjuk erősíteni.
Egsmásl elhordozva , 
Gyarapodva járni.

Jézus adja bőven 
Ő  <ll van közöttünk 
Kegyelme, s  Igéje 
Az áldott mértékünk

Csak oda küld áldást.
Életet örökké.
Megszentelt népével 
Dicsérjük örökke

Szabados Gyula 
Soszvaj

/ t v  e g w  h z íx k o n tis íz i '  y z ő s  f ő  e f i o i
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EGYHÓZKERÖLETI PRESBITERI KONFERENCIA -  NAGYKŐRÖS
1996. március 30-án 16. alkalommal került 
sor u Dunamelléki Református Egyházke
rület éves konferenciájára, első alkalom
mal Budapesten kívül. A konferencia té
mája a presbitert képzés volt. A nagykőrösi 
színhely választását az. is indokolta, hogy 
1995. ősze óta in folyik a presbiterek szer
vezett. 2 eves képzése a KORÉ Tanítókép
ző Főiskolai Karán Frre a konferenciára a 
Dunáméi léki Egyházkerületből is mint
egy 650 presbiter testvérünk gyűlt össze a 
gyülekezet ősi templomában.

A konferenciát Szabó (7alva bács-kis- 
kunsági esperes áhítata nyitotta meg 

Vagy Fen ne József a Presbiteri Szö
vetség elnökének, valamint Dr. Toros 
László nagykőrösi főgondnok köszöntője 
után Pétéről Dániel pécs-belvárOsi leik: 
pásztor a gyülekezeti presbiteri bibliaórák 
cáljáról és fontosságáról szólt. Ugyancsak 
e témakörről beszélt Kiss Csongor, a váci 
gyülekezet presbitere is. Bállá Tibor, a 
Presbitert Szövetség ügyvezető elnöke 
már n középszintű, az egyházmegyei 
presbiteri konferenciák, illetve képzés je
lentőseget ismeretté

Pál Jenő kecskeméti presbiter szintén 
az egyházmegyei konferenciák hasznossá
gát taglalta. A nagykőrösi presbiteri konfe
rencia érdeklődéssel kísér előadását Mag}' 
István főigazgató tartotta az 1995-ben 
megindult nagykőrösi 2 eves felsőfokú 
presbiteri képzés eddigi tapasztalatairól, 
céljairól.

A Presbiteri Szövetség felhívását meg
érve. egyházközségünk 1996. január 
27-e és március 9-c között alapfokú to
vábbképzést tartott presbitereinek.

Nemrég tragikus hirtelenséggel el
hunyt lelkipásztorunk. Farkas Zoltán 
helyébe új lelkészházaspárt választot
tunk Kádár Fennie és felesége, hzlay 
Éva személyében Az ő segítségükkel az 
volt az első dolgunk, hogy a presbiteri 
testületet újjáválasztottuk. Egy körlevél
ben arra kértük őket. hogy nyilatkozza
nak: vállalják-e továbbra is a szolgála
tot. vagy korukra, egészségi állapotukra, 
esetleg egyéb szempontjaikra való te
kintettel nem újítják meg tisztségüket

Hangsúlyozta: az elhangzott alap kő 
zép- es felsőfokú jelző nem minősítés ha
nem a jelenlegi presbitériumok összetéte
le igen heterogén, eltérő, a presbitereket 
tanultságuknak megfelelően szólítjuk 
meg és hívjuk'

1995 novembereben 19 hallgatóval 
megindul: a kétéves presbiteri képzés első 
évfolyama.

A kétéves képzés első éve az alapozó 
se Itt 3  fö tantárgyak, amelyekből rend
szeres beszámolók, illetve vizsgák van
nak: ó -  és Újszövetség, pszichológia, 
egyházi ének és zene, egyháztörténelem, 
dogmatika, etika.

A második év u speciali/ációnak az 
eve, amikor a hallgató a maga szolgálatá
nak. illetve érdeklődésének megfelelően 
választ témát. Ez egyrészt lehet elméleti 
diaköniai, katekétikai, lelkigondozás, 
másrészt gyakorlati, gazdasági ismeretek, 
jogi ismeretek, egyházi kormányzás, illet 
ve vezetés.

A kétéves képzés szakdolgozat (diplo
mamunka) megírásával és záróvizsga le
tételével ét véget, amelyet az ünnepélyes 
kibocsátás fog követni.

Mire jó a kétéves un felsőfokú képzés1
Reménység szerint a végzős hallgatók 

közül néhányan főállásban is egyházi al
kalmazásban fognak dolgozni, akár mint 
diaköniai munkások, avagy hivatali mun
katársak, akik a gazdasági-pénzügyi fela
datokat látják cl egyházközségükben

Hála Istennek, kevesen mondtak le a 
megbízatásukról, de akik mégis, azok
nak a helyére újakat, jobbára fiatalabba
kat választottunk. Főgondnokot, gond
nokot. pénztárost és más tisztségviselő
ket bíztunk meg a presbiténum munká
jának összehangolásával, eredménye
sebbé, sikeresebbé tételevei.

Hátra volt még azonban az a felada
tunk, hogy megválasztott testvéreinket 
felkészítsük a tőlünk telhető módon 
szolgálatuk eredményes ellátására. Frre 
volt hivatott a továbbképzés.

A végzett presbiterek, gyülekezeti 
munkások a lelkipásztorok közvetlen se 
gitői. munkatársai lehetnek! Ez igen fon
tos a jövő egyhaza szempontjából

Nagy István főigazgató előadásához 
Tóth Isnán. a presbiteri képző első évfo
lyamos hallgatója szólt hozza

* « «
A konferencia az ebédszünet után cso

portos megbeszéléseken folytatta munká
ját. Ezen szóba kerültek a presbiteri szol
gálat lényeges kérdéséi

A konferencia úrvacsoraosztásos isten
tisztelettel zárult, ahol dr. Fodor Fen ni 
nagykőtöst lelkipásztor a II. Mózes 
15.22-27 alapján szólt a presbiterekhez 

A nagykőrösi presbiteri konferencián 
részt vett Jr Hegedűs Lóránt dunamcllc- 
ki püspök, a Zsinat Iclkés/i elnöke is. 
Mind a csoportos beszélgetésen mind 
pedig a záró istentiszteleten a püspök 
hasznos igei útmutatást adott presbitere
inknek'

Köszönetét mondunk a Presbiteri Szö
vetségnek e szép konferencia megszervc- 
zcsccrt. igv dr. Ritoók Pál főtitkárnak, 
Bulla Tibor ügyvezető elnöknek is! Java
soljuk. hogy a következő években a 
nagykőrösi szép példa után váltakozó 
helyszíneken, illetve gyülekezetekben le
gyen az cgyhá/kerületi presbiteri konfe
rencia!

Kolossáry Bálint

Mi 8 témát dolgoztunk fel 7 hét alatt, 
ebből a továbbképzés zárásának napján 
(máre. 9.) csendesnap keretében 2 témát 
vitattunk meg (Ezt a napot egyébként is 
ünnepélyesebbre terveztük a túbbincl. 
ezért mentünk Bodrogolasziba, a pataki 
Kollégium kastélyépületébe és teológiai 
tanárokat is azért hidunk meg. hogy a ne
hezebbnek tűnő témaköröket ők fejtsék 
ki. A tanfolyamot istentisztelettel és úrva- 
csoravétellel tettük ünnepélyesebbé.)

A továbbképzés témaköreit Papp 
Vilmos: Légy kőszikla.1 c. rendkívül

Presbiteri továbbképzés
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KINCSES KOLOZSVÁRTÓL -  MAROS-SZENTKIRÁLYIG
A tajtckozó Körös partján kaptat a vo
nat a Királyhágóra. Felietekkel küszkö
dik a gyenge áprilisi napsugár. A 
V légy ásza a Vigyázó még méltóság
teljes feher öltözetben őrzi Erdőéivel. A 
kénekben már s/oigoskodnak az embe
rek Ámde mire Bánfihtmyadra érünk, 
megered a havaseső. Kos Károly szia 
nai Varjúvára környékén már öss/etúg- 
gö hótakaró fedi a tájat. Talán túl korai 
az ültetés? A hótakjrő alatt azonban 
dolgoznak a gyökerek Egy hét múlva 
már 7sendült a táj.
Kolozsvár cs Marosvásárhely között 
négy egyházmegyében hat konferenciai 
szolgálat vár az utasra. (3 presbiteri. I -1 
lelkész-, nöszövetségi-. es ifjúsági.) Né
hány gyülekezeti szolgálat is adódik.
Or. C'siha Kálmán püspök igehirdetése 
csakúgy, mint Papp Vilmos kőbányai 
lelkész előadása a lelkész és :t presbiter 
munkatársi kapcsolatáról szol. Nagy 
hangsúlyt kap az a tény, hogy szolgála
tunkat hamarosan a magyar honfogla 
lás 12. évszázadában folytatjuk. Az el
ső század végeztén a nyugati keresz- 
tyénség fele tájékozódtunk. Fel evez 
reddel később a reformáció Isten-adta 
megújító kegyelmét fogadtuk el Itt Er
délyben Budai Nagy Antal huszitái ké
szítették elő a lelki talajt: visszaadva a 
Bibliát cs a kelyhet népüknek Ezzel 
kezdték a feudalizmus bontását. Most 
újabb te! évezred után a presbiteri szol

gálatnak kell megújulnia Az első pres
bitereket tekintve több mint három 
évezreddel ezelőtt azt mondotta Isten 
embere. Mózes „Vajba az Úrnak min
den népe próféta volna!” (4Mózcs 
11,29).
Csanádi Imre nagyjelentőségű versére 
hivatkozva (Egy hajdani templomra) 
igy szólította meg az előadó a jelenle
vőket: ., I isztclt Országgyűlés!” A pres
biter ugyanis nem magánkedv lelésből 
elöljáró, hanem Isten megbízásából 
egyháza örallója. Azaz felesége, gyer
mekei. rokonai és egész környezete ve
zetője, oliaimazója.
A teendők százai közül négy kapott na
gyobb hangsúlyt. A honfoglalás 1100 
évében:
1. Építsen minden presbiter otthon és 
gyülekezetében valamit. Legyen az 
akár egy új kapu, vagy néhány méta 
járda. A munka elkészültével állítsa oda 
gyermekeit, unokáit gyülekezetheti az 
ifjúságot, s mondja cl részletesen: ..ez 
honfoglalásunk I UK), evében Isten irán
ti hálából cpiilt a jövendőnek!”
2. Kezdjenek újabb gyülekezeti szol
gálatokat. Ahol nincs szervezzenek 
énekkart, vagy színjátszó csoportot, 
cserkészcsapatot, vagy akár raj/körL 
Mindenkeppen ..vessenek”, a jövőt 
építsék.
.3. Környezetükben terem tsenek  
..életparti” közvélem ényt. Legyen

már vége a sok siránkozásnak. Aszoci- 
alista lakások valóban szűkek A mun
kanélküliség nyomasztó. A pénztelen
ség nem őröm. A világ olyan, amilyen! 
Ámde ebben j világban is Isten aján
déka az élet. ..Anyaméh gyümölcse: 
jutalom!"( 127. zsoltár). Nem a múlt 
történelmi igazságtalanságai felett kell 
siránkozni, hanem az országot ..belak
ni-'. Hajdanán az anyák igy bocsátot
tak férjhez leányaikat: „Egyet az apá
nak. egyet az anyának, egyet pedig a 
hazának. A negyedik pedig Isten aján
déka."
4. A presbitériumokon belül és a gyü
lekezetek között az egyetértést, össze
tartást kell erősíteni. Mindenesetre 
jobb mezítláb a mennyországba, mint 
cifraruhástul a pokolra menni 
Hasonló gondolatok hangzottak el a 
nőszövetségi és ifjúsági összejövetele
ken Kiegészítve azzal, hogy ha a jubi
leumi esztendőben 100.000 ..terven fe
lüli" gyermek születik, ez 20 év múltán 
50.000 uj magyar családot jelent’ Ez
zel ismét „belaknánk" hazánkat, s talán 
éppen új Arany Jánosok cs Jókai Mó
rok. Wesselényi Miklósok születhetné
nek.
Az egyik gyülekezetben az előadó 
..kénytelen” volt megígérni, hogy 
resztvesz a l l .  „terven felüli” gyermek 
keresztelőjén Ámen!

Pupp Vilmos

Sátoraljaújhelyen
hasznos könyvére alapoztuk, de nem 
ragaszkodtunk az általa ajánlott téma
körökhöz. Azokat hogy úgy mond 
Kim sajátos igényeink -./érint állítot
tuk össze. Előadóinkat felkérés cs ön
kéntes vállalás szerint magunk közül 
válogattuk ki. meghagyva kmck-kinek 
azt a lehetőséget, hogy felkészülés 
közben hasznosíthassa a saját művelt
ségét, tapasztalatát, olvasmány-élmé
nyét. stb.

Összejöveteleinket hetente egy alka
lommal. szombaton délután tartottuk.

utána közösen részt vettünk a szombati 
szokásos 5 órai istentiszteleten.

A tapasztalatok birtokában ma már 
örömmel mondhatom el. hogy felkért 
előadóink egymást felülmúlva igen 
m3gas színvonalon tettek eleget megbí
zatásuknak. (A tanfolyamon elhangzott 
előadások szöveget megőriztük, az ér
deklődők rendelkezésére tudjuk bocsá
tani.)

A tanfolyam sikerét az is bizonyítja, 
hogy egy-cgy összejövetelünkön a 
presbitérium döntő többsége jelen volt

(30-35 en) cs más érdeklődök is részt 
vettek.

A továbbképzés hatását természete
sen nehez volna lemérnünk. Hisszük 
azonban, hogy az Úristen ezt is nyil
vánvalóvá teszi munkánkban. De 
hogy ez a tanfolyam is segített egymást 
jobban megismernünk, kapcsolatainkat 
szorosabbra fűznünk. tetterősebb kö
zösséggé. talán még jobb barátokká is 
válnunk az már ma is nyilvánvaló! 
Legyen áldott ezért Istenünk!

Sarkadi Antal 
főpondnok 

Sátoraljaújhely
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A  III. Magyar Református Világtalálkozó elé 
Erdély, Partium — 1996 augusztus 3-10.

A lelkipásztorképzésről
Gyulafehérvár —  Nagyenyed 

—  Ko lozsvár

léke; ezt, mint 
érzelmi motívu
mot nem lehet 
nyom on követ
ni. de talán ez 
halott legtöbbet 
az iskola m eg
maradásában.

„B u jd o só  fő isk o la ’". Zaklatott 
története miatt illik reá ez a név.

A fejedelm i alapítás. 1622-ben vi- | 
Iáéra >.ött „Erdély legszebb szülötte, 
a református kollégium" (Szász Ká
roly). Ekkor. Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem uralkodása idején határoz
ta el az országgyűlés a gyulafehérvá
ri collcgium  academicum felállítását. 
A  fejedelem birtokadományokkal és 
pénztőkével anyagi alapot vetett ne
ki, majd külföldi tanárokat hivott 
meg. iskolatörvényt szorgalmazott, a 
lelkipásztoroknak és  családtagjaik
nak nemesi „armálist” adott. így ko
lozsvári teológiánk közel négyszáz 
eves múltra tekint vissza.

A 17. század első felében több je 
les külföldi és belföldi professzor ta
nított a kollégiumban. Ők alapozták 
m eg az iskola hírét és tudományos 
színvonalát: Opitz Márton. Alstcdius 
János Henrik. Bisterí'eld János Hen
rik. Piscator Lajos nemet teo lógu
sok, Basirius Izsák angol prédikátor, 
a hazaiak közül pedig Keresztúri B í
ró Pál, Geleji Katona István. Apáczai 
Csere János és mások. Bethlen Gá
bor kollégium a autonóm  főiskola  
volt. de fővédnöke maga az egyház 
lett: az egyház szolgálatában állott, 
az egyháznak képzett lelkipásztoro
kat, F.z a két vonás az iskolai sza
badság cs  az egyházi elkötclezcs 
egész külső történetén végigkísérte 
az iskolát. Gyulafehérvártól a mai 
kolozsvári teológiáig. Egy harmadik 
jellemzője a fejedelm i alapítás cm -

1658-ban tatárdúlás miatt m ene
kült a kollégium  Gyulafehérvár kör
nyéki falvakba, majd Kolozsvárra. 
Apafi M ihály fejedelem  1662-ben  
Nagyenycdre telepítette az iskolát, s 
több mint kétszáz éven át ott is mű
ködött.

1704-ben T icge császári z.sol- 
dosvezér labancai gyújtották fel a 
várossal együtt. A tanárok és a diák
ság éveken keresztül a fejedelmi bir
tok különböző falvaiban, egy ízben 
pedig nyolc hónapon át! a 
felcnyedi erdőben húzta m eg magát 
A helyreállítást, a 18. századi épít
kezéseket az angol protestánsok ál
tal szervezett gyűjtés tette lehetővé. 
A z angol adomány kamatjai közel 
két évszázadon át pótolták a fejedel
mi alapítványok időközben leapadt 
jövedelm eit.

1849 januárjában a felkelő-romá
nok felégették a kollégiumot, nagy- 
értékű könyvtárát cs gyűjteményeit 
jórészt megsemmisítették. A szabad
ságharcot m egtorló Habsburg ura
lom megtiltotta az akadémia újrain
dítását.

1854-ben csupán lelkészképző  
főiskolaként, mint I hcológiai Aka
démia indulhatott újra s egyelőre ez 
is az épületek helyreállításáig a 
k o lozsvári reform átus k ollég ium 
ban kapott helyet 1862-ben végre

ism ét F.nycdrc költözhetett az aka
démia, s itt működött 1896-ig.

K nycdről K olozsvárra. A z enye- 
di újraindítással egy id ős az az e l
gondolás, hogy Kolozsvárra helyez
zek az egyház főiskoláját. F,zt sür
gette az a körülmény, hogy ott 1872- 
ben m egnyílt az állami tudomány
egyetem.

S zász D om ok os püspök (1885  
1899) teljes tekintélyével támogatta 
ezt u tervet H osszas egyházpoliti
kai harcok után az egyházkerületi 
k özgyű lés 1893-ban kim ondta, 
hogy az enyedi akadém ia m eg
maradván. fel kell állítani az „Erdé
lyi E vangélikus-R eform átus E gy
házkerület T heológiai Fakultását"
1894 tavaszán megkezdték mosta
ni helyen, az akkor m eg beépítetlen 
Trenesin tér északi oldalán az 
építkezést

A  fakultás 1895. szeptem ber 15-
cn megnyitotta kapuit. Az 1895-96- 
o s iskolai évben az enyedi akadémia 
is működött m ég, de azután már 
csak gimnáziumként clt tovább.

Mi volt az az erő, am ely  nem  
csupán túlélni c s  megmaradni seg í
tette a „bujdosó" iskolát, hanem  
kettős célk itűzését: a tudom ányos 
képzést é s  az egyh ázi szo lgálatot 
m egvalósítan i ösztönözte?  Erre a 
kérdésre csak a mottóul felirt zso l
tárral válaszolhatunk. Ahol a le l
kekben gyökeret vert az a hitbizo- 
nyosság, hogy Isten a mi otthonunk 
és erős várunk, ott a hajléktalanság
ban is „nem zedékről nemzedékre" 
száll Ige szerinti parancsként „a 
tem plom  cs  az iskola" iránti fe le 
lősség.

(Folytatjuk)
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H asznos tanácsok

G yü/ekezet/utak szervezése
H ogyan szervezzünk és vezessünk  
gyülekezeti utakat? A közlekedés 
m cgkönnycbbcdcsével nagyszerű  
lehetőségek nyíltak Isten népe előtt 
A m i egykor Pül apostolnak, vagy  
akár m últ századi elődeinknek fá
rasztó, áldozatos vállalkozás volt. az 
manapság könnyedén m egoldható. 
Pál apostol hónapokig tartó útja ma 
néhány óra alatt megism ételhető Az 
utazás a ..m ozgó egyház” életfor
ma, az egyház lényeges ismertetője- 
le. A m isszió  csak a „m ozgó egy
ház" keretében valósítható meg. Saj
nos egyházközségeink e téren is a 
lehetőségek  m ögött kullognak. F.z 
viszont arra utal. hogy ad ó sa i va
gyu n k K risztu snak  a  m isszió i p a 
rancs teljesítésében

M ivel a m isszió a presbiter egyik  
legfontosabb  szolgálata , ez  alka
lommal a m issziói utak, a gyüleke
zet; utazások szervezéséről szeret
nénk gondolatainkat, tapasztalam in
kát megosztani M indenekelőtt egy  
fontos szempont; gyülekezeti utak 
szervezésekor ne „kirándulás"-ró! 
beszéljünk. U gyanis nem azért in
dulunk. mert otthon nem találjuk 
helyünket, dolgunkat. Nem  is idő
töltés kedvéért indulunk E g yh á 
zunk nevében indulunk jó szo lg á la ti 
útra,

Fontos, hogy ismerjük a szerve
zés és vezetés technikáját. Nem  elég  
elkezdeni a szervezést, be is kell azt 
fejezni. (A hazaérkezést követő he
tekben!) S nemcsak szervezni kell. 
de vezetni is tudni kell, hogy min
den pontosan, célszerűen menjen. S 
főleg mindenki jó l is érezze magát. 
A : utazás gazdája  a  presbitérium  le
gyen  Akár egy. akár két-három, de 
jól összedolgozó presbiter tervezhe
ti. szervezheti é s  vezetheti az utat. 
Olyanok vállalják csak. akik határo 
/.ottan tudnak vezetni, s hajlandók 
minden tekintetben alaposan felké
szülni.

M ikorra  tervezzük  ú tja in ka t? A 
legelőnyösebb hús vél és reformáció  
ünnepe között F.z nagyjából egybe
esik a nyári időszám ítással. Falusi

eklézsiában tudjuk, hogy mikor van 
ültetés, kapálás, szüret, stb. -  váro
son nagyjából ismerjük a töm ege
sebb szabadságok időponttal. Erre 
ne tervezzünk semmit fontos, hogy 
az útitervek 4-5  hónappal korábban 
elkészüljenek. A z útvonalat valami
lyen módon minden részletében e lő 
re m eg kell ismerni. (H a szem élye
sen narn is. de útikönyvből minden
képpen.) Indulás előtt egy hónappal 
már ne változtassunk terveinken  
sem m it, sőt minden résztvevő kap
jon rövid programot

M ilyen utakat tervezzünk?
1. Testvérgyülekezeti kapcsolatok. 

Így valósithatjuk m eg hitvallásun
kat; „H iszek egy, egyetem es, ke
resztyén anyaszentegyházat, szen 
teknek cg y csség c t.. ” Készüljünk 
műsorral. H iszen egym ás építésére 
találkozunk. A  testvérgyülekezetet 
eleve viszontlátogatásra vátjuk, akár 
abban az évben {ha tavasszal m e
gyünk), akar másik évben így  a sze 
m élyes ismeretség ápolására is lesz  
alkalom.

2. E gyháztörténeti utak. ünnepé
lyek. N ev eze tes  h elyszínek  (V i
zsoly. Kolozsvár, forda. stb .). neve
zetes szem ély iségek  szü lőhelye, 
vagy sírja (p l. K elem én Tompa M i
hály működése. Eger: Gárdonyi G é
za sírja, Budapest; Kossuth, Arany. 
Vörösm arty stb. sírja. K om lód  
Pálóczi Horváth Ádám, Komárom: 
Jókai szü lőháza). Történelm i em 
lékhelyek: Mohács. Szigetvár, Bu
da. Debrecen, Sárospatak, sth. Ilyen 
utakra 3 -4  koszorút viszünk m a
gunkkal. hogy ének és  igeo lvasás  
után elhelyezzük  őket. A  lehetősé
gek száma: végtelen

3. D iaköniai utak. Fgy-cgy szere
tetotthon meglátogatása során nem 
csak súlyos emberi kérdésekkel is
merkedhetünk m eg, de a seg ítség  
módját is megtudhatjuk,

A z utak időtartam a : Fzek lehet
nek I -2-3 naposak. A hosszabb uta
kat azonban csak már je len tő s ta
pasztalatok birtokában szervezzük. 
A v ezető  könyvekből is alaposan

készüljön  fe l. írásban rögzítve az 
eg y es útszakaszok időtartamát. 
Rendkívül fontos, hogy se ténfer- 
g és ne legyen  („M it cs in á l
junk ...?"), se rohanásból ne álljon 
az út. M enetközben is már jó  előre 
hívja fel a figyelm et a látnivalókra 
anélkül, hogy agyon bcszcln c az 
utasokat.

Az utazás különösen a visszaút
„csendcsnap" tartására is alkal

mas Flénekclhclünk 15-20 éneket 
(É neklés közben gyorsan telik az 
idő!). Természetesen csak közismer
teket l egjobb az első  verseket két
szer elénekelni. (E lőször ..leesik  a 
tantusz". m ásodszor m ár fo lyék o
nyan m egy.) M indig lesznek olya
nok. kiknek a közismert énekek kö
zött is akad ismeretlen. Számukra ez 
énektanulás.

O tthonunkhoz k özeled ve de 
már 20-30  kilométerrel korábban 
a vezető  röviden foglalja ö ssze  az 
utazás élm ényeit, tapasztalatait, 
hogy a sok élm ény rendeződjék. 
Szokásunk, hogy ezt az összefog la 
lást a Himnusz, vagy a Szózat ének
lésével /árjuk Kb. ekkor érkezünk 
haza. (Voltaképpen ezzel köszönt
jük otthonunkat.) N agyon jó  az, ha 
valaki fényképeket készit. esetleg  
videózik . N agyon sokan albumba 
gyűjtik, s  már gyermekeiknek mu
tatják az egykori gyü lekezeti utak 
fényképeit Ha videó készül, a rákö
vetkező tél egyik vallásos-estjén be
mutatható. s mindenki által újra át
élhető az út.

M ivel 45-50 gyülekezeti tag 1-2- 
3 napig összczártan cl, ezek az utak 
összekovácsolják a gyülekezetei. In 
van  idő a beszélgetésre. Nem  is 
szó lva  a z  egym ás m egsegítéséről. 
Fontos a c so p o rt ö ssze té te le . Mi 
m indig ragaszkodunk ahhoz, hogy 
gyerekek, felnőttek, idősek aránya 
l /3 - l  '3 legyen  Ez a term észetes 
családmodell. így újra összeszoknak  
a nemzedékek. A gyülekezet anyagi 
seg itséget nyújt időseknek, hogy  
unokáikat hozhassák

- p - s
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Ma már kevesen emlékeznek Buda- 
pcst ama je llegzetes református 
templomára, m elyet a kommunista 
erőszak megsemmisített. A Thököly 
út és a Dózsa György út keresztező
désénél állott. F templom cs gyüleke
zet presbitere volt dr. Batiz Dénes. A 
templom ot m egsemmisítettek A 
gyülekezetét eldugták a zsinati iroda 
székhazába. Batiz Dénes életművet 
törtek-zúzták, de megsem m isíteni 
nem tudták A magyar és keresztyén 
ifjúság hűséges őre. nevelője volt.

Tisztelői úgy beszélnek róla. mint 
Jézus Krisztus jó vitézéről, Ó maga
magát lelem ényes anagrammájában 
igy értelmezi:

Mielőtt életútját és szolgálatát be
mutatnánk a mai presbiteri karnak 
abban a reményben, hogy példája kö
vetőkre talál -  idézünk saját cikké
ből. Ez az „É bresztő"  1935 szép 
temberi számában jelent meg Címe: 
„Atudott ifjú életem áldásai"

„Amióta mindenemet Istenének 
tudom, azóta sorra szentelődnek meg 
a rcám bizott javak. Megtanultam, 
hogy Isten jövedelm em ből tulaj
donjogának elismerésére azt kíván
ja. hogy annak legalább egy tized ré
szét közvetlenül az Ö dicsőségére  
fordítsam.

Amióta ezt gyakorlom több mint 
10 éve megszűnt fölöttem . 1  pénz 
hatalma é s  jövedelmem másik kilenc
tized része is megszentelődötl. Meg
tanultam továbbá, hogy Isten időm
nek m cgszcntclódése érdekében 
igényt tan annak legalább cgyhelcd  
részére. Azóta nincs számomra 
„hosszú unalmas vasárnap délután". 
Ezzel szemben idom csodálatos gaz
dagsággal múlik felettem es megta
nultam végűi, hogy testem cs lelkem 
egészen az Istené Áron vett meg a 
Krisztus vére által. Csak úgy szente- 
lodhetik meg egész lényem, ha min
denestől Istenének tekintem. Ellenke

ző esetben máris a bűn rabságába es 
tem ..."

Megtérésének útja ugyancsak szo
katlan. Kolozsvárott járt iskolába, s 
jövet-m enet Mátyás király szobra 
előtt haladt el. Nem a király, hanem 
az egyik mellékalak Kinizsi Pál 
tekintete ragadta meg. Neki is hason
lónak kellene lennie Ez még csak a 
„kisember" többre kivánkozása volt. 
Gondolatait azonban megindította, s 
idővel megérkezett Jézus Krisztus
hoz. Sem Fadrusz János, sem a tria
noni politikusok nem sejtették, hogy 
valakit Jézus Krisztus modem apos
tolává tesznek.

A trianoni országpuszlitással 
ugyanis m egszűnt a kolozsvári 
egyetem  orvosi fakultása. Batiz D é
nes a budapesti egyetem re került. 
Egyszerű édesanyja aggódva bú
csúztatta: „V igyázz magadra, ne
hogy Budapest hatása alá kerülj'" - 
, . \ c  féltsen édesanyám ! volt az 
öntudatos válasz nem én kerülők 
Budapest hatása ala. hanem én hatok 
majd Budapestre'" Ekkor még 
nem sejtette, hogy kapcsolatba kerül 
a Keresztyen Ifjúsági Egyesülettel, s 
azon át ifjak töm egét segíti Jézus út
jára.

Előbb még Rockefeller ösztöndí
jasként az Egyesült Állam okba ke
rült, ahol a Marvarű-Egyeternen spe
ciális üzem orvosi tanulmányokat 
folytatott ü en f. Amszterdam, Oslo. 
Zürich. Stockholm további tanulmá
nyainak színtere. Hazatérve, az ö  ne
véhez fűződik a ket háború közötti 
magyarországi üzemorvosi és gyát- 
gondozónői hálózat kialakítása. Óriá
si szolgálatot tett a m unkás-egészség
ügynek !

A háború utolsó évében ismét be
leavatkoztak életébe a hatalmak. 
Ausztriai hadifogolytábor orvosaként 
m egszervezi 10.000 magyar fiatal

1996. pünkösd

E m i éke zetes presb i terek

hazatéréit. Egyéb táborokban embe
rek ezrei pusztultak el. Őnála csupán 
2-3 haláleset történt Öt magát azon
ban a szovjetek előbb Eoksániba. 
majd az Umlon túlra C'seljabinszkba 
hurcolják. Végül 1950-ben mégis vi
szontláthatja hitvesét és négy gyer
mekét.

Szolgálata legfontosabb területé
nek a Keresztyén Ifjúsági Egyesüle
tet tekintette, főbb  írást adott ki 
Krisztus követéséről, fiúk és leányok 
egészséges kapcsolatáról, az ifjúkori 
küzdelmekről és helytállásról. Járja 
az egész országot bibliaórákat, e lő 
adásokat. evangelizációs alkalmakat 
tartva. Nem csoda, ha a bolsevik pro
pagandának útjában áll az. aki az if
júságnak a magasrendű krisztusi élet
formát mutatja be A kommunizmus 
terjeszkedésének éppen ez a fö gátja. 
Amikor a KlE-t betiltották, ö  akkor is 
járja az országot. Nem törődött sanda 
gyanúsításokkal, fenyegetésekkel. 
Neki egyedül Jézus Krisztus paran
csolt. Minél inkább tombolt az er
kölcstelen, családellenes, ifjúságot 
butitó-zűllcsztö métely, öt annál in
kább kötelezte Jézus parancsa: „te
gyetek tanítvánnyá minden népeket!” 
Súlyos vádakkal letartóztatták A 
vád: a KIÉ újjászervezése, s a hivata
los állami ifjúságpolitika akadályozá
sa volL

E börtön időre utalva írja valaki 
Batiz Dénes elhunyta 10. évforduló
ján: „Én. ha engem is behívtak volna 
tanúnak, elmondtam volna, hogy  
Batiz Dénes olyan ember, akinek 
nem halála után. hanem életében kel
lene szobrot állítani Isten adna sok 
ilyen netneslelkú, tiszta életű em 
bert!'’

Ki az közülünk, aki igy szereti a 
magyar ifjúságot? Ez igazi presbiteri 
feladat!

Papp V ilmos
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Az előző számban több ószövetségi idé
zette] is bizonyítottam, hogy a Biblia sze
rint az ókori Kánaán (a későbbi Izrael, 
vagy Pals/etina) növényzetben gazdag, 
dúsan termo terület volt. miután rendsze
resen esett az cső s nem holmi oázisok 
összessége!

Joggal felmerül azonban az olvasóban 
az a kérdés, hogy az újkorra miért lett 
ugyanez száraz, félsivatag jellegű táj; il
letve. hogy miért nem közismertebb az a 
tény, hogy az ókorban nem ilyen volt?

Most először az utóbbi kérdésre szeret
nek válaszolni

A múlt században szerte Európában 
és Amerikában elterjedt a (protestáns) 
teológusok körében a Biblia kriti/álásá- 
nak. a „mitológiútlanitásra” való tőrek 
vésnek káros szelleme. Úgy is mondhat 
nám. hogy rájuk ragadt a világi „felvilá
gosodott" tudósok szkepticizmusa. Első
sorban a Bibliában olvasható csodás ese
mények tényszerűséget vonták kétségbe 
(tll magyarázgatták természeti okokkal), 
de hovatovább egyáltalán nem tekintettek 
hitelesnek a Biblia megállapításait' így 
történhetett, hogy az ..Azt hiszem, amit 
latok" elve alapján csak korunk földrajzi, 
meteorológiai tényeit fogadták cl való
ságnak Izrael földjének hajdani termé
szeti gazdagságát is holmi múltat megszé
pítő mesének minősítettek.

A XX. század fölymán éppen a tudo
mány fejlődése cáfolta meg egyre-másra a 
mitológiátlanítók sok szkeptikus véleke
dését! Előkerültek a régészek ásói nyomán 
Olyan ( Bibliában emlegetett) városok rom
jai is. amelyeknek meg egykori létezését is 
kétségbe vonták. Feltártak városokat, me
lyeket (romjaikat) a sivatag takart, s ame

lyek feltárásánál □ régészek számára gond 
volt az ivóvíz biztosítása is.. Ezek feltá
rása után vcihcti-c meg józanul gondolko
dó cmher, hogy e (nagyszámú lakosságot 
magában fogadó) hajdani városok 2 ? kút 
vizére számítva épültek?' ... S ha mégis 
ezt feltételezné valaki, azt gondolja meg; 
mit ettek volna e városok lakói, ha környé
kükön nem lettek volna termőföldek is? 
... Esetleg több száz km-ről szállították az 
élelmiszert teveháton? (Persze nem csak 
közvetett bizonyítékai vannak a mezőgaz
dasági termelésnek, luncm pl, az. esős év • 
szak vizét a száraz évszakra tároló tisztet- 
nák is előkerültek)

Félreértés ne essék, most nem is csu
pán Izrael földjéről van szó. hanem a bib
liai történések színhelyéül szolgáló egész 
közel-keleti „termékeny félholdról", 
amely a Perzsa (Arab)-őböltől Szírián at 
az Akabai-öbúhg terjedt, s amelynek terü
letén sűrűn lakott országok, s azokban he
lyenként nagy városok voltak. Az 
Eufrátcsz torkolatához közel cső Úr váro
sától a Holt-tenger és az Akabai-őböl köz
ti kösivatagban feltárt Petráig felsorolni is 
sok lenne mindezeket!

A Biblia leírását tehát bizonyítják a ré
gészeti feltárások, mert ezekből kiderült, 
hogy Mezopotámiától Edomig lakott te
rületek voltak, s az is. hogy ezen belül 
Kánaán földje különösen sűrűn lakott 
volt. Józsué könyvét olvasva s mellé té
ve a térképet is észrevehetjük, hogy (vi
szonylag kis területen) milyen sok ki- 
sebh-nagyobh várost kellett elfoglalni 
F.s hát ezeknek maradványait is többnyire 
felleltek, nemcsak olvasni lehel róluk.

Kéwspataki László

TAGDÍJ ÉS ÚJSÁG BEFIZETÉSEK
Március 31-ig 332 tagunk fizette be tagdí
ját, ill a Presbiter c. újság előfizetési di
ját. Ezt azoknak, akik megtettek, megkö
szönjük. azoktól, akik viszont még nem 
tettek meg ezt, azt kérjük, hogy mielőbb 
tegyék meg A tagdíj 350. Ft. az újság 
előfizetés az c/cv > őt számra 250.- Ft, va
gyis együttesen 600. - Ft. Mivel Szövet
ségünk egyéb forrásai ez évben megcsap
pantak. így feltétlenül szükségünk van a 
tagdíj és újságelőfizetést bevételekre.

Amennyiben valaki csekken fizet; be 
kötelezettségeit, úgy a kővetkezőket kér
jük:

lehetőleg OTP fiókban fizessék be. 
mert postai befizetés esetén minden

befizetett csekkből a bank 32. Ft-ot 
postaköltség elmén levon, 
az előbbiek miatt is célszerű egy 
csekken több személy befizetését esz
közölni. szükséges azonban ilyenkor 
a csekk jobb sarkában (esetleg külön 
levélben) u befizetők nevet a befize
tés összegét és célját külön-külön kö
zölni. hogy nyilvántartásainkban ezt 
felvezethessük.

Már most jeleznünk kell. hogy július 
bán kénytelenek leszünk a tél folyamán 
már gyakorolt szokáshoz folyamodni és 
név szerint mindenkit felszólítani hátralé
kai rendezésére. Ezért előre is elnézést 
kérünk

SZERKESZTŐI
ÜZEN ETEK

Dr. R Szabó István lelkipásztor helyre- 
igazítást kér levelében az 1996. január- 
februári szám 6. oldalán megjelent 
„Presbiter-zsinati vagy zsinat-presbiteri 
rendszer?” cimcn közölt idézetek kap
csán. Azt kifogásolja, hogy ebben nem 
különült el tisztán és világosan a szerző. 
W. Heyns. illetve a fordító Galambos 
Zoltán véleménye.

Válaszunk: az eredeti nyomdai jelö
lésben az első bekezdés után -  tehát 
Heyns gondolatai vegén -  csillagot kér
tünk elválasztó jelként A második be
kezdés vegén pedig, a zárójelben feltün
tetni kívántuk; „Fordította és kicgészitő 
jegyzetekkel ellátta: Galambos Zoltán" 
A csillag és az újabb sor három többlet- 
sori igényelt volna, amit a szedő inkább 
úgy oldott meg. hogy u szöveget hagyta 
érintetlenül, s a kiegészítő fel sort. illet
ve a csillagot hagyta cl. Mindazonáltal 
ezt hamisításnak bélyegezni, ahogy azt 
levélírónk teszt, túlzásnak tartom. Hogy 
félreérthető, azt nem vitatom. A lénye
get illetően pedig a szerzői, illetve fordí
tói vélemény kongruens, nem a fordító 
ellenkező, hanem megegyező vélemé
nyét rögzíti. Egyébként folytatjuk 
Heyns gondolatainak közlését, melyből 
félreérthetetlenül kiviláglik véleménye 
az egyhá/korriiányzásról Köszönjük 
lelkipásztor úr levelét, s kérjük, tovább
ra is maradjon figyelmes és reagáló ol
vasója a Presbiternek

» V X

D r l ányi Jenő külső-kelenföldi presbi
ter levelében beszámol arról, hogy több 
helyről kedvező visszhangot kapott 
„Egykori kedves tanárarcok Nagykő
rösről" c., múlt számunk 13. oldalán 
megjelent cikkére. Indítványozza: te
gyünk közzé felhívást, hogy másik Re 
tormatus Gimnáziumból is írjanak meg- 
emlékezést a nevezetes tanárokról Pres
biter Testvérünk kérése legyen ösztönző 
felhívás másoknak is! Mind öt. mind le
endő Szerzőinket kérem, küldjenek re
formátus tanárureukat megörökítő tráso- 
kat. s ha lehet, fényképet vagy rajrat is 
mellékeljenek írásukhoz, örömmel fog
juk közölni az.okat.
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I. A Z  IGE ÜZENETE

Urunk kegyelméből PRESBITER cí
mű lapunk szolgálatának ötödik esz
tendejébe lépett. Ebben az ünnepé
lyes pillanatban bálával járulunk 
megtartó Urunk elé: Neki köszönjük 
mindazt, amit az írott szó. a nyomta
tott betű formájában, de Lelke meg
elevenítő áldása révén egyháza, pres
bitereink. olvasóink építésére tehet
tünk. A z Úrtól nyert sajtószolgála
tunkban kezdettől fogva lelki szem e
ink előtt voltak Krisztusban megszen
telt nagy elődeink, a szent írók LUK
ÁCS. akitől megtanultuk, hogy aki az 
istenes dolgok megírására szánja ma
gát. annak alázatosan, nyitott szem 
mel és a  szorgalmas utánajárás kész
ségével szabad csak beállnia azok so 
rába. akik megírták „azoknak a dol
goknak az elbeszélését, amelyek mi- 
nálunk beteljesedtek' (Luk 1,1 és 
köv.). Vagy PÁL. akitől egyebek mel
lett azt is megtanultuk, hogy „semmi 
rothadt beszéd”, esetünkben írás, cikk 
a mi toliunkból ki ne származzék, ha
nem csak olyan, ami hasznos az épí
tésre. s áldásos az olvasónak (E f  
4,29). A látnok JÁNOSTÓL pedig ezt 
vettük át: „írd meg, amiket láttál, s 
amik vannak és amik ezek után lesz
nek" (Jel 1.19).

Öt cv helyett most egyetlen cv tük
rében tekintsük meg, hogyan sikerült 
ezt uz evangéliumi célkitűzést meg
közelítenünk'’

Mielőtt a számok bizonyságtételét 
sorra vennénk, néhány olyan jellegze
tességet kívánok elébetek hozni, me
lyek mintegy m értékegységül adód
nak ahhoz, hogy minden egyes szá
munkról mértéktartó véleményt alkot
hassunk

Első mércénk: öröm hírt írni. hir
detni „az Úrnak kedves esztendejét” 
(Luk 4.191 Azaz EVANGÉLIZÁLNI, 
de másként, az írott betűvel, vagy a 
terjesztett PRESBI l'ER-cn keresztül, 
afféle „vándorprédikátorként", felté
ve, hogy lapunk (itt-ott) valóban kéz- 
rőí-kézre vándorol

Második mércénk: m egtérésre, 
bánvallásra, bűnbocsánatra hívni 
Urunk ismételten felhangzó sürgető-

D L  '/Jr\D D l i  illa
sénck továbbadásával: „Betelt az idő, 
és elközelített az Istennek Országa, 
térietek m eg... Kövessetek engem!" 
(Mk 1.15.17). Azaz MISSZIÓT foly
tatni a Presbiteri Szövetség lapján ke
resztül is

Elarmadik mércénk: presbitereink, 
olvasóink hitének erősítése bibliai és 
mai bizonyságtételek állal Lukácsi ér
telemben gyakorolva ez annyit tesz: 
„Te azért idővel megtérvén, a te atyád
fiáit erősítsed" (Luk 22.32). Ezt nevez
zük a KONFIRMÁLÁS mértékegysé
gének.

Negyedik mércénk a presbiterek 
közötti, gyülekezetek feletti közösség 
építése  a hit tetteinek nirüladása re
vén. Páli értelemben: „Minden he
lyen is híre terjedt a ti Istenben vetett 
hiteteknek” ( IThessz 1,8). Ez a mér
ce tehát igy nevezhető: KÖZÖSSÉG- 
ÉPÍTÉS HÍRADÁS ÁLTAL (KOM- 
MUNIÓ INFORMÁCIÓ ÁLTAL).

Végezetül egy bibliás puritanizmu
sunkból fakadó izlcsformáló, izlésőr- 
ző  szempont ez a lap külső megjele
nése. amit úgy fejezünk ki. hogy .jó l
esik kézbe venni" Képi. nyomdai 
m egjelenítése, áttetszősége hitünk 
külső hordozója, ikonja, képmása. A 
mennyei kincs jelenvalóságát igényes 
külső formával is érzékeltetjük „A 
minden tiszta a tisztáknak” (Tit 1,15) 
apostoli szempontjának ervenyrejm- 
tatása ez ESZTÉTIKAI SZÉPÉRZÉ
KÜNKÉT is szolgáló laps/erkes/lé- 
sünkben

2. A SZÁMOK ÜZENETE

1995-ben hatszor jelentünk meg, ló  
oldalas tctjcdclcmbcn példányonként. 
Ö sszes megjelent példányszámunk 
25.154. első három számunk meg 
5.200 példányban, a többi átlagban 
3.000 példányhan. A lap előállításának 
költsége (összesen) ÁFA-val együtt: 
755.786. Ft. A bevételről és a posta
költségekről a pénzügyi jelentés tájé
koztat.

Összesen 280 írást közöltünk, ez 
133-mal több az 1994-es közlések  

számánál. Fejlécünk, illetve cgy-cgy  
belső oldal cimnyomata különböző 
színekben történt: kék. zöld. lila. A

rajzok mellett a fotók is  m egjelen
tek. A 280 írás 104 szerzőtől szárma
zott

M ivel szerzői honoráriumot nem 
tudtunk fizetni, most az erkölcsi meg
becsülés jegyében hadd említsem meg 
a legtöbbet publikált szerzők nevet 
Papp Vilmos 15. Füle Lajos 11, Ván
dor Gyula 8. Bálin Tibor 7. Kolosván  
Bálint 7, Kövespataki IaÍszIó 6. H e
gyi-Füstös István  5, Vékey Tamás 5, 
Békefi Bohrig K laudia 5. Wlnter 
Sylvia 4. Páll l.ászióné 3.

Szerkesztőbizottságunk hatszor 
ülésezett, lelkiismeretesen kivette ré
szét a lap clökcszitcscbol

3. A FELELŐS SZERKESZTŐ  
ÜZENETE

Külföldi tanulmányi tartózkodásom  
miatt írásos jelentésem en keresztül 
mondok köszönetét

Egyházunk vezetésének, hogy er
kölcsi és anyagi támogatásukkal lehe
tővé tették lapunk zökkenőmentes 
megjelentetését 1995-ben.

Köszönettel fordulok a Presbiteri 
Szövetség Elnökségéhez, presbiter 
testvéreimhez, hogy imádságukkal, 
érdeklődésükkel cs önzetlen Írá
saikkal segítették lapunk rendszeres 
szolgálatát;

Bízva abban, hogy az evangéliumi 
újságírás fentebb felsorolt szempont
jai egyetértésre találnak, köszönöm  
szerkesztőbizottságunk tegjainak. és 
minden szerzőnknek, cikk- cs ver* 
sirónknak az istentiszteletként cs 
cmberszolgálatként végzett munká
jukat.

Befejezésül azt kívánom, hogy la
punk remélt megjelenésének 10. év
fordulóján. 2001-ben is hangozhas
sák u hálaadás, a köszönctmondás és 
fejthesse ki evangéliumi szolgálatát a 
PRESBITER Addig pedig halljuk 
meg cs kövessük együtt az Ige inté
sét: „Az egészséges beszednek”, te
gyük hozzá: Írásnak „példáját m eg
tartsd. a Krisztus Jézusban való hit
ben és szcrctctbcn” (2Tím 1,13).
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Új k ép zési f o rm a  S zige tha lm on  
Váltakozói, szám ítástechn ika i, nyelvi ism eretek

A Református Egyház hagyományaihoz 
évszázadok óta hozzátartozik a tanítás, 
az oktatás. Elismert színvonalú iskolá
kat tartott és tart fenn. két egyetemet 
működtet ma is.

Nem terjesztette ki meg működését a 
felnőttoktatásra, nem irányult az oktatás 
a kényszerből vagy saját szándékukból 
vállalkozni akaró felnőttek felé, akik er
re rászorulnának.

Istennek hála, a presbiterképzés 
megindult a Presbiteri Szövetség há
romszintű oktatási rendszerének kereté
ben. de a vállalkozással kapcsolatos is
meretek oktatása szervezetten és az 
egész országra kiterjedően meg várat 
magára.

Szerencsére már ezen a területen is 
elindult a folyamat.

Az elmozdulást a Haza és Haladás 
Alapítvány anyagi támogatása tette le
hetővé, Az ő  finanszírozásukkal és Vi- 
kár Béla nagy tiszteletű úr körültekintő 
szervezőmunkája eredményeként 100 
órás vállalkozót tanfolyam valósult meg 
Szigethalmon, az új gyülekezeti ház
ban, melynek ez a tanfolyam volt első 
eseménye. A hallgatók oktatása a vállal
kozások jogi. számviteli, adózási, szer-

P á lyáza ti e redm én yh ird e té s

A közgyűlésen Hegyi-füstös István lel
kipásztor ismertette a gyűlckezettörténctí 
pályázatok értékelését.

Á PRESBITER szerkesztőségébe 5 pá
lyázat érkezett, Ezek megtekintése és ér
tek elése után a Bíráló Bizottság a követ
kező sorrendet állapította meg:

Első dijat nyert Margit István két t.i 
nulmánya: Akik könnyhullatással vetet
tek..." címmel a feketicsi református 
gyülekezet múltját és jelenét ismerteti. 
„Ne félj. te kicsiny nyáj!" címmel pedig a 
torbágyi református egyházközség fél 
cvszazaárói ad számot.

Második dijat nyert Pataki Frigyes ta
nulmánya A Soltvadkerli Református 
Egyházközség története

Harmadik díj megosztva Ablonczy 
Dániel cs Ablonczy Kálmán tanulmá
nya: .Jubileum" címmel. A 48 oldalas 
kiadvány a Kispcst-Rózsatéri Református 
Eghazközség fél évszázadát öleli föl 
1944- 1994-ig. Cs. Szabó István tanul
mánya: ..A Békéscsabai Református Egy
ház története'' címmel.

A kiírásnak csak az első két pályázó 
tett maradéktulanul eleget, a másik két pá
lyázó mű közvetve felelt meg a kiírásnak.

vezési ismereteire, általános áruisme- 
rciTc. üzleti kommunikációra és marke
tingre terjedt ki.

Alapítványi segítséggel, szervezéssel 
a tanfolyamok önköltsége az oktatási 
intézmények árainak egyhannadára le
szoríthatok.

A Szigethalmi Jakus Gábor Alapít
vány a sikeren felbuzdulva elindította 
második vállalkozói tanfolyamát és el
indította a számítástechnika és az ide
gen nyelvek oktatását is jelentős részvé
tellel.

Az eddigi tapasztalatok azt bizonyít
ják, hogy a fenti képzési formákra igény 
van az egész országban, de a szervezést 
körzetenként kell megvalósítani, mert 
olcsóbb a szakképzett tanárokat u hely
színre utaztatni, mint a hallgatókat el
hozni

Az országos szervezéssel kapcsolat - 
bán a Jakus (iábor Alapítvány és kikor 
liéla nagytiszteletű úr felajánlotta segít
ségét és tapasztalatait (telefon és fax. 
06-24-365-308). Az érdeklődök keres
hetik Gulyás Lászlót (Tel. /Fax 25-/1 
074). vagy Szövetségünket.

Kovács Péter

Szövetségünk Elnöksége május 4-én. 
szombaton a Ráday Kollégium tanácster
mében ülést tartott. Bállá Tibor ügyveze
tő elnök igeolvasása és imádsága után 
Nagy Ferenc József elnök ny itotta meg 
az ülést.

A jelenlevők nagy figyelemmel hall
gatták a Holland Református Egyházak 
Szövetsége főtitkárának, Dr Jan van dér 
Graaf-nuk az előadását, aki ezt a nagy 
témakört taglalta: ,.A református evan- 
géhzáció elvi és gyakorlati szempontjai 
a szekularizált világban”, Előbb felvá
zolta azt a hollandiai társadalmi környe
zetet. amelyben nz egyházak találhatók 
Az clvilágiasodás nagy méreteket öltött 
Ennek többjeié van. A keresztyén pártok 
kikerültek a kormányzásból, a népesség 
egyre nagyobb része távolodik cl az egy
háztól. s az Igétől Az elmúlt évben pl 
50 000 egyháztag lépett ki az egyházból 
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy Hol
landia missziós, evangelizációs területté 
lett. Ezért is fektetnek nagy hangsúlyt a

Amerikai magyarok 
pünkösdi imája

Jövel, jövel pünkösd szél. Kettős tüzes 
nyelv, szólj, beszélj! Midőn a bűn tgr 
ellenünk. Erósi tegyen mi fegyverünk. 
Buzdítsd a jól. ég bajnoka. Hogy ne 
legyen fölni oka: Midőn a Te szent nő
seddel A jó iig.ért bátran harcra kel. 
Szent Lélek, óh, jövel, jövel'
Szállj le reánk, te égi fény. Ha elhagy 
a földi remény. Légy biztatónk, légy 
vigaszunk Ha jajba tör ki pana
szunk Mint angyalunk szállj csönde
sen Bánatunkhoz szólj édesen 
Könnyet törülj, sebet köss be. Fájó 
sebet gyógyírral lölts be Szent Lélek, 
óh jövel, jövel!
Új életért zendül imánk. Isten ga
lambja szállj reánk1 Hadd hassa át a 
sziveket.4 békesség és szeretet! Új eg. 
új föld úgy jó  veled, Hu izlvúnket 
megszenteled: És a népek, mint test
vérek, Egymást szeretve, benned él
nek Szent Lélek. óh. jövel, jövel'

Szent Lélek, oh jövel, jövel’ Maradt az 
Úr híveivel.1 Örök igazság, új erő. 
mennyekből siess elő! A csüggedőt Te 
lelkesítsd. Győzni a hívet Te segítsd! 
Reményt Te nyújts sziveinknek És Te 
taníts szeretni minket: Szem Lélek. óh. 
jövel, jövel1

gyülekezeti misszióra és az evangélizá- 
cióra Eközben a kulmiss/.ióról sem 
feledkeznek cl. Apostoli bizonyságtétel
lel fordulnak a kormányhoz é-. népük
höz. de n prófétai-kritikai bizonyságté
telt is gyakorolják, politikai, etikai, ha- 
zasságctikai. s minden kó/érdeklödést 
kiváltó kérdésben. Újabban egyre aktí
vabban fordulnak a gyülekezetek n szo
ciálisan nehéz helyzetben élőkhöz, őket 
bevonják a gyülekezeti közösségbe, ez
zel segítik feloldani elszigeteltségüket, 
visszahozni Őket a társadalom peremé
ről.

Az ülés során kerültek átadásra a gyű- 
Ickczeítörténcti pályázat díjai -i nyerte
seknek ía neveket c számunk külön he
lyen közöljük), s a tiszteletbeli tagsági ok
levél tíalla Ttboménak.

A napirendi pontok szerint az Elnök
ség a továbbiakban aktuális kérdésekké', 
foglalkozott. Az ún. 100. Ft-os alap 
meghirdetésére vonatkozó Felhívást la
punk 15. oldalán olvashatjuk

A  legutóbbi elnökségi ülésről jelentjük



14 PRESBITER 1996. pünkösd

Szövetségünk életéből... (m
Szeptember

1-3. Nemzetközi presbiteri konfe
rencia Tahiban. Részletes beszámoló 
a PRESBITER 1995 4. számában

8. A prcsbiterkepzes előkészítésére 
az egyházmegyék küldötteinek konfe
renciája volt a Ráday Kollégiumban.

A főtitkár vett reszt.
12. A Tiszántúli Területi Rész el

nökségi ülése volt Debrecenben. A 
Szövetséget a tölitkái képviselte.

15. Kibővített elnökségi ülés volt a 
Ráday Kollégiumban Az elnökség  
fialta Tibornak ügyvezető elnöki. <!r. 
Ritoók Tálnak főtitkári megbízást 
adott a következő küldött közgyűlé
sig.

17, D r Hegedős Lóránt püspök ik
tatta be esperesi tisztébe Kovács M i
hály esperest. A Szövetséget az ügy
vezető elnök képviselte.

21. Ünnepi ülés volt a Ráday Kol
légium dísztermében, K övesdi Kiss 
Ferenc mutatta be „Még szólnak a ha
rangok" c. könyvét, melyet a Piesbite- 
ri Szövetség adott ki.

23. Dr Hegedűs Lóránt püspök ik
tatta be Végh Tamás fasori lelkipász
tort. A Szövetséget az ügyvezető el
nök képviselte.

27 28. Zsinati ülés volt. melyen a 
Szövetség elnökségének több tagja
résztvett.

Október
A havi tájékoztató a PRESBITER 

1995 '6. számában található.

November
I Főtitkári értekezlet volt.
3. A Magyar Népfőiskolái K ollégi

um nagyjelentőségű Ráday estet szer
vezett a Ráday Kollégium dísztermé
ben. melyen Szövetségünk is képvi
seltette magát. Előadásokat tartottak 
Dr. Hegedűs Lóránt, G. Nagyné dr. 
Maczú Ágnes. Harrach Tétet: Kom lói 
Attila, dr Tozsgai Imre és dr. H on áth 
Erzsébet. A Szövetséget az ügyvezető 
elnök képviselte.

4. Az Őrségi Egyházmegye presbi
teri konferenciát rendezett Körmen
den. A szolgálatokat végezték: Szaba
di István lp.. Szakái Elemér esperes.

17. Dr. Anne-Maric Kool: Az Lr 
csodásán működik címm el doktori 
disszertációjának első kötetet ismer
tette.

Előadást tartott dr Hiitösi János és 
dr. Szigeti Jenő. A tárgykor a magyar 
protestáns külm isszió volt (1856  
1951) A mb. ügyvezető elnök vett 
részt.

25. A budahegyvidéki templom fel
szentelése volt dr Hegedűs Leránt 
püspök szolgálatával.

28-29  Zsinati ülés.

December
2. Diakómai konferencia volt Sza 

badbattyánban Lehel László, fíátky 
Miklós esperes. T Tóth István esperes 
és G önező Sándor szolgálatával A 
Szövetséget dr. Ritoók Pál főtitkár 
képviselte.

6. Főtitkári értekezlet.
9. Bibliaiskola volt Zuglóban dr 

Füzesi Zoltán, d r Boross Géza teol. 
prof. és Bállá libor szolgálatával.

15. A Magyar Református Egyhá
zak lanácskozó Zsinata Elnöksége 
ülésezett a Zsinati székházban. \  
tárgysorozaton szerepelt a presbiter- 
képzés. melynek előadója Bállá Tibor 
volt

16. Presbiteri szeretetvendégség 
volt a Budapest Rákosfalvai gyüleke
zetben Nagy Károly lp. és Bállá Tibor 
szolgálatával.

1996.
Január

2. A Budapest Északi egyházmegye 
lelkészeinek újévi köszöntése volt a 
Szabadságteren

3. A Dunamcllcki Egyházkerület 
lelkészeinek együtlléte volt a Ráday 
Kollégiumban. Resztvett Bállá Tibor 
és Dr. Ritoók Pál.

6. Dr. Hegedűs Lóránt püspök ik
tatta be a Kálvin téren Tál László lel

kipásztort A Szövetség nevében Bállá 
l  ibor köszöntötte az új lelkipásztort.

Bibliaiskola Zuglóban.
9. Presbiteri csendesnap volt Foton 

Bállá Tibor szolgálatával.
13. Kibóvíteu elnökségi ülés volt a 

Ráday Kollégiumban.
23. A MRV'Sz elnökségi ülése volt 

Nagyváradon Bállá libor részvételé
vel.

27. A z Egervölgyi Egyházmegye 
presbitert konferenciája volt Mezőkö
vesden. Szécsénvi G yörgy  esperes, 
Tintér Elemér gondnok cs Bállá Tibor 
szolgálatával

Bibliaiskolai alkalom volt a Buda- 
pest-Északi egyházm egyében, ahol 
Kovács Mihály, d r Füzesi Zoltán. 
Bognár J ó zse f  és d r  Ritoók Tálne 
szolgált.

Prcsbiterképzés indult Tiszafoldvá- 
ron. ahol a főtitkár vett részt.

*

Február
6. Esperes-gondnoki értekezlet 

volt Az ügyvezető elnök vett részi.
7. Főtitkári értekezlet
10. Tiszaföldváron folytatódott a 

presbiterek képzése az ügyvezető el
nök előadásával.

17. A Presbiteri Szövetség küldött 
közgyűlése volt a Ráday Kollégium
ban dísztermében.

21. Presbiteri csendesnap volt a 
ceglédi presbiterek részére. Balta Ti
bor vett részt.

22. A Kálvin len gyülekezet nem
zetközi konferenciája volt Berekfür
dőn Erdélyi és Kárpátaljai vendégek 
részvételével Az ügyvezető elnök is 
előadást tartott.

23-25 A Budapest Északi Egyház
megye presbiteri konferenciája volt 
Mátraházán. A konferenciát szervezte 
és vezette dr Ritoók Pál főtitkár. Szol
gállak Tatai István hatvani. Tánczél Ti
vadar Rákosszentmihály- Sashalmi 
lp -ok, és Kovács Mihály esperes

27 A Somogyi egyházmegye szer
vezésében gondnoki konferencia volt 
Balatonlüreden. Dr Ritoók Pál főtitkár 
szolgálatával.
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2 9 -március I. AMRV'Sz konferenci
ája volt lierckfürdőn az összes esperes 
részvételével. A III Magyar Református 
Világtalálkozó előkés/itcscnil volt szó. 
Részt vett :i/ ügyvezető elnök is.

*

Március
6. Főtitkári értekezlet.
K. A Tatai Egyházmegye szervezé

sében gondnoki konferencia volt Bu- 
latonfíircdcn. Szolgáltak Bátky Mik
lós esperes cs Bállá Tibor.

9. Bibliatskola volt Zuglóban a Bu
dapest Északi Egyházmegyében. .i 
zuglói egyházközségben.

A T iszaioldván presbiterképzés 
újabb alkalmán a főtitkár vett részt.

14. A Tolnai egyházm egye lelké
szei találkoztak Gyönkön, ahol dr. 
Hegedűs Lóránt püspök emléktáblát 
leplezett le. Az ünnepi istentiszteleten 
is szolgált. Az ügyvezető elnök képvi
selte a szövetséget.

24. A Vértesaljai Egyházmegye ta
nulmányi szervezetében délelőtt isten
tiszteleten. délután pedig előadással 
szolgált dr. Hulla Péter es Bállá Tibor.

28. Egész héten presbiterek szo l
gáltak Monoron. Dr. Ritoók Pál, 
M iklóssy József. Mikö !.ászló, Bállá 
Tibor és Vándor Gyula.

30. A Dunamcllcki Egyházkerület 
presbitert konferenciája volt Nagykő
rösön.

G A Z D A S Á G I Ü G Y E IN K R Ő L ...

FELHÍVÁS
\M  \< . \  AKOKS/ÁC.'I REFORMÁTUS EGYHÁZ VAI.AVIKNN> I PRF.Sftl-

TERÉHEZ

A Magyar Református Prcsbttcn Szövetség Elnöksége az 19%. február 17-én el
hangzott javaslat cs határozat alapján a következő felhívással fordul minden magyar- 
országi református presbiterhez:

Attól a felelősségtől áthatva, amelyet Isten reánk bízott a Magyarországi Refor
mátus Egyház szolgálatában, áldozathozatalra hívjuk fel a magyarországi refor
mátus presbitereket

református középiskolai (szakközépiskolai), főiskolai és egyetemi hallgatók ta
nulmány: költségeihez i a!é> hozzájárulásra, ösztöndíj formájában, 
posztgraduális képzés támogatása (pl. preshiierképzés), 
határainkon túli magyar református presbiterek magyarországi konferenciát 
költségeihez való hozzájéirulásra.

hogy olyanok vehessek át tőlünk a reánk bízott feladatot, akik hitben erősek, is
meretben gazdagok és elkötelezettek arra, hogy az Istentől kapott missziói parancsot 
a magyarországi, vagy valamely határainkon túli református egyház keretei között 
teljesítsék.

Az áldozat mértékét mindenki a neki adott lehetőségekhez ménen határozza meg. 
de az évenként U-galúhh 100 forint legycn.

ludjuk. hogy ma minden forint áldozatot jelent, de éppen ezt kenuk: tudjunk le
mondani valami kicsiről.

Az összeget célszerű cgy-cgy presbitériumnak összegyűjtve a Prcsbitcn Szövetség

II705008-20416641

számú csekkszámlájára, vagy pénztárába befizetni
A Presbiteri Szövetség Elnöksége kötelezettséget vállal: 

a beérkezett összegeket elkülönítetten kezeli, 
annak felhasználásáról kész mindenkor számot adni,
az éves összeg 50%-át a közép- és főiskolás tanulmányi támogatásra fordítja, 
amelynek elosztására a négy egyházkerület é> u Zsinut Iskolaügyi Bizottságai
ból cgy-cgy, a Presbiteri Szövetség rés/erö) két képviselőből álló bizottságot 
alakit,
az éves összeg másik 50%-át a  posztgraduális képzés és a határon túli magsai 
református presbiterek részvételi cs utazási költségeire fordítja, amelynek tél- 
használására külön e célra alakított bizottságot hoz létre, 
a tényleges felhasználásról minden évet kővető március 31-tg a Rctormátusok 
Lapjában és a Presbiter c. uiságbitn tételesen elszámol.

Legutóbbi számunk óta több. az egyházi 
gazdálkodással kapcsolatos kérdés érké
zen hozzánk Uagyan Béla bicskei pres
biter. cm.-i számvevő hat kérdést tett tel. 
Ezek közül most csuk háromra tudunk vá
laszolni. de folyamatosan a többit is meg 
lógjuk válaszolni.

1. A tárgyév i zárszámadás eredményét 
az clózö évi eredmény figyelembevétele- 
vei. vagy anélkül kcll-c kimutatni-' A zár
számadás a tárgyévre vonatkozik, tehát 
abban csak a tárgyévben befolyt cs ki
adott összegek szerepelhetnek. Lnnék 
alapján lehet a tárgyévet önmagában meg
ítélni. Minden egyébnek. így a nyitu 
egyenlegnek is. a vagyonmérlegben kell 
szerepelni. Az egyházközség anyagi hely
zetet a vagyonmérleg alapján lehet meg
ítélni, mert abban a tartozások, követelé
sek. letétek stb. is benne szerepelnek.

2. Vannak gyülekezetek, amelyek a 
pénztárkönyvben csak a készpénz, forgal
mukat vezetik, a betétkönyvben, vagy 
számlán elhelyezett pénzt kiadásba helye
zik. A pénztárkönyv vezetése szempontjá
ból ez nem helytelen, mert a pénztár- 
könyv szempontjából a csekkszámla, ill. a 
betétkönyv közötti forgalom valóban kia
dásként. ill bevételként jelenik meg, de 
szükséges egy olyan könyvelési számla 
vezetése, amely a pénztárkönyv es a 
számla, ill a betétkönyv közötti forgalmat 
tartalmazza A könyvelésben meg kell je
lenni a számla forgalmának is: hu valaki 
számlára fizeti be pl az egyházfenntartói 
járulékot, akkor azt. a ma már naponta ér
kező csckkszamlaki vonat melléklete 
alapján a megfelelő könyvelési számlára 
(kartonra, itt a XI.--re) fel kel! vezetni. A 
csekkszámla forgalmat n kivonaton sze

replő számlaösszegek, ill. a pénztárköny
vet a pénztári állomány különbségéből 
akár naponta, de havonta mindenképpen 
ellenőrizni lehet, ill kell.

3. Az egyházi alapítványokról nem 
minden egyházközség készít önálló el
számolást. hanem az éves zárószámadás 
keretében intézi ci. Teljesen helytelen 
gyakorlat, amely súlyos következmé
nyekkel járhat az állami szervek részé
ről Az alapítványokról teljesen külön, 
kötelezően naplófökönyvi elszámolás- 
kell vezetni. Az egyházközségi elszámo
lások csak az alapítvány és az egyház- 
község közötti forgalmat tartalmazhat
ják. Az alapítványi elszámolás felülvizs
gálnia azonban nem az egyházi ellenőrző 
szervek hanem az alapítvány kuratóriu
mának feladata.

I)r. Ritoók Pál
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H Í V O G A T Ó
5 NEMZETKÖZI PRESBITERI KONFERENCIAIAMBAN 

1996. szeptember 2-6.

A konferencián elsősorban a II. Hclvct Hitvallásnak .1/  ember elbukásáról, a bűn 
okáról, a szabad a karairól, az eleveelrendélésról, a kiválasztásról. Jézus Krisztusról, 
m:nt a világ egyetlen údvözitöjéröl, a törvényről, a bűnbánatiul és megtérésről, a 
megigazulásró). a hitről >zóló fejezeteit tanulmányozzák a résztvevők. Előadások 
szólnak majd a m.3gyar református világtalálkozó tapasztalatairól, a közelgő egyházi 
választások hitvallás beli, lelki-teológiai, jogi-gyakorlati kérdéseiről, valamint a gyü- 
Ickczetépitésrő' is. Közös igmnulmányokta és sok megbeszélésre is lesz ulkalom 
A/ esti evangélizációkut '/.mányi Jtkse/lelkipásztor tartja. Az előadók Buuui De
zső  kolozsvári, (  sémák Béla bihari. Börzsönyi József szerencsi. Harkov Ferenc 
nagydóbronyi. Korsós István noszvaji. \emeth Tamás székesfehérvári lelkipászto
rok. ill. dr. Balta Péter budapesti, ifi dr Fekete Károly debreceni. Peres Imre komá
romi teológiai előadó.

A konferencia 2-án délután kezdődik és 6-án. pénteken istentisztelettel, úrvacso- 
rnosztassal. ill közős ebéddel fejeződik be

A konferencia részvételi dija 2.H0I). Ft. amelyből 1.400, Ft-ot jelentkezésként
1996. június 30-ig

kérünk a Presbiteri Szövetség pénztarába (Budapest 1092, Ráday utca 28.1. cm. 105.) 
vagy csekkszámlájára befizetni. A díj többi részét a helyszínen kell befizetni. A jelent
kezéseket beérkezésük sorrendjében fogadjuk cl. igy kerúk azt nem későre halasztani.

C .O N D N O K I-P R F S B IT F R I K O M -'H R F N C IA  K Ö L K L D b N
A Dunanidleki Egyházkerület kölkedt gondnoki-presbiteri konferenciáját 

1996. június 14 16. között tartja.
A konferencia programja:

Június N  érkezés 13 ómig (Mohácsról 12 
óra 30 perekor tndul busz Köikcdre i

13 órakor: Ebéd.
15 ómkor: Megnyitó, bemutatkozás.

(Szabó Mihály mohácsi 
lelkipásztor)

16 órakor Knsztus-központúság a re
formátus vallásban Előadó: 
Pupp Vilmos kőbányát lel
kipásztor.

18 órakor: Vacsora.
19 órakor: tvangéhzáció Igével szol

gál: Csekcl Tibor pécsi 
presbiter

Június 15.:
8 órakor: Reggelt.
9  órakor. A gondnokok-presbiterek

felelőssége a gyülekezet 
lelki életéért Előadó Papp 
Vilmos.

I0.3U-kor: Áhitat, bibliaköri megbe
széléssel. (Szabó .Mihály) 

12 órakor Ebéd.
14 órakor Hogyan csináljuk9 Előadó:

Nagyrcti Éva.
15 órakor A Presbiteri Szövetség Ba

ranyában. Beszámol: Bana 
(iábor, a területi szervezet 
elnöke.

15 30-kor: A Presbiteri Szövetség éle
téről Beszámol: Bulla li- 
bor üv elnök

16.30-kor

18 órakor:
19 órakor

20 órakor: 
Június 16..

8 órakor:
9 órakor:

Van-e szabad akarat és mi
re kepes az ember? (II 
Helvét Hitvallás IX. feje
zet) Előadó: Petcrdi Dáni
el pécs-bel városi lelki- 
pásztor.
Vacsora
Evaagélizáció. (Csekei li- 
bor)
Gyülekezeti beszámolók 

Reggelt,
Istentisztelet úrvacsora- 
osztással Igét hirdet Bó
ka András baranyai cspe-

10 30-kor: Morzsaszedés 
12 órakor Ebéd. majd elutazás. |A  

busz 12.49-kor indul Köl- 
kcdről.)

Részvételt dij: 1600.- Ft, amelyből 
50)). Ft-ot május .31-lg kell elküldeni a 
Mohácsi Református Egyházközség cí
mére. 7700 Mohács, Kálvin utca 4 (Tele
fon: U6'69-311-336). Agyhuzatot min
denkinek magával kell hozni! I eltet csak 
ebedet is kémi. aki reggel érkezik és este 
elmegy, ennek ára 200.- Ft, de ezt is ken 
a szervező mohácsi egyházközség előre 
bejelentem telefonon. (A befizetésre írjuk 
rá: kolkedi konferencia.)

Pünkösd... Fényedben elek. 
teremtő égi LÉLEK 
erőd gcncszti lelkem.
Felfogni szent csodádat 
nem tudhutom. de áldlak 
megújult életemmel
Az Ige. mint zsarátnok, 
hűlő szívemben lángul 
lobbantott. hála éne!
Követségében járok, 
ahogy u tanítványok, 
rajtam a KRISZTUS vére.
Dicsőítsd ÖT ma bennem.
KI nem vetett el engem, 
illesse hála. hála,
KI éne mit se várván - 
megváltott vcrc árán 
ISTENNEK, az ArvA.NAK.

Füle l.ujos
isten UH.rn «  vigasztalását Űrjük núxix^r Kiírnia 
társunk iiám árt: gyiMaíran}

.-) SzerkesztihaomZig rajkai

A .Hresbiter" cimO lap a
Magyar Rrrormátus Presbiteri 

Szövetség
hivatalin időszaki kiadványt. 

•WeRiotcruk <?z évben «t alkalommal. 
A szerkesztűbi/oeisá,, ,ag(a,

Dr. Hodoljy Géza,
Füle íJjfi!

Dr. AtrfoOfc Zsigmondi,
s lityin, tflm K  

Vándor Gyűlj. KóveapataU Liyz(ó 
Wmter Sy/via

felcllX szerkesztő; Bekeú |j ,o s  
‘‘ '.’ó s  kndO. N.lgy Ferenc Ió n é t  
Szerkesztőség: Magyar HrfwmAluv 

Presbiteri Szflv««sg Irodája.
1092 Budapest. RAJ,-,y u  jg  

leírton: 2 >60266 
A lap a Vilii elmen Iráiban vagy 

trieionon is inegrendettoő.
Az egyén- előirztdésl <ii| belföldre 
évi 250.- Ft, külföldre la w l<jnk 

hatázos otszágokbal 1 9 0 , n . 
cmró|u és a tengerentúl más 

országaiba 105. Az r d i j  
rsekken fizethető: .Magyar 

Kiformátus Presbiteri Szövetség", 
Budapest; s z e m é ly e n  Is 

befizethető Szövetségünk Irodájában. 
Lapunk ‘.emitattácát szolgáló 
adományaikat 14 kos/ftntilt-l 
hígad,uk a Kirpát-medcnrr 

református gyülekezett- 
in  presbitériumai nevében! 

Készült .1 Typoprws Kft. 
nyomdájában

rt-InliV. vezető: Kováig GJötu 
Egy példány ára; -Jó.- Ft.


