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A b i v o l  P i r e s  d u  S i lv e ir u

..Ha reális szemmel nézzük világun
kat. kénytelenek vagyunk bevallani. 
Iiugv a /. minti csúnyább és piszko
sabb Bárhova tekintünk, éhezést lá
tunk. A z éhezés pedig csúnya és 
visszataszító.

N yom on látunk, s a nyomor csú
nya és visszataszító , szegénységet 
látunk, s  a szegénység csúnya és 
visszataszító, betegséget látunk, s a 
betegség  csúnya és visszataszító , 
járványokat látunk, s a  járvány ron
da és szennyes. Háborúkat látunk, s 
a háború utálatos és visszataszító, 
kábítószereket látunk s ezek is 
szennyesek cs ocsm ányak. hrösza 
kot látunk, s az erőszak csúnya és 
visszataszító.

De a m odem  elet nemcsak csúnya 
és v isszataszító , hanem  egyre in
kább elviselhetetlenül ránk neheze
dő nyom ássá válik. Bárhova tekin
tünk. azt látjuk, hogy béklyók cs bi
lincsek bénítják meg az embereket 
cs tesz ik  az életet kegyetlenné és 
nyom asztóvá.

Bárhova tekintünk, csak rabszol
gaságot látunk, a szolgaság pedig 
kegyetlen és nyomasztó; csupa elő í
téletet látunk, s az kegyetlen és nyo
m asztó; türelm etlenséget látunk, s 
az is kegyetlen cs nyomasztó, inkvi
zíciókat látunk, s  minden inkvizíció 
kegyetlen és nyomasztó. Diktatúrá
kat lá tunk , s m inden diktatúra ke
gyetlen és elnyomó; csupa megosz
lást látunk, s  m inden megoszlás ke
gyetlen és  nyomasztó.

M indenféle kizsákm ányolást lá
tunk. különösen gazdasági kizsák
m ányolást. de m inden kizsákm á
nyolás kegy etlen és elnyomó.

Az új világ, am ely egyre csú 
nyább és mocskosabb, egyre kegyet
lenebb és nyom asztóbb, csak bol
dogtalan világ lehet. A mai élet. 
m inden ellenkező törekvésünk elle
nére. a boldogtalanság uralma alatt 
él. Boldogtalanság és könnyek min
denütt. E gyre kevesebbet m osoly
gónk . s egyre röbbet s íru n k . S ami 
még rosszabb, azoknak a könnyeit

ontjuk, akiknek m ár rem énységük 
sincs. A tehetetlen szív  könnyezik 
oly sok fájdalom. Oly sok szenvedés, 
oly nagy szegénység, oly nagy er
kölcsi züllés cs oly sok igazságta
lanság láttán.

A /t mondhatjuk tehát, hogy vilá
gunk válsága valójában a szépség 
válsága.

O lyan  v ilág  ez, am elyben  n em 
csak  kenyérre  éhezünk, am it még 
ki lehetne elégíteni, hanem  a szép
ségre is, am i sohasem  elégíthető ki 
teljesen.

Jósé  Carlos M ariátegui rem ek 
m egállapítása szerint világunknak  
., nemcsak a ken vér megszerzésére, 
hanem a szépség megszerzésére is " 
szüksége van.

Bárcsak erről a nagygyűlésről a /t  
a m eggyőződést vihetnék haza 
m indnyájan, hogy noha az igazsá
gosság kapcsolatos a kenyérrel, de 
még inkább a szépséggel' Az igazsá
gosság ugyanis olyan mértékben vá
lik széni és lelki elkötelezettséggé, 
am ilyen mértékben m agunkra vál
laljuk. hogy a nmdaságnak és a ha
lálnak ezt a  világát a szépség és az 
élet világává változtatjuk át. Ho
gyan? Kettős erőfeszítéssel: az élet 
igenlésével cs a halál erői ellen ví
vott küzdelem m el...

F. nagygyűlés tém ája: „Törjétek 
össze az igazságtalanság b ilincse
it!", az igazságosságra s/ó lit fel. De 
mit jelent ez a felhívás ma egy olyan 
világban, mint amilyen a mienk?

O B ű n b án a tra  san  szükség!
Engedtük, hogy magukkal ragad

janak a nagy megváltó forradalmak 
álmai: a tudományos forradalomé, a 
technika forradalm áé, a kapitalista 
forradalomé, a szocialista lbrradalo-

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az I oldatról)

mé. a kibernetika forradalm áé. 
M indem e forradalm ak súlyos árat 
követelnek az emberi ellenségeske
désben.

E m berek . é rtékek  és a lapvető  e rő 
fo rrá so k  m illió it á ld o z tu k  fel, 
vagy veszítettük  el ú tközben.

Legyen bátorságunk megváltani, 
hogy kudarcot vallottunk Legyen 
bennünk m éltóság a ,.mea culpa" 
bevallására, s le kell mondanunk ar
ról a nagy illúzióról, hogy magunk
tól vagy a m agunk képességeivel 
m egváltoztathatjuk ezt a helyzetet. 
Legyen b á to rsá g u n k  az ő sz in te 
ségre és valljuk  m eg, hogy mélysé
ges lelki fo rrad a lo m ra  van szüksé
gü n k , a n é lk ü l sem  m l, sem  v ilá 
gunk  nem  rem é lh e t sem m it. Le
gyen bátorságunk újból odafigyelni 
a Názáreti Jézus felszólítására: 
.. Térietek m eg és higgyelek az evan
gé lium ban!"  Legyen bátorságunk 
búnbánatot tartani, mert a bűnbánót 
mindenek elő tt a magatartás m eg
változását jelen ti, m ivel a  szívben  
van a gyökere minden agressziónak, 
ellenségeskedésnek, minden bűnnek, 
am i tönkreteszi az eredeti harmóniát 
az élőlények között A lélek forradal
m ával. a szivünkkel kezdődjek cl 
minden. Mit jelent ez ma?

© Irga lm asság ra  van szükség!
Nincs reménység számunkra, sem 

világunk számára, ha nem vagyunk 
képesek m indnyájan a legnagysze
rűbb és legcvangcliumibb gesztusra, 
az irgalm asságra. Az irgalm asság 
gyakorlására hivattunk cl.

Az irgalom nem csupán az együtt
érzés szép érzése; de a , jó  cseleke
detek "-kel sem  tévesztendő össze, 
még kevésbé azzal az atyáskodó ma
gatartással. amely enyhíteni akar az 
egyéni vagy közösségi ínségeken 
Az irgalm asság  elve a szeretet cse
lekedete olyan áldozatkész szere
tető. am ely leszáll a fájdalom  és a 
szenvedés legm élyebb szintjére, 
hogy megváltsa az áldozatot

Világunk m egdicséri, vagy leg
alábbis eltűri az „irgalm asság csele

kedeteit’. de nem tudja elviselni az 
irgalmasság elvéből fakadó prófétai 
magatartást. Amikor az irgalmasság 
igazságosságként lép be a történe
lembe. szembekerül azokkal, akiket 
nem az irgalmasság elve irányit.

A tö rté n e le m  tele van  o lyan  p a 
p okkal és lév itá k k a l, a k ik  nem  
gyakoro lnak  irgalm asságot. S ami 
m ég ro ssz a b b , a tö rté n e le m b e n  
éppen  azok  a vezető  szem élyisé
gek, ak ik  az irgalm asságellcnes el
vet képviselik.

Szivünknek cs az Egyház szívé
nek ma tehát cl kell telnie az irgal
massággal.

© S zo lid a ritásra  van szükség!
Sokak szemében cinizmusnak lát

szik ma szolidaritásról beszélni. Vi

lágunknak ma valóban szüksége van 
a szolidaritásra. M in d n y á jan  egy
m ásra  vagyunk  u ta lv a , s m in d 
n y á ja n  m indenho l seg íth e tjü k
egym ást. Az Észak és Dél közötti 
kapcsolatok története igen szomorú 
történet lett ma. De vajon szükség 
képpen k d l-c  ennek így alakulnia? 
M egváltozhat, s így vagy úgy meg is 
fog változni. Észak segíthet és kell Is 
hogy segítsen a  Délnek, hogy az em
beri méltóságnak, igazságosságnak 
legalább a minimuma lehetővé vál
jék ott D él pedig  a lelki tartalékok 
nagy tárházává válhat Észak számá
ra. A fontos az. hogy visszanyerjük 
az egy embercsalád eszméjét cs esz
ményét.”
i4  /tf/h m ltia  V i/áfpiöirtseg 2.1
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Ezzel a címmel lapunk elkövetkező szamaiban gyakran fog találkozni a Kedves Olvasó- Erre azért van szükség, mert az 1996. évi l 
egyházi törvény 59. §-a kimondta, hogy „A presbiterek, gyülekezeti gondnokok, fögondnokok megbízatása e törvény elejénél fogva 
1999. december 31-vel lejár. Az út hatéves ciklus attól számítandó A törvény ezen előírásával kapcsolatban inár eddig is több kér
dés és javaslat érkezett szerkesztőségünkbe, tehát már ez is arra kötelez minket, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk. I>e toglalkoz 
nunk kell ezzel azért is. mert hatalmas lehetőség cs ez által hatulmas felelősség is ez az aktus. Most van lehetőség arra. hogy az ed
dig megtiszteltetésként adón cim: ..presbiter” olyan tisztséggé váljon, amelyik azt. akit erre megválasztottak, szolgálatra kötelezi 
Szövetségünk egész tevékeny sege azt szolgálja, hogy a Magyarorszagi Reformálás Egyháznak hitben élő cs szolgáló presbiterei le
gyenek F./cit fontos kötelességünknek élezzük, hogy elősegítsük azt. hogy az 1999 évi választás alkalmával minél több presbite
rünk. .11 presbitériumunk ilyen legyen. Ezért fontos arról gondolkoznunk, hogyan válasszuk ki ezeket a testvéreinket, akár a mái ed
dig szolgálók közül, akar azok közül, akik meg nem töltöttek be presbiteri tisztel. Flőször tehát nem annyira a választás lebonyolítá
sának kérdése a fontos, a kérdések egy része ugyanis nem erre vonatkozik, hanem a jelölésre, n jelöltek személyének kiválasztására, 
a jelöltek személyének tulajdonságaira, ismereteire cs egyáltalán nem utolsó sorban, hitére. Erre vonatkozólag is érkezett már be ju- 
vaslat, amelyet az alábbiakban bocsátunk vitára cs egyben vátjuk Olvasóink ezzel kapcsolatos minden kérdését cs észrevételét.

JAVASLATOK n PRESBITÉRIUMOK 
ÚJJÁSZERVEZÉSÉHEZ

Már most szükséges azon clgon
dolkodnunk. miképpen készítsük elő 
a presbiterválasztást?

Javaslataim a következők:
I Tevékeny, szakképzett, egyházi 

szolgálatot szeretettel vállaló cs ma
gas szinten elvégezni képes presbite
rekre van szükség.

2. Valamennyi presbiternek legyen 
szakkép/ettsegének vagy képessegei
nek megfelelő feladata, amit önként 
vállal de hiánytalanul cl is végez.

3. Ugyanakkor e se tle n  idős pres
bitert sem szabad.. e l k ü l d e n i önként 
döntse el. és ha feladatot vállal ..ren
des ". ha már nem. akkor ..tiszteletbeli 
presbiter''-nek  kell tekinteni. Vala
mennyi összejövetelre kapjon meghí
vást. ami megtiszteltetést és nem 
kötelezettséget jelent.

4. Alakuljon rövidesen minden 
gyülekezetben ún. .. választási bizott
ság"  (3-5 fő) a lelkipásztor vezetésé
vel -  és minden presbiterrel külön-kü- 
lön beszélgessenek cl. állapítsák meg. 
kik vállalnak továbbra is aktív szolgá
latot, kik kérik, hogy tiszteletbeliek 
lehessenek. Kérjenek fel alkalmasnak 
Ítélt fiatal- vagy közepkoniakat. be
szélgessenek el velük, javasolják ren
des presbitereknek őket A legfiata

labbak körében 18 evet betöltött leá
nyok és fiúk - ., előpresbtier' -nck v. 
..pótpresbiter’-nek megfelelőt keres
senek. Férfiak és nők akár fele-fele 
részben is választhatók. Az iskolai 
végzettség, szakképzettség nem dön
tő. de előnyös; legfőbb a példamutató 
gyülekezeti elet az élő hit!

5. Minden gyülekezetben általá
nossá kell tenni az ún. .,presbiter: 
bihliaisknlát", amelyet úgy kell mó
dosítani, hogy a fiatal presbiterek ne
velésének jó  iskolája sőt talán elő
feltétele legyen. Elképzelhető a két 
éves bibliaiskola, amelynek alkalmain 
énektanulás, egyháztörténelem, tör
vényismére! is sorra kerülne. Egy-egy 
tanfolyam I. II. évre tagolódna, éven
te 20 órával (ami heti, kétheti v. ha
vonkénti egyszeri lebontásban való
sulna meg) évente összefoglaló órá
val érne véget, s a résztvevők .Láto
gatási em léklap"-ot kapnának. C él
szerű lenne a két évi ismeretanyagról 
tömör, vázlatos kis könyvet kezbead- 
ni. több hasznos ismerettel kiegészít
ve . .Presbiteri kézikönyv"  címen.

6. Létszám  mindenhol a gyüleke
zetek gyakorlata cs igénye szerint! Ja
vasolt:

kis gyülekezetekben 8-12 fő
rendes presbiter legyen.

-  közepes gyülekezetekben 12-24 
fő rendes presbiter legyen, 
nagy gyülekezetekben 16-32 fő 
rendes presbiter legyen,

- elő- vagy pótpreshiter: legfel
jebb feleannyi, mint rendes, 
tiszteletbeli meghatározhatat
lan; a nyugdíjas lelkészek és lel
késznek, nyugdíjas egyházi isko
lai pedagógusok is kapják meg 
ezt.

Presbiteri lap-ot kapjon minden 
presbiter!

Minden presbitérium élén főgond
nok álljon: a részletes munkát szakte
rületenként szakképzett gondnokok 
irányítsák.

Valamennyi presbiter elsőrangú 
kötelessége a példamutató református 
keresztyéni élet. ezen belül az isten
tiszteleti alkalmak látogatása

Az idő sürget szükséges a munka 
elkezdése ez év őszén mindenhol!

A fentiek  megfontolandó javasla
tok. amelyekhez számos módosítás 
szükséges, hiszen ezek csak egyszerű 
elképzelések de: ..Az Úrnak félelme 
feje a bölcsességnek” (Példabeszédek
1.7).

Dr. Fazekas Mihály
Karcag
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ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE
A7 ünnep napja augusztus 20. Ez a 
nap néni István király halálának nap
ja. noha a legtöbb szent emlékezetét 
halala napjan. mintegy mennyei szü
letésnapon ünnepük. Mivel ö augusz
tus 15-én hah meg. s e nap le volt már 
foglalva Márta mennybevétele ünne
pének. új időpontot kellett keresni. 
László király 1083. augusztus 20-án 
emelte ki István király holttestéi a 
kanotiizáció keretében, hazánkban c 
nap lett István király ünnepe. A kül
földi római katolikusok századokon át 
szeptember 2-án emlékeztek meg ró
la. mely nap - XI. Ince pápa 
(1676-89) rendeleté éneimében Bu
da várának a töröktől való visszafog
lalásának örömünnepe is volt Most az 
új romai naptarreform a külföldi 
egyházak számára augusztus 16-ára 
tette István király emlékezetet

Augusztus 20-át már az 1092-es 
szabolcsi zsinat ünnepi rangra emelte. 
A reformáció népe sokáig távol tartot- 
ta magát az ünnepléstől, nehogy a 
szentek segítségül hívásának cs az 
ereklyctisztclctnck tőle idegen ke
gyessége látszatába keveredjék. Ám 
jó  száz év óta református egyházunk 
legjobbjai meglátták, hogy e napnak 
nem valam i.,emberimádat", hanem a 
történelem Ura előtti hódolat a tartal
ma. Révész Imre. püspök ( 1889-1967). 
a jeles cgyháztönénész. utal rá. hogy 
már 1891-ben Baksav Sándor duna- 
mclléki püspök "bájosan és ötletesen 
humoros formában" oktatta lelkipász
tortársait: „Az o johbkeze nem a tie
tek, de a koronája meg a palástja ép
pen úgy a tietek, m int akár a 
Scitovszk}• (herccgprimás) őeminenci
ájáé" -  A magyar királyság ezeréves 
fennállása 900. évfordulóján pedig az 
1900. évi dunamellcki közgyűlés el
rendelte. hogy hálaadó megemlékezés 
történjék István király megkoronázá
sáról A Kálvin tén templomban „ma
ga az Ősz Szász Károly püspök" prédi
kált „A magyar királyság, keresztyén- 
seg és reformáció” címmel.

„Csak következetes lépes - folytat
ja Révész Imre ha most. az újabb 
nagy évforduló küszöbén <1938 Ist

ván király halálának 900 évforduló
ja). a magyar reformútusság ami hiva
tott képviseletei még nyomatékosab
ban kifejezik, hogy a római egyház 
szentjének, mint kultuszlárgynak... 
alakja mellől csöndes, megértő tiszte
lettel félreállva, mindörökre együtt 
akarják ünnepelni a kegyelemben 
gazdag Istennek szüntelen hálákat ad
va bármely felekezetű magyar keresz
tyén testvéreikkel a történet István

királyát, minden idők egyik legna
gyobb magyarját cs Krisztusnak első 
zsengéjét minden idők magyarjai kö
zött". (Farkas Ravasz Révész: István 
király, Budapest, 1937., 24-25. o.)

István király napjának református 
megünneplését a zsinat 1937 évi de
cember 8-i ülése határozta el. Ráütsz 
László püspök, mint a liturgiaügyi bi
zottság előadója, utalt rá. hogy az a kí
vánatos. hogy ezen a nemzeti ünnepen 
minden magyar honpolgár vallásos 
meggyőződésének sérelme nélkül, 
hitvallásának törvényei szerint ünne

1997. július augusztus

pelhessen. így mi. ..magyar reformá
tusok, akiknél ebben az országban tőr- 
zsúkösebb. iga/abb, áldozatosabb ma
gyarnak senki sem mondhatja magát. 
e nemzett ünnepen templomba me
gyünk. Isten színe elé állunk; cs meg
hallgatjuk. hogy mit mond a Lélek a 
gyülekezetnek Bizonyságot teszünk 
arról, hogy Isten csodálatosan vezette 
magyar népünket a Krisztus tanításai
nak Boldog ismeretére, a keresztyén 
államiság művelődési fokára és a 
nyugat-európai keresztyén államiság 
lelki közösségeire. Megváltjuk, hogy

Isten chbe a nagy ajándékába az első 
magvar király személyéi használta Jé! 
áldott eszközül, de a szerszámról a Te
remtől'v fordítva tekintetünket, e nagy 
királyért és kegyes hinállóért egyedül 
a Szentháromság cgv örök Istennek 
adunk dicséretet."

Azonban az 1945-ös rendszerváltás 
nem kedvezett az ünnep mcggyökcrc- 
zésének. sőt István király nevét a ha
talom meg a naptarból is kiszorította. 
1949 után az „alkotmány ünnepet” Ír
va helyébe. 1990 után viszont semmi 
akadálya sincs annak, hogy István ki-
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rály napján istentisztelet tetessek az 
apostoli tanács szerint (2Tim 4.2). 
Nem István királyt, az „eszközt ün
nepeljük. hanem - miként a pünkösdi 
ünnepkörben magát a Szentlélek Is
tent, aki az. első pünkösd óta „egybe
gyűjtve sok népeket", azok előtt a Ke
reszt titkát felragyogtatja, őket hitben 
és engedelmességben járatja.

István király ünnepe nagyon aktuá
lis: elpogánynsodott népünket Krisz
tushoz kell (visszavezetnünk. (Méltán 
szólalhatnának meg e napon a gyüle
kezetben a nyári konfcrcnciázók bi
zonyságtételei és énekmondásai.) 
.-tMgusrruv 20 -  a magyar nép evan- 
gélizálásának ünnepe.

|A CzsrxA: Onnípoink, A rcfonnfctu* «nyliO ív .  
MoyvíMl Br Í997. Kálvin Jinoa Kiadó)

Szénás! Sándor

Szentyyörgyi Albert
Ötödik zsoltár: A föld 

Uram!
E drága bolygót adtad nekünk 
lakóhelyül.
Rejtett, titkos kincsekkel tele.
Képessé tetté! művedet megérteni 
hőnnyitsd meg hát munkánk, űzd el az 
éh séget és a kort

Kiássuk a kincset, hogy elherdáljuk. 
Hogy megalkossuk a pusztulás iszonyú 
gépezetét.
Mely most azt pusztítja, mit masok 
építettek.
Mely majd ellenem fordul, elpusztít 
engem és gyermekeim.

Uram! Legyünk társak az alkotásban. 
Dolgozzunk tovább műved nyomán, 
Hogy bolygónk a bőség, a boldogság 
És az összhang erős otthona legyen.

Az „őrállók" felelőssége
Sok szó esik arról egyházunkban, 
hogy mi, presbiterek vagyunk a „gyü
lekezet őrállói" De teljes homályban 
van köreinkben a kérdés: meddig ter
jed ebbéli felelősségünk? Csak a gaz
dasági ügyekre (vagyis az anyagi hát
tere). meg az épületekre? Netán ezek
re is csak saját egyházközségünk ha
táráig?... Nos. ha csak erről van szó. 
akkor minden becsületes, tisztakezű 
magyar ember megfelel c tisztség kö
vetelményeinek. függetlenül attól, 
hisz-e Jézus Krisztusban, mint Meg
váltójában. letette-e előtte bűneit, 
odaszánla-e egész életét szolgálatára?

Előző számunkban arról írtam cik
kemben, hogy fokozott jelentősége 
van országos egyházunk, s azon túl is 
az egész hazai keresztyénség szolgála
tában végzett munkánknak. De aztán 
arra kellett gondolnom, hogy nagyr/n 
sok gyülekezetben helyi szinten is kor
látozott a presbiterek működési köre 
Persze, ha nem éld hitre jutott férfiak 
es nők a presbiterek, hanem csak köz
életi tekintéllyel rendelkező form ális 
cgyhaztagok akkor főbb is. ha ma
radnak a .. kaptafánál", s nem foglal

koznak elssomoritóan szerény hitbeli 
és ismeretben színvonalukat meghala
dó kérdésekkel.'.. De úgy érzem, en
nél azért már előbbre tartunk egyhá
zunkban! A keresztyén emberek hátrá
nyos megkülönböztetésének több év
tizedes korszaka nagyobb részt el
sodorta a világi elismerést kereső em
bereket az egyház tájékáról: s az Igére 
figyelő, emeleti kitartó testvérek ke
rültek növekvő számban a presbitériu
mokba

Új -  1995-ós Missziói Törvé
nyünk nyilván ezzel számol, amikor a 
gyülekezeti Missziói Munkaterv ki
dolgozására a presbitérium missziói 
felelősét, ill. Missziói Bizottságát ha
talmazza fel. Mi ennek a jelentősé
ge?... Gondolom az. hogy mig koráb
ban formális missziói munkatervek 
voltak, amelyek csupán a gyülekezeti 
alkalmak felsorolásából álltak (s ép
pen ezért nem volt hozzá sem közös 
meggondolásra, sem közös véghezvi
telre s/.ukseg). s most szembekerül
tünk a keresztyén gyülekezet igazi fe
ladatával együtt és külön-külön Jézus 
Krisztus bizonyságtevői legyünk az

emberek között, hogy hirdessük „an
nak hatalmas dolgait. Aki a sötétség
ből az ő  csodálatos világosságára hi
vott c l... bennünket" fIPét 2.9)... S 
ha már rádöbbentünk, hogy te  az Is
tentől rendelt feladata minden refor
mátus keresztyén gyülekezetnek is. 
akkor azt is tudnunk kell, hogy „a 
nyáj példányképeinek" (IP él 5.3) az 
elsődleges feladat elvégzését kell -  Is
ten Szemléikére támaszkodva 
irányítaniok!

Az Ószövetségben Isten egy-egy 
magányosan küszködő prófétára bizta 
üzenetét. Lelkét csak néki adta Az 
Újszövetségben azonban közösségek
re bízza ügyét Jézus, s közösségeknek 
adja Szemléikét (lásd: 12 tanítvány). 
Nem egy-egy tanítvány bitja a Szent
lélek ajándékát, hanem (hogy el ne 
bizza magát az az egy) a közösség ré
szesül Benne. Már ketten-hárman is 
számíthatunk rá. hogy ott van közöt
tünk Urunk! Vállaljuk hát bátran a 
legfontosabb gyülekezeti munka, a 
misszió felelősségét!

Kövespataki I.ászló
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Végtisztesség-tétel 54 év után
Rádiáhir: ..Az oroszországi Bolgyirevka területén. Voronyezstől 80 km-re Július 20-út:, déli 12 órakor ökumenikus istentisztelet kere
tében avatják. Hl. szentelik fe l  a Dont Emlékművet, amely az 54 esztendősei ezelőtt elpusztult Második Magyar Hadseregnek, és hősi 
halált halt katonáinak, tisztjeinek áilit örök emléket.
Július 23-án. ugyancsak déli 12 órakor a Novgomdtó! 200 km-re lévő Jogidban avatnak fel Magyar Emlékhelyet, a ll világháború 
alatt és után itt működő internálótáborban elhunyt magvar katonák emlékére
.-1 Honvéd Hagyományőrző Iroda felhívással fordul a hazai történelmi egyházakhoz, hogy istentiszteleteiken emlékezzenek meg az el 
esett hősökről és áldozatokról I történelmi órában pedig, július 20-án, vasárnap. 12 óra 5 perc es 12 ára 15 perc között a doni el
esettek emlékére szólaljanak meg a harangok Magyarország minden templomában. "

„ Slrokij Jelentéktelen orosz falucska a 
Don /sáriján Szélén, vízmosás partján 
van a 21. gy alogezred hősi temetője. Sír
jaiban hitvesek. édesapák, hős fiák. baj
társaink nvugosznak Akár hó borítja, 
akár nyár heve égen a hantokon sarjadt 
füvet, számunkra mindig drága fold az. 
magyar hősök temetője. A sirokiji hősi 
temetőben 7b sir sorakozik egymás mel
lett... A szabályos sorban álló hantok 
rendjét megszakítja a hatalmas emlékkő. 
Messze hirdeti hogy magy ar sertől ázta
tott földön járunk. Tisztán látszik az em
lékkő figurája acélsisakos honsédnek a 
Don felé néző feje Hőseink ott pihennek 
a: orosz,föld mélyében ".

Ez -i cikkrés/Jet 1944 májusából szár
mazik. Az őrségi református egyházme

gye missziói lapjában I felelős szerkesztő
je Pataky László lelkész volt. aki Isten ke 
gyeiméből 90-cs eveiben jár. meg köz
tünk van) jelent meg a Don-kanyart meg
járt BÍRÓ SÁNDOR református fólclkcsz 
tollából. E napokban, 53-54 év múltával 
kerül sor a doni emlékmű cs a joglai em
lékhely felszentelésére. Oroszország terü
leten a két világháborúban közel 1 millió 
magyar katona és polgári személy halt 
meg. Tragédiájuk legalább 4 millió hoz
zátartozó szivén ütött alig gyógyuló sebe
ket. A vasárnapi és a mai végtiszte.%ség-té- 
leien a hozzátartozók és bajtársak mellett 
részt vesznek a magyar kormány, a hon
védség cs a Protestáns Tábori Püspökség 
képviselői is Joggá! kérdezhetjük: nem 
elkésett ez a tisztességtétel? Hány hozzá

tartozó ment cl úgy minden é!ók útján, 
hogy mindhalálig várta kedvese, édesap
ja. fia hazatértét. Számukra nem hozott 
megnyugvást a múló idő. És a meg élők 
számára? Talán némi balzsam a feljajduló 
hiányérzetre, talán egy kicsinyke elégtétel 
ű bizonytalanság évtizedei után az. ami 
mostanság ott, a Don-kanyarhan történik. 
A hallgatásnál és a részvétlenségnél min
denesein• több Az egykori cikk Íróját, a 
ma 85. életevét töltő, Bíró Sándor tábori 
lelkészt, őrnagyot kérdezem;
-  Milyen emlékek elevenednek meg 

szívedben ma. amikor gondolatban 
mcgállsz a doni emlékmű előtt?
Az elmúlt vasárnap megrendülve hall
gattam a harangs/öt és a harangok kon- 
gásával együtt dobogott a szivem és 
együtt sirt a lelkem Sirattam bajtársai
mat, de hálát is éreztem azért, hogy gon
dolhatok teájuk és őrizhetem áldozatos 
életük drága emléket. Gondoltam nagy
bátyámra. aki valahol jeltelen sírban an
nak a nagy orosz síkságnak földjében 
nyugszik, amelyen ezer esztendővel ez
előtt új hazat uj hont kereső őseink jöt
tek, vitézkedtek. Gondolok a kis falucs
kára. a doni magyar hadsereg déli szár
nyán fekvő Sirokijni. kicsiny temetőjé
re. ahol a kassai 21. gyalogezred csak
nem 80 katonáját temettük. Elhantolá- 
suk előtt mindannyiukat megnéztem s 
megfáradt, sápadt arcukat, ökölbe szorí
tott tenyerüket soha nem felejtem. S 
gondolok u szülök, testvérek, hitvesek 
válaszaira, amiket a tábori posta hozott, 
amelyekben clsiratva búcsúztak a ked
vestől. És gondolok arra a találékony 
katonatcstvcrrc. aki a tőidbe ásott bun
kerunkat egy másik ütegállással telefon
kábelen kötötte össze, hogy ott hangszó
ró helyett csajkába téve a kagylót, kará
csonyi istentiszteletünket, igehirdeté
sünket u távolban is hallgathatták Vagy 
a havas erdei tisztásra, ahol úrvacso- 
raosztiskor Krisztus Urunk megtört tes
tének s kiöntött vérének kegyelmi jeleit 
vettük magunkhoz. S eszembe jut a kis 
falu néhány otthon maradt, otthon ha 
gyott öregje, akik számára is a megszü-
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l«<rnth/Ulrl ■ wnhadhan. ■ Don lu/rlbtn. HlrA Sándor tábori Iclkriu MnlgiUti'al

letett Krisztus evangéliumát, a bünbo- 
csánat. j  megváltás és élet ötömét tol
mács segítségével hirdethettem. Szinte 
ma is látom az öregek megkinzott arcain 
alahulló könnyeket, hogy az ellenség
nek tekintett magyar sereg magyar ..pó
pája’' a Krisztusban megbékélt lelkek 
közösségéről, a háború viharában is a 
békéről beszél. Szeretettel gondolok a 
felekezeti különbségeken felülemelke
dő lelkipásztor szobatársaimra, az élet
ben maradottakra s a halottakra. 
Kezemben tartom azt a tábori ima 
könyvet, amelynek egyik szerzője Te 
vagy. Hogyan keletkezett a tábori 
imakónyv, \  milyen hasznát vették 
katonáink a Don-kanyarban?
Nem feledhetem el Asbóth Gyula evan
gélikus lelkipásztor testvéremet, akivel 
püspökünk megbízása alapján együtt 
Irtuk négy kiadásban, 160 000 példány
ban megjelent „Fegyverben" című 
imakőnyvünktt S különösen nagy hálá
val gondolok áldott emlékű protestáns 
tábori püspökünkre. Dr. Soltész Ele
mérre És r.em mint altábornagy: rend
fokozatú elöljárómra, hanem mint lel
kipásztoromra. oki hitben erősített, ké
sőbbi letartóztatásom idején védelme
zett. Imakönyvünk két szép előszavát ö 
irta A könyvecske minden példánya el
fogyott. Az evangélikus ..Harangszó" 
1942. évi október 25-i száma két fény
képen is bemutatta, hogy a honvéd szi- 
ve fölött hordott imakönyvét puskago
lyó érte. összeroncsolta, de életét meg
mentette. S voltak, vannak, akik haza
térve 50 éven át padláson, pincékben 
óva. féltve titokban rejtegették a lelkű
ket tápláló könyvecskét.

+
Erdős László ezredes. 3 Honvédelmi 

Minisztérium Hadtörténeti Intézel év Mú

zeum Honvéd Hagyományőrző Iroda ve- 
zetője. a megemlékezés fáradhatatlan 
szervezője lapunk kérdésére elmondta: 

Hosszú előkészítő munka után került 
sor erre az ünnepségsorozatra, melyet 
megelőzött a Magyar Köztársaság Kor
mánya és az Orosz Föderáció Kormá
nyai között megkötött megállapodás a 
„háborúban elesett katonák cs polgári 
áldozatok cs emlékhelyek megörökíté
séről, valamint sírjaik jog: helyzeté
ről". Arra a sokat vitatott és nem egy
szer mesterkéltnek tűnő vitára pedig, 
mely azt feszegeti, hogy ezek a katonák 
és a polgári áldozatok hősök vagy áldo
zatok voltak, csak azt mondhatom: az a 
katona, aki kötelessegteljesiiés közben 
veszti éleiét, az bőst halált hal A; a 
polgárt személy aki háborús helyzet

ben kötelező jelleggel, esetleg parancs
ra végez szolgálatot vágy munkaszol
gálatos t közben meghal az áldozat 

•
őszintén kívánom, hogy az egykori 

történelmi Magyarország területen éló 
hozzátartozók szivébe az emlékhelya
vatással. az ünnepélyes végtisztcsség-té- 
tcllcl költözzön némi megnyugv ás, elégté- 
telérzct, a nemzet megkésett, de meg meg
élt köszöneté Az elesett katonák, a polgá
ri áldozatok teste pihenjen háborítatlanul 
továbbra is az idegen, orosz földben, jelölt 
vagy jelöletlen sírjukban. Isten adjon ne
kik legalább porladásukbnn békességet’

rA fettételek chö alkato’nmat kerütmt htmut.iUnro 
Páratlan dohtmtnálM c/teletjelentenél

Békefy Lajos

3 ‘Gi& -öntiü£
cr  o

a : CzO. o/ La t lo/lo le a L eLtaJc o Jca t !
ö

Im a  isk o la k e zd é sk o r
i  ram, megkezdődött az új iskolaév. Mint egy hosszú útszakasz, olyan a: újabb tanév 
előttünk. Sok mindent ismerünk: az iskolát, az osztálytermeket, a legtöbb tanárnői és 
tanárt, az osztálytársakat. De nem tudjuk, mi vár ránk ezen az útszakaszon: mennyit 
kell tanulnunk'! Lesz-e kedvünk, lendületünk az új feladatokhoz? Milyen lesz a kap
csolatunk az új tanárokkal! Osztályunkban lesz-e, megmarad-e az összetartás!

í  runk. Istenünk: Ajándékozz, kérlek, nekünk érdeklődést minden új és ismeretlen 
iránt. És taníts meg minket arra. hogy azt válasszuk ki mindenből, ami hasznos és ér
tékes. Add nekünk a Te segítő Lelkedet, hogy mi is kölcsönösen tudjuk segíteni 
egymást. Hadd tapasztaljuk meg újra és újra iízt.amit most egy dicséret szavaival, 
nagy reménységgel mondunk el: I elem vándorol utamon Jézus, Bár az út néha oly 
sötét, Sohasincs okom félni a bajtól, amíg irgalmas karja véd. Tudjuk, hogy Te elvi- 
szet. elsegltesz minket a célhoz mint győzelmes, hű vezér. így áldd meg Uram, az 
IMVIM S-us tanévet, mind a diákok, mind a tanárok számára. Ámen. (B.-R. K.)

I  s a t u b a n

•Tanút: az il%  'Tan^ha/v: a ‘BtSÚánk 

Ji>( tesszük fagyba ktstüfünkjuqjym.

Jártuk még ki ezt az isfyldt 

mégis máidén nap vtefga-aífaíom!

Füle Lajos
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Emlékezetes presbiterek

A B udapcst-K álv in  téri eg y h áz 
község történelm ét tárgyaló könyv 
többszáz  p resb ite r  nevét soro lja  
fel. A névsorban szerényen húzó
dik m eg Szentpéteri Jó z se f  neve. 
C sak  anny i derü l ki ró la . hogy 
1839-1847  közö tt tö ltö tte  be c 
tisztséget. A zonban igen „gyanús” 
az, hogy  szo lgá latá t 1839-bcn 
kezdte m eg. U gyanezen évben ke
rü lt a K á lv in  térre  -  ak k o r m ég 
Széna-piac -  Török  Pál. a Teológi
ai Tanintézet alapitója és m ajdani 
püspök. Feltehető, hogy ő  javaso l
ta m egválasztásra  Szentpéteri Jó 
zsefet. Vajon m iért?

A m egelőző évtizedekben szer
veződött m integy 150 lélekből az 
e lső  pesti refo rm átus egyházköz
ség. tk k o r  készült el a gyülekezet 
és a város m éreteihez képest ha ta l
m as tem plom  is. E tem plom  cso
dálatos keresztelő  készletét Szent
péteri József készítette. Sok tem p
lom úrasztali készletét készítette e 
nagyhírű ö tvösm űvész: Szilvásvá
rad. R im aszom bat, M akó. O rdas. 
Sárkeresztú r, T ah itó tfa lu . H ajdú
böszörm ény. Szentes, A lberti (ev.). 
Tass, S zcn tm ártonkáta . T úrkcvc. 
K ecskem ét. Losonc, Tótvázsony. 
T écsö , Bp. D eák tér (ev .) Ha e l
gondoljuk, hogy a m a szám ontar- 
tott Szentpéteri-clctm ű 250 darab
ból áll, s  ennek nagy része m úzeu
m ok m egbecsü lt d a rab ja , akkor 
érezzük, hogy m ilyen nagy kincset 
hagyo tt egy h ázára  Szcn tpeteri 
JózseP.

A zt is tudjuk róla, hogy a bécsi, 
berlin i, szen tpé te rvári ö tvöscéh  
tisz te le tb e li tag jává  válasz to tták  
Az 1850. évi első világkiállításon 
Londonban az ő alkotása képvisel
te M agyarországot. Ez a dom bor- 
m ürem ek: „P órus k irá ly  fogság- 
bacsése". I lárom  évi m unkával ké
szült! Egy m ásik nevezetes alkotá
sát: „N agy Sándor átkelése a Gra- 
m icuson" Ferenc császár vásárol
tatta m eg a bécsi császári kincses- 
kam ara részére.

M indezek  után azt k épzelhe t
nénk. hogy talán jóm ódja  okán ja 
vasolta m egválasztását Török Pál. 
A v ilágh írű  ö tv ö sm ű v ész  é le té t 
feldolgozó tudós Földes Em ília ezt 
írja róla: „A reform átus egyháznak 
szinte anyagárban d o lg o zo tt...” -  
„M eg teh e tte"  m ondaná a  m ai 
ember. É letrajzírója azonban azt is 
szám ontartja , hogy  Szen tpéteri 
egyik m űvét, m elyen szintén több 
éven át dolgozott. így hirdette m eg 
az újságban: ..Ha nem  tudja eladni, 
felvágja, beolvasztja korának örök 
szég y en éü l."  V égül m égis akadt 
vevő. A vételár és az anyag  kö ltsé
ge annyit tett ki. hogy 45 krajcárért 
dolgozott egy nap. Ez egy napszá
m os díjának fele v o lt...

Ennyi volt a bére  annak , ak it 
S zécheny i István. K azinczy  F e
renc , K ossuth  L ajos látogato tt. 
Egy ilyen látogatás után m ondta és 
irta K ossu th : ..A haza fikebelnek  

fá j .  m időn  a  m űvész S zen tpé terii 
ezüst kanala t látja kovácso ln i... "

1997. jú lius-augus/tus

S/cntpt-tcrl iotstf óiiósmtivéw
M a^ai Ntmirli Mú/.rum lórtOirtl rtnvktpMi
■ d in  kfuremükiKl frivol
Kanalky I ajot. Pert, 1854 Urtipuplrkíp)

Szerény körülm ények közé szü
letett. szerényen élt és szerénység
ben halt m eg. M unkái közül „k i
sebb" je len tő ség ű  a csodála tos 
K álvin tén  keresztelőkészlet. Errol 
m éltán állapítja m eg tudós ism erő
je : „H ozzá hasonlót hiába is keres-

Krrrwn M kanna. Bp. Kálvin lOI Rrf. frvh**-

nénk az egyébkén t kiváló képessé
gű pesti m esterek m unkái között." 
(A  keresztelökanesó egyik oldalán 
Jézus K risztus m egkeresz tc lcsc  
látható, m ig a m ásikon Jézus m eg
áldja a kisgyerm ekeket.)
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Szentpéteri m űvészetének  érté
két é le tének  trag ikus esem ényei 
bizonyítják. Hat éven át dolgozott 
szakadatlanul ..Az arbélai ütközet" 
c. alkotásán. Londonba küldte el
adásra . A m űkereskedő  e llop ta  a 
m üvet. 140 év  m últán  bukkantak 
rá a jugoszláv ia i M aribor (.Az egy
kori stájer M arburg) m úzeum ában. 
A betörők pedig többször is „m eg
tisztelték" m űhelyét. Ped ig ... éle
tének  nagy  bánata , hogy soha 
annyi pénze nem  gyűlt össze, hogy 
ezüstö t ta rta léko lhasson . Ezért 
kény te len  volt k ita lá ln i a réz le
m ezzel való  m unkát. A rézlem ez 
kem ényen  e llenáll az  ö tvösm ód- 
szerrcl való m egm unkálásnak.

M indezt tudva é rtékelhetjük  
m éltán nagyra azt, amit reform átus 
egyháza jav ára  tett hitből, szeretet- 
ból és önzetlenül a nagy m űvész 
B izonyosak lehetünk abban, hogy 
Török Pálnak nem  csak arra vo lt jó  
szem e, hogy jó m unkatársakat fe
dezzen  fel, de ahhoz is jó  érzéke 
volt. hogy a hűségesen szolgálókat 
m egbecsülje.

M egvalljuk , hogy  nem csak  a 
krón ikairás kedvéért em lékezünk

m eg Szentpéteriről, a presbiterről, 
í r á s u n k  e g y ik  c é lja  az , hogy  a 
fe n te b b  e m líte tt ek lé z s iá k  p re s 
b ite re i és ta g ja i ta r t s á k  szám on  
S z e n tp é te r i Jó zse fe t. S valahány
szo r kezükbe veszik a kelyhekct. 
érezzék át, hogy hitva lló  e lő d  á l
dozatát, anyagbaform ált h itva llá 
sá t érinthetik, láthatják. Buzdítson 
S zen tpéteri pé ldá ja  arra  is, hogy 
ta len tum ainka t Isten d icsőségére  
és szolgalatára kam atoztassuk. Ne 
csak alkalm ilag -  m aradék időnk
ből. erőnkből áldozzunk! V égez
zük te rv sze rű en  és cé ltudatosan  
küldetéses szolgálatunkat. N e  csak  
a sokbó l ajánljunk f e l  valamicskét, 
hanem  életünk m üve legy en Istené  
és a z  Ö  népéé. így szo lgálhatjuk  
Isten t, egyházunkat é s  népünk 
m egm aradását, v iru lását. Isten és 
az O népe m ég akkor is szám ontart 
m inket, am ikor evilági örököseink

ha vannak m ár rég elfeledtek 
bennünket...

A neveze tes p resb iter-m űvész  
önéle tírása  így végződik: „ M ii a 
m ai k o r  m e g ta g a d o tt, rem é lem , 
hogy m e g a d ja  n ék e m  a kései 
u tó k o r. És ism ere tlen  lévén az is-

I m o c r a  k«hHv.
Szilt á n i r a d l  Kei. J f j I U A r t /u ' t !

m erősök  szem ében , rem élem  is
m ere tes leszek a sz ám o m ra  ism e
re tlen ek  tu d a tá b a n ."

Szentpéteri életm űve a m agyar- 
o rszág i refo rm átus cgyházm űvé- 
szet egyik  nagyszerű fejezete.

Papp Vilmos

M ir ő l i r l  la p r lő d i in l i  I !KtH-buii?

SÖRÖS BÉLA
SZLOVENSZKÓI Ú J REF. PÜSPÖK 

SZÉKFOGLALÓ BESZÉDÉBŐL
..Egyházunk és iskolánk védelmében egy dunántúli öröklőik) tu
lajdonságot hordozok Olt. ahol kelet cs nyugat kultúrája oly 
sokszor mérkőzött a történelem folyamán, gondosan mérlegelő 
és körültekintő megfontoltságot cs tűrni tudó mérsékletet sajátí
tanak el az emberek. Dunántúl közélett egyéneit mindig ez jelle
mezte Szeretem őkel Követem őket. De éppen ezeknek az örök
letes tulajdonságoknak a megbecsülésében engedelmeskedni 
akarok a régi nagy egyházkerület sorban utolsó, de férfias követ
kezetességben és hűségben első helyen álló nagy lőgondnokA- 
nak. Tisza István grófnak, az 1914 ben beiktatott püspökhöz in
tézett szavának is: , t  égy erős minden emberi hatalommal, légy 
alázatos az Istennel szemben '

Mindent először az Isten előtt kell megfontolnunk es lemér
nünk. Abból, umi az Istené, semmit sem szabad elejtenünk Ab
ból. ami az embernek sáfárságul adatott, mindent az Ő céljaira

MAGYAR PRESBITER
AZ O R S Z Á G O S  KEfOKM ATU3 PRESBITERI S Z Ö V E T S É G  I.APJA

------51*
■ U M H tH .

I  H M M  U H U I a n zsxrrzs.us.tt.uc 
mts&srwr

kell felajánlanunk. Az életidőnkét, az életerőnket és minden há- 
ládatos tevékenységünket Azt is. amiben ezeket elhatározzuk: a 
vagyonúnkat, a pénzünket. Ebben rejlik a mi kcrcsztyénségünk 
valódisága. A történelem kálvinizmusán keresztül az. Ige az em
beren mindig ezt munkálta. így nagyon közel jön mihozzink az 
Istennek országa Isten clhivott gyermekei a nekik adott mennyei 
értékeket forgalomban tartják, l.zck az értékek a forgatásban ön
magukat megsokszorozzák És az Isten háládatos sáfárai az Ó 
lelki országának a javait egymás számira kölcsönösen kiszolgál
tathatják Ez Krisztusnak és az. Ó Anynszentcgyházának realitása 
ezen a földön Nem ábránd, nem puszta eszmény, hanem örók el
határozások mindmcgannvi időszerű megvalósulásai, amikor al
kalomszerűen egyéneken, közössegeken és intézményeken At .1/ 
örökkévaló Isten szent decréturnái felbontatnak cs a kegyelem 
edényein megvilágosodnak."
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Nincs meg egy olyan élőlény a föl
dön. amely annyira rászorulna társai 
jelenlétére, mint az ember A testi fáj
dalom is kinzóbb. ha egyedül kell el
viselni, és jobban bitjük, ha fogja a 
kezünket valaki, akit szeretünk.

Ne csodálkozzunk ezen. hiszen már 
a Teremtő igy szólt: „Nem jó  az ember
nek egyedül lenni" (l.Móz 2,18).

így van: nem jó egyedül lenni, de 
nagyon jó  együtt lenni, együtt dolgoz
ni. együtt küzdeni, együtt pihenni. 
együtt ünnepelni azzal, cs azokkal, 
akit és akiket szeretünk és akik min
ket szeretnek. Isten ajándéka a másik 
ember, akivel szebb, jobb cs teljesebb 
lehet az életünk.

Ezért megdöbbentő, hogy mivé lett 
a kezünkben ez az ajándék Néha él
vezeti cikk, máskor házi szolga, van, 
amikor fájdalomcsillapító gyógyszer, 
vagy ő az az alattvaló, aki csodál 
minket cs meghallgatja a hőstettein
ket Elvárjuk tőle. hogy nyugalmat 
vagy éppen változatosságot és kalan
dot biztosítson számunkra. Az évszá
zad elején Freud ezt röviden igy 
mondta: ösztöntárgy. Ösztöntárgy a 
másik ember, aki arra való. hogy va
lamilyen éhségünket csillapítsa: a 
szexuális éhséget, a dicsöscgvágyat. a 
biztonságkeresést... Lehetne még so
rolni

Ősapánk. Ádám. amikor még jó  
kapcsolatban volt Istennel, igénye
sebb volt. mint kései utódai Az Ur ki
jelentése után -  „nem jó az embernek 
egyedül" társat keresve körülnézett 
Nem felelt meg neki a cifra tollú páva. 
a szép hangú pacsirta, a puha szőrű, 
doromboló cicuska. de nem kelleti ne
ki egy igavonó barom sem. Hiszen ó 
tiern ösztöntárgyat, hanem valóban 
társat keresett. Évát meglátva ezért ki
áltott fel igy örömében: „Ez végre 
emberi lény ' Lehet, talán túl modem 
ez a bibliafordítás, de hiszen mai 
nyelven ezt jelenti Adám mondata:

„Ez most már csontomból való csont, 
testemből való test...".

Hogy lett Isten ajándékából ösz- 
tőntárgy? Sőt mi több: adás. Mert ha 
nem kapjuk meg tőle azt, ami szerin
tünk já r  nekünk: a m egbecsülést, a 
biztonságot, a türelmet, a megértést, a 
szerelmet, akkor úgy erezzük: mind
ezzel tartozik nekünk, és az elvárása
ink börtönébe vetjük öt, mint a pcldá- 
zaibeli gonosz szolga, aki száz dénár 
miatt akarta az adósok börtönébe csu- 
katni a szolgatársát. Ezt a pénzt 
egyébként jogosan követelte tőle 
(Máté 18,21-35). A m i követeléseink 
is - meglehet jogosak, de irgalmat
lanok vagyunk a behajtásukban.

De nemcsak ösztöntárgynak cs 
adósunknak, hanem sokszor vetély- 
lársunknak is tekintjük a másik em
bert Mert ő az. aki elveszi, megeszi, 
elkölti azt, ami a m iénk... A vetélytárs 
pedig könnyen ellenséggé válik, aki
ről azt hisszük, azt gondoljuk, sőt tud
ni véljük, hogy ártani akar nekünk.

Hogy romolhatott el ez a jó  aján
dék? Mi történt?

Az történt, hogy az emberi szívből 
Istentől elszakadva eltűnt vagy el

torzult benne mindaz, ami Istentől 
áramlott bele. Eltűnt belőle a szeretet, 
és a /  ember szive kemény, önző szív
vé változott Ez a s z í v  képtelen a má
sik embert igazán megértem, érdek 
nélkül adni neki időt, figyelmet, törő
dést és szerelmet.

Kegyetlenül lesújtó érzés, ha rájö
vök. hogy ez történik személyesen ve
lem is. Ha be kell vallanom: „Istenem, 
én azt hittem: nem kellesz Te ahhoz, 
hogy önzetlenül szeressem a társam. 
De lásd: elfogyott a szeretetem, a tü
relmem és az erőm is. Te azt mondtad: 
ne fizessek rosszal a rosszért (Roma 
12,17) és a gyalázkodásért gyalázko- 
dással (lP c t 3,9). Én pedig képtelen 
vagyok erre. Azt is mondtad: bocsás
sák meg mindent úgy, ahogyan Te (Ef

4.32). de nekem ez se sikerül, mert 
nem tudom a másik vétkeit a tenger 
mélyére vetni és soha többe nem em
legetni" (Mik 7.19; Ézs 43.25).

De nehogy elcsüggedjen bárki emi
att, mert cppen erre a felismerésre van 
szükségünk, vagyis hogy ez nekünk 
Isten nélkül nem megy. Ahhoz 
ugyanis, hogy rendbe jöjjenek a kap
csolataink az emberekkel, meg kell 
bckülnünk előbb Istennel. Az ember 
szeretet-akkumulátora hamar lemcriíl 
Helyette rá kell kapcsolódnunk Isten 
végtelen áramkörére. Hiszen egyedül 
Ó képes örökkévaló szeretettel szeret
ni cs feltétel nélkül megbocsátani. Ha 
beismertem tehetetlenségemet -  cs ez
zel azt, hogy alapvető és egész való- 
inat érintő bűnöm, hogy nélküle elek - 
akkor már cl tudom fogadni Isten se
gítséget. a búnbocsánatot. A Király el
engedte ti/ezer tálentuinnyi adósságo
mat. és abból telik nekem arra. hogy a 
társamnak elengedjem a száz. dénárt. 
Egyedül Isten képes érdek nélkül és 
kitartóan szeretni engem: és ebből a 
szerétéiből adhatok a társamnak. Isten 
elfogadott szcrctctctól meggyógyul a 
szivem.

Ki tehát számunkra a másik ember? 
Ösztöntárgy'? Adós? Vetélytárs? Ellen
ség? Isten szándéka szerint egyik sem 
Hanem ö az, akit szerethetünk: vagyis 
akinek a kedvéért lemondhatunk önző 
életstílusunkról, ó  az, akinek a ké
nyelme. egészsége, öröme fontosabbá 
válik a saját kényelmünknél, egészsé
günknél, örömünknél. Ó az. akire 
most mát van időnk, akivel megoszt
juk a javainkat, öromünket-bánatun- 
kat. s ha ö a házastársunk, odaadjuk 
neki a testünket is. Ö az, akivel való
ban jó együtt lenni, együtt dolgozni, 
együtt küzdeni, együtt pihenni, együtt 
ünnepelni, akivel együtt a szenvedést 
is könnyebben elviseljük.

Pálhegyi Ferenc
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Hegyi-Füstös László 
1950-1997

Hiába volt érettségivel bezárólag szín-kitűnő minden osztályzata, első izben nem vettek 
föl sem az egyetemre, sem a főiskolákra. Ipán tanulónak ment tehát az Athcnacum 
nyomdába Rövidesen ő lett az Itjú Nyomdász c. szakmai lap főszerkesztője. Gratlkáit. 
kankatúráit egyre több lap hozta. Nem kis vállalkozás volt a 70-es években a Reformá
tus hitünk és életünk c. alsós- és felsős hittankönyvcínk illusztrálása. Rajzait közölte a 
Kálvin Kalendárium, számos grafikája tette szemleletessé a Reformátusok Lapja gyer
mekrovatát.

Nevét az 1972-es .Jói mit tud?" vetélkedőién elért első helyezése tette országosan is
merne. Végül is fölvették a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára. Rajz és mate
matika szakos diplomával aztán tiz évig (1976-1986) dolgozott a Pannónia Filmstúdió 
Kecskeméti Műtermében mint animációs film rendező-tervező. A TV a magyar népme
séket feldolgozó műsoraiban több filmje: is sugározta A Televízió Dcltácsku - ismeret
terjesztő sorozatiban villámgyors vonalvezetéssel illusztrálta Kudlik Júlia szöveg- 
mondását; virtuóz pódiumrajzaival mind a gyermekek, mind a felnőttek szivébe becser
készte magát. (Ezzel a sajátos módszerrel szolgált gyülekezeti szereteti endegségeinken 
is. amikor a bibliát és egyhaztörténeti témákat jelenítette meg)

Később országjáró, szabadfoglalkozású előadója, illusztrátora a látás-kultura játékos 
művelésének. Túl gyorsan élt. A szive vitte cl
Temetésén a vigasztalás alapigéje a Zsoltárok 71, 16-17; 20 és 23. verse volt.
Benne lapunk szerkesztőbizottságának alapitó tagja. id. Hegyi-Füstős István testvérünk 
és felesége fiukat gyászolja.

IMA
Uram, nagy a mi szom orúságunk. 
Ő rizd m eg  hitünket ebben a nagy 
p róbaté te lben . S zere ltü n k e t a Te 
kezesiből kaptuk, s m ost Neked ad
ju k  vissza. H isszük, szereteted te l
jesen  betakarja őt. A lázatosan  ké
rünk Téged, m aradj velünk, am i
kor a fájdalom  elem i e rőve l tör 
ránk, és hitünket próbáló  sodrását 
e rezzük . M aradj velünk , seg íts 
m inkéi jó  gondolatokra ju tn i, s m i
kor szivünket újra átjárja  a gyász

éles tő re . ju ttasd  eszünkbe drága 
Igéidet, va lam in t a há lára  inditó  
boldog órák és szabaditásaid em lé
két Könyörgünk H ozzád. Vigasz
taló  U runk. L elked  álta l b iztass 
m inket, hogy ha m ajd elközeledik 
a mi e lköltözésünk ideje, siethes
sünk Feléd azzal a bizonyossággal, 
hogy Hozzád költözött szeretteink
kel N álad újra találkozunk. Ámen.

<B. I.)

M ELLÉK FOG LALKOZÁS
Legyen mellekfoglaIkozásotok: egy láthatatlan, titkos mcl- 
lékhivatal! Finnek érdekében nyissátok ki a szemeteket, és 
keressétek meg. hol van az az ember, aki egy kis időt, rész
vétet. közösseget, gondoskodást igényel!

Talán magános, elkeseredett, beteg, bizonytalan, akinek 
valamit jelenthetsz.

falán öreg. vagy egy gyermek. Ki tudná a lehetősége
ket mind felsorolni? Mindig van hiány, minden sarkon,

minden téren. Isten szivünkbe helyezte a rávaló aranytar
talékot

Ezért keresd meg, hogy emberséged megmutatására 
nem kinálkoznak-c helyzetek! Ne rettenj meg. ha vámod, 
vagy kísérletezned kell' Csalódásokra is fel kell készülnöd.

De legyen egy mellékhivatalod, melyben mint ember 
megmutatkozol. Ne mulaszd cl! El van készítve számodra, 
ha igazán akarod. Albert Schweitzer
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H A L Á L R Ó L
ne beszéljünk, eljön az akkor is. ha 
nem gondolunk rá. Hagyjuk azt utol
jára. mondta nékem valaki.

Borzadva bár. de mégis „elvisel
jük” azt a hirt, hogy 120 fövel lezu
hant egy repülő. A szomszéd temeté
sén megilletödöttcn nézzük a kopor
sót, ám arra gondolni, hogy nemsoká
ra én is ott leszek, az kegyetlen érzés'
Nem?

Ha az ember a saját halálára gon
dol. igen-igen nehéz elfogadni, 
hogy itt marad minden-minden, ami 
az enyém, amit egy elet verejtékével 
gyűjtöttem,
hogy amit itt hagyok, azt nem fogiák 
megbecsülni.
hogy mi lesz a családommal0 
hogy minden megy tovább ezen a föl
dön. csak cn nem leszek itt, hanem 
éppen a föld alatt.
hogy ítéletre kell állnom Krisztus elé.

Pécs környéken beszeltem egy fiú
val. aki azt kérte: üyuszi bácsi, be
széljünk a halálról. Hiszel Istenben, 
van lelked? kérdeztem tóle. Nem. én 
nem tudok sem Istenről, sem a lcl- 
kcmről. mondta. Azért kérdezem ezt 
tőled, mert ha nincs lelked, akkor mi 
különböztet meg az állattól? Egy ku
tya haláláról nem szoktak különöscb- 
ben beszélni. Elássák a földbe! Ha vi
szont van lelked -  már pedig én tu
dom. hogy van! . akkor nagyon is 
kell beszelni arról, hogy mi lesz vele a 
halálod után!

Mi lesz a lelkemmcl halálom után? 
Számomra életem legkinzóbb kérdése 
volt ez 17 éves koromban Én hamar 
megtaláltam ra a választ: kárhozat! 
Miért? Mert egy bűnömet sem vihe- 
tem be Isten országába' Nincs megol
dás? El kell karhoznom? Három évig 
nem találtam a feleletet erre. Húsz 
éves voltam, amikor „kinyílt a sze
mem” és megtudtam, hogy Jézus azért 
jött a földre, hogy az én bűneimet ma
gára vállalja, hogy én az 0  szemé
ben tiszta, szent legyek. És... és, 
hogy halálom után. mint megkegyel

mezett gyermeke, örökre Hozzá ke
rüljek.

Ha őszinte vagyok, mégis szorong
va gondolok arra, hogyha kis felesé
gemet és családomat most itt kellene 
hagynom, milyen nagy fájdalmat és 
nehézséget okoznék nekik.

Ez az egyik nézőpont. A másik vi
szont az, hogy örömmel készülök 
Hozzá, az életem értelméhez, céljá
hoz. mcgmentőjchcz' Talán olyan le
het ez, mint amikor egy gyermek, aki 
meg sohasem látta az apjat. sóvárog 
és válj a azt a pillanatot, amikor meg
pillanthatja és karjába vetheti magát

Számomra nem a halálon van a 
hangsúly, hanem azon. hogy egyik pil
lanatról a másikra ott lehetek Jézusom 
előtt. Nézhetem, gyönyörködhetek 
Benne. S amit eddig „csak” hitben él
tem meg. most valóságban élhetem át!

Nem kell félni a haláltól' Örömmel 
lehet készülni rá cs arra gondolni, 
hogy Jézus ott vár a túlsó parton.

Persze-persze ebben az előzetes 
örömben csak annak lehet része, aki 
tudja, hogy megbocsáttattak bűnei.

mert Jézus vállalta helyette a bünte
tést, aki ki tudja mondani: „itt van szi
vem. neked adom Uram”.

Bár mi az elköltözésünk idejét nem 
ismerjük, de Ó jól tudja, hogy meddig 
van szüksége ránk itt a földön. S ha in 
lesz az ideje, majd kedves mozdulattal 
„inteni” fog, .jöjj haza. jövel gyerme
kem". Addig pedig készüljünk rá féle
lem nélkül szívesen, örömmel! Pál 
apostol is igy mondta: „nékem az élet 
Krisztus, a meghalás nyereség". Az 
ének pedig igy:

Sem  tudod, hogy mikor jön  el érted 
Jézus,
Sem tudod, de készülj reá '
Sem  tudod, hogy mikor kell elébe áli- 
nod.
Jól teszed, ha gondolsz reá!
Készülj örömmel, szent félelemmel. 
Amit ígért, az már készen áll 
Indulj szívesen, ha szól a hívás.
A túlsó parton Jézusod áll!

J undor Gyula

W • de-ltm tte-ked u gyermekem. KI ■ rínom i

Te e •rő det U-rsm Jé -zus, Kí-rá-lyoni, Fáj-dalom. de

$<> u  j  1 j  j  1
bű • ne • lm • tői oly tok - u or  nem t* - U - lom.

2 Refr. Keressétek az én orcámat szüntelen, szüntelen, szüntelen Kívánjá
tok az én erőm. mely védelem néked u  gyermekem. Kívánom a Te erődet, 
Uram Jézus királyom, mégtt néha rajit erőm. Kudarcát kell bevárnom.

3. Keressétek .... Kereslek Jézus magamban erőd. orcád.életed. Szeretném, 
ha tetteimben hordozhatnám képedet
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Áldás és erő
mi. i) on.ime II,L , Rrf nrmtilii* lup Li/L<-rnl,l lf>7 l.tp.

M integy négyszáz költeményt némelyik csak sóhajnyi tanalm az ez a kö
tet, megannyi visszhangját egy kavargó, szétesöben levő, „frázisokra szét
hullt’ világnak, melyek mégis összhangzó egésszé válnak a szerző belső vi
lágának egységében (Tiszta ismeretből; Sem  e-világi gondolati Ennek az 
egységnek a hit az alapja. Nem valami problém ában, felszínes hit, hanem 
„az emberi kérdések és isteni válaszok között” feszülő hit (Világot), melyből 
a próféták fájdalmas kérdése is fcl-fcltör: Miért diadalmas sokszor a gonosz
ság? (Lelkem!) Mégis „m ikor semmi jónak / nincsen foganatja /  . . .  Akkor 
is én Istenben bizom" (Töretlen hit ereje)  Vékey költészetének azonban 
nemcsak egyéni élete, örömei, bánatai, fájdalm as érzései a tárgya, hanem a 
közösségi, a nemzeti élet is (A jogtalanok jogaiért: Biztatás; Harc a  fö ldért 
stb.). de ezt a kérdéskört is a /  engedelmes hit összefüggésében szemléli 
(Értsd jól). Ez a hit, mely költészetét alapjában határozza meg, s ezáltal lesz 
költészete, költői tevékenysége egész létét m eghatározó bizonyságtétel 
(LELKEM). Vékey költészete nem mindig egy olvasásra kimenthető, hanem 
ha eltűnődünk rajta, akkor tátja fel teljes üzenetét. Jó lenne mégis, ha szere
tet vendégségeken. gyülekezeti alkalmakon ilyen keményebb eledelt is haj
landók lennénk fogyasztani.

A kötethez Hegedűs Lóránt püspök irt előszót és Csűrös M iklós egyetemi 
tanár elemző bevezetést.

R. Zs.

Kedves Testvérek!
A Magyar Református Presbiteri Szövetség örömmel értesít minden érdeklődőt, 
hogy megrendezi

alapfokú vállalkozási tanfolyamát

önköltségi áron. először 1997. szeptemberi kezdene! a Pcsthidcgkúti Gyülekezet
ben Igény szerint megismétli bárhol, ahol 25 30 iö jelentkezik. (Részletesebben 
lásd a Presbiter 1996. évi 2. sz. 13. old.)

A tanfolyam előképzettséget nem igényel.
Időtartama: 5ü óra.
lebonyolítása célszerűen szombatonként 5-5 óra előadással, de c? a körülmé

nyeket és a hallgatói igényeket figyelembe véve változhat.
A tanfolyam a vállalkozások
-  alapításával
-  működtetésével és
-  megszüntetésével foglalkozik, 

ezen belül.
-  a vállalkozás előkészítésével,
-  a számviteli előírásokkal.
-  az adó- és járulékfizetéssel, 

u hitellehetőségekkel és
a számítástechnikai alapismeretékkel.

Mivel az első tanfolyamhoz a Pcsthidcgkúti F.gyházközség a termet díjmente
sen biztosítja, a tanfolyam díja 2000, Ft. azaz kettőezer forint

Jelentkezéseket a Presbiteri Szövetség címén vagv telefonján várunk (1092 Bp.. 
Ráday u. 28. (06-1)218-0266).

Presbiteri Szövetség

■ViiAQCri

bog) megaíkmta: 
tény, 
mint az, 
fogy a világ 
ma is i»ff feszül 
az emberi érdesek 
es isteni válaszok, 
kozott -  
s ez kell.
h>gy csöndre misen, 
hogy melyen 
elgondolkastasson 
kiad  mögöttük, 
mily eró, hiszen mar 
az rét terűé,
fogy a lagadas fölmerült...

S  hogy ki áltál vált trtm/e,
ami kérdés es valós: kou  
megfeszül,
arra az a 'léremto Csónd 
ad választ, 

létrehozta,
Stífi megalkotta...

•

L'LLXpM

Egyetlen mozzanatba 
kisz-akadt i;ep 
a lelkem, 
mikot hántás, 
küldetés 
szavmen...
Mikor az eznrigeíiurrvt 
hirdetem, hogy 
a keresztet cipelő
ytzms
tetdre roskadasaban 
szakadt kin  lelkem.
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Fel-derítő sorok Erdélyből

LAK-LAK

Valamikor, m eg nagyapám , a ven 
H aj D ani idejében de m ég az 
apám idején. Haj Dani idejében is. 
am ire  m agam  is em lékszem  úri 
városok m égűribb villanegyedeiben 
az A nna- cs Panna-V illa  feliratok 
között ilyesm i is előfordult: V ár- 
L ak . m erthogy kis várutánzat volt 
az otthon, vagy épp m indig várt va
lakit annak gazdája. M ondjuk egy 
találkára Azóta átíratta a foliratot: 
S ira t-L a k ra . P ers/c  nem vénsege, 
hanem  az állam osítás miatt. Vagy 
a/ert. mert átköltöztettek egy kriptá
ba. M árpedig az úr a k rip táb an  is ... 
Pontosítva: a kriptája sinlak. A z öz
vegy pedig nem Íratta föl a házra: 
S ira t-I.ak . mert a H ív-L ak  gazdag 
tulajdonosa költözött hozzá rövidke 
időre, am ig a gazdag úr kiírhatta 
volna tönkrem enetele után 
R itú r-L a k , de ezt élettársa tette 
meg. Ö pedig? F.z. állt a nyomorta
nyáján: Bán-Lak.

Lltclt aztán néhány évtized, s az 
újabb szerzeményű villákra nem ke
rült már folirat. mert igencsak egy
hangú lett volna: L opta-L ak.

Aztán voltak-ugyc, hivatalos, 
nagy épületek is. eayem eskedö fel

iratokkal. amire persze, hogy nem 
írták rá (sem gcst-upóék, sem kágé- 
begék és egyebek), hogy L á t-I.ak , 
K in v ir- l.a k , M e g ra k -I.a k , vagy: 
B ántu-I.uk. Mert a C enz L'ra nem 
engedte meg. De én m ár kiírhatom 
ha ennek az írásnak a honoráriumá
ból vehetek egy kis vityillói írói 
lakosztályom  külfalára í r - l .a k .  de 
ugyanezt kiírhatja egy patikus is. 
mert a m ásikon m ár o tt van a 
CJyógyir-1 ak.

Ha aztán netán a privatizációs 
részvétemet (pardon: részvényemet) 
sikeresen forgatom, a bankom neve 
ez lesz: ho rgat-L ak . Ha ráolvasó cs 
vajákos asszonyokat is alkalm azni 
tudok majd. arra a házra ez lesz a 
tábla: K onta-L ak.

... Nem folytatom , m ert lassan- 
lassan vár egy m agánöregotthon 
G o n d o z -I.ak  cégtáblával, am ire a 
népszavazási eredm ény ezt a felira
tot szánta: Szán-L ak. És nem a teli 
szánkó szezon miatt.

Ifi. H aj Dani

Szeretettel köszöntjük a tahi 
presb iteri hét és a berek fü r
dői nem zetközi presb iteri 
konferencia résztvevőit. Ál
dott beszélgetéseket, igehall
gatást. b izonyságtételeket és 
im ádságokat k ívánunk k e d 
ves I estvéreinknek!
Legyen az együtt töltött idő a 
felszabadult Islen-inagaszta- 
lás. valam int a testi-lelki fel
üdülés. épülés alkalma!

„ Taníts m inket úg}- számlálni 
napjainkat, hogy bölcs szívhez 

ju ssu n k / "  
(Zsolt 90.12)

Tudnivalók a Szerzőről

Makav Bolond Károly (Makay 
György ref lelkész cs M Rapp Zsu
pánná fia) 1939. november 9-én 
született sokuk őrömére cs néme
lyek bosszúságára

Elemi iskoláit Bclcnyesújlakon 
és Egriben, a középiskolát Szatmár
németiben a Kölcseyben végezte 
(1946-1957).

Lclkipásztori oklevele- Kolozs
várott. 1961-ben szcrzctl

Aradi scgédlclkcsz (1962-1964). 
trkcserúben lelkipásztor (196+ 
1969), missziói szórvány lelkész 
(hclyettcs-lclkcszi minőségben 
Nagylakon, 1969 1974 kózöltj. 
ahová Papp László püspök diktatú
rája kényszeritette. Resicabányai 
lelkipásztor 1974-től.

í rkeserüben veszi feleségül Bo
tos Hónát.

Mint ismeretes- a Délnyugat iö- 
szcrkcsztője, melynek munkájáért 
1996-ban MÍ RE különdijat kapott, 
akár a Kelet-Nyugat harmadik díját 
1991-ben. Resicabányai főszer
kesztője a Heti I j Szó-nak. illetve 
alkalmi munkatársa néhány egyházi 
és világi lapnak cs időszaki kiad
ványnak

Az RMDSZ Krasso-Szorény-inc- 
gyei elnöke, közművelődési mun
kálkodó stb.

ö n m a g á ró l

Lclkipá sztárnak szerkesztőnek, köz
irónak. szépirónak, népem vezetője 
nck. nemzeti kincseink védőjének, 
terjesztőinek vallom és érzem 
magam, aki küldetését át hivatását 
igyekszik betölteni, talentumait ka
matoztatni. kincseit másokkal meg 
osztani, véleményét minden körül
mények hízón kimondani, hogy ki
mondott vagy írott szavával övéit se
gítse. Ahogy lehet .

>f. H.
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SZÖVETSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
Június

21. Debrecenben a Kőtemplomban 
tartotta tiszántúli egyházkerület! 
szervezetünk közgyűlésit ás kor. 
ferenciáját. A megnyitó áhítatot 
id. dr Ff kde Károly lelkipásztor 
tartotta, majd dr. Bötcsket Guta- 
táv. a 7sinat lelkészt elnöke, ti
szántúli püspök is Szövetségünk 
főtitkára tartott előadást. Az egy
házkerület! szervezet, az alapsza
bálynak megfelelően, koordiná
ciós bizottsággá alakult és megvá
lasztotta tisztségviselőit, köztük 
dr. Bodnár Ákos egyházkerületi 
fögondnokot elnökké. Nagy Lajos 
debreccn-kistcmplomi presbitert 
titkárrá. Az előadásokról elénk 
beszélgetés alakult ki. A közgyű
lés határozatokat is hozott továb

bi megyei területi szervezetek 
megalakításáról, a taglétszám nö
veléséről. a presbiterek képzésé
ről, a Prcsbitci c lap tcnesztcsc- 
ról. az evangelizációs szolgálat 
fontosságáról, különös tekintette! 
az 1999. évi tisztújításra, a lelki
pásztorok támogatásáról, az RVSz 
debreceni nagygyűléséről. A kon
ferencia házigazdája, mint már 
több éve. ezúttal is a Dcbrcccn- 
Kistcmplom-lspotályi Egyház
község volt elén a lelkipásztorral 
és a pieshiterekkel és a gyüleke
zet asszonyaival.

Július

1. Az országos esperes! értekezleten 
a Szövetség elnöke is részt vett.

2. Főtitkári értekezlet volt. ahol a

közgyűlést és az elnökségi hatá
rozatok végrehajtásáról volt szó.

16 17„
24.. 30. A bírálóbizottság bejárta a ..leg

szebb templomkert" pályázatra 
jelentkező egyházközségeket

23-24. A missziói titkár evangélizációl 
tartott Ttszavirkonyban.

Augusztus

5. A Magyar Református Egyházak 
Tanácskozó Zsinatának ülésén az 
elnök vett részt

6. A I.clkészcgycsület pápai konfe
renciáján a főtitkár vett részt

8 9. A Református Világszövetség 23.
nagygyűlésének megnyitó alkal
main az elnök és a főtitkár is jelen 
volt

13. Lapzárta előtti szerkesztőbizott
sági ülés.

G azdasági ü g ye in k rő l...
Lz évi I. számunkban ebben a rovatban írtunk orról, hogy mikent kell értelmezni az 1997. évi személyi jövedelemadó törvény I sz 
melléklete 4.8. pontjának második mondatat. Időközben az Állami Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a Pénzügyminisztériummal folyta
tott egyeztetése után ez év június 4-én kelt 9270188236 1997 sz levelében közölte legújabb állásfoglalását Ezt az alábbiakban szó 
szerint közreadjuk a Zsinat Elnökségének egyidejű felhívásával

PRESBITER

..I) Az egyházi személyek egyházközségtől kapott havi járandósága (egyházi fizetési munkaviszonyból származó jövedelemnek 
(szja tv. 24-27. §j minősül

2) Az egyházi szertartásért magánszemély által adott (stóla eskcicscrt, temetésen, keres/ielőért) juttatás az szja tv. 1. melléklet 
4 8 pontja alapján, mint magánszemélyről közvetlenül kapott vagyoni ének. adómentes. Az adómentesség mind a készpénz
ben. mind periig a tárgyi eszköz formájában kapott juttatásra kiterjed

Ebből következően azonban minden közvetett módon (pl az egyházközség pénztárán keresztül, a persdvpenzböl) való juttatást az 
egyházi személy adóköteles bevételének kell tekinteni

3) A Iclkészi Iroda és a szolgálati la
kás fűtési és világítási költségeihez 
felvett térítés adómentes természet
beni juttatásnak minősül, ide értve 
az egyházi üdülőben nyújtott in
gyenes üdülést is."

A fentiek alapján a / 19%. júliusi PM 
42.635/1996. és az APF.H 
o260059247.'1996. számú állásfoglalás 
tárgytalannak tekintendő.

A Zsinat Elnöksége felhívja az egyhá
zi allásfcnntartókat, hogy a ielkészek és 
inas egyházi személyek jövedelemadó fi
zetési kötelezettségének teljesítése tekin
tetében a közzétett állásfoglalás szennt 
járjanak el.

Budapest, 1997. június

a V1agy.ii Rc*<zm.ítus Pnráxien Szövetség hivatalai időszaki kiadványa. 
Megjelenik w  övben ha! alkalommal A szí 'keszlóbt/ollság lagiai P r Bodolty Géza. 
tv  Nrkrók Z\íjjrrond Hegyi-füstős litván, Papp Vilmos, Virvior Gyula. Kávfípá lM  lászló. 
Wínlct Sió’u, Ifk-löi szedeevrtó: B f ír íy  la/05. 11  vlös kiadó: (tjtfa Tibor: 5*ertcs/1óséx: 
Magyar Retormátus Presbiter. Szövetség Irodája, 109? Budapest Ráday u -’fl telefon; 
1 1 # 0266 A lap a fenn dinen írásiun vagy toMonon is megn-ndt-lbotő. At  egyéni elótizrtév díj 
lielróVtre évi 100, Ti. kú!ir>M>e la veki'ik határos (Hszágokha.i S76, f t, európa és a tengeren- 
lúl más országaiba !ü$. Az elötizelósi dl| csekken fizethető: Református P»rs6«ttrri
S/Ovetség", Budapest; személyesen ,,  bef-ztShető S/ovrtsÓKurifc liodá|.lhan (apunk ter>- 
nrarrását szoJgaló .»£fc>mjnyjm.ir i» kos/M rlIol fogadok a K s ifd itm cd o tv  ndormátus 
gyúJetezeíeí é» prdbitihvijm.ir neiéhen' Készüli o tsyiupims Kft. nyomdájában f eh'ló* vrzelíl: 
Auvárs (Tábor Kezuaírz i»m  ői/Unk meg és mm kilátónk vissza fgy példány ára fiO,- FI.
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A Református Világszövetség 23. Nagygyűlésén fogadták el

DEBRECENI NYILATKOZAT
M IN D  T E S T E ST Ő L . M IN D 
L E L K E ST Ő L . M IN D  É L E 
T Ű N K B E N . M IN D  H A L Á 
LU N K B A N  NEM  A M A G U N 
KÉ. HA N EM  A Ml H Ű SÉG ES 
M EG V Á LT Ó N K N A K . JÉ Z U S 
K R ISZ T U SN A K  T U L A JD O 
NA VA GYUNK. M egálljuk  teo
lógiai és erkölcsi esendóségünket, 
hogy rcszesek vagyunk a világ terhei
nek növekedésében, hogy Isten céljai 
roí nem megfelelően teszünk tanúbi
zonyságot. ‘Bocsánatot kérúnklsten  
tö l es egymástól ezen vet keitiken, es 
azon sebet;, miatt, melyeket egymás
nak okoztunk: i \z  uj eletet hirdetvén, amit a megbocsátás lesz (ehetővé, es Isten ígéretében bízván, hogy az igazságtalan 
ság bilincseit szét (eltet törni, az. alábbi nyilatkozatot tesszük

N EM  VAGYUNK Ml M A G U N K ÉI, hanem azé az éíő Istene, aki teremtett minién dolgokat es jónak nevezte 
azokat. \c m  fogjuk kizsákmányolni es tönkretenni ezt a teremtést. H teremtett világ sáfárai leszünk Istenért.

NEM  VAGYUNK M I M A G U N K ÉI. ')(iszúnkjezus ‘Krisztusban, aki meghalt es feltámadott ért un ké s  a mi meg 
váltásunkért. ‘Miiét teszunkarról, hegy a történelem irányitasanaktitka nem található rryg egyetlen ideológiában sem. 
Minden dolgunkban Megváltónktól függünk

NEM  VA GYUNK MI M A G U N K ÉI. ‘Tudjuk hogy Jézus Krisztusban Isten milyen arat fize te tt értünk ‘\ ( m  
fogjuk.ienezni. kirekeszteni. avagy figyelmen krimi hagyni egyetlen ember, férfi vagy nő adottságút sem. 'Kijeleníjúk hogy 
szolidárisak vagyunk. a szegényekkel es mindenkivel, a k i szenved, akti elnyomnak

NEM  VAGYUNK M I M A G U N K ÉI. Misziinkg Szemle lekben, akt elvezet minket minden igazságra.‘Visszauta
sa juk azt a hamis nezetet, hogy minden, beleértve az embereket es munkájukat, árucikk** ara Van.

N EM  VAGYUNK MI MAGUNKÉI  Isten Lelke á ltá l uj közösség építésére hivat tünk. e i  TJkötelezzúkmagun- 
kat egy olyan egyszerű életforma mellett, amely bizonyságát adja annak hegy Isten háza népének, tagjai vagyunk

NE M VAGYUNK Ml M A G U N K ÉI. Kern veszítjük e l  a reményt, mert Isten az í/r . Továbbra isharcolunka vi
lágban meglez>ö igazsagtaűmsdg ellen, es varjukamt Mennyei‘Varost, ahol Isten majd együtt lakozik.az emberekül es Is 
tenuk lesz..

N E M  VAGYUNK MI M A G U N K ÉI. ‘Református őseinkkel, valam int Isten egesz nepevelegyütt vad juk

SOLI DEO GLÓRIA!*
♦Egyedül Istené a dicsőség!

D ebrecen. 1997, augusztus 19.

V  _________


