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A sokak által csodálva becsült hol- 
luml nép sok évszázados ku/dclcm  
során hódította cl földjét a tengertől. 
Szinte m éterről-m étcrrc nyomultak 
előre. H ihetetlen földm ennyiséget 
m ozgattak m eg kézi erővei gátak 
cpitcse céljából. Hollandia területe 
nek fele melyebben van a tengernél 
S egész Hollandia alig haladja meg 
a mai m egcsonkított M agyarország 
összterületének harm adrészét. S 
ezen több m int 14 millió ember la
kik. boldogul, s lett m ásokat is tá
mogató néppé

Az Ős-ellenség tengerből meghó
dított alattvaló  lett. Bár 1421 no
vember 19-én tízezer hollandus 65 
falu pusztult el a területét vissza
követelő tenger hullámai között. Az 
utolsó nagy katasztrófa 1953-ban 
volt De a holland nép mégis virulva 
él. mert élni akar!

1932-ben egy óriásgátat befejez
ve emléktáblát helyeztek el:

nép. m ely éln i akar. 
jövőjét építi! "

Ezt a m ondást ma. honfoglalásunk 
1100. evében m eg kell tanulnunk 
holland testvéreinktől Nem  az. e l
vesztett dicsőségen, nem elragadott, 
vagy elszalasztott lehetőségeken 
kell siránkozni, s nem is a népek 
„megértését' kell megálmodni. Ma
gyarországon m inden időben a re
formátus egyház presbiterei, igehir
detői jelentették n nemzet-megtartó 
erőt. Egyebek vagy cserbenhagyták

j népünket, vagy pusztították (Lásd: 
ellenreformáció!).

Tucatnyi hazai és erdélyi presbi
ter- és lelkészkonferencián próbál
tuk m eghatározni azt. hogy m i c:  
esztendőben a  presbitérium ok leg 
sürgetőbb teendője. Abból az Igéből 
kiindulva, hogy

(Róma 1.17) a ..Sola lide" „Solus 
Christus" ..Egyedül hit által" 
„Egyedül Krisztus által" reformátort 
tanításait kell hirdetnünk. Ebből kö
vetkezik. hogy élet csak Jézus Krisz
tus által lehetséges. Althoz azonban, 
hogy valaki Krisztus által újjászüle
tett életet éljen, előbb meg kell szület
nie. M agyarországon és Erdélyben 
32.000 presbiter cl Legyen a presbi
ter feltétlen életpárti' O tudhatja azt, 
hogy a 127. Zsoltár Isten örökségé
nek. legfőbb ajándékának nevezi a 
gyerm eket. Sőt kijelenti hogy „az 
anyaméh gyümölcse: jutalom '". Ám
de arról is tudhat m inden presbiter, 
hogy Mózes 5. könyve 30 .19-ben ezt 
olvassuk „Bizonyságul hívom elle
netek ma a mennyet és a földet, hogy

az életet és a halált adtam élőtökbe, 
az áldást és az átkot.

.. Tálaszd azért a: életet, hogy él
hess m ind te. m ind  a te m agod! ".

Az ateisták és m aterialisták  halá l
pártiak A presbiter legyen családjá
ban is. gyülekezetében is. de a köz
életben is feltétlen életpárti. Az élet 
előbbrcvaló az anyagnál. A zé az or
szág is. aki azt „bclakja" Vannak, 
akik fondorlatosán lakatlanná akar
ják tenni Istentől kapott hazánkat, 
hogy birtokbavegyék

M esterségesen és sátáni alávaló- 
sággal terjesztenek életellenes é n  e 
ket: ..Kiesik o lakások! “ (Kik űzték 
el a falust portákról az ifjúságot és 
nyomorították be a panclházakba?): 
„Kévés a fize tés"  (Nem a szocializ
mus „építése" során találták ki azt 
az ötletet, hogy „öntudatos nő nem 
tartatja el magát férjével’’ S felére 
csökkentették a férfiak fizetését, 
hogy a nők kénytelenek legyenek 
munkába menni. A gyermekek pedig 
az utcára kerültek!): ..M agasak az 
igények!"(K i szajkózta negyven 
éven át. hogy a kom m unizm usban 
minden ember egyenlő és m indenki
nek igényei szerint lesz az ellátottsá
g a? '|, A sátáni alávaiósággal becsa
pott nép pedig elkezdte m ondani: 
„Ilyen világba nem szülünk gyerme
ket." Hát éppen ez a liberális leni- 
n i/m u s  négyes program jának első 
pontja.

th il.f.rJu* a ’  ixUíiiVm/
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/Folytatás a I. oldalról)

Isten mindenkinek asztalt terített. 
„Ahova Isten báránykát ád, oda le
gelőt is á d f  m ondta 10. gyermeke 
születése után s ez Arany János 
volt - az édesanya, .-t presb iter - 
tudva a Hegyi Beszéd krisztusi taní
tását hirdeti, hogy ..Keressétek  
először Isten Országát és a : O igaz
ságát. s ezek mind megadatnak nek
te k "  (étel, ital. ruha: egyszóval a 
megélhetés).

Hajdan a2 anyák igy bocsátották 
esküvőre leányaikat:

„ügyet szülsz az apának, egyet 
m agadnak, egyet a hazának.

A negyedik pedig  Isten a já n d é k a "

Ennek érte lm ében terem tsenek 
közhangu la to t a presbiterek nem 
csak gyülekezetükben, de falujuk
ban is! Ha honfog la lásunk 1/00. 
évében százezer negyven éven aluli 
házaspár vállalna még egy gyerm e
ket. az rövid  húsz év  után 50.000 új 
m agyar csa ládot je len ten e !  F.z/.el 
nem csak sajátm aga cs m ar m egle
vő gyerm ekei jövőjét b iztosítaná, 
de m agyar népünk szép jövőjét is. 
M indenesetre nem m indegy, hogy 
kik szabnak majd törvényi a jövő 
században  m ár élő  gyerm ekeink
nek. Ha Budapest kellős közepén 
m ár ma előfordulhat, hogy a grúz 
útonálló lövi le a m agyar rendőrt, 
ez baljós előjelnek tekinthető. Ő a 
hegyi m artalócok „ törvényét" ho
nosítja m eg a K árpát-m edence szi
vében .. Vajon m iként em legetik 
m ajdan gyerm ekeink a mai szülő
ket, hogy nem adtak nekik m egfe
lelő szám ú te s tv e n ’.' K em ény be
széd ez.

Erdély-szerte szokás az, hogy a 
tem plom kertben m egvárják az ige- 
hírdetőt, aki ott áldást mond. h so
rok íróját is megvárták O kapott ál
dást. A gyülekezet m eghívta a ven
déget az 1100. évben megszülető II. 
„terven felüli" gyermek keresztelő
jére.

LAPELŐDÜNK AZ I 
1938

Részlet az I. M agyar R eform átus V ilággyülés
meghívójából

A Magyar Református lilággyűlés I93S. augusztus 23-áit lesz Debrecenben 
A Magyar Reformátusok kllággyűlésén lel akarunk huzdulni egymás hite által. Bi

zonyságot akarunk tenni arról, hogy a világ minden iáján szétszórtan élő magyar re fór 
mátusság egy lelki testet alkot, egy lélekkel Hullatott meg. elhivutásának egy reménysé
gében bivattatoii el. egy a hitünk, egy a kereszLségiink, egy a nyelvünk cs egy a szellemi 
örökségünk MinJcnekfelett pedig egy a nu Istenünk, akinek kifürkészhetetlen és 
végemért;cletlen akaratából ma mór e világ sok országában magvar nyelven is hirdetik 
az Ö Igéjét és magyar nyelven is imádják Ól. E vjtággyúlésen hozandó ünnepélyes haló 
rozatainkka! is a \ dág magyar teformátusságánuk közős nagy érdekeit akarjuk szolgál
ni Krisztus magyar református csaladjának önmagával találkozását, önmagára isme
rését és szebb jövőjének a lelki előkészítéséi kívánjuk munkálni. Egvben hálál akarunk 
adni Istennek a debreceni Kollégiumért, e nagynev ű intézmény fennállásának 400 év
fordulójáért és mindazokért a lelki és szellemi javakért, amelyekkel a debreceni Kollégi
umon keresztül de általában egész magyar református egy házunkon es annak művelő
dést sugárzó intézményein át ajándékozott meg mindnyájunkat a mi Istenünk

MAGYAR PRESBITER
az DBWÁúns ttrniMánit r*scaditta iYővrTsícTIm

A  magyarság: Isten ügye (5Mó«$ 7,6-8.)
.....A magyarság sors: ahhoz utal. aki a nemzetek, az egyesek, sót az egész világ sorsál
kezében tartja és alakítja, mint a művész a viaszt. Az a tény, hogy magyar vagyok Is
tenre utal $ az ő orcái a elé állit a magyarság sorsproblémájával. Ezért vagyunk itt.

Magyarságunk: Isten ügye hangzik felénk a/ Igéből az ó  nagy tanítása.
Magyar voltunk Istennek kikutathatatlan teremtő ténye. Ő parancsolt, s lett a ma

gyar. () rendelkezett s lettünk magyarokká mi.
Ennek nagy. döntő következményei vannak. Először az, hogy a magyarság nem a 

hasznosság, az ésszerűség, az érdek és az előny dolga, hanem az elcv-eelrendelésé. 
Másodszor, amit Isten egybeszerkesztett, ember azt ne válassza el. Jaj annak, aki ma
gyarságát elfelejti, vagy megtagadja: ezerszer jaj annak, aki eladja vagy elárulja Har
madszor: Isten ellen lázad aki magyar voltál szégyenli de az ts. aki nem szégyenkezik 
mindazért, ami a magyarság isteni gondolatát megcsűfolja és el nyomorít ja...

A másik, meg felségesebb üzenete a felolvasott Igenek az. hogy Istennek ez a terem
tő ténye, cleveelrendclcsc a szeretet ténye volt. Kegyelemből vagyok magyar

Magyarságom tehát nem érdem, nem jogcím, nem a mi nagyságunknak, becsűnk
nek. énekünknek a jegye, hanem egy könyörülő szereidnek a megnyilvánulása, ame
lyet alázatosan és hálával fogadok cl Kiválasztás vnn benne: tehát ajándék és hivatás 
Adott benne Isten még tóbbd ígér. övé a történelmünk nagy tanulságaival és övé: a 
jövendőnk nag\ lehetőségeivel Nagy igazságok és nagy feladatok népe vagyunk.

Az Isten szcrctctcről áll az igazin, hogy erős. mint u halál Az Isten szereidében va
lami halálos elem van: csak arra áldás, oki viszontszereti öt: aki nem szereti, arra halál 
es pusztulás

Itt vagyunk alopigénk harmadik é> legnagyobb igazságánál: csak Istenben és Isten 
által lehetünk magyarok.

Miért olyan fájdalmas magyarnak lenni? Mert mi Istenen kívül akartunk azok lenni s 
megtapasztaltuk, hogy nem lehet, nem lehel1 Magunkban bízó. gőgös nemzet akartunk 
lenni és jött Mohács és jön Manón Nem volt közöttünk békesség: pártos ház. magában 
mcghasenlott ház. voltunk nézzétek feldúlt oszlopainkat. Nem volt közöttünk testvé
ri szereld, egymás terhet nem hordoztuk azért szóródon széjjel a nagy világ Szaharájá
ba a drága magyar vér. Az elveszített világháborúban nem az ellenségeink erényei ver
tek meg. hanem a sajat bűneink buktattak el Oh. azért pusztul a magyarja, mert nincs 
az élővíz mellé plántálva innen a születéscsökkentés, gyermekhalálozás, pusztító nép
betegségek. szegénység, sötétség, rabság.

Mi csak Istenben lehetünk magyarok. Ilit által, mert a magyarság kegyelmi tény.. "

Papp Vilmos

Ravasz László
(Az amenkra um^uro* hsdapesu iát-'Hatásakor, az első mapar református Olágtttialhizo előtt. I9JK kie

melések J szerkesztőül! >
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MAGYAB BErOQMÁTUé VILÁGTALÁLKOZÓBÓL 
AUGUÓZTU6 23.. DEBBECEN

..Lényünk mélyéig meghatva adunk hálát ezért a napéit Cj világalakulás kellett ah
hoz. hogy felismerjük: milyen nagy dolog, milyen nagyszerű hivatás magyarnak len
ni. A magyarság valami nagy lelki dolog. Nem faj. mert akkor ki kellene rckcsztcni 
Icgkúlnnb fiainkat; nem politikum, a magyarság képviselői vagyunk itt cs egy hang 
politikát nem ejtettünk. Lelki közösség a magyarság. érlék, életszabály, akarat, élet 
cél, erkölcs, amelyet csak lélekben lehet átélni és megvalósítani. Lnnék a gyűlésnek 
nagy tanulsága az. hogy a háromféle magyarság egymásninezve életfeltétel. Nem él
het meg a csonka törzs, ha elvesznek a kisebbségek. Nem él a törzs és a kisebbség, ha 
elpusztulnak, elvesznek a diaszpóra magyarság hősei. És nem lehet diaszpóra ma 
gyamak lenni, hu nincs tiszta törzs és nem lehet a magyar műveltségben megmaradni, 
h3 e műveltségünk nem árad az. ősi törzsből. A diaszpóra magyarságnak az a nagy In 
vatasa, hogy százezer szétszórt illusztráció legyen a mellett, hogy milyen a magyar 
lélek. Nem ismernek minket, mert nem szeretnek Minden szétszórtságban éló ina 
gyai tanú abban a perben, amelyben igazságot kell szolgáltatni az egész magyar 
nemzetnek Élni. lenni cs megmaradni! Kritikával nem kiserjük külföldi testvérein 
két Tudják ők. hogy mit kell csinálniuk A magyar élet rajuknézve műveltség, más 
színben, sötét árnyalatokban, tragikus mollhangncmbcn, de szebben, igazabban, ma
radandóbban Legyenek áldottak túl a bérceken, akik ezt a magyar műveltséget to
vábbélik és tovább plántálják. És a csonka törzsnek mi a Jeladata'.' Az. hogy hízzék a 
tőle el szakadtakban, h ifijén hennák, szeresse őket Akin tud. segítsen. Imádkozzék 
mindegyikén. De legnagyobb feladata az hogy éljen itthon olyan nemzeti, társadalmi 
t‘s politikai eletet, hogy’ az a határon tál minden magy ar embernek növelte erkölcsi 
méltóságúi és szavának szankciót adton Nem vagyunk nyolcvanmtlhóan, fegyverek 
erdőjére nem hivatkozhatunk, csupán erkölcsi méltóságot tudunk adni. Igazságot, be 
csülctct, tis/ia életet, hűseget az örökkévaló eszmékhez, nincs más szankciónk, csak 
Isten örök erkölcsi világrendje, és ezt meg kell valósítani.

A reformátusok ncgyvcnmilliónyinn vannak. Az Evangélium felséges intcmaciiv 
náleja ez. De mind a negyvenmillió ká!\ inista: nemzeti kálvinista. Ha tehát olyan val
lást tanítanak valaha nekünk, hogy ne légy magyar, leteld nekik: távozz tőlem sátán 
t s  ha valaki olyan magyarságot tanítana neked, hogy elfelejtsd református mivolto
dat. dorgáld meg. mert az ilyen megszomoritotta Isten Lelkét, Rcformátusságunk nem 
politikai konjunktúra, hanem clcvc-eltendclés Előbb (öljenek porra cs formáljanak 
újra. mert ezzel állunk es esünk. De sorsunk Isten kezében van. ezért elünk Krisztus
ban... Ezt a napot pedig clvisszük legdrágább emlékeink között Isten kezéből újra el
vesszük hitűnket, magyarságunkat. Testvérem, megtaláltuk magunkat és megtaláltuk 
egymást "

A világtalálkozó hitvallási nyilatkozata
„Klsd szavunk saját bűneink megval
lv a  cs ezzel együtt magyar nemze
tünk es református egyházunk elesett- 
ségénck, nyomorúságának megisme
rése. Nem felejtjük azonban, hogy ez 
a nyomorúság következmény gyöke
rei a mi egyéni és közösségi életünk 
bűneiből nőttek ki cs azokból táplál
koznak De Krisztus u mi népünknek 
ts egyetlen szabaditója. A magyar re
formátus ember nem érdemszerzés 
okáért igyekszik jobb magyarrá lenni, 
hanem a megváltó Isten iránti hálából. 
Hala tölti el egész lényünket azért.

hogy a magyar reformátusság c váro
sában összegyűlhettünk éppen ubban 
0 / esztendőben, amikor a debreceni 
Kollégium életének négyszázéves for
dulójához jutott cl. Hálát adunk Isten
nek minden magyar Iskoláért cs a vilá
gon szétszórt magyár református szó
székekért. Bűnbánatunk, megszaba- 
dittatásunk feletti örömujjongás cs a 
hálaadás: ez a három hozott és for
rasztott össze most is mindnyájunkat 
És c háromból fonódik össze a világ 
magyar reformátusai lelki egységének 
örök-új szövete is."

P r e s b i t e r e k

Kinek a lelke vágyik a 
fényre.
kinek kenyere az Úr Igéje, 
és kenyeréből másnak is szel, 
az presbiter.

Kinek van szeme a 
más bajára,
kinek van füle a más jajára, 
s tennivalóit igy méri fel. 
az presbiter.

Ki másnak vermet 
sohasem ássa.
aki keresztjei nem teszi másra, 
s a mások terhét igy veszi fel, 
az presbiter.

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

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

Aki hitét meg örömmel vallja, 
mind presbiter, bár nem az 
a rangja,
de kedves élet 1STF.N előtt: 
megáldja és megszenteli őt.

Füle Lajos
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Válaszok körkérdésiitikre:

Mit várok  a  III* M agyar Reform átus V ilágtalálkozótól?
T>r. C z in e  M ih á ly

a DunameUéki Ref Egyházkerület 
fögondnoka

- F.szmélkcdésem kezdetétől rnegha- 
tottan gondolok a történelmi tény
re: bár szetszakittattunk és szóró
dunk szerte a világba, mégis 
egymástól országhatárokkal, tenge
rekkel elválasztva találkozhatunk 
lélekben; mindenütt, minden ünne
pen magyarul szól hozzánk az Isten 
és magyarul dicsérhetjük szent ne
vét; itthon és a kisebbségben élve. s 
a nagyvilág 43 országába szóródva.

-  Mindenütt történelmet in -  és ir a 
magyar reformátusság: helyi áll. 
nyelvét, kultúráját, s hitét őrzi a ki
sebbségben; a szétszórtságban temp
lomot épített és tiszteletet szerzett a 
magyar népnek, itthon fontos ténye
zője a nemzeti életnek Eddig is tud
tunk egymásról, távolról, most a 111. 
Református Világtalálkozón a való
ságban is kezet szorítva, egyszerre, 
együtt énekelhetjük a Tebenned biz 
tutikat együtt, egy kórusban tehe
tünk bizonyságot: íme. élünk, va
gyunk: megtartott s megtart bennün
ket az Isten... Az ünnep, a testvéri 
találkozás, a bizonyságtétel nagy al
kalmait várom a találkozótól.

#

Otyyy 7  érme József
a Presbiteri Szövetség elnöke

A lii. Magyar Református Világta
lálkozónak meghatározó jelentőse
get ad, hogy egybeesik honfoglalá
sunk 1100 éves történelmi esemé
nyével. Isten különleges kegyelmi 
ajándékát, adott lehetőségét láttam 
abban, hogy az egyre romló vilá
gunkban babilóniai fogságunk
ban testvén szeretetben találkoz
va a határok áthidalásával is egysé
gesen. egy emberként kérjük Isié 
Hűnktől, új eget es új tőidet várva.

imáink beteljesedését: lelki m eg
békélésünket és m egújulásunkat. 
H iszem , hogy e találkozó isteni 
eredm ényként a szomszéd népek 
m egbékélését is elősegíti hogy 
mindannyian egyek legyenek a Jé
zus Krisztusban, s ennek legyünk 
mi is tevőleges részesei Azt a 
nagy. szeretetteljes várakozást, 
mellyel anyaországbeli testvérein
ket várják, szem élyes m egjelené
sűnkkel viszonozhatjuk, ezzel is 
igazolva szolidaritásunkat sok 
m agyar reform átus szív együtt 
dobbanását, közös örömét: I ártsd 
meg Hazánkat, Isten!

*

S z a b ó  D á n k i
a Tixzánmneni Kel Egyházkerület 

fögonJnoku

Mindenek előtt azt, hogy ez talál
kozó legyen, ne csak együtt le
gyünk. ne csak nagy utakat tegyünk 
meg, hanem le tudjunk ülni. meg 
tudjunk állni, közösséget tudjunk 
form álni Akar az imádkozásig. 
Fzcn belül pedig azt várom, hogy a 
beszélgetésekben egyre inkább ér
teni fogjuk: m ién kaptuk az. 1100 
esztendőt, miért kapjuk a mát. s re
ménység szerint a holnapot. Ho
gyan van benne a mi népünknek a 
története Isten tervében, az ö  nagy- 
országán belüli koncepciójában.

-  Ha ezeket egyre inkább világosan 
látjuk, akkor ez reménységgel, há
laadással kell betöltsön minket, s

l la  ta lá lkoz tunk  cs elfelejtettél, 
sem m it .sem veszítettél.

De ha K risztussal talá lkoztál 

és Ő t elfelejtetted ,

M IN D E M E  LV ÉSZ T É T T É  L !

m áns keressük, hogy mi a magunk 
tennivalója ebben a földrajzi-törté
nelmi térségben Nevezetesen: ho
gyan válhatunk gyógyító néppé 
egyrészt önmagunk szamara, más
részt a határainkon kívül élő testvé
reink. s a szomszédságunkban élő 
népek számára.

Nem kérdés, hogy nagyon megbetege
dett ez a mi világunk. Az ilyen találko
zók, még akkor is. ha árnyékot vet rá
juk olykor-olykor a gyanakvás. Isten 
gondolatai szerint, s a mi vágyunk 
szerint is nagy. gyógyító, gyógyuló al
kalmakká válhatnak. Hiszem, hogy ez 
mindnyájunk szívbéli gondolata.

Dr.‘Kálmán Attila
k Ihutániúli Re/. Egyházkerület 

fögondnoka

Szüléink, nagyszülőink 80 évvel 
ezelőtt még egyetlen országban, 
egyetlen m agyar református egy
háztestben eltek Mi anélkül, 
hogy elköltöztünk volna a szülőföl
dünkről -  nyolc különböző ország
ban. nyolc különböző egyháztest
ben élünk, sokan messzi országok
ba. más földrészekre sodródtak.
Ha a találkozó alkalmából csupán 
rádöbbenünk arra, hogy az Istentől 
két fület és csak egy szájat kap 
tünk. azaz kétszer annyit kell fi
gyelnünk egymásra, mint amenny
it „kinyilatkoztatunk", s világos 
lesz számunkra, hogy minket nem 
csupán a közös nyelv, a közös kul
túra. hanem őseink közös hite is 
összetart, sőt megtarthat, már ered
ményes lesz a találkozó.
Ha nem azért akarunk világítani, 
hogy minket lássanak, hanem 
azért, hogy világosabb legyen, ha 
szabad utat engedünk a Lélek mun
kájának. akkor sokkal több is tör
ténhet cvangehzáció. ébredés, 
megújulás
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H O Z S Á N N A !
Képeknek Atyja, világokat tertemtó. or
szágokat fenntartó nagy Isten'

Legyen áldva a Te szent neved <■ mai 
nagy ünnepnapján a magyar nemzetnek.

Ki ezer év előtt népünket ismeretlen 
hazából ez áldott főidre elvezetted, s ezt 
nekünk örökségül adtad

Ki v rokontalan nemzetet a népek len 
gereben fenntartottad, idegenné elmúlni 
nem engedted

Ki megvilágítottad előtte az utat a földi 
boldogsághoz, s a mennyei üdvösséghez

Ki csodatételeiddel hazánkat romjai
ból. nemzetünket sírjaiból annyiszor fel
támasztottad.

Légyen Keked hála a kincsekért, me
lyekkel földeket és sziklákat, s emberi 
sziveket e honban gazdagon megajándé
koztaI

Legy en Keked hála a dicsőségért me
lyet hazánk történelmére tiz századon át 
lesugároztaltal.

Legyen Neked hála fen vitö csapásaid 
ért, mikkel bennünket megjavítottál, a 
tisztító tüzért, melyen faununkét keresz
tül vittél, a megpróbáltatásokért, me
ll ékkel nemzetünk lelket megacéloztad

Áldd meg a mi nemzetünket n ránk kö
vetkező új évezredben I

Szállítsd a mi ivadékainkra a Te Szent 
Lelkedet, hogy minden nemzet nyelvén 
hirdessék a honszeretet, az emberség a 
lu ké. a felvilágosodás a szabadság hit
vallását, miként hirdették az első apos
tolok'

Küldd le hozzánk a Te törvényeidet, 
mikent leküldted a Sión hegy róla Te pró 
(étád által!

Ki e nemzetnek adtál enit. észt és ked 
vet a munkához, sokszorozd meg az ado- 
mányodat minálunk, s tedd munkánk si
kere által naggyá a mi hazánkat!

íme erős fogadást leszünk e napon 
az új ezredév első napjan Te előtted 
hogy szeretni fogjuk e hazát, szenve
déllyel és szenvedéssel, erőnk hatalmú 
val, szivünknek lángjával, éltünk és ja 
vaink feláldozásával, s hazánk iránti 
kötelességeinket, miket őseinktől ha
gyományul vettünk, utódainkra öröksé
gül hagyjuk.

I Te áldásod áldja meg. a Te segédet 
med erősítse meg a mi küldetésünk nehéz 
nagv munkáját melynek minden alkotó 
sa a lé szent nevednek legyen megdic- 
yöltése az örökkévalóságtól az öröké 
valóságig!

Ámen

Mit v á rn a k  a V ilág talá lkozó  résztvevő i a  p re sb ite re k tő l?

A prcshner Jézus Krisztus jó vitéze legyen 1 1 Péter 5 .1 -4.). Újjászületett életével di
csérje a Mindenható Istent.

Legyen tanú. aki vallani tud arról, amit Jézus krisztus vele tett. A kapott kincset
mely cserépedényben van hűségesen őrizze, legyen munkatársa a gyülekezet 

minden tagjának. Legyen az élete példa, melyre egyháztagjaink felnézhetnek A 
mai presbiter es pásztor felel a nyájáért az ö Urának. Missziói küldetése legyen, le
gyen az ébredés munkása. Tagja legyen a gyülekezet imádkozó lelki magjának.

Jó vezető legyen, aki szolgál és nem uralkodik a gyülekezetben.
Gyakorolja a tcherhordo/ást Gondozza a rászorulókat. Legyen örömmondó bé

kekövet és ne legyen fecsegő, feleslegesen vitatkozó
Segítse a presbitcmcvclcs fárasztó munkáját
Népben-ncmzctben gondolkodó legyen. A kárpát-medencei ptesbiter-tcstvcrck- 

kcl testvéri együttműködést alakítson ki.
Szeresse lelkipásztorát és használja lelki ajándékait.
A gyülekezetszervezés fontos elemének tartsa a szakmai kérdések megosztását a 

missziói, gazdasági, pénzügyi, műszaki, jogi, pedagógiai stb szakterületeken.
A presbiteri szolgálat jutalma a még több szolgálat.
Minden dolgotok szereiéiben menjen végbe!

Balta Tibor
a Presbiteri Szövetség ügyvezető elnöke

Amit a presbitereknek 
tudniok kell...

A presbiteri rendszeri a reformáció 
korában sem  Luthernek, sem 
M clanchtonnak, sem pedig a német
ajkú Svájc hitújitómak nem sikerült 
életre hívniuk, jóllehet rendelkeztek 
erre vonatkozó elképzelésekkel és 
programmal.

. Egyháztörténeti tény. hogy a vi
lágon először Kálvinnak sikerült az 
újszövetségi értelemben vett 'vének 
tis z té t‘a  gyakorlatba átü ltetn ie"  
állapítja m eg a nemzetközileg nagy 
tekintélyre szert tett „Vallás a törté 
nelem ben és a je lenben"  (RGG , 
Tübingcn. 1961. III. k iadás) cím ű 
lexikon V. kötetében W. Jannasch. 
Kálvin egyházi rendtartásában a 
pásztorok és doktorok mellett a „vé
nek". a presbiterek töltötték he a 
legfontosabb szolgálati tisztet. I há
rom csoport tagjai alkották Gcnfbcn 
a konzis/tórium ot vagy egyháztaná- 
csot, am it később presbitérium nak 
neveztek cl A presbiterek száma 
Géniben eredetileg 12 volt Az egy
ház vezetésében a lelkészekkel 
együtt volt szerepük

...4r egyház korm ányzói vélemé
nyem szerint a nép  közül választott 
vének voltak, ak ik  a püspökökkel 
együtt az erkölcsökre való felügyele
tet és a  fegyelm i ügyeket is gyako
rolták Mert másképp nem is lehetne 
értelm ezni Pálnak ezen m ondásál 
oki elöljáró, szorgalm atossággal 
járjon e l (Róm 12.8) .Megvolt tehát 
kezdettől fogva m inden egres egy
háznak a m aga tanácsa, m ely k e 
gyes. tekintélyes és szent férfiakbó l 
állott, v ennél volt az ítélkezés jo g a  a 
bűnök megjavítására... ’ (Kálvin Já
nos: A keresztyén vallás rendszere, 
IV. könyv, III/8.).

A presbiterek fontos tennivalója 
Kálvin szerint tehát 3 gyülekezeti 
é le t tisztaságának, rendjének felü
gyelete. továbbá a családlátogatások 
szervezése és végzése.

G éniben m inden csütörtökön a 
kon/isztórium  elé idézték, nem rit
kán előállíttatták a rendetlcnkedö-

tFotvuuát u tt. olJjlom
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Immár 1100 éve. hogy Istenünk jóvoltá
ból itthon lehetünk édes I lazánkban, itt 
Európa szivében, a Kárpát-medencében, 
Magyarországon! A millecenienárium ün
nepi alkalma késztessen számvetésre ben
nünket: tekintsük át évszázadainkat!

Derekasan segít ebben az egykor volt 
csúcsai presbiter, a költőlejcdclcmmc nőtt 
Ady Endre. Életművében sokat és sok
szor vall magyarságáról és hitéiül Széllé 
mc évezredek és földrészek távlatait pász
tázta át-meg-át Költészetébe belefoglalta 
egyrészt az egyetemes emberi kultúrának, 
másrészt magyar nemzeti műveltségünk 
nck múltját, jelenet és jövőjét. Poétánk 
akárcsak népünk szervesen kibontakozó 
rendben clte-vajúdia végig, megtérése so
rán, a fejlődés fokozatait: az ősi pogány
ságtól a modem kcrcsztycnscgig. Úgy 
persze, hogy a holnap felé haladva maga 
val ragadta a tegnapot i;

Zsákm ányszerzés

Bizony, vitéz katonák voltuk azok a mt 
honfoglaló őseink! A hadászatot (stratégi
át) és a harcászatot (taktikát) bámulatos 
rátermettséggel művelték Ámde zsák- 
mánysz.crzö kalandozásaiknak veget ve
tett a 955-ös, gyászos augsburgi Ic- 
gyózetés Meg kellett tanulniuk, hogy Eu
rópában letelepedvén már nem folytathat
ják az ázsiai fátlan füves síkságokon meg
szokott esatározo életmódot (amire 
egyébként akkor és ott rákényszerültek, 
hisz hol ők voltak az üldözöttek, hol ők 
áz üldözők)

Ady versei lelitvék honfoglalásunkra 
utaló jelzésekkel. .. Veret ke híres útján 
jöttem en. / /  Fulemhe még ősmagyar dal 
hvatl". hirdeti, amikor új időknek új da
laival jelentkezik. Ond vezér unokájának 
vallja magát, az érckaput döngető Bo
londra, a tragikus sorsú Vazulra, a nemze
ti egységet alapozó pusztaszeri gyűlésre 
emlékezik Annyira azonosul eleinkkel, 
hogy „Egy párizsi hajnalon" című versé
ben ezt írja. .. En /táp sagyok, de pogány 
pap. pogány" és ezt ő komolyan i> 
gondolta. Amikor, lám. ez a fohász szakad 
ki szívéből: „Szeress engem, Istenem!", 
csapongvu kereső leike az ő „nagy teke 
te zongoráján" végig pengeti az univer
zum (mindenségi vallás, a természetet is

tenítő pantcizmus billentyűit „Istenem 
földben, tűben, kőben", hangot ad a miti
kus ős-állatot félő totem izmusnak: „Óh. 
Istenünk, borzasztó Ccthul" i Jób könyve 
41. rész). Ez a bibliai ..üóhéma" (Lcvia- 
tán, tengeri szörny történelem előtti kor
szak ősemberi emlékei vallástörténeti 
szempontból atyafiságos rokonságban 
van a mondánkbcli turulmadárral és a 
régesteien régi mesehős Fchérlőfiával is. 
Megszólaltatja meg a költő „Szent Kelet 
Géniuszát”, a mitologikus Ós Kajánt is. 
akinek megbízásából úgymond a 
„Napisten papjaként" vállalta népe v/ol- 
gálattá.

A „Kidalobtlan magyar nyarak" című 
költeményében (mint egy augsburgi vér
rel írt hadijclcntcsbcn) Ady keserűen sírja 
cl vereségét. Hiába álmodozott ő az ázsiai, 
„tegnapi" gyökerű, jellegzetesen magyar 
kultúra kialakításán!] Elgondolása ábránd 
maradt, szertefoszlott kihullt az idő rostá
ján. valamint a honfoglalók hajdani dicső 
pogánysága Minden, minden ideálunk 
// Másutt megunt ócskaság már // Harcba 
szádunk // S már tudtuk, húgi kár a kar
cért" (A fajok cirkuszában).

Igen. ez az igazság és valóság: érvé
nyét vesztette immár a zsákmányoló élet - 
mód, akár földi kincseket (pénzt) akar ha
rácsolni. akár szerelmet próbál vadászni 
az ember.

Adás-vétel

A Kárpát-mcdcnccbcn lakozast vett ma
gyarság Szert István apostoli király szor
galmazására. ösztökélésére fölvette a ke
resztyén vallást. Nem éppen teljesen a 
maga jószántából, mert bizony szigorú 
törvények hajtották Jézus igája alá a nya
kas népet. De idómultával mégis szépen 
gyökeret vert, kivirágzott és gyümölcsöt 
hozott itt a kegyesség A szentté avatott 
Árpádházi uralkodók nemes példája tér
ben és időben messzire sugározta népünk- 
nemzetünk tekintélyét És hogy nem 
idényjellegű volt a krisztust hit. íme a bi
zonyság: túléltünk, kihevertünk tatárjá
rást. törökdúlást. német igát és a pártüté- 
,%ek sorozatit is. háborúkat vesztve, 
megnyervén a békét!

Sajátos életvitel jellemzi ezeket az év
századokat A hitéletet és közéletet a tisz

tes-haszon-elvű: „hozok áldozatot ve
szek áldást" elgondolás vezérelte.

Az elmélkedő, ájtatos. tépelődő, titok
zatos középkori katolicizmus mcgcjtócn 
szép kepei villannak föl: .Az éjszakai Is
ten". „A patyolat üzenete", a „Szent Mai 
git legendája". $ „Az Éj zsoltinTc. ver
sekben

Ajándékozás

Világ csodája, hogy a mohácsi vész után 
Hazánk három részre szabdaltsága e! 

lenére örvendetesen megújhodott. 
Nemzetünk nyelvére fordították a Szent- 
írást; cnckszcrzök. iskola- és nyomda 
alapítók támadtak, életre kapott a dráma, 
a szónoklat és ahol mint Erdélyben 
református fejedelem orszúgolt: tündér- 
kertté szépült a viharoktól megtépázott 
Haza.

Isten áldásául jött a reformáció. A tár
sadalmi kérdésekben is munkáló új kor 
nyitánya volt ez! Ady verse szinte „szig
nállá" hivóielc Isten Országa szabad
ságharcának:

Az Isten harsonája

Mikor az elnyomottak, a senkik 
Jajdutva, fegyverkezve jönnek,
•le Isten jón és millió árnya 
Méhébe halt erőnek és örömnek.
Jajdutva, fegyverkezve jönnek.

Mert Isten az klet igazsága,
Parancsa ez: mindenki éljen.
Parancsa ez mindenki őrüljön 
Parancsa ez: öröm-gyilkos féljen 
Parancsa ez: mindenki éljen.

■f mi református keresztyen hitűnk: evan
géliumi kegyelemvallás. Nem „teljesít- 
menv ' n’ fundálődik, hanem a: Atya-Fiú- 
Szentietek Isten „amnesztiájára ". A mi 
Urunk nem ellenség, nem „üzletiét' , ha 
nem ajándékozó SZERETET Hívei azért 
áldoznak pénzt, időt és szolgálatot kórhá
zakra, szeretetotthonokra, iskolákra, k iád 
ványokra, mert Így szeretnék elmondani 
Adyval együtt a hálájukat:

„Köszönöm, köszönöm, köszönöm'"

Hegyi-Füstös István
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Az IW6 évi III Magyar Református f í- 
lágialátkozó köszöntésére pmhiiertalál ■ 
korói tartunk Arra gondoltunk, hogy a 
sok ünnepé alkalom kinőtt ki:!! lennie «rgi 
olyannak ts, amelyen egy házunk e felelős 
tisztségviselői körösen tanácskoznak Ez 
összejövetelt az erdélyi rendezvények első 
napjára, augusztus 7 re, a megnyitó isten 
tiszteletnek otthont adó Farkas utcai 
templomba hívtuk egybe.

F. tanácskozás révén azt szeretnénk 
előmozdítani, hogy a presbiterek váljanak 
a lelkipásztorok munkatársaivá az Út Jé
zus Krisztus egyházának szolgálatában A 
megbeszélés vezérgondolatát Medgvesi 
Fáitól kölcsönöztük Az egyház csak ak
kor egyház, ha abban nemcsak a papok, 
hanem mindenki dolgozik. Az erdélyi pu
ritanizmus .* nagy képviselőjének szelle
mében kívánunk, együtt lenni minden fele
lősen gondolkodó református presbiterrel 
Azonban nem csupán elmélkedni kívá
nunk e mondás érteimén és igaz voltán, 
hanem keressük az élet és a szolgálat ki 
nálta lehetőségeket

Fontosnak tartjuk «• kénlések együttes 
megbeszélését, hiszen egyes elöljárók ese
tében hiányzik az ugi iránti odaadás, vi
szont másoknál a buzgó tág túlhajlását ta
pasztaljuk. amit egyháztagjatnk idegen 
kedve fogadnak Ezenkívül olyan időket 
élünk, amikor a gazdaság.! csőn! és kisebb 
ségi helyzetünk miau egyn- keservesebb 
az anyagi romlás.

A tisztázás azért is sürgős, mivel az új
fajta demokráciában elárasztják népünket 
a kelen vallások itt Erdélyben is u/ra és 
újra szembesülünk az iszlám, a haha i. a 
yóga. a buddhizmus tanításával. Máskor 
a Hőenergia, az ezoterikus gyakorlatok, a 
horoszkópok hamis prófétáival találko
zunk Hasonlóan gondol felem a kérész 
ívén színezetű szekták, a .. forró csopor-

Presbiter
találkozók

1996. Augusztus 7.

tok "jelentkezése. De figyelnünk kell a ke
resztyén köntösbe bujtatott szélsőséges ta
nításokra is, amelyek a rosszul értelmezett 
humanitás jegyében lépnek fel. mim pl a 
feminista thcologia. a génmanipuláció, u 
magzatelhajtás, a homoszexuális párok 
megáldasának kérdése..

•I találkozón azoknak a gyülekezeti elöl
járóknak az érdeklődésére számítunk, aki 
kel komolyan foglalkoztat a presbiteri tiszt
ségből következő szolgálat. A reformáció 
igyik nagy felismerése az. hogy az egyhá
zat nem az egyházfők, hanem az egyház 
egvx-dúli Ura, Jézus Krisztus kormányozza 
aki a Szemlélt k által jelen van a gyülekeze
tekben, és ezért helvtartólk/ru sincs szüksé
ge Ebből a tanításból következik tgv másik 
tétel, hogy az egvhó: a lelki vezetők és a 
nép elválaszthatatlan közössége

Az egvht'ct munka és a feladatkörök el
osztását Kálvin János következetesen meg- 
valósitfa. Ezt azonban nem úgy végzi, hirgy 
zűrzavart kelt. mivel a tisztségek és a fela
datok fái elkülönülnek egymástól Ha a lel 
kipásztor az igehirdetés feladatát kapja, ak
kor a presbiterek azon munkiilkodnak hogv 
ez az Ige mindenkihez elérjen. Hogy ennek 
a tevékenységnek mennyi összetevője van 
és hogy mennyin egész embert kíván, er
ről fogunk tanácskozni ha Isten tv úgy 
akarja és megsegít bennünket.

Hulogh Hela 
lelkipásztor

Szeréténél meghívjuk azokat a gondnok és 
presbiter testvéreket, ukik 199b. augusztus 
~-cn Kolozsváron tartósodnak, hogy ve
gyenek részt a Farkas utcai templomban 
délelőtt II órakor keztlődő találkozónkon.

Revezetö áhítatot tart a vendéglátó Ko 
lozsvár-belvárosi egyház lelkipásztora: 
_Hogyan szervezem meg körzetemet?" 
címmel előadást tart lökés Tibor presbiter.

t t b i S i U Í j

A rendezvény programja'
Istentisztelet Igehindetö: Tóth Lajos. 
Debrecen Mester utcát lelkipásztor 
Énekel: a Maros v ásárhely -Szabadság 
úti gyülekezel énekkara 
Presbiteri konferencia a Szabadság úti 
és a Derecskét Presbitérium részvéte 
lével
Szereti-tvendégség

FŐBB RENDEZVFNYrK

Augusztus .1. III MRVT Svitórender 
vényé 
Nagyvárad
Királyhágómcllcki Re
formátus Egyházkerület 

Augusztus 4. Templom és iskolanap 
Szatmárnémeti 
Királyhágómcllcki Re
formátus Egyházkerület 

Augusztus 5. Ökumenikus rendezvény.
ünnepi Istentisztelet 
Temesvár
K irály hágómel'éki Re
formátus Egyházkerület 

Augusztus 6. [orómfjv Zsuzsanna ént 
lékülés és szoboravatás 
Nagyvárad
Királyhágómcllcki Re
formátus Egyházkerület 

Augusztus 7 8. Gyülekezeti rendezvé
nyek
Kolozsvár
Erdélyi Református Egy
házkerület

Augusztus 7~4k Gyülekezeti rendezvé
nyek
Marosvásárhely 
Erdélyi Református Egy- 
házkerület

Xuguszlus 10. 11/ MRT'I zárórvndezve-
nye
Sepsiszcntgyörgy 
Erdélyi Református Egy
házkerület
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ífoiStuiái ai 5. oldatról)

két, s Kálvin mérteke szerint ilyenek 
bőven voltak. Így az italozók, a 
pletykálkodók. az uzsoraszedok. a 
veszekedök, a kártyások és tivor- 
nyázók Még azok is kaptak idézést 
az cgyháztanács elé. akik a tem p
lomba járást elm ulasztották, vagy 
m egrestültek a házi b ib liaolvasás
ban! A testület az ilyeneket megin
tette. s m egjavulásuk érdekében 
nem ritkán súlyosabb ítéletet is ho
zott. Kálvin  azonban arra is em lé
keztette az egháztanács tagjait, hogy
ne annyira a jogi szigorra, mint in
kább a lelkigondozói bölcsességre 
és tapintatra tegyék a hangsúlyt: 
.. \ 'e  legyen az eljárás annyira szigo
rú, hogy ahhól csak a kényszer!lest 
erezzek ki: a büntetés semmi más ne 
legyen, mint üdvösségre vezérló esz
köz. m ely á lta l a bűnös em ber  
visszatér Urához

A kálvini irányú protestantizmus 
áltál elterjesztett genfi egyházrend 
két fontos, nagyhatású következ
ménnyel járt -  állapította meg J. 
Stacdtke: „Kálvin Génije cs a politi 
kai szabadság létrejötte" című érde
kes reformáeiótörténeti tanulmányá
ban: I ) Gyakorlatilag feloldotta a kö
zépkori egyházak szentségi szerkeze
tet és dogmáját, amely hierarchikus 
különbségei tett a papság és a világi
ak között; 2) A kálvini cgyházalkot- 
mány alapclvcvc a Lelek uralmát te
vén. feloldotta az állam es az egyház 
áldatlan összefonódását.

Ez a két gyakorlati követelmény 
kezdeti m egvalósulni Európában 
ott. ahol G enf után először elterjedt 
a presbiteri rendszer és szemlélet. A 
területileg illetékes presbitérium ok 
rendszere először a franciaországi és 
a rajna-pfalzi reform átusok között 
jelent meg, az 1500-as évek m áso
dik felében I örténclmi érdekesség, 
hogy K elet-Európábán először a 
lengyel-litván reformátusok között 
alakult m eg szervezett form ában 
presbitérium , az 1570-cs években. 
1 lazánkban az első református pres
bitérium ot Kanizsai Pálfi János 
szervezte meg 1617-ben Pápán.

fíékeji Lajos

A/ ónálló erdélyi fejedelemség református egyházában az. első presbitériumok a 
Kükűllöi Egyházmegyében alakullak meg E tényről Szenöványi János esperes 1668- 
ban keltezett levelében számol be egyik barátjának Az erdélyi református presbitériu
mok története bonyolult jelenség, melyei kezdet- szakaszában inkább a diszkontinuitás, 
mini az egyenes vonalú, töretlen fejlődés jellemez.

Itt cs most szamunkra az a lényeges, hogy az eltelt több mint három évszázad fo
lyamán az erdélyi református egyházban kialakult egy olyan hagyomány, mely ma ts 
élő forrása i presbitériumokról és a presbiteri tisztről való erdélyi református közgon
dolkodásnak. Ez a közgondolkodás olyan erős és élcttcljcs modellt teremteti, mely 
szent örökségként szállt gyülckczctröi-gyülckezctre. ncmzcdckről-nemzcdékre. apá
ról- fiúra

1. Az erdélyi ősi presbíténuin-modcii alapja a nagycsalád. Az erdélyi református vá
rosi cs falusi gyülekezetek egészen a második világháború utáni társadalmi zűrzavar ki
alakulásáig. a tömeges beköltözésekig és betelepítésekig néhány, tőrök-tatár dúlásl. 
osztrák elnémctesitŐ politikát, ellenreformációt, kétszeres kisebbségi sorsot átvészelt, 
hűséges református nagycsaládból tevődtek össze.

E hagyomány szerint az erdélyi református gyülekezetekben oly módon alakultak 
meg a presbitériumok, hogy abban minden egyes nagycsalád képviselője helyet kapott 
Ez a képviseleti rendszer biztosította a gyülekezeten belül az egyetemességet és gátolta 
meg a presbitériumon belüli klikkrcndv/cr kialakulását. A nagycsaládok kepv isclöi a sa
ját famíliájukon belül sikeresen oldották meg a gyülekezet külső építéséből és belső 
épüléséből eredő problémákat így a preshitei a maga családján belül a presbiteri tiszt
tel cgyűttjáró békéltető, fegyelmező, pásztoraié, tanácsoló feladatát. 3 vérségi közösség 
jogával is erősítve, szerencsésen cl tudta végezni.

Az erdélyi református egyház egyik legrendezettcbb eklézsiájában, a Kükúllőt Egy 
házmegyebe kebelezett, az 1837 február 12-cn, az új templom felszentelésén megszó
laló kórusáról is hircs-ncvcs (szász) csávás: eklézsia presbitériumában a XVII. század 
második telétől kezdődően Írásos dokumentumokból is kitetszvén mind a mai napig 
megtalálhatók i Dézsi, Frdős. Gergely, Méder, O/sváth, Pálosi, Szatmári. Szántó. Var
ga. Vass, Vasgál cs Vasimre nagycsaládok képviselői.

2. Az egyes nagycsaládok képviselői lelkiismereti, hitbeli szubad döntésük alapján 
és kegyelmi ajándékaik szerint a gyülekezet választása nyomán váltak a presbttenum 
tagjaivá. Mind a három tényező fontosságát egyformán hangsúlyozzuk. A famílián/ 
mus kizárása érdekében két testvér, vagy apa cs fia egyidejűleg nem lehetett ugyanan
nak a presbitériumnak a tagja

így hordoz a esávási egyházközségben presbiteri, illetve kuráton tisztségei uz 
1950 1970 közötti súlyos esztendőkben :d Dézsi János. II elő gyermek apja; id. 
Ozsváth Imre, aki a gyülekezet akkon lelkipásztorával együtt pert indít az eklézsia tói 
fénytelenül elvett szólőjének visszuszcrzésccrt; Varga István, aki sokat fáradozott az új 
parókia felépítése körül. Erdős Dénes, ak: a termelő szövetkezet és a kórus elnökeként. 
Vass Ferenc és Pálosi Ferenc, akik a kertészet vezetőjeként az egész gyülekezel érdeké
ben jelentős szociális diakóniát végeztek. Ezek a bibliaolvasó, zsoltárom presbiterek 
minden vasárnap délelőtt és délután példamutató módon családjukkal együtt reszt v et
lek a templomi istentiszteleten és személyesen kivették részüket minden külső cs belső 
gyüleke/etépitő szolgálatból.

Ezek a családok, ezek a presbiterek tudtak cs utódaik ma is tudják, mintegy a génje 
ikbcn hordozzák az erdélyi református jelszót: ecclesia sancta pracccdtt I a szemegy
ház élenjár).

Igen, az egyház mindennel cs mindenkivel szemben elsőbbséget élvez, mert az eklé
zsia Isten népe cs nyája, szántóföldje cs szőlőskertje, a Krisztus menyasszonya, a napba 
öltözött asszony, a világ népeinek anyja

Ezt a református hittudatot és öntudatot őrzi ma is a presbitérium ős: református mo
dellje

l.úxzJó
Kolozsvár
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Ma jd kei évezrede hangzik az a keresz
tyén tanítás, hogy „cselekedjél jót. járj 
a templomba, imádkozz bizonyos 
mennyiséget és megmenekülsz a kár- 
hozaitól. Némely bocsánatos bűne
idtől a tisztitótüz majd megs/abadit."

Ezt a ..nem helyes ismeretet" sok 
református templombajáro is magáé
nak vallja.

így szólnak általában:
1. Mindenki bűnös, senki sem tud 

tökéletes lenni, természetesen én 
sem. Így aztán nem is csinálok 
nagy gondot belőle. Különben is 
az úrvacsorakor a lelkész felol
doz!

2. Az a fontos, hogy az ember ren
des. becsületes legyen. A vallás
nak tegyen eleget, vagyis adja 
meg az Istennek, ami Istene, a 
..császárnak" azt. ami az övé!

3. Azt pedig, hogy mi lesz a !el- 
kcinmcl a halálom után, ne kér
dezze senki! Azt nem lehet tud 
ni! A Jóisten dolga. Ő tudja, 
hogy én ki vagyok és ezért nem 
kell felnem!

4 Sokan nem tudnak mit kezdem a 
„megtérés” szóval és Jézus Krisz
tus isteni személyével. A kará
csony és a húsvét történeteinek 
ismeretével betelik számukra a 
Krisztus-hit. A személyes Meg
váltó képe nem alakult ki sokak
ban Egy gondnok mondta egy
szer: „Miért beszel az evange
lizátor Jézusról cs megtérésről? 
Mi reformátusok vagyunk'”

Vajon mién, hogyan alakult ki ez a 
téves ismeret? Ki a felelős? Ne keres
sük. de változtassunk rajta’ Gondola
tom szerint minden médiánuk, prédi
kációnak ismeretterjesztő írásnak 
. keit' erről szólnia! Emberek elkár- 
hozhatnak azért, mert a lényeget a 
mennybe vezető utat nem mutatják 
határozottan azok. akik ezt jól isménk.

Harsogni kell azt a tényt, hogy egy 
„bűn zsoldja (is) halál”, hogy az Isten 
Országába nem mehet be semmi tisz
tátalan. Azt, hogy az Isten nem nézi cl 
a bűnt, még egy hazugságot sem!

Világossá kell tenni, hogy a bűnből 
való feloldozást csak a helyettem, ér
tem szenvedő Jézus adja meg annak, 
aki kéri Tőle.

Ha Pál apostol azt mondja magáról, 
hogy „nincs bennem semmi jó", s 
„hogy a bűnösök közt első vagyok”, 
akkor mit kereshet Istennel a mai em
ber. a rendes, becsületes voltával? Hi
szen „nem tudod, hogy te vagy a nyo
morult. a szánalmas és a szegény, a 
vak és mezítelen”.

Mily ió lenne, ha sok-sok reformá
tus mielőtt megáll szive dobogása 
gondot csinálna abból, hogy mi lesz az 
osztályrésze! Mert bizony lehet, sőt 
kell tudni az embernek, hogy megbo- 
csátattak-c bűnei, vagy sem’ Kell tud 
ma, hogy Jézus cnc jött a földre és az ö 
bűneit „verik" Pilátus udvarában' Hi
szen aki meg nem szembesült saját bű
neivel Jézusban, aki nem tudja, hogy 
az ö bűnei szegét verik kezébe, az még 
bocsánat nélkül, a kárhozatban van'

Sok ember mondja, hogy hisz Jé
zusban. és ez elég! A Róma 3,25-ben 
azonban az. vau írva. hogy Jézus áldo
zata csak azokra érvényes, akik uz Ö 
vérének bűnbocsátó erejében hisznek!

Világossá kell tenni, hogy a megté
rés nem egy megjavulás, nem egy 
olyan hit vallása, mely szerint van Is
ten az égben. A megtérés a bünbocsá- 
nat elfogadása, a kereszten helyettem 
szenvedő Úr Jézus kezéből, melyért én 
hálából Neki szánom az életem.

Azt is kell tudni, hogy ha ez az ..óda- 
szentelés", ez az örökérv ényű bocsánat 
elfogadása meg is történt és üdvössé
gem van, ettől még nem leszek ..an
gyal” Igazaban csak ezután ismerem 
meg bünrehajló testi természetemet.

Jézus igy mondta: „Én vagyok az 
élet” Ez viszont azt jelenti, hogy té
ved az. aki az „életnek” nevezett cs 
hamarosan megszűnő biológiai folya
matra teszi a hangsúlyt, és nem törő
dik a leikével.

Mi is hát a ma élő református em 
bér számára a legfontosabb „örök 
életbe vágó " helyes ismeret? Az, hogy 
a hűn miatt minden ember .. halott” és

Jézus ezért a „halott " emberért jön. 
hogy magára vegye „zsoldját", a ha
lált és evvel megszabadítsa, életre 
keltse. S  aki ezt Tőle elfogadva Néki 
szánja életét, annak örök élete van' 

„Egy ut vezet csak égbe. az Golgo
tán visz át".

Vándor Gyula

ÚJ EGYHÁZMEGYEI 
TERÜLETI CSOPORTOK
A közelmúltban két új egyházmegyei 
területi csoport alakult meg. Az egyik a 
debreceni egyházmegyében június 8- 
án. A területi szervezet elnöke dr. Lévay 
Bolond, a Debrecen Mester utcai Egy
házközség presbitere lett. A másik terü
leti szervezetet a zempléni Egyházme
gyében alakították meg június 16-án, 
ahol Sohajda Péter sátoraljaújhelyi 
presbitert választották a területi szer
vezet elnökévé. Mindkét helyen a meg
alakulás presbiteri konferencia kereté
ben történt az egyházmegye elnökségé
nek részvételével. Ugyanakkor sok új 
tag is lépett be a Szövetségbe. Szeretet
tel köszöntjük új területi szervezeteinket, 
a megválasztott elnökségei és a belépett 
új tagokat. Reméljük, hogy példájukat 
újabb egyházmegyék fogják követni

Pr. Rihnik Pál 
főtitkár

Szer  k észt  ói ii zenei
Több cikk- és versiránknak üzenjük: szinte 
valamennyi írás nyomdai előkészítési sza 
koszban van. tehát megjelentetésre már 
előkészítettük azokat A kézzel inni unva 
gokkal azonban nem foglalkozunk Tz ó  - 
ben takarékossági okokból csak ötször je
lenünk meg s igy vannak érdemes írások, 
amiket csak lövőre tudunk közölni Egyet 
hadd említsek W in tér Sylvia németországi 
szerzőnk, a Gyülekezeti kisszótár rendsze
res irója éppen a feltámadásról irt leg
utóbb tartalmas cikket. Mivel azonban 
hús l étra nem jelentünk meg. ezt az am o 
got jövőre tartalékoljuk, s kériiik ót. hogy' 
következő számunkba a soron következő 
betűvel készítsen szócikket Lelkiismeretes 
munkáját ezúton is köszönjük. Hasonlatos
képpen mindig hasznos és testvéri módon 
közölt kritikai észrevételeit’
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M it  v á r  a g y ü lek ez et
A PRESBITERTŐL?

A z A postolok C selekedetei 20.28 
szerin t a p resb ite r  lelk igondozó i 
m egbízatása  kettős irányú: V isel
je tek  gondot azért m agatokra cs az 
egész, nyájra kéri Pál apostol az 
e fezusi g y ü lek eze t e lö ljá ró it. A 
reáb izo tt kicsiny nyájnak, vagyis 
körzetnek csak úgy lehet eg y  p re s 
b ite r  a z  Ige á lta l m egkívánt g o n d 
viselő je . ha a z t m egelőzően  vi
g yá zn i tu d  önm agára , vagyis ha 
gondozn i tud ja  a  m aga lelkét. A 
presb iter rendszeres b ib liao lvasá
sa, a m indennapi élet tartozékává 
lett im ádság erősiti hitét és ápolja 
K risztussal, az egyház U rával való 
lelk i kapcso la tá t. A p resb ite rnek  
ism ernie kell a B ibliát, tudnia kell 
az Igéről szem élyes hittapasztalat 
alapján beszélni. A  K risztusról va
ló beszéd nem  utalható egyedül a 
le lk ip ász to r ha táskörébe . O lyan  
időket élünk, am ikor gyü lekezete
ink a h ázaló  szek ták  szabad  v a 
dászterü letévé lettek. H ázról-haz- 
ra já rv a , szem élyre  szó ló  m egh í
vókat. ira tm issz ió s  anyago t in 
gyen  o sz to g a tv a  csáb ítanak  re n 
dezvényeikre A naiv. B ibliát csak  
fe lü le tesen  vagy eg y á lta lán  nem  
ism erő lelkűknek a hozzájuk való 
csa tlak o zás  rem ényében  bünbo- 
csánatot. üdvösséget ígérnek, a h i
tük és egyházuk m ellett hűségesen 
kitartókat pedig  Isten ítéletével, a 
pokol tüzével fenyegetik . T ám a
dásu k k al szem b en  a S zen tirást 
eléggé nem  ism erők különösen fc 
nyegetve vannak. Nagyon jó  bib- 
liaism cretre van szükség, hogy ve
lük a harco t ha tékonyan  tudjuk 
felvenni, hogy hitünk igazságait a 
Biblia alapján fel tudjuk m utatni. 
A Szent irást tanulm ányozó, azt jó l 
ism erő presbiter áldott szolgálatot 
tehet re fo rm átu s  egyházunkban .

Volt m ár példa arra, hogy a B ib liá
val a kézben érvelő  presbiter előtt 
a tám adó szekta m cgszcgyenülten 
v isszakozn i kényszerü lt A z ige 
hirdetés, azaz a prédikáció akkor 
válik  gyülekezetét á tform áló  e rő 
vé. ha a család lá togatások  a lk a l
m ával a presbiter is bekapcsolódik 
a beszé lg e tésb e  és  eg y szerű , de 
h itbő l fakadó  szavakkal beszél 
Krisztusról Istennek hála. vannak 
ilyen presbitereink is! H a p resb i
tereink. g o n dnoka ink  h itte l  és 
szo lg á la tkészség g e l fe lvér te ze tt  
m unkatársaivá válnak a  le lk ipász
toroknak. akkor rem élhetjük, hogy  
egyházunk és n ép ü n k  lelk i m eg 
ú ju lásában is kom oly lelk i erővé  
válnak.

A  leű jp á szto r és a  presbitérium  
kapcsolata

Ha az egyház és benne a gyüleke
zet hajó. mely utasaival, azaz Isten 
népével K risztustól vezetve az 
örökkévalóság felé igyekszik, ak 
kor ebben a hajóban a vezérkar a 
lelkipásztor és a presbitérium . Tő
lük is tügg. hogy a hajó utasai cél
hoz érkeznek-e Isten Országának a 
fö ldön való szo lgálata  érdekében  
m indenképpen egységre, kölcsönös  
bizalomra, a lelkipásztor és presb i
térium  őszinte, tudatos együttmun- 
kálkodására van szükség. M élysé
gesen téves és ártalmas a: a fe lfo 
gás. m ely szerint a presbitérium nak  
a lelkipásztorral szem ben kell vé
delm eznie a  gyülekezet érdekeit A 
górgénvi egyházm egyében is álta
lános tapasztalat, hogy csak azok a 
gyülekezetek épülnek lelkiekben és 
anyagiakban, ahol a lelkipásztor és 
a presbitérium  a gyülekezet, a kö
zös ügy érdekében együtt tud gon
dolkozni és cselekedni. A kár egy 
családban, a presbitérium ban is le

iül kell em elkedni a kicsinyessége
ken. a szem élyes erdekeken G yű
léseinken m eg kell tanulnunk m eg
ha llgatn i egym ást!  Kz az egym ás 
iránti kölcsönös tisztelet jele . A vé
lem ények közül tud juk  elfogadni 
azt, amelyik leginkább építő. Sokat 
lehetne szólni arról, ahogyan lezaj
lanak presb iteri gyű lése ink . M eg  
kell tanulnunk vélem ényünket kul
turáltan. érthetően, világosan elő
adni. bántó szem élyeskedés nélkül. 
S em  engedhetjük m eg magunknak, 
hogy a presbiteri gyűléseink parla- 
m en ti vitához hason lítsanak!  Mi 
K risztusnak  a láza tosan  szolgáló  
gyerm ekei vagyunk.

Lényeges, hogy gyű léseink na 
p ire n d i p o n tja it  a g y ű lé s  ideje  
a la tt beszéljék m eg a presbiterek, 
és ne a g yű lés  után az utcán vagy 
az ügyhöz m élta tlan  helyen. Nagy 
seg ítség  az  egyház vezetésében az 
o lyan  p resb ite r, aki a  p resb ite ri 
g y ű lés  ha tá ro za ta it a g y ü lekeze t 
tagjaival való  beszélgetésben m él
tóképpen  képviseli, a közös dön 
téseket m eg tudja m agyarázni, ha 
kell, védeni. A gyülekezet szám á
ra sok m inden ism eretlen  az e g y 
ház ügyei közü l. A p re sb ite r  v i
szon t m int a le lk ip á sz to r  belső  
m unkatársa és az egyház életének 
jo b b  ism erő je , sok m indent v ilá
g osabban , teh á t h e ly eseb b en  lat. 
T ud jon  a lk a lo m ad tán  h e ly es  és 
ép ítő  fe lv ilágosítást adni a hozzá 
fordulóknak! Lelkipásztor és pres
bitérium  kapcsolatában irányadó a 
p resb iteri eskü következő  sz a k a 
sza: „L elk ipászto rt cs egyházunk 
m u n k ása it eg y h ázv ed ő  és -ép ítő  
m unkájukban m inden erőnkből tá 
m ogatn i szent k ö te lesség em n ek  
ism erem ."

Szász Arii la 
Erdély
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Ha az egyházban rekordokat tartanánk 
nyilván (mint az a XX században az 
élet minden területen divatos), méltán 
rekorder lehetne Dr Farkai László test
vérünk, akt 1942-től 1996-ig a Budapest 

Budai (Szilágyi Dezső téri) gyülekezet 
aktív presbitere volt'

Már fiatalon bekapcsolódott az egy
ház szolgálatába, > csak 80-as eveit ta
posva döntőn úgy. hogy lemond, mert 
már nem bir úgy helytállni, mint fiata
labb presbitertársai. E hosszú a törté
nelem mcgiá/kódtatasaival megterhelt 
évtizedek alatt nem üres címként, rang
ként viselte a presbitcrscget. hanem Is 
ten szolgálatáért, sót egy időben az 
éne való üldöztetés terhét is hordozta 

Mint jogász, fiatal korában állatni 
szolgálatban állt. de mint keresztyén 
ember <s mar presbiter) azon igyekezeti, 
hogy a magyar református egyházjogot 
Kálvin tanításának megfelelően fej
lessze tovább Fgy rövid ideig úgy lat 
szott. siker koronázza tevékenységét: 
1949-1951-ig egyházjogot taníthatott 
Sárospataki Főiskolánkon. A szépen in
duló főiskolai tanári pályának hamaro
san véget veteti az államosítás, a Főis
kola megszüntetése. Ezután még hét 
évig (1952 1959) dolgozhatott a Refor
mátus Konvent tisztviselőiéként, inig 
végül egyes akkori egyházi vezetők „rá
jöttek". hogy személye „akadályozza az 
állam és az egyház közötti jóviszony 
helyreállítását" (1. Confessio, 96 I sz 
67. El. s elbocsátották anélkül, hogy 
az igazi okot tudomására hoztak volna

54 éve presbiter

L Á Í Z I L Í )
Szerencsére sikerült még abban az 

éviién tisztes állást kapnia az Országos 
Széchenyi Könyvtáriján, ahol nyugdíja
zásáig. itl. nyugdíjasként is meg dolgo
zott... S közben, hányatott sorsától füg
getlenül. rendületlenül ellátta vállalt fe
ladatait a budai gyülekezetben 1954. ja 
nuárjától 1968 márciusáig volt a gyüle
kezet egyik gondnoka (kelten voltak>. s 
mellette egy ideig a missziói bizottság 
tagja is. (Figyeljünk az cvszámokra: a 
Rákosi-korszak, az ’56-os forradalom, s 
a forradalmat követő megtorlás idősza
ka ez!).

A hatvanas éveket a politikában úgy 
tartják számon, mint az amnesztiát kö
vető konszolidáció korát. Mi. hívő em
berek viszont azt tapasztaltuk, hogy 
most került ránk a sor.. ! Ezekben az 
években indítottak eljárást lelkészek, 
teológusok, presbiterek ellen ország
szerte mindenütt, ahol észlelte „a 
Párt", hogy intenzív, sikeres gyüleke
zeti. sőt hornbilc diefu -  ifjúsági 
munka folyik A budai gyülekezetét 
két ilyen koncepciós per kapcsán is 
zaklatták!

Laci bácsi gondnokként végigszol
gálta ezeket az esztendőket is, s csak 
akkor mondott le „rázós” tisztségéről, 
amikor az addig a gyülekezetben szol
gáló lelkipásztor, Haypál Bála nyugdí
jazásának folyamata megindult Presbi
teri szolgálatát azonban ezután is válto
zatlanul folytatta: mind a visszafogott 
70-cs, mind a templom-újjáépítést, s 
lölcg változásokat hozó 80-as cs 90-cs 
években is. Meg a közegyházat is meg
próbálta tudásával segíteni az új jogi 
szabályozások kidolgozásában nem 
rajta múlt, hogy hiába... Kitartott szol
gálatában. bár mind nehezebb volt szá
mára a sok gond miatt -  este 9-ig, 10- 
ig tartó presbiteri gyűléseken való rész
vétel. Mostanáig, templomunk 100 
eves fennállásának ünnepi alkalmáig 
tartott ki hűséggel végzett presbiteri 
szolgálatában, de mint tiszteletbeli 
presbitert, azóta is várjuk összejövete
leinkre.

Köves-pataki László

Ü Z E N J E T E K !

Onsorvasztás ellen 
gyermekáldásért'
Máté i.10: A fejsze immár a 
fák gyökérére vettetett...

Kalotaszeg falvait járom 
Szivem óén fájdalom párta 
Vamntas halál kacérkodik.
Cipel.
Kápráztat.
Vakítóan hódit 
De Xem süketülök.
Érzem
Hallom a Holnap nyöszörgését 
Csodaszép volt minden egy koron 
Tűhegyén is 
Virágzott a leiek 
Ma
irgalmat nem találva szisszeni. 
Szivemhen-ag) umban 
üzenetes-üzenetek nyargalnak 
pitymallatvárón.

Xem.'
Xem, nem  '
Xem tájmúzeum serege...
Kell a gügyögéstermö szerelem!

Csak bennetek, hennetek 
a Holnap-kegyelem 
Óh1 erdélyi lányok- asszonyok' 
Hímezzétek holnapunkat 
Rügyet is ringasson az 
Életszerelem!
Tobhszáz kilométeres a jaj! 
ízen!

Mind messzibbről sir «?>i sóppadt 
nincsen
Holnaphitű lanyok-asszonyok. 
Vallassátok a Varjú-nemzedékiek 
Még a ősiből Bölény, a sok méhész 
is tudott
pergetni pártás mézet...
Vak ívj ín Lólábban előre 
nézett.

Kalotaszegi Lányok-Asszon vök ’ 
Üzenjetek: Erdővidék Xvárád 
Küküliö mentének... Duna, Szamos, 
Kórén. Maros. Olt vizénél 
villanjon a 
lélek'

Kövesdi Kiss Ferenc
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„Neveltek fel vannak Írva a m ennybe"

Testvéri gondolatok  
a világtalálkozó előtt

Nagycsaládosként már sokszor megértem azt az örömet, amit a sok irányban szét
szóródtak egy-egy nagyobb családi ünnepen való összejövetele jelent. Jó ilyenkor 
együtt lenni és egymással elbeszélgetni, hiszen sok téma kínálja magát. Érdeklő
dünk szeretteink hogylétéről, egészségi állapotáról, egyéni és közösségi sikereikről; 
sajnos, még gyakrabban problémáikról, nehézségeikről. Azután arról is szó eshet, 
és gyakran sző is esik: mién is élünk, küszködünk egymástól távol; hogy lehetne 
erőnket, pénzünket, vagyonúnkat, földünket, és még sok minden mást egyesíteni és 
területileg is egy közösségben élni Tulajdonképpen az a kérdés: mi legyen a fő  vá
gyunk. mire törekedjünk ? Testi tfizikai) együttlétre, vagy a sokszor nagy távolsá
gokon is átívelő kapcsolattartásra, a földrajzi távolságoktól független „ egy -házhoz " 
tanozás lelki élményének megsalósitásáru. vagy ha már megvan, megőrzésére?

A választ, mint oly sokszor (véleményem szerint mindig!). Krisztus tanításaiban 
kell keresnünk. Hiszen ezért neveztetünk christianusoknak. keresztyéneknek, 
mert mindenben ü t kívánjuk követni. Megváltónk idézett szavai egyéni és közössé
gi sikereinknél fontosabb örömforrást jelölnek meg a problémák, nehézségek le 
gyűlése felett érzett örömnél. Nevezetesen azt. hogy neveink fel vannak Írva a 
mennyben (Lukács 10,20).

Elmondható-e nyugodt szívvel, hogy magyar református nagycsaládunk min
den tagjának ez a fő  örömforrása? .Mert ha nem. most léphetünk ebben, hiszen a 
magyar reformátusok világtalálkozóján sok alkalom lesz erre. Ráadásul nyelvi ne
hézségek sem gátolják ezeket az eszmecseréket, hiszen ritkán látott szeretteink 
nagy többségét - annak ellenére, hogy sokun nem az any aországban élnek közös 
anyanyelvűnkön szólíthatjuk meg.

Engem erre késztet a találkozások lehetősége és földrajzilag tőlünk távol élő 
testvéreimmel „inkább" erről szeretnék beszélgetni. Hiszem, hogy a találkozása
inkban megélt öröm így lehel, és les: teljesebbé...

Dr. Bodnár Ákos 
a MRE Zsinatának világi elnöke

M EGA I A K t JIT  A TANÁCSKOZÓ ZS1N AT 
PRESBITERKÉPZŐ BIZOTTSÁGA

A Magyar Református Egyhazak Tanács
kozó Zsinatának Elnöksége 1995 szep
tember 14-én levélben megbízta a Presbi 
ten Szövetséget egy. a ptrsbitciek képzé
sévé') kapcsolatos munkabizottság létre* 
hozásával

Szövetség előterjesztést kész-tett a E.i 
nacskozo Zsinat 1995 december 15-1 ülé
sére. melyet az Elnökség egyöntetűen 
magáévá tett A Presbiteri Szövetség a 
presbiterképzés háromszintű tervezetét 
megküldte a tagegyházak elnökségeinek 
azzal, hogy jelöljék ki a pre-sbiterkcpzcs 
irányítására létrehozandó bizottságba kül
dötteiket.

A Presbiterképző Nemzetközi Bizottság 
199ö. május 28-án. a Ráday Kollégiumban 
tartotta alakuló ülését. A hazai résztvevők

mellett kei két testvérünk képviselte a 
Szlovákiai, a Kárpátaljai, a Jugoszláviai 
Református Egyházakat, illetve a Ki- 
ralyhágómcllcki és Erdélyt Református 
Egyházkerületeket Í zen íz ülésen ciháin 
rozták különböző, a képzéssel foglalkozó 
bizottságok létrehívását. így a gyermek- és 
ifjúsági vezetőképzéssel, a felnőtt egyház- 
tagok. a hitoktatók cs u presbiterek képzé
sével foglalkozókat A jelenlevők i presbi 
icrképzésrc alakult nemzetközi bizottság 
elnökévé dr Cseh f  ajos ptesbitert. közgaz
dász professzort választották meg. Az ülé
sen megjelent dr Hegedűs Lóránt püspök, 
a MRE Tanácskozó Zsinatának ügyvezető 
elnöke, aki értékelte a Presbiteri Szövet
ségnek a preshitcrkcpzcsbcn eddig kifejtett 
tevékenységét

Presbi ter i
im agyöngy

Uram Jézus! Követlek Tégedet, mint 
hold a r.aitot. hogy a Te kegyelmed
nek sugárival fénycskedjem  Követ
lek, mini árnyék a  lesiet, hogy vala
hová fordulsz, lábaid nyomát szün
telen keressem . Követlek, m im  a 
napkeleti bölcsek a Te csillagodat, 
hogy előttem  menj, m iglen megállj 
az én szívemben, ahol Tégedet talál
jalak Követlek, m int gyermek az ö  
atyjá t, mert ha atyám  és anyám  
elhágy is engemeL de Te felvészesz  
engemet. Ámen

Ráday Pát 1677-1 ?S3

A .Presbiter* című lap a 
Magyar Kei ónnal us Prpsbalrn 

Szövetség
hivatalos -ctöi/aki kiadványa. 

Megjelenik ez tsb vn  ni alkzVvnro.ó 
A SZWki.’s/lrtbSzOBSág ingja,:

Dr. Sodnhy Góca, 
t-Ote Lajos

Pr Kitoák Zsigmund,
Hegyi-fúsiói Irtván P jp p  Vilmos. 
Vándor C yvU . K Ö vaptU k) László 
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Presbiteri Szövetség Irodája, 
1092 t>uda|ie*i. Ráday u. 2ft. 

telefon: 2MMH6*
A lap a tewi címen ic.Vvb.in vagy 

telefonon is mpgtrrvdolhc»ó 
Az egyéni előfizetési di| belföldié 
évé ÍSt).- ft. kútfőidre la velünk 

határt* országokba} 190.- ét. 
curópa és a  tengerentúl mát 

országait:** 105. Az r’lófrzi-tlSl dl| 
csekken fizethető: .Magyal 

Kei rmittus Presbiteri Szövetség* 
Budapest: személyesen is 

be ii/rsM ó Szövetségünk Irodájában 
lapunk éeivnianáíA* szolgáló 
.ui:»T.-.!i>alkat tv kövzóia-nt-'
(ogadpik a Kárpát-medence 

református gyii krkezvtei 
é» presbáénumar nevében! 

Készült a Typoptrss Kft 
nyomdájában.
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