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Az egyház szerepe felértékelődött. Lehe
tőségeivel együtt a felelőssége is nagyobb 
lett \ /  összckuszálódott értékrendű „te
remtett világ sóvárogva várja Isten fiainak 
megjelenését" (Róma 8.19). de csak ak
kor, ha az egyház nem a belső ügyeivel 
van elfoglalva, hanem élt is azt. amit hir
det. Rendkívül fontosak az épülő templo
mok. a visszakapott iskolák, az új szolgá
lati lehetőségek, az imádkoző-újjászülctö 
kisebb-nagyobb közössegek, de hosszú 
távon megmaradni, megerősödni csak hit- 
valló egyház képes, teljes körű ébredés 
után.

Önpusztító, elvilágiasodott társadal
munkban ez ma lehetetlennek látszik. A 
Szentlélek tüze azonban csodákra képes. 
Imádkoznunk szabad, sőt kell érte, s meg
tenni mindegyikünknek a maga helyén 
mindazt, amire lehetőséget kap.

Mit tehetünk az újabb hatéves ciklus
ban?

'Mindene/gelőtt vegiju^ szómba 
tm m aflunJjiu!

Ne csupán épületeinkről, ingatlan és ingó 
vagyonúnkról készítsünk őszinte, pontos 
leltárt, lumem a gyülekezeteinkről is. 
Hová lettek azok. akik nálunk keiesztei- 
kedtek, konfirmáltok, ei-cl járogattnk na
gyobb ünnepeken a templomunkba, s  kik

C SA 'K M l'W ftL L Ó  ‘E g y X Á Z  

'K É P E S ,  ‘D & K p i y É S
települtek be falunkba-városunkba olya
nok. akik itt lehetnének közöttünk, ha 
nem csupán az egyházi hozzájárulást be
szedők kutatnának utánuk, s a rokonok 
nem csak akkor keresnék fel i lelkészi hi
vatalt. amikor már a temetést kell elren
dezni. Az árjelentés a lelkipásztor köteles
sége. de az érkezők cj távozók felderítése 
minden gyülekezeti tagé. első renden a 
körzetén felelős presbiteré.

'Ve/pjuK,szamba a feladatainkat!
A lakótelepeken, a megnövekedett lélek
számú községekben, városokban ú; gyü
lekezeteket kell szerveznünk akár magán
lakásokban, iskolákban, elhagyott üzem
csarnokokban is. Ahol sok a fiatal, új egy
házi övodát-iskolát. hittancsoportot. 
énekkart, cserkészcsapatot, nyári táboro- 
kat-találkozókat Ahol pedig sok a nagy
családos vagy a magányos beteg, idős 
ember, olyan segítőket kell kiképezni és 
munkába állítani, akik nem csupán a me
leg ebédet viszik cl és kitakarítanak, ha
nem ha kell, Ictes/nek az asztalra egy 
Bibliát vagy más hitmélyitő írást, s  lehe
tőséget biztosítanak az őszinte beszélge
tésre, imádkozásra is. Természetesen kel! 
törődnünk a szenvedélybetegekkel, de 
niég inkább a megelőzéssel. Amelyik fia
tal a körünkben megtalálja életének igazi 
értelmét, nem sodródik el. Minden kor
osztályt, egyént, csoportot csak olyan 
nyelven szólíthatunk meg, amely számára 
érthető, és felkelti az érdeklődését.

'VeQjű^jzanéa a [ehetőségein^ t!
A feladatok megoldásához nem csupán 
pénz és idő kell. hanem alkalmas ember is. 
Készüljünk már most 1999-re. a presbité
riumok újraválasztására. Becsüljük meg 
mindazokat az idős testvéreket, akik a leg

nehezebb időkben helytálltak. Kérjünk tő
lük tanácsol (vegyük ts komolyan, amit 
mondanak), válasszuk meg őket tisztelet
beli presbiternek, de már most keressünk 
olyan fiatalabb férfiakat és nőket, akik hi
tükkel. tevékenységükkel bizonyították, 
hogy akarnak és képesek is egyházunkért 
dolgozni Az sem baj. ha a várhatóan meg
üresedő preshiteri helyeknél többet szólí
tunk meg. Hozza kellene végre szoknunk, 
hogy nem szegyen az, ha valakit nem 
választanak meg, ezer oka lehet ennek. 
Legyen megtiszteltetés a jelöltség vagy a 
pótpresbiteri megbízatás is! A hátralevő 
két cs fél év szükséges is a körültekintő 
keresésre, u kipróbálásra. Van ahol a pres
bitériumban több pedagógusra, közgaz
dászra volna szükség, van ahol mesterem
berekre. vállalkozókra, bctcglátogaíókra. 
Az emberek többsége olyan közösségekbe 
já r szívesen, ahol nem csak a hallgatóság 
egy tagjának tekintik öt, hanem megkérde
zik a véleményét is, cs igényi tartanak a 
munkájára. Lehetőleg olyan munkára, 
amihez ért, amit szívesen végez. S gondol
junk a jövő lelkészeire, presbitereire is. A 
legkiválóbb református fiatalokat juttas
suk cl egyházi iskoláinkba, s aki alkalmas 
rá a teológiára

'Kész uíjun^ főía felaííatoíiefvejfzéséreí 
A közmondás szerint a jó  pap holtig tanul 
Változó korunk ma még alig ismert fela
datainak elvégzésére csak hitükben meg
erősödött, egy-egy konkrét területre 
ilelkigondozás, hitoktatás, betegápolás, 
gyülckczetszervezés. kantonzálás. cser- 
kés/vezetés. számítógép-kezelés, kónyv- 
tár-lcvcltárve/etés. könyvelés) szakmai
lag is jó l felkészült presbiterek, gyüleke 
zeti munkások alkalmasak.

(Folytatás a 2. oldalon>
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(Folytatás az / .  oldalról)

Vattaijuk a terhek vitelesét! 
Pénzben, időben, munkábnn egyaránt. Le
het, hogy kevesebbe kerül egy kis falunak, 
ha nincs önálló lelkésze, de a magára ha
gyottnyáj. vagy a csak alkalmanként pász
torul!, könnyebben szétszéled, elcrőtlene- 
dik. Amelyik kisegyházban tizedet fizet
nek a tagok, kisebb gondot okoz cgy-cgy 
program megszervezése Nálunk a tized ti- 
zedresze. azaz évi jövedelmünk egy szá
zadrészének egyházi hozzájárulásként va
ló befizetése is csak egy es gyülekezetek
nél valósul meg. Meggyőződésem, hogy 
konkrét feladatni, nyilt, ellenőrzött, lelkiis
meretes elszámolás mellett, a mai nagyon 
nehéz körülmények között is többen és 
többet áldoznának. Nemcsak épületekre, 
hanem indokolt esetben benzinre, hitokta
tást segítő technikai cs szemléltető eszkö
zökre, a kapcsolattartáshoz szükséges tele
fonra, üzenetrögzítőre, faxra, missziói cs 
diakóniai feladatokra, presbiten-nószővet- 
ségi-cnekkari és itjúsági találkozókra is.

Őrizzük,gazdagítsuk, örökítsük.
tpitibb énekes fu^yomiiyainkai! 

ó s i m agyar kultúránkba a kétezer éves 
keresztyén kultúra oltódott be, melyet kö
zel ötszáz évvel ezelőtt a reformáció újt
ton meg. Tehát nem a néhány éves vagy 
évtizedes szokásainkra kell figyelnünk 
csupán, hanem óira is. hogy a magyar re
formátusok m indenkor zsinórmértékük
nek tekintenék a Szcntirást. és nyitottak 
voltak minden újra, ha az valóban érté
kesnek bizonyult A gyökereinkhez való 
ragaszkodás a megtartatásunkat segíti, és 
Európának ad gazdagodást.

•Vegjunkrészt a közéletben, de tartsuk, 
távol majmunkat a partok 

acsarkodasatol!
Fel kell vállalnunk ma is a magyarság 
sorskérdéseit Az Igére figyelve szót kell 
emelnünk az abortusz ellen, a hátrányos 
helyzetűek védelmében, és minden más 
olyan esetben is, amikor lelkiismeretűnk 
azt parancsolja Ha indokolt, bele kell 
szólnunk az egyházpolitikába, oktatáspo
litikába. kultúrpolitikába, ktsebbségpoli- 
tikiba, szociálpolitikába, sőt esetenként, 
akár a gazdaságpolitikába is, de a pártpo- 
linkában nem szabad részt vennünk, mert 
jz  megosztaná a gyülekezeteinket.

Minden igyekezetünk csak akkor lesz 
gyümölcsöző, ha kizárólag Isten dicsősé
gét akarjuk szolgálni, dr. Kálmán Attila

G yülekezeti k isszótár

FELTÁMADÁS
A feltámadás szó alapiában véve több jelentest magában foglaló kifejezés Eredeti héber 
cs görög változata jelenthet földről felemelést, alv ásból (felébredést és nyilvános fellé
pést is. A Szcntirásban -  szövegkörnyezettől tuggóer. különféle jelentéstartalommal bir 
Különleges jelentése már az Ószövetségben (Ósz.) előforduló reménységgel kapcsolatos, 
hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem az Istennel való életre történő elhívásé.

Életen a Biblia értelmében az Úrnak tetsző -  neki szentelt . a keresztyen elvárások
nak megfelelő, tökéletes összhangra épülő életet vagy annak lehetőségét értjük

A halál kifejezés nem csupán a biológia: lét véget, hanem mindannak a légkörét magú
ba foglalja, ami a teljes értékű életet és életteret korlátozza. „A halál árnyéka" lehet hűn, 
lehet betegség, szűkösség, magány, de lehet teher, kínos kötelezettség, vagy lehet a teljes 
értékű elet forrásától, azaz Istentől való elszakadás is. Tekintettel a halál sokféle értelme
zésére. a tényleges halál végül „csak" külső jele unnak, hogy az ember nem a számára kí
vánatos életminőséget birtokolja, cs azt saját erejéből megszerezni sem tudná

Ahogy az Ósz.-ben a feltámadás nem a halállal való szembeszegülés, úgy u halál 
mezsgyéjén a megszentelt ébredés (feltámadás) elvárása sem emberi óhaj vagy akarat, 
hanem" az ember Istennel való kapcsolatában keresendő Izrael fiai történetükön keresz
tül Jahvcban a nép mindenkor hűséges Istenét tapasztalták meg Hu az ember kapcsolata 
Istennel rendíthetetlen, akkor az elet a látszólag végérvényes halál hatalmánál erősebb.

Ennek értelmében érvel Jézus az Újszövetségben (Úsz.), a Lk 20,27-4O-bcn._amely a 
38. versben Így szól: „Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az clökc. Mert az ő szamá
ra mindenki él." Ebből következik, hogy a hozzá tartozás lehetősége mindenkinek adott, 
s az Istenhez tartozó ember ebben ni értelemben halhatatlan.

Jézus a kereszten az ember Italaiéval végzi. Megismeri a halál birodalmát, leereszke
dik oda, ahol korábbi ósz.-t meggyőződés szerint látszólag Isten cs ember között minden
féle kapcsolat megszakad, hiszen az ember már nem képes Istent dicsérni, mivel nem 
gondolkodik többé Jézus értünk vállalt halála Isten ember iránti szeretetének fájdalmas 
jele Megmutatja, hogy Isten igenje uralkodik az emberi nem fölött. E nem ellenére a ke
reszt egyértelműen kifejezi, hogy Isten az igen Istene, a vele való élet igenléséé az utolsó 
szó Ezért Jézus feltámadása nemcsak személy szerint ót érinti, hanem énünk történt fel
támadását is jelenti Ezzel teremtményeinek Isten megalapozza életigenlését. Jézuson ke
resztül cs vele együtt vonzóvá teve a kilátástalanná vált cinben eletet, megmenti a halál 
hatalmából, Így a vele közösseget vállaló embernek Jézus feltámadásában is része van 

Ez az élet nem csak remélt jövő. liánom most végbemenő jelen. Tükrözi a 2Kor 5.17 
verse is: „Ha valaki Krisztusban van. új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre." 
A gondolat folytatását a Róm 6,3-4-bcn olvashatjuk: „Vagy nem tudjátok, hogy mi akik 
a Jézus Krisztusban kercsztcltcttünk, az ó halálába kcrcsztcltcttünk'’ A kcrcsztscg által 
ugyanis cltcmcttcttünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halóiból az 
Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járunk * Ehhez hascnlp értelmű: .A ki feltá
masztotta Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket i r a  bennetek lakó Lelke 
által" (Róm 8,11). Aki lélekben „Krisztusban van", állandó növekedésben halad a feltá
madás. a Krisztus követés új életútján. Ezen az úton a halál még nincs végérvényesen le
győzve, de radikális szemléletbeli átalakuláson megy át.

A halál földi bűvkörének területei: bűn. egoizmus, hatalomhoz való ragaszkodás. Jé
zus követése, annak felismerése által, hogy Jézus feláldozta embertársaiért életet, meg
menti ii benne bízót az értelmetlen haláltól, igy az .uldig élt életform a), állapot megtartá
sának szükscgcrzctc kihal Halála, az addigi életmód feladása, majd végső megválása az 
addig élt élettől, odaadása olyan lesz mint Jézusnál a feltámadás helyévé cs forrásává vá
lik. Aki Krisztus halálába és feltámadásába kereszteltélett. s életét Krisztus követése teszi 
teljessé, bízhat benne: „Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még 
inkább eggyé leszünk v ele a feltámadásának hasonlóságában is" (Róm 6,5) Ez a parado
xonnak tűnő halál- és feltámadás-értelmezés a keresztyen elet megélése a jelenben.

A halál bekövetkezésé, valaminek a bcfcjez.Ödése minden esetben \ alami újnak a ke/ 
detét is jelenti, fájdalmas vég, amely egyúttal feltámadássá válik.

A vázoltak alapján a feltámadás egy folyamat, umely minden fokon részesülés Jézus 
feltámadásában A keresztyen életvitel „új éiet~-c lelki kozösscgvállalás a feltámadott 
Úrral.

János írása szerint hit cs szeretet megnyilvánulása hozza létre a feltámadást <5.24; 
11,25; I Ján 3,14); Izrael megtérése (visszatérése ni úrhoz) feltámadásnak minősül épp
úgy, ahogyan halála után az ember Krisztusnál maradasa is „megkezdődött feltámadás 
állapot"-kcnt értelmezhető Beteljesülése akkor válik lehetségessé, ba hite által vala
mennyi földi teremtmény ki lesz ragadva i halálból, cs Krisztus életében részesül.

A végérvényes feltámadás csak a történések vegén, a halál teljes legyőzésével vilik 
valósággá, a bibliai értelemben vett élő (de nem feltétlenül hús-vér állapotban lévő) 
„test" (személyek) feltámadásakor. Akkor teljességgé válik: „Isten legyen minden m in
denekben" ( I Kor 15.281

If inter Silvia
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G O N D O L A T O K  A B Ö J T R Ő L
A tvr; az-é a böjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad és szabadon bocsássad a: 
elnyomottakat é< hogy minden igát széttépjetek ? Sem az-é. hogy az éhezőknek megszegd kenyeredet. és a szegény bujdosókat házad
ba vigyed, ha meztelent látsz felruházzad ex tested elölt el ne rejtsd magadat?

Érdemes elgondolkozni a fenti igékről. 
Igen könnyű elintézni .1 böjt ügyet clcdel- 
válogatással. Zsírosat nem eszem, helyet
te vajas cs tojásos étellel lakom jól Valaki 
azt is megjegyezhetné, hogy nekünk re
formátusoknak mi közünk a böjthöz, hi
szen mi nem is bőjtölünk. A böjt nem fe
lekezeti ügy. A böjt az Istenben elő lelek 
ügye. Az Úrral való összeköttetés lemon
dást igényel.

A böjt pedig lemondás Először is a 
bűnről kell lemondani Az Ézsaiásból 
veti igékből is a lemondást látjuk. - 
Nyisd meg a gonoszság bilincseit, az igá

nak kötelei: oldd meg Utána a mások 
igáira kell figyelnünk, majd B sajat önzé
sünkről kell lemondani. Kenyerem meg
szegése az éhezőknek, .1 bujdosók befo
gadása, ,1 mezítelenek felruházása A m a
sok nyomorúsága elől elzárkózó ember 
nem kedves Isten előtt Ha böjtöt akarsz 
tartani, hogy uz Úr dolgai érthetőbbé vál- 
junak szám odra, akkor mondj le a 
hosszan tartó keverésről, kelj korún, élj 
szűkösen, ne olvasd végig az újságot 
ezekben a napokban, ne nézz tv-t stb. így 
több időd marad a csendcsórára, az imád
kozásra. mások bajaira.

Ezsaias 58.6-?

A böjt nem érdemszerző, hanem „ke
gyelemszerző" Látod, a református em
bernek is van böjtje, de nem akkor, ami
kor mások elrendelik, hanem akkor, ami
kor a belső emberének erre szüksége van 

Jézus minden áldozatra kész volt érted, 
üdvösségedért Legyél te is kész a lemon
dás útjain járni, böjtöd igéd szerint le
gyen. akkor böjtöd kedves lesz az Úr 
előtt.

Pataki Frigyes
Soltvadkert

G O N D N O K I  K Ö S Z Ö N T Ő
A hat dunántúli egyházmegye gondnokai és világi tisztségvise
lői. valamint a dunántúli gyülekezetek presbitériumai és hivő re 
formátussága nevében tisztelettel és szeréténél köszöntöm az 
egyházkerület újraválasztott Elnökséget, és minden újra vagy 
újonnan választott Tisztségviselőjét

..Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiúi " (Róma 8.14.)

Hiszem cs tudom, hogy kimondva, kimondatlanul ez az Ige 
vezette drága Testvéreimet az elmúlt idószukban. Hiszem és re
mélem. hogy ez a Lélek hordozza és irányítja elkövetkező szol
gálataikat is.

Hányszor megváltották, hogy sokszor ulig hordozható, cs 
mégis állandóan növekvő a lelki cs anyag: teher a vállukon, de 
megtapasztalhatták és mi is láthattuk, hogy az erőn feletti felada
tokhoz is mindig kaptak erői m  Úrtól, amelyért áldjuk Mennyei 
Atyánkat.

Iúdjuk, hogy nem beszédben áll az Isten Országa, hanem erő
ben. s ha ennek a /  erőnek az áradásában egyek leszünk, ismét vi
rágzóvá lehet Anyaszentegvházunk c dunántúli része

Szeretnem elmondani, hogy hűséges gyülekezet- é» egyház- 
építő Szolgálatukhoz továbbra is szeretnénk csatlakozni, és az 
Anyaszcntcgyhá/ért való közös küzdelemben mi. világiak is vál
lalni a részűnk.

Úgy tapasztaljuk, hogy az elmúlt ciklusban minden szinten 
növekedett az egyházban a világiak részvétele a szolgálatban. 
Így egyre jobban érvényesülhet az az elv. hogy mind az egyes 
gyülekezeteket, mind az egyházmegyékét, mint a kerületet nem 
cgv-egy személy vezeti, hanem hitben élő közösségek

Hogy Főgondnok Testvérem egy találó példázatával éljek, a 
jo  egyházi vezetés olyan, mint a fenyőfa. Egyetlen célja az ég té
lé törekedni, s közben ezer gyökérrel kapcsolódik a talajba.

A mi vezetőink ezt komolyan veszik. Nem hivatalban ölő ..fő
nökök . akikhez odajárulhatnak a hivek. hanem utazó „követek", 
akik szolgálataik révén sok-sok szállal kötődnek a  gyülekezctek- 
liez. legyen az vidéki szórvány, vagy nagylétszámú városi.

Számításaim szerint püspökünk 6 év alán mintegy 8-szor ke
rülhette volna meg a földet, minthogy több mint 300.000 km-t 
közlekedett maga vezette szolgálati Ladájával, sohasem magá
ért, mindig az Evangéliumért, a gyülekezeteken, az egyetemes 
egyházért, keresve az úi lehetőségek és feladatok között, a ha
gyományos módszerek mellett, a szolgálat, a növekedés, a kép 
zés és továbbképzés, az evangélizáiás új módjait és formáit, vall
va. hogy Krisztus egyháza a gyülekezetekben cl és figyelhető 
meg igazán, s hogy a gyülekezeti elet az egyház egyetemességé
nek fényében formálódhat valóban gazdaggá.

Vli. akik jelen vagyunk, cs rajtunk keresztül mindazok, akiket 
képviselünk, azt kívánjuk és azért imádkozunk, hogy soha e! ne 
szakadjanak, sőt erősödjenek azok .1 gyökerek cs hajszálgyü- 
keiek. amelyek őket a gyülekezetekhez, az egyes egyháztagok
hoz kötik.

..Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." Ebben a 
hitben megújulva, ebben a meggyőződésben egy etértve, a Szem 
lélektől vezetve induljunk közösen az úiahh 6 évnek, az újabb 
szolgálatok felé Ehhez a felelősségteljes munkához kéri a D u
nántúl 234 gyülekezetének minden hivő reformátusa püspök úr 
és főgondnok úr életére, csaladjára és szolgálatára Isten gazdag 
áldásét, mely áldáskérés és kívánás szólaljon meg az ének hang
ján is a  Pápai Gimnázium Kamarakórusa tolmácsolásában. Kán
tor Péter orgonaművész tanár vezényletével

Kegyelmes Isten, kinek kezébe életemet adtam
Viseld gondomat, vezéreld utamat,
Mert csak Kád maradtam... "

Úgy legyen! Isten áldjon Benneteket'

Dr. HöröczKy Zoltán
a Papai Egyházmegye gondnoka

Elhangzott az. Egyházkcrúlcti Közgyűlésen. 1996. január 16-án. 
Pápán)
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M edd ig  jutottunk a presbiter és gyülekezeti
m unkás képzésben?

Az Észak-Pesti Egyházmegye lelkipász
torainak és presbitereinek egy csoportja 
nagyon komolyan vette cs veszi ma is a 
Református Presbiteri Szövetség felhívá
sát és a zsinat állásfoglalását a presbiterek 
alap- és középfokú képzéséről

Az alapfokú képzés a kebelbéli gyüle
kezetek lelkipásztorainak vezetésével és 
más avatott szakemberek bevonásával 
gyülekezeteink egy részében mar evek óta 
folyik. A másik rész bekapcsolódására va
ló buzdítás közös érdek cs fontos feladat 
Főleg a szomszédoktól ts nagy távolságra 
lévő gyülekezetekben lenne szükség c 
képzési formára

Amig a gyülekezetben a presbiteri 
vagy férfi bibliakör a megfelelő keret, 
ahol a bibliai alapfogalmak elsajátítása, a 
hitvallási alapkérdések tisztázása, a pres
biterek szolgálatra nevelése a cél, addig 
az. egyházmegye keretein belül történő 
képzés már egy szélesebb, mélyebb cs ár
nyaltabb oktatás! tesz lehetővé bibhais- 
méret, egyháztörténet, hítvallásismeret, 
etika, gyülckc/ctépitcs stb témakörben

Elkezdtük keresni azt a képzési for
mát. mely legjobban szolgálja a megyei 
oktatás hatékonyságát. Ma úgy latjuk, 
hogy erre a célra a Iclkészi kiskörök min 
tája a legmegfelelőbb. Ugyanis egy leiké 
szi körhöz 10 12 szomszédos gyülekezet 
tartozik. Egy-két csetlői eltekintve a tá
volságok nem nagyok. A nehezen mozdu
ló idős cs beteg presbitereinket nem szá
múvá 60-100 testvérünket lehet mozgósi 
tani egv-egy alkalomra, .mii ideális szám 
a rendszeres képzéshez.

A ’96 os egyházmegyei közgyűlésen 
vetődött fel először a /  ilyen tormában tör
ténő képzés gondolata cs alig három hét 
múlva már a mátravideki körben ket lelki 
pásztor és néhány presbiter társunk szer 
vező munkájának köszönhetően a Presbi
teri Szövetség segítségével meg is tartot
tuk a nyitó alkalmai Isasz.cgen. jó  testven 
légkörben, mintegy 60 résztvevővel. 
Szeptemberben meg nagyobb látogatott
ság mellett került sor a második összelő 
vételre, (iödöilön. itt fogalmazták meg 
testvéreink, hogy ki kellene dolgozni a 
körhöz tartozó lelkészeknek, misok bevo
násával. egy 3 évre szóló tematikát 24 
előállásra bontva, bibliaísmcrct. hitvallá
sunk alapjai, egyháztörténet cs gyülckc- 
z,elépítés tárgykörökből. (Ez utóbbit cgy- 
cgy presbiter munkálná ki.) A következő 
kön Iclkésztulálkuzón már pontosították, 
hogy kik írják és tartják az első előadáso

kat. Kórpőly Kálmán lelkész testvérünk 
cs dr. Judák Endre gödöllői presbiter tár
sunk elkészítette a 3x24 előadás cím- 
listáját, majd bekérték az előadások kéz
iratát cs az anyagot sajtó alá rendeztek 
Három hét alatt az Iránytű Kiadó gondo
zásában egy 48 oldalas szép kivitelű 
könyvecskét jelentettek meg, amit a kő
vetkező alkalmon már mind a 100 Í3 kéz
be vett. a 3 évre szóló programmal és az 
elhangzott előadások szövegével (lásd a 
fotóm Karácsonyra megjelent egy külön 
kiadás is. A terv szennt 24 egybefüzhető

kötetet jelentetnénk meg 60  100 Ft kö
zötti árrai. Az 1996. decemberi egyház
megyei közgyűlésen mintegy 600 presbi
ter cs kb 400 gyülekezeti munkás számá
ra igényeltek a gyülekezetek a folyamato
san megjelenő füzetekből. Folyik a szer
vező munka, hogy a mástk három körben 
is elkezdődhessen az intenzív képzés a ki
dolgozott tematika szerint és a már szer
zett tapasztalatok felhasználásával.

Szeretnénk a középfokú képzést is túl
nyomórészt a gyülekezeti lelkészpászto- 
rok szolgálataira építem, mert

1. A képzés az egyházban ebben az idő
szakban sok helyen történik, ezért a maga
sabb igények teljesítése, mint pl. az, hogy 
teológiai tanáruk tartsák az előadásokat, 
képtelenségnek látszik. Mi nem lelkésze
ket akarunk képezni, akiknek a professzo
rok előadásaira van szükségük

2. Meggyőződésűnk, hogy a gyüleke
zetekben szolgáló lelkészek, a teológián

tanultakból mindenképpen tovább tudnak 
adni annyit, amennyi a presbiterek képzé
séhez szükséges.

3. Örömmel tapasztaljuk, hogy azok a 
lelkész testvérek, akik c szolgálatban rés/i 
vesznek, jobban megismerik egymást és 
lelkileg is közelebb kerülnek egymáshoz.

Minden ket hónapban más-más gyüle
kezet ad otthont a konferenciának. Ennek 
az. előnye, hogy az otthunt adó gyülekezet 
csaknem minden presbitere részt vesz .1/  
alkalmon A tartalmas és érdekes előadá
sok megragadják a figyelmet. Ezután szí
vesen megy a következő alkalomra, más 
gyülekezetbe is. Az egyre növekvő érdek
lődés is erre utal Másrészt a szolgálat 
jobb végzéséhez hozzátartozik a környék
beli gyülekezetek megismerése. Ezáltal 
összehasonlítás: alapja lesz, saját gyüle
kezetében szeretné megvulósitani a látót- 
takut-hallottakat Felébred benne a másik 
gyülekezet iránti felelősség

Egy-egy (kis) gyülekezet önm agában 
lehet erőtlen, a szomszédaival összefog
va egymást segitve lehetnek együtt na
gyon erősek is.

Az eddigi tapasztalatok alapján meg
győződésünk. hogy a mátravideki kör al
kalmai lényegesen töhbet jelentenek 
66 100 presbiter ismereteinek gyarapo
dásánál. Az előkészítés első pillanatától 
kezdve ereztük, hogy Isten Szentlelke 
munkálkodik közöttünk és hennúnk. Az 
uldoznrra kész szolgálattevőktől kezdve, 
az Ige szolgálatokat végző presbitereken 
keresztül, a lelkes, figyelő és érdeklődő 
hallgatóságig mindnyájan Isten különös 
csodáját éljük ál Az a reménységünk, 
hogy ezek az alkalmak hozzájárulhatnak 
presbiteitársamk lelki megújulásához is. 
Hu nem is látványosan, nagy hírveréssel, 
hanem csendben, de érzékelhetően kerú 
lünk egyre jobban Jézus Krisztus közeié 
be cs ez a legfont osahh

Buyi\ Júno\
eg}'házmeg\vi gondnok, l-'ót

■ •  •

A cikkben említett tűzetek, valamint 
ugyanebben a sorozatban megjelent új fü
zet. a nyári tahi konferencián a II Hclvct 
Hitvallásról elhangzott előadások Szövet
ségünk központjában megrendelhetők es 
azokat utánvéttel azonnal postázzuk, v agy 
megvásárolhatók. Az I füzet 100 Ft. a 
..Karácsony’* tüzet 60 Ft. a II Helvét Hit
vallás előadásai 150 Ft árban kaphatók.
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Em lékezetes presbiterek

A kóláit számontaitjuk mint nemzeti mú' 
vclódcsünk kiemelkedő munkaiát. költi 
szelünk megűjitóját Bottyán János, a re
formátus sajtó nagy alakja úgy beszél ró
la, mint „a legműveltebb és legszebben 
beszélő magyar költő” Tehetségénél már 
csak szerénysége volt nagyobb, l.'jabb 
kon irodalomtörténetek, lexikonok azon
ban elfelejtik és elfcledtctik azt. hogy 
Arany János életm űve, gondolkodása 
mennyire egybeforrott .1 Szentirással cs 
református egyházával Fnnek szép és 
jegyzőkönyvekben ts megőrzőn emléke 
az. hogy 1867-lűl haláláig, majd két évti
zeden át. 3 dunamellcki egyházkerület 
tanácsbiraja. A költő mindig hálával gon
dol édesapjára azért, hogy esteit arra 
szánta, hogy a Szcntirást olvassa cs ma
gyarázza 3-4 éves gyermekének Ennek 
köszönhetően meg u zsoltárok daliamá 
nak hat eves korára valamennyi zsoltár 
valamennyi versszakát kívülről tudta. 
Emellett meg sok dicséretet is A nagysza
lontai kántor-tanító fedezte fel a nyilvá
nosság számára a kicsiny Arany János te 
hetséget. A református iskola fejlesztette. 
Rövid debreceni kollégiumi tartózkodása 
után Kisújszálláson segédtanító. Itt Török 
Pál a későbbi pesti püspök -  volt a rek- 
tortanitó Nemcsak szivet, de jelentő ' 
könyvtárát is megnyitotta a nala ö evvel 
fiatalabb előtt. Barátságuk oly erős. hogy 
majdan ö temeti Pesten Aranyi és csuk pár 
hónappal éli túl.

Arany János életművének minden da 
rabja hitét cs református gondolkodását 
tükrözi Sokat emlegetik a hatalmas Tol
di-trilógiát Méltón. Rövid balladái okán 
azonban „a ballada Shakespeare-jenek" 
nevezhetlek el Minden egyes balladája 
bibliai alapkérdést fogalmaz meg. Téíná 
ja: a bűn bünhődés kegyelem. Mind
nyájunknak számot kell adnunk életünk
ről a nagy Isten szinc előtt. Nem em ber 
mérce, hanem az isteni törvény az. mely
nek alapján életünk mcgltcltctik. Kivétel 
nem lesz. Akár féljél gyilkoló falusi Ág
nes asszony, akár London hatalmas ura 
Edvvard angol király, aki 500 walesi dal
nokot gyilkoltatott meg. Isten előtt felel,

Ezt el nem kerülheti. Korának vala
mennyi olvasója tudta, hogy Ferenc Jó
zsefnek. a vértskezú zsarnoknak szóit ez 
az üzenet.

Valamennyi ballada bibliai üzenetet 
tolmácsol. A bűn és búnhódcs nem me
chanikusan hat. Még a férjgyilkos asz- 
szony is mondhatja -  nem is egyszer ,.Ó 
irgalom Atyja ne hagyj el!" Meg az ítélet 
súlya alatt is remélhet kegyelmet. Mire az 
Ítélethirdetés megtörténik, bűne súlya 
alan megőrül A „bölcs törvényszék" Íté
let nélkül hazakiildi: „Isten 3djon ... ke
gyelmet" Edvvard viszont, aki nem bánta 
meg bűnél, az Istentől való clhagyatotiság 
kárhozata! éli meg már földi életében is. 
,A  hamis tanú" esetének leírása pedig ar
ra figyelmeztet, hogy sem egyházi kap
csolatok. sem társadalmi megbecsültség 
nem elegendő a mcgigozuláshoz. „Négy 
harang siratja, kél pap megdicséri, mint 
becses vendéget sok nép kikisen." Ennek 
ellenen: Isten ítélete beteljesedik. Sem a 
földben, sem az égben nincs helye i ha
zugnak. a hamisan esküvőnek' Vegyük 
elő Arany János balladáit, olvassuk, s ad
juk elő őket Általuk az igchirdetö presbi
ter egy egész nemzetet tanít

M ondhatna valaki: ez a mű. de nem 
személyes vallomás. Válaszunk: Arany 
János minden egyes műve személyes bi
zonyságtétel Istenről. Az cicinek vannak 
pillanatai, amikor avatatlanul is őszinte 
mindenki. Ilyen pl a halál kérdése 
Ahogy a halálról, sajat múlandóságáról 
gondolkodik valaki, elárulja van-e, avagy 
nincs hite. Egy szerkesztőségi lapzárta 
után: üres időben egy kis papirizeletkcrc 
jegyzi a költő saját sírfeliratát

Itt nyugszik 
Arany János 
szerkesztő
szűk tett IS ! 7. mániás 2-án 
meghalt'
Sincs végezve itl meg a cikk 
Folytatása következik 
Én Uram légy én szerkesztőm 
Új folyamban, újra kezdőm

S ha nagy fájdalommal kísérte el fiata
lon meghalt leányát a nagyszalontai teme
tőbe a vigasztaihatatlanságnak hadat 
üzenve ezt íratja l'cl sírjára:

Midőn a roncsolt anyagon 
Diadalmas lelked megállt.
S  megnézve bátran u halált 
Hittel reménnyel gazdagon 
Indult nem földi utalom.
Ég}- volt közös szent vigaszunk 
. ( LÉLEK ÉL. találkozunk!

A Toldi a hűség, erő és hősiesség epo
sza Arany azonban nem esik *ctn az erő- 
sz.akkultu.vz. sem a hőskultusz csapdájá
ba. Hőse a győzelem után így szól szeret
ve tisztelt édesanyjához: ... nem köszö
nöm azt magam erejének. Köszönöm az 
Isten gazdug kegyelmének." (Ilyen részle
tek tucatjával találhatók a Toldiban.)

Duka Tivadar u szabadságharc miatt 
száműzetésben elő orvos, irodalornkutató 
Arany számos levelet váltott a száműzöl 
tel. Egyik levelét igy végzi (ma így mon 
danánk: i levelező leikigondozó). „Az 
egykori csizmadiát követve csak annyit kí
vánok tehát, hogy ha kedves családját én 
meg nem áldhatom: áldja meg a ió Isten 

Arany János Nagyszalontán, Debre
cenben. 9 eves nagykőrösi református ta
nár-ága idején, húsz éves irodalmi vezer- 
ségc korában mindig szószerinti presbiter 
volt. Hitben erősebb, aki utal mutat Isten 
igazságához cs kegyelméhez. Csendes, de 
hatalmas presbiteri szolgalat.

1‘app l'ilmos
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V A L A K I FIGYEL
ligy amerikai milliomos személyi titkári 
keresett. A pályázati hirdetésre érthető 
többen lelentke/tek. Ott ültek a remény
kedők a jövendő főnök előszobájában 
Méricskélték egymást és óvatosan hall 
gatlak. A csöndet az tönc meg. amikor az 
egyik jelenlevő rágógumit vett elő. s 
kibontván a ..rágicsát" eldobta a t'cdőpap:- 
rost, majd igy szólt: „nem várok tovább" 

és távozott.
Megbolydult erre a társaság, röpköd

tek a kritikus megjegyzések:
- Kultúrembcr az ilyen?!

Szemét ládának nézi más szobáját!
Nincs itt személyzet, valaki, aki eltá

volítani a /t a szemelet'”
Akkor az egyik társuk, aki némán hall

gatott. felállt, felvette a papirt és a sze 
méttartóba dobta. F.rrc -  mint cgv jeladás
ra kinyílt az ajtó. s a pályázók legna

gyobh meglepetésére maga a milliomos 
lépett ki rajta. Magához intette a „papit 
felvevőt" és igy szólt

-  ö n  mellett döntöttem, kérem, fárad
jon beljebb

Az clámult többieknek pedig clkús/ó- 
ncsul ennyit mondott

-  Uraim, cn elsősorban arra voltam ki
váncsi. ki az. aki a tulajdonos szemével 
néz itt szét. Aki otthonának tekinti jöven
dő munkahelyét Aki nem szavakkal, mél
tatlankodással, nem mástól várva intézi cl 
az clintézhetót. hanem jóm aga gyorsan 
megoldja a problémát. Annak a papirszc- 
métnek az eltávolítása: „teszt-próba" volt, 
Fgy rejtett kamerán át néztem: ki hogyan 
„reagál" a rendetlenségre Gondoljanak 
rá, mások se biztos, hogy az ajánló sorai
kat mérlegelik első renden, hanem talán 
mint én. a magatartásukat

Ez a történet jutott eszembe, amikor a 
Bács-Kiskunsági Egyházmegye első em
berének. Szabó (iáboi nagytiszteletű úr
nak eszméltető sorait olvastam a Refor
mátusok Lapjában. Az esperesi program- 
adás ajánlott pontjai közt szerepeli ez a 
mondat: „A tulajdonosi szem léletet to 
vább kell erősíteni!" Igen. bizony az eklé
zsiában presbitereknek, gyülekezeti ta
goknak egyaránt megszívlelendő tenniva
ló ez.. Hiszen az egyházközség szellemi és 
unyagi javai nem egyetlen személy a 
lelkipásztor „hitbizományát” képezik, 
ezekén minden cgyházüig egyformán fe
lelős.

Valaki figyel bennünket. ..ONNAN 
FFNTRÓL”’

hi. Hegyi-Füstős István

X Ö V & V ' E S i P O L C U t h C K .

MIT JELENT
REFORMÁTUSNAK LENNI?

1996 szeptemberében telem meg a CF 
Koinónia könyvkiadó legújabb könyve, 
John kichard de Witt: Mit jelent reformá 
tusnak lenni? címmel.

Református keresztyenként gyakran 
felmerül bennünk önmeghatározásunk 
igénye. Időnként szükségesnek tartjuk újra 
tisztázni gyökereinket, hovatartozásunkat, 
hogy ne tévedjünk cl a meggyőzőbbnél 
megyőzóbb ideológiák, vélemények ára
datában Ismételten megkérdezzük ma

gunktól. hogy mi is az a hagyomány, 
amely hitünk lényeget adja eligazítva, 
megerősítve minket Azaz mit jelent refor
mátusnak lenni ma abban az egyházban, 
nemzetben, világban, amelyben élünk.

Ezekben kísérel meg eligazítani, emlé
keztetni a szerző. Riehard de Witt saját 
bevallása szerint „hevezető és átmeneti 
jellegű” rövid ismertetőben vezet be kál
vinista tanításunk lényegébe, hogy a kró
nikus szabadidőhiányban szenvedő olva
sónak is lehetősége legyen közelebbi kap
csolatba kerülni a ..hit dolgaival” Hang
súlyozza .1 Szcntlrásról szóló tanítás, el
sődleges szerepét. Isten mindenhatóságát 
és a kegyelem csodáját, és kifejti abbeli 
meggyőződését, hogy hitéletünket csak a 
hiteles. Ige szerinti prédikáció képes meg 
újítani. Mindezt a református valláson be
lül is eltérő, egymásnak feszülő teológiai 
viták, vélemények hátterébe ágyazza De 
az olvasóra is gondja van: a dogmatikai 
igazságokat mindennapi élettapasztala
tunk felől világítja meg logikusan, sok
szor a műfaj diktálta sarkitásokkal. ami 
amellett, hogy ébren tartja mindvégig az 
érdeklődést, további utánaolvasásra kész
tet M indenekfclctt pedig megpróbálja 
következetesen képviselni azt a számára 
egyetlen lehetséges álláspontot, amely a 
könyv cs a retörmátusság lényegét egya
ránt kifejezi: „Istennek kell inkább enge
delmeskednünk. mint az embereknek." 
(ApC.scl 5.29)

A Romániában megjelent könyv meg
rendelhető szerkesztősegünk címén, ára 
postaköltségen kívül 1450 lej. ill. ennek 
megfelelő forint. L  É.

Szenzáció
Szenzáció, szenzáció'
.4 szennyesünk levethető, 
az ólet újrakezdhetőI 
Aki mezitlen. fölvehet 
egy új és úszta életei 
4 KRISZTUSÉRT! A KRISZTUSÉRT' 

Még hallható az égi szó!
Boldog. M ólé aki ért

Tízparancsolat
Röntgensugarak . állaljárnak 
belőle ISTEN szavai...
Olyan, mint tiz laborvizsgálat, 
mondatta róla valaki, 
és letagadni nem lehel, 
amit tanúsít - a lelet.

Még fe lfo g a d
jMaié 20.1-16)

Élted telik, sőt eltelik . .
Jöjj. midőlt napod leszáll!
Egy óráért egesinapi 
béri ód ISTEN, szőlője var.
Ma még jöhetsz, még felfogad, 
de már közel az alkonyat, 
ne tétovázz, siess nagyon!
Nem lesr  talán több alkalom.
A Oolgotánil 
belátni az egész világot.

Füle Lajos
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Területi szervezetek tisztújító közgyűlései
A Szövetségünk elnökségének határozata 
szerint az 1995 júliusa előtt alakult terüle
ti szervezetekben ts tisztűjításí kell túrtam 
a Szövetség ezévi közgyűlésén végbeme
nő tisztújítás előtt.

A BUDAPEST ÉSZAKI EGYHÁZ
MEGYE TERÜLETI SZERVEZETE ja 
nuár 25-én a Budapest-Kőbánya: Egyház- 
község s/ép , uj. fafaragasos kazettás 
mennyezettel borított gyülekezeti termé
ben tartotta tisztújító közgyűlését A beve
zető áhítatot DR PAPP VILMOS helybeli 
lelkipásztor tartotta a napi ige alapján, 
majd a helyi gyülekezet egyik presbitere, 
aki egyben a kerületi önkormányzat kép
viselője is. tartott ismertetést arról, hogy 
az önkormányzattól milyen segélyeket, 
•11. támogatásokat lehet igényelni és mi
lyen feltételekkel, cs ebben a gyülekeze
tek hogyan lehetnek a rászorulok segítsé
gére. A leköszönő elnökség nevében DR. 
RÍTOOK PÁL, eddigi elnök tartott beszá
molót, amelyet élénk vita követett, főleg 
arról u kérdésről, hogy mit kellene tenni a 
Szövetség munkája jobb megismertetése 
érdekében és annak érdekében, hogy a 
Szövetség és a presbitérium ok közötti

Tudod Józsi, én egy jóindulatú, rendes 
ember vagyok, mindenkinek kedvére 
igyekszem élni. Senki ne szenvedjen h i
ányt, ne kerüljön gondba miattam A sze
retet parancsa mindcnkttől ezt követeli. 
Ebbe. persze az is bele tartozik, hogy sen
kinek ne rójam fel a vétkét. Nézzem el. 
bocsássák meg. hiszen nekem is van hi
bám és nekem sem jó, ha más észreveszi, 
szóvá teszi azt. A szeretet mindent eltűr, 
mindent jóra magyaráz, és cn ehhez tar
tom magam

Persze egészen más az. ha engem bán
tanak. ha engem ér az igazságtalan sére
lem ' Akkor egyszerűen megvédem ma
gam! Jogom van hozzá, hiszen az én olda
lamon van az igazság, csak a másik nem 
látja be! A keresztyen embernek ncrn kell 
„birkának" lenni!

Különben múltkor valaki azt kérdezte 
tőlem, hogy a pokolra, vagy a mennybe 
jutok-e? Még, hogy én a pokolid jutnék? 
Persze tudom, hogy az az illető nem is
m ert engem, másképp nem is kérdezte 
volna Na de mégis ... ilyent feltételezett? 
Ha én a pokolra jutnék akkor ki jutna a 
mennybe? Rendes, becsületes, jóntigyek- 
vö református ember vagyok. Az Isten ezt

kapcsolat erősödjek. A közgyűlés az új el
nökségbe SZABÓ MIHÁLY Budapest- 
Fason Egyházközség gondnokát válasz
totta elnökül. MURNYÁK LÁSZLÓNt 
külsőjóssefvérosi gondnokot alclnökul, és 
DÉVAI JÓZSA GÁBOR újpest-újvárosi 
presbitert titkárul. Bcválaszton még az el
nökségbe további tizenegy tagot, akik a 
tisztségviselőkön kívül képviselik majd a 
területi szervezetet a szövetségi közgyű
lésben

Február I-jén három területi szervezet
ben volt tisztújító közgyűlés:

az. északpesti területi szervezetben, a 
bics-kiskunságiban és az egcrvőlgyibcn.

In most ez utóbbiról számolunk be.

• •  •

AZ EGERVÖLGYI TERÜLETI 
SZERVEZET KÖZGYŰLÉSÉT a mező
kövesdi templomban HAJDÚ FERENC 
mezőkeresztesi lelkipásztor áhítata nyitotta 
meg. Az elnökség beszámolóját PINTÉR 
ELEMÉR noszvaji gondnok és polgár
mester - ,  leköszönő elnök tartotta meg. 
majd a választási bizottság elnöke, 
CSl.'FOR PÉTER noszvaji presbiter is-

A BOLOND
jól látja! ó  igazságos S, ha van is valami 
apró-cseprő gond velem, azt Ő úgy is el
nézi. hiszen O a Szeretet'

S ráadásul, képzeld u múlt héten egy 
evangélizáció volt nálunk. No. hát elmen
tem, ne mondják, hogy így meg úgy. hi
szen presbiter vagyok. Hanem hallod egy 
csodabogár pesti ember volt. aki beszélt, 
Nem volt sovány az biztos! De. amit 
mondott, az igen-igen furcsa volt.

No mondd János, mi volt benne a fur
csa? Hát tudod, először is az. hogy mindig 
Jézusról, bűnről, meg megtérésről be
szélt. Pedig református volt. Aztán úgy 
mondta, mintha egy szobában ülnénk ket
tőn és csak nekem beszélt volna. Feszeng
tem is n széken, de hát nem jöttem ki. mi
vel Pintér Anti és Kovács Árpi úgy hall
gatták. majd kiesett a szemük! Persze biz
tosan azért, mert ők korcsmás káromko- 
dós emberek.

Az mindenesetre bántó is. meg elgon
dolkodtató is volt. amit a Bibliából olva
sott T. i., hogy „Bolond az éjjel elkérik 
tőled n lelkedet, kié lesz akkor mindaz, 
amit felhalmoztál?"

Ez most már a második eset, hogy azt 
kérdezik, hogy mi les/ .i lelkemmel. És.

mertette ajelöltek névsorát. Ajclöltck szép 
bizonyságtételek keretében mutatkoztak 
be és tettek vallást hitükről. Ezután történt 
meg a választás A közgyűlés ismét PIN
TÉR ELEMÉRT választotta meg elnök
nek. Alelnökké DÓSA KÁROLY tibold- 
daróci gondnokot és GYÓRFY JÓZSEF 
hevesi presbitert választotta meg. Titkár 
SZABÓ KÁLMÁN szilvásváradi gondnok 
lett. Érdekessége u ttsztújitásnak. hogy a 
tagdíjak befizetése és a területi szervezet 
kisebb költségeinek kezelése érdekében 
pénztárost is választottuk IFJ. MARTON 
SÁNDOR egri presbiter személyében. Az 
új tisztikart DR RJTOÓK PÁL főtitkár, 
SZÉCSÉNYI GYÖRGY esperes és KOR
SÓS ISTVÁN egyháziccrülcti főjegy ző kö
szöntötte. Az egyházmegye esperese to
vábbra is hathatós támogatásáról biztosí
totta a területi szervezetet, amiért a Szövet
ség képviselői köszönetét mondtak A szü
netben a helyi gyülekezet látta vendégül a 
közgyűlés résztvevőit. Szünet után CSOR
BA LÁSZLÓ nyugdíjas lelkipásztor tartott 
előadást „Boldog nép” címmel u Zsoltárok 
könyve 33,12 alapján, amelyet a jelenle
vők nagy érdeklődéssel hallgattuk. A köz
gyűlés imaközösseggcl zárult.

hogy „bolond”?! Én lennék az° De hiszen 
te jó l ismersz engem, hogy én egy igazán 
rendes. . meg hát úgy gondolom elnézi az 
Isten!? M égis... ó  mondana nekem, hogy 
„bolond"'’

S képzeld, amikor jöttünk ki a temp
lomból Anti odasúgta nekem „én vagyok 
az a bolond!" F.lámultam, Anti ezt mondja 
magáról?

Pénteken meg arról beszélt az az. em
ber, hogy Jézust miattam feszítették meg 
mert átvállalta a /  ér. bűneim et A végén 
kérte, hogy aki elfogadja Jézus kezéből a 
bocsánatot és odaszánja az életét Neki, az 
tegye fel a kezét S képzeld, Anti és Árpi 
rögtön felemelte!

S te János, te is felemelted a kezedet? 
Én? Én nem. Miért nem? M ert. hogy is 
m ondjam ., én rendes ember vagyok, 
nem olyan mint Árpi Nem mertem! fejjel 
aztán, tudod felébredtem, s egyre csak 
egy szó jö n  elém „bolond”, „bolond". S 
ezek után mit teszel János, gondokul, 
hogy elmúlik? Úgy látom nem’ Az utcán 
is. a lakásban is ezt hallom belül „bo
lond"... csak meg az éjjel ne jöiiőn cl!

ÜG>.
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A F e ltá m a d o tt b erag y og  m in d en t

A középkor fcstöóríása. Grünewald 
(1480 1528) isenhom i oltárképének jobb 
szárnyán láthatjuk ma is sugárzó sztnck- 
kcl megfestve az Úr Jézus Krisztus feltá
madásának elképzelt első pillanatait. 
Csak festmény képes art a, hogy túl 3 sza
vak tetovaságán. esendő egymásutánján, 
sűrítve fejezze ki a húsvéti üzenetet F.z 
így maga a húsvél. az éppen megüresedett 
sírral, csnk a hit látásával érzékelhető lé
nyeggel: a sebhelyes Feltámadott Úr meg
jelenésével. föld- és emberközelben ma
radásával, s ugyanakkor a mennybemene
tel kozmikus távlataival sugárzó alakja 
mögött. Minden kín, minden gyalázat, 
minden embertelenség ellenére is áldón 
Ó már felette áll a múlandóság sirkamra- 
jánnk. mégsem fordít hátat annak, hanem 
a remény fehér gyolcsát veti annak ellené
be. Ez az ábrázolás álmélkodásm. elmél
kedésre késztet ma ss. Ama ..harmadnap
ra" óta a hit előtt nyilvánvalóvá lett u 
nagy titok az élet Krisztus, a ineghalis 
pedig azer. nyereség, mert akkor érkezik 
célegyenesébe személyes életünk. F.gc- 
szen Krisztus Jelé. Ezért tekint le a képről 
a Feltámadott Ür tekintetünket kereső 
szemekkel. Arcának isten-ember., szent 
ragyogásával, szinte fénnyé oldódó voná
sokkal keres téged, engem, Egész lényé
vel felénk fordul, sugározza magát ránk 
Ebben a személyes közelségben, ebben a 
m cnnyct-foldct összetartó jelenlétben 
nyílnak fel a páratlan húsvéti távlatok, di
menziók mind a teremtett világ, mind az

Atya tcrcrmményci számára F sugáiö- 
zönból most hét fénynyalábot kiserünk 
hitünk tekintetével.

Bünhocsánat árad a teremtett világra, 
hiszen az Atya elfogadta a Bárány nagy
pénteki áldozatát Érte bocsáttattak meg 
bűneim Jézust felmagasztalta az Atya. 
úrrá tette Őt mindenek felett. Nekünk pe
dig megadta a kegyelmet, hogy mi is 
Urunknak ismerjük cl Őt. s  egyben kivált
ságunkká tette, hogy uralmáról bizonysá
got tegyünk Fz a misszió, amiben szemé
lyesen m i is küldötté. ..misszionáriussá'' 
lehetünk (Máté 28)

A gy ülekezet a Feltámadott Krisztus 
teste ( I Kor 12). az új emberiség elő Jutára. 
M ár keresztyének vagyunk, jóllehet a 
„még nem", s a „m ár igen" állandó i'c- 
szüliscgebcn. de mindezt Őbenne, s Öá' 
tala éljük meg. A húsvéti kegyelem túlere
je révén ebben u „m ar-igen'-állapotban 
áttörhetünk a m úlandó világ nagyon is 
maradandónak bizonyuló korlátúin (a bio
lógiai, a faji, a  szociális, a képzettségbeli 
korlátokon), s a mcgszcntcludcs új értékei 
jelennek meg bennünk, az Ő testének tag
jaiban. általunk pedig a /  emberek közön 
(Gál 3,28) Felszabadító, boldogító bizo
nyosságunk. hogy ennek a testnek in
gyen kegyelemből, hit által -  mi is élő 
tagjai lehetünk- Így van ez akkor is. ha 
mások előítélete vagy szükkcblüscgc sze
retne kirekeszteni minkéi Krisztus testé
ből. Jézus feltámadása zsengéje a hol
tak  feltám adásának. Ó  pedig mini tagja
inak Feie, bevon minket clctcbc. Így sze
mélyes feltámadásunk ígérete előképe a 
ránk váró mindennél nagyobb cs J'cnségc- 
sebb beteljesülésnek.

Új világ: a Kcres/irefeszitctt átválto
zott teste uz új teremtés első tökéletes al
kotása, prototípusa, '  magában hordozza 
az cg és told egyetemes új teremtésének 
’géretél és garanciáját. Ránk nézve ez 
nem kevesebbet jelent, mint azt. hogy éle
tünk mar most az. örök napfelkelte hajnali 
pirkadatéban telhet.

Az élet érleln ie ragyog ránk az első 
húsvét reggele ó ta  De akkortól fogva az 
értelem, a cél. a rendeltetés valóságos ha
tósugara nem csak az emberi sorsra, ha
nem az egcsz teremtett világra rávetült, 
pontosabban: végéi vénycsen kiderült, 
hogy az a terem tés óta mindig is benne 
volt ezekben, csak a hitetlen tekintetek 
elől elrejtetten. Az egésznek cs részeinek, 
a történelemnek, s az egyéni sorsmilliár- 
doknak van éneim é - Istentől. Istenre 
nézve. Jézus Krisztusban, a Szentlélek 
mcgvilágositó ereje által. Mert ha min 
dennek vége csak a hálál lenne, akkor ér

telmetlen s abszurd lenne minden Az ér- 
tclcm fcllcdó fordulópontja teremtett vi
lágnak, történelemnek és személyes élet
nek a Golgota stigmáit hordozó Fcitáma- 
dottban van.

hÚTbxNiral

A személyes hit egy „kis húsvéf' élc- 
irckcltöjc bennünk, s  egyben a magunk 
igazi életre kelése, támadása Ennek során 
a magába fordult ember a Fcltámadottbo! 
im m áron belülről, lelkiképpen rááradó 
fényben, belső világosságban képes lesz 
kitalálni bűnei labirintusából. Elindul a 
húsvéti exodus útján: a bűnbánat, a bún- 
vallás, a megtérés útján, s tud jó  gyümöl
csöket is teremni Isten dicsőségére cs úti- 
társai javára Krisztust fogadó hite többé 
m ár nem hiszékenység, legkevésbé kép
zelgés vagy önáltatás Hanem naponkénti 
valóságos megtapasztalása a Feltámadott 
melcgfényű közelségének. Ezért csuk Ic- 
boruió hálával, életünk egyre odaszántabb 
istentiszteletével illethetjük Ót. s n tamási 
szent megrendüléssel: „Én Uram. és én 
I stenemI" Bckefy Lajos

f\  fiúsvét világossága 
nem ennekj 
fanem cm újfőidnek 
a reggeli dicsfémje.

(jertrud von L e '/őrt

t ő t

f i  fü s tié t  napfényében  
a f ö l d t i t f a i
más megvilágításba kerülne

,

‘Jriednef r vn •Jtodelsefnving
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KÖZGYŰLÉSRE KÉSZÜLÜNK
M u n k a t e r v ü n k  az 1997 .  évre

/. 1 Szövetséf; munkájúnak főirányai
Amim a / elm últ évben is, u m unka- 

l e n é t  azo k ra  u Tő tevékenységi irá 
nyokra k ívánjuk felépíteni, am elyek u 
Szövetség m unkájá t több évre m egha
tározzak. Ezek a következők:

1.1. A NIKE 1996. évi II. törvénye 
a lap ján  1999. decem ber 31 -én va la 
mennyi presb itérium  megbízása lejár. 
Szükséges tehát, hogy erre  az időre

- re fo rm átu s keresztyén hitében 
erős.
ennek megfelelő ism eretekben gaz
dag, szolgálni kész egyháztagok 
kerü ljenek  az új p resb itérium ok
ba. függetlenül attól, hogy jelenleg 
betö ltenek-e p resb ite ri tisztségei 
vagy nem.

1.2. Az egyházunkra váró feladatok 
szükségessé., az első pontban leírt fela
datok megvalósulása pedig lehetővé te
szi azt, hogy az egy ház nem-lelkészi tag
ja i az egyházon belüli m unkából jobban 
kivegyék részüket, az egyházon kívül 
pwlíg hitelesebben képviseljék az egy há
zat. ill. vegyék ki részüket abból a m un
kából. am elyekre az Ú r Jézus Krisztus 
m indnyájunkat elküldött: a misszióból.

1.3. é n n e k  érdekében  a Szövetség 
létszám át növelni, a szervezeteit erősí
teni kell.

M indezeket a feladatokat a presbité
rium ok lelkés/i tagjaival, az egyház fo
kozatos testületéinek lelkész! tisztségvi
selőivel szoros együtt m űködésben nem 
ellenükre, de nem is passzív un kell vég
rehajtan i. hanem m int akik egy testnek 
különböző tagjai vagyunk, de a f ő  a Jé 
zus Krisztus.

2. I ;  egyes főirányokból következő  
feladatok meghatározása

2.1. Felkészülés a p resb itérium ok 
m egújítására.

Ennek a feladatnak a megvalósítása 
három  tém akörben fogalm azható meg: 

u) A jelenlegi presbiterek hitének éb
resztése, m egújítása.

b> A hitben élő és szolgálni kész egy- 
háztagok felkutatása.

c) M ind a jelenlegi p resb iterek , 
m ind a szo lgálatra  elhívott egyházta

gok képzése a szo lgála tra  való még 
jobb felkészítés érdekében.

F. célból
-m in d e n  presbiteri alkalm on (kon

ferencia. képzés stb.) legyen 
evnngélizációs alkalom  is, 
a p resb itérium ok tag jai, de külö
nösen Szövetségünk tag jai ebben 
az évben látogatásaik , beszélgeté
seik során keressék meg azokat az 
egy háztagokat, akik eddigi gyüle
kezeti m unkájuk alapján presbite
ri szo lgálatra a lkalm asak , kérjék  
fel lelkipásztorukat, hogy ő is láto
gassa meg ezeket, 
végiggondolva a gyülekezeti szol
gálatok k ialakult kereteit, és a „fe
h ér foltokat", ne csak „álta lában" 
keressenek p resb ite rek e t, hanem  
m eghatározott feladatokra; ehhez 
szükségesnek látszik - az adott 
törvényi előírásoknak megfelelően 
(bizottságok) -  a presbitérium  m ű
ködését, a feladatokat és a felelős
séget írásban  szabályozni, 
a p resb iterkép/ést ki kell szélesíte
ni gyülekezeti m unkások képzésé
vé mind gyülekezeti, m ind egyház- 
községi. m ind országos képzési 
szinten, ezfigyben a MKF. Zsinata 
részére előterjesztést kell készíteni, 
a nagykőrösi főiskolával együ tt
működve,
a nem-lelkészi egy háztagok képzé
sére vonatkozó hazai és nemzetközi 
tapasztalatokat össze kell gyűjteni, 
ennek érdekében ez év augusztus 
végén nemzetközi és felekez.etközi 
konferenciát kell a dunamclléki egy
házkerület területén szervezni.

-  az egyházm egyei, egyházkerület] 
p resb iteri konferenciák tém ájává 
kell tenni a p resb itérium ok meg
ú jításának  ügyét.

2.2. A nem-lelkészi egyháztagok fo
kozottabb részvétele az egyház belső és 
külső ügyeinek intézésében.

\  Szövetség tagjainak és m agának a 
Szövetségnek, de m inden presbiternek 
fokozo ttabban  részt kell vállaln ia az 
egyház missziói fe ladatainak  teljesíté

séből és az anyagi terhek hordozásából. 
I gy uuukkor az egyházon kívüli szerve
zetekben és helyeken is fokozottabban 
kell m egjelennie az egyház nem -lrlké- 
szi tagjai véleményének, bizonyságtéle- 
lének.

Ennek a feladatnak a megvalósítása 
a következő három  tém akörben fogal
m azható meg:

a) A R e fo rm á tu s  V ilágszövetség 
d eb recen i N agygyűlésére való felké
szülésben, ill. az ott hozott h a tá ro za 
tok végrehajtásában  és m egism erteté
sében való aktiv részvétel. E nnek  ér 
dekében jú n iusban  a iiugygyülcsi dele
gátusok részvételével országos konfe
renciát kell szervezni a tiszán tú li vagy 
a tiszán innen i eg y h ázk erü le t te rü le 
tén.

h) Az egy ház tanításainak megisme
rése irá n ti növekvő é rdek lődést fel
használva népfő iskolákat, szab ad it 
kólákat, szabadegyetem eket kell szer- 
ve/Jil a falvakban és városokban egya
rán t. művelődési házakban , egyeteme
ken, iskolákban, almi lelkipásztorokkal 
együttm űködve felkészült szakem berek 
ta rtsa n a k  előadásokat, fó rum okat a 
Biblia tan ításainak , világának, hitv állá
sa inknak . az egyház tö rtén e tén ek , az 
egyház m ai m unkájának  m egism erteté
sére. Ezek tö rtén h e tn ek  ökum enikus 
alapon is. Ez elsősorban a terü leti szer
vezetek feladata.

c) A presbiteri konferenciákon, tú l
lépve az. eddigi, főleg a presbiteri köte
lességekkel. feladatokkal általánosság
ban foglalkozó tém ákon, ahogy az m ár 
némely konferencián történ t is, az egy
ház, annak  egyes részei (k erü le t, m e
gye). egyes rétegek (fiatalok, nők stb.) 
kérdéseivel, illetve az országot, egy-cgy 
részét érin tő  kérdésekkel Is kell foglal
k ozn i (Pl.: a d ii na melléki egyházkerü
let p resb iteri konferenciája az anyagi 
ügy cinkkel és azok lelki hátterével fog 
fo g la lkozn ia  Budapest Északi F.gvház- 
megye konferenciája a gyülekezeti dia- 
kóniu kérdéseivel.)

2.3. A Szövetség taglétszám ának nö
velése és a szervezetek erősítése.
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a) Az á lta lános tisztújítá* nyomán a 

te rü le ti szervezetek  m egú ju ltak , ill. 
újak.

A területi Meneteteknek, ezen prog
ram  alap ján  az egyház fokozatos testü
letéivel. ill. azok vezetőivel egyeztetve 
munkatervei kell kidolgozni és legkésőbb 
április 50-ig a Szövetség központjába el
juttatni. Ebben meg kell ha tá rozn i a 
presbiteri konferenciák, képzési alkal
m ak időpon tjá t, tem atikájá t, nevezett 
előadóit. Az egyeztetés feltétlenül szük
séges. hogy az alkalm ak m ás egyházi 
alkalm akkal ne ütközzenek. A progra
mok alap ján  országos programfüzet ké
szítendő.

b) V áltozatlanul tö rekedn i kell a r 
ra . hogy 2000-re tag ságunk  e lé rje  u 
200(1 fő t. és hogy m inden egyházm e
gyében legyen te rü le ti szervezetünk . 
Ebben az évben a nyírségi, a nagykun
sági, a csongrád i, a to lnai, a horsodi 
egyházmegyei terü leti szervezetek lét
rehozását kell célul k itűzn i, valam int 
azt. hogy a d u n án tú li egyházkerü let
ben tagságunk olyan m értékben  növe
kedjék . hogy 1998-ban o tt is lé tre jö 
hessen egyházm egyei te rü le ti szerve
zet.

c) A PRESBI l'KR c. lapnak  lehető
leg m inden egvhá/kö/ségbc cl kell ju t
nia. Biztosítani kell. hogy 4000 példány 
g azd ára  ta lá ljon . Ennek érdekében  a 
területi szervezeteknek hathatós intéz
kedéseket kell tenni.

d) E rősíten i kell a kapcsolatokat a 
h a tá ra in k o n  túli p re sb ite ri szerveze
tekkel és aktívan részt kell venni a M a
gyar R eform átus Egyhazak lnnncsko- 
zó Z sinata  p resb ite ri b izo ttságának  
m unkájában.

K Ö LTSÉG V K LÉSÜ NK  AZ 1997. ÉVRE
(Összefoglaló adatoki

KIADÁSOK:
Személyi kiállások 
Hitéleti szükségletek 
Működési költségek 
Személvi kifizetések közterhei

9.15 400 Ft 
l 846 720 Fi 

492 200 Ft 
771 722 Ft 

11 958 Ft

Kiadások összesen 4 060 000 Ft

BEVÉTELEK:
Tagdijak 364 250 Ft
Támogatások és adományok 1 270 IKK) Ft
Hitéleti bevételek 2 040 QOO Ft
Vegyes bevételek 103 402 Ft
Levonások személyi kifizetésekből 282 348 Ft

Bevételek összesen 4 060 000 Ft

ZÁRSZÁMADÁS 1996-RÓI

KIADÁSOK: Tervezett Tényleges:
Személyi kiadások 703 000 807 250
Hitéleti kiadások 1 185 00(1 1 447 080
Működési költségek 314 000 309 560
Közterhek 524 000 370 412
Vegyes előre nem látható 40 000 47 973

Kiadások összesen- 2 766 000 2 982 275

BEVÉTEL EK:
Tagdíjak 260 000 314 155
Támogatások 1 430 UOO 1 090 250
Adományok 62 000 50415
Hitéleti bevételek 691 000 957 912
Különféle vegyes bevételek 40 000 117 398
Levonások alkalmazottaktól 283 000 251616

Bevételek összesen: 2 766 000 2 781 766

Egyenleg 200 509 Ft
amelyet az előző évi maradványból kellett fedezni

J e l ö l t e k  a t i s z t ú j í t á s r a
<A jelöltekről szóló részletes önéletrajzot 
a szövetségi közgyűlés küldöttei a területi 
szervezetek útján kapják meg I

ELNÖKJELÖLT:
HAl l.A Tibor a Szövetség jelenlegi 

ügyvezető elnöke (68 éves), ny. posta m ű
szaki főtanácsos 1960 óta presbiter. 10 
évig Szabadság téri gondnok, jelenleg rá

kosszentmihály-sashalm: presbiter, egy
házmegyei tanácsos, zsinati tag.

Második jelöltet a jelölő bizottság több 
felkérés ellenére sem tud állítani, mert a 
felkértek nem vállaltak a jelölést.

MISSZIÓI TITKÁR JF.I OH EK:
Ml KŐ László újpcst-bclsövárosi pres

biter. ny villamosmérnök, a Budapcsl 
Északi Egyházmegye tanácsosa.

VÁNDOR Gyula. Kispest-Rozsa téri 
presbiter, egyházm egyéje kerületi taná
csosa, ny. főkönyvelő, a Szövetség jelen
legi missziói titkára

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 
ELNÖKJELÖITJEI:

Dr JVDÁK Endre. vili. mérnök, egye
temi docens, az északpesti területi szerve
zel elnökségének tagja, gödöllői presbiter.
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KOI ÁCS Péter (62 éves), ny. gépész

mérnök. a Budapest-Kclcnfóldi Egyház- 
köz.ség diakóniai gondnoka, Szövetsé
günk jelenlegi elnökségének tagja.

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGI TAG 
JELÖLTEK:

í)r. FAZEKAS Mihály (63 éves), ina 
gyár-történelem szakos középiskolai ta
nár, muzeológus. A karcagi egyházközség 
fögondnoka, egyházmegyei tanácsos, zsi
nati póttag

HOROGH Pál (70 eves), a Debreccn- 
Mester utcai egy házközség presbitere, ny. 
MÁV felügyelő, faipan technikus.

KONYA tíalázt. a noszvaji egyházköz
ség presbitere, automatizálási szak
üzemmérnök.

SZABÓ Kálmán (63 eves), a szilváss á 
radi egyházközség gondnoka, ny. MÁV 
dolgozó, aki 3 évet végzett a debreceni te
ológiai akadémia levelező tagozatán Az 
egervölgyi területi szervezet titkára.

JOGTANÁCSOS JELÖLT:
l)r PAPI' Emil (71 éves), ügyvéd-jog

tanácsos, u Budapest-Budahegyvideki 
Egyházközség presbitere, egyházmegyéje 
kerületi tanácsosa, a dunamcUéki egyház
kerület jogi bizottságának elnöke. Szövet
ségünk jelenlegi jogtanácsosa.

Második jelöltet mellé a je lö lő  bizott
ság nem kívánt állítani, figyelemmel az 
ide előírt végzettségre, dl. .i budapesti il
letőségre is.

ETIKAI BÍZÓI TSÁGI 
F.I.NÓKJ ELÖLTEK:

Dr LEVAY Bolond (54 eves), magyar
neme: szakos középiskolai tanár, u 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 
Főiskola tanára A Dcbrcccn-Mcstcr utcai 
Egyházközség fögondnoka. egyházme
gyei főjegyző. Szövetségünk területi szer
vezetének elnöke.

/ >  VÁGÓ László (63 éves), villamos 
mérnök, a Debrecen-Nagyerdei Lgvhdz- 
közséfi presbitere. tz Ybl Miklós Építő
ipari Főiskola debreceni tagozatának volt 
igazgatója.

ETIKAI BIZOTTSÁGI TAG 
JELÖLTEK:

CS( 'FÓR Péter (41 eves), gcpcszmér 
nők. a noszvaji egyházközség presbitere

Dr. SARKOZY Eszter (57 éves), ügy
véd. a kaposvári egyházközség presbitere, 
a dunántúli egyházkerület jogtanácsosa

SOHAJDA Péter, külkereskedelmi vál
lalkozó. a sátoraljaújhelyi cgyházköz.ccg 
presbitere, zempléni területi szervezetünk 
elnöke.

SZABADI István (43 eves), református 
lelkész, a körmendi egyházközség lelki
pásztora, a dunántúli egyházkerület taná
csosa.

SZÁ VIVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGI 
ELNÖKJELÖLT:

CSIZMADY Gábor (63 eves), nyugdí
jas üzletigazgató, a rákosszcntntihaly- 
sashalmi egyházközség tiszteletbeli gond
noka. az előző ciklusban egyházmegyei 
tanácsos, jelenleg egyházkcrületi taná
csos. a szövetség gazdasági bizottságánál: 
elnöke.

Második jelöltet a jelölő bizottság állí
tani nem tudott, mert a jelöltséget a fel
kének egy ike sem vállalta.

SZÁ MM ZSGÁ I.ÓBI ZO n  SÁG I 
TAGJELÖLTEK:

BAKA Gábor (64 éves), ny. MÁV m ér
nök főtanácsos, a pécs-bclvárosi egyház- 
község presbitere, szövetségünk baranyai 
terület: szervezetének elnöke.

BENEDEK Károly, ny. megyei munka
védelmi felügyelő, mezőgazdász, a Debre
cen Nagyerdei Lgvházkózség presbitere, 
az építési és számvizsgáló bizottság tagja

PETŐ Gábor (39 eves), villamos 
üzemmérnök, a budaörsi egyházközség 
presbitere, a területi szervezet elnökségé
nek tagja,

SZELES Lajos (67 éves), ny. ipar
jogvédelmi vezető, a Debrecen-Mester ut
cai Egyházközség gondnoka, egyházme
gyei tanácsos, egyházkcrületi számvevő.

ELNÖKSÉGI TAG JELÖLT EK:
IICSZ Sándor (71 éves), ny töállattc- 

nyés/tő, a bajai egyházközség presbitere 
és jegyzője, szövetségünk alapító tagja cv 
első aíeiriöke

MEZŐ Gábor (49 éves), mezőgazda
sági mérnök, a kecskeméti egyházközség 
egyházrészi gondnokhelyettese

NAGY Lajos (74 eves), ny. postahi- 
vatalvezctö. a Debrecen Kistettiplom-ls- 
potálv-i Egyházközség gondnoka, tiszán
túli egyházkcrületi szervezetünk titkára, 
egyházmegyei tanácsos.

Dr. RUGÓK Zsigmond (68 éves), 
klasszika-filológus, a Magyar tudom á
nyos Akadémia rendes tagja, egyetemi ta 
nár. a Hudapcst-Kálvin téri Egyházközség 
gondnoka, szövetségünk első elnöke.

SZABÓ Dantei, a tis/áninnem egyház
kerület fögondnoka. teológiai végzettsé
gű, de ő kényszerűségből a szálloda 
iparban is dolgozott

SZILAGYI Sándor (61 eves), v illamos 
mérnök, a Budapcst-Déli Egyházmegye 
gondnoka, a Budapcst-Budahcgyvidéki 
Egyházközség presbitere, Budapest*Déli 
területi szervezetünknek eddig elnöke, 
most alelnökc

Megjegyzés Alapszabályunk értelmében 
a főtitkári lisztre jelenleg nem történik 
tisztújítás, ez 1998-ban lesz esedékes.

egyházunk megújulásáértA PRESBITER
A Szentháromság egy őrök Klen kegyelméből 
..ipánk betöltötte szolgálnának ötödik eszten
dejét. s ez év i első számunkkal halódik évfo
lyamúba lépett \  minduntalan tapasztalt ke
gyelem szükségessé tenné » részletes értéke 
lóit. Ez alól az mentesílhct csupán, hogy Vele
tek együtt naponkénti hálaadással vagyok 
franknak megbízó irgalmáén, i  az. hogy'ed 
dig minden esztendőben nyomtatásban h  köz
zétettük a felelős szeritev/tö számadásit i  l‘iv. 
biter adott időszakban végzett munkájáról Eb
ben az ünnepélyes pillanatban azt szeretném 
összefoglalni, ami mar.ulandónak bizonyult. v 
ami változó munkánkban. Ezért veszem sorra 

hitbeli és szakmai döntéseinket, melyek 
meghatározzák lapunk szerkesztésének irá
nyúi.

2. az 1996. évi tények üzenetet,
3. * reménységünket 1997-rc.

Hitbeli és szakmai döntések lapkészítésünk 
hátterében

fcJó/ctevcn két alapvető szempontra szeretnek 
rámutatni a legnagyobb újság, amiről megtöl
tenie 2000 éve uta senki sem tudón kimerítően 
tudósítani Ez u lesiető Ites csodája. Urunk 
szolgálata, halála, feltámadása Ez a jó hír az. 
ami az evangéliumi szerzőket a pergament ele 
kényszerítene, nz apostolukat missziós utakra 
lendítette. Az. élő Ige rátalált közv etítő eszkö
zeire a reformációban is (templomaitokra szc- 

zett vitairatok, hitvitázó Kipirulok formája 
n). t gyanigy ma is megtalálja eszközeit

I (médiumait), el egészen az elektromos hlrköz- 
I iő eszközökig Az. Oróla való bizonyságtétel 

csontjainkba rckcsziett tüze támasztotta éleire 
a Ptcsbitet c lapot, s allitotta áldott elődje, a 
Magyar Presbiter nyomdokába A másik 
megjegyzés: a világi sajtó a rossz hírekből él. 
Nekik a tossz hira jó Mi a jó hírből és ajó Isi 
rére élünk, számunkra a megütközés szeglet
kövévé len Bárány Krisztusról szóló hír. vala
mint a megélt hit gazdag példa Urának közlése 
az esemény Ö a (Unni News, n Giné N*ch- 
richt, ahogy angol cs nemei testvéreink a Oib 
Imi, s .innak élő Útit nevezik

Elsőszámúnk 1992 januárban jelent meg 
Fedőlapján ezi az Igét olvassuk. ...Mindem Is 
ten dicsőségére tegyetek'" (lKor 10,31) E.z a 
Soli Deo (ilor.au lelki ninpíillás az, ami lap-
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szolgálatunk hordozója 1992 januarja i t t  volt 
idóarra. hogy megfogalmazhassam azevangé- 
Itúrni-református újságírás főbb elvett Erre a 
Presbiter szerkesztői feladatai nélkül nem ke
rülhetett volna sor. így ezért is hálás vagy ok 
bizalmat előlegező testvén Iclkülctekért Az 
eredményi két cikkben tettem kézzé. Az egyik 
címe: „A hitvallásos-reformilus sajtórái" 
(1994 januári szám. 8 o ), a másiké: ,.A ma 
gyár református sajtó megújításáért" (1994 
júniusi szám. 8. o.|. Voltak. akikből a (elvetett 
gondolatok ellenállást váltottak ki. de tény 
azok szélesebb körben is megvitatásra kerül 
tck. s egyházi lapjaink is közöltek őket Most 
néhány maradandónak tűnő alapclvct idézek 
emlékezetbe-

I. az evangéliumi újságírás döntő feladata 
a misszió végzése a maga sajátos eszközei ve i, 
a Megváltó C'r Jézus Krisztusról szóló örom- 
üzenet eljuttatása az olvasóhoz, » az olvasón 
keresztül másokhoz is;

2 az evangéliumi újságírás cvangéll/áctós 
eszköz, mely megtérésre, bibliai önismeretre, 
bűnbánóira hív. s továbbadja a bűnbocsánat 
Igéjét;

3. o szó bibliai és tágnbb értelmében is ent- 
sttent kívánjuk atyánk fiait a kózOlt bizonyság- 
tételekkel. ezáltal az evangéliumi újságírás a 
református hit. gondolkodás konfirmálása, 
erősítése;

4 az evangéliumi újságírás szellemében 
nem csak terjeszteni kívánjuk a jó hírt Ez csak 
információ* szolgálat lenne. Lapunkkal kórós 
segít kívánunk építeni és védem, n hazánkban 
és a határainkon túl élő testvérek között, fcz a 
comtnumo szempontja munkánkban, hiszen 
kózós a hitünk, n kcrcsztscg, az Úr asztalának 
jegyei, meg a nyelvünk, az imádságaink, az 
énekeink, hitvallásaink, s ezeken keresztül kő 
tódünk hitünk Fejedelméhez és egymáshoz.

5. nemes pun tán hagyományúinknak meg 
felelően a köny v és az újság is lehet ■/ tzlévíor- 
iiiálás. az egyszerűséggel Istenét tisztelő re
formátus szépérzék tudatos hója közvetítője;

(j. lapunkkal erősíteni kivonjuk cgvháztag- 
jatrk felelősségtudata!, amibe beletartozik a 
legkisebb közösségtől a legrágnbb közösségig 
terjedő helytállás, annak sziláid tudata, hogy 
sáfárs.igunkról Urunknak, nem törvénynek, 
nem hatóságnak tartozunk elszámolással

A reformációban megfogalmazódott pub 
licc doccrc ( -  nyilvánosán tanítani) célkitű
zésből mindkettőt vállaljuk: a nyilvánosságot, 
ahogy azt Urunktól tanultuk: „fin nyilván szó
lottám u világnak . és titkon semmit sem szó
lottám" (Ián 18,20), s a tanítást, ahogy arra a 
buzdítást Páltól kaptuk ..Amiket tőlem hallot
tá! sok bizonyság állal, azokat bízzad hiv eni 
berekre, akik másoknak tanítására is alkalma
sak" <2Iftn 2,21

A ehány szí) múhel\munkiir,król

Minden számunk születése előtt, szerkesztőbi
zottságunk ülésén felhangzik a könyörgés és a 
hálaadás, ami minden szakmai kérdést megel
őz, s mintegy megelőlegezi azt, hogy a mi 
munkánk nem hiábavaló az Úrban

Az újságíorgató ember tudja, hogy minden 
lapnak megvan a magú atmoszférája, jellegze
tessége. Szeretnem hinni, hogy a miénk valumi

módon tartalmában és formájában a Krisz
tus jó illatát, az Ige világosságát adja tovább 

Sok erősítő buzdítást kaptunk leslvétcink 
leveleiből, határon innentől és túlról Köszön
jük imádságukat, értő-segítő tanácsaikat 

Külön őröm számomra, hogy a küllőiül re 
forraátus sajtó evangéliumi célkitűzéseivel 
összhangban van mindaz, amit most leírtam. 
Német, svájci, holland testvéreink kulcsszava 
il hadd idézzem, ami egyházi lapszerkesztő 
munkájukat kisen hit vallásosság hitelesség- 
kózosscgápolás -  értékmegőrzés misszió a 
bibliai örökség aivétele-átadása az újabb nem
zedékeknek felelősség a teremteti világéit.

A Szentlélek vezetését látom abban, hogy 
ilyen hasonlóságok mutatkoznak látásaink kö
zött A különböző egyházi, földrajzi, történelmi, 
kegycsségi hagyományok és vajátossaeok kö
zött is a Háromsiigosan Egy latén az, akitől Eu
rópa nyugati és keleti részén kapják .i módsze
reket azok. akik kegyelemből hullják, mit üzen 
a l élek a gyülekezetnek Fenntartás nélkül 
mondhatunk igent a német Evangéliumi Módin
ak luicmi.v Frank fúrt szakmai ars poctica-jira: 

„Az egyház feladata az evangélium hirde
tése. hogy az emberek eljussanak az igazság 
megismerésére. Az egyházi újságírás ennek a 
feladatnak a nyilvános megvalósítására torek- 
szak sajátos eszközeivel Az egyház prófétai 
tisztének komolyan vételéből következik, 
hogy mind az egyházi, mind a polgári elet ége
tő kérdéseiben állást kell foglalnia, segítenie 
kell uz egyház népet bibliai álláspontjuk, véle
ményük kialakításában"

Úgy- velem, ha a Presbiter olvasása nyomon 
valahol, valakinek vigasz, erő. cél adatott, ha 
valakinek a szívét e lapon keresztül megszólí
totta Urunk, ha egy kicsit is komolyabban vet- 
te valaki presbiteri szolgálatát, ha imára kul- 
csclódotr egy kéz a közölt imádságok salamé 
lyikénok olvasásakor, s folytathatnám ak
kor már nem hiábavaló u lánulo/ásunk.

Számadó* J9V6. éti munkánkról

A tárgyévben Otvzór jelentünk meg. összesen 
közel IX 18X1 példányban 154 írott anyagunk 
jelent meg. ebből 37 cikk. 17 ima, 14 ver* 
lx>gy a legfőbb műfajokat említsem. Jelentős 
számban közöltünk fotot. grafikát Az átlagos 
példányv/im 3 000 volt. s tudtuk tartani mind 
a ló oldalas terjedelmei, mind a lap árát. A 
Presbiter 342 gyülekezetbe, s számos egyem 
előfizetőhöz jutott e: Határon túli református 
egyházaink is rendszereién részesedtek belőle 
A íll. Magyar Református Világtalálkozói kü
lön számmal köszöntöttük Volt olyan hónap, 
amikor a megjeleni számból szükség volt meg 
utánnyomásra, illetve volt olyan szamunk, 
melynek alig tudtuk cgy-két köteles példányát 
visszatartani l.z nem a szenzációnak, hatvem 
lapunk evangéliumi tartalmának tudható he 

Az ót szám előállítási költsége 711.878.- Ft 
volt. »/ előfizetések, illetve bcfi/etéyek ebből 
578 035,- Ft-ra nyújtottak fedezetet Ügy érté
kelhető, hogy lapunk azon nagyim ritka egyhá
zi lapok egyike, melyek nem a ráfizetést szapo
rítják hanem csaknem teljesen önfenntartók. 
Ilyenkor csak az jut eszembe: Mindez ideig 
megsegített minket az ÚR."

Szerzőink között vannak már törzstagok 
(Papp Vilmos, Hegyi-Füstös István, dr. Ritoók

Pál, Hulla libor. Vándor Gyula. Kövcxpaiski 
I ás/ló, Koloz.sváry Bálint, Füle Lajos, Wmter 
Silvia és c sorok Írója). Miközben nekik meg
köszönöm önzetlen munkájukat, amit valóban 
„mennyei honoráriumén" végeztek, hálaadás 
sál. Iiadd üdvözöljem testvén köszöntéssel el
sőcikke* szerzőinket, férfi és nötcstvéreiniet 
fiatalokat, akikéi múlt év i szamaink 94 szerző
je közön laiilta'.utik számon

Köszönettel tartozunk Kovács Gábor 
nyomdaigazgató urnák, akinek vezetésivel és 
baráti jóindulatáv al rém csak a Typopreu jó 
híre terjedt közönünk, s lapunkon keresztül 
mások között ív, hanem munkatársaival együtt 
döntő resziik volt a gazdaságos előállításban, a 
határidők pontos tartásában, a a minden lap 
vzáinra jutó csinosító, hasznot ötletek felveté
sében

Mindehhez még el kell mondanom: Szö
vetségünk és egyházunk vezetése segítő jóm 
duiata nélkül megállt volna szolgálatunk 
Urunk áldja meg őket ezért, s kérjük Zsinatunk 
új vezetését, tartsak meg lapunkat támogató 
szetetetükbén. egyházunk építését célzó tára- 
do/ásainkhoz nyújtsak segítő kezűket

Remény-sebünk 199 7-re

A jo kezdet immár ót esztendeje ami bátorít, 
hogy mmden évben sikerülhet kisebb-nagyobb 
ménekben növelni olvasótáborunkat. Ezt kér
jük most is presbiter testvéreinktől Kérem 
őket. tekintsek trntmivszios szolgálatnak >ze- 
mclv szerint is a lap megismert éleset gyüleke
zetük tagjaival Ugyanígy jó  alkalmak az ív- 
mértté tételre a helyi, körzeti, egyházmegyei 
rendezvények. Bízunk abban. Itogy a Dunán- 
tuli I gyházkerülct munkaterv ében vz.-rcpló 
fokozott prcsb'.tct-oktatás és ébresztés hatással 
lesz lapunk kelendőségére. S szerzői számának 
bővülésére Ugyanezzel a remény-véggel irkiti- 
tűnk többi egy iul/kerülctlinkre is.

Hízunk l :runk kegyelmében, hogy az előfi
zetők és a szerzők számának emelkedését fé
kezett áremeléssel tudjuk kisétm.

Egyebekben pedig továbbra is szeretnénk 
azon a keskeny úton járni, amit a kegyelem 
nyitott meg előttünk, s aminek jelzőoszlopuil 
az első pontbon ittam le.

Lukácsét János Lélckló! érintett szemcvcl- 
wivével vzeretnenk ez esztendőben is közötte
tek járni. Lukáccsal szólva: „Azoknak a dol
goknak az eibcczelcvével, amelyek mirálunk 
beteljesedtek" (1,1). A parmoszi látnoktól pe
dig u neki mondott lelv/ólitást átvéve: „Írd 
meg. .uniket láttál, s amik vannak és amik ezek 
után lesznek" I Jel 1.19) A tanú és a látnok lel
kületűt kérem mindannyiunknok. s ha bizal- 
mukia méltatnak, járjunk együtt 1997-ben is 
Krisztmert követségben a Presbiter szolgála
ta. az evangéliumi-református újságírás szol
gálata révén is.

A kegyelem Urát pedig arra kérem, hogy az 
1997. esztendő múltával is maradhassanak ér
vényben kedves erdélyi szerkesztő- testvérünk 
lapunknak küldött sorai.

„Legyen továbbra tv lopjuk a gyülekezetek 
lelki éberségének önzője év az Ur munkálko
dásának evzikő/c” Így legyen'

Békrfy l.ajos
felelős cerkciTiő
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N A C y i v Í T i l  U C D E L L
Figyelemre méltó kezdeményezésről ad 
hirt dr. Kováén Bálint nyugalmazott lelki- 
pásztor testvérünk, aki előrehaladott korá
ra való tekintettel most mondott le a M a
gyar Népfőiskolái Társaság elnöki trszté- 
ről A h in  elsősorban iskolát fenntartó 
egyházközségek, egyházmegyék, egyházi 
alapítványok figyelmébe ajánljuk.

A „nagykátai m odell" néven vált is
mertté az a kezdem ényezés, amelyet a 
KAI.OT indított ci a II Rákóczi Ferenc 
Népfőiskolája keretében. A Népfőiskola 
az 1981 óta meglevő, de figyelmen kívül 
hagyott tankötelezettségi törvényre ala
pozva 1992-93-ban, uz előzetesen népfő
iskolái keretben működő tanfolyamát spe
ciális szakiskolává alakította át, amely 
most az oktatási terv 9 és 10. osztálya
ként. mint pályaorientációs osztály műkö
dik A pályaorientációs program kereté
ben a közismereti tárgyakon (magyar, tör
ténelem. matematika, biológia) kivül bőr
díszművességet. szabás-varrást, házi
asszonyi ismereteket, állattenyésztési, nö
vénytermesztést tanulnak a tanulók.

Lz az intézmény az elmúlt három év 
alatt szinte elválaszthatatlan részévé vált 
Nagykáta és a környező települések eleié
nek. oktatási szerkezetének, amit kiícjcz 
az. hogy a normatív állami támogatáson

túl az önkormányzatok közoktatási meg
állapodást is kötőnek az intézménnyel. .Az 
önkormányzatok ezen túlmenően hozzá
segítettek az iskolát ahhoz, hogy ma már 
tanműhelye, kertje, szántóföldje, munka
eszközei lehessenek, amely intézményben 
23 megbízás: szerződéssel foglalkoztatott 
pedagógus is dolgozhat

Kik alkotják azt a 80 főnyi diákserege*, 
akik ebbe az iskolába járnak'.’ Azok akik 
elvégezték a nyolc áltulános iskolai osz
tályt, de nem tanulhatnak tovább és mun
kát sem találnak. Az ilyen fiatalok ki van
nak téve a mai élet sok kísértésének, mint 
a kábítószer, tolvajkodás, a szélsőséges 
mozgalmak befolyása, szenvedélybeteg- 
ségek sok fele formája. így az ilyen fiata
lok elvesznek a magyar társadalom szá
mára. A jelentős részük katonának sem 
válik be, mert sem fizikailag, sem szelle
mileg nem alkalmas rá Belőlük lesznek a 
hajléktalanok és a börtönök lakói. Ezt se
gít megakadályozni ez az iskola.

A tanterv szerinti tanulmányi munkát 
kiegészíti néhány nem szakiskolai prog
ram is elsősorban hitoktatás, de zene cs 
néptánc is.

Minderről bővebben is ír dr Molnár 
István a Magyar Népfőiskolái Társaság 
negyedéves kiadványában, de m ár talán

dr. Kovács Bálintnak ebből a tájékoztatá
sából is látható, hogy mekkora lehetőség 
ez a misszió és a diakónia számára.

•  ♦ •

Ehhez kapcsolódik az a hir, amiről szintén 
dr. Kovács Bálinttól értesültünk, hogy jú 
lius 5-én és 6-án Sárospatakon megemlé
kezést tartottak és emléktáblát lepleztek le 
a Sárospataki Népfőiskola alapítóinak 
Szabó Zoltánnak cs Újszászy Kálmánnak 
az emlékére, melyről fényképet is kap
tunk. Csak sajnálni lehet, hogy mint annyi

V  T i w m i r m  i s u u r ö c  i  iáiovataii ■ 
NtrrihBKA aiatMoa

SZABÓ ZOLTÁNRA WÚJSZÁSZY KÁLMÁNRA 
AuJnam a Sáiovatau NirómniA

■ M A ttC h Á tÓ U X  S O .tV M R M lL lA  M t t U Ú M l  

A SÁtMPATAd R m x B Á r n  t j o u N n i  
A M a i t a i  N i »»h u  j i a i  Ta jm a iá v  

* Sa m íw t a d  Rí  n a f tá i  is K a iiftiM  AUtfintÁliY 
• SÁ iaiM TA U  N lM Í u íc iA i  r a m o i r r

1996

jó  kezdem ényezés, ez is megosztott A 
Református Népfőiskolái Collégium kü- 
löncmlékczett meg cnől az alkalomról.

r.LL

L a p e l ő d ü n k b ő l

HANDEL HALALA
MAGYAR PRESBITER

A világhírű zeneszerző. Hándcl, mikor 
élete végét közeledni erezte (1759 ápri
lis). hú szolgájával a 91-ik zsoltárt olvas
tatta. A felolvasás után így szólt: „Gyö
nyörű volt. Ez az, ami eltet és megnyug
tat. Olvass még többet. Olvasd fel az 
IKor 15-tk részét ' A szolga kikereste és 
olvasta. Hándcl többször félbeszakította 
az olvasást: „Várj csak. olvasd megegy- 
s z c r \  -  Kis idő múlva édesanyja kedves 
éneket olvastatta fel az énckcskőnyvhől, 
amely Így kezdődik: Ún bizonyos vagyok 
hitemben, mely Krisztusommal egyesit. E 
kincset ki rabolhatná el tőlem, Melyet vé
rével nevemre irt

A beteg ajkai suttogtak s a szavakat 
együtt mondotta a felolvasóval, noha kí
vülről tudta. Aztán Így szólt: „Óh, be jó. 
hogy valaki ilyen bizonyos lehet hitében. 
Mily dicsőséges is az evangéliumi egy

AZ O R S Z Á G O S  RF.FORWATU

s a r a t  vs*

1TERI SZ Ő V E i O  LAPJA

ház. hogy Isten 
ingyen való ke
gyelmet prédikálja a Krisztus által, mint a 
bűnösök reménységét Ha a saját cseleke
deteink árán lehetne csak üdvözölnünk 
óh szerelm es Isten mt lenne velünk. 
Ami jó van bennünk, az is nem mind az 
Isten ajándéka-c?! Amit pedig úgy kapott 
ajándékba, ami nem hivatkozhatik, mint 
érdemre. Meg aztán megeselekedtűnk-e 
mindent, amit tehettünk volna, vagy meg 
kellett volna tennünk? Óh, de sok minden 
vádol bennünket Ha a kegyelemről szóló 
tanítás nem igaz. akkor oda minden re
ménység is.

Mikor itjú voltam, Itáliában ra akar
tak venni, hogy katholizáljak. Uram, én 
Istenem, hálát adok neked, hogy segítsé
gemre voltál és nem kerültem bele abba 
a hálóba, mert most mi volna a vigaszta

lásom.’ Valóban. Luther M árton doktot 
találta meg az igazi evangéliumot, hogy 
a Jézus Krisztusban hívőnek kegyelem
ből adatik az üdvösség. Ebbe a kegye
lembe fogódzom, m ind a két kezem 
mel."

Hándcl gyakran kifejezett vágya, hogy 
Megváltója halála napján halhasson meg

teljesedett Nagypénteken lehelte ki 
nagy lelkét az evangéliumi egyháznak ez 
a hű tagja, ezekkel a szavakkai: Uram Jé
zus, vedd magadhoz telkemet Veled hal
jak  s veled támadhassak fel.

Sírja felett Londonban, a Westmmslcri 
apátságban egy mélyértelmú emlékmű 
van 1 letnagyságú szobra ott áll egy orgona 
előtt, kezében egy kotta, amelyen tisztán 
olvasható:.. Judom, az én Megváltóm él. "
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Temetőink
Egyházközségünk temetője a református 
egyház része. Ugyanúgy, mint a templom, 
a parókia, az iskola. Szabatosabban fogal
mazva Isten országának része. Hajdanán 
minden temető a templom körül volt. 
Cmtériumnak neveztek. Lgyes helyeken 
még ma is így nevezik a templom torná- 
cos bejáratát: cintérium Itt helyezték cl a 
ravatalt. A gyülekezet bent u templomban 
foglalt helyet. M élységes igei üzenetet 
testesített meg ez az elrendezés A gyüle
kezeti istentiszteletre érkező hívek (a küz
dő egyház) a Krisztus előtt számadásra 
már meglelem (győzedelmes egyház) föl
di pormaradványait őrző sírok között ju 
tottak a templomba A múlt és a jelen, a 
jelen és a jövő egységet jelezte ez az cl- 
rendezés.

A „m odernizálás" során egyre távo
labb került egymástól -  fizikai valóságá
ban is -  a győzedelmes és a még küzdő 
egyház. Utóbb lélekben is. Meg 3Z üdvös
ségről sem szeretünk beszélgetni... Ezt a 
fájdalmas tényt tükrözi temetőink sokszor 
szánalmas elhanyagoltsága. Sokan m a
napság egyfajta ..társadalmi hulladék-le
rakóhelynek" nézik a temetőt. Szükséges 
rossz... Gondozásuk nem kifizetődő. 
..Hasznosabb" tevékenységtől von el időt. 
pénzt, energiát. A temető állapota a társa
dalom szánalmas állapotát tükrözi Így 
nincs gond apáinkkal, anyáinkkal. Ahol 
viszont nem becsülik az áldott emlékű 
elődöket, ott már az élő nyugdíjas, a be
teg. sőt már az „improduktív" gyermek is 
csak felesleges ..kenyérpusztitó” Refor
mátus temetőnk, hü tükörképe önma
gunknak. Ne azzal nyugtassuk rossz lelki
ismeretűnket. hogy majd ..halottak napja" 
előtt kiszaladunk egy kis rendteremtésre: 
..nehogy azt mondják a szomszédok, 
hogy..."

A református temető egészének (nem 
az egyes síroknak) a gondozása a  presbité
rium egyik fontos feladata. F.zzcl is eleget 
teszünk a „Tiszteld atyádat és anyádat ." 
követelményének Ugyanakkor példát 
adunk ifjúságunknak egyházi és nemzeti 
múltunk megbecsülése tekintetében

Minden tavasszal -  mihelyt eltűnik a 
hó -  tartsunk általános nagytakarítást te
metőinkben Ehhez m ozgósíthatjuk az 
egész gyülekezetét. (Tapasztalatunk sze
rint mindenki örömmel veszi az ilyen kez
deményezést! ) A temető azon részeit is te
gyük rendbe, ahol az ott nyugvóknak már 
nincsenek hozzátartozói Ha az elhanya
goltság nagy. akkor az első munka nem 
lgór gyors eredményt. Lehetőleg ne alkal
mazzunk gyomirtókat Egyes gyomok an
nál erőteljesebben indulnak meg, ha ter
mészetes „riválisaikat” kiirtottuk Vegy
szer nélkül :s rendet teremthetünk Alakít
sunk ki utakat, Elferdült síremlékeket ál
lítsunk helyre. Meglazult sírköveket rög
zítsünk. (Nehogy valamikor játszadozó 
gyermek halálát okozza!) Tavasz utóján 
tegyünk megegyszer rendet Kaszáljunk, 
saraboljunk. mielőtt egyes gyomok mag- 
vai beérnek. Mindehhez nem kell pénzt, 
csak jóakarat.

Az ilyesfajta közmunka pedagógiai ér
teke igen nagy! Gyermekeink látják - 
részt is vehetnek benne -  hogy megbe 
csüijük porladó elődeinket Nemcsak arra 
voltak ők jók. hogy pénzt, házat, hírnevet 
hagyjanak reánk... Ha mi megbecsüljük 
elődeinket, mi is már életünkben megbe
csülést kapunk

Temetőink üzennek. Materialisták sok 
ostoba sírfeliratot találtak lei. („ Mindenki 
addig él. amíg emlékeznek rá." „Amit 
megtagadott az élet vagyis: mi -  azt 
megadja az anyaföld" -  stb.) Egykori re
formátus temetőink szebbnél-szebb üze
neteket örökítettek ránk. („Itt várja Krisz
tusát” .Jézus ölében nyugszom", stb.) 
Segítsünk a hozzátartozóknak, hogy rö
vid. hitvalló, s/ivhezszóló sírfeliratokat 
készíthessenek. Ezt hirdessük ki istentisz
teleteinken.

Gondoskodjunk temetőink védelméről 
is. Nemcsak szép kerítéssel, vízvezeték
kel. a sírok rendezett kijelölésével. A 
sírkövek se kerüljenek feketepiacra, ő riz 
zük a történelmileg fontos sírokat.

p. v.

F eltám ado tt az L r b izo n n ya l
(Lukács 24.S4)

Kórházi ágyon fé k e m  - seblánól égi*: 
Szemem elé ián! Krisztus sxtnrdése.
Sfeitőr itikembSt a nagypéntek ének 
. Te. drága Jéna. mi törtem TtviM*

Hála Sexed, cent is meg/rleirtt Bárány 
Kínxumtdiseddrl minket megyálxtot. 
ÉsféUmaáásaddal eiibenk tártad.
Legyőzted a kaiáh, megtűrted az taiat!

BuzJal/ sziiem az Úr magaszlaiásdrtt. 
Győzelmi hírének továbbadására.
Hunénak öröme hassa ár lényénél 
Hogy szolgálatára mindig készen légiéi

Azúrmi gyáriméról bizonyságot v e r i  
Hinletse szám  szám -  ameddig csak elek 
S ha egye er lezárni majd földi Hetem.
A FtliámadMmk kezébe leusze m

Bulípwí I Szent János Kér ház).
1996. március 7.

Orbán László
presbiter

Budakalász

Az üres sir
van egij sir
mely melyebbre nyúliff 
mint az összes 
sirofyödre

félelmetes Sár 
a italát előnye

a legmélyebbre 
az a sir nyúlifa 
amely a italait temette el

így só iva l nagyobb 
az elet előnye.

'Kun M arti
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Néhány megválaszolatlan kérdésre 
némi késedelemmel most adjuk meg a
választ;

1. Vannak gyülekezetek, ahol a stó
lát és a I.clkcszi Szolidaritás A laptól 
kapott támogatást nem vezetik át a 
pénztárkönyvön.

A Zsinati Iroda állásfoglalása sze
rint is ez az eljárás helyes, azzal a ki
egészítéssel. hogy a stóláról stólanap 
lót kell vezetni, amit az. egyhazlátoga- 
tó küldöttségnek ellenőrizni kell. Az 
LSzA-tól kapott támogatást úgy kell 
tekinteni, mint pl. a családi pótlékot, 
amit valaki személyre szólóan kap 
közvetlenül. Az. I.SzA befizetést mint 
levonást át kell futtatni a pénztáron

2. Hogyan kell értelmezni az 1997 
évi személyi jövedelemadó törvény 1 
sz. melléklete 4.8. pontjának második 
mondatát?

Úgy. hogy azon egyházközségek 
lelkészei és egyéb alkalmazottai, ame
lyeknek nincs más bevételük, mini a 
perselypénz ill. a fenntartási járulék, 
adómentesek, tehát adóelőleget nem 
kell tőlük levonni.

A hitoktatási díjból viszont mind a 
lelkészeknél, mind a katcchétáknál le 
kell vonni a szabályoknak megfele
lően -  az adóelőleget, mert ez állami 
pénz!

Mindez csak egyházközségekre 
vonatkozik, intézményekre, egyéb 
egyházi szervezetekre nem.

3. Emlékeztetjük a gyülekezeteket, 
hogy február 15-ig esedékes az un 
9603 adóbevallási nyomtatvány, ame
lyen az 1996-ban befizetett személyi 
jövedelemadót, esetleg munkavállalói 
ill munkaadói v. egyéb járulékot kell 
feltűntetni. Ügyeljünk arra, hogy a sze
mélyi jövedelemadót, ha munkaadók 
vagyunk, minden hónap 12-ig kellett 
befizetni, ha csak un. kifizetők, akkor 
5-ig. így. ha ezután fizettük be és azt 
arra a hónapra tüntetjük fel. akkor ké
sedelmi kamatot fognak felszámolni.

Január 31-ig kellett minden mun
kaadónak megkérdezni a munkaválla
lókat. hogy önálló adóbevallást ké- 
szit-c vagy sem. Célszerű, ha minden

1997. január-február PRESBITER

Pályázati felhívás
Templomkcrtjeink, egyházi temetőink ugyanolyan ré
szei Isten országának, mint a templom belseje. Úraszta
la, szószéke. Evangéliumot hirdetnek. -  ha hirdetnek! 
Szépségük és hívogató üzenetük által. Templomkertje
ink, temetőink folyamatos és szeretetteljes gondozást 
igényelnek. E szolgálat elsőrendű presbiteri hivatás.

Éppen ezért pályázatot hirdetünk az ország vala
mennyi presbitériuma részére ,.A legszebb tem plom - 
k e r t”, illetve „A legszebb tem etőkért” cim elnyerésére. 
A templomken kategóriában külön kezeljük a falusi és 
külön a városi templomkerteket méretük, jellegük 
okán. A pályázni szándékozók április 15-ig küldjék be 
szándéknyilvánilásukat a Presbiteri Szövetséghez (Bu
dapest, 1092 Ráday u. 28.). Azt is kérjük megjelölni, 
hogy hangsúlyozottan virágos, vagy lombosnövények
re épülő kénekkel pályáznak.

Az első  szem le jú lius első  felében, a m ásodik pedig  
szeptember II. fe lében  lesz. Eredményhirdetés a Refor
máció ünnepén A legszebb templomkert, illetve a leg
szebb temetőken cim a következő évben viselhető. To
vábbi érvényesítéséhez újra kell pályázni.

A Presbiteri Szövetség az első három helyezettet kü
lönböző értékű kiültethető növényekkel kívánja jutal
mazni.

Emberé a munka, Istené az áldás!

ki űn. önadózó Erről a munkaválla
lóknak írásban kell nyilatkozniuk. 
Azoknak, akik önadózók, a munka
vállalóknak előírt nyomtatványon 
február 15-ig ki kell értesíteni a mun
kavállalót. hogy milyen címen, mi
lyen összeget vont le a / egyházközség 
1996-ban személyi jövedelemadó elő
leg címén Ez az önadózók bizonylata 
(! példányt átadunk. I példányi aláí
ratunk a munkavállalóval és ezt a pél
dányt gondosan cltesszük).

Az önadózónak a bevallását márci
us 20-ig kell benyújtani az. APEH-hcz.

Itt hív juk fel a figyelmet arra. hogy 
ezévben a befizetett adó 1%-át vala- |

mely olyan szervezetnek lehet átutal
tatni. amelynek adószama van Tekin
tettel arra. hogy a társadalmi szerve
zetek. amelyek korábban kaphattak az 
Országgyűléstől támogatást 1997, II. 
félevétől nem kaphatnak, hanem 1%- 
os átutalásokból részesülhetnek.

Nyomatékosan kérjük tagjainkat, 
hogy ha fizetnek személyi jövedelem- 
adót. akkor annak 1%-át szíveskedje
nek a Magyar Református Presbiteri 
Szövetség 19675039-1-43 adószámá
ra átutaltatni.

l)r. Kiutál Pál



12 PRESBITER 1997. január-február

SZEPTEMBER
2 6. között volt az V. nemzetközi presbt- 

ten konferencia Tahiban.
1 1 -ín  fótitkán Értekezlet volt. amely a kö

vetkező elnökségi ülést készítette elő.
13-án elnökségi ülés volt, amelyről már 

korábban részletesen beszámoltunk.
23-án a Karoli Gáspár Egyetem évnyitó

ján mind az ügyvezető elnök, mind a 
főtitkár részt vett.

27-28-án a X Budapesti Zsinat sárospa
taki záróülésen mind az ügyvezető 
elnök, mind a főtitkár teszt vett. Az 
ügyvezető elnök köszöntötte a Zsi
natot

OKTÓBER
5-cn a muri gyülekezeti ház felavatásán a 

főtitkár ven részt cs köszöntötte a 
résztvevőket.

18-án Mátraházán az északpesti egyház
megye Iclkcszkonfercnciáján a főtit
kár előadást tartott.

26-án a poma/.i gyülekezet presbitereinek 
képzésén az ügyvezető elnök tartotta 
az áhítatot.

29-én az ügyvezető elnök es főtitkár Pá 
pún tett látogatást u kollégiumban 
Jr. Kálmán Attila igazgatóval, az 
egyházkerület ^gondnokával tár
gyalt. majd mindketten előadást tar
tottak a templomban a protestáns na 
pok rendezvényein.

NOVEMBER
2-án a békési területi szervezet alakuló 

ülését a főtitkár vezette
6-án Püspökladányban a lelkész egyesü

letek Szövetsége tisztújító közgyűlé
sén az ügyvezető elnök ven részt és 
szólalt fel.

9-én Póton az cszakpesti egyházmegye 
presbiteri konferenciáján a főtitkár 
tartott előadást.

13-án rendkívüli elnökségi ülés volt. 
amelyen egyéb ügyek mellett u du- 
namcllcki egyházkerületben kiala
kult vita békés megoldását igyekez
tek előmozdítani.

16-án .i mezőföldi és a vértesaljai egyház
megye közös presbiteri konferenciá
ján a főtitkár tartott előadást.

I R-án a Presbiter c. lapot előállító nyom
dában volt szerkesztőbizottsági öles

21-én a prcsbitcrképzcssel foglalkozó or
szágos konferencia volt a Raday 
Kollégiumban. Ugyanakkor a duru 
melléki egyházkerület ünnepsége is 
ekkor volt. Ezeken az ügyvezető el
nök és a főtitkár vett löszt.

23-án a budai lelkcszkörbcn indult pres- 
buerkepzés megnyitóján Budaörsön 
a főtitkár tartott előadást.

DECEMBER
9-én a Szövetségben megbeszélés volt u 

presbiterképzés további teendőiről,
II -én ismét rendkívüli elnökségi ülés volt.
13-án n Magyar Református 1 gyhá/.ik

Tanácskozó Zsinata elnökségi ülésén 
a főtitkár adott tájékoztatást u presbi- 
terképzés helyzetéről

1997. JANUÁR
8-án főtitkári értekezlet volt.
18-an budai lelkészkor presbiterképzésén 

Bián a főtitkár adón tájékoztatást a 
pccsbitcrkcpzés országos helyzetéről.

A D U N A M E L l . É K I  E G Y H Á Z K E R Ü L E T  P R E S B I T E R I  
K O N F E R E N C I Á J A

1997.  M Á R C I U S  2 2 - É N  10 Ó R A K O R  L E S Z  

A B U D A P E S T - F A S O R I  R E F O R M Á T U S  
T E M P L O M B A N  ÉS A J U L I A N N A  I S K O L Á B A N

(Budapest VII.. Városligeti fasor 7.)

A konferencia témája

A N Y A G I  Ü G Y E I N K  ÉS L E L K I  H Á T T E R Ü K

Jelentkezés: a Presbiteri Szövetség lrodá|aban (Budapest IX.. Raday utca 28 
I eni 105 Telefon: (00-1)21-80-266 111, mellék) A résztvevőknek a szokásos 
étkezést biztosítjuk, ezért nagyon fontos az előre történő jelentkezés: 1997. 
m árcius 14-ig.

M I N D E N  P R E S B I T E R  É S  L E L K I P Á S Z T O R  
T E S T V É R Ü N K E T  S Z E R E T E T T E L  V Á R U N K !

G RA TU LÁ LU N K !
A Pro Rcnovanda Cultura Hungáriáé Ala
pítvány kutatón urna 1993-ban úgy döntött, 
hogy a közoktatás. felsőoktatás, kutatás, 
kultúra, közművelődés területén alapítvá
nyi dijakat hoz létté kiemelkedő teljesit- 
nvényt felmutató személyiségek munkássá
gának elismerésére. A Magyar Kultúra 
Napja alkalmából, 1997. január 20-án 
(.la t/ Ferenc akadémikus, az alapítvány 
kuratóriumának clnóke adta ál a dijakat. 
Örömmel vettük a hirt. hogy a díjazottak 
kózótt van két református testvérünk is,

Dl. RITCJÓK ZSIGMOND akadémikus, 
egyetemi tanár eredményes ókortudományi 
kutatásaiért, oktató-nevelő munkájáért 
Pázmány Péter-dijban részesült. A Kálvin 
tért hgyházkóz^égnek gondnoka, a Presbi
ter c lapunknak szerkesztőbizottsági tagi a

KOVÁCS BÁI.INTny lelkipásztor, tu
dományos kutató a néplötvkolal mozgalom 
s/ervc/ctchen betöltőn több cvn/edcs te
vékenységéért a Kodály Zoltán közműve
lődési díjat kapta

Mindkét kitüntetettnek szívből gratulá
lunk, 1 köszönjük az egyház Urának áldá
sait bizonyságtételükön cs munkáiukon ke
resztül is.

s. " •__________________________ i
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•4 Magyar Református Presbiteri Szövet
ség beszámolója az 1991 1996. közöl ti 
tevékenységről, különösen pedig az 1996 
évről

I. SK Szövetség s z a v a e th tiífftfó d is t

A Magyar Református Presbiteri Szövet
ség tisztét most letevő elnökségét a /  1991 
november 9-i közgyűlés választotta meg

Ha azt tekintjük, hogy ekkor a Szövet
ség létszáma 146 fő volt. akik 26 gyüleke
zetbe tartoztak, ma pétiig 882 tagunk van 
(akikből 861 rendes, 19 pártoló és 2 tisz
teletbeli tag) es ezek a tagok 222 gyüleke
zetből származó k . (nem számítva a pár
toló tagokat), akkor elmondhatjuk, hogy 
Isten megáldotta azt a szerény kezdetet, 
ahogy Szövetségünk I99ü-bcn elindult. 
Ha ezt meggondoljuk, valóban elmond
hatjuk. hogy Isten csodát müveit, de egy
ben jelzi azt is. hogy Isten oda küld: áldá
sát, ahol az emberek megteszik azt, amit 
Isten rájuk bízott.

Ha viszont azt tekintjük, hogy 1995. 
december 31 -én 779 tagunk volt. most pe
dig éppen 882. akkor még távol vagyunk 
attól, amit múltévi munkntervünkben 
megfogalmaztunk: 2000-re legyen 2000 
tagunk, amihez, évi átlagban 310 fővel 
kellett volna taglétszámunknak növeked
nie. Van tehát még mit javítani munkánk
ban. noha azt nem feltétlenül a taglétszám 
alakulása minősiti. A /t is figyelembe keli 
venni, hogy az év végén végzett felülvizs
gálat alapján 94 tagunktól kellett megvál
nunk. akik közül 28 meghalt, 57 kilépett. 
9 elköltözött, vagy megszűnt a presbiteri 
tiszte A kilépések egy része is ebből szár
mazik. de nagyobb része abból, hogy meg 
az igen szerény tagdí j is terhes volt szá
mukra. Meg kell fontolni, hogy azok tag
díjának egy részét, akik a kötelező össze
gen jelül fizetnek, nem lehetne-e név sze
rint valamelyik kilépni szándékozó Javéira 
irm. ezt mindkettőjük között tudatosítani 
és igy közöttük személyes kapcsolatot is 
létesíteni. Célszerű lenne, ha a közgyűlés 
arra utasítaná az új tisztikart, hogy ezt 
vizsgálta meg cs szabályozza. Ugyanak
kor azt »s jelzi ez. hogy ezen tagjainknak 
nem volt Szövetségünk munkája olyan 
vonzó, hogy ..megérte" volna a tagdíjat.

F.z rávilágít arra, hogy ilyen nagy és te
rületileg szétszórt tagsággal kizárólag az

országos vezetőség m ár nem tud foglal
kozni. ezen  hangsúlyozta az 1996 évi 
munkaterv ts az újabb <v ji  házmegyei terü
leti szervezetek megalakításának szüksé
gességét. A munkaterv 11 területi szervezet 
mcgulakulásara látott lehetőséget, amelyek 
közül 7 alakult meg. Ezek a kővetkezők:

-  a v értesaljai területi szerv ezet
-  a  debreceni területi szervezet 

a zempléni területi szervezet
-  a délpesti területi szervezet
-  a békési területi szervezet

a nagykunsági területi szervezel
-  a borsodi területi szervezet.
Szeretettel köszöntjük új tugszcrvczc-

leinket cs javasoljuk a közgyűlésnek, 
hogy -  alapszabályunk értelmében erő
sítse meg megalakulásukat Reményeink 
szerint közclcscn meg ket vagy három te 
rülcli szervezet alakul (Nyírség. Csong- 
rád. Tolna), mert csak ők tudnak igazan 
vonzó programot adni tagságunknak

Az. országos vezetőség igyekezett min
den meghívásnak eleget tenni, amint arról 
a PRESBITER c. lapban rendszeresen be
számolunk, de a személyes és rendszeres 
kapcsolatokat elsősorban egyházmegyén 
bellii lehel kiépítem.

2. A  Scőoetsty érdem munJqtja

Az elmúlt öt év munkáját elsősorban há
rom nagy tevékenységben lehet összefog
lalni:

a) A presbiteri konferenciák rendszere
b) A presbiterképzes rendszere
c) A kiadványok, benne a PRESBITER 

c. lappal

2.1. A presbiteri konferenciák rendszere

Azt nem állítja magáról a Szövetség, 
hogy a presbiteri konferenciákat ő indítot
ta volna újra. de hogy ez kiterjedt rend
szerré kezd kiépülni, abban sokat fárado
zott. Mindkét állítást igazolja az a tény. 
hogy nemcsak a Szövetség kezdeménye
zi. ösztönzi a konferenciákat, hanem az. 
egyház fokozatos szervezetei is. Nem va
gyunk ..féltékenyek", örülünk, mert az a 
cél valósul meg. amit Szövetségünk is 
maga elé tűzött: a presbiterek és presbité
riumok közötti kapcsolatok kiépítését.

Legutóbbi felméréseink szerint 1996- 
ban 11 egyházmegyében és 3 egyházként-

letben tartottak egy vagy két presbiteri 
konferenciát, de tudunk róla. hogy ezen 
túlmenően is voltak konferenciák. Ha azt 
tekintjük, hogy 27 egyházmegyénk van. 
meg itt is marad tennivalója az új elnök
ségnek. A presbiteri konferenciák -  erthe 
tő módón -  cgy-egy általános kérdéssel 
foglalkoztak (A presbiter feladatai. A 
presbiter kötelességei, stb.l. Fokozatosan 
egy-egy konkrét témát kell a kon ferenciák 
napirendjére tűzni, amire vannak jó  pél
dák A presbitérium és az ifjúság, Sákra- 
mentumaink; A gyülekezeti diakónia. A 
presbiterképzes. Feltétlenül lehetőséget 
kell m indig teremtem -  létszámtól és 
helytől függően csoportos beszélgeté
sekre. mert erre igen-igen nagy igény van.

Rendkívül sikeres kezdeményezésnek 
bizonyulta TWrrban :996-ban már ötödik 
alkalommal rendezett un nemzetközi tva- 
lójáhan karpátmedencet magvar) presbi 
téri konferencia, amelyen a múlt évben is 
120-an vettek részt. (Csak azért nem töb
ben, mert a konyha nem bín  több résztve
vőt ellátni),

Az országos méretű konferencia mel
lett meg kell emlékezni es ajánlani keli a
Vértesaljáról elindult új kezdeményezést. 
amelynek mar követői is vannak, ahol a 
területi szervezet elnöksége havonta fel
keres egy presbitériumot és áhítatot, elő
adásokat tart és elbeszélget a presbiterek
kel, a lelkésszel Igy cl lehet érni a nehe
zen mozduló presbitereket is és könnyebb 
őket szóra is bimi

2.2. A presbiterképzés rendszere

Ha a presbiteri konferenciák megindítását 
Szövetségünk nem tekintheti saját gondo
latának. a preibiterképzés megindítását 
pedig azért nem, mert annak gyors kibon
takozása megmutatta, hogy ez nem embe
ri gondolat volt. hanem Isten ajándéka 
Az 1995-ben elindult gondolatból 1996 
cv végére tettek váltak. A novemberi fel
mérés szerint 14 egyházmegye 111 egy
házközségében indult 1996 őszén gyüle
kezeti presbiterképzes. 11 egyházmegyé
ben volt egyházmegyei szintű képzés és 
1997 júniusában zárul már a főiskolai ke
retű presbiterképzes.

Ebben a tekintetben is igen jő  kezdc- 
menyczcsck. ötletek öltöttek testet, külö
nösen az egyházmegyei keretben működő
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képzésben van, ahol havonként! alkalmu
kon, van. ahol hétvégi konferenciai for
mában. van. ahol egyházmegye, szinten, 
van. ahol Icikcszköri keretben folyik .1 
képzés, van. ahol e /t a kettőt összekap
csolva. sőt még a gyülekezeti képzést is 
belevonva.

A prcsbiterkép/ést tárgysorozatira 
tűzte Zsinatunk is, és arról 1995 szeptem
berében határozatot hozott, de íogialko 
zott azzal u MRETZs is. és megbízták 
Szövetségünket a prcsbitcrképzés rend
szerének kialakításával

Nem mehetünk el az Isten iránti hálánk 
után szó nélkül amellett, hogy meg ne kö
szönjük azoknak a segítségét, akik ezt az 
ügyet elősegítették. így Gönció Sándor. 
Nagy István és ár. Papp Dlmos lelkipász
tor testvéreinknek, dr Cseh Lajos. dr. 
dudák Endre presbitertársamknak kell kö
szönetét mondanunk. Bizton sorolliatnánk 
meg több nevet is. de legyen ennyi elég. 
omúgyis legyen Istene a dicsőség!

M indamellett nem gondoljuk, hogy 
minden tökéletes és nagyszerű, ami a 
presbiterképzés terén történik.

M indenekelőtt a 111 gyülekezet alig 
egy tizede az összes gyülekezetnek, a 14 
egyházmegye alig több. mint a fele uz. 
egyházmegyéknek. Nem hisszük, hogy a 
több: helyen presbitereink olyan képzet
tek lennének, jól lehet sajnos tudunk olyun 
presbitériumról, amely nem tartja s/uksé 
gesnek képzését

A képzés színvonalát és tanalmát befo
lyásolja bizonyára az. hogy csak 60 gyü
lekezetben van legalább éves tematikája a 
képzésnek és csak 4 egyházmegyében van 
többéves (2 v. 3 éves) tematika

A főiskolai képzés kérdését minden
képpen felül kell vizsgáim, amit jelez az 
is. hogy új évfolyam kellő jelentkező hiá
nyában nem indult

Azt is látni kell, hogy or ismeret mel
lett a hit ébresztése legalább olyan fontos 
Éneikül a képzés nem válik sem az egyén, 
sem a közösség hasznára. Minden képzési 
alkalmon cvangélizációs szolgálatnak is 
kell lennie!

Hu az ismerethez nem párosul a hitből 
fakadó szeretet, az. hogy egymást különb
nek tartsuk, akkor igazuk lehet azoknak a 
lelkipásztoroknak, akik úgy vélik, hogy 
„már így is túl sokat tudnak" a presbite
rek. Ez uz érzés egyrészt az ismeret hiá
nyán alapul, ami Szövetségünk hibája.

mén nem tudtuk a lelkipásztor testvéreink 
egy részét felvilágosítani, hiszen elemi ér
dekük nekik is. hogy hitben járó. ismere
tekkel rendelkező presbitereik legyenek, 
másrészt a kétségtelenül tossz tapasztalat, 
ami a presbiteri gőgből származik, de 
nem hagyhatjuk szó nélkül 11 lelkészi 
gőgöt sem

Fontos felismerése volt a presbíterkep- 
zcsscl foglalkozó szakembereknek az, 
amit Gönczó Sándor testverünk tanul
mányútja alapján sikerült felismernünk: .1 
prcsbitcrképzés a nem-leik eszi egyházra- 
gok cs az egyház iránt érdeklődök képzési 
rendszerének alrendszere, ami túlterjed a 
Presbitert Szövetség hatáskörén, de a 
Szövetség számára, különös tekintettel az 
1999. december 3 l-i általános presbiteri 
usztújitásra igen fontos, hisz a  presbitéri
umuk megújítása hitben járó cs képzett 
gyülekezeti munkásokból, nem lelkészi 
cgyháztagokból történik majd F.z a kér
dés fontos része lesz az új elnökség mun
kájának. (Lásd munkatervi

2.3. Kiadványaink

Kiadványaink közül jóllehet igen sok ál
dást hordozón nem szólok a PRESBITER 
c. lapról, mert orrul külön jelentés szól.

Beszelnünk keli viszont kiadványaink
ról, ill azokról a kiadványokról, amelye
ket Szövetségünk támogatott

így elsőtenden dr Papp Vilmos: Légy 
kőszikla, ill. Krisztus jó  vitéze c könyvé
ről. Az 1991-ben megjelent Légy kőszik
la c. könyvből 3000 példány jelent meg 
és már csak néhány tíz  példány van, az 
1995-ben 2000 példányban megjelent 
Krisztus jó vitéze c. könyvből m ár egy 
sincs. Az utóbbival kívántuk elindítani a 
Presbiteri Kiskönyvtár sorozatot, de en
nek egyenlőre folytatása nem lett. Lnnék 
két oka volt: az anyagiak hiánya, ill. a 
prcsbitcrképzés m egindulása. Az első 
nem igényel m agyarázatot, az utóbbi 
igen A gyülekezeti presbiterképzésben a 
mcgiclcnt két könyvet kiterjedten hasz
nálják (26. ill. 13 gyülekezetben), azon
ban még sok helyen most tárgyalják vé
gig. m ert párhuzam osan foglalkoznak 
hitvallásainkkal is. A megyei szintű kép
zéshez viszont más jellegű kiadványokra 
van szükség: vagy megjelent könyveket 
használnak, vagy ternatikusabb (tan
tárgyhoz kötőttebb) fűzeteket készíte
nek, olcsóbban. Erre jó  példák az Észak 
pesti Egyházmegye füzetei Fz utóbbia
kat Szövetségünk támogatja azzal, hogy

vásárol belőlük, de a teljes kiadást nem 
vállalja.

A tahi konferencia Helvct Hitvallástól 
szóló előadásait ts ebben a sorozatban je 
lentettük meg. amit azért is tartunk fon
tosnak. m én 27 gyülekezetben a Helvét 
Hitvallás is a presbiterkcpzcs témája.

1995-ben adta ki Szövetségünk 
Kövesdi Kiss Ferenc: Még sutinak a ha
rangok c. m űvét Ebből meg mintegy 100 
darabbal rendelkezünk.

3. Szóvet$igimí(küls6 kapcsolatai

Szövetségünk külső kapcsolatai három 
irányba terjedtek ki:

a) A Magyarországi Református Egy
házzal cs a Magyar Reformálás Egyházak 
Tanácskozó Zsinatával vagyis az egy
házzal való kapcsolatra.

b) A református szövetségekkel és 
szervezetekkel való kapcsolatra.

c) A nem egyházi szervezetekkel való 
kapcsolatra.

3 I. Az egyházzal való kapcsolatunk

Természetesnek kell tartanunk, hogy vi
szonyunk jó. Ennek igei alapjai vannak, 
de megmutatkozik ez ilyen gyakorlati 
kérdésekben, mint Szövetségünk anyagi 
támogatása a Zsinat részéről, vagy a Du- 
namcllcki Egyházkerület cs a Ráday Kol
légium támogatása elhelyezésünk tekinte
tében, amit külön is köszönünk. Mar em
lítettük. hogy a Zsinat készséggel támo
gatta előterjesztésünket a presbiterkep- 
zésröl. A Dunamclléki Egyházkerület 
mellett a többi egyházkerülettel is felhőt 
len a viszonyunk, mind püspök, mind fő
gondnok tcstv ereink támogatták munkán
kat. még ha eltérő véleményük volt is 
egyes kérdésekben Fz azonban sohasem 
ment a kapcsolatok rovására

Az egyházmegyékkel és a gyülekeze
tekkel való kapcsolatunk már változato
sabb képet mutat: Vannak igen támogató 
egyházmegyék cs gyülekezetek, akik 
anyagilag is segítenek (pl. 11 Budahegyvi
déki F.gyház.kózség). vannak közömbö
sek, vagy annak mutatkozik. Nyílt ellen
állásba sehol sem ütköztünk, de a taglét
szám megoszlása is némi képet ad arról, 
hogy hol tartják fontosnak munkánkat és 
hol feleslegesnek, jó llehet nem várjuk, 
hogy az egyházmegyék toborozzanak ta
gokat nekünk.

Örömmel. Isten iránti hálával és az 
érintettek iránti köszönettel értesültünk
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arról, hogy u Dunamc’léki Egyházkerület- 
ben a választásokkal kapcsolatban fellob
bant vita kölcsönös megbocsátással cs 
megbékéléssel cn  véget. Szövetségünk is 
egy korábbi fázisban igyekezett erre, de 
akkor eredménytelenül. A tanulságát az 
ügynek abban látjuk az új vezetőségnek 
ügyelni kell arra. hogy fórumot tudjon te
remteni hitben járó  testvéreink nézetkü
lönbségeinek oldására, még mielőtt azok 
ennyire felforrósodnak, libben az új 
elnökségnek aktívabbnak kell lenni.

Hasonlóan jó  a viszonyunk n MRL l'Zs 
tömörült egyházakkal és az MRVSZ-szel. 
amelynek lúgja is Szövctsegünk.

Az MRETZs éppen munkánk nyomán 
alakított presbiteri bizottságot, amelynek 
vezetője jelenlegi ügyvezető elnökünk, és 
kérte fel a M agyarországi Református 
Egyházhoz hasonlóan a Szövetséget is. 
hogy a presbiterképzésnek legyen a gaz
dája. Erről az 1996. augusztus 2-i zsinati, 
ill az 19%. december 13-i zsinati elnök
ségi ülésen szamot is adott Szövetségünk.

.Az MRV’SZ debreceni közgyűlésén és 
a világtalálkozó minden rendezvényén 
Szövetségünk képviseltette magát, a 
presbiteri találkozókon szolgálatot is 
végzett.

Amint azt említettük, tahi konferenci
ánkra mindig meghívjuk a határon túli 
magyar egyházak képviselőit, de magunk 
is reszt veszünk határon túli konferenciá
kon. Örülünk, hogy területi szervezeteink 
(Zemplén) is terveznek ilyen kapcsolatot.

3.2. A református szövetségekkel 
ét szervezetekkel való kapcsolatunk

Az ilyen szervezetek közül elsősorban a 
Lelkészegye.túlettel építettünk ki kapcso
latot és látogattuk egymás rendezvényeit 
Reméljük, hogy- ez az új elnökségek ide
jén sem lesz másképp.

A többi szervezet közül a jWőxzővelség- 
gel és a Refixz-szc) van kapcsolatunk, de 
ezek még nem mélyültek cl

Szövetségünk vezetőinek erre már 
nem futotta ideje, ereje, de tudjuk, hogy 
helyi szinteken vannak kapcsolatok.

A különféle kegyesség! irányzatokat 
megjelenítő szervezetekkel igyekeztünk jó 
kapcsolatokat tartani Hogy ezek sem mé
lyültek el, ez a mi részünkről csak idő- es 
cróhiányon múlt. A partnereket arra kérjük 
viszont, hogy értsek meg: Szövetségünk 
tagiai között többféle irányzathoz tartozó 
tagok vannak, de igen sok presbitertársunk 
még messze van a hit világától Ezért
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mindnyájunk közös feladata, hogy ók hitre 
jussanak, m én éneikül munkánk semmit 
sem er Ha ebben segítenek minket, akkor 
hálásan megköszönjük és örömmel együtt
működünk. de azt ne várják, hogy egyik 
vagy másik látásmódot kizárólagosnak is
merjük cl. sót éppen ezt a kizárólagosságot 
szeretnénk elkerülni Rendszeresen reszt 
vettünk a Zsinati Iroda Missziói Osztálya 
által az egyesületek részére szervezett 
összejöveteleken.

3.3 A nem egy házi szervezetekkel való 
kapcsolatunk

Ezek nem nagyon kitctjcdtck. Az Ország- 
gyűlés által a társadalmi szervezetek ré
szére kiírt pályázaton elnyert 300 ezer Ft- 
ot ezúton is köszönjük. Amint azt 3 Szám
vizsgáló Bizottság jelentése tartalmazza, 
igyekeztünk jól felhasználni.

A korábban a Budapest IX. kerületi Ön
kormányzattal való kapcsolatunk 1996- 
ban nem működött.

4. J te  e £ n ö f ^  rmmJqíJa

Az elnökség teljesítette alapszabályban 
előirt kötelességeit. 1996-ban. a február 
17-i előző közgyűlés óta 3 kibővített és 2 
rendkívüli elnökségi ülést tartott. Általá
ban kéthavonta főtitkári értekezlet is volt 
Igyekeztünk ezeket úgy előkészítem, 
akárcsak a jelen közgyűlést, hogy az ülé
sen érdemi vitára nyíljon lehetőség.

Az elnökség elfogadta a Szövetség új
-  Szervezeti- cs Működési Szabályzatát 

Pénzügyi- és Számviteli Szabályza
tát és azt a Közgyűlésnek elfogadás
ra előtcíjcszti.

Az elnökség a legutóbbi közgyűlés ha
tározata alapján meghirdette felhívását a 
MRE valamennyi presbiteréhez, áldozat- 
hozatalt kérve tőlük, hogy legalább éven
ként 100 forinttal járuljon hozzá

közép- és főiskolások tanulmányi tá
mogatásához,
posztgraduális képzésben részt ve
vők és a határon túli magyar refor
mátus presbiterek konferenciai költ
ségeinek támogatásához

A kezdeményezést nem tekinthetjük 
sikeresnek, mert mindössze 54 ezer forint 
folyt be e célra. Ezért javasoljuk e mozga
lom lezárását és a meghirdetett feltételek
nek megfelelően 27 ezer forintot a négy 
egyházkerület, a Zsinat Iskolaűgvi Bizott
sága és a Szövetség képviselőinek részvé
telével osszák cl a református közép- cs
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főiskolás diákok közül néhánynak évvégi 
jutalomként A másik 27 ezer fonni kerül
jö n  a Presbiteri Szövetség tulajdonába, 
hogy abból az ezévi konferenciák határon 
túli magyar résztvevői költségeinek egy 
részei magara vállalhassa.

5. ö&sufogQUás

Ügy gondolja az elnökség, hogy a beve
zetőben foglaltakat a beszámoló igazolni 
tudta: az elmúlt öt év Isten csodája volt, 
amelyen csak Ót magasztalhatjuk, a hibá
kért és mulasztásokért pedig mi. az elnök
ség lagjai vagyunk hibáztathatok.

Ezért, és alapszabályban foglalt köte
lességénél fogva az elnökség benyújtja le
mondását. kérve a Közgyűlést, hogy vá
lasszon új elnökséget. Ugyanakkor tiszte
lettel javasolja a Közgyűlésnek, hogy 
azon tagjait, akik nem vállaltak jelöltséget 
az új elnökségbe, tüntesse ki tiszteletbeli 
tagsággal.

így b'agy Ferenc József elnököt és Ba- 
tiz Lajost, a Számvizsgáló Bizottság elnö
két. akik áldozatos munkájukkal segítet
ték Szövetségünk munkáját.

Befejezésül hadd köszöntsc a leköszö
nő elnökség a még ismeretlen újat az Út
mutató mm Igéivel:

...Ve tartsatok vissza, hiszen az Úr ize- 
rrneséssé tette utamat " ( I Móz 24.56)

.. Ne félj Pál. neked a császár elé kell 
állanod. és Isten neked ajándékozta mind
azokat. akik veled tannak a hajón Ezért 
bizakodjatok, férfiak! " (ApCsel 27.23-25).

fír. Ritoók Pál
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M E G H Í V Ó
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A MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖ V ETSÉG  1997. március 
8-án 10 érül kezdettel a Ráday Kollégium dísztermében tartja szövetségi 
közgy űlését, amelyre minden kedves tagját tanácskozás! joggal, a küldötte
ket pedig szavazati joggal ezennel xzeretettcl meghívja.

A közgyűlés javasolt napirendje a következő:

10.00 Megnyitó áhítat (Dr Füzesi Zoltán rákoscsabai lelkipásztor)
10.30 Elnöki megnyitó (Nagy Ferenc József elnök)
10.45 Szóbeli kiegészítés a főtitkári beszámolóhoz (Dr. Ritoók Pál 

főtitkár)
11.00 Szóbeli kiegészítés a Számvizsgáló Bizottság, ül. a Gazdasági 

Bizottság beszámolójához. (Batiz Lajos a számvizsgáló bizott
ság, ilL Csizmady Gábor a gazdasági bizottság elnöke)

11.10 A pénzügyi cs számviteli szabályzat. íll. a szervezeti es műkö
dési szabályzat előterjesztése, alapszabály módosítás

11.20 Hozzászólások az elózó előterjesztésekhez
11.50 Határozati javaslatok (Dr. Ritoók Pál főtitkár)
12.00 Ajclöló bizottság előterjesztése < Dr Ritoók Pál. a jelölő bizott

ság elnöke)
12.15 A választás lebonyolitása
13.00 Ebédszünet
14.00 Előadás Presbiteri szolgálat kétnyelvű egyházban (Dr. Érdé 

lyi Géza. a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinatá
nak lelkészi elnöke)

14 45 Hozzászólás (Asszonyi Árpád a Szlovákiai Református Ke 
resztyen Egyház világi elnöke)

15.00 A választási bizottság jelentése (Dr Ritoók Pál. a választási bi
zottság elnöke)

15.15 Köszöntések
15.45 Elnöki zárszó
16.00 A közgyűlés bezárása

J  PRESBITER
.1 Magyar Református Presbiteri hivataloi odŐMaki kiadványa.

Megjelenik ez évben hat alkalommal. A t/crkctztőbízattság tagjai: Dr. Boőofoy Géza. 
Or RHonk Z ifcnond  H egyiFüitóí Kinin, PjiAp Vtilmof VJ/ldÓ' Gyufa, Aövwpalak. U u iá . 
V/ltXe' S iM i felelős w rk rs /tő : fíékcíy Lajos; Trlr:te kiadó: 'Vagy Ferenc Jifa tíí 
S/Mtautőtég: Magyar RelomvSití Pnsbiletl Szövetség Irodáid. 109? BudapcM. R-ldav u. 2fl. 
leleten; 21B-0266 A lap a Imii rímen (fisban vagy telefonon n  megrendeli »eló. A/ egyfni pI6- 
firritei díj belföldre é%i >00. Fi, külföldié (a velünk határt*országokba! vt>. ft. curófM év a 
tengerentúl mát országaiba 10$. Ai  előfizetési díj csekken űzethető: .Magva' Reformáiut 
prcíbilr- Szövetség". Budapest. személyejen -i beflzohttÓ SzOvciteRjnk Irodájában. lapunk 
fenntartását szolgáló adományaikat i» köszönettel fogadjuk a ttárpát-medencc református 
gyülekezetei te  presbitériumai nevében! Készük a ‘typotircs* Kft nyomdájában. felelő* vezető: 
Kortes Cabor Kéziratai nem Amink meg te nem kitelünk visi/a így |*te<tAn> ára: 10>- ft.
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Uj év kezdetén
Adj új erőt Urunk 
Áldott szent kezdettel 
Megszentelt napokat 
Drága üzenettel.

Nevedben teljen el 
Minden hetem s napom. 
Vall ás tevő szívvel 
Teljen minden napont!

Jézust magasztaljam, 
Hordozzam szivemben. 
Egész éltemen át 
Járhassak kedvedben!

Fent. ha megláthatlak 
Szinröl-szinre Téged. 
Soha el nem múló 
Hála érte Néked!

Tiszta szivet Uram.
Adjál mindig nékem! 
Készen találtassam,
Mikor eljössz értem.

(Verse közlésével búcsúzunk 
Szövetségünk hűséges tagjától)

Szabados Gyula

Á LD O TT

HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET

KÍVÁNUNK
OLVASÓINKNAK!


