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A pünkösdi evangélium  öröm üzc- 
nciével köszöntöm  egyházunk kö 
zösségében a hat esztendős Presbi
teri Szövetséget, s  az  ö tödik c \  ét 
betöltött „Presbiter' c ím ű  lapjukat.

Az első  pünkösdkor a Teremtő 
l élek  hatalm a gyü lekeze tte  fo r
m álta  a Je ruzsá lem ben  egybese- 
rcglctt em bereket, akiken betelje
sedett a prófétai szó. Á tjárta őket a 
Lelek tüze. m ozgásba hozta a szi
vüket, rádöbben tette  őket arra. 
hogy az Isten akaratával szem be
szegült világért az A tya a legdrá
gábbat adta oda. A Lélek k im ozdí
totta őket érzéketlenségükből, le
győzte félelm eiket, elhitette velük, 
hogy a bűnbánatra  és m egtérésre 
ju to tt  ifjakat és véneket tud ja  és 
akar)a használni örökkévaló  terve 
m egvalósításában

A pünkösd  nem  m ás. m int a 
Szentlélek által fogantatott Fiú ha
talm as toborzása, sereggyűjtése a

maga szám ára. Sokféle „lélek" kö
vetel helyet m agának a világban és 
az é le tünkben . Kzért is fontos, 
hogy különbséget tudjunk lenni a 
lelkek között, s Isten I elkenek ve
ze tésére  m erjük  bízni é le tünket, 
gyü lekezete ink , egész anyaszent- 
egyházunk cs a terem tett világ éle
tét Isten Lelke úgy kapcsolódik a 
mi lelkűnkhöz, hogy bizalm at éb
resz t bennünk  m aga iránt. R áéb
resz t a rra . hogy  m it je len t Isten 
gyerm ekeinek lenni, m egszabadul
va a bűn  szolgaságából, felism erve 
azt a kiváltságot, hogy m it jelent 
K risztus örököstársának lenni.

De hogyan v ezet bennünket a 
Lelek? A Szcntiras tanúsaga sze
rint a Lélek m indig kiszám íthatat
lanul jö n  ebbe  a  világba, nem áll 
m ódunkban irányítani vagy befo
lyásolni az Ő  je len lé té t Ú gy is 
m ondhatnánk, hogy bejelentés né l
kül jö n  hozzánk, Bejelentés nélkül 
általában csak azokat látjuk sz íve
sen. akiket ism erünk, barátainkat, 
családunk tagjait. Isten Szentlelke 
nem ellenségként, nem  ism eretlen
ként. nem  rosszakaróként tör ránk. 
bizonyosak lehetünk benne, hogy 
javunkat akarja. í v é rt lehet könyö
rögni az Ő jövete léért, tudva azt. 
hogy az () je len lé te  képessé tesz 
bennünket a rra . hogy ki tudjuk 
m ondani az Isten akara ta  szerin ti 
szavakat, s m eg tudjuk cselekedni 
a K risztus követőihez illő cseleke

deteket A Szen tlé lek  á lta l adja 
m eg Isten az öveinek azt a szüksé
ges lé lek je len lé te t, am ivel az Ö 
örök akaratát itt és m ost fel tudjuk 
ism erni, s unnak m egfelelően tu 
dunk elm . A Szentlélek nem  azért 
jö n , hogy e lragad jon  bennünket 
ebből a v ilágbó l, hanem  azért, 
hogy  k iragad jon  az Isten tő l való 
távo lság , a félelem , a m agányos
ság m élységéből.

A Lélek által betöltött emberek 
tudnak m a is igazi lélekjelenlétről 
tanúságot tenni a gyülckezcicpités- 
ben, a m isszióban, az  evangélium  
teljes üzenetének m egszólaltatásá
ban és m egélésében.

A P resb iteri Szövetség  a M a
gyarország i R eform átus Egyház 
közösségében  arra  a szo lgálatra  
vállalkozott, hogy tudatosítsa tag
jaiban  a  presbiteri tiszt b ibliai-re- 
fo rm átori é rte lm ét, tanu lássa l és 
tanítással tegye alkalm assá a  pres
bitérium okat küldetésük betöltésé
re. Ez a szolgálat nem  válhat sab
lonossá. hiszen van olyan gyüleke
zet. ahol a presbitereknek van na
gyobb szükségük a buzdításra , 
van. ahol a lelkipásztort jó  em lé
keztetni arra, hogy tekintse a pres
bitereket valóban m unkatársainak. 
Az 1999-ben esedékes álta lános 
presb iteri tisz tú jitásra  tek in tve  is 
k iem elt fon tosságú  az  a sokrétű

(F o ly ta tá s a  2. o lda lon)
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(Folytatás az /  oldalról) PÜNKÖSDI IMÁDSÁGOK
m unka, am elyet egyházm egyék 
ben. egyházkerületi szervezeteiben 
végez a Szövetség, s am ellyel szá
m on tartja  a határon túl é lő  m agyar 
refo rm átus  p resb ite rek  gondjait. 
F.bben hasznos seg ítséget nyújt 
lapjuk, a Presbiter. Együtt könyö
rögve a Lelek erejéért, adjunk há
lát Istennek az elvégzett szolgala
tokén , s keljük az ó  áldását az el
következő esztendőkre, hogy gyü
lekezeteiben. presbitereiben, lelki- 
pászto raiban  egyaram  m egeleve
nedett M agyarországi Reform átus 
E gyházként lephessünk  át a h a r
madik évezredbe.

- 3 ^ -

l)r. Bölcskei G usztáv

‘M lTÓ LL'ELTQ  
SK L T L 'X J TfM fffEXf

1 fittől, hogy számira a Lekkgomíotala 
(lel es békesség fXpm 8,6).

2 fitto l, hogy a Lélek. szerint cl es iát 
f i a l  $25)

J. fittol, hogy termi a Lelef cpjuntüsei:: 
szeretetet, oromét. békességet, hosszú - 
túrest szívességet, jóságot, hűseget, 
szelídséget, merteífetességet f fa l  5,221

4 fittol, hegy a Leiek, vesesíi ót, nem mos
törvénynek vagy .vezérnek.* enged 
{(fal 5,18)

5. fittol, hogy tudja, m  a Lelek gondola 
la fkom 8.271

t  fittól, hoqij az i l r  Lelke á lta l J(ivi- 
vöt t * szabadságban el (2%or J, 17)

7. fittől, hogy Leiekben vet, s örök életet 
arat ((fal 0,8)

8. fittő l a bőidig ismerettől, hogy a Lelek 
áltál Isten gyérnek? (Kom 8,16)

4. fittól, hogy a Lelek kunijával, az Igé
ié! van feíjegyierkezvt. > azzal hada
ko zik  nem pedig méltatlan, tisztát a 
(an eszközökkel (L f  6,17)

10. fittől, hogy a szeiídseg Leikével kész es 
képes egymás terítenek, hordozására 
((fal 6,12)

a-íKjlK,

Uram! Áldott légy az 
Egyház születésnapjá
ért, Pünkösdért. Áldott 
légy. hogy Megváltónk 
leste ttz Egyház -  itt 
van közönünk. Nyisd 
meg egeidet, áraszd ki 
Lelkedet' Mennyet Oa- 
lamb. cgbó! jövő Tűz.
Istennek Lelke. jöjj. 
mert szivünk és az 
egesz világ békéden, 
beteg, közönyös Jöjj és 
Szállj rcám' Jöjj és zúgj 
végig az egész világon.
Egyházadon. Jöjj és ke
resztelj meg minket tűz
zel Hatalmaddal, erőd
del ragadj meg engem, 
ragadd meg egyházamat, hogy lehessek 
étt is. egyházam :s. az Igazság oszlopa és 
támasztéka, hogy magasra emelhessük a 
Krisztust, hogy mindenki meglássa, meg
ismerje és eljöjjön a Te Országod

Szentlélek Úr Isten! Jöjj mint harmat, 
csendes eső és termékenyítsd meg lelkc-

mei hittel, szeretettel. 
Vigasztalásnak Lelke, 
szállj alá. a sérelme* 
sziveket kösd be, > min
den hidegséget űzz el, 
ama mennyei szent tűz
zel. Ámen.

Szentlélek Isten! Te 
mennyei édes Atyánk
nak és a társunkká, ba
rátunkká és testvérünk
ké len Jézus Krisztus
nak Lelke vagy. Tölts el 
bennünket is Vigasztalj 
az egyedüllétben és 
gyászban, háturits ('élel
meink között. Emlékez

tess Jézus szavaira, és taníts szólni akkor, 
amikor számot kell adnunk hitünkről. Ta
níts hűséges társakká lenni, úgy vigasztal
ni egymást, ahogy te vigasztalsz. Tégy 
olyan határozottakká és bátrakká Atyánk 
akaratának cselekvésében, amilyenekké a 
tanítványokat tetted. Ámen.

A  H E I D E L B E R C I  K Á T É  
A  S Z E N T L É L E K R Ő L

•Is -5T. kérdés ig\ hangzik. Mit hiszel a Szemlétekről? I válasz pedig „Hiszem először, 
hogy Ő egyenlő, örök Isten az Atyával és a F iúval Másodszor, hogy ö  nekem is ada
tott. engem igaz hit által Krisztusnak és minden Ö jótéteményének részesévé tesz, vi
gasztal és velem marad mindörökké".

Hurik Károly kólémagyarázatában, ami: 1947 nyarait a bonni egyetemen tartott, eh
hez a válaszhoz megjegyzi; az Apostoli Hitvallás központ: üzenete annak harmadik sza 
kaszában hangzik lei t :  így.szól: Isten rum: akar rajiam kivid maradni, hanem bennem 
is akar lenni. O nekem is adatott Isten bennünk deus in r.obis! Minden újproieslantiz 
mus ellenére! De mit jeleni ez az ..() nekem is a d a t o t t F . z t  nem szabad statikusan 
félreértem Krisztus hitemnek alapja, még akkor is. ha az en hitem csa t pislákoló gyer
tyaláng. De hit. s ezáltal Krisztus minden jótéteményének részesévé válók Hit által 
i ewzuk át htcntől azt. amit nekünk is készített Hiszem azt is. hogy a Jézus Krisztusban 
rajtam kívül már adott (hiszen születésem előtt ezredévekkel Ő már mindent megtelt ér 
lem) vigasztalásnak is részese vagyok nő. az l kérdés-felelettel). Ez, pedig nem múló. 
hanem végérvényes történés mögöttünk, érettünk, a Szentlélek által

Ge/vld Meili svájci református lelkész pedig 1988 bari megtelem gyülekezeti káté 
magyarázatában rámutat Jézus személyében Isten velünk van, a Szentlélek altul pedig 
bennünk és közöttünk van. M m mi választottuk Krisztusi, hanem Ő választott minket 
•Jón 15.16/. Éppen így a Szentlelek sem a mi természetünkből adódik, s nem .. vallásos 
adottság' A pszichikai töltés még nem Szentlélek' Természetünktől fogva ugyanis mi 
magunkat áHittük a világ, a kegyesség, sőt imádságunk középpontjába. Szeretnénk kor
rektebbek. kegyesebbek és példamutatóbbak lenni mint a többiek. Ugyanakkor szenzá
cióra es csodákra éhezünk Mindez nem a Szemlélőktől jön A Szentlélek ajándéka nem 
egyszeri, v nem lehel időben behatárolni. Ő önmagái, nekem is adja". amikor csak Ő 
akarja. Ha hitemben meggyen gúlák szkeptikussá, öröm leienné, közönvrissé valók, az
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Egyházunk 
v e t  c m é n Y c s h e r t j  e i

A Budapest-Deli Egyházmegye pres
biteri csendesnapot tartott február 8- 
án a Baár-Madas Református Gimná
ziumban. Acsendcsnap fo témái isko
láink cs az értük vállalt szolgálatok. 
Az alábbiakban Takaró Mihály, a 
Dunamelléki Egyházkerület iskola- 
ügyi főtanácsosa előadásának legfon
tosabb részeit ismertetjük Presbiter 
Testvéreinkkel.

Az iskolaügy áttételesen életigen
lés. az. egyház holnapja. A református 
iskolák az egyháznak veteményes- 
kertjei. Iskolaügyünk egyben stratégi
ai kérdés is. Jelenünk ismeretéhez 
szükségeltetik a múlt ismerete. Az ál
lamosítás pillanatában. 1948-ban Ma
gyarországon az iskolák 62%-a egy
házi iskola volt. ma ez az arány 2,9%. 
A hazai libcrtinus tömegkommuniká
ciós médiák c tények ellenére naponta 
félretájékoztatják a polgárokat, suly
kolják a valótlant, miszerint az egyház 
agresszív módon terjeszkedik, már- 
már elfoglalták az allann iskolák sze
repkörét. Statisztikai mérések igazol
ják a manipuláció romboló hatását, a 
megkérdezett személyek az egyházi 
iskolák jelenlegi arányát 20%-ban be
csülték meg. A történelmi egyházak 
református, katolikus, evangélikus, és 
a zsidó hitközösség a jelenlegi ma
gyar költségvetésben 0,7 ezreléket 
képvisel Í z az összeg mintegy 4  mil
liárd forint, ez olyan csekély, hogy 
egy nagyobb kórház éves költségveté
si támogatásával egyezik meg.

Jelenleg 92 nevelési, oktatási intéz
ménye van a Magyarországi Refor
mátus Egyháznak óvodától főiskolai- 
egyetemi karig. A megoszlás az or
szág négy egyházkerületében nem 
egyenletes. A Duna vonalától keletre 
helyezkedik el iskoláink több mim 
90%-a, a Dunántúlon mindössze hét 
iskolaintézményúnk működik Fel 
Magyarországon alig vagy egyáltalán 
nem található református iskola A 
legnagyobb iskolafenntartó a Duna- 
mdléki Egyházkerület 36 nevelési in
tézménnyel. kó/el ugyanekkora a Ti
szántúli Egyházkerület

Az iskolatípusok megoszlása 
alap-, közép- és felsőfokú iskolák - 
szerint az óvodai és alapfokú iskolák 
létesítése a legsürgetőbb. Köztudott, 
hogy a legnagyobb hagyományai kö
zépiskoláinknak Sárospatak. Debre
cen. Pápa, Csurgó. Budapest, /ilah . 
Kolozs\ár. Nagyenyed stb. vannak, 
ezen a '90-cs társadalmi változás után 
a Magyarországi Református Egyház 
egyházpolitikája arra irányult, hogy 
alapvetően azokat az intézményeket 
szerezzük vissza, amelyekben közép
iskolai oktatás folyik cs a leg
könnyebb visszaállítani a megtört és 
szétszakított kontinuitást Ma egyhá
zunknak 19 gimnáziuma van, szinte 
teljes egészében sikerüli ..visszasze
reznünk'' történelmi középiskoláin
kat. (Államosítás elölt a M agyaror
szági Református Egyháznak 1246 
oktatási intézménye volt a mai 92-vel 
szemben így nézett ki a ..klerikalizáló 
Antall-kormány agresszív politiká
ja".) Visszajött Sárospatak, a miskolci 
gimnáziumunk, lőrökszcntmiklós, az 
ősi mezőtúri kollégiumunk, hódmező
vásárhelyi gimnáziumunk. A Duna
melléki Egyházkerülethez visszajött a 
híres kunszentmiklósi Baksay Sándoi 
Gimnázium, a kecskeméti kollégium, 
a kiskunhalasi Szilády Áron Gimná
zium. a fővárosban a Baár-Madas cs a 
Lónyay gimnáziumaink. Vadonatúj lí
ceumunk van Gödöllőn, ahol eddig 
sosem volt egyházunknak középisko
lája A katolikus püspöki székhelyen. 
Pécsett általános iskolánk és gimnázi
umunk cs kollégiumunk van Vissza
tért két híres ősi dunántúli kollégiu
munk. a pápai és a csurgói Középis
kolák tekintetében jól áll egy házunk -  
állapította meg Takaró Mihály főtaná
csos.

A tervekben szerepel Szentendrén 
egy középiskola cs kollégium beindítá
sa. hiszen Budapestről északra lévő te
rületeknek nincs középiskolája Tolna 
megyében cs Vértesalján szintén terve
zi egyházunk iskolák telepilését. Szak
munkásképzésben a dunavccsci isko
lánk jeleskedik, ahol gazdaasszony

A  H E I D E L B E R G I  K Á T É  
A  S Z E N T L É L E K R Ö L

(folytatást

azt /elemi. hogy elfordultam u Szentlélek 
áradásától. ..kikerültem a fúvó szelet, 
kitértem u Lélek befolyása elől. De Ö vár. 
hogy hívjuk Ó: útra. Azoknak adja óurna- 
gát, akik üresnek vallják magukat, akik 
koldusok Előtte. » ezt Neki mondják el 
egyedül Akkor megtörténik a csoda: 
megtapasztaljuk vigasztalását, velünk 
maradását, a Krisztus tavaival való fő- 
völkedés áldását és örömet

fleidelherg. Budapest

Békefy Lajos

képzés is folyik Nemcsak a hagyomá
nyos gimnáziumi oktatással kell fog
lalkoznunk, nyitni kell a szakközép- és 
szakképzőiskola típusok télé

A legrosszabbul az óvodai intézmé
nyekkel áll a Magyarországi Reformá
tus Egyház. Egyházunk új oktatási 
stratégiájának legfontosabb része az 
óvodai cs általános iskolai fejlesztés, 
hiszen az oktatási piramis fundamen
tuma e két nevelési intézmény, hogy a 
gimnáziumi és felsőfokú iskoláink is 
kiváló református embereket, értelmi
ségieket bocsássanak ki „viharvert" 
hazánk jövőbeli sorsának jobbítására.

Felsőfokú intézményeinkben: Deb
recenben. Nagykőrösön képzik refor
mátus tanítóinkat, Budapesten a 
Károli Gáspár Református Egyetem 
Bölcsészettudományi Kárán tanárkép
zés folyik. Kecskeméten állam- és 
jogtudományi képzés történik, és rö
vid időn belül ez év szeptemberétől 

a fővárosban. Újpesten kezdi el mű
ködését a nappali tagozatos jogász
képzés. Felsőoktatási struktúránk épí
tése befejezettnek tekinthető (Ahittu
dományi. teológiai képzés nem tarto
zik ebbe a szerkezetbe >

A legfontosabb és legégetőbb teen
dők az. óvodai cs elemi iskolai ügyek
ben várnak egyhazunk veteményes- 
kertjeinek gondozóira.

S zü le  Zsolt
presbiter
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GONDOLATOK A PRESBITERI 
MUNKÁRÓL

Isten szent kegyelme folytán napjainkban 
tónénik református egyházi életünk meg
újulása. intézményhálózatunk kibővülése, 
rendezvényeink sokrétűbbé válása Mind
ezek létesítéséhez es működtetéséhez 
egyre több munkáikét szükséges mert 
sajnos, ez a folyamat nem zajtalanul halad 
előre, hanem számos, nem várt akadály 
nehezíti meg. Bár a munka oroszlánrészét 
az egyházi alkalmazásban dolgozó lelki
pásztorok, nevelők, hitoktatók és más al
kalmazottak végzik nélkülözhetetlen az 
aktív presbitert munka is

Lnnék kapcsán két kerdes merül fel
I Kik legyenek presbiterek?
2. Milyen munkái végezhetnek a gyük- 

kezetekben a presbiterek''
! Kik legyenek presbiterek?
a) Elsősorban és mindcnekfelctt refor

mátus keresztyén hitű. istenfélő, példás 
erkölcsű, tekintélyes férfiak és nők. akik 
mind kiváló Ítélőképességükkel, mind \.i 
ját tevékenységükkel tudják a gyülekeze
tét segíteni

b) Létszám maradhat a régebbi, nagy- 
létszámú gyülekezetektől ..örökölt". 
40-50-00 fős presbitérium is. Igaz ugyan, 
hogy a nagyobb létszámú presbitérium 
nehezebben hívható össze - de az is iga/., 
hogy nagyobb tömeget „vonz" a gyüleke
zethez Azt pedig, hogv egyes gyülekeze
tekben miképpen kell csökkentem - csak
is az illető «> iilekezethcn szabad eldönte
ni. A legidősebbeknek a ..tiszteletbeli 
presbiter" cím adományozásával meg 
kell adni a ..nyugdíjazás" lehetőségét -  és 
helyűkbe újakat választani A tiszteletbe
lieket is meg kell hívni minden presbitéti- 
umi és gyülekezeti rendezvényre, s meg
hagyni szavazati jogukat csupán a jelen
létüket és munkavállalásukat nem kell el
várni

c) .-Ír aktív presbiterek között jó, ha 
van minél több fiatal, középkorú vagy új 
nyugdíjas férfi és nő Szerencsés, ha mi
nél több. meg aktivan dolgozni tudó szak
ember és értelmiségi van Igen jó lenne, 
ha mindenkinek volna cgy-két .presbiter 
tanítványa", cgy-két 18 év tölötti leány 
vagy fiú (gyermeke, unokája, „lelki gyer
meke"). akiket magával vinne a presbité- 
riumi, gyülekezett rendezvényekre és 
..M enetelné"  a presbiteri munkába így 
gondoskodhatnánk az örökünkbe lepő. 
egyházvezető utódokról! A legméltóbb 
fiatalok pár évi bizonyságtétel után el

nyerhetnek az ..i/júpresbiter" vagy „elő- 
presbiter" rangot. A pót presbiter elneve
zés a meglett korúak számára megmarad
na csak majd idők folyamán válthatná 
fel az ..ifjú presbiter"; ez. leimé a folya■ 
maki a presbiterre ncvclödcsnck.

dl A/ „ifjú presbiterek " aztán kötele
zően vennének részt a most kialakítandó 
presbiterképzésben, és csak ezután lehel
nének teljes jogú presbiterek. A most el
kezdett presbiterképzés gyülekezeti for
main tűnik a leghasznosabbnak és leg- 
mcgoldhatóbbnak

e) Minden presbiter, tiszteletbeli pres
biter. pótpresbiter és ifjú presbiter kapjon 
PRF.SBtTF.R! LAP-ot; egy szépen díszi 
tett. igei idézette! ékesített, nevet, szemé
lyi adatokat tartalmazó, aláírásokkal, bé
lyegzővel ellátón kartonlapot, amelyet az 
illető büszkén tehet okmányai közé 
(Karcagon ezt 1993-ban megcsináltuk; 
van. aki bckcretcztctte.)

2. Milyen munkát tegezhetnek n gyüle
kezetekben a presbiterek?

a) A presbiteri tisztség nemcsak illen
dővé. hanem kötelezővé teszt a templom
ba -átási, az egyházi életben, a gyülekeze
ti rendezvényeken való aktív részvételt, a 
szerény, szorgalmas, erkölcsös életet

b) A presbiteri megbízatás nem ítcló- 
mesteri szék nmelyen ülve csak bírálni 
lehet - . hanem komoly felelősséget igény
lőfeladat, amellyel a presbiter a gyüleke
zetért munkát vállal és végez

c) Az adakozás (perselypénz, járulék, 
adományok sth.) a presbiter elsőrangú 
kötelessége ugyan igen szükséges, hogy 
a szakmunka végzésére képes, tevékeny 
presbiterek a templom, iskola, óvoda, 
parókia fenntartásához saját szakmunká
inkkal is hozzájáruljanak így pl. a kőmű
ves a vakolatjavítással, a szobafestő a me
szeléssel, a bádogos az esőcsatorna-jasl 
tással. az ács kcrítcsjavitással. a villany
szerelő vezetek-, konnektor-javítással; a 
nevelő ifjúság; és gyermekmunkával, más 
értelmiségi tupszcrkcsztcsscl. clöadástar- 
tissal, testvérgyülekezet látogatásának 
szervezésével és vezetésevei, fény
képezéssel. szeretetvendégséggeI, ének 
kar szervezésével, betegek látogatásával, 
külföldi kapcsolatokkal, és igv tovább. 
Mindezek a gyülekezett élet erősödését 
szolgálták.

I)r. Fazekas Mihály
Kanag

V é fa y  ‘Tam as

A ‘i i S 2 m s s ‘É g

z j A l t

A z  érin t kezese^ pontjaiban  
á íf  a fr o n t,
am ikor a tisztessel} fa r it, 
am ikor zű rza va r csaíoí.

‘K i erifiet emberi, 
k i haíffiat szó t, 
am ikor szószegés 
mérgez,
s  v itá k b a n  mar.

h a ra n g o zz (étek, 
g y ú jts  tü ze t daí, 
fia csak a z  van, 
á fa  fetet p u sz tít 
s  már a z am jam éfibóf

gyertnefat,
N em zetü n k  jö ven d ő  
arcát összetöri, 
megöfi.

L étünkben  a z  erdők 
ö ssze v itá z ta k  
m ifar  

fö frobban t
a z  érin tkezésekpon tja  -  
m ikor a Kemz.et sírboltja  
m eghasadt.

’M arangozz létek, 
g y ú jts  tü ze t da ll 
'M ert fia nem  teszed, 
a 1\e m ze t S e t e  fia  f ü l

t IriUc-láM nemrég meg/eU-M . Áldás ét 
eró" rjuiil kóláéból. KmJia a Dumuu-ltéJu 
Reformálni £jiy*a.-ízn.ii-r Sn’rkti-tctu- 
/•apai Szabó György
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Emlékezetes presbiterek

Haszonclvű, materialista, ateista korban 
hozzá kellett edződnünk n gátlástalan ént 
bér- és népcllcncs jelenségek tömegéhez. 
A kérkedő kivagyiság pöffeszkedik. Lené
zik a becsületesen iparkodó! Az „csak" 
dolgozik. Aki pedig tesz is valamit a köz
jóért s nemcsak „sikerdijakra" speku
lál - . azt élhetetlennek, nem egyszer a gát
lástalanok ellenségének tekintik. Mar nem 
is tanítják azt. hogy ami ma szép, ami a 
közjót szolgaija, az mind hajdani jótevők 
áldozatos életének gyümölcse, s ajándéka 
nemzetünknek, egyházunknak. Petiül ver
seit egy csizmadia mester adta ki először. 
Ősi kollégiumaink, templomaink szemé
lyes áldozatból, kétkezi munkával, imád- 
ságns szeretctből épültek a koz javára.

Budapest legszebb református templo
ma, a Fasori hajdanán Vilma holland ki
rálynőről neveztek c fasort Laky Adolf 
hihetetlenül nagylelkű adományából épült 
fel. Laky Adolf „csak" egy iparos volt. 
Édesapja Laky Károly abban az időben 
telepedett meg Pesten, amikor a város 
még csak n Múzeum körútig terjedt. Régi 
Habsburg császári rendelkezés oltotta, 
hogy ..a katolikusok", azaz. protestánsok 
Pest városában letelepedhessenek A re
formkorban megszűnt c rendelet érvénye. 
Laky Károly az elsők között telepedett le 
a varosh3n. Arany- es ezüstmüves mester 
volt A szerveződő református cklé/si.i 
kurátora A Széna-piaci, ma Kálvin-téri 
templom még nem volt használatban, 
amikor fia: Adolf a szent keresztséghen 
részesült a purokia-ts épületben.

Adolf édesapja mellett tanulta ki a 
mesterséget. Maid Párizsban tanult to
vább. 1855-ben vette át apja műhelyét Ó 
már nemcsak mestere, de művésze lett a 
szakmának A következő fontosabb adato
kat Kovácsy Sándor Kálvin-téri főgond
nok cmlékbeszédcböl tudjuk, melyet 
1912-ben Laky Adolf halálának második 
évfordulóján mondott el Eszerint az 
1867-es koronázásra vele javíttatták ki a

I sérült királyi koronát Ő készítette a/i a 
két nagy méretű ezüstkazettát is. melyben 
az uralkodó párnak átadták a nemzet aján
dékait. Ennek nyomán igen sokan nála 
rendelték ékszereiket. Koós Judith művé
szettörténész közlése szerint rövid ideig 
maga is gondnoka volt eklézsiájának.

Élte csendes életét. Élete nyolcadik év
tizedében Itta be nevét egyháza történel
mébe. Ezt is úgy tette, hogy senki erről tu
domást ne szerezhessen 1908 április 25- 
én déli 12 órára magához kérette egyháza 
akkon fógondnokát. A meglepődött fokú- 
rábírnak 300 000 aranykoronát adott át 
hangtalanul egy kis írás kíséretében Egy 
úr, kt nevet nem akar/o megmondani fél 
kén  engem, hogy a mellékelt 500 000. 
koronái kézbesítsem a pesti református 
egy ház gondnokságának azon határozott 
kikötéssel, hogy ezen összeg csatollassék 
a Pesten 17-17/ kerületben építendő re
formátus templom alapjához, de más cél
ra semmi szín alatt sem szabad felhasz
nálni ezen összeget És ha ezen ajándék a 
nyilvánosságra nem hozatlk. számíthat az 
egyház arra. hogy hasonló célra jövőben 
meg jelentékeny összeg fog adatni " S ez
zel magára hagyta a meglepődött fögund- 
nokot Ő még fél egy előtt a bankba ért 
Kiderült, hogy ezen összeget két órával 
korábban Laky Adolf vette ki onnan. F.z. 
íz összeg lett a fasori templom építésének 
megalapozója.

Mivel a titok titok maradt - Laky 
Adolf 1910. október 6-.in elhalálozván 
vcgrendcletileg még majdnem egymillió 
aranykoronát hagyott egyházára. ( Akkori
ban egy tehén ára kb. 20 aranykorona 
volt. i Az összeg nagyobb hányada szintén 
a Fáson templom építését szolgálta Ki 
••ehb része megoszlott a zuglói templom- 
építés. a Bethcsda kórház, a protestáns ár 
v.iház. a budapesti, debreceni, pápai főis
kolák diáksegetyező alapítványai között.

Laky Adolf adománya a Fasori temp
lom építésének költségeiből 2\3 részt fe

dezett! Lehetővé tette a legkiválóbb mű
vészek közreműködését, nemes anyagok 
felhasználását- .Az ablakok Lurópa leghí
resebb üvegfestőművészének Róth Mik- 
.vőnak az alkotásai. A tervező és cpitó: 
Arkay Aladár a magyar szecesszió meste
re Mondhatná valaki: „Akinek van. ad
hat." Korunk tapasztalata: aktnek van. 
nem tolódik a közzel l aky Adolf joggal 
élhette volna fel mindazt, amit becsületes 
munkával kereseti ó  már nem éne meg a 
icmplom felszentelését. S arról sem tud
hatott. hogy mily' sok embernek jelentett 
áldásforrást e templom. Bizonyosan örült 
volna, ha u nagy evangeitzáciők után ha- 
zahórnpölygö embetek énekét hallotta 
volna: „Draga hír Jézus él' Most kegyel
me napja van Arcképét Deák-Éhner 
Lajos festette meg. A tcmplumkertben ál- 
iö bronz portrét az I. világháborúban fia
talon elesett Rault Béla készítette.

A Kálvin-tén egyház fógondnoka így 
fejezte be cmlékbcszcdét „Laky Adolf 
dele  elmúlt Egyházunkban az ö  nemes 
egyénisége örökké élni fog és nekünk /* 
lentől a: a forró kérésünk, hogy az ő  élete 
és munkálkodása u  jelen és a jövő nemze
déknek példaképpen szolgálton Hozzá 
hasonló embereket sokat adton a magyar 
hazának és református egyházunknak. 
Mert akkor nem kell aggtidni nemzetünk 

jövője felett, s hizlaltunk abban, hogy ha
zánk és abban a mi református Egyházunk 
hatalmas és nagy leend "

l'app Mlmos
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BETEG É VALAKI KÖZÜLETEK?
I.EI.KIG ONDO ZÁS SÚ LYO S RÉTÉG AGYA M ELLETT ID Ő S EM BEREK LÁTOGATÁSA

Isten népe nem „közönyég". hanem ..kö
zösség" Ez azt jelenti. hogy az eklézsia 
tagjai - az élő szetsczet módjára szerve
sen cs egymásra utáltán: öss/ctaitoznak 
Krisztus Urunk ezt olyan fontosnak tar- 
tottu, hogy - amint a Máté 25,31 -46-ban 
olvashatjuk mindenben cs mindenkor 
sorsközösscect (szolidaritást) vállal azo
nosul öveivel. „Bizony mondom nektek, 
amennyiben megcselekedtetek eggyel 
emez én legkisebb atvámíiai közül, énve- 
lem cselekedtetek meg "A  mulasztást ha
sonlóképpen tekinti az „utolsó ítélet" 
nagy vizsgája alkalmával!

Az emberséges tennivalók részletes 
felsorolásának egyik fontos tétele: .„..be
teg voltam és meglátogattatok "  főbb 
tehát ,i beteglátogatás, mint egyszerű ud
variassági tisztcsségtétel; igen bizony: is
tentiszteleti bzt megszívlelve kell tehát 
gyakorolnunk

Jól szervezett gyülekezetben elevenen 
működik u ..híradó szolgalat". A kurzctlá- 
togatók. irattcrjesztők, presbiterek, de ál
tálában az egyhaztacuk figyelemmel kise 
nk: ki miéit nem látogatja .i gyülekezeti 
alkalmakat - megsértődött valamiért'’ 
Újonnan költözött a területünkre cs még 
nem tájékoztatta őt senki a közösségbe 
kapcsolódás lehetőségeiről? -  Vagy talán 
éppen beteg?

Llsórcndbcn, természetesen, a lelki
pásztor tiszte és feladata a beteglátogatás 
kórházban éppúgy, mint kinek-kinck az 
otthonában, ü t  segítik -  olykor helyettesí
tik a gyülekezeti munkások, jószerivel a 
presbiterek. Nem nagy csapatban, hanem 
inkább párosáéul

Tájékozódni kell: vajon a beteg ken. 
igényli-c a látogatást, vagy elzárkózik

előle. Erőltetni semmiképpen sem szabad. 
Ha netán mégis (meggondolván magát)az 
utolsó pillanatban „visszamondja" a be
szélgetést ipcdig előzőleg még ő kérte), 
v agy álomba menüit (ami nagyon fontos 
az egészsége szempont jából), u világért se 
szabad „szorgalmazni" a „Iclkigondo- 
zást". Ilyenkor a hozzátartozókkal, csa
ládtagokkal - esetleg a másik szobában 
váltsunk néhány szót cs imádkozzunk. 
Hosszas bibliamagyarázat helyett egy- 
cgy jóeleve kiválasztott „helyen mondott" 
Ige beszédesebb és hatékonyabb, mint a 
böbes/édű kcgycskcdcs. Jo szolgalatot 
tesz cgy-cgy magunkkal hozott és emlé
keztetőül adott igevers, amelyet bibliaiéi- 
zón. képeslapon, a gyülekezet templomá
nak fényképen olvas(gnt)hatnak majd a 
házbcliek együtt a beteggel A látogatás 
kitűnő alkalom lehet az iratterjesztésre, 
vallásos traktátusaink, sajtótermékeink 
odaajándekozására Ilyenkot nincs helyen 
az adománygyűjtés, az üzletelés, a kiad
ványok árusítása

Ne feledjük, a betegnek 13 gondja, lég 
égetőbb problémája egészségi allapota. 
Türcímesen meg kell hallgatni a soks/ot 
nem is olyan „szórakoztató", aprólékos 
elbeszéléseket, panaszokat A megértő, 
együttérző hallgatás rokonszenvet éb
reszt. többet mond. mintha kioktató, ke
netes szólamokkal leckéztetné a lclkigon- 
dozó az illetőt. Gondoljunk csak Jób bará
tainak elrettentő példájára, akikre .i/i 
mondta nagy keservében a kínlódva szen
vedő: ..Nyomorult vigasztalók vagytok ti 
mindnyájan!" iJób 16.2)

Mielőtt beteglátogatásra indulnánk 
imádkozzunk, kérjük Urunk segítő ke
gyelmét! Olyan fontos ez. mint az orvos 
„bemosakodása" a műtét előtt És tájéko
zódjunk a betegség, a családi körülmé
nyek és egyéb fontos dolgok felől Leg
elemibb követelmény, hogy tudjuk a be
teg nevét. fS/erlölött visszás volt egy al
kalommal. amikor a lelkigondozó buzgón 
imádkozott Lajos bácsiért, közben a bete
get Károlynak hívták.)

Évezredes bölcsesség, megfigyelés 
eredménye kristályosult Igeve u Példabe
szédek 17.22-bcn: ..A vidám elme jó  or
vosságul szolgál, a szomorú lélek pedig 
megszáiáztja a csontokat. " A Krisztus kö
vetségében járó beteg látogató; jó hir vivő, 
tehát derűs, bizakodó leiek, akitől nem

idegen a vidámság sem. De a betegség, a 
szenvedés, kivált a halál küszöbén nem 
tréfadolog. Erre gondoltam, amikor lelki
pásztort naplómban lapozgatva fclidéző- 
dőn egy régi emlékem

... Mintha csak tegnap történt volna 
Meglátogattam u kórházban azt a főorvos 
asszonyt, aki annak idején a szanatórium
ban gyógykezelésemet irányította 
Négyszemközt akar veled bcszcln. s/óii 
u félje a folyosón - () nem tudja, milyen 
súlyos az állapota, vigyázz, kérlek, ne 
légy ..haiálmadár", mondjál neki inkább 
vicceket, vidítsd fel szegényt. A nagybe
teg lolcsillanó szemmel üdvözölt, aztán 
egykeitőre „ráten a tárgyra". István 
mondta nekem áldiagnózist mutatnak, 
megpróbálnak azzal hiteim, hogy nem so
kára felépülök De én tudom, hogy nem 
sokára meghalok. Mondja, mi vár rám? 
Megsemmisülök?.. Akkor mi éneimé 
volt ennek az egész életnek?! Maga hiszi 
a feltámadást? Mi lesz majd velem?

És cn akkor elmondtam neki egy gyer
mekkon élményemet. -  Először utaztam 
Pestre. Álltunk édesanyámmal a gyömrói 
állomáson. Ahogy Magiód fele néztem, 
riadtan láttam, hogy u sínek a látóhatárnál 
összeérnek. Hát akkor ott megáll a vonat: 
hogyan jutunk be Pestre?! Édesanyám 
meg biztatott. Ne félj, van tovább! Me
net közben meggyőződhetsz róla. hogy 
ami téged aggaszt, az csuk látszat ..vég". 
És én hittem édesanyám szavának és vé
gül is meggyőződhettem róla. hogy túl a 
szemhatáron, célba lehet érni... Akkor, 
ott a kórliá/j ágy mellett (a modell alap
ján) szóltam arról, hogy mi. hivő emberek 
„Iliiben járunk, nem látásban” <2Kunn- 
thus 5.7) Fs hogy „mi" lesz velünk a ha
lál után. nem tudom, de azt igen. hogy 
„KI" lesz velünk Jézus Krisztus, a szere
tet cs a feltámadás Ura, Aki helyet készí
tett ttékiink „ama mennyei hajlékokban". 
A nagyhcteggel együtt imádkoztunk Hoz 
za: kértük irgalmát, kegyelmét, segítsé
gét És a ..halál jegyese" megnyugodott, 
megbékélt szívvel, mosolyogva intett bú
csú!. a viszontlátás reményében

.A férje később természetesen megtud
ta. mi szerzett olyan derűs békességet a 
hitvesnek É.s ő is Jézusra nézett, amikor a 
koporsót a sírba eresztettek,

H exyi-F üsiös István
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„Üdvözlet a felvidéki presbitereknek"
A Magyar Református Prcsbitcn Szövetséget 1926-bun hivta 
életre a magyar reformátusságnok elhunyt, de haló poraiban is 
áldott vezére, dr. Baltazár Dezső debreceni püspök. Llctrc hívta - 
azért, hogy jelezze a magyar reformátussá gnak a tősgyökeres 
magyar népre támaszkodását. A mi egyházalkotmányunk a pres
bitériumon épül fel es a zsinatban csúcsosodik Tudjuk jól, hogy 
az egész gyülekezet szervezése é> vezetése más képet mutat, ha 
az ország presbiterei átértik a magyar református egyház, nagy 
céljait cs az egész magyarságnak teszünk szolgálatot, amikor a 
rctormutus lelki szabadsagot erősítjük. Az Országos Presbiteri 
Szövetség kiadja a ., Magyar Presbiter e lapját s ebben közi: 
irányításait, seregbe hivő szózatát, református cs nemzeti célok 
szolgálatára segítő útmutatását az egész ország számára Minden 
második évben sokezer presbiter részvételével országos presbi
teri konferenciát uut Debrecenben ( 1926). Budapesten ( 1927). 
Miskolc-Diósgyőr (1929). Debrecen (193I). Nagykőrös (1933), 
Sárospatak (1935), Székesfehérvár (1937) mmdmegannyi állo
másai és fokról-fokra való fejlődésének tanúi! 1934-ben meg
szervezte a Presbiteri Szövetség az Országos Református Lel - 
kész-F.gyesülettel együtt az első magyar református cgyházmü- 
vcszcti kiállitast Budapesten hatalmas sikerrel. Minden eszten
dőben egyházmegyénként megtartja körzeti presbiteri konferen
ciáit. ahol a központi kiküldőn is előadásával részint tájékozta
tási ad, részint útmutatást a nagy összetartás kifejlesztésére. A 
presbiteri konferenciák deklarációiban egyházunk legégetőbb

MAGYAR PRESBITER
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problémáit ennti cs nem egy alkalommal volt lehetősége a kül
földi protcstánti/mus képviselőit is vendégül látni, mert az egész 
külföld protestantizmusa mcgilietődvc ismerte cl. hogy a presbi
terek megszervezésében a magyar református egyházé az el
sőbbség.

l;bbe a szervezetbe, ebbe a munkacsoportba hívunk Titeket is!
Bocskay, Bethlen. Rákóczink hadai mikor Istenért cs szabad

ságén harcoltak, a Felvidéken vonultak végig. Hozzátok vissza 
ezeket a lobogókat, amelyekre írva van a szózat „Pro Dr a t i  h  
hertate! " Istenért és Szabadságért! Nektek, a próbát viselt cs a 
súlyos próbát kiállóit és az egyház és nemzet szolgálatában hű
séggel kitanott presbitereknek kcil felmutatnotok ezt a zászlót 
mindnyájunk előtt! Ls ez előtt a zászló clótl meg kell szégyenül- 
niök apró jelszavak, hasznot leső pártok, zcnc-bonás csoportok 
tarka-barka zászlóinak, melyeken feketétől a vörösig mindenféle 
s/ín feltalálható. Jeruzsálem földjére az igaz Isten imádlsát azok 
hoztak cl teljes tisztaságban, okik a babiloni vizek mellől jöttek a 
hosszú fogság nyomorúságából

Jöjjetek ezzel a tiszta lánggal s építsük együtt Jeruzsálem kő
falait'

Dr. Csibész Sándor

EMLÉKEZÉS
Szabolcska M ihály verse nyom án
Szabolcska Mihály 1861-ben születeti 
Ókécskéti (Pest megye). Párizsi és genfi teo
lógiai tanulmányai után a Fővárosi I apuk
ban tűnnek fel vénéi. Már mint híres költő 
foglalja cl ref. lelkészi parókiáját Felfalu- 
ban. 1892. Később Temesvárt lelkész. Meg
halt 1930-ban (Szerb Antal Magyar ltod. 
Tón. Magvető Kiadó, Budapest, 1972)

Országjáró hivatalos utam során találtam 
meg azt az emlékoszlopot, amelyen a felirat 
szerint: „Ezen a helyen állott az a ház. mely
ben Szabolcska Mihály 186: szeptember 
30-án született"

Ezt az emlékoszlopot el rongálódott vas
kerítés és gyom veszi körül u Kecske
mét - Szarvasi, ■l-l-es út 37. kilométerkőié
nél. a tiseakürti elágazd' közelében, a szán
tóföld sarkán.

llitár.saim és a közeli gyülekezetek f i 
gyelmét kérem, hogy legalább egy-egy cso
kor virággal álljunk meg az emlékoszlopnál 
és hajtsunk fejet a református lelkész-költő
re emlékezve. Az emlékoszlop és környezeté
nek rendbetétele még nemesebb tett tenne.

Ezzel a verssel cs ezt a verset újból átél
ve. emlékezem AI évvel ezelőtt elhalt szülé
imre. és Balázs Győző tanár urra. aki ezt a 
verset mcgtanittatia velünk Balázs Győző 
tanár ür a Miskolci Lévay József Reformá
tus Gimnázium vallástanára volt.

Dr. Gombos Miklós 
Budapest. Külső-Kelenföld

ÜMMEPI HARAMGSZO...
•Ünnepi harangszo, 
•l’agy a szivem vágya,

A z első sóhajom 
Szárnyra kiló zsoltár.

'Jla bevon, fűi bevisz ól ngya fokkal zengő.
Az- isten házába: A  te trónusodnál,
1 madsagonut en ‘AjMez csak szemem L'
Sofise' szedem szóra... ■fölemelnifélek-. •
‘Hosszú olvasóra! Én, parányifeteg!

'így-egy oszlop mellett, A  másodikkal ,r*g>
Mól az Isten lat csak. A  Jóidét bejárom.
■Behunyom szemem, hogy S  a mi kény, gyász csak van
Annál többet lássak■ 'ízen a világon:
S  o tt három halk. sóhaj Odavinni hozzad,
A z en buzgósagom. tjyujtom egy csomóba,
Összes imádságom.' Szivekgyogyüoja!

‘Mogy it h a m u d ifó a í  
Tőled mit kívánok? 
Mmácneígt lato.
‘Te tudod, ‘le. latod!
5  k f t  öreg szülőmet, 
Megáldod ezerszer, 

‘M in d  a két fezeddel!



8 PRESBITER 1997. március-április

Nem tudok :• forrást vedd kútról beszelni 
úgy. hogy ne szólnék előbb a samánaí 
szárazságtól és szomjúságról

Az Írás szerint Jézus Krisztus kétszer 
is járt Samária földjén: először akkor, 
amikor nem fogadták be Öt. mivelhogy 
Jeruzsálembe ment (Lk 9.51 53), másod
szor pedig akkor, amikor szintén Jeruzsá
lem felé menet Ő fogadta be az Öt be nem 
fogadókat (Lk 17.11 19). Történetünk 
szerint Jézus Galileáha akart menni, de az 
ó  útja. bárhol ss járt, mindig „Jeruzsále
men" vezetett kereszt ül

Samária földje, most Pánit, lakói 
ez a gyülekezet.

barnámnak gazdag történelmi rnultju 
van Már Jákob történetében találkozunk 
vele. Jákob, miután megszabadult í /sau
tó i. e/en a földön szabadult meg egy még 
nehezebb állapottól: ónmagától. Itt. a 
Jahhók révén történt meg a halálos küzde
lem, es itt történt az önmagától való meg
szabadulás is ..Nem Jákobnak mondatik 
ezután a te neved, hanem Izráelnck. mert 
küzdőnél Istennel cs emberekkel, és 
győztél" ( I Móz. 32,21-32). A győzelem 
örömére oltárt épitett. amelyet így neve
zett: ..Isten, Izrael Istene" (I Móz 33.20), 
ami Így is fordítható: Isten, a legyőzőnek 
Istene.

Hu Isten minket is legyőz, akkor
tí ma is a legyőzőitek Istene lesz

Nincs senki, nem is lesz senki soha olyan 
állapotban, hogy ne lenne szüksége a !c- 
győzöttségre. Lehet, hogy több évtizeddel 
ezelőtt volt mái az életedben egy ilyen 
legyőzetés. Ma nem lehetünk áldásosak 
úgy cgyün, ha ez. u legyőzőttseg netn vá
lik ismét valósággá szamunkra. Engedjem 
hát. hogy az Isten legyőzöttje legyek, 
mert az Isten a legyőzőnek Istene Ho
gyan történik ez?

Azt olvassuk, hogy Jézusnak Samánán 
keli áltaimennie. Súlyos sző ez a kell

Gahlcába az út valóban Samánán ai u 
legrövidebb, de ha egy zsidó adott vala
mit zsidóságara. kegyességére, egyáltalán 
nem ment ál Samánán. hanem széles ív
ben elkerülte ezt a tartományt, a félzsidó 
samantánusukat, okik pogányok voltak. A 
kerülő hoss/ahb, de könnyebb. Jézus a rö- 
videbbet választotta, a nehezebbiket 
Nem azért, mert ez az út rövidebb. de ne
hezebb. hanem inkább azért mert neki 
Samánán kell átmenme. hiszen ő minden 
kor azokat cselckszi. amelyek .íz Ő Atyjá
nak kedvesek (Jn 8.29).

Lz a kei! tehát nem földrajzi helyhez 
kötőn, hanem a szeretet, az üdvösségadás 
kényszere. A/i jelenti. hogy szive, mint a 
eitera sir Moábcrt! (fezs 16,11) Szive mint 
a eitera sir Samáriáért! Szive mim a citcra

sir ezért a gyülekezetért! Szive mint a ci- 
tera sir etted cs értem' Hogyan tudjunk mi 
sim: mások szabadulásáért, amikor még a 
>aját népünk szabadulásáért sem tudunk 
sirm' Hogyan tudjunk sírni a románokért, 
amikor meg a magyarokéit sem tudunk 
sirm. mint i eitera! Hogyan sírjunk az el
lenségünkért. amikor még a mi népünkért 
sem tudunk zokogva zokogni!

Kell Távolságokat legyőző kell Sza- 
lézi Ferenc. Kálvin iskolatársa is meghal
lotta a küldő szót: Kínába és Japánba kell 
vinni az evangéliumot. Egy társával, min
den háttéri biztosítás nélkül indult útnak, 
csak n szivében égett a szent tűz. A Góbi 
sivatagban vánszorogva, ésonttá-bőrre so- 
ványodva csak egy könyörgés tarthatta 
életben: „Uram, lelkeket adj nekem és 
minden egyebet vegyél el tőlem' Uram, 
add nekem Japán népét, add nekem Kína 
népét más nem érdekel"

Amikor c jegyzeteket írogattam, nyílt 
az. ajtó é* a feleségem elegánsan, moso
lyogva. csinos csészében párolgó, illatozó 
kávét tett az asztalomra. Elvezette! szut- 
csölgctni kezdtem. És akkor a lenti gon
dolatok és a kávé utam vágyam, kénye- 
lemszcretctem találkoztak bennem 
mcgítélócn Vajon nem vagyok-e én szür
csölgető tanítvány?

Sem vagyunk-e szürcsölgető egyház.
lelkipásztor, vagy bárki más?
És közben Samária pusztul.

Valaki megírta, ha jól tudom Kitántorgá 
egyház ciincn az Amerikába kivándorolt 
magyarok történetet Ma mar nem annyira 
Amerikába tantorgunk ki. hanem tudjá
tok. hova? A temetőbe A Kiralyhágó- 
mellckt Egyházkerület területén évenként 
egy e/er lelkes gyülekezet pusztul cl. Ma
gyarországon évente egy 30 000 lakosú 
város tántorog ki a temetőbe. Jó lenne, ha 
ezen mindenki elgondolkozna Nem kön
nyű kimondani, hogy még ebben a ki tán
torgó állapotunkban is nagyon gyakran 
..hazugsággal gyógyitgatják az én népem 
leányának romlását" (Jer 8.11) Mert nem 
az a teljes igazság, hogy „szüljetek ma
gyar anyák!”, hanem: ..Térjetek meg. ma
gyar apák! Ismerjétek meg Krisztust, a 
Szabaditól, magyar fiatalok, lányok és 
fiuk’ Mert mirajtunk senki más nem segít
het" És ezt a beszédet az én népem nem 
szereti Jézusnak ezért is át keli mennie 
Sámánén. Azért is. mert egyre inkább 
samáriai állapotban van a világ szetbomló

O M J A S ”
Olvasandó:

kcrcsztyénsége Ma már ez a központi 
kérdés túlnőtte a felekezeti falakat. Révai 
teológiai tanár testvérünk így fogalmazta 
ezt meg „A kcrcs/tyénscg önpusztltása- 
nak legyőzése a mai probléma”

....... I magyar református népnek
az a baja. hogy a bűnei következményeit 
siratja, de nem tud sírni a bűnei m ia tt"

Fz u kell ma már nem kevésbé kel!. 
mint a XVI. században, a reformáció kez
detén Ez a keli uz. amelyet Pál így mond: 
..mintha Isten kérne miáltalunk: Krisztu
séit kérünk, bcküljclck meg az Istennel" 
(2Kor 5.20) F.s nem kevesebb ennek a 
felhívásnak az üzenete, ereje, tartalma és 
időszerűsége annál, hogy mi azért va
gyunk itt. hogy uz Istennel megbékéljünk 
és elfogadjuk az Ő Fiában felénk nyújtón 
békejobbját

Már a XVII század óta ismer, az a 
gondolat, hogy a magyar református nép
nek az a baja. Iwigy a bűnei következmé
nyeit siratja, de nem tud sirni a bűnei mi
att. Hányszor jártuk azt az utat. testvére
im. amellyel kiérdemeltük és kivívtuk Is
ten ítéletét!

Mi azért vagyunk in mindenek felett, 
hogy bűnbánótól tartsunk, .\emc\ak 

magunkért, hanem másokért is.

Ha nem tudunk bocsánatért esedezni, ha 
nem tudunk eléggé bűnbánótól tartani 
magunkért, akkor tartsunk bünbánatot né
pünkért. uz anyaszentegyházunkert. Ki 
tartsa a bünbánatot, ha nem d? Tartsunk 
bűnbanatot a keményszivfiekért. az clvc- 
szenekétt. Mi tartsunk bünbánatot, mi sír
junk. ahogy a citcra sír. Papok, sírjatok az 
oltár és tornác közön! Ti. hívők, sírjatok a 
mi népünkért, sírjatok a mi egyházunkért, 
mint a eitera' Jeremiás világosan látta u 
pusztulást, az Ítéletet, de nemcsak látott, 
hanem sírt is (Jer 9.7-211 Ő mondja: 
..Még szőlőket plántálsz Satnána hegyén"
(Jer 31,5). Tudjátok, kik ezek a palánták?
Ii vagytok, akik hisztek! Tisztesség azért 
néktek. akik hisztek.

..Meri a forrást nem lehel elválasztani 
az oltártól, az oltárt sem a forrástól.

Mihelyt a kettő elválik egy mástól, 
egy történelmi emlékmű marad csupán."

Barátaim. Jézus ott ül a forrás mellett.
A forrás a forrás mellett A földből fakadó 
forrás a mennyből fakadó mellett. A for
rás megvolt, Jákób neve is megvolt, de 
hová lett az oltár az évszázadok során, 
hogy pusztán csak n Jákob neve maradt
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A S ró  vétség 199? március 8-án. Budapesten, u Ráday Kollégium dísztermében tartott 
közgyűlése Dr. Füzest Zoltán rákoscsabai lelkipásztor áhítatával nyílt meg. A Nchémiás 
könyve 1 res/c alapján tartott igemagyarázat a presbiterek mai felelősségéről szólt.

A közgyűlést amelyen 8? küldött és mintegy 80 tanácskozási joggal megjelent tag 
vett reszt Nagy Ferenc József elnök nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyozta a hit. a 
hivatástudat és .i hazaszeretet hármasságát, de ennek párosulnia kell a misszióval, a mű
veltséggel és a minőségi munkával is.

Az elnökség beszámolójához cs a határozati javaslatokhoz Dr Ritoók Pál fűzött szó
beli kiegészítést A Számvizsgáló Bizottság beszámolóját Battz Im/ m , a Gazdasági Bi
zottságét Csizmádé Gábor terjesztene elő. Az Alapszabály-módosításra, a Szervezeti es 
Működési Szabályzatra, valamint a Pénzügyi és Számviteli Szabályzatra vonatkozó 
előterjesztést Dr. Papp Emil adta elő

Az előterjesztésekhez Sörös Zsigmortd, Kiss József. Dr. l ányi Jenó. Dana Gábor. 
Békefv Lajos, majd délután még Pangó Bertalan. Dr. Judák Endre. Bálintné Dr Matyií 
Csilla és Szabó Dániel szóltak hozzá.

A határozati javaslatok elfogadása után a jelölő-, ill választási bizottság beszámoló
ját Dt. Ritoók Pál, a bizottság elnöke adta elő. Lzután lefolyt a tisztújító választás, 
amelynek eredményét Dr. Ritoók Pál ismertette az ebédszünet után. (A tisztikar névso
rát az alábbiakban közöljük.> Az újonnan megválasztott tisztikar nevében Bulla Tibor 
elnök mondott köszönetét. Köszöntötte i magukat újra jelöltetni nem kívánó cs a köz
gyűlés által tiszteletbeli elnökségi taggá választott tisztségviselőket: Nagy Ferenc Jó
zsefet és Batiz Lajost, akik ezt megköszöntek.

A közgyűlés nagy érdeklődéssel hallgatta meg Asszonyt Árpádnak, u Szlovákiai Re
formátus Keresztyén Egyház Zsinata világi elnökének előadását a kétnyelvű egyházban 
való szolgálatról, annak gondjairól cs örömeiről.

A közgyűlési Bállá Tibor szavai cs közös éneklés zárta be.

S zö v e ts é g ü n k  t isz ts é g v is e lő i
lr országos elnökség és bizottságai az 1997. március H-i választás alapján

I S T E N
János 4,1-15

meg? Nos, testvéreim, örömhírt mondok: 
megkerült az oltár! Mo$t ismét egymás 
mellé került a kettő. Mert a forrást nem le
hel elválasztani az oltártól, az oltárt sem a 
forrástól Mihelyt a kettő elválik egymás
tól. egy történelmi emlékmű marad csu
pán Aztán járhatunk, új szóval zarándo 
kolliatunk egyik emlékműtől a másikig, 
egyik szobortól a másikig, de egyik sem 
oltja szomjúságunkat. Mert csak akkor 
van elet. ha ott van mellette az oltár. Amit 
az Isten egybeszerkesztett, ember szét ne 
válassza.

Téged az Isten egy beszerkesztett
Jézus Krisztussal, ne válaszd hat szél.'
A népünket egybeszerkesztette az Isten 

a Fiával, ne válasszuk szét!

A nyaszentegyházunkat egybeszerkeszt?* 
te az ő drága Fiával, ne válasszuk szét. 
mert belepusztul a forrás! Nem élhetünk a 
múlt emlékével, szükségünk van a Forrás
ra. hiszen csak egyedül ő  tud megviditum 
bennünket a saját magunk okozta vérfür
dőktől. Mert naponta vérfürdőben elünk 
Hu bűnös kívánsággal asszonyra tekin
tesz. az. már vérfürdő. A hetedik parancso
latot úgy is lehet olvasni: aki Dinara te
kint gonosz kívánságnak okáért, az vér
fürdői rendez l IMoz 34.13). Az irigység, 
a gyűlölet, az egymás megs/ótása. hívők
nek hívőkkel való veszekedése is az.

Jézus Krisztus halálos fáradtan ül a 
kórnál Majd jön a hat óra. amikor a lég 
melegebben eget a nap, amikor egészen 
eltikkad az ember Keresztre feszítésekor 
hat és kilenc óra között sötétség borult az 
egész fűidre (Mt 27.45-46). F.s szintén 
hat óra táján micsoda érthetetlen talál
kozása ez az időknek! ott a kereszten azt 
kiáltotta. .jSzomjúhozom" (Jn 19.28) Lz 
a halálos szomjúság. Az Isten emberré 
lett. bűnné lett, megfáradttá lett. hogy el
vegye » mi fáradságunkat. Szomja lett 
azért, hogy kielégittessék a hit szomjúsá
ga Szomjúhozik reánk, hogy megtar
tassunk. Ne hagyd válasz nélkül ezt a 
szomjúságot! Mondjuk mi :s neki Jézus 
Te világ Megváltója, elbukottak. legyő
zőitek líra cs Királya, cn ts szomjűhozlstk 
téged, hogy megtarthass' Ámen.

ytrgieUmt az rrJélvi ,.K u túk/ir '  . lap IV97 ,*
' . m . A J '  tcffMX'í Kattan ár

Elnök: Bulla Tibor
Főtitkár: Dr. R:toök Pál fa főtitkári tiszt 

végre a tisrtú/itás az I99N évi közgyű
lésen lesz esedékes az Alapszabály ér- 
leimében/

Missziói titkár: Vándor Gyula 
Elnökségi tagok: Húsz Sándor. Dr.

Ritoók Zsigmond, Szabó Dániel 
Jogtanácsos: Dr Papp Emil 
Gazdasági bizottság: Dr. Judák Endre 

(elnök). Dr. Fazekas Mihály. Kónya 
Balázs

Etikai bizottság: Dr. Lcvay Bolond (el
nök), Csufor Péter, Dr. Sárközy Eszter

A területi szervezetek elnökei, alcímükéi 
és titkárai:

B.ÁO S-KISkl'NS ÁGI EGY HÁZ
MEGYEI I ERCl.E 11 SZERVEZET: 

Elnök: Pál Jenő Alelnöki Húsz Sándor 
I itkár: Mező Gábor

BÉKÉSI KM.-IT.SZ.:
E.: Béres István A.: Márkus János 
T.: Tasnádi Jolán

BORSOD-ABAÚJI EM.-I T. S7_:
F.: Fenyvesi Ferenc A.: Angyal Gábor 
T.: Tóth Istvánná

BP.-DÉLI EM.-I T. SZ.:
E.: Vándor Gyula A.: Szilágyi Sándor 
T.: Somogyi István

BP.-ÉSZAKI EM.-I T. SZ.:
E. : Dr Szabó Mihály A.: Mumyák
Lószlóné T.: Dévai Jó/sa Gábor

DEBRECENI EM.-I T. SZ.:
F. : Dr Lévny Bolond A.: Bordán
Sandomc T.: Dr. Bcrccz István

DÉLPESTI EM.-I L SZ.:
E.: Kőhegyi István A.: Gados Pál 
T.: Váczi Gábor

EGERY'ftl.GYI EM.-I I.SZ.:
E.: Pintér Elemér A.: Dósa Károly cs 
Győrit József I.: Szabó Kálmán
Pénztáros: Marton Sándor

ÉSZ AKI'ES 11 EM.-I I SA:
E.: Dr Bodoky Tamás A.: Pető Gábor 
T.: Fehet Jánosne

NAGYKl NSÁGI EM.-I T.SZ.:
E.: Dr Fazekas Mihály A.: Tapasztó 
Szabolcs T.: Dr. Bánhalmi Árpád

id. Visky Ferenc
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K Ö Z G Y Ű  L É S IS zö v e tsé g ü n k

Az országin rlnökxég ás hizotlságtii az 
1997. márciu s S-i választás alapján

IIS Z Á M  I I I I.K.-I T.SZ.:
K.: Dr Bodnár Ákos
A.: Dr Veress László I'.: Nagy Lajos
Számvevő: Deák Csaba
Pénztáros: Torma Károly

VÍ'.RTKSAI..IAI F.M.-I T.SZ.:
K.: Magyary Béla 
A.: II). Keresztes Sándor 
T.: Kovács Bcla

ZEMPLÉNI 1 W.-l I. NZ.:
F..: Sohajda Pétéi A.: Dakos János 
T.: Parajos I ibor

KÖZGYŰLÉSI
HATÁROZATOK

F i 997. A Vlagyar Református Presbi
teri Szövetség kinyilvánítja, hogy a Szö
vetség politikai pártoktól független, azok
tól támogatást nem kapott, országgyűlési 
képviselőjelöltet az 1994. évi választások 
alkalmával nem állított, nem támogatott 
és mindezr a jövőben sem kívánja tenni. 
Ezért Alapszabályát a következők szerint 
módosítja, ill egészíti ki;

a. Az Alapszabály IV. fejezetének je
lenlegi elmét: A Szövetség jogképessége 
és képviselete, módosítja a következőkre: 
IV. A SZÖVETSÉG JOGKÉPESSÉGE, 
FÜGGETLENSÉGE ÉS KÉPVISELETE.

h. A IV fejezet .1. pontjának számozá
sát IV. 5. pontra változtatja.

c. A IV fejezel 3. pontjául felveszi a 
következőket A Szövetség politikai pár 
toktól független, azoktól támogatást nem 
fogad el. országgyűlési képviselőjelöltet 
nerti állít és nem támogat

d. A IV fejezet 4 pontjául felveszi a 
következőket A Szövetség a magyarság, 
ezen belül a magyar refoimátusság Ügyé
ért megkülönböztetett felelősséget érez

2.Í997. Az Alapszabály I 6 d. pontját 
a következő szöveggel kell kiegészíteni: 
Az előzőek érdekében konferenciák, kép
zés cs továbbképzés szervezése, a presbi
terek tájékoztatása < eddig az eredeti szö
veg). továbbá alap-(cclltcvckcnyscgkcni 
képzési (oktatási) segédanyagok cs idősza
ki kiadványok kiadása önköltségi alapon.

3'1997. Az elnökség 1991-96. évi 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja

4.1997. Megbízza az elnökséget, hogy 
vizsgálja meg. miként lehet tagjai között 
azokat megtartani, akik kizárólag anyagi 
okok miatt kényszerülnek a Szövetségből 
kilépni Felhatalmazza az elnökséget, 
hogy erről határozatot hozzon és a tett in
tézkedéseiről a következő rendes közgyű
lésnek számoljon be. Ennek érdekében is

bár ajánlja, hogy a Szövetség minden 
tagja vásárolja meg a l’RLSBl I ER c. lo- 
pot. de változatlanul lehet az is tag. aki 
tagsági diját megfizeti, de a PRESBITER- 
rc nem fizet elő. Ugyanakkor felhatal
mazza az elnökséget, hogy hívja fel ismét 
1997. június 30-tg azon tagjait, akik sem 
1995-ben. sem 1996-ban nem fizettek 
tagdíjat hogy azt 1997. szeptember 30-ig 
rendezzék. Ellenkező esetben őket kilé
pettnek tekinti

5/1997. Örömmel üdvözli az 1996-ban 
és 1997-ben megalakult új egyházmegyei 
területi szervezeteket, úgymint

a vértesaljait. - a zemplénit.
-  a békésit. a nagykunságit
-  a debrecenit. a délpestit 

a bonsod-abaujit.
Létrejöttüket cltsmcn és megerősíti. 

Egyidejűleg kimondja a dunamclléki és a 
tiszaninncni egyházkerúleti szervezet 
megszűnését.

Megerősíti a bács-kiskunsági. az 
északpesti, a Budapest-Északi, a Buda 
pest-Deli. az egervölgyt egyházmegyei 
területi- cs a tiszántúli egyházkerületi 
szervezetben lefolyt tisztújitás eredmé
nyét A területi szervezetek tisztikarának 
névsorát a PRESBI TER c. lapban közzé
tenni rendeli.

6/1997. 1 elhívja az elnökséget, hogy a 
prcsbiicrkcpzés kiterjesztése ügyében 
minden tőle telhetőt kövessen cl és igye
kezzék a jó  tapasztalatok cltctjesztésérc. 
Hívja fel a Magyarországi Református 
Egyház figyelmét a nem-lclkcszi egyház- 
tagok és a kívülállók képzésének fontos
ságára. Ilyen értelemben támogatja az e 
tárgyban tartandó nemzetköz: konferencia 
megrendezését és a Magyar Református 
Egyházak Tanácskozó Zsinatában a pres
bitert bizottságban való tevékeny részvé
telt. Mindazoknak, akik ez ügy ben hatha
tósan tevékenykedtek, köszönetét mond

7/1997. Változatlanul fontosnak tartja, 
hogy a Reformátusok Világszövetsége 
debreceni nagygyűlésének témájában 
megismerje a magyar küldöttek vélemé
nyét és azt. hogy ez ügyben a ncm-lclkc- 
sz: egyhá/tagok is kifejthessék vélemé
nyükéi. Kezdeményezze az elnökség, 
hogy az RVSZ-en helül a presbitert mun

kává! kapcsolatos szervezet alakuljon ki 
í zzel összefüggésben kívánatosnak tartja, 
hogy az európai országok hasonló presbi
teri szövetségeivel kapcsolatfelvétel jöj
jön létre Támogatja azt a kezdeménye
zést. mely segíti a MRLTZs ün. második 
generáció bizottságának munkáját.

8'1997. felhívja az elnökséget, hogy a 
jövőben aktívan segítse az egy házon belü
li viták békés mederben történő lefolyta
tását és munkálja a valódi békességet.

9/1997. Örömmel állapítja meg. hogy a 
PRESBITER c. lap eddigi 5 évfolyama ál
talában jó fogadtatásra talált, amit az is je 
lez. hogy 1997-ben 4000 példányban cs 6 
számban jelenik meg. Ken tagjait és terü
leti szervezeteit: segítsék elő. hogy vala
mennyi példány gazdára találjon. Isten 
iránti hálája mellett köszönetét fejezi ki 
Békefy Lajos főszerkesztő faradságot nem 
ismerő áldozatos munkájáén, valamint 
azért ii kötelességeket messze túlhaladó 
kedvességért cs szerétéiért. amellyel a 
Typopress K ft. élén Kovács Gábor igaz
gatóval a lap nyomdai munkáit végzi.

10/1997. Az 1997 évi mur.katervct el
fogadja az alábbiak figyelembevételével:

a. Kiemelten fontos feladatnak kell te
kinteni az evangéltzáció feladatát mind a 
jelenlegi, mind u jövendő presbiterek kö
zött, hogy 1999 Őszén az egyházközsé
gek élő hitű presbitereket tudjanak vá
lasztani.

b. A ncm-lelkés/i egyháztagok foko
zottabban vegyenek részt az egyház 
missziói feladatának megvalósitásaban a 
közélet területén

c. Fontos, hogy a hitebresztés mellett 
az erkölcsi kérdések is teret kapjanak a 
lelki munkában, mer? a törvény (a Tízpa
rancsolat I a Krisztusra vezérlő kalauz.

d. A Szövetség megismertetése, a szer
vezetek közötti kapcsolatok, de legfőkép
pen u misszió érdekében fel kell használni 
a korszerű technikát.

c. Felhívja a terűiét: szervezeteket, 
hogy április 30-tg készítsek cl munkater
vüket cs juttassak cl a Szövetség központ
jába.

11/1997. ,.\ Szövetség 1996. évről szóló 
zárszámadását elfogadja a következőkkel

a. Az elnökségnek cs az illetékes tiszt 
ségvisclőknck cs munkatársaknak i fel 
mentést megadja.

b. Köszönetét fejezi ki mindenekelőtt 
a MRE Zsinatának, de mindazoknak. így 
a Budahcgyvidcki Egyházközségnek, 
akik Szövetségünket anyagilag is támo
gatták.
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H A T Á R O Z A T O K
c. Köszönetéi fejezi ki a Magyar Or

szággyűlésnek a Szövetség tevékenységé
hez nyújtott támogatásért.

d. Köszönetét teje/: ki a tagságnak, 
hogy általában fegyelmezetten tett eleget 
fizetési kötelezettségének és ezt a jövőben 
is ken.

12.' 1997. A Szövetség 1997. évi költ
ségvetését elfogadja a következőkkel:

a. A költségvetés számításának megfe
lelően 1998 évi közgyűlésig 3 tagdíjai 
500. Ft-ban állapítja meg. A PRESBI
TER c lap példányonkénti ara 50.- Fi 
1997 december 3l-ig. A 6 lapszám Így 
együttesen 300. F t

b. Az elnökség forduljon kéréssel a 
Zsinathoz, az egyházmegyékhez és egy
házkerületekhez. hogy a presbiteri konfe
renciák és a képzés költségeit támogassa 
és a Szövetség működéséhez szívesked
jék hozzájárulni.

c. Az elnökség pályázzon az Ország 
gyűlés által a társadalmi szervezetek ré 
szére kiirt támogatási pályázaton

d. A tisztclctdijak emelését csak az 
egyházi és állami támogatások ismereté
ben lehet 1997. március 1-íg visszamenő 
lég emelni.

e. Újabb kiadvány kiadását csak .1 tá
mogatások ismeretében lehet kezdemé
nyezni.

131997. kirendeli az un 100 Ft-os is
kolaalap 50%-ának közép- és főiskolások 
cwégi jutalmazására. 50%-ának határon 
túli magyar presbiterek konfcrcnciakölt 
ségeire vuló felhasználását Köszönettel 
fogadja Szabó Dáracl ajánlatát ennek ki 
egészitésérc Megbízza az elnökséget, 
hogy miként lehetne ezt a mozgalmat to
vább vinni, kibontakoztaün.

14/1997. Mivel a társadalmi szerveze
tek költségvetési támogatása 1997. II. fé
lévétől megszűnik. .1 Közgyűlés felhívja 
tagjait, hogy személyi jövedelemadójuk 
1%-át szíveskedjenek u Magyar Rctormá- 
tu% Presbiteri Szövetség 19675039-1-43 
adószámára átutaltatni

15/1997. A Közgyűlés a Szövetség 
Szervezeti és Működési-, valamint a 
Pénzügyi és Számviteli Szabályzatát el
fogadja.

16/1997. A Közgyűlés hálaadással em
lékezik meg arról, hogy Balta libor ügy 
vezető elnököt Isten átsegítette a súlyos 
operáción és újra üdvözölheti köreiben.

A Közgyűlés Isten iránti hálával emlé
kezik meg Nagy Ferenc József elnök őt 
eves fáradhatatlan munkájáról, valamint

Buti/ Lajos számvizsgáló bizottság; el
nöknek a Szövetség megalakulása óta 
végzett gondos, lelkiismeretes és az el
nökség. a tisztségviselők cs az alkalma
zottak munkáját mindig segítő munkájá
ról. Mivel ók a tisztújítás előkészítése al
kalmával nem kívánták magukat újra e- 
lőhetni, a Közgyűlés Nagy Ferenc Józse
fet cs Batiz Lajost az elnökség tiszteletbe
li tagjává választotta

Egyidejűleg az elnökség lemondását 
megbízatása lejárta okán tudomásul ve
szi és elrendeli a tisztújitást.

17/1997. Felhívja .íz elnökség figyel
mét. hogy a  Szövetség rendezvényeit, al
kalmait az Írott és elektronikus sajtóban 
nagyobb mértékben hirdesse és általában 
fordítson nagyobb gondot .1 Szövetség te
vékenységének megismertetésére.

18/1997. A.Szövetség közgyűlése kez
deményezi. hogy a Magyarországi Refor
mátus Egyház egésze, de különösen an
nak presbiterei, ill Szövetségünk tagjai, 
figyelemmel az 1999 évben esedékes ál
talános presbiteri tisztúiításra imádkozva 
készüljenek Megváltó Urunk lcstctöltcsc 
2000. évfordulóját.! Ez ügyben az elnök
ség forduljon a Magyarországi Reformá
tus Egyház Zsinatához., hogy dolgoztas
son ki a hátralevő időre, de legkésőbb 
1998. január l-től éves. havi és heti tago
lásban olyan imatémákat, amelyekért 
egvém csendességben, gyülekezett kö
zösségekben és egyéb nyilvános alkalma
kon imádkoznánk Célszerűnek látszik 
ezt az imanaptárai külön, vagy az orszá
gos lapban, a Kálvin Kalendáriumban, 
esetleg a Biblíaolvasó Kalauzhoz kap
csolva kiadni, de a különböző egyházi fo
lyóiratok igy a PRESBITER is közöl
hetné Addig is, amíg ezt a javaslatot a 
Zsinat elfogadja, vagy ha nem fogadná 
cl, a Szövetség elnöksége megfelelő 
szakértők bevonásával dolgoztasson kt 
ilyen naptárt és azt a PRESBITER ben 
jelentesse meg.

Imádságainkban kérjünk ige; útmuta
tást, tanácsot Urunktól egyéni, közössé
gi. egyházi és társadalmi életünk megúju 
lására. könyörögjünk az ébredésért és 
azért, hogy mi presbiterek is Isten vezeté
se által jobban cs hűségesebben végez
hessük a  ránk bízott szolgálatot. Adjon 
Isten hitei cs bölcsességet gyülekezete
inknek, hogy 1999-ben olyan presbitériu
mokat válasszanak, akiknek tagjai hit
ben. hűségben cs honszcrctctben jó szol
gái legyenek csaladjuknak, gyülekeze
tüknek. magy ar hazájuknak, az egész ke
resztyén .myaszcniegyháznak és minden 
embernek

MESSZE LÁTSZÓ 
T E M P W x r r o R m  1  m

Vonattal, ha utazom haza
otthonomba. 

Messziről feltűnik a templomunk
torn\xt,

lát\'a. meleg érzés járja  át
szivemet,

Benne szólított meg az égi
Szeretet.

Alig nyílt tudatom! -  gondját
töltve rám - 

..Asszonyok padjába " kézen vitt 
nagyanyám.

Onnan csodáltam rá orgona
hangjára,

S öblös szószékének palástos
papjára.

Később -  iskolások -  kora
reggel mentünk... 

Szent fa la i közé. tiszteletet
tettünk

így kezdtünk új napot, áldást
kén-e arra.

De sokszor vehettünk áldást ott
azóta:

Gyökértelen, sivár sorsom nem 
maradt végleges 

Nyertem benne otthont, s lelki
testvéreket.

iársat vezethettem uz Úr
asztalához, s módinkat 

Égi Atyánk kereszlségben ott
hívta magához

Vonatom mig halad, csattogva
a célig,

Képzeletben látom a történteket
végig

Mennyi élmény sorol -  köt-fuz e 
hajlékhoz.

S  tornyával mutatva, irányit
a Célhozf

Fodor Sándor
Rákoscsaba
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PR ESBITER I B IB L IA IS K O L A  SZENTESEN
Szentes három református 
gyülekezete március 10 15 
között presbiteri bibliaiskolát 
szervezett u Felsőpárti Egy
házközségben Gihcze Áruira* 
és felesége - a gyülekezet lel
kipásztorai olyan programot 
állítottak össze, melyben na
ponta három „tanóni" szere
pelt

Az első óra tárgya mindig 
bibliaismeret volt. Az előadá
sokat a környék tudós lelki

pásztorai tartották. S/eretetveiwlégséges szünet után pedig ilven 
témák kerültek megbeszélésre

a presbiter joga. kötelessége, viszonya a gyülekezethez és a 
lelkipásztorához, pénzügyei és missziója, egy
ház és gyülekezet-ismerete.

Ismertetésre került a Presbiteri Szövetség tevékenysége és 
célja. Az utolsó nap arról szólt az előadás, hogy a presbiter mit 
tehet gyülekezetének védelmében.

A harmadik ..tanóra" naponta az cvangclizáció volt. Erre né
pes gyülekezet jött össze esténként Szívesen énekelték a tmitott 
új énekeket és a het végén pedig sokan döntöttek örömmel arról, 
hogy átadják életüket a Megváltónak

Aliét közepén telkeitek az evangelizátort arra. hogy szombat 
reggel szolgáljon a Városi Rádió stúdiójában, mely u környék la
kosságát látja el a média szolgáltatásaival. A stúdió félóra hasz
nálatát engedi át hetente a református egyháznak.

E reggelen a környék faluiban Jézus Krisztusról hallhattak az 
emberek

A Presbiteri Szövetség példamutatónak tartja a kezdeménye 
zést és szívesen ajánlja ezt a gyülekezetek figyelmébe.

»: Gy.
♦

Kérjük Olvasóinkat, tájékoztassák szerkesztőségünket arról, hol 
van a helyi rádió \iigy TV-stúdiókban rendszeres '.•agy alkalmi 
egyházi adás. Ezeket közzétesszük. hogy igy is segítsük és ösztö
nözzük a missziónak ezt a modern technika felhasználásával vv 
gezhető formáját

Nagy érdeklődéssel a szívemben in- 
dúltam el a Zempléni Egyházmegye 
es a Presbitert Szövetség közös szer
vezésében készített középfokú pres
biterképző tanfolyam ra öt presbiter 
testvérem m el együtt a sárospataki 
gyülekezetből Szerencsre. A három 
nap olyan gazdag tartalm ú és szá
m om ra sok hasznot hordozó volt, 
hogy szeretném ezt megosztani má
sokkal is. hogy biztatásként szolgál
jon  mind a presbitereknek, mind a 
lelkipásztoroknak.

Hasznosnak éreztem egyáltalán a 
szándékot, hogy nagy kiterjedésű 
egyházm egyénk presbiterei együtt 
legyenek, találkozzanak egymással, 
és személyes ismeretségek alakulja
nak ki. Ezt nagyon jól szolgálta a 
konferencia bentlakásos jellege, 
mert volt mód és idő a közvetlen be
szélgetésekre. Az esti bemutatkozás 
és gyülekczctbcmutató azért volt él
mény, mert kiderült kozmetikázatla- 
nul egy-egy gyülekezet küzdelm e.

öröme, bánata, személyes helytállá
sok nagyszerű példája, és fény de
rült mulasztásainkra, s világosabban 
láthattuk helyzetünket m ind az e l
múlt évtizedek hatásai, mind a je len
kor kihívásai tekintetében.

Hasznos volt szám om ra az e lő
adások sokszínűsége, szinte .. telítő
dött " vele az em ber szellemi kapaci
tása. Az egybegyűltek őszinte lelke
sedése. érdeklődő kitartása ellensú
lyozta azt a sűrű programot, amit a 
szervezők felkínáltak, és más eset
ben soknak tartottak volna. Az elő
adásokból betekintést nyertünk a 
lelkészt m unka hátterébe, a biblia
kutatás. az egyházi tudom ányok 
művelési területeire. A gyülekezeti 
tagok általában az igehirdetéssel ta
lálkoznak. és nem látják m ögötte a 
m űhelym unkát, a theológtai tudo
m ányok összefüggéseit. M egerő
södhettünk ugyanakkor a presbiteri 
munka m inőségi és menny iségi igé
nyeivel is. M egcieztük. hogy a gyü

lekezet szolgálata együtt a presbite
rek és a lelkipásztor munkája és fe
lelőssége. Nagyon sok hasznos gya
korlati tanáccsal lettünk gazdagab
bak a presbiteri munkamegosztás és 
feladatvégzés területén. A konferen
cia légköre arra mutatott, hogy a je 
lenlevők megérezték azt. hogy a jc 
lenlegi gyakorlat messze eltér a kí
vánatos szinttől, de öntudatosan vál
lalni és megélni kell sóként és ko
vászként a megszerzett ismereteket.

Hasznos volt, hogy az alkalomra 
eljöttek kerületünk vezetői, és a sze
mélyes találkozás és beszélgetés el
mélyítette a közös munkálkodás b i
zalmi légkörét.

Isten segítsen bennünket, hogy a 
gyülekezet építése jeladás lehessen 
Urunk m egtartó szeretetcről, Igéje 
erejéről.

Kun Lajos
sárospataki presbiter
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GONDNOKI-PRESBITERI 
KONFERENCIA KÖEKEDEN

A DunamcÜeki Egyházkerület kölkedi gondnoki-presbiteri 
konferenciáját

1997. június 13-15. között tartja

A konferencia programja:

Június 13. péntek
Érkezés 13 uráig (Mohácsról 12 óra 30 perckor indul busz 
Külkcdrc.)
13 óra: Fbéd
15 óra: Megnyitó, bemutatkozás. (Szabó Mihály mohácsi

lelkipásztor)
16 óra: Presbitérium és az ifjúság kapcsolata. (Szappanos

Zoltán siklósi lelkipásztor)
17 óra: A presbiter felelőssége a másik presbiteren.

Előadás és beszámoló (.Bana Gábor a Presbiteri 
Szövetség baranyai területi szervezet elnöke)

18 óra: Vacsoia
19óra: Lvangélizáció. Igével szolgál. Csekei Tibor pécsi

presbiter

Június 14. szombat
8 óra: Reggeli
9 óra A presbiter u lelkipásztor munkatársa

a presbiter szemszögéből IKovács Lóránt sellyei 
prcsb )
a lelkipásztor szemszögéből (Szénást János pécsi 
lelkp.)

10.30 Áhítat, bibliákon megbeszéléssel (Szab*) Mihály)
12 óra: Ebed
14 óra: A presbiterek szolgálata (Holland előadó videó

előadás megbeszélés)
17 óra: Gyülekezet, presbiter. Ic-kipasztor munkatársak a

tcmplomcpitésben (fíoruss Mária bólyi lelkipásztort
18 óta: Vacsora
19 óra: Evangélizáció Igével szolgál Bana Gábor pécsi pres

biter
20 óra: Gyülekezeti beszámolók

Június IS. vasárnap
8 óra: Reggeli
9 óra. Istentisztelet úrvacsoraosztással. Igét hirdet: Nagy

Péter komlói lelkipásztor
10.30 Morzsaszedés
12 óra: Ebed. majd elutazás (a busz 12.49.kor indul Kol-

kedről Mohácsra)

Részvételi díj: 2500. Ft. amelyből 1000. Ft-ot május 31- 
ig kell elküldeni a Mohácsi Református Egyházközség 
címére:

7700 Mohács. Kálvin u. 4. (Telefon: 06-69 311-336) Ágy 
huzatot mindenkinek magával kell hozniI Lehet csak ebédet is 
kérni, aki reggel érkezik és este elmegy, ennek ára. 250, Ft. de 
ezt is kérik előre bejelentem |A befizetésre Írjuk rá kölkedi 
presbnen konferencia.)

ORSZÁGOS PRESBITERI 
KONFERENCIA TAHIBAN

1997. szeptember 1 5. között rendezi meg Szövetségünk 
lahiban az országos presbiteri konferenciát

A GYÜLEKEZETÉPÍTÉS
témában F.mtck keretében előadás hangzik majd cl a pres
biterek szerepéről a gyülckezetépitésben, a presbiterek iel- 
kigondozói feladatairól, a presbiterek szerepéről az ifjúság 
közön vegz.cn munkában, az evangelizációs feladatokról 
Előadásokat tervezünk a Hollandiában folyó missziói és 
diakónia: munkákról is. Természetesen szokás szerint es
ténként cvangclizáció lesz, és naponként énektanulás és 
igeianulmáity Minden érdeklődő presbiteri szeréténél hí
vunk és várunk. A korlátozott férőhelyre való tekintettel a 
jelentkezésekéi a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.

A konferencia részvételi dija 3600, Ft., amelyből 
1800,- lt-ot a jelentkezéskor be kell fizetni a Presbiteri 
Szövetség pénztárába vagy csekkszámlájára. A díj töb
bi részét a helyszínen kell befizetni. Jelentkezési határ
idő: 1997. június 30.

EGYÜTTMŰKÖDÉS -DE 
HOGYAN?

Nagyon örültem Kádár Ferenc lelkipásztor 1996 november de
cemberi ..Presbiter" lapunkban megjelent Írásának, különösen 
azért, mert éreztem őszinte, nyílt hangvételét és együtt működési 
szándékát.

Néhány gondolat a megjelent Íráshoz:
A felsorolt presbitertipusok általános emberi tulajdonságokkal 

rendelkeznek, olyanok mini a lelkészek, vagy Jczus tanítványai 
Ezért csoda, hogy Urunk ilyen gyarló emberekre bízta az Ó 
ügyének földi képviseletét és szolgálatát. Feladatunk közős, ezért 
csak Jézus erejével és szelídségével, az Ige mércéje szerint tud
juk a ránkbizottukat elvegezni. Ennek megfelelően mindenki azt 
a munkát végezze felelősséggel, amit Urától kapott

Ne akarjon sem a lelkész, sem a presbiter mindenben a leg
okosabb lenni, fogadja el mások véleményéi is szelídséggel; 
„magatoknál egymást különbnek tartván"

A szolgálatban nincs rangsor, nincs beosztott és parancsnok, a 
gyülekezeti elvárásoknak is úgy kell közévsen megfelelni, hogy 
felelősséggel megbízó Urunknak tartozunk. Jó lenne, ha meg
szívlelnénk mindannyian az apostol intését: „szenvedjétek cl 
egymás!", cs Jézus parancsát: ..aki nagy akar lenni közöttetek, le
gyen a ti szolgátok"

Urunk alázatával és szeretctcvcl megszűnik minden széthúzás 
cs gyűlölködés, megvalósul a I élek munkája, az egy nyelven va
ló bes/élés. mert .i szeretet ellen nem lehet védekezni, a szeretet 
mindent legyőz.

Jo b b  ,i hosszútűrő az erősnél és aki uralkodik a maga indula
tán annál, aki várost vesz meg" (Péld 16.32)

Testvén szeretettel Kovács Péter
presbiter
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Hasznos tanácsok

A DIAKONIAI MUNKA U)ABB LEHETOSEGE
Több budapesti gyülekezetből kuptunk olyan tájékoztatást, amelyet má*. budapesti gyükké 
/etek, de bizonyán a helyi viszonyokra alkalmazva mát gyülekezetek is hasznosítani 
tudnak diákon un munkájukban.

Az önkormányzatok anyagi lehetőségeik függvényében különböző célú szociális jel
legű támogatást, segélyt adnak a rászorulóknak. A Fővárosi Közgyűlés 1946 december 12 i 
határozatával távfűtési, víz- és csatorna, valamint szemétszállítási díjkompenzációt biztosit 
az arra rászorulóknak. Lapunk megjelenésével egyidejűleg már várhatóan a/ energia l.vi> 
lanyáram) díjkompenzációról szóló rendelkezés is megjelenik. (Ezt majd az uiamszolgálta- 
tó vállalatoktól kel! igényelni I

Az önkormányzatokhoz kell fordulni közgyógycllátási igazolvány vagy gyógyszertámo
gatás iránti kérelemmel Bizony os életkoron felül ez már nem lligg íz anyagi helyzettől sem 

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságokhoz méltányossági nyugdíjemelés; kérelemmel lehet 
fordulni Az önkormányzatok adnak rendszeres nevelési szociális segélyt. lakásfenntartási 
támogatást, munkanélkülieknek jövedelempótló támogatást.

Több gyülekezet felismette. hogy idős gyülekezeti tagjain úgy is segíthet, hogy mégis- 
meneti velük ezeket a lehetőségeket látogatásaik során. Ha a meglátogatott megfelel a felté
teleknek. akkoi együtt kitöltik a szükséges nyomtatványokat, ahol ez szükséges, beszerzik 
uz igazolásokat és a kellőképpen felszerelt kérelmet eljuttatják az illetékes hivatalhoz..

A tapasztalatok szerint ennek a megoldásnak a hivatalok n  őrülnek, mén többnyire meg
alapozott. helyesen kitöltött kérelmeket kapnak cs egyszerre több kérelmet tudnak bevenni. 
Egyes önkormányzatok az egyházközségek ilyen feladattal megbízott képviselői számira 
előzetes megbeszélés után soronkívüliséget biztosítanak

Idős testvéreink vagy nem is tudnak ezekről a lehetőségektől, vagy nem tudjak elintézni, 
vagy felnek elmenni a hivatalba és ott sorban állni

Kellő felkészülés után (tájékozódás, a kitöltés; útmutató megtanulása seb.) >; látogató 
presbiterek egyetlen fillér nélkül ion ági segítséget m új (hatnak a gyülekezeti tagoknak 

Szívesen adunk hírt minden olyan kezdeményezésről, amely országos elterjesztésre érde
mes

.. I mozgalom folytatódik ! "

B E S Z Á M O L Ó  A  1 0 0 ,-
Az 1996. évi szövetségi közgyűlés határo
zata alapján a Szövetség elnöksége felhívás- 
sál fordult valamennyi magyamrxzági refor
mátus presbiterhez, hogy

a református középiskolai (szakközép 
iskolai), főiskolai és egyetemi hallga
tók tanulmányi költségeihez való hoz- 
zájárulásra. ösztöndíj, vagy jiilalom 
formájában,
posztgraduális képzés támogatására 
ipreshttcrképzés),
halárainkon túli magyar református 
presbiterek magyarországi konferen
ciákon való részvételének anyagi tá
mogatására

hozzanak áldozatot, amelynek mértekét 
mindenki a neki adott lehetőségekhez ké
pest határozza meg, de az évenként legalább 
100, Ft legy en

1996-ban e r r e  j  célra 54 850. Ft folyt 
he Ebből a felhasználás szabályai szerint 

50%-ot, vagyis 27 425, Kt-ot n közép- cs 
főiskolások tanulmányi támogatására kell 
fordítani, 50%-ot pedig a botáron túli ma
gyar presbiterek támogatására, hogy ók ha
zat konferenciákon reszt tudjanak venni.

1996-ban közép- cs főiskolások jutalma
zására meg semmilyen összeget nem hasz
náltunk fel. hanem a«  az addig befolyó
adományokkal kiegészítve az I996'97.

F T - O S  A L A P R Ó L
tanévben jó magaviseletét tanúsító cs jó  elő
menetelt elén szegénysorsú gyermekek 
évvégi jutalmazására fogjuk felhasználni 

A határon túli magyar presbiterek utazá
sainak támogatására 23 800. Ft-ot használ
tunk fel. amelyből az 1996. évi nyári tahi 
konferencián részt vett határon rúli vende
gek utazási költségen fizettük ki A fennma
radó 3625.- Ft-ot 1997-ben fogjuk felhasz
nálni, kiegészítve az időközben befolyó 
adományokkal

Mindezekkel eleget tett a Presbiteri Szö
vetség beszámolási kötelezettségének és 
egyben jelzi, hogy a mozgalom folytatódik 

Ezen kérünk változatlanul minden ma
gyarországi református presbitert, tehát 
nemcsak Szövetségünk tagjait, hogy ez év
ben is hozza meg c nemes célok érdekében 
anyagi áldozatát lehetőségeihez képest, de 
legalább ez évben is 100,- Ft-ot Az adomá
nyokat lehetőleg presbitériumonként 
összegyűjtse fizessék be a Magyar Re formá
tus Presbiteri Szövetség pénztárába. im ;i a

II705008-2041604!
fzárná, az OTP Budapest I kerületi fiókjá
nál vezetett csekkszámlájára. A jutalmazott 
diákok nevét lapunkban szintén közölni 
fogjuk.

A Szövetség Elnöksége

LENGYEL JÓZSEF 
HALÁLÁRA

'.Február 5-én, S2 eves farában, 
Lengyel József, a mátészalkai egy- 
fuzfacsáfgeminofa, Szövetségünk 
hűséges tagja visszaadta delét 
•Megváltó Unitiak. $0 m g volt az 
egyház fazseg presbitere, 23 évig 
gondnoka. 4 (telije üresen maradt 
tetwlnmunfaan es a biti linóra fan 
•1 temetési szolgálatot Mórtus 'Béla 
lelkipásztor végezte, a következő 
Igekalap jan: f&ggais 2 J; Jelenesek 
21.10 es Zsid 13,7. 'Elmondta, 
fogy mar 16 éves farában nvgmu 
tattá az ilr Lengyel József testve- 
rmfauk. a földi templom látásától 
az egészen a Szent Jeruzsálem láta 
sag vezető utat. Szolgait az Ur
nák es gyúlefazetenek fara ifjúsá 

gátol fasó öregségéig, amifar mar 
testi ereje ugyan megfogyott, de lei- 
fa tele volt Megváltója iránti.szere 
tettel

Szövetségünk L< szeretettéi érnie 
faz ik tissza Lengyel Józsi bátyánk
ra. áfa ftúseges latogatoja iv/r a ta- 
fti konferenciáknak. is. ahol meyszo 
(olásaival mindny bizonyságot is 
telt arról, (úgy ma jelent szamára 
"Krisztus.

leifa hoz mellettgimdja vett a 
templomra Le az uj mátészalkai 
templomban sok olyan tégla van, 
amely az 6 műn fa ja es adománya 
nyomon kpült oda. iHalala előtt ts 
az tolt a favdnsoga, fogy ravatalá
ra legfeljebb egy szál vvágót Hozza 
nak.a fhék, a többit adjákaz epulö 
imaftazta. (jyaszjelentesén is ez 
szerepel: jCsakegy szál virág!'

Legyen ez a néhány sor a mi szál 
virágunk az d sírján.

‘Brökjázsefné
Mátészalka

t

Szdvttsé&ink (« meg*<n:ánl Urunknai 
Tesnerünk eletet ét tr\>ty,átjíai. SutirUel- 
uek u Letel víjcasTtiitahU knán/uk'
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SZÖVETSÉGÜNK ÉLETÉBŐ L

JANUÁR

23. Miskolcon megalakult Szövetsé
günk borsodi cs abaúji területi szer
vezete, A területi szervezet elnökéül 
választották Fenyvesi Ferenc mis
kolci. alclnökcül Angyal Gábor 
zubogyi, titkárául Tőik Istvánná 
r.ekczseny: presbitert.

25. A Budapcst-Köbányai Egyházköz
ség szép gyülekezet: termében tar
totta tisztújító közgyűlését a Buda
pest Északi területi szervezetünk, 
amelyről már lapunk előző számá
ban részletesen beszámoltunk.

FEBRUÁR

I. Több helyen is volt területi szer
vezet közgyűlése Karcagon 
megalakult a nagykunsági leni 
len szervezet és elnökéül dr. Fa 
zekas Mihály karcagi, aielnókéúl 
Tapasztó Szabolcs, titkárául dr 
Bánhalmi Árpád karcagi presbi 
ten választotta.
Az egervölgyi területi szervezet 
ugy anezen a napon tartotta tiszt
újító közgyűlését, amelyről mát 
előző számunkban beszámolót 
adtunk.
A bács-kiskunsági területi szer
vezet :s ezen a napon tartotta 
Kecskeméten tisztújító közgyű
lését. amelyen dr Szigtífty Bélái 
tisztclctbcii elnökké. Pál Jenő 
kecskeméti gondnokot elnökké. 
Húsz Sándor bajai gondnokot al- 
clnökkc, Mezó Gábori titkárrá 
megválasztotta. Az északpesti 
területi szervezet boton tartotta 
tisztújító közgyűlését. Ennek so
rún dr Bodoky lámás leányfalui 
presbitert elnökké. Pető Gábor 
budaörsi presbitert alclnökkc. 
Fehér János né váci presbitert tit
kárrá választották.

•I. A Bud.ipcst-Kelentöldi Egyház
községben tartotta tisztújító köz
gyűlését a Budupest-Dcli területi 
szervezetünk A tisztújítás során 
Vándor Gyula Kispest Rózsa lé 
n  presbitert elnökke. dr. Szilágyi 
Sándor budahegyvidéki gondno 
kot alelnökké, Somogyi István 
kelenföldi főgondnokot titkárrá 
választották.

7-9. A zempléni egyházmegye pres
biterképző konferenciája több 
mint száz résztvevővel Szeren
csen volt. amelyen a főtitkár is 
előadást tartott.

10-14. A délpesti egyházmegye presbi
teri konferenciája Mátraházán.

15-17. A Budapest Északi Egyházme
gye tartotta presbiteri konferen
ciáját Mátraházán, amelyen a 
gyülekezeti diákoméval foglal
koztak.

21. Elnökségi ülés volt. amelyen a 
szövetségi közgyűlés előkészíté
sével foglalkoztak.

27. A XI. Budapesti Zsinat alakuló 
ülésen mind az elnök, mind a fő
titkár. mint zsinati tag. reszt vett.

MÁRCIUS

8 . A Szövetség éves közgyűlése 
Budapesten a Ráday Kollégium
ban volt

14 16. A bács-kiskunsági presbiteri 
(gondnoki! konferencia Mátra
házán. amelyen a főtitkár is elő
adást tartott.

17-21. A Monor Nagytemplomi Egy
házközségben tartottak presbite
rek részére evangelizációs soro
zatot, amelyen presbiterek, több
ségében szövetségünk tisztség
viselői szolgáltak: az elnök, a 
missziói titkár, a délpesti területi 
szervezet elnöke és titkára.

22. A Budapcst-Fasor. Egyházköz
ségben volt a 17 Dunamclléki 
Egyházkcrúlcti Presbiteri Kon
ferencia .„Anyagi ügyeink cs lel
ki hátterük" címmel.

ÁPRILIS

2. Főtitkári értekezik volt
13. Nagykállóbun presbiterek eskütéte

le volt. amelyen a főtitkár köszön
tötte az új presbitereket

14. A szerkesztőbizottság lapzárta előtti 
ölese,

L é v a y  l i o t o n d

A z élet 
görcse

'£gorcsot emberi szemtent
nezneXjimna 

d templom wrösfenyós
padozatából,

s onnan néhány jura alakzat
tikbó l.

'Kcpzeletjateka, az anyag
taprazaía

ez tudatosan, fé lti Visszhang, 
üzenet.

vagy tú l ismerős vagyat
maqamnatj Cr/tet'

A, ja  megrnuntált gyümölcsei
gyalü alatt:

a jajdalom tegtjefnrtói ytj
jenylenetí

foíytowssagbol inul alva fö l
lényégét.

%árpáiotjenifógóTcsei nézné, t
mióta

igy szelíden templomunt
padozatábof: 

nekem igy anyam tetin telf
iníagoi

PRESBITER
.1 M atyi' Kolormatvis Rresfcitin Szövetség hivatalos időszaki kiadványa 

Mcgjc'en.k ez évben hat alkalommal A szerkesztőbizottság tagjai: Or. Bodoiay G é n .  
Or. á.U xx Zuzmón!/, Ffeyyt H alói Is/vjn, >’.\pp VíiVnos, VÜ/irfor Gyufa A.Yivrspjfcaki lávzkX 
íVmrcf Sávit Felelős szrAev/tA ttfirt. i.i/os: felelős kiadó: \.igy Ztvívte )Oz<j•(; 
Szerkesztősét: Mjgy.i- Református Presbiteri Szövetség Iftxüja. UWz Budapest. Ráday u. 2H 
. leion ZIK-O/bbA lap a ú-nli zimrn írasbjn .ajjv telefonon ■> inegn.mdellwtő, Az egyéni elő

fizetési ilij belföldre é v  300. Il külföldié fa velünk liatáiors anszágakhal 57fi Fi, ratúpaésa  
i<:n>;i-imlul más orvágaci’-i 10$. Az rlő/izcrcsi dl) csekken fizolS-iő Magyar Református 
l’iesblUm Szövetség', Budapest: személyesei’ is beiizet’ictő Szövetségünk irodájában. lapunk 
ic/inurtuvár tro lg jlo  jd n m ín y jik s t  is kO uonn te l ir^jcliuí. a Kárpát-medence rn/orrtMIus 
gyöíolezerel éspresbOéinnns, m r.ében' Készült a Typoptes* Ml. nyomdájában, felelős vezefő 
Kovács Gábor: Kéziratot rém (V/unk meg c-s nem küldünk vissza. Fgy példány ara: .>0,- f  I.
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János 20.22
Kétszer olvashatjuk ezt a felszólítást 
az Újszövetségben. Először az úri 
szentvacsora s/ereztetésekor. nagv- 
csutörtök estéjén Másodszor itt, pün
kösd előestéjen. Az úrvacsora ..felkí
nálása" a bűnös embernek szól. an
nak. aki tudja, hogy rászorul a bűnbo
csánatra. A Szentlélek „felkínálása" 
pedig Isten gyermekének szól. aki el
fogadta már a hűnbocsánatot. annak, 
aki az úrasztalához bizalommal és hit
tel közeledik, annak, akit már meg
erősített. megvigasztalt és újra talpra
állított az Úrnak teste cs vére. az a ke
nyér. és az a pohár. De Isten gyermeke 
tudja, hogy az asztaltól tovább kell 
lépnie: a munkába, a szőlőbe, a mező
re Isten gyermeke ezeken a helyeken 
edződik Isten szolgájává és Isten küz
dő tanítványává, pontosan a Szentlé
lek által Az a Lélek munkája benne, 
hogy a vasárnapi istentiszteletet hét
köznapi munkájában folytatja, s mun
kájával is istentiszteletet végez. Isten
nek ez a két felszólítása: Vegyé

tek Vegyetek! kétszeres megtérést je 
lenthet számunkra. Nagypéntek aján

déka megtérésünket munkálja Isten
hez -  a világtól Pünkösd ajándéka pe 
dig megtérésünket munkálja Istentől 
a világhoz, a testvérekhez, a köteles
ségekhez. Elfogadtad m ár az első 
ajándékot, megértetted cs követted az. 
első felszólítást Vegyétek!? Isten 
gyermeke vagy? Akkor egy pillanatig 
se tétovázz, hogy megtisztított, de 
üres kézzel könyörögj a? Úrhoz 
Szentlélckcrt'

Szetnléiek Isten, v ig y  lakozást a 
szívemben, vedd birtokodba ajkam és 
kezem, tedd  tu la jdonoddá házamat 
otthonomat. Támassz magadnak g yü 
lekezetei és készítsd f e l  azt arra a küz
delemre. am i előtte van a Te akara
to d  szerint. Ámen.

IMalter Lúlhi. svájci református lelkész ríméi 
kedés-kőidéből ..AnJachten fúr allé Tagedes 
Jahres Hűvel. I9Í9. /■'ordította Hé keli - 
Röhrig Klaudia)
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'Uram, Lelked állad védj meg az önma 
zolas kényszerétől, s az onigazultsag 
farizeusigőgjétől! Ó, Szent Leiéig meg
szentelő jelenléteddel igazíts l(i enyem 
tegnapi bános önmagámból', s adj erős 
hitet, hogy mikor miseié "*$ cszle 
(if. en bizonysán tudjam 'Te már for
málsz engem, „c beíeigoz ttasz ‘fn sztu s- 
formájú szemeúfütegembe!

Őrizd meg a jóhiszeműséget bennem 
a rosszhiszeműség ármányát' /(ózott!

’lánits mind többel hallgat nt. de so 
ha nem hallgatni, amikot szabni beli - 
ügyedben, misekért!

‘Taníts úgy ríni, mintha egyedül csak. 
Istennel lenne dolgom ezen a világon!

'Adj növekedést az alázatban, s a fel- 
fu  va lkodat lak elviselésében!

‘Bizalmatlanságtól darabokra tort 
telkek. k>*zót t őrizd bennem a bizalmit, 
s a hitet!

Uhuid éljek minden napot, minden arat 
úgy, mintha az éppen az utobk> lenne!

‘János meg arra, hegy megerezzem,
miként ebnek gondolkoznak ereznek a 
'Te kicsinyeid, akik áldozatok e mosok 
megalázásában oly mesteri kis hozunk- 
bán!

Csak azt tteljem meg valóban jól. 
ami: szükséges: a démoni, emberólő erő
ket, s ebben ne adj tévednem!

íformálj javaid hú sáfárává, hogy 
mindent ajándéknak semmit ne ragadó- 
m ámnak birtokomnak tekintsek!

Ö, Lelek adj önfegyelme, amikor a 
vadság erői körülvesznek s tégy képessé 
arra, fagya közöny.gyűlölet, agresszió 
sodrában ne mulasszak e l jót tenni vala
kivé! naponta!

‘Te megteheted, hogy bezárod szivem 
es ajkam mások háta mögött, ha már jót 
senki sem nvruf arra a misikra.

Add úgy szólnom misekről, hegy azt 
ne kelljen szégyellenem Megváltó 
Uram, és mennyei Atyám elölt, s egykor 
az érintett személy előtt -  az- örökké*w 
lóságban sem!

'Taníts meg jó l választani hivatást 
es munkahelyet, társat es barátot, elöl 
járót egyhazamban, felsőbbséget a ha
zában, s  tégy felelőssé mar döntésem 
előtt annak következményeiért! A  vilá
gos latost, s Igédét ne Vottdd meg tőlem!

•\em akarom, hogy rrurulig nekem le 
gyen igazam, de nagyon kérem, hogy 
megérthessem, tru van mások szivében, 
peres szájában, tetteinek melyen, ami 
kor embertarsainkgyors színeváltozá
sát tapasztaljuk

Isten szeretetenek löngolo tüze, égess 
ki szivünkből minden szennyet, tiszta 
lángod Iobbantson tiszta indulatot ben 
nünkezen a pünkösdön is! -y-6


