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E / az igeszakasz, s a 17 fejezet a ne
gyedik evangélium  sz iv e , csúcsa. 
Spener. az egészséges pietizmus ( -  ke
gyesség, lelkiség) atyja halála előtt há
romszor olvastatta fel ezt, m integy a 
Főpap Jézusra bizva rá magát végérá
ján. s  ezt a könyörgést hagyva örökül 
háza népének és tanítványainak

Urunknak ugyanis annyira fontos 
tanítványainak eg y seg e , hogy a fáj
dalmak útja előtt ezt helyezi szivükre 
a legsajátosabb módon: imádságban. 
A főpapi imádságban két irányba for
dul l.runk Elsőként az Atyához szól. 
hogy kettőjük egysége határozza meg 
a tanítványok egységét. Aztán a tanít
ványokhoz fordul, s  em lékezteti őket 
arra, hogy az egység  olyan újra meg 
újra m egalkotandó erőtere  a keresz
tyén életnek, am elyért ism ételten és 
elm elyülten könyörögni kell.

Egyházunk mai helyzetében kivált
képpen hangsúlyosak ezek  az Igék. 
N em  ökum enikus alkalom  hozza  
elénk, s távolról sem  lehet ezeket az 
évente egyszer visszatérő im ahéttel 
„letudni”.

Időszerűségét egyházunk korinthusi 
helyzete adja meg: a belső egyenet
lenségek. megoszlások, megbélyegzé
sek, pártoskodások f i  Kor 1,10-13).

A z ilyen részrehajlások tovább rom
bolják a M agyarországi Református 
E gyház valam ennyire létező  egysé-

Olvasundő: János 17,20-23

gét. de rontják m issziónk és bizony
ságtételünk hatásfokát is. Ez nagy baj 
D e atni ennél is  sú lyosabb, az az. 
hogy az egyenetlenségek visszatartják 
a potenciális hitrejutókat a hit világá
tól, akikről ezt mondta Urunk: „akik 
az ó beszédükre (=  ti a tanítványoké
ra) hisznek majd én  bennem". S ezt a 
botránkoztatást közülünk senki sem  
vállalhatja. É ne figyelm eztet is egyik  
dicséretünk: . .E g y  lélekéri se  érjen  
vádja téged, hogy te  m iattad nem látta 
m eg Ó l!"

M ire tanit m inket Urunk főpapi 
imájának ezzel a részével?

Arra, hogy a keresztyének között 
minden korinthusi helyzet ellenére 
lehetséges az egység!

Ennek e lők ép e, m intája, biztosítéka  
az a tökéletes eg y seg . ami Jézus é s  az 
Atya között fennáll. Ez az akaratnak 
kölcsönös egyezését, egym áshoz iga
zodását jelenti. E z az isteni egység  a 
teljes egytnásrahangolodásnak tökéle
tes m űve. A z Atya a hiúban, a Fiú az 
Atyában - ez a tökéletes belső egye
zés ugyanakkor a legteljesebb m egőr
zését jelenti szem élyiségüknek, eg y 
más legteljeseb b  tiszteletét mutatja, 
amire csak kölcsönös, ötök szeretetuk 
képes H iszen az Atya Atya marad, a 
Fiú Fiú. Ránk n ézv e  ebből az érvé
nyes. hogy U runkhoz fordulás, meg
nyílás. ráhangolódás nélkül szükség

képpen nem lehet köze ledés eg\ 
máshoz, megnyílás, b izalom  egymás 
iránt Istenre hangolódás nélkül nincs 
emberre hangolódás. nincs megértés. 
Mert az ember a bűnben csak  önma
gát v isszhangozza, vissz.hangtalanul 
múlik cl élete (K abin) Ezért alapvető 
kérdése gyülekezeti szolgálatunknak, 
presbiteri, lelkészt tevék en ységü n k 
nek: M ennyire halljuk m eg  a  fő p a p i 
imát. mennyire veszünk részt ben n e> 
Mennyire visszhangzik bennünk a Jó 
Pásztor hangja? M ennyire von z ben
nünket az a szent é s  m egszentelő  e g y 
ség. ami szenthárom ságosan lényege  
Istenünknek? S ami elvezetett a világ 
terem téséhez, az em ber m egváltásá
hoz, s cl fog  vezetn i a d ic ső ség es  
visszajövetelhcz

Hányszor borulunk le belső  szobánk
ban Őelőtte, s kérjük őt. hogy han
goljon minket magára, s egymásra? 
Hiszen az egység nem állapot, hanem 
Urunk terem tő beavatkozásainak  
szakadatlan sorozata gyermekei, egy*- 
háza életébe.

O lyan folyam at, am elyb en  nyoma 
sincs a kényszernek, az egyhangúság
nak. hanem csak az egym ást felerősítő  
sokszólam úsagnak. A zért van  olyan  
tökéletes egységben az A tya  é s  a Fiú. 
hogy ezzel az isteni többlettel segítsék
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m egvalósulni, újra cs újra felragyogni 
a Földön az egységet. A z övéke eg é
szíti ki a mi tökéletlen egységünket, 
pótolja ki fogyatkozásainkat. M i 
ugyanis nem csak az időben m ögöt
tünk lévő  üdvcscm ényékből élünk, 
hanem előttünk járó Urunk e lő lege i
ből is. íg y  támogat bennünket az Atya 
és Fiú tökéletes egysége abban, hogy  

igcszakaszunk szerint közöttünk is 
eg y ség  legyen , szolgálatunknak le 
gyen eredm énye, m egism ertethessük  
a világgal, hogy a Fiú az A lva küldöt
te. valamint, hogy a tanítványok eg y 
sége  áltál megismerje a világ az Atya 
szcrctctét.

M indezek az evangélium i célkitűzé
sek olyan horderejűek, m elyekért az 
engedelm es egyházban, az engedel
m es gyülekezeti életben, az engedel
m es tanitványságban m inden t érde
mes és szükséges feladni.

„kárnak cs szemétnek Ítélni”, ami en
nek útját állja. Először is bűneinket, 
m ég a ..kedvelt kicsinyeket" is. Leg
alább ennyire előítéleteinket, m elyek  
m egkötözöltségcbcn  m ásokról fel 
sem tételezzük, hogy bennük is hatal
masan munkálkodhat Urunk, pusztán 
azért, mert mi ..olyan, am ilyen én ek  
ismertük m eg embertársunkat. Milyen 
szánalmas lúd lenni emberismeretünk 
a kegyelem hez, az isteni em berisme
rethez képest' Hányat: m ár az Atya  
adoptált gyermekei, s mások még m in
dig csak az idegent, az étembert látják 
bennük!  M árpedig Istenünk újjátc- 
remtő. m egszentelő munkája nem áll 
m eg gyarlóságainknál, s mások gyar
ló e lő íté letein él. D e jó lenne Vele 
együtt túllepni vegre nekünk is eze
ken. s felfedezni a másikban az Atya 
Krisztusért drága gyermekét!

A keresztyén élet telki középpont, 
lelki tengely nélkül elképzelhetetlen S  
a szem élyes élet addig nem  keresz
tyén, nem lelki, am íg annak tengelyé
ben, centrumában bűneink, előítélete
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ink. v önm agunk visszhangja áll 
Hogy a tengelyt a szem élyes hitben 
ajándékba kapott egység kristálytiszta 
pillanatainak láncolata adhassa, „cen- 
tiroztatnf kell életünket Krisztus 
központúvá alakításunkat kell elkérni 
naponkénti im ádságban, igeo lvasás
ban. légy tengely törött keresztyénség, 
egy önm agával bíbelődő, önmagát is
m éte lge tő  egyház nem  való másra  
mint amire a  megizetlenült só.

Ma a konnthusi müködészavarban, 
egyházunk m ozgásviharai közben a 
Szentlélek  pozitív  mintaként hozza  
elénk az első  ekklézsiál. a jeruzsálcmi 
ősgyü lekezetei. Lukács arról tudósit 
< A pCs. 2. cs 4 fejezet), hogy e 2  a 
gyülekezet valóban m eghallotta Jézus 
topapi könyörgését. H iszen egyek  
voltak az imádkozásban, a tanilásban. 
az úrvacsorái közösségben, egyetértés 
volt közöltük a pénzügyekben Nagy 
erővel szólalt meg ennek következté
ben bizonyságtételük, s a nép nagyon 
kedvelte őket. Vajon hányán mondják 
el ezt ma gyülekezeteinkről, egyhá
zunkról?

A kegyelem  erővonalai célegyene
sek. koncentráltak, jó l kirajzolódnak 
az imádságban m egtisztult lelki sze
mek előtt. Testi szem einkkel pedig azt 
látjuk, hogy egyházunkban cikkcak
kos emberi erővonalak tartanak befo
lyásuk alatt tcstvcrszivckct M indez 
csak a m eghallott főpapi im a révén  
nem vezet látászavarhoz. H isszük, 
hogy „Isten görbe hetükkel is egyene
sen tud irni" Nekünk viszont köteles
ségünk mindent megtenni azért, hogy 
egyre kevesebb görbe betű gördüljön 
szent keze alá a mi fogyatkozásaink  
révén!

A könyörgő Krisztusért hihetjük: 
egységünk m ég menthető, újra építhe
tő. Szentlelke által, bünbánattal és 
nagy odaszánassal hangolódjunk rá 
Igéjére, engedjük, hogy kegyelm esen  
emeljen bele minket főpapi szolgála
tának erőterébe. Ígi keressük a Pres
bitert Szövetségben együtt őrállói 
szolgalatunk éppen aktuális fe ladatait 
presbiterként és lelkészként, s fed ez-
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zük fe l testiért egységünket a  felelős  
m unkában! Tegyük ezt úgy. ahogy  
egy  holland református atyánkfia fo
galm azta: „Sok k icsi tanítvány, sok 
kis helyen, sok kis imádsággal, sok
szor!"

Ilékefy  l.ajos
felelős szerkesztő

FÜLE LAJOS

FELTÉTEL

Mi ébredésre lágyunk 
(nem kérjük eleget). 
de mást sem ez a vágyunk, 
hogy ..egyek legyenek”. 
Jézusnál ez a lényeg, 
s ki egyetért Vele 
sejti: az ébredésnek 
e z  l \ feltétele.

GEOMETRIA

Hu közepén a KRISZTUS áll. 
s ha körülötte mi magunk. 
Hozzá közel, egesz közel, 
e g y m á s h o z  I t 
közel vagyunk

„LAIKUSOK"

Minket nem képzelt Theológia. 
de elhívott AZ ISTEN SZENT FIA. 
ezért mi is. ha szolgálnunk lehet, 
hirdetjük itt u: örök eletet.
Királyi papság egy-egy tagjaként 
mondjuk tovább a megmentő Igét. 
versekben is. ha Isten arra Int. 
a János 3, ló  szerint, 
i bizonyságtételt vállábán kivált 
magasztaljuk
AZ ÚRNAK KRISZTUSA T.
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A HELYES SORREND
Mi presbiterek feladatainkat mindenek
előtt saját helyi gyülekezeteinkben latjuk 
cl. ahol megbízatásunkat is elnyertük A 
kálvini egyházszervezet többc-kcvéshc 
megvalósult egyházunkban márpedig ez 
alulról építkező szervezet F.zérl is azono
sítják sokan a demokráciával.

Bibliából tájékozódó hivő ember azon
ban tudja, hogy Krisztus ügye szolgálatá
ig csak felülről (az Ige és a Szentlélek ál
tal) lehet clluvatást és megbízatást kapni 
A nép szava nem Isten szava! A gyüle
kezet, ha választ (akár lelkészt, akár pres
bitereket). akkor választ jól, ha táére/ Is
ten akaratára, s  azt teljesíti.

A Szentlélek, aki lelki emberekké tesz 
bennünket, s  Akinek soha ki nem alvó tü
ze lobog az újjászületett emberekben Ő 
indít bennünket Jézus Krisztus ügye szol
gálatára' . S az ó  ügye nem ismer gyü
lekezeti határokat! Testvérévé tesz minket 
minden Krisztusban hivő. valóban keresz
tyén embernek Éppen ezért az általa 
adott sorrendben első helyre keresztyén 
mi voltunk, majd a második helyre a többi 
református magyar atyánkfiával való test
véri közösségünk kerül. Ezért fontos 
nem pedig valami ti/edrangú ügy Szö
vetségünk munkája, mivel igyekszik 
ósszehn/ni 4  sokszor egymásról mit 
sem tudó szobatársakat, a gyülekezetek 
presbitereit Ha tudjuk, hogy egy Urunk 
van. Akinek minden gyülekezete kedves, 
akkor azt is megértjük, hogy őrállói fele
lőssegünk (egymással közösségben) uz 
egész Magy ar Református Egyházra, ill. 
annak népére kiteljed Idézzem a Szent- 
irast? ..Egy- az Úr. egy a hit, egy a kereszt 
ség, és egy az Isten, mindeneknek Atyja" 
(E f 4,5-6) -  vagyis az Ő tulajdonai va
gyunk mindnyájan, csak más varosokban, 
falvakban, más gyülekezetekben végez
zük munkánkat Üdvözítő Urunk szolgá
latát.

Presbiterek vasárnapján Srorn e soro
kat, amikor sok helyütt szó esik feladata
inkról, felelősségünkről. Ebből az alku 
lómból én arra a problémára szeretném 
felhívni a testvérek figyelmét, hogy 0  sa
ját gyülekezetünkbe való bcgubódzással, 
vagy felekezeti szűklátókörüscggcl nem 
jó! szolgáljuk Urunkat! Nem vitás, hogy 
legtöbb felelősségünk és legtöbb tenniva
lónk honi gyülekezetünkben van, de ez 
nem indokolja azt a sok helyütt megnyil

vánuló, önző, provinciális szemléletet, 
amely vissza akarja tartam a közegyház, a 
Presbiteri Szövetség vonalán vagy az 
ökumenikus szolgálatokban többre bíza
tott presbitertársakat!

Isten gyermekeinek jutalma a hűsé
ges szolgálat jutalma a többre bízatás 
mind a földi jelenvaló életben, mind az 
őrök életben Ajándékként fogadjuk tehát 
Istentől, hogy az elmúlt évtizedek gyüle
kezeti bezártsága után megtalálhatjuk 
egymás kezét, s  nagyobb területekre ki- 
terjedő szolgálatokra is vállalkozhatunk!

Kövespataki László

Hitünkről egyszerűen

J ézus K risztus
Kicsoda Jézus Krisztus és mit cseleke
dett Ö?

Jézus Krisztus valóságos és igaz Is
ten s egyszersmind valóságos és igaz 
ember is egy személyben két termé
szet , aki minden mi bűneinkén töké
letesen eleget tett megváltó áldozati ha
lálával.

Ellenkezés:
Az unitáriusok tagadják ezt Szerintük 

Jézusnak, salamon az élete úgy a halála 
is csak például szolgál

Erre azt feleljük, hogy már Jézus maga 
megmondotta önmagáról „Az embernek 
Fia azért jött, hogy.. adja az ö  életet 
váltságui sokakért" (Márk 10.45/ Kiég 
mondta azt is, hogy az új szövetséget Isten 
és ember között az ú vére szerzi (M á
té 26.28. Mark 14.24. Lukács 22.20. 
I Kor II 25). De ezen kisül is az egész 
újszövetségi Szentírás bizonyságot tesz 
arról, hogy ..Jézus Krisztusnak, az Isten 
Fiának vére megtisztít minket minden 
bűntől" (tJános l, 7). Söt már az Ószövet- 
ség élőn- megieientiAzt. aki ..megsebesít- 
teleti a mi bűneinkért, megrontatott a mi 
vétkeinkért, békességünknek büntetése 
rajta van és az ö  sebeivel gvögyulánk 
m eg" (Ésaiás 53.5). Ha a bűn terhétől

meg nem tisztított volna, a példája követé
s é n  sem lehetne erőnk Mesterünk csak 
azért lehel, mert Megváltónkká iett.

A millcnisták (Jehova-tanúk) szerint 
Jézus Krisztus ,1 születése előtt a legfőbb 
angyal (Mihály arkangyal) sóit; a földön 
mint puszta ember élt. isteni természetet 
csak a feltámadás után nyerte, miután em
beri teste a sírból vagy ellopatott. vagy 
pedig „gázzá változott”. Ezeknek a badar 
és káromló tévelygéseknek a Szcntirás- 
han semmi alapja sínes.

Lehet-e más közbenjáró is az cgv Jé
zus Krisztuson kisül Isten és az embe
rek között?

Semmiképpen nem lehet, mert az 
írás világosan tanítja: „egy az Isten, 
egy a közbenjáró Isten és emberek kö
zött, az ember Krisztus Jézus" 
II Tini 2.5).

Mi következik ebből?
Az. hogy szentírásellenes tévelygés Mári
ának és a szenteknek segítségül hívása ar
ra. hogy a Szentháromság, különösen a 
Jézus Krisztus előtt közbenjárjanak a hí
vőkért l római és a görög-keleti egyház 
pedig ezt tanítja és gyakorolja

A római egyházban a Mana segítségül 
hívása már odáig megy, hogy kivált az 
egyszerű ncp Máriát hiszi valódi közben
járónak és isteni méltóságban részesnek 
gondolja. Ez nem is csoda, hiszen IX. 
Pius pápa már 1849-ben azt tanította, 
hogy „Mária minden angyaloknak fölébe, 
egészen az Istenség trónusáig emelkedett 
érdemeivel s Krisztus és az anyaszentegy- 
haz közé helyeztetett." Meg nem lett hi
vatalos tanná, de már általános hiedelem a 
római egy házban az is. hogy Mária teste a 
halála után nem lett az enyészete, hanem 
mennybe vitetett Holott pedig a Krisz
tuson kívül „nincsen senkiben másban 
:dvcsség: mert nem is adatott emberek kö
zött az ég alatt más név, mely által kellene 
nekünk megtartatnunk" (Cselekedetek 
4.12). És az Úr minden emberi képzelt 
nagyságot egyformán megítél "Te ezt 
mondád szivedben Az égbe megyek fel. 
az Isten csillagai föle helyezem űlöszékc- 
met felibök hágok a magas felhőknek 
cs hasonló leszek a Magasságoshoz. Pe
riig a sírba szállasz alá. sirgödör mélysé
gébe" (Ésaiás U .I3 -15)

1 Az „Öntudatot hit” című Útiból, AmeiUlltotta Rí 
Imre. Debrecen. IW4 >
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T ISZÁNTÚL

PRKSBH F.RKKP/.KS INDUL A CSONGRÁDI 
EGYHÁZMEGYÉBEN

Április harmadik szombatján Hódmező
vásárhelyen, az Ótemplomban gyűli 
össze több, mint százötven presbiter és 
gyülekezeti munkás, hogy részt vegyen a 
presbiter: képzés első rendezvényén.

Az egyúttlét alaphangját Dányi József 
esperes adu meg bevezető áhítatában „ I 
győztes Krisztus látomása nélkül nem tud 
az egyházmegye megújulni " hangsú
lyozta

Az első előadó Búzás János fóti pres
biter volt. előadásának elme: ,.A presbite
ri szolgálat történeti háttere, és a presbi
terré válás folyamata. "

A presbiteri szolgálat történetéről be
szélve elmondta: a „világi rész" beleszó
lási jogát a reformáció állította vissza A 
kálvini egyház állította fel ennek pontos 
szervezet: formáját, és adott nagy lendü
letet új gyülekezetek kialakulásának és a 
régiek megerősödésének. Nagyon fontos 
szerepe volt a presbitériumnak az, igehir
detésben is Az ellenreformáció idején 
sokszor a presbiter magyarázta Isten Igé
jét A bibliai és reformátort útmutatások
kal szemben sajnos egyházunkra mind
máig jellemzők az egyszemélyi vezetésű 
formális presbitériumok. Törekednünk 
kell a jelenlegi helyzet megváltoztatására

Az eiőadó kitért arra is. hogy mik egy 
presbiter bibliai jellemzői:

1. Krisztust követi, a Biblia a zsinór
mértéke. az. életében Jézus Krisztus az Úr

2. Felelősséget sállal a gyülekezetért, 
vagyis

látogatja az alkalmakat, rendezvé
nyeket.
intenziven részt vesz a fizikai, lelki 
és szellemi munkábun. 
családi élete példamutató, 
anyagi javaival összhangban van az 
áldozathozatala.

3. Folyamatos kapcsolatban áll Urá- 
val: rendszeres az imac’etc. naponta ol
vassa a Szcntirúst.

Etek István fóti presbiter hangsúlyozta: 
Ót válasszátok es nck: szolgáljatok. Aki 
nem Jézus Krisztust választja cs nem ren
dezi Vele a kapcsolatát, az nem alkalmas a 
presbiteri szolgálatra

A hollandiai presbiteri gyakorlatról 
számolt be egy onnan érkezett vendé
günk. hangsúlyozva a lelkész cs a presbi
térium közös munkálkodását. Egy fela
datgyűjteményről tett említést, amiből ott

minden presbiter választhat, erejéhez 
mérten

A kelenföldi gyülekezet diakómai 
munkájáról tartott előadást Kosács Péter 
testvérünk. Munkájukat a következő terü
leteken végzik:

magányosak, idősek és mozgáskor
látozottak látogatása, ügycsbajos 
dolgaik intézése, a gyülekezet 
„ezermester szolgálatának" segí
tése;
kórház látogatás. Írott vagy kazettára 
felvett igemagyarázatok terjesztése; 
hajléktalanok megsegítése nemcsak 
pénzzel és ennivalóval, hanem Igé
vel és a gondozó-, ül. scgitőhclyek 
címlistájával;
szeretetotthonok látogatása, alkal
manként műsor szervezése, biblia 
óra megtartása:
határon túli magyar testvérek lelki 
cs pénzbeli támogatása: 
szeretetotthon! elhelyezés támoga
tása.

A szolgálat anyagi hátterét a ..gyüleke
zeti tized" biztosítja, ami legutóbb a kő i 
ségvetésük 25%-a volt. Adiakóniai mun
kát imaközösség támogatja A szolgálat
ban résztvevők havonta megbeszélik te
endőiket. Hozzáállásuk a dmküniához ezt 
meg kell csinálni a többi szolgálati terü
letet meg lettet csinálni...

Dr Judák Endre a presbiterkepzés fon
tosságáról tartott előadási, majd a gödöl
lői Iránytű Kiadó c képzést támogató ki
adványait ismertette

Lupsea György
presbiter 

Szeged- Újszeged

ERD ÉLY
KONFERENCIA

VAJDAKAMARÁSON
A Kolozsvár-Külső Egyházmegyébe ke
belezett Vajdakamaráson 1997 március 
21-én presbiter konferenciát tartottunk 
Részt vett egyházmegyének 12 gyüleke
zetének küldöttsége: lelkészek, gondno
kok cs presbiterek, összesen hatvanam

Megérkezés és ismerkedés után 111 
órakor istentiszteletet tartottunk az ősi re
formátus templomban, melyen népes gyű 
lekezet előtt Ferencz\ Miklós esperes hír-

I N N E N

dette az Igét 1 Kir 19.1-8 alapján. Ezt kö
vetően Tóth Árpád helybeli lelkipásztor 
előadását hallgatták meg a jelenlevők, 
melynek címe ez volt: Hitünk védelme a 
szektákkal szemben. Az előadást elénk 
megbeszélés követte, mely során a gyüle
kezetek jelen levő küldöttei szóltak a saját 
gondjaikról a szektásodás terén.

Ebéd után. melyre a vajdakamarási 
családoknál került sor. ismét egybegyűl
tek a résztvevők. Ekkor a helybeli lelkész 
röviden ismertette a Vajdakamarási Re
formátus Egyházközség történetét, majd 
mint az egyházmegye missziói előadója, 
szeretettel kéne a tcstvérgyülckczeti kap
csolatok ápolását, élénkítését a városi és 
vidéki gyülekezetek között.

Végül gazdasági kérdések megbeszé
lésére is sor került. Késő délután tértek 
haza a vendegek, hálát 3dva Istennek a ta
lálkozás lehetőségéért.

Bízunk abban, hogy az év folyamán 
sor kerül megyénkben újabb presbiteri 
konferenciákra

Tóth Árpád
lelkipásztor

N agykunság i
terü le ti
s ze rve ze tü n k  kérése
A karcagi Nagykunsági Református Álta
lános Iskola 1996 szeptember óta műkö
dik egyházi intézményként. A teljes tan
termi felszerelést (iskolabútorok, kísérlet! 
eszközök stb.) külföldi segítség eredmé
nyeként sikerült megszerezni. Az iskolai 
felszereltséghez azonban feltétlenül szük
séges az iskolai könyvtár, mind a tanulók, 
mind a nevelők részére. Ezért szövetsé
günk területi szervezete és az iskolai igaz
gatóság tisztelettel kéri a gyülekezeteket, 
az egyházi intézményeket (általános és 
középiskolákat, könyvtárakat cs kiadó
kat). valamint nagyobb könyvtárral ren
delkező testvéreinket; támogassák ezt az 
újonnan mcgnvilt iskolát azzal, hogy ré
szére új. vagy jó  állapotú használt köny
veikből küldenek az iskola címere: 5300 
Karcag, Kálvin utca 2. A küldeményeket 
előre is köszönjük.

Dr. Fazekas Mihály
a Presbiteri Szövetség 

területi szervezetének elnöke

Földváriné Simon Zsuzsa
az iskola igazgatója
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O N N A N  DUNAMELLEK

A  Baranya megyei Kölkeden Mohácstól 
délkeletre -  június 13 15. között került 
sor a Dunamelléki Református Egyházke
rület gondnoki-presbiteri konferenciájára. 
A kölkedi konferencia megszervezése 
gondolatát a / elmúlt évben elhunyt Har
sányt Jenő helybeli gondnok vetette fel. 
és indította útjára, akiről a konferencia 
résztvevői egyperces néma felállással em
lékezlek meg.

A konferencián a baranyai egyházme
gyéből vettek részt a legtöbben, de az 
egyházkerület más részeiről is voltak 
résztvevők.

A konferenciát Szabó Mihály rnohács- 
kölkcdi lelkipásztor nyitotta meg

Szappanos Zoltán siklósi lelkipásztora 
presbiterek cs az ifjúság kapcsolatáról tar 
tott nagy figyelemmel kísért előadást' Az 
ifjúsággal való foglalkozástól, neveléstől 
függ egyházunk jövője, hiszen nem mind
egy, hogy milyen lesz a jövő presbiteri 
munkása! Már most nevelnünk kell az 
utódokat!

Ugyanakkor az. ifjúságnak is látnia kell 
atyáinkban példaképét! Ezáltal tudunk és 
kell is hozzájárulni ahhoz, hogy gyüleke
zeteinkben ne nőjön a korosztályok kö
zötti szakadék, hanem ellenkezőleg: a 
Szentháromság Isten által épüljön tovább 
a gyülekezet!

1999-ben országos szinten presbiteri 
választásokra kerül sor. Tudnunk kell. 
hogy a Szentirás számos fiatal hithös pél
dáját hozza fel bizonyságul József. Sá
muel. Dávid mellett gondoljunk arra. 
hogy Jézus is 30 éves korában kezdi meg 
missziói szolgálatát A hit példaképei kö
zött tartjuk számon Pál apostol tanítvá
nyát, a fiatal Timótheust ts' A fiatalokat 
nevelnünk kell, fel kell készítenünk a 
szolgálatra, ez mindnyájunk egyik fő fe
ladata a közeledő presbiteri választások 
miatt is

Rúna Gábor, a Presbiteri Szövetség 
Baranya megyei területi szervezete elnö
ke a presbiter felelősségéről tartott e lő
adást. Ennek összetevői a küldetés tudat. 
a felelősségtudat és a céltudat, mellyel e l
fogadjuk az örök élet ingyenes ajándékát 
Jézus Kns7tushan' Bana Gábor Isten inin
ti örömmel számolt be, hogy pécsi köz
ponttal egyházmegyei szintű kétéves bibli 
aiskolál terveznek!

A presbiter a lelkipásztor munkatársa 
címmel két előadás hangzott el. egyrészt a 
presbiter, másrészt a lelkipásztor szem -

KÖLKF.DI TALÁLKOZÓ
pontjából. Kovács latrául sellyei gondnok 
és Szénást János. Pécs-Kertvárosi lelki 
pásztor szóltak erről a kérdéskörről.

A presbiter: konferencián holland test
vérek is részi vettek. Joap Doedens lel
kész Vlissmgenbő). Henk Rietveld pres
biter Pijnackcrből. Holland testvéreink 
képmagnó szalagról mutatták be mit je
lent Hollandiában a presbiteri szolgálat' 
A családi látogatásokat, a körzeti gondo
zói szolgálatot emeljük ki! A látogató 
Igével köszönti a meglátogatón családot, 
ezután folytat valódi lelktgondozói be
szélgetést Hollandiában a presbiteri 
szolgálat a napi munkán kívül legalább 
heti két, de inkább négy esti elfoglaltsá
got jelent.

fíoruss Mária hólyi lelkipásztor beszá
molt arról, hogy ez év októberében fel
szentelik a bólyi gyülekezel új templo
mát Isten megáldotta a kis gyülekezet

Ez a Szövetség olyan egyházi szervezete
ket. egyesüléseket, szövetségeket tömöri; 
magába, amelyek valamilyen módon a 
felnőtteket részesíti képzésben egyháza 
feladatokra, vagy éppenséggel világi fela
datokra. de egyház: légkörben. Minket 
közvetlenül annyiban érintett a konferen
cia. hogy megismerhettünk más orszá
gokban folyó képzési rendszereket, ame
lyek egyházi feladatokra, gyülekezeti 
munkára képeznek ki egyháztagokat; 
amelyik egyházban presbiterek is vannak, 
ott például presbitereket is (Mivel a Szö
vetség ökumenikus. így nem minden egy
házban vannak presbiterek l

A konferencián néhány előadás is el
hangzott. köztük dr. Milán OpoóenskyfCA 
is, aki a Református Világszövetség főtit
kára. valamint a csehországi felnőtt- 
képzésről a különböző cseh egyházak ré
széről A munka legnagyobb része azon
ban munkacsoportokban folyt. Ilyen 
munkacsoportban hangzott el az a beszá
moló is, amelyet Gönczó Sándor állított

életét. Az új templom a gyülekezet, u lel
kipásztor. a presbiterek szoros hitbeni 
együttműködésével épülhetett fel. Az 
idén 50 éves bólyi gyülekezet személye
sen át tudta élni mit jelent ez: „Az Úr cso
dáson működik'"

A presbiteri konferencia résztvevőit 
üdvözölte Bóka András, a Baranyai Re
formátus Egyházmegye esperese is. Meg
jelent a konferencián az egyházmegye 
gondnoka. Hagy Ferenc József is.

A konferencián két áldott euingé'lizá- 
ctós szolgálat hangzott el. Csekei Tibor 
péc8-belván>si presbiter és Bana Gábor. 
ugyancsak pécs-belvárosi presbiter szol
gálatával.

A konferencia a harmadik napon 
úrvacsoraosztásos istentisztelettel zárult, 
amikor Hagy Péter komlói lelkipásztor 
hirdette az Igét

Ktdosváry Bálint

CSEHORSZÁG

össze a Skóciában. Hollandiában. Svájc 
bán. valamint Magyarországon folyó 
presbiter-. >11 gyülekezeti munkásképzés 
összehasonlításáról. A munkacsoportban 
angol. svéd. finn. holland, skót. kanadai 
résztvevők dolgoztak, cs bár az idő rövid 
volt, élénk érdeklődés mutatkozott n téma 
iránt. Nagyon tanulságos volt mind tartal
mában. mind módszerében az a közös 
bibliatanulmány, amely Jákóbnak a Jab- 
bok revénél tűrtem. Istennel és Ézsauval 
való kibéküléséről szólt, és egyben példá
ul szolgált minden igazi kiengesztelő- 
désre.

Emlékezetes marad az a közös isten
tisztelet és úrvacsoraosztás is. amely ab
ban u prágai templomban folyt le. ahol 
1411-ben először osztottak két szín alatti 
úrvacsorát. Vasárnap délelőtt pedig a 
résztvevők különböző gyülekezetek isten
tiszteletén vettek reszt, majd elbeszélget
hettek a gyülekezet vezetőivel és tagjai
val A magyar küldöttek sok tapasztalattal 
és lelkileg felfrissülve térhettek haza.

NEMZETKÖZI KONFERENCIA A PRESBITERKÉPZÉSKÓL
Az Európai Ökumenikus Felnőttképzési Szövetség ez év júniusiban Prágában tar
totta közgyűlését és nemzetközi konferenciáját, amelyen a hollandiai reformátu
sok jóvoltából Crönc/ő Sándor, sárkeresztes! lelkipásztor és dr. Ritoók Pál, szövet
ségünk főtitkára is részt vehetett.
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címmel készítettem rádiós műsort -  nem is olyan régen -  a most 100 
esztendős Sebestyén Andorné nagy tiszteletű asszonnyal a nagyon 
kedves Frici nénivel -  a Schweitzer Otthonban. A stúdió munkatár
saitól kezdve a rádióhallgatókig sokan nem akarták elhinni Riport
alanyom életkorát -  olyan elevenen, érdekesen adta elő mondanivaló
ját és olyan csengő hangon énekelte a zongorán maga kísérte llallelú- 
jákat. mint annak idején, amikor ígéretes művészi pályáját fölcserél
te, áldott emlékű férje munkatársaként, az egyházi szolgálattal. A ve
le folytatott beszélgetésből idézünk most egy tanulságos részletet.

..Amikor a Kelenföldi Egyházközség 
szervezését elkezdtük, első istent isztclctc- 
inkcl egy iskola teremben tartottuk Ebben 
a helyiségben délelőtt .i római katoliku
sok. délután a református hívek gyülekez
tek össze. F.lső alkalmunkon 15 ember 
jött össze Meglátogattuk mind a 15 csalá
dot A következő héten már 3 3-mán vol
tunk Egyre többen iának-járogattak hű
ségesen, mi pedig rendszeresen látogattuk 
őket cs szerveztünk a lakásokban is bib 
liaórákat így személyesen megismertük a 
gyülekezet minden tagját.

Van egy gyönyörű történetem
Megismerve azt a nagy nyomort és 

szegénységét, ami híveink közön volt. rá
találtunk cgv családra, egy apró kis bete
ges asszonyra és öt kicsiny gyermekére 
Megtudtuk, hogy a férje börtönben van 
Kérdeztük, hogy mi miatt? Azért, mert 
egy rendőr a/t mondta hogy ha minden 
kommunista olyun lett volna, mint ez a 
Vörös kályhás mester volt. a kommuniz
mus meg ma is állna. Hát ezt kétfélekép
pen lehetett érteni; egyfelől: ha olyan ter
rorista len volna, másfelől: ha olyan jóhi
szemű megszállottja lett volna az eszmé
nek. mert kifogástalan, becsületes ember 
volt A rosszabbat gondolták róla cs bör
tönbe zárták. Ott maradt az asszony öt ap
ró gyermekükkel. Ezt látva, sokat latol
gattuk. mit is tudnánk értük tenni?!

Akkorában voltak azok a gyermekvo
natok, amiket a hollandok szerveztek cs 
vittek ki a magy ar gyerekeket hozzájuk 
feltáplálni, megerősíteni. Kct gyermeket 
ebből a családból rögtön ki is tudtunk kül
deni. A harmadikat egy bankigazgató fele
sége (akinek elmondtuk a dolgot) vállalta, 
hogy nála tartja reggeltől estig Onnan járt 
a fiúcska iskolába. Ruházták, táplálták, 
csak az volt az édesanya kérése, hogy es
tére menjen haza aludni, hogy a családtól

ne szakadjon cl. A negyedik gyereket, cgv 
ötéves fiúcskát az én szüleim vitték el. így 
csak egy maradi a beteg anyával otthon.

Hát az a börtönben ülő ember, amikor 
meghallotta, hogy egy pap (akit ő a legna
gyobb ellenségének tekintett I. egy pap ezt 
megtette a családjukkal, kérte, hogy küld
jön neki az a pap egy Bibliát Akkor az 
uram vett egy szép. nagybetűs Szcntirást 
Ihátha nem lát jól az emberi Beküldte, fis 
akkor ez az ember a fogsága alatt ezt a 
Bibliát elolvasta Minden magyarázó be
szed. minden külső bizonyságtévő nélkül 
maga íz Ige megtérített cs a .Szentlélek ál
tal hívővé tette őt.

Amikor kiszabadult, eljött hozzánk 
megköszönni, azt mondta nem csak ezt 
kapta ő ottan ajándékba Istentől, hanem 
egy csodálatos találmány ötletét ív Sokat 
imádkozott azért, hogy ha kijut a fogság
ból. tudjon boldogulni. Eeltalált egy olyan 
csercpkáiyhál. amelyik röviddel a begyúj
tás után mindjárt adja a meleget, nem 
csak úgy. ha hosszas fűtés után áthcvül. 
Most arra lenne szükség, hogy ó ezt vala
hol bemutathatná Megkérdeztem a háziu
rat, ahol laktunk: megengedné-e. hogy így 
megcsinálja ezt a próbál a mi kályhánk
kal? Meg' válaszolta . azzal a feltétel
lel, hogyha nem sikerül, vissza kell állíta
ni a kályhái a regi formára. A mi embe
rünk három napig járt oda. lebontotta a ré
gi cscrcpkályhánkat, ezalatt csodálatos 
beszélgetéseink voltak vele. Sikeresen el
készült a nagyszerű, újrendszerű kályha, 
amit aztán u mester szabadalmaztatott és 
csinálhatta sorozatban Ezek után nem 
csak a cserépkáiyhák építéséből, de kc- 
nycrkcrcsó munkája mellett a gyülekezet 
építéséből is kivette részét.”

Hangszalagról átvette: 
Hegyi-f üstös István

ÚJABB PRESBITERI 
FÜZETEK

MEGJELENÉS ELŐTT
Ez évi I. számunkban adtunk tájékozta
tást inról a kiadvány-sorozatról, amelyet 
az Északpesti Egyházmegye ill. az ott 
működő tcrüicti szervezetünk indított el. 
de már azóta is igen sok egyházmegyei 
szervezetünk használja saját presbiterkep- 
zcse során Ennek nyomán az egyes tűze
tek már vagy nem kaphatók, vagy csak 
néhány példány kapható meg. Az I, sz 
tüzet már teljesen elfogyott, a 2. sz. Ka
rácsony megjelölésű füzetből és a 3 sz 
lüzctból, amely az 19%. évi tahi konfe
rencián elhangzott előadások egy részel 
tartalmazza, már csak néhány példány 
van Az összevont 4-5 . tüzet már teljesen 
elfogyott és nem is tudtuk kielégíteni az 
igényeket. A tűzetek eddig 1000 példány
ban jelentek meg (kivéve az elsőt), de 
úgy látszik -  enne! nagyobb példányszám 
is elfogyna Figyelemmel arra. hogy a 
rendelkezésre álló pénz kevés, igy hosszú 
tárolási időt a kiadó nem tud vállalni. 
Ezért azt a megoldást választottuk, hogy 
egy egy füzetet egy-egy egyházmegye elő
lege: meg. Így már az elfogyott 4 5. füze
tet az Északpesti, a kiadás alatt álló újabb 
füzetet a Csongrádi Egyházmegye adatja 
ki Az egyházmegyék közül mái több is 
előre megigényli a kívánt példányszámút, 
így pl. Lszakpcst 600 db-ot, Csongrád 
100 db-ot. Vértesalja tolna 50-50 db-ot, 
Borsod-Abaüi 30 db-ot igényel folyama
tosan. Kívánnia* ezért hogy a többi egy 
házmegyék is előre igényeljék a kívánt 
példám számai mert igy nem fordulhat 
elő. hogy már nem jut nekik

A legközelebbi füzet kb. 80 oldaton a 
következő tartalommal fog megjelenni 

Bibliaismeret; Mit kell megtanulni Is
ten népének'’ (Rabs/olgasag. szabadi- 
tás. pusztai vándorlás.)
Egyháztörténet Az egyházatyák.
Gyű le keze t építés. a látogatás gyakorla
ta, lelkigondozási alapclvck cs mód
szerek, látogatás: helyzetek 
Illemszabály.
A füzei várható ára 80- 100, I-1 között 

lesz. (Általában átlagosan 1,- Ft oldal ) A 
még kapható tűzetek ára; 2. (Karácsony) 
60. Ft. 3 (Tahi II I leivel Hitvallás elő
adásai) 150.- Ft. .4: igényekéi kérjük a: 
alábbi címre küldeni I)r. Judák Endre. 
2100 Gödöllő. Ifjúság utca 2.

DRJE
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Emlékezetes presbiterek

A Királyhágóra kaptatva érkezünk Csú
csára. A fák között feltűnik a hajdani hír
neves Boncza-kastcly. Az út mellól vi
szont eltűnt a szépséges műemlék fa- 
templom, az orthodox hit kedves imahe
lye A helyi reformátusság n maga 108 lel
kes létszámával fiókegyházként élt már az 
I világháború előtt is. (Temploma most 
újult meg közadakozásból) 1917, márci
us 8-án tartott prcsbiténumi ülés jegyző
könyvének 5. pontja arról tudósít, hogy a 
8 tagú presbitériumba 12 eve megválasz
tották Ady Endre urat, aki ugyanezen i 
napon 500 aranykoronát adományozott a 
kicsiny egyház fenntartására

Ady Endre urat azonban nem ezen vá
lasztották presbiterré' Mégcsak nem is 
ízért, mert 7 kálvinista prédikátor utódát 

(aki mellékágakon még 25 lelkészt tartha
tott számon elődei közötti) tisztelték 
benne. Dózsa György „unokája'. a XX, 
század kezdetének minden hatalmasság
gal perlekedő prófétája. Isten megtérő 
gyermeke volt az. kivel a presbitérium ki
egészült. Sem a választók, sem a megvá
lasztottak nem sejtettek, hogy ez a presbi
teri szolgálat ténylegesen csak 1 évig tart 
hat, s jogilag sem két évnél tovább. A bu
dapesti városligeti szanatóriumban már 
42 évesen örök álomra hunyta le szemét a 
nagy költő

Mindezt Bottyán Jánostól, a reformá
tus újságírás neves művelőjétől tudhatjuk, 
aki nem győzte Ady elhallgatása, kisajátí
tása. életművének „át' -értelmezése évti
zedeiben megörökíteni Ady Endre kap
csolatait egyházával. Hitéről versei be
szélnek. F kapcsolatok a költő születése 
előtt évszázadokkal kezdődtek. > holta 
után örökre tartanak. Legfeljebb a hírhe- 
dett Révai József által ..okított" nemzedék 
csodálkozik azon. hogy Ady Endre hitval
ló református, és a Szenttrásnak sok tu
dósnál értőbb hirdetője Az örök szálloda
lakó Csúcsén már az örökkévalóságra ké
szülődik. F. tisztség vállalással is kifogja a 
szelet azok vitorláiból, akik majdan ..ér
telmezni" akarnák őt Fz vagyok én! 
Punktum'

Ady Endre lelkileg is. szervezetileg is 
ptesbitertársunk.

Halála előtt néhány nappal két üstökös 
találkozik. A másik: Szabó Aladár, a

„bclmisszió atyja". Kórházi ágyon az 
egy ik. Betegszoba ajtaján kopogtat a má
sik. Másfél évtizeddel korábban a másikat 
jól megtámadta az újságíró Ady. „Bigott 
misszionárius"-itak titulálta. Ennek elle
nére a „bigott misszionárius" felkereste a 
„konok kálvinistát", mert lelke üdvössé
géért érzett felelősséget. A kopogtató jó! 
hallotta, amikor az üzenetközvetítő nő
vérnek azt mondja u költő: „kiscprüz- 
ném” Ennek ellenére elkezdődött az egy 
oldalú beszélgetés. Szabó Aladár szólt né
hány szót, a kóllő konokul a fal felé for
dult. A harmadik találkozón azonban igy 
szólt: „már vártam” Az utolsó, ötödik al
kalommal pedig szó szerint ezt mondta: 
„Tessék mondani, hogy én. aki igazán na
gyon melyen átérezve, átélve tudtam fo
gadni a felém kinyújtott bűnbocsátó ke
gyelmet istentől, imadkozhatnek-c 
imádkozhatnánk-e azétt, hogy a versei
met. akik olvassák, úgy értsék meg. hogy 
én abban Istent kerestem és azért Istennek 
akartam dicsőséget adni"

így hát minden okunk megvan arra. 
hogy Ady istenes versen presbitert bt- 
Xonv ságié tel ként olvassuk S  figyeljünk 
reá mint presbitertársak. A „bclmisszió 
atyja" már II. éves teológus volt, amikor a 
messze távolban uz ismeretlen 6 eves kis
fiú Ady Endre igy töprengett magában 
a nagyon sáros, fekete karácsony szom
batján:

...Szeretném az Istent 
Nagyosan dicsérni.
De én még kisfiú s-agyok.
Csak most kezdek élni 
...Isten-dicséretre 
Mégis csak kiállók

(Kis karácsonyt énekt

Eközben dacosan dobhant új kis csizmá
jával. mert a szülői tilalom miatt nem me
het a nagyokkal bet’ehemczm. Sártól fél
tik a kis csizmát

Életművének cgyharmada azaz 997 
versből 300 olyan biblikusán megalapo
zott „istenes" vers (ezek nem téveszten
dők össze a ..vallásos" versekkel . ). hogy 
valamennyi cgy-cgy igehirdetés. Ady ver
sei megértésének lőfeltéiele az elmélyült

cs szakszerű bibliaismcret. Éneikül ho
gyan értenénk pl. „A? Isten-kereső lárma" 
nagyszerű sorait, köztük: „Neved sem ér
tem. Istenem” (Sok hívőnek botránkozás. 
sok ateistának: csem ege...) Pedig egysze
rűen csak arról van szó, hogy előzőleg ol
vasott néhány ..Bábcl-Bibef-vitu kereté
be tartóz,ó cikket- Ezek a 2M07.es 3,14- 
ben olvasható ..Ehjch. aser Ehjch" istcn- 
ncv-magyarázat lehetséges változatait 
taglalták. Tényleg, mit is jelent Jahve"? 
A lényeg a vallomás, hogy a nagy zűrza
var közepette lelke csak az Urat keresi'

„Isten drága pénzc' -bcn a talentumok 
példázatán elmélkedve saját adósságai, 
mulasztásai jutnak eszébe Kegyelmi időt 
kcr. A sokat vitatott „Békesség ünnepen" 
címűt vallás-ellenes szatírának tüntettek 
fel. Holott a karácsonnyal visszaélő, azt 
kiüresilő keresztyéneket korholja Megrá
zó igehirdetés ez a javából. Az "Adám. 
hol vagy?", .„Az Úr érkezése", „Imádság 
háború után" az evangéliumi gondolko
dás oly kincsei, melyeket minden nyelven 
tanítani kellene. Még maga Kálvin János 
is örült volna, ha a „hivés’ -re ilyen találó- 
tartalmas megfogalmazást talált volna: 
„Hiszek hitetlenül Istenben, mén hinni 
akarok..." A teljes Hcidclbcigi Káté tulaj
donképpen ennek a gondolatnak a kifejté
se: Az ember nyomorúságáról, megváltá
sáról.

Ady Endre életművét előbb az un. 
keresztyén-ellenes „keresztény kurzus” 
tiporta Majd egy fél évszázadon át Révai 
József nyomán vörös lumpenek élharco
sává fokozlak le. Mi református presbite
rek becsüljük érdeme szennt „Isten drága 
pénzét" s éljünk vele minél töhbet.

Papp l ilmos
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NŐI PRESBITEREK AZ EGYHÁZBAN

Református egyházaink életében egyre 
(óbb női munkásra, presbiterre van szük
ség. Egyre bizonyosabbá vált, hogy mi
ként a női lelkipásztorok szerepe és jelen
tősege az egyházunkban immár nélkülöz
hetetlen, ugyanúgy szükség van a női 
presbiterekre. Sajátságos feladatokat női 
gyöngédséggel és ösztönnel látnak ők cl. 
A múltban nem voltak női presbiterek. 
Gyülekezetünkben 1985 óta szolgálnak. 
Az első időkben házaspárok, később öz
vegyasszonyok kerültek választásra. 
Szükséges meg női, főleg fiatal testvé
rek bevonása . mert: sok az aratnivaló 
és kevés a munkás.

Kik alkalmasak nót presbiteri munkára ’’
Hitben, példás családi életben elő. val

lásukat gyakorló nők. Figyeljünk fel kör
nyezetűnkben az ilyenekre, akik munka
helyükön. családi körükben, életvitelük
kel kitűnnek és ajánljuk őket egyházunk 
vezetőinek figyelmébe. Hívjuk el őket az 
alkalmakra, presbiteri gyűlésekre, beteg
látogatásra vigyük cl őket magunkkal.

Milyen feladatok várnak a női presbi
terekre?

Elsősorban családjuk körében kell 
gyermekeiket, unokáikat hitben nevelni. 
A kisgyermekek lelki életének alapját ott 
hon kell lerakni. Kis kezüket imára kul
csolni, tanitani imádságra, énekre, melye
ket talán egész életükön át sem felejtenek 
majd cl. hanem átadják utódaiknak. Mint 
mi. a regi generáció

Amióta Isten kegyelméből új lehetősé
gek, ajtók nyíltak, gyülekezetünkben van 
már külön gyermckistentisztelet Refor
mátus óvodáinkban, általános- és közép
iskoláinkban is folyik a hittantanltás. Lel
készeink. lelkésznőink mellett óvónők, 
tanítónők is végzik e nemes feladatokat. 
Negyven év mulasztását kell bepótolni, 
szükség van a presbitcrnök (nyugdíjas 
óvónő, védőnő, tanítónő) segítségére is. 
Szeretet intézményeink ben. a testi-szelle
mi fogyatékos testvérek, gyermekek, idő
sek otthona, kórházak betegei is várnak a 
lelkészeken kívül bennünket.

Figyeljünk fel környezetünkre mun
kánk során! Hívjuk fel a szülők figyelmét a 
gyermekük kcrcsztclésérc, a szülőket, akik 
nem keresztelkediek meg. cs nem konfir
máltak, irányítsuk cgyházunkha Új testvé
reket. városunkba költözött, templomunk
kal ismerkedőket vegyük pártfogásba

Városunkban virágzik az idegenforga
lom, ennek kapcsán Nagytemplomunkat 
anyaországi cs külföldi vendégek sokasa 
ga látogatja, szíves szóval, figyelemmé', 
í főleg a nyelvüket ismerő presbiterek 1 ve 
gyük körül őket. Az adakozásban is ve
gyünk részt, perselyezésben és istentiszle 
iel után az elszámolásban is segítsük lel
kipásztorainkat.

Közeleg a nyári vakáció, szünete! a 
hittantanltás az intézményekben Presbi
ter anyák, nagymamák foglalkozzatok 
tieitekkel' Énekeljetek, imádkozzatok ve
lük és kézenfogva vigyétek cl a templom
ba őket! Egyházi kirándulásra is. ha mó
dotokban áll, kísérjétek cl, főleg a kiseb
beket.

Presbiternők' Terjesszetek a Bibliát > 
Ezt ajándékozzátok családtagjaitoknak 
név-, születés- és ünnepnapokon. Vagy 
énekeskönyvet Ismertessétek mén a Re

formátusok Lapját, a Presbiteri, adjátok 
tovább elolvasásra, vagy rendeljétek meg 
szegény hiút testvéreknek akik már a kö
zösségbe nem tudnak eljutni!

A bibliaórákon régente a testvérek ol
vasták fel az Igét. Bevett és helyes szokás, 
hogy presbitert gyűlések alkalmával 
s/ámbaveszik a hiányzó (talán beteg?) 
társaikat. Az is szabály, hogy a hiányzó 
testvér idejében jelentse be távolmaradása 
okát Elköltözött presbiter társunk vég- 
tisztességén illő részt venni és szeretteit 
látogatással vigasztalni.

Érezzük a felelősséget tisztségünk 
kapcsán, sziwel-lélckkc! töltsük be hiva
tásunkat. Segítsük lelkipásztorainkat, se
gítsünk terheik viselésében. Hordozzuk 
imádságainkban őket és gyülekezetünk 
minden alkalmára kérjük Isten áldását A 
közelgő Református Világtalálkozóért, a 
szenvedő, beteg világunk békességéért, 
gyógyulásért, hazánkén szüntelenül 
imádkozzunk.

Segítsük a munkanélküli otthonta
lanokat, szenvedélybetegeket. Egyháza
inkban is. a mi gyülekezetünkben is c té
ren is többet kell tennünk1 Szép énekünk 
is figyelmeztet: „F.gy lélekén se érjen 
vádja téged, hogy te miattad nem látta 
meg Őt".

özv. Szabó l.ajosné
Debrecen ■ Sagy-templomi gyülekezet

Taníts Zitám imádkozni!
K f  úgy. ahogy vágyunkkfSZ ttt,
De úgy, hogy az mindig kedves, 
'Drága legyen Teelótted!

■Mert a szivünk, mert a vágyunk 
'kösse utafra téved néha. . .
Hisz a világ körülöttünk  
Olyan üres, olyan léha.

'Világító, szent orcádnak 
•J énye -  néha elsötétül...
■\em te rejted e l  a zt tálunk;
M i távozunk c l  a z 'Égtől.

Mert mi vagyunk 'U ra m -a  Te 
Haszontalan rossz szolgáid.
S  elissuk a ‘lőled kapott 
'Kincseink dús garmada it.

Taníts Uram -  imádkozni! 
Lcszáílni a Sányamelyre. . .
S  lusakpdó könnyek árán 
Újra fe lju tn i a fényre...

S  fe lh o zn i a kpvekj salak.
Szemet kö zt a drága ércét,
Hogy az tisztán, értékesen: 
Kamatokat hozzon Kéked.

Kpvácsné Huszár Jolán
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MIT TEH ETÜN K A LELKÉSZUTÁNPÓTLÁSÉRT?

Lehet, hogy valaki különösnek tartja azt. 
ha a ..Presbiter" hasábjain a lelkcszután- 
pótlás kérdéséről olvashat Egyházi tör- 
vénykónyvünk igen nagy teret szán arra. 
hogy mit cs hogyan kell intézkednie a 
presbitériumnak akkor, ha megürül a lel
késze állás. Ugyanakkor számos meghiú
sult állás betöltéséről is olvashatunk. Igaz 
a mondás, hogy nem akkor kell kapkodni, 
ha baj van, hanem mindenre jó  előre fel 
kell készülni Egyébként: ..Eső után köpö
nyeg...".

A lelkészutánpóiiásról való gondosko
dás a presbitérium s a gyülekezet f o 
lyamaim lehetősége és hitelessége „Kér
jétek az aratásnak Urát. hogy küldjön 
munkásokat az ó  aratásába..." (Máté 
9.38) -  ajánlja, parancsolja Jéms.Ö ugyan 
egyedül is megválthatta volna a világot. 
Az utógondozásra talán 12 apostol is ele
gendő lett volna?... -  Óelőtte a majdani 
megmentésre szorulók tömege, a világ- 
misszió nagy feladata állott.

Mindenekelőtt lássuk meg valahára 
azt. hogy korlátlanul nagy számú lelki 
pásztorra van szükség! Nem igaz, sőt ki
fejezetten félrei vzető az. ha valaki azt ál
lítja. hogy ..a pálya telített" (Mentőkről 
sem akkor gondoskodnak, ha az utcán 
százával hevernek a sebesültek’ Azt sem 
mondják, hogy évi átlagban ezer sebesü
lés történik, s ahhoz két orvos elegendő, 
mert ez 3.3 tizedes napi átlagnak telel 
m eg...)

AII világháború előtti utolsó békeév
ben. 1938-ban négyszer annyi lelkész 
szolgált egyházunkban, mint ma. S mel
lettük ott állott a nagyszámú hittanoktató, 
vasárnapi iskolai tanító. Nem is szólva ar
ról a többezer hithü református tanítóról, 
aki hallatlanul sok tapasztalat birtokában 
a szorosan vett oktatási feladatok mellett 
lelki szolgálatokat is végzett: naponkénti 
reggeli áhítatok, temetési szolgálatok, 
énekkarok, színjátszócsoportok stb Hatá
rozottan állil/uk, hogy ha ebben a pilla 
náthán négyszer annyi aktív lelkész lenne, 
mint ahány van. akkor tartanánk ott. ahol 
60 évvel ezelőtt. S hol van akkor még a 
fejlődés? Vannak, akik azt mondják, hogy 
a lelkészünk olyan jó  gépkocsivezető, 
hogy havonta akár 8-10 faluban és temp
lomban körülszalad, s elvégzi a szertartá
sokat Meddig akarunk még külföldi hit

testvérek zsebében vájkálni autósegélye
kért? S mi történik, ha egy újabb olajvál
ság következik be? Vagy éppen, mint 
egyik esztendőben 6, azaz hat fiatal lel
készt én halálos autóbaleset -  mert „siet
nie kellett"..

Sok helyűit azt mondják - milyen ra
cionálisan hangzik!!) - .  nincs eleg pénz 
lelkész fogadására. S mert nincs lelkész, 
nem is lesz pénz S  mert nincs lelkész és 
nincs pénz - jöhetnek a mormonok, krisná- 
sok. jehovások, majd ők kielégítik a ma
gvar nép lelki szükségleteit küljöidi tőké
vel. Akkor mondhatjuk, hogy elegendő 
református lelkipásztora van az ország 
nak. ha az utolsó mormon, krisnás. vaja- 
kos és jövendőmondá is elhagyta az or
szágot. mondván, nincs itt keresnivalója, 
mert nincsenek hiszékeny emberek

Tehát valamennyi presbitérium gon 
doskodjék jó  előre lelkészjelöltról Le
gyen anyák és apák legszentebb felajánlá
sa, hogy gyermeküket a lelkész! szolgá
latra nevelik A legkiválóbb lelkipászto
rok ilyen családokból kerültek ki!

Ne csak saját gyermekeinket neveljük. 
Sok gyermek forgolódik a templom táján 
úgy, hogy szive csücskében szeretne ott 
valamit tenni Mi magunk is ..tetten ér
tünk" kisgyermekeket. Szellőzésre nyitva 
állott a templom ajtaja. Kisgyermekek né
zelődtek a templomban. Felosontak a szó
székre. s fennhangon mondták a „Mia- 
tyánk"-ot. Biztassuk szóval is fiataljain
kat. Beszéljünk otthon elismerőleg lelki
pásztorainkról. hogy érezzék a fiatalok e 
szolgálat megbecsült voltát. Adjunk alkal
mat is nekik arra. hogy Isten házalóján te
gyenek valamit.

Nemrégiben budapesti hittudományi 
karunk fényképes leporellót adott ki. E/i 
gyülekezeti tcológusnapokon fiataloknak, 
S egyházi gimnáziumaink tanulóinak ad
ták. .. Téged is vár a református lelkészt 
szolgálat" a címe. Elmondja, hogy mi
lyen sokféle lehetőség van a lelkészt szol
gálatban. Kellenek: gyülekezeti, ifjúsági, 
kórházi, katonai, börtönmissziós, lelki 
gondozói szaklelkészek Speciális szolgá
latokra alkalmasak vakok, siketek, moz
gássérültek missziója stb. Azt is elmond
ja. hogy ki alkalmas a lelkés/i szolgálatra

I. Aki Jézus Krisztust élete Urának 
vallja,

2, Aki szeretne Krisztushoz hasonlt 
tani.

3. Aki szeret sokat tanulni.
4 Aki szerei énekelni, zenélni
5. Aki szereti a testedzést.
6. Aki nem fel semmiféle erőfeszítés

től
7. Aki keresi a nagy feladatokat.
8. Aki nem fél a csalódásoktól sem
9. Aki gyümölcsöző életet szeretne 

élni.
10 Aki nem azt mondja: ..Mit ad ne

kem a haza", hanem azt keresi: 
.„Mit adhatok a hazának.,!

íme néhány szempont ahhoz, hogy a/ 
ország valamennyi gyülekezetének pres
bitériuma mit és hogyan tegyen u bőséges 
lelkészutánpótlásért. Van éppen mit tenni 
ahhoz, hogy megmentsük Magyarorszá
got!

P. V.

GONDOLATOK

A  b ékesség  o lyan  fa.
m ely hosszú növekedést igényel.

Antoine de SaultExupéry

A világ  békéjének szivünkben, 
házunkban kell kezdődnie.

Reinhold Schneider

Ha b ék eszerzők  v a g y u n k , to v á b b 
adjuk azt, am it m i m agunk is e lfo 
gadtunk:
a békét, mely m agasabb m inden ér
telem nél, és am ely  a K risztus nevét 
viseli.

Jórg ?ink

♦

Isten azt akarja, hogy m unkatársai 
legy ünk a világban a szeretet, a bé
ke, a boldogság, az em berség  dolgá
ban.

Hannelore frank
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Helyesbítés helyett

Sajtótermékeinkben egyre gyakorib
bak a nyelvi fogyatékosságok, ami alól 
a református kiadványok sem képez
nék kivételt. A Presbiter egy ike azon 
lapoknak, ami hozzáértéssel készülő, 
igényes, színvonalas kiadvány, % mégis 
a / 1996. november-decemberi számban 
(?. és 9. oldal) Kis magyar horzonga: 
gyűlés gyűlés hátán címmel megjeleni 
írásomban ülés helyett mindenütt ülés 
(hosszú ú-betűvel) szerepel. A gyűlés és 
az ülés szó közötti különbség taglalása 
rév én nemcsak a két kifejezés különbö
ző értelmére derüli fény, hanem arra is. 
hogy a probléma általános. N agy egy 
sajátságos nyelvújításnak vagyunk 
szemlanui, vagy a magy ar ny elvismeret 
honi mélyrepülésének.

Esetenként nemcsak a számítógépek 
(kiküszöbölhető) sorvég) elválasztása bi
zarr. Gennanizmusok térnyerése, nehéz
kes kifejezésmód, hevenyészett fogalma
zás. helyiden írásmód és a vesszők fölös- 
legessége vagy hianya is emelkedő ten
denciát mutat. A magyar helyesírás szabá
lyainak figyelmen kívül hagyása egyre 
mcrcdekcbbcn ivei fölfelé nemcsak a 
református kiadványokban.

Az egyház: nyelvezet gyakran használt 
kifejezéseinek helytelen írásmódja egyhá
zi kiadványokban nehezen fogadható cl. 
Például: igehirdetés helyeit élőszóban u 
lelkészek szinte kivétel nélkül az igét 
hirdetik, ami már odáig fajult, hogy mind
két szó nyomtatásában is hosszú i-bctűvcl 
jelenik meg. Az alapszó nem a hír, hanem 
hirdet; pontos i-vel s bármilyen ragot 
vagy toldalékot kap, az első siótag válto
zatlan marad.

A másik példa szintén gyakran elő
forduló gyönyörű szavunk a vigasztalás 
Sorozatosan ngűsito/ójkén! ejtik cs inák, 
holott a vígsaghoz a vigasznak semmi kö
ze. éppen ellenkezőleg: akit vigasztalni 
kell. az nem víg, hanem szomorú Nem a 
vig/ság, hanem a vigasz az alapszó.

Más jellegű hiányosságokkal a példák 
folytathatók: oka az alábbiak kózul né
hányra bizonyosan visszavezethető:

• A szerkesztőségekből hiányzik vagy 
nem használják „A magyar helyesírás sza
bályai", u „Helyesírási kéziszótár" és a 
„Nyelvművelő kéziszótár" c alapvető ké
zikönyveket.

• A református egyház a magyar nyelv 
írott cs íratlan szabályainak reformálására 
törekedve (sajnos dcfoimálása felé halad
va) -  téves nyeivúj itási kísérletekkel ta
lán függetleníteni szeretné magát a Ma
gyar Tudományos Akadémia Nyelvtudo
mányi Intézetétől.

•  A teológiai fakultásokon elvétve van 
magyar nyelv, irodalom, stilisztika vagy 
beszédtechnika oktatás. Alig érthető 
olyan szakterületen, ahol a végzett hallga
tók leírt és kimondott .„szavakból élnek” 
életük vegéig. Nyilvánosság előtt, több
nyire még átlagosnak is alig nevezhető 
szókinccsel, minimális kifejező készség
fejlesztés nélkül kénytelenek megszólal 
ni, mivel leikés/i hivatásuknál fogva szó
ban é-s Írásban az evangélium hirdetői: Fs 
ők a magyar nyelv terjesztői is!

• Fentiekből következően a kiadvá
nyokhoz anyagól küldő lelkészek cs a lel
kész-szerkesztők ntkán rendelkeznek kel
lő felkészültséggel nyelvhelyesség, iro
dalmi igényű mondatszerkesztés, kritikai 
észrevételek vagy szakszerű szöveggon
dozás téren.

•  A kiadványok szerkesztői a nyelv
helyességi, a helyesírási hibákat és a seb
tében papírra vetett sorok mondats/cr- 
kesztcsi, illetve stílusbeli hiányosságait 
bizonyára nem mindig észlelik.

• A szerkesztők aligha képesek a való
színűleg nagyon eltérő színvonalú kézira
tokat biztos kézzel korrigálni IA gondola
tok formába óntcsc. az irás, a fordítás ala
pos nyelvi és irodalmi ismereteket, sokol
dalú tájékozottságot, széles korú olvasott
ságot feltételező foglalkozási ag. A kiad
ványszerkesztés ezen túlmenően más jelle
gű felkészültséget is igényel éneikül csak 
ráfizetéses kiadványokat eredményez.)

• A nehezülő anyagi helyzetben a re
formátus egyháznak nem áll módjában 
nyelvészek, szerkesztők és szakképzett 
gépírók szövegszerkesztők alkalmazasa. 
Ennek hiányában a legtöbbször a szöveg 
előkészítést is cs a tördelőszerkesztést is a 
nyomdák végzik, korrektúra olvasásra a 
szerkesztőknek nincs módjuk.

• A  szerkesztők a tőbbe/res példány
szám megjelenésekor észlelik a hiányos
ságokat. (Hatásos védekezési mód lenne 
ellene: visszaküldeni a szállítmányt a 
számlával együtt olyan áron is. hogy egy

kiadvány kivételesen késve jelenik meg. 
Ezt követően a nyomdák biztosan nem 
fognak fcrcmunkát kiadni a kezükből, 'na 
továbbra is nyomdai tevékenységből 
akarnak megélni.)

• A kéziratokat számítógépié áttevő 
(nyomdai?) munkatársak hiányos nyelv
tani ismeretei párosulnak az angol betűs 
billentyűzet megfelelő magyar betűinek 
(hiábavaló?) keresgélésével.

• A megjelenő kiadványok többsége 
régies, elavult szövegével vonja magara a 
figyelmet. Amíg kiadványok maradhat
nak ráfizetésesek, addig eladhatóságtól 
függetlenül megjelenhetnek. (Mondván: 
az eladatlan példányoknak örülnek a hatá
ron túl élők. akik minden valószínűség 
szerint arra gondolnak, hogy Magyaror
szágon más nyelven beszélnek.)

Szinvonatjavílás céljából megtérülő 
energiabefektetés lenne szervezett újság- 
iraskepzcs keretében (esetleg a teológiai 
akadémiákon fakultatív lapszerkesztési 
oktatással) alapképzési hirdetni a protes
táns sajtó iránt érdeklődőknek, mert hiá
nyosságok másutt is előfordulnak. Érte 
annál is inkább szükség lenne, mivel a 
kapcsolattartás egyik fontos eszköze a 
sokszorosított anyagok célba juttatása. 
Egy aktív gyülekezet híre szájhagyomány 
útján aligha jut cl környezetéhez. A figye
lemfelkeltés sokkal hatásosabb eszköze 
az onkormany/ati lapok mintájára sok kis 
„Gyülekezeti tudósitó"-szcrüség rendsze
res megjelentetése érdekes beszámolók
kal. gyülekezeti hírekkel, várható esemé
nyekkel. Ahol már megvalósult, rendkí
vül pozitív fogadtatásra talált, létrehozói 
és a gyülekezetek tagjai joggal büszkék 
iá. A cikk tiás. a lapszcrkcsztés alapisme
retéinek elsajátítása fele kell a lelkészek
nek és a presbitériumoknak orientálódni
uk. ha a gyülekezeti élet fellendítése cél
jaik között szerepel A kezdeti szakaszban 
ötleteket adó. illusztrációkat, rövidprózát, 
verseket, teljes oldalmintákat tartalmazó 
segédkönyv, később az egyházi ünnepek
hez kapcsolódó periodikák hasznos taná
csokkal szolgálhatnak.

Belegondolva, hány magyar nyelv és 
irodalom szakos tanárt bocsátottak cl az 
elmúlt években, akik közül önkéntes

(Folytatása II. oldalon}
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A SZEMÉLYES LÁTOGATÁS EREJE
A Magyar Református Presbiteii Szövet
ség vértesaljai területi szervezetének el
nöksége presbitérium •látogatási szolga 
latot vége;

A területi szervezet megalakulása után 
rövidesen megfogalmazódott e szolgálat 
szükségessége, mivel korábbi tapasztala
tunk szerint a presbiterek elenyésző há 
nyada vesz reszt konferenciákon, egyházi 
rendezvényeken. Ahhoz, hogy az egyház
megye presbitereit megismerjük, elvi
gyük körükbe bizonyságtételünket, és le
hetőség szerint tagokat szervezzünk a 
Szövetségbe, személyesén kell elmen
nünk és meglátogatnunk őket.

E szolgálatunkat 1996 október hónap
ban kezdtük el cs ozótu minden hónapban 
I -1 egyházközség presbitériumát látogat

juk meg az egyházmegyében és szolgá
lunk a körükben tód ig nyolc gyülekezet
ben .tártunk.

A presbiteri találkozókra vasárnap dél
utánonként kerül sor, Az alkalom napja és 
időpontja egyeztetésre kerül az egyház- 
község lelkipásztorával Személyes be
mutatkozásunk után Magyar) Béla, a te 
niilctr szervezet elnöke szolgál rövid áhí
tattal. Kovács Béla titkár „A presbiter 
szolgálata az egyházban" címmel, ifi. Ke 
resztes Sándor alelnök pedig „A presbiter 
közéleti felelőssége" címmel tart e lő

adást A szolgálatokat közös éneklés kap
csolja egybe Az. előadások elhangzása 
után a/ok megbeszélésére, ismerkedésre, 
kötetlen beszélgetésre van alkalom, ami
kor kölcsönösen megismerjük közössége 
ink gondját és örömét, valamint élvezzük 
vendéglátóink szeretetét A látogatások 
minden alkalommal imaközösséggel zá
rulnak.

Eddigi presbiten látogatásaink alkal
mával azt tapasztaltuk, hogy minden egy
házközségben nagy szeretettel és várako
zással fogadtak bennünket, és érdeklődve 
hallgatták szolgálatainkat Több helyütt 
azon véleményüknek adtak hangot, hogy 
gyakrabban kellene hasonló találkozóba 
szervezni, mert hasznos Ismereteket sze
reztek a hallottakból. Ez is mutatja, hogy 
presbitériumainkban lenne igény ilyen és 
hasonló szolgálatra

Eddigi látogatásaink esetleges, konkrét 
áldásairól visszajelzést még nem kaptunk 
a gyülekezetek lelkipásztoraitól, de mi 
hisszük és meg vagyunk győződve arról, 
hogy aki elkezdette bennünk a jó dolgot, 
elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Isten 
adja, hogy ügy legyen

Kovács Béla
hit skei gondnok, 

területi titkár

A DIAKÓNIA ÉS A MISSZIÓS MUNKA 
ÖSSZEKAPCSOLÁSA

' Folytatás a 10. oldalról)

munkatársként bizonyára többen is szíve
sen közreműködnének u kis gyülekezeti 
lapok előkészítési munkálataiban eset
leg nagy példányszámú országos kiadvá
nyoknál részmunkaidőben nyelvi szer
kesztőként vagy korrektorként. Ezáltal el
kerülhető lenne a helyesírási hibákkal tar
kított stílustalan, pongyola, régieskcdő 
szövegek egyre szaporodó közzétételé 
Az olvasó réteg hosszabb távon bizonyára 
nem vevő az egyre burjánzó szinvoiutlta- 
lanságru.

Johann Gottfriod Herdcr (1744 1803) 
jóslatának bekövetkezése, az ún. „herderi 
jóslat" a magyarok, illetve a magyar 
nyelv eltűnéséről -  kezdődhet a beszélt cs 
írott nyelv igénytelenségből fakadó érték
telenné válásával‘tételév el is. Ezen kivül 
a határon túli egyházak heroikus nyelv- 
megőrző küzdelmét is kétségessé teheti a 
határon belüli eltérő értékítélet.

Nyclvüjitástól függetlenül, tágabban is 
értelmezhető egyik sikeresebb) nyelvújí
tónk, Kazinczy Ferenc (1759 1831) böl
csessége: .Jót s jól! Ebben áli a nagy ti
tok"

Jó tanácsa késői utódainak is megsziv- 
lelésre alkalmas, mivel ..az írástudók fele 
lősségc" alól ma sem térhetnek ki a műfaj 
művelői

Hinter Silvia
Münster

flktnaíis ima 
'ErdéííjSőí

(jonávisdó jó  Atyánk! Kö
szönjük főttjeinket, a munka- 
Cefietóségekft, az erőt, a kitar- 
tást es a gyumolcsvaras re
ménységet. Légy áldott, hogy 
nem méltatlanságunkat nézed 
és nem áthozod meg a földet 
bűneinkért, fianem L'ehetőséget 
adsz zvtesre és aratásra.

‘Taníts bennünket az adako
zással is bitet i>allani rólad, 
gondviselő Atyánkról. Ámen.

Egészségügyi és lelkigondozó tanfolya
mig indítunk, laikus betcglátogatók részé
re, akik elhívást kaptak Urunktól. Jézus 
Krisztustól erre a munkára, s akik segítsé
get és felkészítést igényelnek cs várnak a 
szolgálat minél jobb végzéséhez. A részt
vevők lehetnek presbiterek, gyülekezeti 
munkások vagy hivatásos egészségügyi 
dolgozók (orvosok, nővérek, szociális te
rületen dolgozók szociális munkások, 
gondozók, vagy teljesen laikusok), ké
szek arra. hogy kísérjék azokat, akikhez 
küldetnek. Ez utóbbiak esetében tanfolya
munk továbbképzés jellegű

A tanfolyam csendesnappal kezdődik 
és végződik

Időpontja: szeptember, október, no
vember folyamán 10 héten át heti egysze
ri alkalommal, négyórás időtartammal.

A tan faluim témái: 
a missziós parancs, küldetés, 
hospic alapé Ivek. 
a házi betegápolás, 
fájdalomcsillapítás, tüneti kezelés.

- szociális segítségnyújtás lehetőségei, 
a különböző veszélyeztetett csoportok, 
a kommunikáció megteremtése.

-  a közösség szerepe a Icikigondozás- 
ban,

-  etika és jogok.
A tanfolyam ökumenikus, mindenki 

számára nyitott, evangéliumi szemléletű 
cs ingy enes.
A tanfolyam sédnőke: Dr. Németh Dávid 

theol. prof.
Jelentkezés: Károh Gáspár Ref. Egyetem 

Hittudományi Kar 
Dr. Németh Dávid Prof 
1092 Budapest, Ráday u. 28. 

Jelentkezés határideje: 1997. augusztus 10.
A tanfolyam helye és részletes prog

ramja a jelentkezők részére postán kerül 
kiértesítésre, hasonlóan a nyitó és záró 
csendesnapok helye, időpontja cs prog
ramja is.

..Az aratnivaló sok. a munkás oly ke
vés Kérjétek az aratás Urát. hogy küldjön 
munkásokat az aratásába".

Testvér: szeretette! várjuk jelentkezé
seteket.

Dr. Böszörményi Dalma
Megnyugvás Hospic Alapítvány 

Tátray Mária 
Válaszút Alapin án \
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D
1943-ban születtem Debrecenben. 
Tálán éppen ezzel a „Basahalmán- 
bcliséggel" nem tudnak mit kezde
ni egyes vájtfülű irodalmárok itt; 
hiszen egyetlen lexikon sem tesz 
rólam említést. 1967-ben végez
tem a KLTE magyar-történelem 
szakán. Jelenleg lassan két évtize
de a Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskola oktatója va
gyok.

Most már bizton állíthatom. Is
ten sohasem engedte azt. hogy va
lamilyen „hivatalos" állami veze
tői tisztséget betöltsék: inkább két 
infarktussal és az abból való cso
dálatos. száz százalékos gyógyítá
sával kegyelmébe fogadott. Egy
házi tisztségekkel viszont bősége
sen kárpótolt; a Mester Utcai Egy
házközség főgondnoka vagyok.

egyházmegyei világi főjegyző, a 
megyei Presbiteri Szövetség elnö
ke. az országos szövetség etikai bi
zottságának elnöke, a tiszántúli 
egyházkerület tanácsosa és jegyző
je lettem a Teremtő súlyos áldása 
révén.

Hit nélkül lehet élni. de nem ér
demes. Hiányzik belőlem a művé
szeti élettel járó és az érvényesü
léshez szinte kőtelező exhibi
cionizmus, magamutogatás. In
kább békét cs nyugalmat nyertem 
a megtalált hitben: a lélek már nem 
horzsolja a test világi tájait, ponto
sabban a test börtöne és óhaja nem 
lázad a lélek ellen. Nagyon nagy 
dolognak tartom az alul-maradm 
tudás képességét az Istennel szem
beni kisértésnél.

□

A 100 éves 
TÖRÖK MIKLÓS 
presbiter köszöntése

Tóth Lajos lelkész és dr. l.ésxty Bolond lo- 
gondnok, a Debrecen Mester utcai Re
formátus Egyházközség részétől felkeres
te otthonában a 100 éves Török Miklós 
mérnököt, egykon presbitert.

Az ünnepelt Hajdúnánáson a reformá
tus gimnáziumban érettségizett, majd Bu
dapesten a Műegyetem Gépészmérnöki 
karón szerzet! oklevelet 1924-ben Haj
dúnánás város meghívta az épülő villany- 
telep vezetőiének, és egyben főmérnöké
nek. ő irányította nz erőmüvet, téglagyá
ra! és jéggyárat. A világháború folyamán 
kétszer is katonáskodott, de Isten meg
őrizte. A háború után „talpra állította" 
Hajdúnánás üzemeit...

Az ötvenes évek eleje szomorú idősza
kot jelentett számára. a 24 hold örökölt 
told miatt kuliknak minösitették, állásá
ból felfüggesztenék. Kis egyszerű beosz
tottként Debrecenben u Tiszántúli Áram
szolgáltatónál kapott állást 1957-ben 
ment nyugdíjba 1155 forinttal

Miklós bácsi egyedül él egy minigar
zon lakásban. 27 éve özvegy, négy gyer
meke kózúl már csak egy cl. az is Kassán 
Minden reggel 5-kor kel, imádkozik, rádi
ót hallgat, sétálgat. Minden vasárnap 
templomba megy. kivéve a téli csúszós 
időszakot.

Ó a bölcsesség, a jószándék, becsüle
tesség cs a jó  magyar Ízes beszéd képvise
lője kora ellenére Ha valaki békességet, 
nyugalmat akar tapasztalni ilyen korban, 
akkor keresse fel Azt mondja, hogy a 
hosszú élet titka az istcnfélelesri. u becsü
letesség. merték leiesscg, a preci? munka 
és a túltápláitság elkerülése

l óth Lajos lelkipásztor a 119. Zsoltár 
néhány versével köszöntötte, majd okle 
veleí adott át. dr. Lévay Bolond pedig sze
rény ajándékot nyújtott at Miklós bácsi
nak.

Az idős ünnepelt meghatódva fogadta 
a látogatást, a köszöntést, és elmondta: 
mindig hűséges volt az Úrhoz, igyekezett 
-szolgálni Istenét ereje függvényében

1997. május-június

Csöndes dobpergés
‘Uram, a mindenseg Harangja vagy.
‘Benned elunk, úríiajózunkj oly fezei a messze; 
úgy teremtődtünk: fiogy a (átHatatlant ne metssze

szemes miiszerünk se, mely fe-feíuigi/.
'Ugrálhatunk: utazhatunk: s lángolhat az címe. 
minden porcifenfbarHof betaferja fegyelmed.

Harangodban febor hangok agyunk:
Igen, Uram, ‘Te vagy a fa , archimedesz.ipont, 
akit a pogány zseni Hatalma alá nem vont;

kihez csakhit vezet, s szerény agyunk;
Legfeljebb a viíágíiány leli meg Harangod; 
az embersztv dobpergését olyan Halfen mondod.

tA urrtniwá a /Vémrení BihÜofilMűhely Q KtiiettMnt <ne&etrnt -Inén, a sxo b rin "e. vtetgyC/u- 
ménébői. 1997.;

Széles Lajos
Debrecen
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A kegyelem csodái Dél-Afrikábán

Gyorshír: Nelson Mandela, a Dél-Afrikai Köztársaság elnöke várhatóan részt vesz a Református 
Világszövetség debreceni nagy gyűlésén és előadást tart az igazságosságról.

Afrikának sok arca és ellentmondása van: 
az emberek között, a tájban cs a kiimában 
Ez lett mindig újra világossá a dél-atrikai 
látogatásunkkor. F.zcrt az egy ik fo kerítés 
az. hogy a sok különböző népcsoport ho
gyan tud egymással igazi és békés kap
csolatban élni Hiszen Dél-Afrika lakos
sága különböző törzsekből es fajokból áll: 
zuluk, vendák, xhosák. tswan&k, stb . fe
kete emberek, akik egymás közt is elvá
lasztva élnek és mindig újra konfliktuso
kat kell egymással elintézniük. Éppen 
ilyen feszült u viszony a feketék és az in
diai származású emberek között Ezt még 
csak erősítik a/, olyan emberek, akik 
egyik szülőjük részéről idegen fajúak A 
fehér lakosságnak döntő része van a kul
turális, gazdasági, vallási, valamint politi
kai formálódásban. A különböző népcso
portok együttélésének sokoldalú proble
matikáját ismerjük mindnyájan.

A alapkérdés az. milyen alapon lehet
séges egy közös élet kialakulása.

A kormanvhatalmnt a fehérek gyako
rolják. akik azon fáradoznak, hogy a feke
ték életfeltételeit megjavítsák, é> az egyes 
törzseknek minél szélesebb körű önálló
ságot biztosítsanak Ezen a téren már 
nagy előhaladást tettek. Ennek ellenére a 
feketéknek vannak fenntartásaik a fehé
rekkel szemben, de megfordítva is

Az Istentől ajándékozott zuluk közti 
ébredés által, amelyben fehérek és féke
tek munkatársakként vannak egymás mel
lett, Isten mutatja meg a bibliai utat együtt 
és egymásért.

Kiábrándító tapasztalatok által a fehé
rekkel .1 zuluk azon a véleményen voltak, 
hogy a kcrcsztyénscg a fehér emberek 
vallása és Jézus a fehérek Istene. Amikor 
fehér misszionáriusok a zuluk között 
misszionáltak, mindig fenntartásokba üt
köztek és elutasításokba, mivel azok úgy 
vélték, hogy a fehérek által cl vannak va
rázsolva. Ez csak akkor változott meg, 
amikor Isten az Ó Szentlelke munkálko
dása által teremtett változást

Az emberek közötti együttélést mindig 
újra megterhelték kölcsönös bűnök.

Sizabantuban nekem cs másoknak iv 
feltűnt valami, ami engem csodálkozásra 
cs hálaadásra késztetett A fehér és a feke

te hívők egy szervezetet képeznek, egy 
élő szervezetet Ezt érezni kell minden
kinek, hogy ő cg> mély hitviszonyban 
van Jézus Krisztussal, mint Urával. Min
den egyes hivő az elfogadott bocsánat ke
gyelméből cl és nyújt teret életében az Is
ten Lelke munkálkodásához.

Számomra elgondolkodtató volt ezt 
látni, hogy az Úr Jézus Krisztus ott élő
ként van jelen cs végezheti munkáját. Be
teljesül Isten Igéje a üalata 3.28 szerint:

„Itt nincs sem zsidó, sem görög, nincs 
szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő; 
mert ti mindnyájan egyek vagytok a 
Krisztus Jézusban ” Ez ts egyik titka az 
ébredésnek Sizabantuban: az egység Jé
zus által, és az elvetése minden dolognak, 
ami az együttélést mérgezhetné

Feltűnt nekem, hugy a hívők Sizaban- 
tuban nagy szeretettel vannak egymás 
iránt. Kincsen egy fajnak vagy a vezetők 
tekintélyének a túlhangsúlyozása, jólle
het vezetettek cs vezető személyiségek 
léteznek A vezetendő férfiaknál is lehet 
érezni, hogy imádkozva, hitben es enge
delmességben állnak Jézus szolgálatá
ban, és Urukat mindenek fölött akarják 
szeretni

A szervezet képe világossá teheti, ho
gyan funkcionál Sizabantuban az együtt 
éíés. Ott elsősorban a szolgáló közösseget 
kell említenünk. Az istentiszteleteken pré
dikálnak fehér és fekete testvérek. Ezek

az evangéliumot Jézus szeretetéről hirde
tik és tanúsítják élete sen és Icbilincselően 
Sok bizonyságtétel engem személyesen 
ragadott meg

Isten fehér cs fekete gyermekei egy 
kórusközősséget alkotnak, amely az evan
géliumot az istentiszteletet látogatóknak a 
szívébe beleér,ekü. A kórustagok egész 
nap különféle teendőket végeznek a kony
hában. a házban és a kénben, mint gépko
csivezetők és igy tovább Ha szükséges, 
kéznél vannak és dicsőink Urukat. Jézus 
Krisztust. Senki sem tudju kivonni magát 
a jelenlevő Úr befolyása alól. A Jézusén 
való szolgálatot lclkigondozásban és 
evungélizációban folytatják. Mivel ók az 
Úrnak teljes átadással és áldozatkészség
gel szolgálnak, Krisztus hatalmat ad ne
kik az emberek iránti szolgálathoz.

Hálás vagyok, hogy láthattam: a fehér 
testvérek a fekete testvéreket adománya
ikkal és képességeikkel teljesen elfogad
ják cs őrülnek annak, hogy Jézus cselek
szik általuk Minden oldalon megvan a 
készség az áldozatra, cs megkísérelnek 
mindent, hogy a vendégeket és látogató
kat szolgálják és számukra kellemes itt 
tartózkodást biztosítsanak F/t tapasztal
tuk az esős. hideg és borús ég ellenére.

Sizabantuban minden hívőnek hálás a 
szíve Mindent Isten kezéből vesznek, 
mindenért hálát adnak.

Ások látogató és vendég által minden 
munkatárs késztetve van a szolgálatra, az 
áldozatra és a lemondásra. Ez Jézustól va
ló függőségben történik és önkéntes enge
delmességben. A hívók szolgálatához 
nemcsak az igehirdetés tartozik, hanem a 
gyakorlati munkálkodás is. ami Sizabar.- 
tuhan ideálisan egészítődik ki.

Az együttélés titka Sizabantuban nem
csak Jézusnak a Szentlélckbcn élő jelenlé
te által ailatik és válik lehetségessé. Az 
evangélium átváltoztatja a szíveket és ez
által a körülményeket is. Hogy ezeket lát
hattam és átélhettem, örömöt szerzett szá
momra

(Dr K. E. Koch „In Scmcm Namcn" 
c. könyvéből.)

Fordította Ko\áts Sándor
Székesfehérvár
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A Magyarországi Református Egyház számára örömteli cs kitün
tető megtiszteltetés, hogy házigazdája lesz a Református Világ- 
szövetség 23 Nagygyűlésének Debrecenben 1997. augusztus 
8 20. között. A Világszövetség történetében és egyházunk életé
ben előszűr kerül sor hazunkban ilyen nagy egy háztörténeti je
lentőségű eseményre.

Az ökumenikus mozgalomban a Református Világszövetség 
volt az első alapítású világszervezet. 1875 nyarán református cs 
presbiteriánus egy házi vezetők a Brit-szigeteken és F-szak-Amc- 
nkában kezdeményezték, hogy létre kellene hozni cey olyan 
szövetséget, amely egységbe vonja a világon élő református egy
házukat. Alapos előkészítő munka után ekkor dolgozták ki az 
Alapszabályt. Ma a Világszövetséghez 102 országban 211 tag
egyház van 70 millió református lelek tartozik.

Egyháztürténctí tanulmányainkból jól tudjuk, hogy a refor
mátorok a XVI. században nem új feiekezetet akartak alapítani 
Céljuk az volt. hogy megújítsák •> keresztyen egyházat. Ám ez a 
szándék megtört a korabeli egy ház ellenállásán, s Így hamarosan 
létrejöttek Európában a lutheránus cs a református egyhazak. 
Mindazonáltal a reformátorok, különösen Kálvin János, sokat fá
radoztak a kereszty enek egységen

A későbbi évszázadokban a különböző történelmi körülmé
nyek között az egyházak a saját bizonyságtételükkel, szolgála
tukkal és küzdelmeikkel voltak elfoglalva Gondoljunk a Magyar 
Református Egyház szenvedésére az. ellenreformáció idején. 
Ezek után az egység vagya hivatalosan 1875. július 2R-án a Lon
donban tartott történelmi összejövetelen valósulhatott meg. Ek
kor skót. ir. amerikai egyhazak mellett francia, belga, némely 
svájci kanton, olasz, német és spanyol reformátusok vettek részt 
Az alakuló illésen elhatározták, hogy a megalakult Világszövet
ség vegye fel a kapcsolatot az olyan nemzeti egyházakkal, mint a 
Magyar Református Egyház és a Holland Egyház 1904-ben ke
reste fel az akkori főtitkár, dr. Mathcws a Magyarországi Rcfoi 
mátus Egyházat. Akkori atyáink olyan fontosnak tartották csatla
kozásunkat, hogy az ez évben Liverpoolban tartott, sorrendben 
már 8 Nagygyűlésre 6 delegátust küldtek. Felvételünkre a kö
vetkező Nagygyűlésen. 1909-ben, New Yorkban került sót. A vi

lág reformátusainak nagy családjában azóta is megbecsült tagok 
vagyunk.

Felvetődik a kénlés ha 102 országban élnek reformátusok, 
mién 211 tagegyhám van a Világszövetségnek? A számok való
ban elgondolkodtatóak. A kérdésre két választ lehet adni Az 
egy ik sajnálatos több országban nem egy református egy ház el, 
hanem több Sajátos történelmük során szakadások történtek. 
Gondoljunk Hollandiám vagy Koreára. Koreában a tízmilliónyi 
református több mint ötven egyházban él. amelyek nem gyüleke
zetek. hanem egyháztestek, li/crt szűnni nem akaró fáradozása a 
reformátusoknak, hogy ezek az egyházak is eggyek iegvenek 
Mi Isten iránti hálaadással mondhatjuk el. hogy megőrizhettük 
egységünket, amely azóta is példa az ökumenikus mozgalom
ban. A másik ok. hogy 1970-ben a Nairobiban. Kenyában tartott 
Nagygyűlésen csatlakozott a Református Világszövetséghez a 
Nemzetközi Kongregacionalista Tanács, amely számos gyüleke
zettel gyarapította a világszervezetet.

Ma a 70 millió teformátusbol a legtöbben Afrikában, A/siá 
bán és Latin-Amerikában élnek Nagyon sok helyen kisebbséget 
alkotnak hazájukban Valamennyien a kegyelem, a hit és a Szent- 
irás református értelmezése szerint kívánnak bizonyságot tenni 
hitükről a Jézus Krisztusban. A Világszövetség központja Géni
ben van. az ökumenikus központban. Itt működik .i Főtitkárság, 
a Teológiai, az Együttműködési cs Bizonyságtctcli Osztály, vala
mint u női munkaág. az úgynevezett PACT-program

A Világszövetségi Nagygyűléseire 7-8 évenként kerül sor. 
ilyenkor mindig Isten Igéje alapján kivannak választ kapni azok
ra a kihívásokra, amelyekkel a világ minden pontján a reformátu
sok szembesülnek. A Nagygyűlést a 7 évre választott 25 tagú 
Végrehajtó Bizottság készíti ció. A Végrehajtó Bizottság döntött 
arról is. hogy a 23. Nagygyűlés egyházunk meghívását elfogad
va -  Debrecenben legyen. Különös jelentőséggel bír. hogy erre a 
találkozóra a századfordulóhoz közeledve kerül sor. Sok imádság 
és együttgondolkodás utón született meg a Nagygyűlés fő témája 
Törjétek szét a: igazságtalanság bilincseit! (Ézs 58.6)

tárnás Bertalan
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nA  MAGYAR REFORMÁTUSOK 
ES A HAZAI SORSKÉRDÉSEK”

Forrongó, átmeneti korszakban, amidőn a re
mélhetőleg nemsokára kialakuló jobb, mert 
emberibb és keresztyénihh gazdasági cs társa
dalmi rendnek oak körvonala: látszanak, szük
séges nchn szembenézni azokkal a nehéz kér 
désekkei, amelyek a magyarság elé tolulnak 

Flsö helyen áll a széles néprétegek és ezek 
sorában a tír/sökös magy ar falusi éi tanyai la
kosság gazdasági. jóUti, egészségügyi és mű
velődési viszonyainak javítása

Az elöregedett mezőgazdasági munkások 
ellátása csak egyike a társadalompolitikai fe
ladatuknak Korunkban presbilertársainknak 
hivatása tudakozódni a községükben vagy 
tanyájuk körül lakó szegényebb néposztá
lyoknak élelmezési, egészségügyi, általában

megélhetési viszonyai _____
felől és ha amint ha- 
/ónknak egyik fészere ’ZZZS'JSTSS*
nézve, főleg a Tiszán
túlon sajnos kedvezőtlen adatokat kapnak, a 
községi szegénygondozás, a vármegyék tarva 
dalompolitikai bizottsága, esetleg (ha pl 
egészségtelen ivóvíz okoz betegségeket >. ha 
lóvági intézkedések süigetcsévc! kell segít
ségre menni.

Az általános iskolai kötelezettség révén a 
legutóbbi évtizedekben nagyon sok tehetné 
ges. szorgalmas és tanult fiatalember került ér
telmiségi pályákra cs ezek jó tanárok tanulsá
ga szerint a legkiválóbbak sorában is megtal.il- 
hiirök Ezt nagyon örvendetesnek tartom, mert

MAGYAR PRESBITER
A Z  O R S Z Á G O S  R E F O R M Á T U S  P R E S B I T E R I  S Z O V F - T S t G  L A P J A

r « y » . t a r s — *
..irt—,; !5 zzz

nz egészségei magyar nép rétegekből kel! kie
gészülni és megerősödni a mai középosztály 
n-ik. csakúgy, mint egy szazad elóu a közne
messég vette át a fő nemességtől a kózúgyek 
intézésének és a művelődési munkának legna
gyobb részét. A mi egyházunk demokratikus 
egyház és így presbitereink tarában is öröm
mel latjuk <j széles néprélcghil az erre a híva 
távra rátermett derék magyar fiíldmivetekel 
vági1 ipari munkásokat

Dr. Balogh Jenő
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SZÖVETSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
Április

27. missziói titkárunk Pesterzsébet 
Szabótelepen evangelizációs szol
gálatot végzett.

28. a Szövetség I negyedévi gazdál
kodásának számvizsgálata történt 
meg.

30. Tahiban a nyugdíjas lelkészek pi-
henőheten a Presbiteri Szövetség
ről, ill. a Presbitei c. lapról, vala
mint a sajtómunka igei alapjairól 
tartott előadást a főtitkár, ill. a 
Presbiter felelős szerkesztője

Május

7. főtitkári értekezlet volt, amelyen
az elnökségi ülést készítették elő.

9. Bicskén végzett evangélizációs
szolgálatot a missziói titkár

10. Nagykörösön a főiskolai prcsbi-
terkepzésen résztvevőknek tartott 
cvangclizációt a missziói titkár, 
majd periig az egyházi gazdálko
dásról előadást.
A fenti két napon a Szövetség el 
nöke Kárpátalján járt és Gulácsy 
Lajos püspökkel is megbeszélést 
folytatott a presbiteri szövetség 
ottani megalakításáról.

12. .i Magyar Református Lgyhazak
Tanácskozó Zsinatának presbiteri 
bizottsága a preshitérképzésről 
tárgyalt, amelyet a Szövetség el
nöke. mint egyben a presbiteri bi
zottság elnöke vezetett.

23. kibővített elnökségi ülés volt
Ezen a főtitkán beszámolón túl
menően az elnök a Zsinat iclkészi 
elnökével folytatott megbeszélé
séről számolt be. a számvizsgáló 
bizottság elnöke az I. negyedévi 
számvizsgálat eredményét ismer
tette. Újdonság volt, hogy két te
rületi szervezet, a zempléni és a 
vértesaljai beszámolt munkáján')! 
A beszámolók sok örömteli hirröl 
adtak számot. Az elnökségi hatá
rozatokat a területi szervezetek el
nöke! megkapták.

25. órbottyánban a missziói titkár az 
északpesti egyházmegyei presbi- 
terkepző alkalom keretében vég
zett evangélizációs szolgálatot.

Fülöpszállison a bács- kiskunsági 
területi szervezet presbiteri konfe
renciáján a főtitkár „Választások 
előtt’ címmel tartott előadást. 
Gönczó Sándor sárkcrcsztcsi lel
kipásztor pedig a gyülckczctépi- 
•.csröl rendkívül érdekes cs színes 
előadás keretében szólt. Pál Jenő. 
a területi szervezet elnöke, beszá
molt a közgyűlésről cs a legutóbbi 
elnökségi ülésről.

31. Hódmezővásárhelyen újabb pres
biterképző konferencia volt. ame
lyen Vándor Gyula missziói titkár 
cvangélizációval szolgált. Ugyan
akkor megalakult Szövetségünk 
Csongrád megyei területi szerve
zete. Elnökké dr. Veress László 
Szcgcd-Kálvin téri presbitert, al- 
clnókké Buday László makói 
presbitert, titkárrá dr Szabii Lajos 
hódmezővásárhelyi presbitert vá
lasztottak.

Június

3. lrcgszcmcscn a tolnai egyházme
gye presbiteri konferenciája volt. 
amelyen mintegy 60 presbiter vett 
részt, de képviseltette magát a so
mogyi egyházmegye is esperese és 
egy presbitere, a veszprémi egy
házmegye pedig a felsőörsi gyüle
kezet lelkésze cs több presbitere 
revén. A z igcszolgálatot Szemem  
László tolnai esperes végezte. 
Szaiai Géza helybeli lelkipásztor a 
Biblia keletkezéséről tartott elő

adást. majd az északpesti egyház
megye presbiterei: Csákay Gyula. 
Elek István cs dr. dudák Endre 
szolgáltak előadással A gyüleke
zet által készített ebed után mcc a 
főtitkár előadása hangzott el. 
Tahiban a dunamclícki egyházke
rület leikcszkonfcrenciáján a fő- 
tiikái tartott előadást a presbiteri 
szolgálatról

4. Béke/y Lajos felelős szerkesztő
tartott előadást „Korunk kihívása: 

etikai válaszaink" címmel a Ta
hiban tartott lelkészkoofercncián

5  9. Prágában a nem lelkészt egyház- 
tagok képzésével foglalkozó nem
zetközi konferencián Gónezó 
Sándor sárkcrcsztcsi lelkipásztor 
tartott előadást. A konferencián 
részt vett a főtitkár is

13. A Magyar Református Világszö
vetség elnökségi és választmányi 
ülésén részt vett az elnök és la
punk felelős szerkesztője is.

14 15. Kölkeden volt a már hagyomá
nyos presbiter-gondnoki konfe
rencia. amelynek programját az 
előző számban ismertettük

15. a presbiterek vasárnapján a zemp
léni egyházmegyei területi szer 
vezet, immár hagyományt teremtő 
módon Pácmban tartott presbiteri 
konferenciát, amelyen az cinok is 
előadást tartott, de képviseltették 
magukat a szomszédos szlovákiai 
református egyházközségek is

16. lapzárta előtti szerkesztőbizottsá
gi ülés volt

J  PRESBITER V
,i Magyar Református Presbiteri Szövetség hivatalos időszaki kiadványa 
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MANY GREETINGS TO THE PARTICIPANTS OF 23rd GENERAL COUNCIL 
OF WORLD ALLIANCE OF REFORMED CHURCHES

KÖSZÖNTJÜK A REFORMÁTUS VILÁGSZÖVETSÉG 23. NAGYGYŰLÉSÉNEK
RÉSZTVEVŐIT

.XAPRÓL-MAPRA

K Í S É R J Ü K  I MÁ V AL  
ÉS I G E T A N U L M Á N Y O Z Á S S A L  

A N A G Y G Y Ű L É S T !
I oó k -  t é m á k

Augusztus V. szombat:
feti 58,1-2

Zsolt 98 Lk 18,1-H

Kérdések
1 Milyen bűnöket vagy gyenge pontokat 

Ián* egyházad űrében'' Kishitűséget, a 
szeretet, az igazságosság, az evungelizáció. 
esetleg az elképzelések hiányát?

2 Hogyan mutat egyházad együttérzést az el
nyomott emberekkel, a szegényekkel, a 
hátrányos helyzetűekkel?

3 A lukácsi történetben az ozvegyass/ony Ív 
ten vagy az Ö prófétájának mcgszemélyesi- 
tője. míg a hamis bíró Jákob házát és a ha
talmasságokat testesíti meg. Hogy an éne
keled ezt a fajta szelepeseiét, és hogyan 
hathat ez egyházad igehirdetésére es unká
iéi*? Milyen hasonlódig van Izrael önelé
gültsége és a bíró viselkedése között’’

4 Annak érdekében, hogy felemeljük szavun
kat. szükség van a szó szoros értelmében 
kiáltozni és nagy hanggal lenni? Hogyan 
lehet a mi felkiáltásunk célratörő?

Augusztus II. hétfő;
Ézs 58,3-5 
J6cl 2.12-17

Zsolt 51.1-P 
Ml 6.16-21

Kérdések
1 Hogyan tudhatjuk meg, milyen a böjt, 

amely nekem teuzíkfiH
2 Milyen lelki megújításra és reformációra 

van szükségünk ahhéz. hogy tni is m g u -  
pas/táljuk az ígaz.vigtalinság óilmeséinek 
összetörését? Miféle kepenutntást leli meg- 
valljunk. mint egyházi vezetők?

1 Milyen fényt vet nz Én 58.3-5 a szekulari
zációra cs n knn zraati kw pűnkosdisU moz
galmak „sikerére"? Mit lanlt nekünk az f zs 
58.3-5 cs a Mt 6,1 (SS a lejly ejt elem ben 
vett böjtről és j gazdasági értelemben vett 
böjtről •

4 Jóéi 2,12-1? ügy állítja elénk Izráclt mrnt 
feltartó/tathautlan katasztrófák által meg- I 
rettent c-r.Nrreket' Hogyan érthetjük ezt a 
szöv eget m.i. * megelőző kérdések segítsé
géve!'’

Augusztus 12. kedd;
Ézs 58.6

Zsolt 146 Lk 7,36-50
Kérdések
I Meg tudod e magyarázni a I.k 7.41-50-et a i

Zsolt Í46.7Ö segítségével?

2 Éltelmezhetö-e az. Ézs 58.6 Jézus messiási 
működése Jelöl?

3. Az elnyomásnak milyen igáit latod hazád
ban és a világban?

4 Mit tesz a te egyhazad annak érdekében, 
hogy megtörje a hűn, az igazságtalanság és 
a szenvedés bilincseit hazádban és a vilá
gon?

5 Mi módon fogadhatom cl Isten igáját'
6 Hogyan segíthetek mátoknak abban, hogy

részt vegyenek az elnyomás igájának 
összetörésében és nJTAc a szabadság meg
őrzésében? -* ■  y -!

7 Lctci-e vallásos hagyotuány igává? Le
kell c dobjuk magunkról a hagyomány jár
mát? f i á d .

8 Tapasztalatod szerint sikcnilt-c az embe
reknek összetörni az igát. vagy csupán csak 
elcserélték az egyiket egy másikra?

.Augusztus 13. szerda:
-t

r z  34,1-16
Zsolt so 
Lk 9.10-1?

Kérdéséi.
1 Meg tudnád-e határozni a  kenyér, a hata

lom és z.z elet kö tőid  mélyebb ósszefúg-
b *é»t?
í  Mit jelent az, hogy „oe zárkózz el i»tv éted 

elől" a te életedben?
3 Milyen kapcsolatot látsz t  szövegekben az

tímcgtégadás bt a szétosztás sóz ón?
4 SJtt teaz a te egyházad az éhezd tér-., a hor 

talanokéTt. » szegény ekért, ** egyédúl siló? 
szülőkén, az idősekéit vág. n unzsátuaJta 
kért?

5 Meg kell aszd a kenyered, de nincsen ne
ked sem Mit goodotuerről a helyzetről?

6 Hogyan tudunk na&atak „pásztoraira" hat 
tu, hogy viseljék a nyáj gondját ’

Augusztus 14. csütörtök:
É«58.8-9a Zsolt 103,1-14
Ézs 35,1-10 Lk 5,17-26

Kérdések
1 C>vakoro|ja-e egyhnzod »z ..egész ember 

írsggyógyitnsát", ami magában foglalja a 
lélek. _z értelem és a test gyógyítását?

2 Törekvzii e egyházad ami nfflB közössé
gedet, hazádat igazságos, békés é i  egészsé
ges hellyé tegye? Hogyan?

' ° A * S Á  iG t J * > * *

Augusztus IS. péntek;
Ézs S8.9a 
É>» 65,17-25

Zsolt 86,1-13 
Mt 15,21-28

Kérdések
1 Imádkozol-e rendszeresen magadért és esa 

iádodért. barnáidért és ellenségeidért, egy 
házadén, hazádén és a világért? Imadkö 
zol-c igazságért, békéén, leszerelésén és a 
nukleáris robbantások befejezésé én vtb ? 
Kaptál-e valamiféle választ már, vagy még 
mÍDdig vársz? Imádkozót-e tovább hittel és 
türelemmel?

2 Mit tehet és mit nem lehet az Istenhez kiál
tó ember? Mit kell legyen a szenvedő em
ber, és hol kezdődik az Isten cselekvése?

Augusztus IS. hétfő:
Ézs 58,96-10 
Ézs 60,17-22

Zsolt 112 
Mt 5.13-16

•.Kérdések
1 Hogyan tükrözi egyházad Isten világossá 

gát hazádban és ■ világban?
2. Hogvaa tükröződik Isten fényessége min 

dcntiapi élctcdcitkcicsztü:1
3. IMI történik akkor,, ha a világosságot elrej

tik? (Lcbet-e cnydltalári rejtett a világos
i g

Augusztus IV. kedd:
H B 5 8 . l l

Zsolt J6 Jn 4,7-30

Kérditek
I. Milyen hatással lehet szűkebb es tágabb 

környezetedre le/x; korlátokat ánőiö nu 
gaLutása Ikcres2 tú tör az ellenségeskedő 
sen. a racionalizmuson stb.)?

2 Vólt-e részed üldöztetésben, hitralételber, 
meg nem értésben, miközben egyházadat 
wolgMtod és próbáltad reformálni Klen 
akaratinak mcgíelelóen, vagy miközben 
egv igazságos, békés társadalom építésén 
fáradoztál? Hogyan próbáltad legyőzni 
ezeket a nehézségeket1


