
AZ EGYHÁZAT SZÜNTELENÜL REFORMÁLNI KELL!

PRESBITER
igaz aréer pedig 

títóóCéÚ

(M ma 1,17)

1'Reformációi szánt

______________ A MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG I.APJA_______________
V. évfolyam 4. szám B U D A P E S T 1996. szeptember-október

Első főtitkári jelentésemben kötelessé
gemnek tartom visszatekinteni az elmúlt 
háromnegyed cv munkájára Nem kívá
nok részletekbe bocsátkozni, hisz a tiszt
ségviselők tevékenységét ez év márciusá
ig a PRESBITER e. lap 2. szama, április
tól augusztusig pedig a „Szövetségünk 
életéből" rovat <15 oldali tanai mázzá. 
Annak alapján úgy gondolom, megálla
pítható, hogy a tisztségviselők számos 
rendezvényen képviselték a Szövetséget, 
így abban esetleg tevékenységüket kriti
zálni lehet, hogy vajon estken a rendez 
vényeken kellett-e képviselni a Szövetsé
get, vagy másokon, de azt. hogy semmit
tevéssel töltötték volna az idejüket, úgy 
gondolom, nem lehet állítani.

így jelentésemben elsősorban azt kívá
nom vizsgálni, hogy a legutóbbi közgyű
lés határozatainak és az éves munkaterv
nek a végrehajtása érdekében mi történt, 
illetve mi van még hátra

A közgyűlés a következő feladatokat 
irányozta elő:

Részvétel a Magyarországi Reformá
tus Egyház munkáiban, ezen belül

a III. Világtalálkozó rendezvényein, 
az egyházi tisztúj itások előkészítésé
ben.
a Református Világszövetség 1997. 
évi debreceni nagygyűlésének clőkc-
szilésében

A Világtalálkozón

való részvételeinkről a Szövetségünk cic
iéből bő tájékoztatást ad. Több helyen a 
rendezők kerték képviselőink megszólalá
sát. ami meg is történt. így. bóra világtalál
kozón a presbiterek találkozója nem kaptu 
meg a szükséges súlyt, igyckcztúnk ezt je
lenlétünkkel némileg ellensúlyozni A vi
lágtalálkozó utóéletéből is igyekeztünk ki
venni aszúnkét, konferenciáinkon. így pl. 
Tahiban is a programba iktattuk a világta
lálkozóról szók') beszámolókat A találkozó 
egészéről elmondhatjuk: az emberi találko
zások mindenkiben mély nyomokat hagy

lak. reméljük maradandónkat is. amelyek 
nyomán tartós kapcsolatok alakulnak ki 
Viszonylag kevesebb evangéliumi lelki él
ményről hallottunk beszámolót, pedig a 
tarkó kapcsolatok alapja csak az lehel, ha 
Isten elölt érzünk felelősségei azon teflsr 
reinkérl, akikel anyagi gondjaikon, a köz- 
btitonság általános romlásán uigvis min
den közép-európait nyomasztó gondon mi 
a nemzetiségi és felekezeti kisebbség terhet 
u  nyomnak.

A világtalálkozóval kapcsolatban a 
közgyűlésen elfogadott felhívást mind a 
l'RESBl 1LR c. lapban, mind a Reformá
tusok Lapjában közzétettük

A  választásokkal
kapcsolatos tevékenységűnk abban nyilvá
nult meg, hogy az. elnökség felhívást bo
csátott ki. amelyet 97 gyülekezetben mű
ködő egy-egy tagunknak eljuttattunk azzal, 
hogy azt a többi tagokkal és a presbitéri
ummal ismertessék. A felhívás megjelent a 
Reformátusok Lapjában. Szomorúsággal 
állapítottuk meg. hogy ennek ellenére 
olyan jelenségekkel találkoztunk a leg
utóbbi időben is. amelyektől a felhívás óv.

A jelölések előkészítésében a zsinat ál
tal elhatározott moratórium és a világta
lálkozó miatt nem tudtunk kellőképpen a 
területi szervezeteink segítségére lenni. 
Így most is azt kétjúk területi szervezete
inktől, hogy azokat a jelölteket támogas
sák, akik a felhívásunkban fogiultaknak 
megfelelnek cs prcsbitcrtársaiknak is ezt 
ajánlják. Ha ezzel kapcsolatos kérdések
ben tenileti szervezeteink segítségére le
hetünk. kérjük szóljanak és igyekszünk 
kérésüknek elegei tenni.

A ffformátus Világszövetség 
•Xfigm&lése

témájában u zsinat ülésén kértem, hogy az 
altemak kidolgozásába nem Iclkészi tago
kat is vonjanak be Ezt ott örömmel fogad
tak. de egyelőre semmilyen jelzésűnk 
nincs arra nézve, hogy ennek foganatja lett

volna. Erre v onatkozólag határozati javas
latot terjesztek majd elő.

Munkatervünk második nagy fejezete

a p  resS itertf hűének, felelősség- 
érzeténtfés ismereteinek,

ill. az egymással való kapcsolatainak elő
segítését jelöli meg feladatul, melyet 
presbiteri konferenciák és presbiterképzés 
útján kell megvalósítani

Szövetségünk vezetői minden presb- 
téri konferencián resztvettek, amelyről tu
domásuk volt. ez összesen 19 konferencia 
volt, amelyek valamennyi egyházkerület 
területen történtek. Mégis azt kell monda
ni, hogy kevés Az egyházmegyék több 
mini felében vagy nem volt konferencia, 
vagy nem tudunk róla. Valamilyen érte
lemben mindkét megállapítás munkánk 
kritikája Nem úgy. hogy akkor azon is 
részt vettünk volna, mert ez fizikailag már 
alig lett volna lehetséges, de tudnunk ak
kor is kellene róla és ösztönöznünk kelle
ne. hogy ahol nem volt, ott legyen.

A konferenciák témája sok helyen még 
csak a presbiteri feladatok elvégzésére szó
ló felszólításban, a felelősség ébresztgeté- 
seben merül ki, ami fontos és szükséges is. 
de cl kellene futni a hit ébrvsztgetéséhez. 
erősítéséhez és az ismeretek terjesztéséhez 

Ez utóbbi átvezet a

préséit érképzés

kérdéséhez cs ülésünk önálló napirendi 
pontját képezi, azért fontos, mert presbite
reink. és azon belül is tagjaink döntő 
többsége még addig sem jutott cl, hogy 
tudatára ébredt volna ismeretei hiányá
nak. Amikor ez megtörténik, mint a leg
utóbbi nemzetközi konferenciánkon, ük
kor a nehéz témák iránt is meglepő érdek 
lödés mutatkozik.

Munkatér vünk harmadik fejezete a 
szervezeti elet erősítésével foglalkozik. 
Taglétszámunk 1995. december l-jeí 756 
tagból 852 főre növekedett. 3 cgyházke-

ih'nlyuuAs a ' l i i i i t a i i )
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(F o iy ta iá s  a :  I.  a U a ltx il)

rülcti és 6 egyházmegyei szervezetünk 
hárommal szaporodott Hadd köszöntsem 
itt szeréténél u három új egyházmegyei 
szervezetet is  jelenlevő képviselőit a 
megalakulás időbeli sorrendjében 

a vértesaljai területi szervezetet, 
a debreceni egyházmegyei területi 
szervezetet.
j  zempléni területi szervezetet, 

cs előlegezve u köszöntést a vasárnap 
megalakuló negyediknek, u délpesti terü
leti szervezetnek. A munkaterv II terüle
ti szervezel megalakulására látott lehető
séget. ebből tehát négy valósult meg 
Örömünk dacáru saját szervező mun
kánkkal elégedetlenek vagyunk Remél
jük. hogy még hátúm, vagy négy egy
házmegyében sikerül ez évben területi 
szervezetet létrehozni

Engedjek meg. hogy két nagyon anya
giasnak tűnő számmal jellemezzen, azt. 
hogy tagiáink fontosnak tartják a Szövet
séget és igen pozitívan értékelik a PRFS- 
BFTF.R c. lapban testei óltő sajtókapcso
latot

Költségvetésünkben 900 tagot, évi 350 
Ft tagdijat cs kb. 80%-os tagdíjfizetési fe
gyelmet előirányozva 260 000 Ft tagdíj
bevételt irányoztunk elő.

Meg nincs 900 tagunk, de Vili, 31-ig 
254J95 Ft tagdíj folyt be.

Lapterjesztésből származó bevételekre 
375.000 Ft-ot irányoztunk elő 50%-os be
fizetési ..fegyelmet" és a világtalálkozói 
lapszám határon túli ingyenes terjesztését 
tigyclcmbcvéve. Augusztus 31-én 393. IR5 
Ft-túl tartunk. Ami azt jelenti, hogy az ed
dig meglelem 3 szám költségeit fedezik a 
bevételek Ez azt is jelzi, hogy a lap iránt 
nemcsak tagjaink öldöklődnek.

Az ősz folyamán egy olyan műszaki- 
szerkesztői bizottságot kívánunk létre 
hozni, amely a Szövetségben rendelke
zésre álló hang- és képanyag feldolgozá
sával segítséget nyújthat a kis. cs lelkész 
nélküli gyülekezetekben, de máshol is 
presbiteri bibliaórák megtartásúhoz, a 
prcsbitcrkcpzéshez

Azért aduk hálát Istennek, hogy ilyen 
jó  csapatba hivott cl szolgálatra, ahol Pál 
apostollal szólva a tegnapi c$ tcgnupclőtti 
Ige szerint:

. Vem bizakodunk önmagunkban, 
hanem Istenben, 
aki feltámasztja u halottakat "

l2Kor 1.9); cs ,. nem akarunk bölcsek 
lenni önmagunk szerint “ (Róm 12.16).

Gyii lekeze t i k isszótá r

Evangélium
A kifejezés görög eredetű jövevényszó, nálunk latin formája terjedt cl. Általános jelemé
vé io hír. örömhír. A római császárság idején ünnepi alkalmak, születés, trónralépés. győ
zelem kihirdetésen: használt fogalom. Akcresztyénség elterjedésével es mai értelemben is 
Krisztusról szóló hírt. élete, tanításai leírását az írás beteljesedésének örömhírét jelenti 
Az evangélium tclolvasása a liturgia részeként az Úrral való kapcsolatteremtés. muKze- 
ics olvasása a kapcsolattartás, a hitbeli, lelki megújulás eszköze. Hirdetése elhivatott tol 
mávsolás eseten hitebresztö hatású cs az üdvözülés felé vezető útra hívogat.

Az evangélium elnevezés lehet műfaji meghatározás, egyúttal u négy evangélium 
összefoglaló neve is Az alapszóból képzett változatai is a Bibliához kapcsolódnak, pl a/ 
evangélizáció kifejezés kimondottan a protestáns egyházakhoz kötődik, a keresztyén szó
kincs része Az evangelizációs alkalmak célja a keresztyén hitre terítés cs a krisz- 
tuskövetők megerősítése hitükben A szó evangélista változata kétféle jelentest hordoz: 
evangéliumi irat szerzőjét értjük alatta, de v ándorprédikútor. hittérítő értelemben is hasz
nált. Ha valaki tiszta és magasabb icndú életvitelt folytai, akkor lelki elhivatottságot tük
röző életről beszélünk, s az ..evangéliumi életei él' meghatározás illik ni Az evangélium 
szóból ered az evangélikus, vagyis lutheránus egyház, dl lutheránus vallás elnevezése is 

Az cvangélizálás, azaz az igehirdetés maga az örömhír közlése, értelmezése. Esze
rint nem lehet dorgálás, s nem válhat a mégoly cltckozolt életért való felelősségre vonás 
eszközévé sem. Célja a hittel élt élet. a hitben járás vonzóvá tétele Az evangélizálás 
leghatásosabb módj3. ha személyes példaadás kiseri

Az evangéliumok kifejezés többes számban minden esetben az Újszövetség első 
négy könyvének megnevezésé. Sorrendjük kezdetben váltakozó volt. valószínűleg a va
lamikor feltételezett keletkezés időrendje alapján alakult ki rendszerezésük

Az első három könyvet, amelyek áttekintést nyújtó összeállításként több tekinteiben 
rokonvonást tükröznek, szinoptikusokként tartja számon a szakirodalom. Szerzői: Má 
té. Márk és Lukács, az ún. szinoptikusok

Az Újszövetséget lehetett praktikus okból is Maié evangéliumával kezdem, mert Jé
zus családfájával, születésével kezdődik, s élete időbeli sorrendet alkotva haláláig, majd 
feltámadásáig nyomon követhető Mondanivalóját Máté egy központi gondolat köre 
csoportosítja Isten Országa Jézus megjelenése óta képviselve van a Földön, de a töké
letes beteljesedésre még várni kell, az. nem a földi let része.

Ma már csaknem teljes biztonsággal feltételezhető, hogy a legrégibb evangélium 
Marktól származik, ami egyben forrásul szolgáltul tón a később keletkezett írásokhoz is 
Márknak az evangélium felépítése alapján feltételezhetően Jézus Messiássá ívelő életé
nek bemutatása állt szándékáhan.

Jézus történetét Lukács a tanítványt, az apostoli bizonyságtételt megalapozó ese
ménysorként ábrázolja, nála az üdvtörténet középpontja Jézus élete, aki egyben az egy
ház magvanak megalkotója. Írásában nagy hangsúlya tordit a világtörténelemben való 
eligazodás megkönnyítésére Jézus korában.

János bevezetéssel, s  teljes részletezéssel dolgozza fel az altala kiválasztott témát 
Keveset ad közre a szinoptikusoktól ismer példázatok, történetek közül, inkább kiegé 
szili azokat. Célja egyértelművé tenni, hogy Jézus u várva várt Krisztus, Isten Fia. Irá 
sara a dialógusok jellemzők, a megértést értelmezésekkel könnyíti

Ami a kérdésre, hogy kinek szól az evangélium, Csapják Attila alábbi versének rész 
léte ad támpontokat:

A /  LIANCÉLU M

Égi szózat szétüt a főidre 
minden hangnál kedvesebb. 
Ébreszt, éleszt, enyhít, ápol. 
behegeszti a sebet.

Neked szol. ó. kit a bánat 
kínoz tetteid felett, 
s e világból hitre térve, 
beismered bűnödet

Nektek szóI ez. ti szegények, 
nektek, csendes szenvedők, 
nektek szól. megkötózöttek. 
keresők és zörgetők

Nektek szél. kik e világnak 
gúnyjál. csúfját tűritek, 
s gyermeki, mély alázatba 
száll le hivő szivetek.

Bizonyára számosán érintették vagyunk!

é l i r i t t e l  u  íViliMón te tem e ibő l) Hinter Sihia
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VISSZA PILLANTÓ  

A HL MAGYAR REFORMÁTUS VILÁGTALÁLKOZÓRA

p r e s b it e r i  konferencia  
J^ o lo x s v á r o t t

A 111 Magyar Református Világtalálkozó keretében augusztus 
7-én Kolozsvárott, u Farkas utcai templomban presbiteri konfe
rencia volt. A konferencián mintegy 150 erdélyi és magyarorszá
gi presbiter vett részt Csak azért ennyi, mert egyidejűleg szn 
mos más rendezvény is volt Kolozsvárott. A konferenciát Okos 
István lelkipásztor rövid áhítata nyitotta meg. majd Tőkés István 
kolozsvár-bclvárosi presbiter tartott előadást . Hogyan szerves
tem  meg körzetemet? “ címmel. Saját tapasztalatán és igen uln- 
pos szociológia: mélységű felmérésein alapulva adott számot 
azokról a feladatokról, amelyek Kolozsvárott cgv presbiterre 
várnak a körzeti látogatások keretében Az előadásban éppen 
úgy szó volt n meglátogatónak anyagi helyzetéről, mint a nem
zetiségi hovatartozásról és a meglátogatónak egészségi és lelki 
állapotáról Csak mintaként lehet állítani minden presbiter elé. 
hogy milyen alapossággal, felelősséggel kell egy látogató pres
biternek körzetet felmerni, a helyzetet elemezni ahhoz, hogy 
Iclkigendozói. diakóniai munkáját jól végezhesse. Az előadás
hoz számoson szóltak hozzá, főleg magyarországi presbiterek. 
Dr. Ritook Pál, szövetségünk főtitkára bemutatta a Presbiteri 
Szövetséget és feladatait Nagyon szép hozzászólás hungzott el 
Sebők József Kálvin-téri presbitertől, aki a szülői és nagyszülői 
felelősségről beszélt az iljúság hitre jutásában. Dr. dudák tinire

Kliook fái. »/f»<t«f>ilnk Rírllltam fcluaiat ■ kotussvlri 1 j ík m -u in i  ninp- 
liirabin Urtiiri pri-OUKrI kii«r<n iu-lln

gödöllői presbiter a prcsbitcrképzcs fontosságát hangsúlyozta az 
elhangzott előadásra utalva. A konferenciái dr Dohai István, a 
helyi egyházközség gondnoka zárta be, beszédében részletesen 
elemezve a lelkipásztor és a presbiterek viszonyát, a presbner- 
képzés kérdéseit. Csak sajnálni lehet, hogy a találkozón többen 
nem tudtak résztvenni, mert a jelenlevők olyan hasznos gondo
latokkal távozhattak, amelyeket bizonyára kamatoztatni tudnak 
presbiteri szolgálatukban

D. R. P.

MIT JELENT EM OKTÓBER 31?
Presbiterek vallomásai

„Gyermekkoromra emlékezve, mint 
nyakas kálvinista upa fia. bclémitatódort. 
bogv ez a nap a reformátusok legnagyobb 
ünnepe, S azt a katolikus hatást, hogy mar 
31-én elkezdődött a temetőbe járás, ami 
miatt az ünnepi istentiszteletek látogatása 
igen foghíjas volt Az ünnepi beszéllek ar
ra irányultak, hogy kiélezzék az ellentéte
ket a katolikusok cs 3  reformátusok kö
zött. Visszatekintve érzékelhető: milyen 
nagy szükség van az iskolai hitoktatásra, 
egyháztörténetre Fnnek során kezdett 
tisztulni bennem, mi is történt valójában 
abban a korszakban az elhívott emberek 
ládöbbentek. hogy szükség van megúju
lásra Istentől való elfordulás helyett vis
sza a Bibliához hirdették reformátora
ink. S az emlékezés napja „Wittenbcr- 
gára" Igazán magam is akkor értettem 
meg ez ünnep jelentőségét, amikor a kö
nyörülő Isten engem is megszólított. S ez 
által tudatosan vallhattam magaménak a 
tételt Kegyelemből tartattatok meg. hit 
által Bárcsak képessé tenne az Úr arra.

hogy ezt az ajándékot legalább szerelte 
tmbc tovább plántálhassam'"

F.S

..Hálatelt szívvel emlékeztet arra, hogy 
hithőseink milyen áldozatot hoztak azer 
hogy református lehetek. El kell gondol 
kodmmk azon, hogy vajon én, tni tud 
nánk-c olyan megpróbáltatásokat elvisel 
ni° Jelenti még azt is, hogy minden cere
mónia nélkül hihetek Istenben, olvusha 
tóm a Bibliát, Isten Igéjét."

AT. A

..Nem csak nekem, hanem a világ re
formátusainak a szabad hitet, szabad val
lásgyakorlatot, uz Ige szabad áramlását, a 
Szcntirás kézbevételét illetve olvasását.”

N. A'.
l.uther leleteit ríja 3  Hittenbergi vártmp/om ofta 
iára (Metsző a 19 századbölt
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FOLYAMATOS REFORMÁCIÓBAN ÉLÜNK 
V a ló b a n  re fo rm á tu s o k  v a g y u n k ?

..Mit jelent reformátusnak lenni?" címmel 1934-ben Münchenben jelent meg egy 
60 oldalas fü/etecskc Wlltaclm MKSKI református lelkész tollából. A neves szerző 
egész életét u Kálvin-kutatásnak szentelte. Kálvin válogatott müveinek német kia
dásával is foglalkozott, l ó műve Kálvin teológiai gondolkodásának elemzésével 
foglalkozik. 1961 1970 közúti Niesel professzora Református Világszövetség elnö
ke volt. s éveken keresztül moderátora a Németországi Református Szövetségnek. 
Kiemelkedő egyházi es Kálvin-kutató munkásságát református egyetemek, akadé
miák is elismerték. így kapott dfczdoklorátust Aberdeenben. Géniben. Strafl- 
burgban és Debrecenben.

írása tükör, melybe belepillantva magunk is felmérhetjük: mennyiben vagyunk 
reformátusok, s mennyiben nem. Az ilyen önvizsgálatra újból és újhói szükségünk 
van... Mostani és következő számainkban erre ad modot e „traktátus" olvasása, 
presbiterek közötti megbeszélésre.

A református megnevezés hasonlóan az 
evangélikushoz üres szóvá lett sokak 
>/imára Nem olyan jel többe, melynek 
egyértelmű az útmutatása Egyesek Kál
vinra vagy a Heidclbergi Kátéra hivatkoz
nak. s pont az ellenkezőjét gondolják Ter
mészetesen nem tegnap óta van így Hz 
egy hosszú, elhibázott fejlődés eredmé
nye. amikor egyhazunkban nyilvánvalóvá 
lett. hogy a református név teljesen leéité- 
kelődön Ahhoz, hogy eredeti éneimében 
fogjuk fel u református megnevezést, 
szükségünk van ma a bővebb kifejtésre. 
Ez egyáltalán nem felesleges fáradozás. 
Lehet ugyan leértékelni a református meg
nevezést. ezzel azonban távolról sincs az 
eltörölve. Hiszen a legkülönfélébb irány
zatok használják továbbra is. ilyen vagy 
olyan hangsúllyal Amikor ebben az írás
ban az eredeti, hiteles tartalom után kérde
zünk. ez azt kívánja szolgálni, hogy az 
egyházén küzdő különböző irányzatokat 
is tisztábban lássuk és értékeljük

Az egy ház megújulása

A református szó azt jelenti: megújított 
De minek a megújítására gondoljunk c 
szó hallatán? Első kérdésünk erre vonat
kozik.

Az itt használt ..megújított” szó nem 
vonatkozik egyéni élményre, melynek kö
vetkeztében valaki ..újjá. más emberré" 
lesz tudjuk, hogy mnga Kálvin is átélt 
hasonlót, mégpedig a nagy hirtelen bekö
vetkezett megtérést. Mint kiemelkedő re
formátor. mértékadó befolyást gyakorolt a 
későbbi korokra Sokan igyekeztek is kö
vetni tanításait. Lnnék alapján gondolhat
ják némelyek, hogy a „református" szó 
azokat jelöli, ukik elfogadtak a Kálvin 
megtérési élményében született gondol
kodást, akaratot es érzést Ennek a nézet
nek az értelmezése szerint tehát a ..refor
mátus" szó egy bizonyos embertípust je 

lölne. Vizsgálódásunk során mi azonban 
nem a „kálvinista emberrel' íoglalko 
zunk. hiszen a „református szó eredete 
szerint nem egyfajta embertípus megjelö
lésére szolgál. Az ilyen tipizálást mint té
vedést visszautasítjuk, ami a modem pszi
chológia és antropológia „vadhajtása" 
Látni fogtuk, hogy a református szó egész 
más tartalmat hordoz

Még egy félreértést szükséges tisztázni 
Amennyire nem jelent u református szó 
egyfajta embertípust, olyannyim nem azo
nosítható az egyetlen koreszmével sem 
Látjuk, hogy a világtörténelemben külön
böző koiszakok váltják egymást, más és 
más világnézettel és életérzéssel Vannak 
akik a ..református" szó lullatán arra a vi
lágnézetre és életérzésre gondolnak, ami 
Kálvin Gcntjébcn keletkezett, s onnan ki
indulva más helyekre és országokra is át- 
tetjedt. Ezt a világnézetet és életérzést 
szokták kalvimzmusnak nevezni. Kétség
telen. hogy ami egykoron Géniben és más 
helyeken történt, uz az élet egészét hatása 
ala vonta. Hollandiában még ma is lehet 
érzékelni valamit abból, hogy a kálvímz- 
musnak megvolt a maga komoly befolyá
sa A református szó azonban nem azokat 
a változásukat jelöli, racivek Kálvin idejé
ben és Génijében állami és kulturális te
kintetben végbementek. Ezért mi nem fog
lalkozunk u kálvinizmussal. a kálvinista 
világnézettel és u kálvinista életérzéssel 
Különben ugyanúgy telreértenénk a „re
formátus" szó tartalmát, mint ahogy a/l a 
maga előfeltevései szerint a modem törté
nettudomány félreérti,

A reformáció, amit a reformátorok, kö
zöttük Kálvin is, elindítottak, nem kívánt 
egy új embertípust létrehozni. Azt sem 
tűzte ki célul, hogy a koreszmét megvál
toztassa Az a megújulás, ami a reformá
toroknak volt a szívügye, az egyházat 
vette célba. Irhát: az egyház a megújí
tás tárgya, amirfil a református szó is

bizonyságot tesz. Ezt a szót a  tefotmáció 
korában általánosan használták. Jó példa 
erre a szigorúan „lutheránus" Konkordia- 
formula ( -  evangélikus-lutheri hitvallási 
irat 1577-ből a/ordító megjegyzése). Ez 
az evangélikus Augsburgt Hitvallást „A 
református (reformált) egyházak hitval- 
lásá '-nak nevezi, „melynek réven refor
mátus egy házainkat a pápistáktól és más. 
elvetett és kárhozatos szektáktól és eret
nekségektől megkülönböztetjük" Igen. a 
lutheránusok a  későbbiekben kísérletet 
tettek arra. hogy a „református” megjelö 
lést kizárólag saját gyülekezeteik számára 
tartsák fenn . Gyülekezeteiket úgy is je
lölték meg, mint „igazából rctórmált" kö
zösségeket, szemben a kálvinistákkal, 
akik véleményük szerint ezt u megjelölést 
jogtalanul akarták kisajátítani. Nem lé
nyegtelen tcliát tudnunk arról, hogy a re
formátus megnevezésnek eredetileg mi
lyen elterjedt volt a használata, lunulsá- 
gos az is. nekünk reformátusoknak, hogy 
ez a megjelölés nem valamiféle „cégtáb
la". A Konkordia találó fogalmazásával: a 
„református" tehát a pápaságtól megsza
badított és megújított egyházat jelöli.

.4 követkézS számainkban megjelenő 
részletek Niesel traktátusából ilyen téma 
kát érintenek az egyház megújításának 
zsinórmértéke (a Szent írás); a: egyház 
megújításának szükségessége; mikent ér
telmezzük uz egy. egyetemes egyház kifeje
zést az Apostoli Hitvallásban; a látható és 
a láthatatlan egyházról; az egyház ismer
tető jelei; a gyülekezeti életről; az egyházi 
rendről. Mindez a megújítás megújulás 
szemszögéből kend feldolgozásra.

W lhelm NIESEL

(Fordította es feldolgozta: Bckefy- 
Köhng Klaudia!
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KEGYELEMBŐL VAN MEGTARTÁSUNK -  HIT ÁLTAL
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MIKOR KELETKEZETT'

1/1 Frigy-ex pfalzi választófejedelem 
uralkodása idején, aki a református, hit 
nek fejedelmi védelmezője volt A Káté 
1563. |anuár 19-én teljesen kész volt. ek
kor adták le a református egyeteméről 
már nevezetes városban, I Icidclbcrgbcn. 
Meycr János nyomdájába, s még ez esz 
tendóben meg is jelent. -  Lnnék az ere
deti kiadásnak a példányait a történelem 
szele szcrtchordta. Az ősnyomtatvány 
egyetlen nyilvántartható, fennmaradt 
példányát az Osztrák Nemzeti Könyvtár
ban, Becsben őrzik.

Egyébként a .,hitvalló" fejedelemről 
érdemes megjegyezni: II Maximilian 
császár az 1566-ban Augsburgban tar
tott Birodalmi (iyűlés elé rendeltette 
III Frigyest. Azzal vádolták, hogy a re
formátus hitújiióknak védelmet nyújt 
Bátor hitvallóként kijelentene a nagy
hatalmú főurak előtt: lelkiismereti és 
hitbeli kérdésekben csak egy Urat ismer 
el. mégpedig ..az uraknak Urát cs a kirá
lyoknak Királyéi". „Ami pedig a Kátét 
illeti, hitet teszek mellette. Ez a Szent- 
írásban  foglaltak alapján oly m érték
ben van m egvédelinezvc. hogy le
győzhetetlen. s reménységem szerint. 
Isten segedelmével, még hosszú időn 
át legyőzhetetlen m arad” mondotta

k i k  Ír t á k  ?

A heidelbergi egyetem két „református" 
professzora, Ursinus Zakariás és Ole- 
vianus Gáspár. Mindketten rövidebb-

hosszabb ideig ta
nultak Kálvinnál 
Géniben, s a pfalzi 
fejedelem hívására 
kaptak katedrát az 
egyetemen. Mel
lettük mások is 
részi vettek az elő
m u n k á la to k b an , 
valóságos csapat
munkában folyt az 
előkészület. A 
..m unkaüléseken” 

és a vitákon maga a 
fejedelem is részt vett. A kinyomtatás 
előtt nagybecsű prédikátorok, a licidel- 
bcrgi egyházi tartomány újhitű szolgái 
és esperesei is kifejtettek véleményüket 
a készülő hitvallásról. így az a közös hu 
közösségi gyümölcse lett.

HOGYAN ÉS MERRE TERJED TEl A 
KÁTÉ?

Igen gyorsan valóságos diadalutat ián 
be. lélcklől-lélekig, Európa-szertc. 
Előbb ném etföldön, majd H ollandiá
ban. Svájcban, s nagyon ham ar ha
zánkban is megjelent. Az első magyar 
fordítást Huszár (iá i végezte, > Pápán 
/577-ben adták ki C sakham ar Lon
donban ( 1572). Párizshan < 1607) is o l
vashatták. A „kisebb” európai nyel
vekre nemsokára átültették. 1648-ban 
m agyar közvetítéssel (fordító  Foga- 
rasi István) román nyelven is m egje
lent. De olvasható volt csehül, horvá
tul, lengyelül, litvánul, ukránul, spa
nyolul és portugálul. M ár 1647-ben 
arabul is kiadták. Az 1700-as években 
átkerült a Káté m ás kontinensekre is, 
Ázsiába (tam il, szingalézi nyelven). 
Amerikába angolul i 764-ben Afriká
ban különböző nagy törzsnyclvckrc az 
1800-as évek elején ültének át. Japán
ba 1875-ben került. 1907-ben Kínába 
is eljutott. Tudunk héber nyelvű kia
dásáról is.

Mértékadó felmérések szerint kelet
kezése óta a különböző nyelveken több 
kiadást is megért. Mintegy 210 alapkia
dást tartanak nyilván.

NÉHÁNY VÉLEMÉNY A KÁ TÉRÓL

Lippet Református Egyház 1610, évi 
zsinata:
„Isten szent Igéje hitünk és életünk egye
düli szabálya és zsinórmértéke. Az Isten 
Igéjére épülő vallás summája pedig a 
Heidelbergi Kátéban nagyszerűen ben- 
ncfoglaltatik. így hát azt az iskolákban, s 
tartományunk valamennyi gyülekezeté
ben megtartani és követni rendeljük".

•

Az 1619. évi dordrcchn zsinat (Hol
landia) ülésén hivatalos hitvallássá teltek 
az. atyák. Az on református vendégként 
jelen volt angol parlamenti tagok haza
térésük után kijelentették: ,A kontinen
sen élő testvéreinknek van egy könyvecs
kéjük. a Heidelbergi Káté. melynek min
den lapja több tonnányi aranyat ér. "

•
tíarth Károly:

„A Káté minden körülmények között az 
Isten Igéje szerint reformált egyház hi
tének klasszikus dokumentuma marad.” 

*
Max Goehel német egyháztórtenész 

szellemesen és tömören igy jellemezte a 
nagyvilágban élő reformátusok legdrá
gább közös iratát: „Benne egyesítve Je
lenik meg L u th e r hensőségessége, 
Vlelnnchtoii logikája. Zwingli egysze
rűsége, s Kálvin Istenért égő szíve.”

Békcfy Lajos
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FOLYAMATOS REFORMÁCIÓBAN ÉLÜNK
KÁLVIN &ZÓ6ZÉKE, AKADÉMIÁJA t& EGYHÁZI RENDJE.
AVAG Y M IT Ü ZEN  >1 P R E S B IT E R E K N E K  REFO RM ÁTO RU N K?

A SZÓSZÉK K álvin szám ára  az 
evangélium  nyilvános hirdetésének 
kiváltképpen való helye. A Péter Szé
kesegyházban erről a  szószékről na
ponta többször is hirdette az Igét. In
nen szólaltatta meg franciául a mentő 
szeretet evangéliumát, amely minden 
kit engedelmességre hiv. A gyülekezet 
tagjai a napi igchallgatás révén töre
kedtek arra. hogy életvitelüket is össz
hangba hozzák az Úr üzenetével. A 
legtöbbször igazságtalanság követ
keztében kialakult luxust ugyanúgy 
ostorozta Kálvin, mint ahogy a gaz
dag polgárok dőzsölését. I)c nem állt 
m eg ennél, hanem  lelkiism eretűkre 
igyekezett hatni, hogy befolyásolja 
önző életm ódjukat, s a szegények 
iránti könyörületre . az irgalm asság 
tetteire sarkallja őket.

A híres genfi AKADÉM IÁT 1559-ben 
hozták létre, melyben Kálvin szellemé
ben folyt a fiatal teológusok. lelkészjc- 
löltck képzése „Küldjétek nekünk fa
darabokat, mi majd nyilakat metszünk 
belőlük" hangsúlyozta nevelési cél
kitűzését Kálvin 1542-ben megírta a

Genfi Káté-t az ifjúság hitbeli nevelése 
céljából. A B iblia m agyarázásának 
m elységeire is rávezette az Európa 
minden részéből a genfi Akadémiára 
siető ifjakat. Ezenközben naponta on
totta tollából a leveleket, ápolva hit
sorsai érdekében a kapcsolatokat kirá
lyi. fejedelmi főkkel, reformátorokkal.
lelkészekkel, hiúink női követőivel.

•
1561 ben m egjelentetett EGYHÁZI 
K EN DTA RTA Sábán rakja le a b ib li
a i i g  formait és reform ált gyülekeze
ti élet alapjait. Ebben nagy hangsúlyt 
kap a gyülekezeti tagok együttm űkö
dése. aktív közrem űködésük a  g yü
lekezeti éleiben. Ennek testületi ke
rete a presbitérium . M ost Kálvin fő 
m üvét, az 1559-cs In stitu tio t idéz
zük:

.. Ugy anaz a  presbiter, mint a  püs
pök. fis m íg  az ördög incsclkcdésc  
folytár. a :  egyházban civakodások  
nem támadtak, és a  népben ilyen han
gok nem keletkeztek, hogy én Pálé va
gyok. én meg Kéfásé, addig a  presbi
terek közös tanácsa korm ányozta az 
egyházat. Azután, hogy az egyenetlen
ségek m agva megsemmisüljön, m in
den gond  eg y  em berre nehezedett 
Amint tehát a  presbiterek tudják azt. 
hogy ök csak az egyház szokása foly
tan vannak alávetve annak, aki fö lö t
tük áll, úgy a  püspököknek is tudniok 
kell, hogy inkább csak szokásbó l és 
nem a: U r rendelkezésének igazsága 
folytán vannak a presbiterek fö lö tt  és 
hogy velük közösen kell az egyházai 
iga ók.

Meg volt tehát m inden egyes vá
rosban a presbiterek testületé, m ely
nek tagjai voltak a  pásztorok é s  a  ta 
nítók. M ert a népnél a tanítás, buzdí
tás és javítás lisztét, am it Pál a p ü s 
pökökre bízott, m indannyian teljesí
tették: és hogy m agot is hagyjanak  
maguk után. azon ifjak oktatásával is 
foglalkoztak, akik m agukat a  vitézke
d ő  anyaszentegyház katonáiu l s zá n 
ták. M inden egyes városnak m eg volt 
je lö lve  a  maga környéke, hogy onnan  
vegye a p resb itereke t és annak az 
egyháznak m integy a  testéhez lurtoz-

M a g y a r  R c f o r m á t o r i  i m a  

ÍJ tori járóit imádsága

Ur Isten, f i  vagy három szemeidbe, ki 
szen té i fiaidat 7 iádén es megáldottad, 
oltalmazod, még futják szálat is meg
számláltad: lekenned elunt- janink, so
ha. és semmi elveszti! veszedelem miraj
tunk a t f  akaratod, tanácsod nélkül nem 
eshetik, m m  (epésünket, mozgásunkat i> 
te mozgatod, ‘Krisztussal, Lelkeddel an

gyaliddal órizsz. Ugyan tábort jár 
kprrujulunk a te ugalrmssagod es jo an - 
gyalid, mint 'Havidnak, fakóinak, Ábra 
hámnak, a prófétákéi apostolok utat ve 
zened, oltalmaztad, úgy vezesd, oltal
mazd a mt utunkat telki toftMjtol, ördög
től- ‘huntól oltalmazz, testi tolvajoktól is 
oltalmazzad, m m  tudjuk, hogy te ama  
(od a tolvajokat, az hitetlent, azaz a 
büntető gonoszt, nahtd nélkül nem árt
hatnak- Szent f ia d  érdeméért a te netted 
dicséretin: áldd meg u tánit, tedd hasz
nossá, áldotta.

KíéÚusz juhász •Béter 
(1536-1572)
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A kurátor Bibliája
Marosszentkirály Vásárhellyel szem
ben. a folyó jobb partján A város szinte 
bekebelezte. Neve és temploma István ki
rályra utal. Hite és reménye Jézus Krisz
tusra mutat. Temploma dombon épült. 
Aki tc’.cn. nyáron ide feljön, megfárad az 
Igéért. Isten áldásáért érdemes megfárad
ni. Szombat este is. vasárnap délelőtt dél
után is megtelik a templom.

A vasárnap délutáni tcmplomozás után 
vagy húsz presbiter van jelen Banha 

Zoltán gondnok szives szóval invitálja 
társait a gyülekezeti terembe. Ma töltötte 
be 75 évét Isten kegyelméből. Jó lenne 
egy kicsit beszélgetni.

Kézbe ad egy kicsiny Újszövetséget. 
Kecskeméthy István egykori kolozsvári 
teológiai professzor fordítása. Megkopott, 
Ám láthatóan nagy a becsülete. Sorsa is 
rendkívüli Martba Zoltán bizonyságot 
tesz az Ige megtűrté erejéről. A kis Biblia 
pedig gazdája hűseget tanúsítja. Nagy 
utat járt meg a Biblia is, gazdája is.

Gondnok testvérünk az I. világháborút 
követő reménytelen időben látta meg a 
napvilágot. Sok elsodort falu reménytelen

népe özönlőn az országutakon. AII. világ
háború során a magyar hadseregbe soroz
ták be. Nagy „körutazást" tétettek meg ve
le. Isten kegyelme azonban megóvta. Go
lyó nem fogta, betegség nem emésztette 
Végül 1945 telén a paksi dunapatton kö
tött ki. Kis Bibliája in is sokat olvasott tár 
sa volt. Légclháritó üteghez osztották he 
Számára a háború akkor én végei, amikor 
egy akna eltalálta az ágyút vontató jármű
vet Még azon órában szovjet fogságba 
csen. Elvitték a romániai Fókáimba. On
nan pedig Európa legészakibb kikötőjébe, 
Murmanszkba

Nemcsak az éghajlat és a rossz bánás
mód, de a honvágy is gyötörte őt és társu- 
it. Sokszor mondogatták egymás között a 
40-45 fokos hidegben!!I: ..Un szabadul
nának. még meztelenül is hazamenné
nek Isten hazavezette öt.

Szülei nagy örömmel fogadták, hiszen 
négy éven át nem hallottuk róla semmit 
Bibliája azonban két évvel hamarabb tért 
haza. Addig azt dédelgették. Pakson az 
történt ugyanis 3ma bizonyos aknabdö- 
vés után, hogy a gépkocsi kabinjából min

den roncsoltan szcrtcszóródott. A kis Bib
lia épségben én  valahol tőidet. Az úton 
hevert, amikor egy hadifogoly menetet te
reltek arra. Az egyik erdélyi református 
fiú felismene a töldőn heverő Bibliát. 
Hirtelen mozdulattal felvette. Fogságában 
ót erősítene. Amikor pedig megszabadult, 
u név és ctm nyomán felkereste a szülő
ket. Ók „Isten ujját" látták a Biblia sorsá
ban. Reménységre bíztatta őket Amikot 
Banha Zoltán újra meglátta egykori Bibli
áját, Isten üzenetet énette belőle Istent 
kell szolgálnia.

Presbiter, gondnok, majd főgondnok 
lett. Pár éve duplájára bővitették a temp
lomot Hatalmas, sok leleményt követelő 
munka volt ez. Egyházfi-lakást építettek. 
Most lelkészlak építésre készülnek. 
Mindebben benne van egykori fogadal
mának teljesítése Kiróniuk, hogy a mini 
..hetvenkedő" Presbiter Testvér Isten ál
dásával érje meg a „kéthetei " kort. « 
azontúl még sokáig szolgálhassa eklézsiá
ját. „Sokáig élni ét meg nem vénhedni■ 
nagy áldás! "

P. V.

A Biblta-Szövctscg története részben 
egyház-, illetve ébrcdéstörtcnct is. A/  
1950-cs evek elején, amikor az állam 
nyom ásán  az egyház megpróbálta fel
számolni a II. világháború utáni ébre
dés minden irányzatát, nagyon sokan -  
egyházunk leghűségesebb és hitben 
mélyen élő tagjai -  lelkileg „sokkos" 
állapotba kerültek Hirtelen nem tudtak 
eligazodni, m ert igen sok helyen szem
be fordult velük a saját lelkészük is. 
Nem jöhettek többe össze az egyházi 
épületekben, egyházunk vezetői nyilat
kozatokban ítélték el az ébredést. So
kan a hivő emberek közül lelkileg, de 
fizikailag is létbizonytalanságba kerül
tek. Hol van a helyük? Mit kell ilyen 
helyzetben tenni? Hol kaphatnak lelki 
táplálékot cs hol találhatnak lelki kö
zösséget? Sajnos sokan cl is mentek 
olyan csoportokhoz, ahol szabadabb
nak látszott a hit megélése. Akik addig 
lelki vezetők voltak, azokat áthelyez
ték. szétszórták az ország más tájaira, 
így az addig hitben élők lelki tanács
adás nélkül maradtak. A lelkész és nem

lelkes/, jellegű evangélisták, közösseg- 
vezetök rendőri felügyelet alá kerültek, 
vagy sokféle zaklatást szenvedtek cl.

Ebben a nagyon nehéz helyzetben, 
az egzisztenciális fenyegetettségben, a 
régen is kapcsolatban lévők ha nehe
zen is m egpróbálták tovább tartani 
egym ással a kapcsolatokat. Évek 
hosszú során kialakult egy baráti kör. 
am ely rendszeresen összejárt. sőt 
évente egy teljes betel is együtt töltőn 
Hz mmdannyiónk számára kimondha
tatlan erőforrás v o lt A gyülekezeti lel
készek a  tilalmak ellenére is tartot
tak evungélizációkat, cscndcsnapokat. 
kihasználva a családi eseményeket is. 
Ezek az alkalm ak sokszor erdőkben, 
gyüm ölcsösökben, vagy csűrökben 
voltak. O lyan lelki otthon is volt ha
zánkban. ahol százszám ra fordultak 
meg újultak meg s újjászülettek -  re
formátus lelkészek is. Évtizedek alatt 
kiépült egy olyan kapcsolatrendszer, 
am ely szinte minden hitben járó  test
vénél közösséget terem tett. Sajnos 
nem csak a lelki megüresedés és meg-

fáradás fenyegette a hitben járókat, ha
nem az ún „karizmatikus" veszély is.

A nyolcvanas évek tnár egyházi lúg 
is könnyebb idők voltak, hiszen 
m egindult a hivatalos evangélizációi 
munka

Am ikor 1988-ban nyilvánvalóvá 
lett, hogy lehet egyesületeket is létesí
teni. azonnal megmozdult a baráti kór 
és szervezkedni kezdett így történt, 
hogy 1989. május 1-jén hosszú hóna
pok előkészítése után megalakulha
tott a  Biblia-Szövetség. Akkor a meg
beszélések hosszú során nagy kérdéssé 
vált, hogy az egyház ébredéséért mun
kát vállalni akaró leendő egyesület mi
lyen nevet válasszon. Végül sok töp
rengés cs tusakodás után m égis a 
„Biblia-Szövetség" név mellett döntött 
az előkészítő bizottság Ezzel akarta ki- 
fejezni azt. hogy a Bibliát tekinti a leg
főbb tekintélynek s mint a reformáto
rok tették, a Biblia tévedhetetlensége 
mellett tesznek hitvallást. Hasonló

(PoltUÚt a * ntdahml
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m cgokolásból a teológiai m oderniz
mus. a rajongó mozgalmak és a sokféle 
misztikus áramlat ellen választották ezt 
a nevet Vita volt arról is. hogy miért 
nem „református" névvel jelöli magát 
ez a mozgalom? Ez azért van. mert an
nak idején az ébredésben és a nehéz 
körülmények között Isten gyerm ekei 
Összetartottak, együtt im ádkoztak és 
együtt szolgáltak, együtt vállalván az 
egzisztenciális veszélyeket Ha akkor 
egy volt Isten népe. egy je lző  ne vá
lassza el őket. Meg kell jegyezni, hogy 
a Biblia-Szövetségnek túlnyomó több
sége református, de több protestáns fe- 
iekezetnek tagjai is csatlakoztak a Szö
vetséghez. Első elnöke Borbély Béla 
lelkipásztor volt.

Kezdettől fogva hálásan tapasztal
hattuk Isten vezetését. Évekkel a meg
alakulása élőn bibliaiskola m űködött 
Pécelen. a Fekete Péter által épített épü
letben. <Ö feleségével együtt ezt már 
nem érhette meg.) Az első néhány hó
napban látható volt. hogy a Biblia-Szö
vetség hamar túlnövi kezdeti kereteit 
Ezért tárgyalásokat kezdtünk a péceli 
református egyházközség presbitériu
mával a  -  Forgács Gyula lelkipásztor, 
majd sárospataki teológiai professzor 
ideiében épült gyülekezeti ház meg
vásárlásával kapcsolatosan. Am ikor a 
Szövetség tulajdonába került az épület, 
m egkezdődött az átalakítás munkája.

Közben a szolgálatok amelyek jó  
részt addig is folytak -  egyre szaporod
tak A legelső külföldi kapcsolatunk u 
Licbenzelli M isszióval létesült. Már 
1989 decemberében a M isszió mind
három vezető embere meglátogatta a 
Szövetséget és beható tárgyalásokat 
folytatott a  jöv endő együttműködésről. 
A Vasárnapi Iskolai Szövetség is már 
korábban megalakulva -  „lelki rokon
ságban" élt velünk. Most a  Liehcnzclli 
M isszió munkája indult be ilyen mó
don. együttm űködve a Biblia-Szövet- 
scggcl. Nemsokára részben tagjaink
ból megalakult az EMO (Evangéliu
mot Minden Otthonba), majd több más 
missziói munkaiig is.

A munkák gyarapodása m iatt meg 
kellett alapítani az Országosí Bibliais
kola Alapítványt, később lapkiadás 
cs könyvkiadás érdekében az Ébre

dés A lapítványt is. Lapok B iblia és 
Gyülekezet, körzeti lapok.

A Szövetség m unkája sokszínű. 
O rszágos vagy nem zetközi teológiai 
képzést szervez és folytat, egyéb or
szágos konferenciák m ellett R end
szeres evangelizációs m unka van az 
ország  különböző gyülekezeteiben 
Erdély cs K árpátalja. Jugoszláv ia 
sem  m arad ki ezekből. Egy napos, 
vagy egész hetes alkalm ak vannak 
sokfele az országban. G ondolunk a 
házaspárok gundozására. valam int a 
berekfürdői Iclkigondozói hetekre, a 
pedagógus hétre, a gyerm ek- cs ifjú
sági hetek és napok sokaságára. A

Szövetség tagsága az ország különbö
ző területein körzetenként találkozik, 
vagy az  országos konferenciákon 
vesz részt.

Mi a Biblia-Szövetség célja? Sokan, 
sokféleképpen vélekednek, amikor kí
vülről figyelik a munkát Hadd mondja 
cl ezt a Szövetség Alapszabálya: 2.
Az Egyház megújulásának és lelki épí
tésének koncentrált munkálása: a) a 
Biblia isteni tekintélyének hangsúlyo
zásával. b) a  biblikusán értelm ezett 
evangelizációs szolgálat végzésével, ej 
a hitre ju to ttak  bibliai tanításával és 
lelki-erkölcsi megújulásának munkaiéi 
sóval a reformátort hitvallások szelle
mében.

Asztalos /.oltón
a Biblia-Szövetség elnöke

A Presbiter Szövetség Elnökségi ülése
A Dunamcllcki Egyházkerület Ráday ut
cai központjában tartotta kibővíteti ülését 
szeptember 13-án az Elnökség. Ezen a vá
lasztott tisztségviselők (elnök, ügy vezető 
elnök, főtitkári mellett részt vettek pénz
ügyi és jogi szakemberek, cgyházkcrülcu 
területi képviselők Debrecentől Szegedig, 
a képzéssel foglalkozó szakértők cs la
punk felelős szerkesztője. Az ülést meg
tisztelte látogatásával l)r. Hegedűs 
I.oránt püspök is, aki a jelenlevőknek ak
tuális kózegyházi kérdésekről adott tájé
koztatást. A megnyitó áhítatot Itatta l'ibor 
ügyvezető elnök tartotta, majd Nagy Fe
renc József elnök köszöntötte a megjelen 
tekét. Dr. Csiha Kálmán erdélyi püspök 
igehirdetései olvasta fel főtitkári beszámo
lója élőn I)r. Kitörik Pál. Beszámolójának 
csaknem teljes tcíjcdclmét c szamunkban 
kiemelt helyen közöljük ..Isten előtt ér
zünk felelősseget testvéreinkért'' címmel. 
Esemény-beszámolóját Szövetségünk éle
téből c. rovatunkban tesszük közzé. Batiz 
Lajos előtérjesztcscbcn hallottunk tájé
koztatást Szövetségünk első félévi gazdál
kodásáról. Ebből megtudtuk, hogy az 
egész 1996. évre szóló kiadási tervezetet 
36.8%-kai. u bevételi tervezetet43.4%-kal 
sikerült „tartani". A félévi pozitív mérleg
ről. melynek egyenlege 183.057,- Ft. a 
Számvizsgáló Bizottság elnöke megái lapí
totta: .A  Szövetség gazdálkodása lényegé
ben a terv ezettek szerint folyik."

A presbiterképzés helyzetevei foglalko
zott szóbeli es Írásos előterjesztésében az 
ügyvezető elnök. Számot adón arról, hogy 
a Magyar Református Egyházak Tanácsko
zó Zsinata augusztus 2-i nagyváradi ülése 
a presbiterképzésscl foglalkozó előterjesz
tést ötömmel fogadta, s a nem lelkészi kép

zésit vonatkozó tervezet kidolgozására is 
felkérte Szövetségünket. Ebben a munká 
bán támaszkodni kívánunk (iönezö Sán
dor lelkipásztor külföldi tapasztalatokat is 
feldolgozó közreműködésére. Mindenek
előtt a Károli Gáspár Református Egyetem 
Nagykőrösi Főiskolájának uz oktatási ja
vaslatát szükséges véleményeztetni a kü
lönböző cgyháztcstckkel A koordinálás cs 
a szakkérdések végzésére a Tanácskozó 
Zsinat szakbizottságot hív életre, melynek 
összetételére az ügy vezető elnök javaslatot 
telt Az egyházi választásokkal kapcsolat
ban ismertetésre került a Szövetség felhí
vása. ami már országos hetilapunkban 
megjelent Ugyanokkor a kibővített ülés 
határozott egy újabb elhatároló nyilatkozat 
közzétételéről, az utóbbi hetekben tapasz
talt zavjrkeltő megnyilatkozások nyomán 
Ezt a nyilatkozatot ..Imádsággal, péídamu 
tató módon" címmel lapunkban, s az or
szágos hetilapban is megjelentetjük.

A főtitkár előterjesztést tett a Szövetség 
tisziújitására. amit 1997. március 31-ig 
kell lebonyolítani Ettől lapunkban közze- 
tcss/úk a hivatalos anyagot. Szövetségünk 
tisztújító rendje címmel Foglalkozott meg 
az Elnökség a Szövetség 1997. évi kiad- 
ványtcrvczctévcl. s egyöntetű volt a véle
mény: ne végezzen maga a Szövetség kia
dói tevékenységet, viszonteladással foglal
kozhat. A kiadókat versenyeztetni kell a jö 
vőben tervezen kiadványaink mcgjclcntc- 
téséért. A Presbiteri Kiskönyvtár tematiká
ját a presbiterképzéshez kell igazítani.

Időközben elhunyt presbiter testvére
inkről megemlékezve, a bejelentések után 
az elnök imádságával fejeződött be kibő
vített ülésünk.

-v - s
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Mindenki tudja, hogy apja után emle
getik és becsülik a fiút, amig az ifjű- 
Evlizcdek múltán az apát emlegetik lia 
után. Ez. az élet rendje. Ezért szólunk 
ez. alkalommal apáról cs fiáról együtt

Amikor IM6.Í. március 25-én Ritka 
restben Románia első királyné asszo
nya hiéna  -  Alexandra Cuzű feleségé  
elhelyezte a reformálás templom alap 
kövei, ig\ szóll „Boldognak érzem  
magamat, hogy a református egyház 
által Isten dicsőségévé építendő tem p
lom alapjába én tehetem le az első kő
vel Mély megindulással látom mind  
egyre szaporodni Roméinál fö ld jén  
azon intézetek számát, melyek a  szén 
védőknek vigasztalást és segedelm et 
nyújthatnak " A Je/edelemné Koós Fe
renc hivéisára érkezett az ünnepi alka
lomra

Ki volt Koós Ferenc? Koós Lő
rinc fia S ki volt Koós Lőrinc? Egy 
szinte nevesincs jobbágy, kit szorgal
m a okán szülőfalujából U nokából 
M agyarrégenbe telepített az urasig. A 
mai m agyarrégeni reform átus tem p
lom kertjében szép m ellszobor em lé
keztet Koós Lőrinc liára. Ugyanakkor 
pedig a  szászrégeni tem plom  kertjé
ben csinos kopjafa őrzi emlékezetét 
Ki volt tehát az a jobbágy, kinek fia 
(reform átus, m agyar, a M akk-féle 
összeesküvés tag ja) Elénu királynét 
m egnyerte a bukaresti első reform á
tus kőtem plom  első téglája elhelyezé
sére?

Koós Ferenc kétkötetes clctleirásá- 
ból (Brassó 1890) tudunk valami ke
veset az édesapáról. Nem csoda, hi
szen a fiú 15 éves korában á ra d t cl. 
T izcncgyévcs volt. am ikor nagy k i
tüntetés érte: szolgadiáknak mehetett 
a marosvásárhelyi református kollégi
umba S mégis azt irja. m indent apjá
nak köszönhet

Koós Lőrinc keményen m unkálko
dó jobbágy volt. Magának csak négy 
napon át dolgozhatott. Kettő napja az 
uraságé volt. Ámde mindennél kom o
lyabban vette az Űrnapját, mely egé
szen Istené volt. Az Unokáról betele
pített jobbágyo t úgy m egbecsülte a 
m agyarrégeni eklézsia, hogy rövid 
idő múltán kurátorává választotta. Az 
idős Koós Ferenc egyik emléke apjá
ról. hogy örökké zsoltárokat énekelt. 
Sokat p róbált férfiak erőforrása a 
zsoltár' Amikor Lőrinc gazda felesége 
meghalt - Ferenc ekkor meg csak 4 
éves volt egy paplcány m ent hozzá 
feleségül. Hz esetben ez is nagyjelen
tőségű. Mint a magáét úgy szerette, 
nevelte az első asszony gyerm ekeit. 
Könyveket adott kezűkbe

Koós Ferenc tu lajdonképpen úgy 
került a kollégium ba, hogy kem ény 
m unkában ta lá lta  a  gyerm eket az 
uraság egyik rokona A 10 eves gyer
mek v eze tte  az ökröket, s 12 éves 
báty ja  fogta az ckcszarvát' Még azt 
is elm ondja élete alkonyán Koós Fe
renc. hogy négy dolgot hagyott reá 
orúkül az édesapa: Istent m m denek- 
felett tiszteln i Keményen dolgozni 
N épéért hclytállani. Soha m eg nem 
hátrálni Volt alkalm a ezzel az örök
séggel élni. F.gy időben ó  volt az 
egyetlen lelkész Brassó cs K onstan
tinápo ly  között A nnakclöttc a sza
badságharc katonája O sztrák börtön 
foglya. Egész életen át kém ek, besú
gók által m egfigyelt. Am ikor 1869 
ben osztrák  nyom ásra  cl kellett 
h agyn ia  B ukareste t, Eötvös Jó zse f 
m iniszter E rdélybe nevezte ki tanfel
ügyelőnek  s  a dévai tan ítóképző  
igazgatójának

É letpályáját szem léletesen Így 
összegezni: „Jobbágyfiból lettem ita 
zafí. szo lgadiákból tan je liig )e lő"

Koós Lőrinc kemény, fogcsíkorgatóan 
dolgos életének gyümölcse: fia je lle
me. hűsége, szolgálatkészsége és hite 
Az apa minden karizmája fiát form ál
ta. s abban szolgált tovább.

Bodola Sámuel püspök tudta, hogy 
m iért helyezi Bukarestbe Koós Feren
cet. 1855 1869 között szolgálta olt Is
tent. Templomot cpitett. M ár az első 
évben iskolát alapított hatvan tanuló
val. Létrehozta a  bukaresti református 
dalárdát, a  m agyarok olvasókorét. 
M ajd utóbb sok fenyegetés ellenére 
(osztrák részről!) a  „Hunnia” M agyar 
K aszinót. A bban az épületben, ahol 
három évvel korábban az osztrák tit
kosrendőrség által fogvatartott m a
gyarok sínylődtek. A „Hunnia" tagjai 
emléklapot kaptak, melynek fölirata u 
felkelő nap sugarai között helyezke
dett cl:

„Romlott szív cs romlott elme
Kit hazája hő szerelme
Nagy tettekre nem hevít” .

Több hatalm as utat tett m eg 
Flavasaltöldőn. M oldvában, sőt a 
konstantinápolyi em igránsok köré
ben A csángó magyarok közötti adat- 
felvétele m a is nélkülözhetetlen for
rásnak számit.

Am ikor kétkötetes önéletírása után 
meg naplóirásb3 fog. sok becses ada
tot közöl mind a romániai, m ind az er
délyi magyarság életéből. Naplóírása 
váratlanul m egszakadt Utolsó m on
data ez ..M eddig fo lyta tom  m é g ' Ezt 
csak a jé> Isten tudja Én m egnyug
szom az O  akaratában S  áldom szent 
nevét mindig, am ig a  földéin élek. 
Ámen  " Ez az igazi nagy tettek „tit
ka". a presbiteri szolgálat lényege.

Pupp I ilmos
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A Szövetség 1996. cvi közgyűlése határo
zatainak 5.4. pontja szerint a Szövetség 
tisztújitását 1997. március 31-íg le kell bo
nyolítani. Az alapszabály előírásait figyc- 
Icmbcvévc ennek lépeseim és időbeli üte
mezésére az alábbi javaslatot tesszük

I. A területi szervezetek tis/tújitasa.
a. Azoknak a területi szervezeteknek, 

amelyek 1996-ban alakultak ill 
1996. december 31-ig megalakul
nak. tisztújitást tartaniok nem kell 
<de lehet), legfeljebb a taglétszám
nak megfelelő küldöttkeretet kell ki 
egészíteniük (8 tagonként egy kül
dött). A többi terület: szervezetben 
tisztújítást kell tartant.

b. Az alapszabály III. 6.2. pontja értel
mében az egyházkerülcti szerveze
teket azok a tagok alkotják, akik 
még nem szerveződtek egyházme
gyei szervezetbe

c. A tagok névsorát a jelenleg is műkö
dő területi szervezetek részeié az 
1996 oktüber 31 -i állapotnak meg
felelően a szervezetek elnöksége ré- 
s/éte j  főtitkárnak 1996. november 
lü-ig meg kell küldenie. Egyidejű- 
leg közölni kell. hogy az alapszabály 
111. 6.8. pontja értelmében hány kül
döttet küldhet a területi szervezet a 
szövetségi közgyűlésbe. Az ezen 
időpont után alakuló szervezetek 
esetében a küldöttek számát az ala
kuló területi közgyűlés összehivásá- 
val egyidóben kell a főtitkár bevoná
sával meghatározni. Az ezutáni idő
pontokban belepő tagok számát az

1997. évi szövetségi közgyűlés al
kotó tagjaiként nem lehet figyelem
be venni.

d A területi szervezetek elnökségének 
az alapszabály III. 6 .11 pontja értel
mében 1996. november 10-ig 3 tagú 
jelölő bizottságot kell felkérni, akik 
később a választási bizottságot is al
kotják.

c A területi tisztújító közgyűléseket 
1996. december 10. fc. 1997. január 
31. között kell megtartani, amelye
ket az alapszabály III 13. pontja ér
telmében 20 nappal a közgyűlés idő
pontja előtt írásban kell összehívni 
A meghívó mellékleteként meg kell 
küldeni a jelölő bizottság javaslatát 
annak ismeretében (lásd fenti c. 
pont), hogy a területi közgyűlés 
hány küldöttet küldhet a szövetségi 
közgyűlésbe. A jelöltekről legalább 
néhány soros ismertetést kell közöl
ni. (Hány éves. hol presbiter, mióta, 
mi a foglalkozása, milyen szolgála
tot végez sth.)

f  A területi közgyűléseken az elnök
ség tevékenységéről rövid beszámo
lót kell adni A választáskor titkos 
szavazást akkor kell elrendelni, ha 
több jelölt van, ill. ha ezt a jelenle
vők több mint 30%-a igényli.

g. A megválasztott tisztségviselők es 
küldöttek nevét az új elnökségnek 
1997 február 10-ig a szövetség el
nökségének be kell jelenteni

2. \  szövetségi elnökség és a tisztség- 
viselők megválasztása.

.i A szövetségi tisztújító közgyűlést 
1997. március I 31. között kell 
megtartani és azt 20 nappal u kitű
zött időpont előtt az alapszabálynak 
megfelelően kell összehívni.

b. Az összehívó levéllel együtt kell 
megküldeni az 1996. évi közgyűlé
sen megválasztott öttagú jelölő bi
zottság javaslatát az elnökség tagjai
ra, ill a tisztségviselőkre vonatko
zólag. A jelölteket röviden be kell 
Írásban mutatni

c. Az összchivólcvclet a fenti I. g. 
pont alapján 1997. február 10-ig be- 
jclcntctt küldötteknek kell megkül
deni

d Az 1997. évi szövetségi közgyűlé
sen csak ók vagy írásban mcghatal 
mázott helyettesük vehet részt sza
vazati joggal.

c. A szövetségi közgyűlésnek az alábbi 
tisztségviselőket kell megválasztani 

az elnökség tagjait, úgymint elnököt. 
Ügyvezető elnököt, missziói titkárt, 
gazdasági bizottsági elnököt, jogtaná
csost, valamint további 3 tagot, 
a számvizsgáló bizottság tagjait, 
úgymint elnököt és két tagot, 
az etikai bizottság tagjait, úgymint 
elnököt és két tagot.

Az Elnökség a tisztulitasra vonatkozó 
előterjesztésben foglalt javaslatot elfo
gadja, annak a Presbiter c. lap Icgközeleb 
bi számában való közzétételét elrendeli.

Mivel az egyházban, ahol egyébként a keresztyén tanítás vi
rágzik, a hamis beszéd is felnövekszik, és sok megátalkodott és 
lázadó üti fe l  a fejét, akik miközben kitünően tettetik maguk
ban a hitet, de a hithez méltóan semmit sem csele késznek... 
ezért az egyháznak nemcsak igehirdetőkre és tanítókra van 
szüksége, hanem presbiterekre vagy öregekre is..., akik a tőr- 
vény erejével mérsékelik és megfékezik a keményszivüeket és 
orcátlanul vétkezőket... Fontos, hogy milyen szellemi fő iké- 
szültséggel, tiszta élettel és állhatatossággal ékeskednek a 
presbiterek... Az ilyenek legyenek jó  emberek, szentek, hívők, 
igazak, mértékletesek, szilárdak és vallásosak, akik nem csu
pán akarják, hanem képesek is véghez vinni a szükséges fela
datokat.

Áldjad én lelkem az l rat és egész bensőm az őszent nevét. Áld
ja d  én lelkem az I rat és el ne feledkezzél semmi jótéteményé
ről. Aki megbocsátja minden bűnödet: meggyógyítja minden 
betegségedet Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel 
és irgalmassággal megkoronáz téged. i  ram. kiáltottam és meg
hallgattál. Kőszőnöm Atyám, hogy bűneimért dorgálásodra 
méltattál, megostoroztál és fiaddá fogadták Ó, én szubuditű- 
somnak Istene, adj nekem most már arra is kegyelmet, hogy ez 
az én megtartott életem, ez az én visszaadott egészségem, ez az 
én meggyóg) alt lelkem és lestem a Te dicsőségedre szolgáljon, 
az Űr Jézus Krisztus által Ámen.

<A III Magyar Református Hhlgialálkozóra 
megfeiem énekegkőnyv imáiból)
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1996. szeptember 2. és 6. kézéti a Magyar 
Rclormátus Presbiteri Szövetség Nemzet 
közi Presbiteri Konferenciái rendezett Az 
ulkulmon 109 határainkon inneni és túli 
testvérünk vett részt. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy Szlovákiából, Kárpátaljá
ról. L'rdelyból cs a Partiumból is jéttek 
presbiterek, közülük többen szolgáltak is 
közöttünk.

Hulla lib o r a Presbiteri Szövetség 
ügyvezető elnöke megnyitójával és Dr. 
Kiloék Pál tötitkár köszöntőjével vette 
kezdetét a konferencia. Lzt követően a III. 
Magyar Református Világtalálkozó kap
csán liang/ottak el vélemények, tapaszta
latok. az egyes rendezvényeken reszt ve
vő presbiterek tartottak beszámolót.

A bét további napjaiban u négy hazai 
egyházkerület egy egy képviselője szol
gált közöttünk. Alkalmunk nyílt arra. 
hogy a II. Hclvét Hitvallás cgy-cgy feje
zetét kibontsuk, párhuzamot állítsunk u 
Hitvallás cs a Hcidclbcrgi Káté kérdés-fe
leletet között Előadást tartott többek kö
zött Ilj- I>r. Fekete Károly lelkipásztor, a 
Debreceni Teológiai Akadémia előadója. 
Előadásának témája az egyház, annak feje 
(Krisztus) cs az egyház szolgái. A II. Hcl
vét Hitvallás XVII és XVili. fejezete 
alapján meg kell különbőztemünk 
mondta a diadalmaskodó egyházul, 
mely már most ünnepli Krisztus győzel
mét és a harcos egyházat, mely állandó 
harcban áll a bűnnel, a gonosszal. Egy 
másfajta megközelítés szerint megkülön
böztethetjük a (átitató és a láthatatlan egy
házat. A látható egyház a szervezetet je 
lenti. melyet a külsőségek jellemeznek, 
választói névjegyzék, sákrumentumok. 
stb. A láthatatlan egyházat azok az embe
rek alkotják, akik már igazán, szív szerint 
Krisztushoz tartoznak, akik már döntöttek 
mellette. Sajnos c két fogalom nem telje
sen fed: egymást, sok meg a ..kereső” 
cgyhaztag.

Husivá Dezső kolozsvári lelkipásztor, 
az Erdélyt Református Egyházkerület fő
jegyzője u Hitvallás IX fejezete alapján 
az ember szabad akaratáról cs képessegei
ről beszélt Azt a kérdést taglalta, hogy 
milyen volt az ember a bűneset előtt, mi
lyen lett utána és milyenné lehet az újjá
születés után. Az ember tragédiája, hogy a 
jó helyett a rosszat választotta. így szem- 
befordult az Istennel

Csornák Béla bihari lelkipásztor, ki 
rálybágómcUéki egyházkeruleli főjegyző 
az eleve elrendeléssel és kiválasztással 
kapcsolatos kérdésekről, a ma létező és 
élő tévhitekről beszélt a X. fejezet kap 
csán. Minden embernek önmagáruik kell 
tisztáznia: K: nekem Krisztus? Kicsoda 
szamomra Isten? El kell ismernünk min
denhatóságát életünknek csakis Vele van 
értelme. Nélküle értelmetlen az. Isten arra 
választott ki. hogy megszenteljen, nem 
mert tökéletesek vagyunk, hanem azért, 
mert a kiválasztás az Ó szuverén jogú.

I)r. Halta Péter lelkipásztor, a Kamii 
Gáspár Református Egyelem docense a XI. 
fejezel alapján a teljes Hitvallás, hitünk és 
életünk központi személyéről beszélt. Jé
zus Krisztusról, a világ üdvözitőjeról. meg
váltójáról, Akit Isten küldött, mert azt akar
ja, hogy „minden cmlrcr üdvözíti jón és az 
Igazság ismeretére eljusson". F.z az Igazság 
Jézus. Aki egy személyben volt igaz ember 
és igaz Isten. Tömeg előtt soha nem jelen
tette ki magát, az egyes embertől várja, 
bogy felismerje cs elismerje Őt. Nem töri 
be az ajtót hanem zörget ennek meghalló- 
sóhoz csendre és beengedésre van szükség.

Korsós István nősz vaj i lelkipásztor, a 
Lclkcszcgyesülci elnöke a közeledő egy
házi választások, a tisztújitás lelki-tcologi- 
m és jogi-gyakorlati kérdéseitől tartott elő
adást. Szivünkre helyezte, hogy nagy fele
lősség hárul ránk, presbiterekre is. Beszé
des v iszonyban kell lennünk és maradnunk 
lelkészeinkkel és az éló Istennel, imádság

ban kell tusakodnunk a békés, tiszta, érdek 
cs harag nélküli változásokért, hisz egvs/cr 
.jnindonnyiunknak meg kell állnunk Isten 
itclószcke előtt, hogy ki-ki megjutalmaz- 
tassek aszerint amiket c testben cseleke
dett: vagy jó t vagy gonoszt ”

Dr. Börzsönyi József lelkipásztor, 
megbizott zempléni esperes, a Sárospataki 
Teológia tanára a XII. és a XIV. fejezet 
alapján a törv ény, a bünbánat és a megtérés 
összefüggéseiről szólt. A hivő, megtért em
berre is vonatkozik a törvény, tükör és kor - 
lát számára, aty ai irányítás, melynek célja 
a bunbanatra való vezetés. A bűntudat csak 
gyötrelem, az Isten előtti teljes bűnhánai a 
megtérés, újjászületés egyetlen útra

Peres Imre lelkipásztor, a kontárom 
Kálvin János Intézet igazgatója a XV. és 
XV'l. fejezet alapján arról tartott előadást, 
hogy milyen kapcsolatban áll hitünk a jó- 
csclckcdctckkcl és a ma presbiterének éle
tében hogyan kell a ..nemes" cselekedetek
nek megnyilvánulniuk. Az ószövetségi 
ember életében egy kultikus cselekvés volt 
csupán, de a próféták a szövetségi hűség 
megtartására emlékeztettek. A mai ember 
sok mindenben hisz. pedig egyedül Isten 
ad üdvösséget. Egyedül Tőle kell segítsé
get várnunk, a hit Hozzá való feltétlen ra
gaszkodást jelent, e/cn félül bűneink na
ponkénti mcgvallását, mcgkcrcsztclkodcst 
és megtérést is A hitben növekedésre van 
szükségünk, ezt ugyanúgy cl kell kémünk, 
mmt a tanítványok tették egykor. A hit 
gyümölcse minden Jóeselekcdet, Pál is így 
biztat: „buzdítsuk egymást jócselekedetek - 
re"  Presbitereink élet él ven a hitnek „mér
céje" a jóeselekcdet és ha el is végezzük 
szolgálatunkat, akkor sem dicsekedhetünk, 
hisz csak Ktcntől rendelt kötelességünket 
végezzük. A jól végzett szolgálat jutalma a 
meg több szolgálat.

ílorkav I.ászló nagydobornyi lelki
pásztor a Kárpátalján folyó gyülekezetek 
építéséről, unnak gyakorlati dolgairól, 
problémáiról tartott előadást. Kárpátalján 
3 ref. gimnázium működik jelenleg és Is
tennek legyen hala azért, hogy Magyaror
szágon is közel 50 teológus tanulhat A 
gyúiekezetépites alappilléreit öt pontban 
fogalmazta meg: Evangcltzáció; bel- és 
külmissz.ió. új gyülekezetek „plántálása"; 
diák ón ia. iskolák fenntartása, támogatása.

Előadásának lényegé: „Ne azon pa
naszkodjunk, mnmk nincs, hímem annak 
örüljünk és adjunk hálát, amink van.”

A konferencia minden estéjén presbite
rek tartottak evangelizációs alkalmakat, sőt 
Dr. Hegedűs Lóránt dunamcllcki püspök 
is megtisztelte jelenlétével összejóvéletün
ket cs cvangélizácíót is tartott. Vándor 
Gyula, u Presbiteri Szövetség missziós rit
kára énekeket tanított a jelenlévőknek.

l áczi Gábor
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L ' É V n y m n M t n

‘Köszönöm
Hogy nem adtál botor Hatalmat, 
köszönöm Istenem, 
se potya vagyont, se rangot, 
Hírnevet, s Hozzájut; nagy pofát, 
sem ctida elveket, sem 
Hóember eszméket,
Hogy most mindet elvedd 
Hópelyheddel;
köszönöm. Hogy egyáltalán ingyen 
semmit sem adtál,
mindig csákánnyá. Hugy elég legyen 
egészségre., szerelemre, melankóliára 
a természet kegyes kasztjában.

kovács (nmK
‘B e l e f é r t #

'fecskék készülnek ulrakelnt 
Lehet szavakat visszaperelnil 
•%eves volt az Isten-dicsem. 
•Dávid, énekkarodba beleférekf

őszi levél
A  fügyi beszed 
pillangójaként 
repülsz elem 
a fáról.

Szárnyadra sz vit 
klorofil-Hiány 
Varázsol

•fíoldog-szegem/ 
felemellek, 
a sárból

Garamszentgyörgyön szolgáltunk
Lévától 10-15 ktn-rc található a /  a ki*, 
magyar lakosú falu. melynek szlovák ne
vet oly nchc/ kiejteni Templomának pa
rókiája egyébként üresen áll, most azon
ban tele van a fiatalok vidám hangulatá
val. Ifjúsági tábor kezdődött.

Szlovákiában nem REFISZ. hanem 
FI RÉSZ néven gyűlnek össze a Jézust ke
reső fiatalok. 1996. július 18—21. között 
kb 110 fiatal táborozott a parókián. 15-töl 
25 éves korig az ország szinte minden ré
széből jöttek a magyar nyelvű fiatalok

Minket feleségemmel cvangclizá- 
cióra hivott meg a vezetőség. Azt tapasz
taltuk. hogy n fiatalok kisebb része már 
találkozott az élő Megváltóval Ők szol
gáló szívvel álltak azok mellé, akik ke
restek valamit. Valakit Mi is hozzájuk 
szóltunk.

Éles kérdések hangzottak „mit has/ 
nnl az embernek, ha az egész világot meg
nyeri. de önmagát elveszíti" (I.uk 9,25); 
.jniért cs mit hiszel?”, „mi értelme van a 
tcraplomba-járásodnak?”, „mi lesz a bű
n e id d e l„Ü d v ö sség  vagy kárhozat lesz 
az osztályrészed'.'" Megdöbbent csend je 
lezte. hogy ók is erre keresik a választ. El
fogadó szivekkel cs iúlckkcl hallották, 
hogy a sok-sűk „fonás" közül, melyekből 
eddig merítették, nem fakad élő víz! A 
/.volláfos vallomásával együtt erezték, 
hogy „Minden fonásaim Belőled fakad
nak” (Zsolt 87,7).

Reggel elég későn keltek -i fiatalok 
Mi feleségemmel kotai csendesség 
után egy pádon vártuk a többiek ébredé- 
sct. Egy fiú ült mellettünk, mereven, ma
ga elé nézett. Atyámfia, kérdeztem, te 
milyen vezérfonal szerint olvasod a Bib
liád?

F.n nem olvasom a Bibliát -mondta za
vartan. Egyetemet végzett fiatal volt, tclc- 
tclc kérdésekkel, „górcsőkkel", melyek a 
keresztyén hit és az önmaga életére vonat
koztak. Ó még soha senkivel nem tudott 
erről beszélni, ezért jón ide! Talán tel órát 
beszélgethettünk, amikor i% a végen mo
solygó arccal köszönte, hogy szóba áll
tunk vele. Azt éreztem, hogy ha nekünk 
nem is, de a Szemléteknek hatalma volt a 
fiatalemberen.

Ebédről jöttünk a szállás felé, miköz
ben feleségem egy idősebb fiúval elegye
dett beszélgetésbe. Kiderült, hogy öngyil
kosság szándékával foglalkozik, de eze
ket i napokat még meggondolásul szánta 
magának A hosszabb beszélgetés után a 
fiú arca egyre dcrúltcbbé vált Embernek 
köszönte azt. amit egyedül Isten adhat.

Vasárnap la /  utolsó este) nagy-nagy 
sokadalom gyűlt egybe n templomban. Az 
utcákon az autók tömege állt.

Az Ige u Róma 12.2 alapján szólt. 
„Rajonganak az Istenért, de nem a helyes 
ismeret szerint" Pál számára is a Golgota 
Istene, az érte szenvedő Jézus Krisztus je
lentette a helyes ismeretet A jelenlevők 
számára is csak egy lehetőség van arra. 
hogy ne karhozzanak cl, ha a Golgotán 
túggó Megváltótól elfogadjak a bocsánu 
tót. és ki tudják mondani a hála mondatát

„Itt van szivem, neked adom lírain".

Garomszentgyörgyí fiatalok... 110 le 
lek szántóföldje. Hullott a mag... vajha 
s/ázanoyit teremne... s ezekből a fiata
lokból élőhttú Krisztus gyermekei, pres
biterei válnának

Vándor Gyula

G a z d a s á g i  ü g y e i n k r ő l . . .
Hogyan kell figyelembe venni a  lelkészek 
helyi javadalmában szereplő természetbe
ni juttatást (lakás és közműdijak) a nyug
díjintézett /árulék megállapításában.'
A kérdésre két helyes választ is lehet adni
I . .Az egyik az 1967. évi egyházi nyugdíj- 

törvényen alapuló szabályozás, amely 
szerint a természetbeni juttatást havi 
185. Ft összeggel kell figy elembe ven
ni. Ez az összeg ma már természetesen 
irreális, de fennálló szabályon alapul 
Alkalmazásának előnye, hogy mind a 
lelkésznek, mind a gyülekezetnek a 
nyugdíj intézeti járuléka az egyéh 
járulékköteles javadalmukon felül 
csak ennyivel növekszik. Ennek megfe
lelően viszont a Iclkészi nyugdíj megál
lapításakor ez kedvezőtlen tényező.

2 A másik megoldás, ha a természetbem 
juttatást tényleges éneken, esetleg egy 
meghatározott összeggel állapítják 
meg. Ez magasabb nyugdíj intézeti já
rulékot jelent mind a lelkipásztorra, 
mind a gyülekezetre nézve. A lelkész 
nyugdijára vonatkozólag viszont ked
vező hatással van.
A fenti indokok miau egyes egyház

községek bizonyos ideig uz első. a lelkész 
nyugdíjazásának közeledtével a második 
megoldást alkalmazzák.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a termé
szetbeni juttatások a személyi jővedelem 
adóról szóló törvény érteimében egy házi 
személyek esetében adómentesek

Dr. N U i iő k  PH
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Sivatag vagy kánaán? -  III.
Sorozatom első részében a Biblia, második részében a régészet alapján bizonyítot
tam, hogy az ókorban zöldellő táj volt az egész „termékeny félhold”, s Izrael földje 
tezen belül) pedig különösen gazdagon termő terület.

De hogyan, s mikor sivatagosodon el? ... Természetesen nem egyik esztendőről 
a másikra - s nem i$ magától' Az emberi tevékenység oly ménekben képes tönkre
tenni a természetet, amint azt kellő ismeretek híján -  cl sem tudjuk képzelni! ... 
Az emberiség a  legutóbbi időkig abban a hitben élt. hogy a természet mindent kibír!
.. A kiirtott erdő helyébe majd nő másik, s a tövig lelegelt mező is újra és újra zöld 

füvet terem gondolták...
A valóságban azonban lemossa u vékony földréteget a hegyekről az. cső. ha már 

nem tartják meg azt a fák gyökerei így a hajdan erdős hegyvidék történelmileg 
rövid idő alatt kopár sziklavilág lesz.

Az öntözőcsatomákkal elárasztott termőföld egy ideig bővebben terem aztán 
eliszaposodnak a csatornák, s rosszabb, terméketlenebb lesz a talaj, mint az öntözés 
előtt.

F /t a kél pusztító hatást is csak az újkorban értették meg a tudósok. (Ámbár hiá
ba, mert pl azóta is tömegesen égetnek erdőket') Arra azonban csak a legutóbbi év
tizedekben jöttek rá (az afrikai Szahara-sivatag feltűnően gyors terjeszkedésének 
okait keresve), hogy a teljes clsivatagosodást mi okozza...

A sík vidéken, ahol már a kevés eső miatt nem érdemes földműveléssel próbál
kozni. a gyér fúvón állatokat lehet tartani. ,.S  milyen állatokat legeltetnek az 
ilyen füves pusz-tákon? Hát persze birkát mindenekelőtt, miután ez az állat az 
egészen gyér. rövidszálú füvet is lelegeli, méghozzá tövéig! Ezzel azonban tönk
re IS teszi a mezőt a tövigrúgott föfélék a szárazságban kipusztulnak, s gyökereik 
azután nem tartják m ár össze a laza talaj felszínét, Egy száraz, szeles esztendő 
kell már csak. am ikor a kiszáradt lítöveket felkapja a szét... Erre aztán egy m á
sik légáramlat forró homokot terít, s kész a sivatag' Ki gondolná - akár csak pár 
évtized múltán hogy egy hajdan virágzó táj vált előtte füves pusztává, majd 
igazi sivataggá...?

N3pi bibliaolvasásom során mostanában különösen figyelek a tájra, növény
zetre vonatkozó ószövetségi igeversekre. Megjelöltem magamnak tucatnyi igchc- 
lyct, uhol erdőkről esik szó Izrael földjén, s ezen belül ismételten tölgyesekről is. 
Bizony . nem az Ábrahám történetében előforduló „Mámrc tölgyese" az egyetlen' 
(Pl. Bírák 4,11; Zak N.2).

Olvasunk viszont a  prófétai könyvekben ismétlődően ítéletcs mondatokat, me
lyek szerint pusztasággá lesz l/ráel országa, ha elpártolnak az Úrtól, s idegen iste
neket (bálványokat) imádnak. I udjuk, hogy I/ráel nem hallgatott a prófétai szóra, s 
ismételten idegen hódítók pusztították földjét. A hodito-pusztitó hadak (asszírok, 
babiloniak, szírek, stb. t pedig a természetet sem kímélték. Utoljára a tómaiak (Kr 
ii 70-bco) Jeruzsálem ostroma idején letarol iák a környez.) erdőket mind, hogy a 
hosszú ostrom idején az okkon haditechnika céljaira felhasználják fáját.

De az „i’’-re a pontot az arab hódítás tette fel. Előzőleg a rómaiak még újjáépítet
tek a lerombolt Jeruzsálemet (Hadrianus császár, zsidók kizárásával), s tőlük a Bi
zánci birodalom örökölte meg Júdea provinciát A fokozatosan pusztuló vegetáció
ja  országot a VII. században nomád nép foglalta el. A pusztákról beözönlő állatte
nyésztő arabokat nem ctdekclte a még megmaradt termőföld; nem is értettek a  föld 
műveléshez Ráengedték állataikat (köztük a sok birkát) a meg letez.ö termőföldre' 
A következményt nem részletezem újból. Csak annyit még. hogy mire az országot 
ellepő arabok is kezdtek földet művelni - már alig akadt megművelhető terület' Ki
száradt már a tengerparti síkság, csupasz sziklacsúcsok mcrcdczick az égnek -  csu
pán a folyóvölgyekben maradt némi vegetáció..

Az ítélet beteljesedett ..... feljó a keleti szél. az Úr szele támad fel a pusztából;
kiszárad kútfeje, elapad fonása; az rabolja ki minden drága kincseinek tárházát” 
(Hós 13.15).

Kövespataki László

• s - r o ó ®  \ i i u  s s ö i n r  á íp .

Úgy jöttem futva, félve, fájva. 
(Zokogott kinn a bíbor ősz). 
Szívembe zendüll szent 
hozsánna.
S féltem, a fájdalom legyőz.

A rozsdabarna rengetegből 
Sóhaját küldte száz levél. 
Hallottam: fent a sárga lombon 
A Bánat sir, s zenél, zenél.

Futva jöttem. Virágos álmok 
Sorra feküdtek halva ott. 
kérdtem  a fákat: ó, mire 
vártok?
S az erdő sirt és hallgatott.

koldus szivemet fájdalom járta. 
Hulló ködök álmát belepték. 
Rongyossá téjielt könnyes 
ruhába
I Így kérdtem ott az őszi estét:

Tavaszi álmok dalosa voltam,
$  S m ár mind fekusznek 
Á halva o tt...

Ide jutottam . M erre menjek?
$  S a /  erdő sirt és hallgatott...

Október v olt. október vége...
>i Belénk sajdúll: mi lesz velünk?
$  És akkor ott a sárba, őszbe 
& Üzentél drága ünnepünk.

E Éreztem akkor: te üzentél!
És lángra gyűlt kihűlt szívem.
S azóta én a ködben, sárban 
Szavad: a szent tavaszi viszem.

S halnak, hullhatnak mind a 
lombok:
le vagy a zengő győzelem!

$  Drága pompába, virágba 
bomlott

y. Csodás lavas/bu jössz velem!
8
£  I-!lébed hullok, mcgrongvolt 

lelkem
Belőled új erőt kapott, 

íü O któber végén tavaszra lelten 
g  Köszöntőm drága, szép napod.

y. Élő hittel és zsoltáros szívvel 
l épett lelkem neked így hozom.

^  Október harmincegy : 
diadalmas élet.
Köszöntelek és imádkozom!

’A
Ú  K olozsvár. 1951. okt. 29.

Csiba Kálmán
erdélyi püspök

BjáS
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Em lékezünk és búcsúzunk

P r e s b it e r i  b ú c s ú le v é l  le lk ip á s z t o r u n k t ó l

Megdöbbenve, de Isten akaratiba meg
nyugodva vettük tudomásul a szomorú 
hírt. hogy Dr. Kormos László, a debre
ceni nagyerdei gyülekezet volt lelki- 
pásztora augusztus hó 31-én, életének 
76. evében, súlyos betegség következté
ben visszaadta leiket Teremtőjenek

Halálával egyházi cs Iclkészi szolgá
latúnak közel fel évszázados küzdelmes 
és igen fáradságos evei zárultak le.

Mi. a debreceni nagyerdei gyüleke
zet presbiterei. Őbenne egy törekvő, a 
teológiai cs világi tudományok iránt 
egész életre elkötelezett embert ismer

tünk meg Ezt bizonyítja az, hogy teo
lógiai tanulmányainak végzése idején 
meg 4 szemesztert hallgatott az egye
tem magyar-történelem szakán cs sike
res tanulmányokat folytatott a levéltári 
szakon is. m elynek eredményeként 
megbízták a Tiszántúli Egyházkerület 
cs Kollégium levéltárának igazgatói 
teendőinek az ellátásával is. Ezenkívül 
a M agyarországi Egyházi Levéltárak 
Egyesületének elnöke és a Nemzetközi 
Levéltári Tanács egyházi szekciójának 
a titkára is volt Mint lelkipásztor szol
gálatát a Zsoltárok könyve 50. rész 
14-15 verseiben foglaltak szerint vé
gezte.

.. Hálásul áldozzál az Istennek és tel
jesítsd  a Felségesnek fogadásaidat és 
hívj segítségül engem a nyomorúságod 
idején és megszabadítalak leged és Te 
du .söil< v: engem

A mi egyházunknál 17 évig szolgált 
Amikor gy ülekezetünkben a szolgálatot 
megkezdte, látta és tapasztalta, hogy az 
állami beavatkozások m iatt egy igen 
szétzilált, hitében megingott gyülekeze
tét vett át Ezek láttán megfogalmazód

tak benne azok a feladatok cs teendők, 
melyeket cl kell végezni annak érdeké
ben. hogy a gyülekezetei cs ezen belül 
különösen a fiatalokat visszavezesse az 
Isten ultal kijelölt útra Az Isten 3do« 
neki mindenkor lelki és testi erőt ahhoz, 
hogy hitvallásához híven, elhivatottsá
gából adódó kötelezettségét teljesítse 
Az igen küzdelmes és gondokkal terhelt 
evek során volt még arra is ideje, hogy 
több mint 200 tanulmányt mcgtclcntcs- 
sen cs korábbi Kunmadaras cs Kende 
rés szolgálati helyeinek történetet m eg
írja.

Most, amikor presbitcrtársaim nevé
ben mindvégig tisztelt és szeretett volt 
lelkipásztorunktól elbúcsúzunk, kérjük 
a mindenható Istent, hogy adjon fáradt 
testednek csendes pihenést a sir ölén. 
Iclkcdnck pedig fénylő koronát a v i
szontlátás honában az egekben. A bo l
dog feltámadás napjáig Isten veled'

Benedek Károly
a Debrecen nagyerdei egyházközség

presbitere
az Országos Presbitert Szövetség tagja

S z e r  k é s z  t űi  ü z e n e t e k
Szerkesztőbizottságunk nevében is hálásan köszönöm ha
zai és külföldön élő Testvéreink bátorító, elism erő, többre 
bizó szavait cs leveleit, melyekkel az utóbbi hónapokban 
lapunkat, s m unkánkat illettek. Vagy húsz ilyen m egnyi
latkozásm i tudunk A III M agyar Reform átus Világtalál
kozó során bizonyossá vált, hogy m issziói szolgálato t 
végzünk egyházi sajtónknak ezzel az eszközével Szí
vünkben visszhangzik  ez a sokaktól hallo tt m ondat: 
.. Várjuk a  Presbitert, várjuk a következő szám ot'". Adja 
Urunk, hogy ennek az elvárasnak méltóképpen m egfele
lhessünk'

Punkösdi számunk után irta l>r. Szőnyi László presbi
ter testvérünk (Budapest): ..Kiemelkedően a legtöbb lap
szám volt az abban az időben kezem be került m agyaror
szági reform átus Írott sajtót illetően, elsősorban nagyon 
gyakorlatias tartalm a, de a m indennapokban eligazítást 
nyújtó, a lap egészének szerkezetében igen jó l elosztott, 
csoportosított írásaival" Köszöntük az crdcmbeJi, szak
szerű indoklást! Debrecenből sereglenek lapunk szerkesz
tőségébe a mesteri Írások és versek. K ovács T ib o rn a k  
(Nagyerdői G yülekezet) köszönöm ..ószikéit” . s a gyüle
kezeti lapot. L ív * \ B olond presbiter verseit szintén elő
készítettük megjelentetésre. Öröm m el olvastam  a  debre

ceni városi önkorm ányzat támogatásával megjelent ,.A hit 
g ém eskű tja "  c p rózakötetét. K övetkező  szám ainkban 
szándékozunk ebből részleteket közölni A M ester utcai 
Egyházközség ..Harangnyelv” c. lápját köszönettel vettem 
kézhez K ozm a G yörgy  őrnagy (Nagytem plomi G yüleke
zet) Írása a munka bibliai és reform átus értelm ezéséről 
hasznos írás. Terjedelmi okok miatt inkább részletek köz
lését tartanánk jónak. Versei közül egyet előkészítettünk 
közlésre. Dr. G om bos M iklós (B udapesti megemlékező 
sorai Szabolcska M ihályról bizonyára sokakban ébresz
tenek szép em lékeket. Közlésre előkészítettük, köszönjük. 
S zabados G yu la  nos/vaji presbiter testvérünk m agas ko
ra ellenére fiatalosan termékeny. Versei tiszta hangú vallo
m ások kegyelm es Urunkról, egyházunkról, a presbiteri 
szolgálatról „Presbiterek verses vallom ásai"  cím m el ro
vatot indítunk, ebben az ö  verseit is közöljük.

Kérjük cs várjuk továbbra is Kedves Olvasóink. Presbi
te r Testvéreink írásait. Csak annyit szeretnénk kérni: szí
veskedjenek azokat gépelve küldeni, mert az átgépelésre 
nincs módunk!

Testvéri köszöntéssel és áldás ki vénással

Felelős szerkesztő
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SZÖVETSÉGÜNK ELETEBOL
ÁPRILIS

3. Főtitkári értekezlet volt, amelyen a má
jusi elnökségi ülés előkészítése sóit a fótéma

II. A Királyhagómcllcki Egyházkerület 
Ermelléki Egyházmegyéjének közgyűlésén és 
presbiteri konferenciáján u főtitkár vett részt 
es ismertette a Szövetség munkáját

13. A t i* »  földvári presbiteri hibluuskoUn 
a főtitkár az egyház anyagi ügyeiről és azok 
lelki hátteréről unott előadást

14-21. A református iskolaigazgatók hol 
landiai (umilminyütjón az ügy vezető elnök 
vett részt. A tanulmányutat az KTI szervezte

18. A  Zamat ülésén az elnök, az ügyvezető 
elnök és a főtitkár is részi vett.

23. A Ráday Kollégiumban a prcsbitcrkcp- 
7és helyzetéről és terveiről unott a Szövetség 
megbeszélést, amelyen az ügyvezető elnök és 
a főtitkár vett részt. Az elhangzottak alapján 
ajánlásokat fogalmaztunk meg, amelyeket a 
résztvevőknek eljuttattunk

24. A Zsinati Irodában a „Magyarország 
2 0 0 0 ' evangélizáciörnl volt megbeszélés, 
amelyen n lötttkár vett részt.

Ugyanezen a napon a Vértesaljai Egyház 
megye közgyűlésén az ügyvezető elnök vett 
részt és szólalt fel.

27. Körzeti presbiteri csendemap volt 
Balatoniéi lén az esperes és az ügyvezető elnök 
szolgálatával.

MÁJUS

4. Elnökségi ülés volt. amelytől a Presbiter 
c. lapban közlemény jelent meg

6. A Presbiter c. lap szcrkesztóbizotUagi 
ülése volt. amelyen a pünkösdi számot kész.i 
tették elő

11. A Budapest Északi Egyházmegye bibit- 
a iskoláján az ügyvezető elnök számolt be a 
hollandiai útjáról.

12. A gödöllői körzeti presbiteri konferen
cián Isaszcgen Kovács Péter elnökségi tag és a 
főtitkár tartott előadást.

Ugyanezen napon körzeti presbiteri konfe
rencia volt Hsán is az ügyvezető elnök szolgá
latával.

19. A kisoroszi kóizeti presbiteri konferen
cián a tötilkar tartott előadást anyagi ügyeink 
lelki hátteréről

20. A  Dcbrecen-Homokkerti Egyházköz
ségben egy hetes presbiteri cvaogéliz itfó  
kezdődött, ahol az első napon a lőtilkár szo l
gált

28. A VIagyar Református Egyházak la- 
nácskozó Zsinatának ptcsbiterkcp/és-vel foglal
kozó bizottsága alakult meg és iir Cseh latos  
ta^társunkat választotta elnökévé. Az illésen az 
ügyvezető elnök és a tötiikár is részi vett

27. Körzeti presbiteri cscndcsnap volt 
Véftesacsán, ahol az ügyvezető elnök is szol
gálatot végzett

JÚNIUS

2. A Baross tét: gyülekezetben a missziói 
napon a főtitkár adott tájékoztatást a Budapest 
•96 eidilgélizác lóról.

Ugyanezen a napon délután a budafoki 
gyülekezetben a presbiteri szcrtictvcndéfisc- 
gen * világtalálkozó feladatairól és jelentőse 
gcról tartott előadási

3. A Budapest '96 evangélt/áció ügyében 
tartott megbeszélésen mind az ügyvezető el
nök, mind a főtitkár reszt ven.

8. Debrecenben megalakult a debreceni 
egyházmegyei területi szervezet, amelyen a 
főtitkár képviselte az elnökséget és ismertette 
a Szövetség célját és feladatait.

10. A Presbiter e. lap vzertrésztőbizottsága 
ülésezett, amelyen a világtalálkozói számot 
készítetlek elő

14-16. A Dunamcllcki Egy házkerület kör
zeti presbiteri konferenciája volt Kölkeden, 
amelyen uz egyházkerület püspöke. Papp Vil
mos. Szabó Mihály. Peicnh LKimel lelkipász
tor és az ügyvezető elnök szolgált

16. Sátoraljaújhelyen megalakult a zemplé
ni egyházmegye területi szervezete, amelyen 
az elnökséget * főtitkár képviselte

22. A  Tiszántúli Egyházkerülcti Szervezel 
tartott presbiteri konferenciát Debrecenben, 
amelyen Papp 0 . Csaba. ck-i főjegyző, t i  oá  
nar Ákos fögondnok es az ügyvezető elnök 
szolgáltak

30. A  rákoshegyi gyülekezel m issziói 
napján a főtitkár adott tájékoztatást a Buda
pest '96 evátigéli/ác tóról.

JÚLIUS

3. Főtitkári értekezlet volt. amelyen a 
Szövetség világtalálkozói képviselőinek név - 
sorát pontositottuk és íz egyházi választá
sokkal kapcsolatos felhívást fogalmaztuk 
meg

7. A Budapest Kálvin lén  templomban uh
um  missziót napur. a főtitkár ismeretié a Bu
dapest '96 cvangélizáció terveit.

10. Számvizsgáló bizottsági ülés volt
13. Bácsalmáson u I Magy ar Református 

Nemzetiségi Találkozón szövetségünket Húsz 
Sándor bajai Ugtársunk képviselte.

19-20. Az Utazás az első magyar nyelvű 
Szentirás emlékhelyein c. rendezvényen dr  
Papp F.mil jogtanácsos és P artim  Tibor terü
leti titkár vett részt és szólalt fel

27. Kecskeméten a Magyar Református Is
kolák 11. Világtalálkozóján szövetségünket 
Bognár József tagtáreunk képviselte

30. A z ügyvezető elnök vett részt a Magyar 
Reformálások Világszövetségének választmá
nyt ülésén

31. és augusztus l-jcii Debrecenben az 
ügyvezető elnök és a főtitkár képviselte szö
vetségünket a MRVSz közgyűlésén.

A U dU S /.I I  S

2. Nagyváradon a Magyar Református 
Egyházak Tanácskozó Zsinatinak ülésén az 
ügyvezető elnök veit reszt é s  tartott beszá 
mólót * prcsbitcrképzésról.

Ugyanezen a napon Debrecenben a Ma 
gyár Református Nők találkozóján dr Kocsis 
Elemémé képviselte u Szövetségei

3. Nagyváradon * III Magyar Református 
Világtalálkozó megnyitó ünnepségén az ügy
vezető elnök képviselte a Szövetséget.

Nagyváradon találkoztak az cgyhaztcv.cn 
Icgondookai. Ezen az összejövetelen az ügy
vezető elnök vett teszt.

7. és 8. Szilágypeeccsenybcn tartott presbi
teri konferencián előadási tartott a lá zánituteai  
cgyházkcnjlcti szervezet elnöke. Szabó Dániel 
és nz ügy vezető elnök.

7. Kolozsvárott a presbiteri konferencián 
részt vett és előadást tartott u főtitkár.

8. A Koloz»vár-Törökvágási gyülekezet 
ben tartón záró alkalmoo a főtitkár vett teszt

13. Budapevten a Ráday Kollégiumban ut 
tort tudományos konferencián <ir Ritoók Z*tg- 
mond elnökségi tag tartott előadást, rész*, vett 
nz uv elnök és a főtitkár is

13. és 14. Bácsalmáson az 1. Magyar Re 
formán# Diaszpóra Találkozón Pál Jenő bites 
kiskunsági terüld szervezetünk elnöke képvi
selte szövetségünket év küldött arról részletei 
beszámolót

15. es 16. Szolvván és Beregszászon az fin 
népségeken Soha)da Pete/ területi elnökünk 
képviselte a szövetséget.

16 18-ig Sárospatakon a nemzetközi nép- 
töiskolai találkozón dr. Erdei Pál zempléni te
rületi szervezetünk tiszteletbeli elnöke kepvj 
sclté a Szövetséget

17. Pácinban cs Nagyköveiden a rendezve 
nyéken Dalos János területi szervezetünk al
elnöki- képviselte a Szövetséget

18. Komáromban i rendezvényen az ügy 
vezető elnök veti reszt

19. A budapesti ünnepi istentiszteleten dr 
Rttoák Zsigrnond elnökségi tagunk volt szö
vetségünk képviselője

Ugyanezen napon j  budakeszi templom  
alapkőletételénél d r  Tőkés Ixsszló és d r  He 
nedűt Lóránt püspökök. Eónag. Miklós espe
res és Merétey Sándor szolgállak Szövetsé
günk kepv lseidében AZ ügyvezető elnök ven 
részt.

20. A kőbányai gyülekezet műtermének a 
felszentelésén dr Csihu Kálmán és dr. Hege
dűi Lomul püspök szolgált Az alkalmon az 
ügyvezető elnök vett részi

22. Megbeszélés volt a Budapest ’96 
cvangéJizációval kapcsolatban, amelyen a fő
titkár vett részt.

23-25-lg Az V Magyar Református Fnel- 
ttuscgi konferencián az ügyvezető elnök és u 
főtitkár ven neszt
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Imádsággal, példamutató módon
'K érés  eg y fiá zu n l< ip res6 iíere .ifie z

‘Kedves •ItaxYrrmt

A Vreibixeri Stóvttítg  'Efnúkitgt szeptember u-an (édvitett ülést tartott ‘Jogiaűipzott 
azokkal az utóbbi időben egyházon beiül es (und tapasztalható károsjelenségekkel. mrlytknfk 
cel/s tvhuztúsi folyamatunk megzavarása, óvás erdélyi bejolyasoiasa J z  névtelen íevtUkj ini- 
sokjormijában fynií'Eítttk, le a világi sajtóban, napilapokban ts radiotmsorokfim is feltűnnek, 
ezek* szándékok 'tinókfégúnk.*gyóntetven hangot adott megdöbbenésének. rzek (űttan, s min
den üt/en fysfrírtet tva>igéúurn- es eyyhazeilenes megnytiianulasnak múlásáét!, ‘igyuttal iránt 
huurd^óz és eyyha.sűrítik méltatlan nuijate.rte.st utasítjuk el ezeket a jelensegtkx*. ‘\frurti; 
‘Fariét k. •Presbiter • Testvetek., hogy a magatokhelym határoljátoktlmtgatokpt az ifijén nvgnyt 
(alkotásoktól, melyek teljesen síeljenek egyházszerető nepunkjáL A z ilyen rendbontókra mm- 
dóttii az apostol: J4z Istennek neve mattiatok, káromrítatik a poganyok kozott' {%pnu 224).

'Dnlekeztetjük. 'ftesbuer ‘Testvéreinket arra a ftíhtvasn, nriyben előre újyekfztünk ‘Titeket 
felkészíteni a várható támlásokra ‘tz- nem tűíi hiábavaló, s remelfuk vént is ntirad ered
ménytelen. (A jeihtvas IKfszulődes a titztufitosra' címmel a Kfjormíttoűk Lapja hasábjain 
jelent meg 199fi szeptember t-en. a J$. szám 5. oldalon). ‘Mást kiemelten szenekre helyezzük 
ennek a (elhívásnak következő sorait:

fKsŐónösen óvjuk ‘Hstvetrmket attól hegy Isten akaratának keresése (őzben, Vagy helyette, 
j  viíag emberei de vigyük azt oms nem oda uiío. A tikig enéerei ugyanis (eszek, hogy legjobb 
szándékuk mellett is viszály tüzet szásákfel í-* ezzel megakadályozzák Isten akaratának 
megtalálását. A z  így megválasztott Vezetők bizonnyal Keletünkre lesznek vezetőink."

‘Ajdirs ‘Presbiter ‘Testvéreink' tjyüítkfzeuink választott,mállóként m l  (m ark‘lilékét ■ 
imádsággal, a telekjózánsúgavai, példamutató magatartással segítsetek a választások jő 
kimenetelét Ugygondoljuk, hogy magiban az egyhazunkban, de a kapcsolódó egyházi tarsadai- 
mt szervezetekben éppen eleg lehetőség tan a vélemények kjejtesere ‘Ma ez mégsem lenne ele 

grndő vagy megfelelő, teremtsük meg ennek lehetőséget az egyházon belül: Szövetségünk, kész 
minden ilyenjóakarata törekvést wnxjpuiu. de határozottan ellenez rmodat olyan szándékot 
amely akarni vagy akaratlanul akar a világban, akar az egyházban megbotránkozásokat okoz.

így munkáljatok tmdibiu ts Isten dicsőséget, egyházunk, megújulását, s ébresszetek mrgbe 
csuiest ‘Knsztus magyar református népe iránt, 'felelőssegetekben napnyi-napra újítson m g  
Titeket, s  tépjen állhatatossá az Ige:

f i i  mindnyáján tiíagossagjui zagytok és nappal fial nem vagyunk «  éjszakáé sem a sötét- 
rege'' (1 ‘Tfttssz S,S)

A  ‘PTrsdtemSeöircisájeihöJQdge

PRESBITER
a Manyi/ RelnrmAiui Presbiteri hivatalát Wdt/akl IciatKinya

Megjelenik c /  ívben ni .ilk.ilnmm.il A weiki-v/lőbizottsAR tagjai: l>. Hmiotoy Gőfii. 
Dr. Altod t  Zsigmond, Htgyt-Finiös István. Papp Vifmot Vándor Gyula, KO,-ésp*t.iki lésekí 
It'elöi Utrkcn/ttf: Ifékrn Lajos,: M d &  kiédö Nagy Férem kieset: S/rtkci/KW-g: Magyar 
Rrtnrmitut ProvlMi - VOvetiég bodifa, IM 2 Uud.ipcsl Raday » 28. telefon: 218 0266  
a 1.1,1 a Itnii < imt-1 írásban «ürv telefonon megnvidelhnW \ t  egyéni dtSixrtév iii| bHÍOWrr 
évi 250. Fi. külföldre is velünk halátrn oruágafcbaj l‘«l, Fi i tiiOpj é i a tengerentúl mis 
oevig-nba 10$ 5 / elófixeltM díj csekken f.?ei>ir<A .Magya- HvUymMm Prrsáwtefi &rtivr*fég‘ 
Bud.ipeU; személyesen is beflZCtMé Sxúvetv^umV Itodj óban | apunk IpnntiitAOI 5/olR.yln 
itfominyaik.lt • ktexomniri Fogadjuk j  Kárpit rn«Jonci- ■lAvmátus nyüV-ke/rtei n  preibité 
'iutn.ii nevében' Kév/últ a fvpoptvii Kit. nyomdájában Feleli$t vereté: kot.In G itxy

Egy példány Ara: 50.- FI

OKTÓBER
6. - 23. - 31.

Máirínimlk
Felsejlett bennem 

lelkűk tiszta hangja, 
az a finoman 

rejtőző sok csoda 
ami a lelkeket 

összhangba hozza.

S ükkor tűnődtem el 
némán és hosszasan, 
amikor hűségük és 

tisztaságuk 
megtapasztaltam.

Amikor felsejlert, 
mit hegyek és dombok 

visszazengtek, 
hogy az igazak, 

a szentek: 
rendíthetetlenek...

.S' ahogy fényekké váltak, 
úgy lettek,

ahogy általuk a szivek 
a lelkek: megnemesedtek 
áldottá és emlékezetessé...

Vékey Tamás
yn-nrerrsn-nsnünTO


