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‘Bekeftj Lajos

Itt van a / ősz. itt van újra hűvös éj • 
szakáival, szclsodorta faleveleivel, 
elmúlást idézőn. Egykoron Pál is e/t 
érezhette a római börtönben. Ezért 
irta Timóthcusnak: „Igyekezz a tél 
beállta előtt megjönni... Felsőruhá
mat hozd cl., hozd el a könyveket. 
(Bibliát is), de főként a pergamene
ket". Az apostol előtt élete utolsó 
szakasza. Felkészül arra. ami jön. 
Hogyan? Felsőruhával, meg Bibliá
val. Felsőruhára testének van szük
sége. az általa nyújtott melegre, vé
delemre a növekvő hidegben Bibli
ára. ószövetségi tekercsekre a lelké
nek van szüksége, hogy melegség és 
erő lakozzék benne. A népek aposto
lának puritán gazdagsága, minden 
kincse csak ennyi: egy felsőruha, s a 
Biblia. Azt pedig kizárólag Atyánk 
tudja egyedül, hányszor és hány he
lyen ismétlődött meg ez a jelenet es 
ez a kérés a Pál óta lepergett évszá
zadok alatt? Amikor 3 túlélés, a 
megmaradás esélyét és erejét a hir
telen beállott télben egyetlen felső
ruha és egyetlen Biblia jelentette 
személyek, családok vagy népek 
számára. Hányszor lett eközben az 
Élet Könyve „Rabon napfény. Té
velygőnek hívó harang. Roskadónak 
testvén hang" Így volt ez a gyász- 
évtized alatt elhurcolt prédikátorok
kal. akiknek az úszó börtönné lett 
sötét gályán az Ige szővétnekc volt 
egyedüli reményük. És IK49. októ
ber ó ra virradóan is, amikor az ara
di siralomházban vértanúink számá-

2Timótheus 4.13.21.

ra csak ennyi maradt egy katonai 
köpeny, meg a Biblia. Nem hasonló 
játszódhatott le '56 fényes napjai 
után a megtorlás rafinált cellamé
lyébe vetett honfitársainknál, Rccs- 
ken és a léiekroppantás többi műin- 
tézetében. amikor rabmháhan, de 
hittel és a fejből idézett Igék mccs- 
világánál éltek túl sokan a megaláz
tatást?

Október újra itt van. szomorúan 
szép cs győzedelmes ünnepeivel. 
Hősök és áldozatok nevével, s a

névtelenek néma lanúságtetelével. 
Mindezek mögött pedig, mintegy ki
meríthetetlen erőforrásként október 
31.. a reformáció naptániadatának 
ünnepe. A reformáció \o lt az. ami 
Mohácsnál bekövetkezett nemzeti 
tragédiánk után elhozta a közösségi 
és egyéni \ igasztalódást. az ismételt 
talpraállás reményét, az élő hit belső

támaszát Magyarhon népeinek. Arc- 
formáció szilárdította meg a más né
peknél nem hitványabb tudatát, s eu
rópai egyenrangúságunkat. így ma
radt ez akkor is. amikor jöttek az 
idegen irigyek, hogy a szabadság 
felsőruháját leszaggassák rólunk, a 
hitet meg gyökerestül kiszaggassák 
belőlünk. De az Isién szent Igéjével 
megtámogatott lelkek, nemzedékek 
u|ra és újra magukhoz térlek Az ok
tóberi ünnepek emlékeztetnek és f i 
gyelmeztetnek: egyénnek és nemzet
nek megtartó kincse a fíihlta, de ar
ra is utalnak, hogy az eg\etlen fe lső 
ruhát is lehet méltósággal viselni. 
Valóban tudatosult bennünk, hogy c 
kettő anyagi cs lelki-szellemi kul
túra, anyagi cs lelki-szellemi emel
kedés csak együtt segit élni, túlél
ni. reménységgel menni mindenfajta 
tél elé ma is? Egy felsőruha és egy 
Biblia? Csak ennyi? kérdezheti 
valaki. Vajon az igy fanyalgó ember 
megérdemli a többet? Mintha nem
zetként és egyénileg egyre inkább 
megfeledkeznénk ezek alapvető 
összetartozásáról! Kívánom kedves 
Olvasóinknak, hogy szembesülje
nek ezekkel a kérdésekkel! Találja 
meg minél több honfitársunk a test
vérré formáló helyes választ, vala
hogy igy: Köszönet, Uram. neked, 
az egy felsőruhás. Btbliás múltén, 
az ezeket vállalókért, az igy meg- 
maradottakért! Tégy hozzájuk mél
tókká minket is. Uram' Ámen.

J
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Gyülekezeti kisszótár

D iak ó n ia
A kellemes hangzású -iá végződésűre ma
gyarosított diakónia kifejezés az Ószövet
ségben nem fordul elő. A görög nyelvű 
Újszövetségben sem. csak főnévként 
szolgáló (diákon), igeként szolgáim 
változatban Eredeti és mai görög érte
lemben aszúinál ülők kiszolgálását, illet
ve a család szükségleteinek biztosításával 
járó felelősséget jelenti. Mas szavakkal: a 
saját erőforrások és képessegek mások 
szolgálatába állítását értjük alatta

A diakónia szó magyarul szeretetszol
gálatként ismert Alapja Isten diakoniáju. 
ami felismeréssel és személyes tapaszta
latszerzéssel válik érthetővé.

Szolgálni a zsidó nép történetében 
Isten és ember közötti kapcsolatot jelen
tett. ha ember szolgált egy másik embert, 
annak már negatív csengése volt. Istent 
szolgálni teljes odaadással, örömmel vég
zett áldozatho/atalr.ak. mig másokat szol
gálni megalázó kiszolgáltatottságnak mi 
nősült (Például: rabszolgatartó tárvada 
lom.)

A korabeli Izrael számára teljesen új
szerű volt Jézus megjelenése, aki hangsú
lyozottan embertársai szolgálatára jött 
„Én pedig .szolgálóként vagyok közötte
tek" (Luk 22.27 b: férd.: W. S.). Az evan
géliumokban a kitejezés többnyire Jézus 
szolgálatához kötődik, amt minden eset
ben Istent szolgálva jelenti az ember szol
gálatát

A hajdani egyházaknál, majd a refor
máció idején az evangélium hirdetése és a 
szeretetszolgálat szorosan összetartozott. 
Kezdetben, a gyülekezetek megalakulása 
után diakónusuk látták cl a szegényeket. 
Özvegyeket, árvákat delemmel, ruhane
művel. s ők ápolták a betegeket is Kc- 
sőhh a nők. a diakonisszák is bekapcso
lódtak e tevékenységbe.

A gyülekezetekben a diakónia ősképe 
Jézus élete és tevékenysége. Általa válik 
nyilvánvalóvá, hogy u dtukóniaban min
dig isten a kezdeményező Isten az em
bert Jézus születése, szenvedése, áldozat- 
halála és feltámadása által állítja szolgála
tába, példát adva az ember megmentésé
nek, megváltásának lehetőségére.

Isten diakömájanak végső beteljesülé
se Jézus kere-s/thalála az emberiség érde
kében Szolgálata ezáltal nyer teljes énei
met. Ebből következően a diakónia egyet
értés Isten akaratával. Néha meg szenve
dés árán is, Irgalma, szcrctctc Jézus 
megváltó cselekedetéből következően 
meggyőzi az embert a tökéletes lelki nyu
galmat biztosító létezés elérésének lehe
tőségéről. Isten célja a teljes értékű embe
rt lét elérése.

Jézus nemcsak Istentől eltávolodott.'!- 
kát mentett meg. hanem Isten szolgálatára 
és embertársai hasznára szabaddá tette a

saját bűnük, szenvedélyük fogságában 
vergődőket is. Egész életet Istennek cs az 
Atyától elfordult emberek, az emberiség 
Isten közösségébe' vonására áldozta: eny
hítette a lajdalrnat. az éhséget, u szomjú
ságot, tanítóit Isten bölcsességéről, lósá
gáról, v/eretctéról. hatalmáról.

A diakónia más jellegű meghatározá
sa: tisztségben szolgálva mielőbb útra 
kelni. Evangéliumi megközelítés, aminek 
hatására Krisztus kővetői önkéntesen cs 
odaadóan közelednek embertársaik fele. 
Törődnek a rászorulókkal, gondoskodnak 
mások ellátásáról, szükségleteiről, előse
gítik gyógyulásukat. Tettekkel hirdetik az 
evangéliumot, hitből fakadóan tényleges 
segítséget nyújtanak a hiányt szenvedők
nek. vagyis önkéntes munkatársként gyü
lekezeti szolgálatot vállalnak.

Ma a diakónia a segítségnyújtás s/é 
leskörú, nyilvánosan elismert és elvárt le
hetőségeit foglal) a magába

Lnnék megvalósításához cs folyama
tos szinten tartásához szervezett közössé
gekre és önkéntes munkatársakra van 
szükség. Diakóniában az egyházon belül 
alakuló nőszövétségek, segélyszerveze
tek, ezen belül a gyülekezetek önkéntes 
munkatársai járnak élen. Szervezőkészség 
és személyekre lebontott feladatkör lügg- 
vényc is. milyen szintet cr cl a gyülekeze
ti diakónia Eredményességet a munka 
részterületekre bontása és a gyülekezel 
féi fi tagjainak bevonása jótékonyan befo
lyásolja.

A gyülekezetben végzett duikómu cél
jában cs motivációjában is eltér a szociális 
munkától. A szociális munkához képest 
egyik előnye: az önkéntes munkatársak a 
szeretet isteni parancsának teljesítésével 
végzik vállalt feladatukat Ki-ki képessé
gei szerint, önmaga és mások örömére.

íf inter Silvia

SZERETNÉK

Csak egy parány i méccsé lenni, 
mely belvilágit egy szobát

csak cgv szál dcszka-hidda lenni, 
mely szakadékot ivei át

csak egy kanálka mézzé lenni, 
legyen az elet édesebb

csak egy segítő kézzé lenni, 
mely teszi azt. amit lehet

Szeni-Gály huta

A REFORMÁCIÓ 
EMLÉKÜNNEPE

Ma tudatosítjuk magunkban, hogy a pün
kösdi ünnepkörben járunk, a reformáció 
emlékünnepe illusztrálja azt a tényt, hogy 
a Szentlélek az egész egyháztörténet fo
lyamán munkálkodik, eszközöket választ, 
vezérel, bátorít, lelkesít és elvezet minden 
igazságra (Jn 16.13).

Már a XVI században szükségét érez 
ték, hogy a reformáció áldásáért hálaadás 
tétessék. Rugen/ugen (1485 I55R), Po- 
merániu reformátora, a különböző tar
tományuk számára szerkesztett rendtartá
saiban már gondolt erre A század során 
többféle dátum fölbukkant: jgy Luther 
születésnapja fnnv 10.); halála napja 
(febr 18.); az Ágostai Hitvallás átadásá
nak napja (jón. 25 ) stb Végül :s II. János 
György szász választófejedelem (1613 -S0) 
október 31 -ét a 95 tétel kifüggesztésének 
napját ajánlotta 1667-ben. s ez a dátum 
tcíjcdt cí.

A lutheránus egyház a Lutherre döntő 
hatást gyakorló Igét olvassa c napon 
episztolaként: „Isten ingyen igazit meg 
kegyelméből” (Róm 3,21-28) A legtöbb 
református gyülekezetben a hozzá legkö
zelebb cső vasárnapon emlékeznek meg a 
reformációról; helyénvaló, ha o k tó b e ri
én este templomi ünnepélyt tartunk, a 
gycrmckgyülckezet szavalataival, cnck- 
mondásaival, a reformáció nagy alakjairól 
szóló előadással, hogy így az ökumenikus 
mozgalom egyébként üdvös és hasznos 

korában megőrizhessük saját színünket. 
Fontos a múltbanézés, a reformátorok 
alakjának felidézése és emlékezetbe vésé
se (Zsid 13,7), de ugyanilyen fontos a re
formáció jelenre vonatkoztatása (,.Scm- 
per rcformanda”-clv'). valamint a jövő 
számára való erönyerés és magunk clkö- 
tclczésc is.

A hála, az önvizsgálat és a feladatok 
meglátása jellemezze rcfotmációi ünnep 
lesünket! Szdnási Sándor
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REFORMÁCIÓRA VARO DEFORMALÓDÁSAINK
AII. Helvét Hitvallás XVII XVIII. feje
zetének átgondolása óhatatlanul megméri 
mai egyházi felfogásunkat, gyakorlatun
kat. s szembesít azzal, hogy a reformátori 
tanius mennyire nem avitt gondolatokat 
tartalmaz, hanem mára is érvényes eliga
zítást, útmutatást ad. Egyházi életünk né
hány jelensége különösen aggasztó cs re
formátor! cselekvésre kell. hogy ösztö
nözzön bennünket:

Lgvház-c a bibliai mérce szerint a mi 
református egyházunk? Újra aktuálissá 
vált Makkal Sándor erdélyi püspök jel
szava: az egyház legyen ismét egyházzá! 
Ma sok minden előtérbe kerül, ami ezt az 
elsődleges küldetést háttérbe igyekszik 
szorítani.

Riasztó tünet a református egyház 
hierarchlzálódása Cím és mr.gkórság.

Jellemzók-c ránk az igaz egyház is
mertető jegyei? Bizony híjával találta
tunk. mert tíz igehirdetés válságjelet tanú
sán jelen annak és bizonytalanság uralko
dik a sákramentumok, foként a keresztség 
kiszolgáltatása terén.

Az egyház szűk körre szorítása kí
sért. amelyet az. jelez, hogy vannak lelki- 
pásztorok. akik csak a gyülekezet ..hivó 
magjával" kommunikálnak, elindult az 
ckklczioia-képződés. s a rendszerváltás 
Után szerveződött egyesületek között fel
lángoltak a kegyesség-érdekű <•« énlek-ke- 
gyessrgt harcok. Természetesen ez údv- 
sovinizmust indukál: csak az üdvőzül, oki 
úgy Iksz. mint én. Ez a szektás gondolku 
dás egyik ismertető jegye

Az egyház egysége nem a külső szer
tartásokban áll, de minket veszélyeztet az 
uniformizálást hajiam. Az. Isten gondv Íve
lése miatti aggódás pumkot szül!

Te egyházi szolgák választásánál fel
tűnően sok a visszaélés Pályáztatás, mél
tatlan verseny... Hová lett a Szentlélek 
iránymutatása u vocatio extema gyüleke
zetre háruló felelősségéből? Alkalmatlan 
szolgák, nyerészkedők, s a méltatlan vet 
senybe bele nem menő. félénk alkalma
sok között az Isten ügye válik vesztessé. 
Választást rendszerünk, s meg inkább 
gyülekezeteink választói lelkűidének tor
zulása kcslcltcli az igazi egyházi ember- 
gazdálkodás kialakulását.

Büszkék vagyunk az egyetemes pap
ság gondolatára, de hogyan egyeztethető

össze ezzel a ma is általános gyülekezeti 
képlet, az úgynevezett ..F.tnmann-Sys 
tem" (-  egyvmheres rendszer, ahol a lel
kész csinál mindenti. Ez fakadhat a haló
dásból: r.incs alkalmas ember a lelkipász
tor mellett’*' De adódhat tudatos elnyo
másból is: a lelkész nem is tart igényt a kí 
nálkozó tagok bevonására, közelengcdé- 
sérc. Érdemes igv hitoktatókat, kántoro
kat. diakoniai cs gyülekezeti munkásokat 
képezni? Van általános fogadó készség a 
laikusok szolgálatára?

Egyház- és umfegyvlmáetteiuégben 
él egyházunk. Ez a legsúlyosabb, jövőt 
aláásó tendencia Nem új keletű ez a ba
lunk. Makkai Sándor 192:5-ben Irta le a 
következőket: ..szinte elismert gyakorlat
tá lett egyházunkban a tétlen elnézése, 
gyakran meg presbiterek életében is olyan 
vétségeknek, amelyek aztán egyházunkat 
fegyelmeden, komolytalan, tekintély nél
küli és semmibe se vert vendégfogadóvá 
alázták, amelybe mindenki beléphetett, 
mindenki csinálhatott, amit tetszett es ott
hagyhatta. umíkor akarta. Szabad volt 
benne nem hinni, magukkal kérkedni, 
nem áldozni, éktelen élettel fertőzni sza
bad volt revcrzálist adni. más felekezetek 
templomát és szokásait gyakorolni, egy
szóval minden szabad volt. De mindez azt 
mutatta, hogy az egyház megszűnt egy
ház lenni. Az oka is nyilvánvaló: az egy
ház attól felt, hogy lui rendet és lelki le
gyeimet teremt, hívei elhagyjál cs a sta
tisztikára dolgozó ellenfélhez csatlakoz
nak. (...) Kétségtelen, hogy a komoly fe
gyelem lelke csak a hitbeli megújulásból 
fakad, de ha egyszer az egyház tagjai ön
tudatára jutnak kálvtniztmisuknak. azon
nal hozza kell nyúlmok a mennyország e 
kulcsához és a kirekesztés hatalmat tör
vénnyé kell tenniük 3Z egyházban, .i leg
szigorúbban szabván meg a visszafogadás 
feltételeit." Mai rendezetlenségeink gyü- 
Ickczctrombolók. ezen nincs áldás 
hosszútávon bravúros teljesítményeinken 
Tontcgyclmi cs egyházfcgyelmi kérdése
ink rendezése önmagában ts missziói cse
lekmény lenne (cgyháztagság, kercs/te- 
lés. erkölcsi anomáliák megszüntetése) 
Hogyan vátjuk a lclcbrcdtck. visszatérők, 
megtérlek gyülekezetben maradását, akik 
felnyílt szemükkel látják a kettős mércét, 
az erkölcsi lazaságokat, a személyvaloga-

tást, a következetlenségeket egyházi éle
tünkben. Ők komolyan másra számítottak 
a gyülekezetben. $ ennek u .jnás*’-nak hi- 
rc-hamva sincs! Csalódottan mondják ha 
ez az egyház, akkor ebből nem kérek!

Ide tartozik még a demokrát ui-krixr- 
tokráeia gondolat közönt feszültség is. 
Ma a mi egyházunk is demokratizálódik, 
azaz ncpuralmivá kezd válni?! Belső ren- 
dezcilensegúnk sokakat taszít, s távoltart- 
ja sok esetben az áldást. Krisztus minden 
te kiterjedő, totális igénye kizár minden 
emberi totalitarizmust Testuleteink (zsi
nat. presbitérium, bizottságok) tagjai min
denkor Isten előtti felelősséggel kellene, 
hogy döntsenek. Nem szabad a gyakorlati 
matéria!izmus mennyiségi, financiális el
vének bedőlni. A knsztokraeia rendezőel
ve a minőségi

- Bár zsinati feladatnak írja a hitvallás, 
de elég lenne, ha mi az cgyhazlátogatás 
alkalmával tudnánk érvényesíteni, hogy a 
..zsinatokon szorgalmasan meg kell vizs
gálni a lelkipásztorok tanítását és életéi 
Nem a papmarasztas kikopott divatját 
gondolnám visszahozni, de az is túrhciet- 
len. hogy lelkészek sorra tőnkre tegyenek 
gyülekezeteket, mert senkinek nincs bá
torsága a javíthatatlanokat" eltávolítani..

ifj. l)r. Fekete Károly

Kiss Tamás 

Énekek

Mái énnekem az ének 
éjre napot hozó.
Vihart űzök cl vélek, 
mint a harangozó.

Ne hidd, hogy énekelni 
az énekért lehet 
próbálunk kékre lelni 
vetél egek felett.

♦ • ♦

Szeretettel kösz öntjük születés
napján Debrecen költőjét1



4 PRESBITER 1997. október

A p r e s b i t é r i u m  a t e o l ó g u s n a p o k  h á z i g a z d á j a

A teológusnapok a gyülekezetek és a 
szent szolgálatra készülődő teológu 
sok kapcsolattartásának nagyszerű al
kalmai. A helyi egyházközség éven
ként. kétévenként szervezhet egy 
ilyen alkalmat. 3-4. esetleg több teo
lógusdiák egyik professzora vezetése
vei látogatja meg j  gyülekezetei

A délelőtti istentiszteleten a pro
fesszor szolgál. A gyülekezet nem
csak a teológiai tanárt, hanem az inté
zet szellemiségét is megismerheti. A 
délutáni, vagy esti ünnepély kereté
ben a diákok szolgálnak énekekkel, 
versekkel, rövid előadással, szemé
lyes bizonyságtétellel. Ha vannak 
vendéglátó presbitercsaládok, akik 
ebedre, ismerkedésre meghívnak egy 
teológust, igen emlékez-etessé és sze
mélyessé tud válni c találkozó.

Mire jó a teológus-nap? Mindenek
előtt arra. hogy a tanuló diák ismerke
dik népevei. Meglátja, hogy nem 
..csak" a jó vizsgaeredmény érdeké
ben. nem is öncélú szórakozás céljá
ból tanul, hanem azért, hogy egy-cgy 
gyülekezetét szolgálhasson. Az egy
ház népének is létérdeké az. hogy 
közvetlenül megmutatott szemetével, 
majdan imádságával, áldozatával, fi
gyelmével folyamatosan szolgálja a 
lelkészképzés közérdekű ügyét. Eköz
ben biztathatja is a leendő lelkészeket 
a szent szolgálatra. S milyen fontos, 
hogy az egyház minden tagja betekin
tést kapjon a lelkés/képzés mikéntjé
be. hétköznapjaiba, feladataiba

Ha cgv teológus több tcológusna- 
pon vehet részt, nagyobb áttekintése 
lesz az ország rcformátusságáról, an
nak gondjait, reménységeit, szüksége
it. örömeit, kinjait már menet közben 
megismeri. Gyermekként másként 
nézte eklézsiáját, mint felnőttként 
Mivel pedig nincs két egyforma refor
mátus gyülekezet, nagy áldás, ha idő
ben minél több tájegység rcfomiárus- 
ságával megismerkedhet- Más a ha
gyomány. lelkűiét, életkérdés Sza
bolcsban, Zcmplcnhcn, a Viharsarok
ban. a Kunságban, a Dunántúlon. Ju 
mindezzel időben megismerkedni. Ez 
intézetben nem tanítható. Ez csak a 
helyszínen ismerhető meg Éppen 
ezért is legyünk vendéghív ugatok.

Annak érdekében, hogy minél job
ban sikerüljenek a leológusnapok. 
célszerű, ha a presbitérium ezeket jól 
előkészíti. Túl a közvetlen gyülekeze
ti alkalmakon, legyen arra is idő, hogy 
bemutassuk gyülekezetünket.

E sorok írója egykor igen nagy 
örömmel cs lelki haszonnal vett részt 
a teológusnapokon. Két egyházkerület 
népét is megismerhette. 1 tapasztalás 
nagy mértékben járult hozzá ahhoz, 
hogy mindig felismerte a teendőket cs 
hivatására is célszerűen készült fel.

Az clmúl: időkben különböző okok 
miatt csókként a teológusnapok ren
dezésének kedve A legutóbbi tanév
ben azonban ismét növekedett szá
muk Ehhez az is hozzájárult, hogy a 
budapesti hittudományi kar külön 
ilvcn irányú kéréssel fordult az egy
házmegyékhez. Az volt az általános 
tapasztalat, hogy mind a teológia kül
döttei, mind a vendéglátók megérez
ték valamit az egyház közösségi ere
jéből.

Nem csak a nagy gyülekezetek 
vesznek tés/i e kapcsolattartásban, de 
a kicsinyek is Ne csak a székhelyek
hez Budapest, Debrecen, Sárospatak 

közeliek, de a távolabbiak is. Ma
napság már nincsenek igazi távolsá
gok! Hajdanán a legkisebb faluból is 
kerültek ki Iclkcszjclöltck Ilyen talál
kozások ma is felébreszthetik a küldc- 
téstudatot. Ha szeretetvendégséget is 
rendeznek, a gyülekezet ifjúsága is- 
merkedhetik a tcológusiljakkal. A ta
lálkozó alkalmával felajánlott adomá
nyok részben az útiköltséget fedezik, 
részben a lclkészképzcs nem kis 
gondjait oldják meg. Az adomány 
nugysága azonban nem előfeltétele a 
találkozó sikerének

A jól megszervezett tcológusnap 
több presbiter előkészítő munkáját 
igényli. Legyen ez a gyülekezet ün
nepnapja Legyen a presbitérium az 
ünnep házigazdája.

- p - s

VAN MINEKÜNK ISTENÜNK!
Van még nékünk Istenünk, igéjével élünk 
Annak intő szavait jó haliam nekünk.
Nemcsak halljuk. -  dédelgetjük az áldott szavakat.
Maroknyi néped hűséggel járja a kijelölt keskeny utat.
Intésedre várunk, nem haj, ha néha csattan szelíd szavad.
Ne kíméld Urunk, tisztítsd meg. kérlek, elhívott fiad.
Eneklünk Néked, teljes szívvel zeng az ajkunk.
Kinek adjunk hálát? ha nem teneked. Krisztus 1 írunk 
Üdvözlünk Téged Szentek-Szentje. Királyok-Királya,
Néked zeng dalunk, fogadd el. ez szivünkből hála.
Kinek adnánk ily szívesen? Hisz mindenünk Tiéd 
Isten vagy! F. hálávul hadd boruljunk most Eléd.
Segíts rajtunk, hogy erőtlenből erős legyen néped.
Tekints ránk jo Atyánk, hogy szívből szolgálhassunk Téged.
E maroknyi kis csapat igy hajt terdet, hogy legyen 
Nekünk már éltünkben megáldott örök kegyelem.
Ünnepnap számunkra, ha együtt, s Véled lehetünk.
Ne vedd ross/néven kérünk, de ennyire szeretünk.
Köszönjük, hogy elfogadtad bűnös életünk, s szivünk.

Elek ribor
Mátészalka
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le lk é sz e k  és p re sb ite re k  kö rzeti ta lá lkozó ja  M ajosházán
1997. szeptember 2 1 -én,vasárnap du. 3 
órakor kezdődött az az összejövetel, me
lyet a Dunamenti I elkészkör (Szigctszcm- 
míklóstól Makádig és Dunaharasztitól 
Dömsödig telepiül) gyülekezeteinek lelké
szei cs presbiterei részére hívtak össze

Az őszi verőfény ölelte körül Ma- 
josháza gyönyörűen felújított templomát, 
melyben elsőnek Komlósi Péter esperes 
tartotta meg a bevezető tanítást a kitűzött 
programról, mely Egyházunk megújulásá
nak szolgálata címet hordozta: Az Ige vi
lágossága elénk tatja, hogy bármennyire is 
óhajtjuk egyházunk megújulását, az nem 
emberi munka és erőfeszítés terméke, lui- 
ncm Isten Lelkének müve. ahogyun azt ré
gi énekünk is visszatükrözi: ..Szentlélek, 
imádunk mi téged. Valljuk Istenséged.

Hisszük.hogy az új ember szíve -  Saját 
kezed mi ve

Te vagy a bitnek mind szerzője, mind 
elvégezöjc,

Te gyújtasz szivünkben világot. Forró 
buzgóságot" (377).

Mi hát akkor az emberi magatartás a 
megújuláshoz'’ A szívnek őszinte imádsá- 
gos kitárolása Isten előtt: „Tiszta szivet 
teremts bennem, uh Isten, és az erős lelket 
újítsd meg bennem!" (Zsolt 51.12).

Az alapokra mutató cspcrcsi bevezető 
után íhurrtczy István majosházi lelkipász
tor Kálvin Institutio-jának egyházról szó
ló tanítását ismertette. Kálvin az egyházat 
„külső gyámolitó eszköznek" nevezte, 
mely minden istenfélő embernek ..anyja” 

melyhez (kihez) meg a meghalt hívek cs 
szeretteink i> odatartoznak:

..A három-egy Istennel már itt a földön 
egy.

S az üdvözölt sereggel egy nép cs cgv 
sereg" (392).

Mi hát a helyes magatartás az egyház
hoz? Anyának kijáró ragaszkodás cs tisz
telet azzal az intéssel. „Hallgasd n te atyá
dat. aki nemzett téged, és meg ne utálíl a 
te anyádat, mikor megvénhedik” (Péld 
23.22).

A két tartalmas előadás után a majos- 
házi egyházközség már szépen tető alá 
került új gyülekezeti házában ízes falatok. 
Sütemények, frissítő italok vártak a ven
dégekre.

A szünet után faragó Tibor lelkészkor! 
elnök ismertette u genfi gyülekezet presbi
tereinek szolgálatát Kálvin nyomán, mely 
szolgálatban, úrvacsoraosztásban segéd
kező. szeretetszolgálatban, diakóniáhan, 
látogatásban, figyelésben, intésben részt
vevő cs számotadásban felelősen eljáró 
magatartás volt

l enti előadásokat több presbiter hoz
zászólása követte: Többek között dr 
Szánthó György délpesti egyházmegyei 
gondnok hívta fel a figyelmet az ezredfor
dulón bekövetkező presbiteri választásra.

már most készüljünk rá imádságps szív
vel Egy prcshitcr verssel köszöntötte a 
megjelenteket, egy másik az erdélyi isten 
tiszteletek hűnvallö imádságát dicsérte, 
Villányt Péter esperes hangoztatta,hogy 
az igazi hünbánat és bfmvallás nyomán 
adódhat a megújulás Kőhegyi István 
lelkész-presbiter hangsúlyozta, hogy j  
mcgú)ulást Isten munkálja.mikur az em
bert megváltoztatja. Isten képére formál
ja, tesivét iránti szereiéire indítja Nem mi 
vagyunk a mesterek, hanem szerszámok a 
Mester kezében Be tudunk-e simulni a 
Mester kezébe az apostoli indulattal? „Ln 
nem céltalanul futok, az ökölvívásban 
nem a levegőt csapkodom, hanem megza-

A debreceni K i'tcmplomban tartották a ti
szántúli területi presbiteri közgyűlést, 
melyet Nagy Lajos területi titkár nyitott 
meg hl ilr fekete Károly áhítatot tartott.

Dr Riloók Pál, a Presbiteri Szövetség 
főtitkára előadásában az elnökség munká
iról és feladatairól beszélt.

l>r. Bölcskei Gusztáv püspök ,A  pres
biterek rejti cs új feladatai az egyház kö
zösségben ' címmel tartott előadást

Igen sok és hűséges presbitere var. 
egyházunknak, akik évtizedek óta hor
dozzák az egyházközségük terheit és 
gondjait. Sajnos olyanról is lehet hallom, 
hogy a presbiteriek) között és a lelkipász
tor között megromlott a kapcsolat, de 
előbb utóbb rendeződni kell a dolgoknak. 
Tudományt kell ragasztani a gyakorlat 
mellé, tanulmányozni kell az igét, a 
Szentirást, a presbiterek feladatait, köte
lességeit stb. A tudás és a hit kapcsolata cs 
gyakorlati alkalmazása fontos feladat 
hangsúlyozta a püspök.

A közgyűlés következő napirendi 
pontiakéra megválasztotta a Koordináció* 
Bizottságot.

Dr. Bodnár Ákos hozzászólásában üd
vözölte a megiclcnt presbitereket, a lelke 
széket, egyházi vezetőket cs minden atya
fit. A megválasztott tisztségviselők nevé
ben megköszönte .i bizalmai, és ígéretet 
lett. hogy minden vezetőségi tag erejéhez, 
idejéhez mérten hűségesen dolgozni fog 
egyházunk érdekében

Hasznos volt a közgyűlésen való ének
tanulás, köszönet érte Kurgyis András 
énektunámnk, karnagynak

Öröm. hogy a gyülekezetekben egyre 
több nő presbiter is van. szükség is van 
munkájukra, iájuk lehet számítani, hűség
gel végzik munkájukat.

HATÁROZAT
I A közgyűlés továbbra ts napirenden 

tartja a Presbiter Szövetség tagléts/á-

bolnzva. szolgálatra adom testemet, hogy 
míg másoknak prédikálok, magam valami 
módon méltatlanná ne legyek" (! Kor 
9.26) Végül Váezt Gábor presb. szttv. 
területi titkár a presbiterek figyelmébe 
ajánlotta a Délpesti és a Budapcst-Déli 
Egyházmegye rendezésében folyó presbi
teri továbbképző tanfolyamot Gyálon 

Jó volt presbitereknek, lelkészeknek, 
cgyhaztagoknak együtt lenni, együtt ta
nulni. Isten adjon e jó kezdeményezésnek 
áldásos folytatást.

Kőhegyi István
IM/h sh Egyházmegye Presbiteri 

Szövetségének téridéit elnöke

mának növelését. Elválja. hogy min
den egyházközségben legyenek a Szö
vetségnek tagjai

2. A közgyűlés örömmel üdvözli, hogy 
az egyházkerületben már megalakult a 
debreceni, békési, nagykunsági és 
csongrádi egyházmegyei szervezet. 
Kén és támogatja a még c területen el
maradt nyírségi, szatmári, Szabolcs- 
beregi, bihari valamint a hajdúvidéki 
egyházmegyei szervezetek ez évben 
történő megalakulását is.

3. A közgyűlés felhívja az elnökséget, 
hogy a presbiterképzés kiterjesztése és 
folyamatossága ügyében minden tőle 
telhetőt kövessen el. Elvárja, hogy az 
oktatás ez évben minden egyházmegye 
területen, minden egyházközségben 
induljon be

4 A közgyűlés kéri tagjait és az egyház
megye. szervezeteket arra. segítsék elő 
a ..Presbiter" cimü lap terjesztését. Ér
jek cl. hogy a lap legalább egy pél
dányban minden egyházközségben ke
rüljön előfizetésre.

5 Kiemelten fontos feladatnak kell te
kinteni az evangélizáció feladatát 
mind a jelenlegi, mind a jövendő pres
biterek között, hogy 1999. ev őszén az 
egyházközségek élő hitű presbitereket 
tudjanak választani

6 Igen fontosnak tartja a közgyűlés, 
hogy a Reformátusok Világszövetsége 
debreceni nagygyűlésének méltó szer
vezésében, lebonyolításában minden 
egyházközség kivegye részét, annak 
sikere érdekeben testvéri szeretettel 
működjék közre.

7. A közgyűlés kén a presbiter testvére
ket aiT3. hogy minden segítséget adja
nak meg a lelkipásztoroknak szolgálat- 
végzésükhöz. velük együttműködve, 
velük összefogva érjenek el komoly 
fejlődést, lelki növekedést a hitélet, a 
hitoktatás, továbbá a szeretetszolgálat 
terén.

r r e s h i l e i  1  t e r ü l e t i  k t z o v ű i é *
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ELNÖKSÉGI ÜLÉS DEBRECENBEN
Szövetségünk Elnöksége először tartotta ülését székhe
lyén. Budapesten kívül: Debrecenben Ezzel is jelezni kí
vánta az Elnökség, hogy nem kívánja munkáját túlcentrali
zálni és igyekszik tagságához közelmaradni.

Az ülést Dercncsényi István debreceni esperes áhítata 
nyitotta meg. majd meghallgatta a /  Elnökség az cszak-pes- 
tt. a debreceni cs a tiszántúli területi szervezet képviselőjé
nek beszámolóját, kérdéseket tett fel nekik es megvitatta a 
válaszokat A legközelebbi ülésen a baranyai és a bács- 
kiskunsagi szervezet munkáját kívánja megismerni

Ezután a totitkári beszámolóhoz fűzött szóbeli kiegé
szítéseket hallgatta meg az Elnökség. Több kérdésben 
élénk vita alakult ki. A zempléni területi szervezet elnöke a 
Tanácskozó Zsinat által javaslatba hozott csküszövegekkel 
kapcsolatban mondat cl véleményét, ajanlva, hogy a  pres- 
bitcii eskü szövegéül az 1933. évi esküszúveget használ
ják újra

Meghallgatták a számvizsgáló bizottság beszámolóját 
és a hollandiai bundámént Alapítvánnyal való kapcsolat 
szabályozására vonatkozó javaslatokat, végül pedig hatá
rozatokat hoztak összesen 16 pontban, ami mulatja, hogy 
az Elnökség nem kis munkát végzett. Ezek közül néhányat 
kiemelünk:

Jelentést kell készíteni a zsinatnak az év végéig a 
presbitcrkcpzés eddigi tapasztalatairól és a további teen
dőkről.

Szükséges, hogy a területi szervezetek szorosan 
együttműködjenek a megfelelő fokozatos egyházi testüle
tekkel. ill. a/ok elnökségével, anélkül azonban, hogy önál
lóságukat feladnák.

A legközelebb: elnökségi ülésre előterjesztést kell ké
szíteni arról, hogy milyen tanácsokat ad a Szövetség az 
199#. évi országgyűlési, önkormányzati választásokra vo
natkozólag. ill. az 1999 évi presbiteri tisztújitásokra vonat
kozólag

Felhívta az Elnökség a területi szervezeteket, hogy ké
szítsék el 1998. évi munkatervüket, amelynek fö szempont
jaiul adta

a presbiterek evangélizációját,
a presbiterek képzését.
a /  1999. évi tisziújilásra való felkészülést.
A legközelebbi elnökségi ülésre el kell készíteni az 

1998. évi szövetségi költségvetés tervezetét, figyelemmel 
a költségek csökkentésére, a bevételek növelésére, a tagdi
jak cs az újság előfizetési dijának megállapítására cs a te
rületi szervezetek költségeinek megfelelő térítésére. J

„G Y Ü LEK EZETÉPÍTÉS”
Élm ényeim  az Országos P resb iter i Konferencián

A morzsaszedés során tapasztalt aktivitást 
alig lehetett berekeszteni. A Szövetség el
nöke ezt előre látva, előző este ajánlotta a 
gondolatok papírra vetését. Szó esett a 
Presbiteri Szövetség indulásáról is a prog
ram során. Bennem ez a következő emlé
keket idézte fel: Kissé bizalmatlanok vol
tunk Csabán a Szövetség céljait illetően 
Az alakuláskor ezen nem leptünk be. A 
későbbiek során azonban előttünk is vilá 
gossá vált. hogy ez a ..képződmény" nem 
Egyházunk egysege ellen, hanem éppen 
mellette kivin munkálkodni. Sőt feladatá
nak tekinti, hogy a gyülekezetek életéért 
felelős presbitereket mennél jobban felké
szítse kiképezze a rajuk háruló szolgá
latok jó végzése érdekében Ékes bizony! 
téka c szándéknak a most zárult konferen
cia is Elhívott kitűnő előadok, jobbnál 
jobb előadását hallhattuk Megjegyzem, 
hogy első fecske 3 belépővel együtt ma 
12 tagot tartunk nyilván Reméljük ezzel 
nem zárul le a sor. Hálás vagyok Isten
nek azért, hogy erre a konferenciára úgy

értékelem, hogy megtört a jég. Minden 
unszolás nélkül két fiatal, most megvá
lasztott potprtsbitcrtarsam is jelentkezett 
Mészáros Béla és Hóba Károly, akik meg
nyilatkozásaikkal bizonyították alkalmas
ságukat a gyülekezetünk szolgálatára. To
vábbá a Szövetség regi ajánlását, hogy 
merev ség helyett „fiatalokat a presbitériu
mokba" szemléiét megvalósítását elindí
tották. Lgy ..kiszolgált" presbiter számára 
nincs nagvohb öröm. mint azt tapasztalni, 
hogy Isten gondoskodik az utánpótlástól. 
Ezért hagyott mélyebb nyomot bennem 
Somogy i Péter fiatal lelkipásztornak az 
„Ifik körében' cimen tartott tanítása. A bő 
füzérből csak néhányat: Tiszteletre méltó 
a meglátása, nagy szükség van a gyüleke 
zctépités érdekében az öregebb cs fiata
labb presbiterek együtt munkálkodására 
Flihez az öregebbeknek ismernie kell a 
gyülekezet fiataljait, azok lelki, sót anyagi 
nehézségeit, szükségleteiket Mivel az 
egész gyülekezet egy test - a Krisztus tes
te nincsen olyan, hogy ifi gyülekezet

Ebből következik, hogy olyan se. hogy a 
vének közössége. Olyan van, hogy Gyü
lekezet' Tehát teljes jogú tagoknak kell 
tartani őket Lássuk testvéreinknek fiatal
jainkat.

Mcg-mcgszégyenültem, amikor az 
öregebbek számara feltett kérdésekre 
magamban válaszolnom kellett Pl Imád
kozom-e értük? Látogattam-c már meg if
júsági alkalmat? Részt vcuem-c min a 
nem csak maguk számára szervezeti icn- 
ilczvényciken? Nem sorolom tovább 

Megható volt számomra a morzvasze- 
dcst bevezető fiatal, csabai prcsbitcrjclölt 
társam bizonyságtétele. Ami viszont az 
idősebb korúak megbecsüléséről szolt.

Összegezve: részesülhettünk az áldá
sok bőscgszanijából ismét. Köszönet érte 
á szervezőknek A..mag" elvetésre került 
Urunk adhat aratást, bőséges gyümölcs 
termést áldásaival együtt

Én mindezeket reménykedve várom

bodor Sándor
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Sármelléki
presbitertalálkozó

\  Szutmár megyei Szárazbcrck reformá
tus temploma volt n színhelye annak a ta
lálkozónak. amelyet eisó ízben rendezett 
meg négy tálu presbitériuma Szárnzbe- 
rck. Sándorhomok. Kispclcske, Nagy- 
peleske. Az összejövetel szervezője a ti tik 
Iclkéxzházaspár, Enikő é.i László voltak, 
akik az említett falvakban hirdetik az Igét. 
Az ünnepség istentisztelettel vette kezde
tet. Fodor Iíijm, a Szatmári Egyházme- 
gye főjegyzője rámutatott: a sármelléki 
falvak és lakóik annyira különböznek 
egymástól, mégis vun bennük közös vo
nás, mégpedig az alázatos keresztyén lel
kűiét. amit az együttlct is bizonyított. Ezt 
követően szólt a presbiteri tisztség betöl
tésének néhány követelményéről. A pres
biternek meghatározó, karizmatikus egyé
niségének kell lennie egyházában, aki fel 
kell ismerje a nehézségeket, és azokat a 
lehetőségeket, melyekkel hozzájárulhat a 
közösség építéséhez A presbiter szolgáló 
etnbeT. aki nem földi hatalomnak, hanem 
Krisztusnak a parancsát teljesiti. s minden 
tettét az Ige vezérli Cselekedetei nem
csak azzal mérhetőek, mit tesz. bánéin az 
zal is. mi az amit elmulaszt.

Fzt követően Korda Zoltán a szat
márnémeti Láncos-templom scgcdlclkc- 
szc tartott előadást a presbiter tisztéről, 
hivatásáról, szem előtt tartva annak törté
nelmi és jelenkort vonatkozásait

Végül Bak László házigazda lelkész 
azt javasolta, jó lenne, ha az összejövetel 
cpitő beszélgetéssé, tupasztulatcscrcvé 
alakulna, ahol mindenki elmondaná kö
zössege gondját, haját valamint ötletét a 
továbblépésre, a gyülekezet építésére 

Elsőként az ifjúság bevonása a gyüle
kezeti eleibe került szóba. A felszólalók 
egyetértettek ennek fontosságával. Bal 
Enikő ezzel kapcsolatban felhívta u jelen
lévők figyelmét a na. hogy u presbitetek 
kötelezővé kellene tegyék a vallásokta
tást, mivel ezekben a falvakban komoly 
gondok jelentkeznek c téren. HE lehetne 
vezetni a hároméves konfirmációkat 
MA. amikor az emberek idejének nagy 
i észét leköti .1 megélhetés nehéz gondja, 
az egyháznak a „gazdasági kincsek" meg
tartsa  mellett, ápolnia kellene a kulturá
lis értekeket is.

l'gocsai István tudósító
tHarangozó. 1997.. auguszms.

Etil. rstólvum 16 sz.)

—  m a y y a . ’i  í j j á  í z u t í s .  D ^ á t u í n f i o z

„A/ Űr Jézus Kns/ius kiváló szolgájának. Kálvin Jánosnak, a genfi egyház fejének, az 
én legkedvesebb uramnak Géniben.

Kegyelem a Jézus Krisztus által' Én uram, Kálvin' Köszönetét mondok neked, hogy 
engem, mikor ott voltain, a legnagyobb szeretettel öleltél. Az Ér áldjon meg tégedet' 
Kevéssel azután, hogy Strassburgba megérkeztem, többféle betegségbe estem, melyek
kel nekem a múlt egész télen át vesződnöm kellett; végre, amint eljön a tavasz, az. Űr, az 
orvosok segítségével, egészségemet helyreállította Ez volt az oka kiváltképpen, hogy 
hozzád eddig levelet nem írhattam. Ezentúl mór minden Icvclhordóra vigyázok, hogy 
töltik levelet küldjék, tőként a saját hazámból jövőre, mert ezt a házit most a török ret
tenetesen szorongatja. Egy pár szóval előadom neked szerencsétlen állapotát.

A legközelebbi napokban kapum lu/ulról levelet, amelyben megírták Magyarország 
szörnyű csapását. Emiatt nem csekély az én fájdalmam. Mert attól az időtől kezdve, 
amióta eltávoztam hazamból, t. i. 3 év óta. kilenc várost pusztítottak cl a törökök sok 
kastéllyal, várral s a körülöttük eső összes falvakkal együtt a lakosoknak nagy rcmúlc- 
icre Magyarországnak Dalmácia felé eső részén elfoglaltak két várost, ú. m Pécsei és 
Siklóst, az Ausztria felé cső részén négyei. Esztergomot. Vácot. Veszprémet és Székes- 
fehérvárt. amelyek közül kettőt teljesen szétromboltak, kettőt pedig csak bevettek, de a 
ncp nagy veszedelmével. Lengyelország fele hasonlóképpen fcldúluk két várost; Mis 
kolcot cs Szikszót; a népét részint fogságba hurcolták, részint legyilkolták. A Tisza mel
lett fekszik egy város, melynek neve Szeged Ezt 9 vagy 10 evvel ezeiőtt szintén feldúl 
Uik a törökök, de a ncp összegyűlt megint és újra kezdte építeni. Midőn a török ezt lát 
la. békét cs szabadsagot hirdettek azoknak, akik odascrcglcttck és az építésbe fogtak 
Ennélfogva a város annyira megnőtt, hogy nagyobb lett. mint azelőtt volt. Mikor már 
meggazdagodott és a töröknek adót fizetett, maga ele citálta a bég a város tanácsát kél 
^tisztviselőjével együtt. S mihelyt megérkeztek, tüstént lenyakaztatta őket, városukat 
nagy sereggel elfoglalta, a lakosokat periig pénzért Törökországban eladta Most már 
abból a városból kiütéseket tesznek a törökök Magyarország többi részeibe s naponként 
tömérdek lelket hurcolnak fogságba és hallatlanul kegyctlcnkcdnck azokkal.

Ezekhez a bajukhoz más is járul. Az elhalt királynak. L i. a vajdának (János királyt 
érti a levélíró) idejében némely város Magyarország megmaradt részében az Isten igéjét 
befogadta, most pedig a király halála után néhány zsarnok nemes jön be. akik a törökök 
minden kegyetlenségét és Magyarország szerencsétlenségét az evangéliumra hárítják. 
./I állítván, hogy a sok rossznak ez az oka Ezért csudálatos módon dühösködnek a ke 
resztyenek (azaz az evangélikusok) ellen. Néhány nappal előbb egy keresztyent meg 
égettek, más polgároknak javait cs birtokait ragadták cl: némelyeket tömlőébe vétenek, 
ami ez előtt sohasem történt. S azok a szerencsétlen keresztyenek, jóllehet, oly nagy 
csapósokat szenvedtek, még sem állottak cl attól, hogy az Isten igéjét hallgassak cs pré
dikálják életüknek és összes javaiknak a veszedelmével Midőn cn ezt hallom cs meg
gondolom, nem tartóztathatom magamat a legnagyobb gyásztól. Bár testileg távol va
gyok azoktól, de telkemmel ott vagyok náluk cs velők együtt szenvedek.

Ezenfelül a legutóbbi két év alatt folytonosan és irtózatos módon pusztít egész Ma
gyarországon a pestis, annyira, hogy akik tanultabbak voltak úgy az egyházban, mint az 
államban, mindannyian a pestisnek estek áldozatul.

Ehhez, még újabb baj társult A múlt év július havában n sáskáknak óriás tömege 
szállta meg Magyarországot és egy nap olatt megemésztette a mezőnek minden terme
set. Ez aztán nagy éhséget idézett elő.

Midőn hazámnak ennyi csapását intőm, hozzámtartozó inak levele által intetve, azu
tán u szegénységtől is szorongattatvn, elhatároztam, hogy u legközelebbi vasárnap 
visszaindulok hazámba, hogy az elnyomott egyháznak szolgálhassak. Hogy az életemet 
vagy halálomat kivánja-c, azzal nem gondolok, csak Isten dicsőségére legyen szolgála 
tűm Bár tisztán látom a veszedelmet, mely egyfelől a törőktől, másfelől a zsarnokoktól 
és az igazság üldözőitől fenyeget, azzal mégsem törődöm cs az elhatározott utazással 
föl nem hagyok

Kérlek téged cn uram. Kálvin! A Krisztus szerelméért, kegyeskedjél az Atyaistenhez 
könyörögni az egész gyülekezettel együtt u mi szerencsétlen anyaszentegyházunkert, 
hogy a kegyelmes Atya a mi nyomorult egyházunkról fordítsa cl a büntetést. Azután ne 
sajnálj engem a te leveleddel fclüdlteni és megvigasztalni; Wendelm útján könnyén 
küldhetsz nekem levelet. Hisz tudod: mennyire jól esik az embereknek a nagy férfiak 
vigasztalása!

Visszatérek tárgyamhoz Kérlek téged cn uram. Kálvin! Könyörögjetek az Atyámen
hez a mi szegény egyházunkért, hogy az l.'r büntetését vegye cl róla Isten veled!

Slrassburg. 1545 március 26.
Belényesi Gergely, 

magyar nemzetheti”.
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i REFORMÁTOROK SZOLGÁI 4TÁI
és nagyságai egyszerűen abban kell lát
nunk. hogy bizonyos, az egyházban elfel
ejtett vagy felig elfelejtett keresztyén iga: 
vágókat isméi kimondták és ezzel az egy
házat ismét helyre állították: u Biblia 
nagyszerűséget cs tekintélyét, a teremtű 
Isten uraságál, Jézus Krisztusnak, mint a 
bűnös ember mcgbckltőjénck az érvénye
sítését. c Krisztus iránti hitnek az erejét, a 
keresztyén ember szabadságát a világban, 
az. igaz egyház szükséges alázatát es szük
séges bátorságát Vulóbun: ha magukat a 
reformátorokat kérdezzük meg arról a je
lentőségről, amit az akaratuknak és tettük
nek tulajdonítottak, akkor ezt .íz egyszerű 
választ kapjuk: ezeknek az igazságoknak 
a tiszta tanáról volt szó náluk, cs ebben és 
ezzel a tiszta tannal a helyes engedelmes 
ségről, a helyes életről, az egyház helyes 
alakjáról. Vagy negatívan a pápaságtól, 
mint az egyházi istentiszteletnek, az egy 
házi jognak, az egyházi erkölcsnek e tiszta 
tannal meg nem egyező formájától való 
megszabadulásról. Kérdésünk megvála
szolásánál ezt azonnal megelőlegezhet
jük: evangéliumi egyház a reformáció ér
telmében ott van cs csak ott van, ahol a 
keresztyen igazságok tiszta tanúról van 
szó, ahol az egyház élete erre az egy tcla- 
datr.i irányúi, azt ehhez meri Ezek a kö
zépkorban sem voltak teljesen ismeretle
nek. Fs a mai katolikus egylm/ is szentel 
nekik valamilyen teret Az evangéliumi 
egyház későbbi idejében is tani tolták állí
tólag ezeket. De a reformátoruk tisztán ta
nították. ami a katolicizmusban bizonyo
san nem történt meg cs nem történik, mi
közben a / evangéliumi egyház későbbi

korszakaiban éppen ez volt és ma is ez a 
kérdés, hogy vajon ezeket az igazságokat 
tisztán, vagy talán ismét elegyítve tanítják 
és ez azonnal ezt jelenti egyáltalában nem 
tanították. Mert ezekkel az igazságokkal 
nem lehet ügy eljárni, ahogyan akarjuk. 
Ezeknek éppen ügy nem lehet ilyen vagy 
olyan értelmet, hangsúlyt és összefüggést 
adni. Szükséges, hogy egészen határozott 
véleménnyel cs formában tanítsuk őket. 
különben már nem ugyanazokról az igaz
ságokról van szó. Lz volt az. ami a refor
máció korában egyházat alapított: akkoi 
ezrek és ezrek meg voltak győződve arról, 
hogy azokat az igazságokat egyszerre ab
ban az egyetlen helyes cs ezért szükséges 
értelemben cs formában hallják hirdcttet- 
ni, és hogy most egyszerre, ahogyan sok 
évszázadon át egyáltalában nem hallották, 
mint valóban parancsoló és üdvösseges 
igazságokat. Ezzel a meggyőződéssel, 
hogy imc halljuk a regj keresztyen igazsá
gokat tiszta és ezért magasabbrendü és 
ezért egészséges igehirdetésben ezzel a 
meggyőződéssel volt őrt az evangéliumi 
egyház a pápai egyház közepette rögtön cs 
későbben is, amikor a papai egyház a fel
kelt nap fényét nem akarta látni és Imi, 
nélküle cs a saját lábán akart maradni És 
ez az. amit a reformáció ennek az evangé
liumi egyháznak minden korszakára néz
ve oly fontossá és oly mértékadóvá telt a 
tiszta vagy homályos emlékezést arra az 
eltörölbctctlen sajátosra, amely akkor az 
egyház igehirdetésében hallható és meg 
halion volt. ii sajátosra, amely akkor az 
igazságokra az igazság pecsétjét rányom
ta Ennek a sajátosnak titka volt és ma t> 
ez a reformáció tilka Hunit Károly

Kálvin

KÁLVIN

Két arca von a: egyik rám mered.
Mint büszke kos:irt nyüzsgő vsílgy felett, 
telkünkbe néző lelkiismeret

Dacos, kemény arc. Gránitból faragták 
Tekintete a végtelen szabadság 
ttelécsonkulnak £i tikos, balga vzablyák.

SzázadokJöiött vifrászt egyedül. 
Magános. büszke csönd veszi körűi. 
Leiken az óriások gondja ul

A másik arca szenvedő, szelíd.
Hordozza titkon mások könnyeit.
S  magáimik mély völgyébe rejtezik

Alázatos arc. . Remegő gyerek 
Amazt mi látjuk, földi emberek.

Ezt csak az Úr, a csillagok felett

Muraközy Gyula

Kálvin: „Az egyház reformációja Isten 
munkája és az emberi gondolkodástól cs 
reménységtől oly tüggetlen. mint a halot
tak feltámadása vagy más ilyentele cso
da Tehát a lehetőségre tekintve valamit 
tennünk kell azért, hogy ne varjúnk az 
emberek jóakaratára, vagy a kor körülmé
nyeinek a változására, hanem a kétségbe
esés közepette is előre törjünk. Isten azt 
akarja, hogy az evangéliumot prédikálják. 
Hadd engedelmeskedjünk c parancsnak 
cs menjünk oda. ahová biv minket' Hogy 
mi lesz az eredmény, afelől nem kell kér
dezősködünk "
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1527. április I.

A tudós Luther Mártonnak, szívből 
tisztelt Testvéremnek! Kegyelem 
és békesség az Úrtól!

M indig is nagyra becsültelek, 
saját apámat sem tartom nagyobb
ra. Nagyrabecsülésemet személyes 
leveleimmel talán nem tudtam kel
lően érzékeltetni, de annál inkább 
igyekeztem hangot adni ennek 
nyilvános működésemmel. Tiszte
letemnek nem lesz vége irántad, 
hacsak az igazsággal szemben nem 
tanúsítasz keménynyakú ellen
állást.

Egykor a Szent Írásnak fáradha
tatlan kutatója voltál, s amit abból 
tanultál, azt az emberek előtt meg 
is vallottad, s védted azt mindenfé
le ellenséggel szemben. Az ellen
ségekben elszánt keserűség hal
mozódott fel ellened. Amint ezek 
napról-napra megszorongattak, 
lassan elvesztetted önuralmadat, s 
addig jutottál, hogy most már min
denfajta engedményre kész 
vagy...

Egykor elitélted a pápa öldöklé

seit. Ma pedig Te vagy az. aki szót
lanul tűröd a fejedelmek és a hoz
zájuk hasonlók könyörtelen, gát
lástalan önkényét szegény alattva
lóikkal szem ben... Miért kellett 
azt írnod a hesseni örgrófnak, hogy 
a hitvitát végre karddal döntse el? 
Ezek a dolgok, nagytudású Luther 
Márton, elszomorítanák engem, 
mert azt kell látnom, hogy hosszú
tűrésed türelmetlenségre változik, 
s nem röstellsz fegyverhez nyúlni, 
mikor látod, hogy álláspontodat az 
írással nem igazolhatod. Ezt Lut
her Mártonnak nem szabad igy 
folytatnia!

Kedves Lutherem, remélem, 
hogy „az ismerd meg önmagadat" 
bölcsességében tovább növeked
tél Ekkor belátod, hogy vannak 
dolgok, amik még előtted is mint
egy tükör által homályosak ma
radnak...

Az úrvacsorával kapcsolatos ta
nításod oly tekintélyre tett szert, 
hogy az már a puszta tekintély mi
att is érvényben marad Bárcsak 3 
tekintély ne ártana az igazságnak' 
Ezt szívemből jövő intésként mon
dom Neked. Ismerem és elism e
rem rendkívüli képzettségedet, lel- 
kierödet, ellentmondást nem isme
rő elmédet. De az igazság mind
ezeken túl van. Az igazság Lelke 
pedig mellettünk áll. s elvezet min
ket minden igazságra. Ő fogja 
megítélni a meggondolatlan kifeje
zéseket. Mindenesetre igaz: akit az 
Isten felemelt, s akkor elkezdi ö t  
kevésbé tisztelni, és önmaga dicső
ségébe felejtkezik, az megérdemli, 
hogy lehulljon róla az álarc. Nem 
szeretném azonban, hogy vitánk 
következtében a pápisták lélegzet

Luíker

vételnyi pihenéshez jutnának. 
Ezért Kedves Luther Márton, dön
téseidben szabj határt keménysé
gednek. Ha okfejtésemben valahol 
tévedtem volna, akkor kérlek intsél 
meg engem a nyilvánosság előtt, 
ha ezt nem személyesen akarod 
megtenni De közben ügyelj ma
gadra is! Ne hallgass a háttérben 
meghúzódok szavára!

Élj jó l, s gyakorold magadat a 
Krisztus halálára és feltámadására 
emlékező elmélkedésekben. Légy 
bizonyos afelől, hogy nézetkiilönb- 
ségünk ellenére megőrzőn: irántad 
táplált nagyrabecsülésem et, ha 
megmaradsz annak, amit vezeték
neved kifejez: lauter azaz tiszta, 
világos, önzéstől megtisztított!

A Te Huldrych Zwinglid, aki 
mindaddig szívből a Te híved, 
amig a Te szivedben is tiszta, ón 
zéstől megtisztított igyekezet lako
zik az igazság iránt!"

- V- - —  , i i j

(T ón iitóttá: tíéke/y Lajos)
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❖  Rcformádós Arcképcsarnok *:♦

Shegedi Kit Amin

S/E G E l)/ KIS ISTVÁN
Apostolnak lenni bizony 
Sem  valami jó  kenyér volt 
Abba az időbe 'sem!
Élted sorján végig nézve. 
„Krisztusnak serény vitéze", 
Kőnnybelábad a szemem!

Atalmentél annyi minden 
Küszködésen, szén védésén. 
Hogy végiggondolni sok 
Kicsúfoltak, megdobáltak. 
Lábad alá vermet ástak 
A pogány hatalmasok

Kenyeredet megmérgezték. 
Takaródat lehúzgálták,
És kergettek szüntelen.
Telked mégis le nem roskadt. 
Sebeidet büszkén hordtad 
Testeden és telkeden.

... Oh milyen szép, milyen tiszta. 
Milyen áldott fény lehetett 
A te vezércsillagod'
Hogy igy át ezer veszélyen.
Tépő tövis-erdőségen 
vitt. vezérelt, biztatott!

l ift. vezérelt, biztatott és 
Kern engedett elcsüggedni 
Rendületlen, nagy hited:
Hogy a szent ügy, amely mellett 
fegyveredet felem elted.
S  a jövendő a tied!

Nem engedett elcsüggedni 
Az igazság öntudatju,
Mely telkeden ragyogott.
Hited, hazád hú szerelme 
Megacélzott, s fölemelte 
Ve rejt ékes homlokod

Minden nyomod legy en áldott. 
Mi szép magyar vallásunknak 
Tudós, nagy apostola!
Itt és e hazán keresztül.
Valahol csak tisztán zendül 
Krisztus evangyéljoma!

S  haló porod míg eláldj tik 
Hadd tanuljunk u példádon 
Csüggent hiten, hazán;
És mellettük rosszba, jóba  
Csüggedetlen. férfimódra 
M egáliani magyarán!

Szabolcsba Mihály

S ír n a  Molnár Albert

SZENCZI MOLNÁR 
AJKÉRT

Strassburg babérja fedi
homlokát

Égi seregben cherubok között 
hehér Pegazus viszi az Olimpra 
Nyomon kíséri a fekete ínség

Poéta volt s hozzá még oktató;
A sors haragja iker igy is. úgy is. 
Hv dúsai hol találtak volna mást.
A Ttlly rabló spanyol katonái.'

De templominknak búgó orgonája. 
Istenben bizó hívek szent fohásza 
Emeli szárnyad az Úr

zsámolyához.

Kálvin szírt lel kén épült az örök
dóm.

A dineremben van egy drága
emlék.

Soha nem porló. nevedet dicsérő.

Petri Mór
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Ima október 31 -re
.Krisztus. a mi draga Igenünk cs lelkünk, püspöke, tartsa meg kicsiny nyáját szent Ige

ié meliett, akiket ó drága vérén megvásárolt, hogy gyarapodjon cs növekedjék a kegye 
lemben, a / ismeretben cs hitben ki k: Vigasztalni és erősítse is azt. hogy erősen cs áll
hatatosan megmaradjon mindkettő, a sátánnak és a világnak minden ármányával és kí
sértésével szemben, cs hallgassa meg tisztán mindenkinek v/ivbcli sóhajtását cs aggódó 
várakozását és vágyakozását a dicsőséges, boldog jövőnek és megjelenésének örömteli 
napjára, Hogy mégis vége legyen egyszer a bibliai adaz. mentes kígyó gyilkos csípésé
nek cs harapásának. És végre elérke/zeti u dicsőséges szabadság kinyilatkoztatása cs Is
ten gyermekeinek boldogsága, akik reménykednek cs türelmesen várnak. így szóljon ez 
minden kegyes szívből, hogy Krisztusnak. . 1  mi életünknek j  megjelenése kedves le
gyen Ámen'

99 ̂SZ E R E S SE T E K  ELLEN SFX
Mondja Jézus Krisztus a Máté 5,43- 

44-hen Igen-igen. azonban olyan ez az 
emberi természet számára, mintha valaki
től azt kérném, hogy másszon át egy 6 
méteres üvegfalún

Szeretni az ellenségem? Hiszen azért 
ellenségem a másik, mert hanton engem, 
kárt okozott nekem Természetem szerint 
nem hogy nem szeretem, de .1 hántását te
tézve viszonozom neki Hiszen a régiek 
nck is megmondaiott ..gyűlöld ellensége 
dct".

Úgy néz ki, hogy amikor Jézus azt 
mondja, hogy „szeressetek ellenségete
ket”, akkor O egy teljesen más világ né
zőpontjából indul ki. A mi tcsties vilá
gunknak a törvénye mis, ellentétes az 
övével Igen nehéz tehát nekünk a termé
szetünkön erő* venni'

Szinte nem -.s tudunk! Mégis most én 
azon igyekszem, hogy az Ó „világát” pró
báljam érteni és ezt a továbbiakban leírni.

Mindenesetre valamit már sejtek Ti. 
ha Jézus parancsát nem az cn, hanem az 
ellenségem oldaláról akarom szemlélni, 
akkor rögtön szimpatikus lesz a parancs. 
Ugyanis, ha azt, hogy szeresd ellensége
det az ellenségem oldaláról vizsgálom, 
azaz. ha Ó érti azr. ha gyakorolja, vagyis, 
ha abbahagyja hántásait, bocsánatot kér 
é> ezután szeret engem, ez pompás dolog, 
ezt értem. Azt viszont, hogy ugyanezt cn 
tegyem, már nehéz elképzelni'

Amikor azt olvassa az ember, hogy 
..MEGMONDATOTT, hogy gyűlöld el
lenségedet arra gondol, hogy az ószö
vetség törvényeiben van ez előírva Ám 
ez nem így van’ A törvényben nem talál
ható az a parancs, hogy gyűlöld ellensé
gedet’ Jézus nem a törvényre hivatkozik, 
hanem a régi .szóhasználat helytelen értel
mezése ellen tiltakozik

Ezt igazolja a:
2MÓZCS 23.4 „Lllcnscged szamarát 
hajtsd vissza"
Péld 2.17 „amikor ellenséged elesik, 
ne örülj*’’

Jézus nem új parancsolatot hirdet, ha
nem a fejünkben, természetünkben lévő 
logikát akutja helyre tenni.

Már második eve voltam katona 
< 1952-ben). amikor felrendelt magához az 
czredpolitilcai tiszt. -  Őrmesterét.' Tudja- 
e ön., hogy veszedelmes a bajlirsaira néz 
ve'' Ln veszedelmes, de miért'’ - Mert 
vallásos tanokat hirdet mondta. í-z.rc- 
des el.. én nem hirdetem, de ha megkér 
(feznek, akkor felelek őszintén. <A szom
szédos laktanyában 12 évet kapón egy ka
tona ezért’) Mondja őrmester folytatta . 
ha háború volna é-» maga őrségben állna 
egy bunker előtt, melyben a bajtársai pi
hennek, és jönne az ellenséges katona, mii 
tenne? Én még nem voltam ilyen helyzet
ben. ezredes et., de úgy érzem, hogy min- 
dcnt-mindcnt megtennék azért, hogy 
megvédjem a bajtátsaim életét. Ám az is 
fontos volna számumra, hogy az ..ellensé
ges" katonát ne öljem meg, mert öt is var
jak haza gyermekei, őt is kötelezték írni. 
hogy katona legyen, A három szereplő kö
zül a magam személye volna az utolsó. 
(Nem kaptam 12 évet)

Mert írtam le ezt?
Azért, mert ez is egy felelet a bennem 

levő kérdésekre. Pid Ki az én ellensé
gem.' Kinek vagyok én az ellensége? Ll- 
Icnscg-e az. akit cn ellenségnek tartok? 
Én vagyok-e a másik ember ellensége, 
vagy ő az cn ellenségem?

•\z is kérdésem, hogy hogyan, miért 
lettem cn a másik embernek az ellensége, 
mivel szolgáltam rá? Hol, mivel bántot
tam ót? Vajon fontos ez? S az fontos-e.

hogy en miért tartom a másikat ellenség 
nck. inért valamiben másként lát. mint én, 
vagy mert megmondta, hogy hazug emhei 
vagyok? Hát nem az vagyok? Ha úgy ér 
zeni. hogy nem szeret a másik, akkor mát 
ellenség?

A kérdésekben a felelet is henne van. 
biztosan érzi ezt a olvasó is. Azaz arta a 
kérdésre, hogy ki az én ellenségem, nem 
az u válasz, hogy valami miau a másik 
ember, hanem az, hogy a

SÁTÁN.
Mert nem test és vér ellen van tusako

dásunk. hanem ... a sötétség világbirói el
len Ugyanis az Ördög csinál belőlünk el
lenséget egymás szamára. S ha cn ezt az ő 
szándékát nem fogadom cl tőle, akkor tán 
imádkozni is tudok érte. sőt szeretni is

A gyűlölet az alaptermészetünk része! 
Aki .1/1 hiszi, hogy nála ez nem így van. 
vigyázzon, meri holnap esetleg megta
pasztalja. hogy mégis Így van'

A gyűlölet olyan, mint a szerelem, 
egyszer csak van cs az ember nem tud 
szabadulni tőle Nincs ereje az embernek.

Csak Krisztusban van erő ehhez! Csak 
Ö képes bennem erre Hozzá kell mene
külnöm. mert

..Mindeme van erűm a Krisztusban'"
Példát is mutatott, amikora kereszten a 

mccfcszitöiért imádkozott ..bocsáss meg 
nekik, mert nem tudják, mit cselek
szenek”.

A farizeusi magyarázat, mi szerint u 
másikban csak a bűnt gyűlölöm, az em
bert „szeretem". Sokszor hazugság A szi
vet nem tudja becsapni a száj!

Szeressem ellenségem? Nem megy1 
Magamtól nem! Fel kell öltöznöm a 
Krisztust cs akkor majd Ő fog szeretni 
bennem.

V ándor Gyula
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N y ito tt  szem m el

Azért teszem a címet idézőjelbe, mert 
nem tőlem való. hanem l>r Sülé Venne 
főorvostól aki e tárgyban a Magyar Pro
testáns Közművelődési Egyesületben tar
tott előadást a múlt hónapban.

Sokszor hallunk manapsag a házasság, 
illetve a család válságáról A válság meg
oldásáról, vagy gyógyításáról azonban 
nemigen hallani, Éppen ezért kár. hogy 
csak cgv klubhelyiségben, kb. 30 főnyi 
hallgatóság előtt hangzott el ez az elő
adás. Tapasztalatom szennt ugyanis ke
resztyen körükben még a mi Fgyhá- 
zunkban is sokan vélekednek úgy, hogy 
a válás tilalmának sulykolásával, az elvál
tak kiközösítésével meg lehet védeni a 
családok egysegét. Az igv gondolkodók a 
római egyházéhoz hasonló merev tiltá
sokkal próbálják elriasztani cgyháztagia- 
inkut a válástól (közben inkább az Egy
háztól riasztják cl őket...). Olyanok lesz
nek ugyanis, mint a farizeusok, akik „el- 
hordozhatatlan terheket raktak" emberek

re! F.s most végié megszólal valaki, aki 
GYÓGYÍTANI akarja a házasságokat, a 
családokat...!

főorvos testvérünk kimondta: termé 
uc-tes dolog (a/ emberi természet sze
nnt!). hogy minden házasságban clőbb- 
uióhb válságok alakulnak ki Ezeket még 
időben megoldani és gyógyítani kellene, 
és nagyrés/l lehelne is! A baj az. hogy a 
válságok megoldása helyett rögtön a vá
lásra gondol j  inai emberek zöme. Ennek 
magyarázata, hogy a házasságkötések ál
talában a szerelem bódulatában, a paradi
csomi boldogság elérésének naiv hitében 
történnek.

Ki-ki rózsaszín szemüvegen át látja 
olyankor szive választottját, s csak együtt 
lakva jón rá. mekkorát tévedett... A lélek
gyógyász első segítsége az. hogy felvilá
gosít ne .i másikban keressük a hibái 
azért, mert csalódtunk! Bárki lenne a pá
runk kijózanodás után mindenképen csa
lódnánk!.. No meg „Ő" is mindenképpen

csalódik bennem... Szerelmi alomban nem 
lehet leélni egy életet Lehet és érdemes 
azonban küzdeni a válság megoldásáért, 
egymás megértéséért, gyermekeinkért A 
gyermekeinken való felelősség az. amely 
különösen kötelez házassági válságaink 
megoldására, mert a válás nem csak anya
gilag hozza nehezebb helyzetbe a gyerme
keket. hanem minden esetben lelki sérültté 
teszi okéi. Tudnunk kell hangsúlyozta az 
előadó . hogy nem azért élünk házasság- 
ban.mintha a jól sikerült házasság tökéle
tes boldogságot biztosítana, hanem azért, 
mén sem a ferfi-nö kapcsolatára, sem a 
gyermekek felnevelésére ennél megféle 
löbb rendszert nem lehet kitalálni!

Az előadás tanulságát abban foglulnátn 
össze: meg kell küzdeni az egészséges há
zasságért, családért, s ha találunk keresz
tyén pszichiátert érdemes a válságokban 
segítségéi igénybe venni

Kövespataki László

Őszre

Evangéliumot hirdető temetők
y korábbi alkalommal temetőink külső rendjéről és szépségéről ir
tunk. (Presbiter 07 | sz.) Sajnos manapság számos temető in
kább „társadalmi hulladék lerakóhely'' benyomását kelti. Keresz
tyen temető -  Istenmezeje, ahonnan az Úr ért kalászait begyűjti 
Református keresztyén lemető evangéliumot hirdet. Hirdethet-e 
temető örömhirf' Akár az evangéliumok evangéliumára János 
3.16 gondolunk .ik.ii Pál apostol szavára „Akár élünk, akár ha
lunk. az Úréi vagyunk!" (Roma 14.7 10) Örömhírt kapunk.

Temetőink üzenete akár egyházi, akár önkormányzati keze
lésben vannak legyen: ..Jézus él. s mi is élünk, a haláltól nem 
lelünk!" (.348 sz húsvéti ének) Akit Jézus megváltott, i/t mind 
életében, mind halálában őrzi. Az tudja, miért is él.

Mentsen Isten a gyakorlat: materializmus rémségei ideológi
ájától' A harcias, agresszív ateizmus nálunk „csak" fel évszáza
don át tombolt. 11/ nemcsak az élők számúra talált ki Kecske!. 
hortobágyi depó rt.ilótá bort. Ki-.tárcsát, Tökölt, de a temetőkből 
is száműzte az „Én vagyok a feltámadás és az Élet" örök üzene
tét Ehelyett adta u nihilizmust és a pesszimizmust. S mindazt, 
ami ennek „gyümölcse'’: erőszak, kupzsiság. bizalmatlanság, ku- 
pccszcllcm stb

A sírköveken hemzsegnek az értelmetlen feliratok: a nihiliz
mus üzenetei. P l: .Alit az élet megtagadott (azaz mit a ..ked
ves'' rokonok é> felebarátok) azt pótolja a/ édes .iriyatöld 
Avagy ..Mindenki 3ddig él. amig emlékeznek reá." „Miért szü
lettem. ha meg kellett halnom?" stb , stb

Müven szépek és népnevelők voltak a hajdani bitvalló sírfel
iratuk: „In nyugszik Istenben megboldogult...” „Kik síromat 
szemlélitek. Istent dicséretek: Jézus ölében nyugszom." (Dobró 
János 23 éves sírja Kölkedcn.) ,.A l élek él: találkozunk (Arany 
János fogalmazta leánya sírjára I

Legyenek temetőink újra örömhír hirdetők a szép sírfeliratok 
által. Kérje meg a presbitérium lelkipásztorát arra. hogy készít
sen bibliai igékből egy kis sírfelirat-gyűjteményt I egyenek c kis 
gyűjtemények másolatai a presbitereknél, hogy ők is tudják aján
lani szeretteiknek, szomszédaiknak vagy szórványban az egész 
községnek Itt, most csak példának okáén említünk meg nehány 
sírfeliratnak is alkalmas rövid igei üzenetet.

„Boldogok, akiknek szivük tiszta, mert ők az Istent meglát 
«ák." (Máté 5,18)

„Legyen hitetek Istenben.’'(Márk ll,2S)
„Jer. Lövess engem:”(Márk 10, 21)
„Istenünk beszéde mindörökre megmarad!” (Évi 40,8) 
„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. " (Ézsaiás 40,31) 
„Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem / élek a go

nosztól ” (/.sóit 23,4)
Kívánkozik az én telkem Hozzád, ó Isten!” (Zsoltár 42.2)
„ tudja az Úr az igazuk útját. " (Zsoltár 1,6)
,. Tebenned bíztunk eleitől fogva! ” (Zsoltár 00,1)

(Folytatás a 14 oldalon I
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Fm lékeze tes presb i t erek

Sárospataki kollégiumunk főbejáratánál 
állva, magyar nemzeti történelmünk szá
mos nagyságának szobrát, emléktábláját 
láthatjuk Most Dókus Finiséi olvassuk 
Az Országos Református Presbiteri Szö
vetség második elnöke - Dr. Balogh Jenő 
egykori igazságügyminiszter avatta fel 
1935-ben.

„F Főiskolából in Juli fényes pályájára 
DŐKL'S ERNŐ a: Örs.-ágas Presbiteri 
Ssőwtség első világi elnöke, a Reformá
tus Egyetemes Kom ént világi elnöke, a: 
Országos Református lelkész Egyesület 
th. tagja, kinek emléket Isten iránti hála 
v<tl áldják az ország presbiterei

A legfőbb ideje annak, hogy c nagylel
kű élet az ország valamennyi presbitere 
előtt ismer, legy en

Fihunyt.iXor két gyászjelentést adtak 
k Az egyiket a család, a másikat a pataki 
főiskola. Az utóbbiból idézünk. Miután 
felsorolja az elhunyt tucatnyi országos 
tisztséget köztük mellékesen sok évi 
képviselőházi és felsőházi tagsagat - így 
szól: ... miközben Igétől uralt lelke indí
tásából az evangélium hallására igyeke
zett. Istennek szinről-szinre való látására 
szólító végzéséből elköltözött az ó lírá
nak örök világosságába. Főiskolánk ..ko- 
ranszegódott munkásától", s a magát alá
zatosan az Úr agg szolgájának valló vezé
rétől fájdalmunkban is az Isten akaratán 
való megnyugvással búcsúzunk. > az el
költözött szavaival köszönjük az Úrnak, 
hogy olyan sokáig szolgálhatott köztünk 
is Neki"

Az elhunyta: a Kálvin téri templom
ban (!) ravatalozták fel. Ravasz 1 ászló 
püspök búcsúztatta. A ravatalt a zsinat ve
zetői ülték körül. Az országot az államfő: 
nagybányai Horthy Miklós kormányzó 
képviselte.

L fényes végbúcsúhoz képest egyszerű 
névnek tűnik Dókus Ernőé. Kit tisztelhe

tünk benne? R4 életévéből hetven éven át 
már diák korában szolgálta egyházun

kat. Tanulmányai végeztével, mint a jug- 
és ál lumtudományok szakembere kezdte 
pályafutását 3 miniszterelnökségen Fiatal 
felesege elhunytával 50 éven át ápolta 
emlékéi lemondott az állami karrierről, 
s minden erejét, tudását egyháza építésére 
szentelte. Presbiter Sátoraljaújhelyen 
Majd a Tiszáninncm Református Egyház
kerület főgondnoka. Az Egyetemes Kon- 
vent és i Zsinat világi elnöke. E minősé
geiben lett országgyűlési képviselő, majd 
a főrendi ház tagja.

Mindez meg ..csak" cím lehetne. Ám
de nem a hivatalok fényesítettek Dókus 
Ernő nevét, hanem ó adott fényt, tekin
télyt. tartalmat hivatalainak ismeretlen 
méitatója a „Magyar Protestánsok Lapja" 
1932. évfolyamában igv ir róla: ..Ahova 
csak az istent Gondviselés oda állította, 
mindenütt a hű kőtelcsségtcljesltésnck 
eszményi mintaképe volt. Szerelmes cl 
jegyzettjévé vált cíhi válásának Munka
körébe elmélyedt, bclctcmctkczc:: Kis 
egyházak ügyes-bajos dolga, hagyomá
nyos szegénységé éppen ugv hatott szivé
re. mint a nagy intézmények fennakadása, 
anyagi nehézsége. Amazok érdekében 
kész volt fáradságos utánjárásokat végez
ni. emezek érdekében pedig nemcsak fej 
törő munkává'., hanem anyagiakban is te
temes áldozatot hozni. Hogy egyházi 
gyűléseinkben az egyházJcormányz.it és 
igazgatás ügyéi gondos előkészítésben si
mán és gyorsan, legtöbbször félnapos 
ülésben intézteinek c! az egvkon 2-3 na
pos tanácskozások helyett, ubbar. Dókus 
Lmónck is oroszlánrésze v an.

Egyházmegyei gondnok korában fel
vett ügyeket előzetesen mindig gondosan 
átnézte. S ha netalán az előadó felületes- 
cége alkalmat adott volna az elkalando
zásra. az elnöki székből tapintatosan úgy

mutatón rá a tárgyra, hogy azzal minden 
további hozzászólás tclcslegcssé len...

Hogy az egyházak anyagi Ügyvezeté
sében a régi patriarkális cs kezdetleges 
formák helyett a szabatos, pontos és el
lenőrzésre alkalmas eljárásmódok vezet
tettek be. Dókus Ernőnek ebben sem cse
kély az érdeme. Egyházáén égő lelke 
mindig emészt ötlött, amikor csak az idők 
ügyeinek nem kedveztek, ellenben bol
dogsággal szinültig telt meg. ha Isten or
szágáén bármi jót tehetett I la könnyet tö
rölhetett. ha a jövőhöz alapot vetheted.

.1 mzáninnem egyházkerület világi el
nöki '/éke sem volt más számára, mint 
egy kiterjedtebb munkatér Isten szolgála
tára. Húsz eves (^gondnoksága valósággal 
az Isten kegyelmi áldása volt anyaszent- 
cgy házára nézve Az egyetemes re forrná 
tus egyház világi elnöki székében az egye
temes feladatokhoz, úgy tágult ki látóköre 
és szeretedé úgy nőtt meg szíve, hogy az 
/-i! még .i hozzá legközelebb állókat is. 
akik az ö gazdag lelki adományait, meg
sokszorozott talentumait ismerték ámu
latba ejtette. Minden beszéde élet. erő. 
Krisztus-szerelem és magasztos élmény.

Dókus Ernő gyászjelentésének alapi- 
geje üzenet a mai presbitereknek: ..Emlé
kezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik 
szólották nektek az Isten beszédét cs 
tigycímezvén az ő éictük végére, köves
sétek hitüket "(Zsid 13.7)

Papp l llmos
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LEVELES LÁDÁNKBÓL
, JAVASLATOK 

A PRESBITÉRIUMOK 
ÚJJÁSZERVEZÉSÉHEZ”

filápfeítetclkent szükséges. hagy egy 
nagyon gondosan előkészített válasz tói 
névjegyzék. készüljön. 'Ezt meg ez ev 
mnynéercben e l kell végezni f i  szolga- 
(átvállalással kapcsolatosan fontos az-, 
Hogy vállalását szakképzettségének 
megfelelően a legjobb tudásaiul tova 
tásscaúen végezze, fi presbitérium tag

ja i sorában feltétlenül (egyenekkülönfé- 
le szakképzet tsegúek- 

fi jelenlegi nehéz gazdasági fteíjzet 
ben fontos a csaladlatogatasok, során a 
gyülekezet tagjai anyagi Helyzet erői ta
pasztaltak- 'Bizony számítani kell arra, 
ftogy a gyülekezetek tagjai anyagi segít
ségért is felkeresik egyházközségüket- 
l-iyyazni kell a különféle lanfoíyanvk 

szemezésével. Sok ágú a presbiterkép 
zes, világi tanfolyamok (kpnyt/elcsi, 
szarmtógepes). f i  tanfolyamok költsége
sek fi csaladokgyemvkeinek tanít tat a 
sa jelentős összegbe kerül. Kfhogy elri- 
asszuká szolgalatra vállalkozókat. Vá 
lasz tasi bizot tsag alakuljon az- egyház- - 
kozsejjekben, 45 taggal, f i  félkész szer- 
vezL ;1 presbiterek a lelkész- munkatér 
sai, az egy ház közösség felelős vezetői 
lesznek f i  bizottság elnöke azonban 
polgári foglalkozása legyen. Szerintem 
ez a helyes. \\em tartom szükségesnek 
:Biblia iskola ’ szervezését, sem préséi 
téri kézikönyvet. 'Illatja ezt u presbúer- 
kepzó tarfolyam, 'fontosnak tartom 
azonban, hogy a Zsinat áltál az érvény 
ben levő egyházi törvényeinkről kiadott 

fü zetet minden presbiter ismerje meg. 
'Ez (egyen meg az- egyházközség irattá
rában. (jyúlesek alkalmával legyen ott 
az elnökló lelkésznél. 'Választási törve 
nyűnk £ÍŐ'-presbitert nem ismer, fi tu- 
(aszidsi bizottság presbitereket dl. pot- 
presbitereket javasol, fi presbitérium 
tagjainak létszáma minimum 4 fő, de 40 
főnél nagyobb ne (egyen, fi potpresbite 
rekszáma ennek 1/4 része.

fiz  utánpótlás megoldása az if júsá
gon keresztül történjék részben. Légijén 
a gyülekezetnek működő ifjúsága, akik 
összejövetelüket hetenkent tartjuk 
Szolgálatukkal reszt veszneka gyüleke
zet eleiében: ünnepi istentisztelet, sze- 
retetvendegsegeken szolgálatukkal 'Ve 
zelesúket az arra legérdemesebb ifjút 

htzjiik meg a presbiteri gyűlésekre. így 
jön leire kapcsolat a presbitérium es ij

címmel irt (apunknak dr. fazekas 'Mi 
haly nagykunsági területi szervezetünk 
elnöke, f i z  előrelátó keresztyén család 
mintájára agondturkpknak ú  felkéttke- 
sziteniuk egyhaz-kozseguket a teli idők
re, mert mi presbiterekésgondnokok 
egyetemlegesen vagyunk felelősek, amja- 
szentegyhazunk és gyülekezetünk jele 
néért es jövőjéért ,  ( ...) 'Vizsgáljuk meg 
mindenekelőtt egyházi épületeinket, 
nincsen e azokon olyan javitani való, 
amit még okvetlenül a té l előtt el kell 
végezni. 'Különösen fontos, hogy a csa
padékot, vizet távol tartsuk épületeink
tő l 'Hasonlóképpen nézzünk körül te 
métákértjeinkpen is. Mindenekelőtt ta
karítsuk össze a temetőkertel, jelöljük 
kja télén kjvagandó elöregedett fokát és

jóság között. ‘lőnenyűnk szerint fő  
gorulnokot csak két lelkész esetében kell 
választani. ‘Ez maradjon így törve 
nyunk szőrűit. 'Tiszteletbeli presbiterek 
kérdésé legyen minden gyülekezet egijeni 
kérdésé.

Ügyelnünk kel arra, neíugij túlszer- 
vezésünkkef vagy túladntínisztrála 
sunkkal a szolgalatot zó (falókat elri
asszuk! Dr. V ányi J e n ő

jelöljük, ki pótlásuk helyet: hova ülte 
tünk maja fáka t, hová bokrokat. 
'Karcagon ezeket a munkákat a presbi
térium vezetésével a gyülekezet tagjai 
végzik >1 hat midik őszi-téli feladatunk 
a presbiter, vagy gyülekezeti munkás 
képzés trvgszervezese., megindítása, (ti
losuk össze ennekpregranyit, tájékoz 
tássuk erről a gyülekezetét, és különös 
gonddal hívogassuk azokat, akiket 
1999. őszen majd be kívánunk válasz
tania presbitériumba. Látogassuk szor
galmasan a konfirmációra készülőkét es 
az előkészítő alkalmakon is vegyenek 
reszt presbiterek hogij a fiatalok mégis 
merjek őket, dl. ők a fiatalokat fejezi 
be levelet dr. fazekas Mihály a nagy
kunsági egyfráz.megyéből, Karcagról.

(Folytatás a 12 oldatról)

„Áldjad en telkem az Urat! "  ('/sóitár 104.1/

„ S e  félj, csak higgy!” (Lukács 8.50)
..Bélüljetek meg az Istennel,"'(2Kor 5,20)
„Megmarad a hit, a remény és a w r r t e l "  (1 Kor 13,13)
Vessünk véget a kin-rim-faragok diktatúrájának. Milyen hálásak lesznek a hozzátar

tozók, akik cgv-egy tetnetőlálogatásról nem elkeseredve, hanem Ige állal megvigaszta
lod va, megújulva érkeznek haza. Egy-cgy Ige az elhunyt hozzátartozó üzeneteként is 
értelmezhető

Egyházi temető .iz.álta! is reménység-sugárzó, ha néhány nagyobb igefeliratos tábla 
kerül elhelyezésre pl. cgv parcella sarkánál. FatébJám vésve, égetve kis védőtetővel el
látva Famunkához értő presbitet szolgálatként is készíthet ilyen táblát Vigasztaló szó 
ez a gyászolóknak olyankor, amikor egyedül küszködnek bánatukkal Így temetőink új 
ni valóságos cintcriummá. templommá válnak, melynek boltozata Klen kék ege

„Megboldogulm'\ azaz őrök toboldogságrn érkezni az tud. aki Jézus Krisztus által 
tud boldogan cint. S csak az tud boldogulni ez életben, aki tud orók íöboldogsagról!

p. »:

Ő S Z I  G O N D N O K I  G O N D O K
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SZÖVETSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
Ahogy bővül Szövetségünk munkája, 
úgy egyre több hír kívánkozik ebbe a ro
vatba Területi szervezeteinktől Is egyre 
több hírt kapunk, amelyeket a jövőben 
ebben a rovatban kívánunk megjelentet
ni F.zzcl ugyan ez a rovat kicsit bővebb 
lesz, nemcsak a szikár híreket közöljük. 
iie ugyanakkor több hely jut a lapban más 
cikkeknek

Augusztus

14. A Református Világszövetség 23. 
Nagygyűlése keretében, Debrecen
ben a Kölcsey Református Tanító
képző Főiskola épületében bemu
tatkozott Szövetségünk. A nagy
gyűlés helyszínein képes plakáto
kon is bemutatkozott, a küldöttek
nek röplapokat osztott, ennek a 
napnak az estéjén személyes talál
kozóra is hív ta az érdeklődőket. Az 
etilcklődók között tíz ország lelké
szei cs presbiterei voltak képvisel
ve. férfiak, mik egyaránt. A tíz or
szágból csak egy volt európai. Por
tugália. a többi ázsiai, afrikai cs 
dél-amerikni. Mind örömmel üd
vözölte Szövetségünk javaslatát. 
Iiogv a határokon túlnyúló presbi
teri kapcsolatokat építsük ki, sőt 
felvetődött egy Nemzetközi Pres
biteri Szövetség gondolata is. de 
egyelőre célszerűbbnek látszik a 
kétoldalú kapcsolatok felvétele. 
Szövetségünket az alkalmon az el
nök. a főtitkár és Szalui AvmV/el
nökségi tag képviselte.

28. Nagykőrösön n tüiskolai presbiteri 
képzés záróvizsgáján a Szövetség 
elnöke részt vett a vizsgabizottság
ban.

30. A Budapest ÍK'li cs a Délpesti Egy • 
házmegye bibli.nskolájön Gyálon. a 
missziói titkár cvengcIizAcíós szol
galatot végzett

Szeptember

I 5. közölt volt a szokásos országos 
prés biten konferencia 72 részív e- 
v övei a gyülckc/etépités témájáról 
A konferencián holland előadók is 
szolgáltak előadásokkal, de elő
adást tartott dr Baross Géza. dr. 
Németh Dávid. Sttmogyi / ‘éter, Io- 
má\ Bertalan, Kováé* Péter. Bács
kai Bálint. Szabó Dániel. Szénást 
Sándorné. Páski Lajos Az esti 
cvangelizáctókat I undor Gyula 
tartotta, a záró istentiszteleten Püs- 
ki Lajos szolgált.

7. Pákozdon volt presbiteri konferen
cia. amelyen az elnök is szolgált.

14. A Szövetség elnöke részt vett a fő
iskolai presbiteiképzés kibocsátó 
ünnepségen Nagykőrösön, ahol 
köszöntötte a végzetteket

15. Főtitkári értekezlet volt.
20. Veszprémben volt presbiteri konfe

rencia a veszprémi egyházmegye 
presbiterei számára, ahol mintegy 
hutvanan vettek részt Az alkalmon 
a főtitkár és a gazdasági bizottság 
vezetője, dr dudák Endn: szolgál
tak. a fóti, ill a helyi szolgálatte
vők között.

21. A zempléni területi szervezet tar
tott közgyűlést, ahol a megnöveke
dőit taglétszám következtében ki
bővítettek az elnökséget 
Ugyanezen napon Kistaresán volt 
prcsbiterkcp/ő konferencia a 
mátraaljai Iclkés/körhe tartozó 
gyülekezetek presbitereinek, ahol 
több mint százan vettek részi, köz
tük a főtitkár, ill. a gazdasági bi
zottság vezetője is.

25. A legszebb tcmpiomkeit pályázat 
elbírálása érdekében a hírálóbizott- 
ság Jászkiscrrc és Tiszaföldvárra 
látogatott

2Ó. A nagykunsága egyházmegyei terü
leti szervezet tartotta kó/gyülését 
Berekfürdőn. A közgyűlésen Torok 
Ede ny. lelkipásztor tartotta a beve
zető áhitulot. ill. mondott záróimát 
A közgyűlésen dr Fazekas Mihály 
tanott beszámolót a szervezet 
munkájáról, majd Bállá Tibor el
nök szólt a Szövetség egészének 
munkájáról, a legközelebbi tcen 
dókról A főtitkár a prcsbitcrkcpzés 
helyzetét, Vagy Lajos, a kerületi 
koordinációs bizottság tikára pedig 
a kerületi munkákat ismertette

Dogét Imre törökszentmiklósi fő- 
gondnok, országgyűlési képviselő, 
a keresztyen egységről, a közelgő 
országgyűlési választások előtti fe
ladatokról szólt

Október

S/ept. .tik
oké. 2 között rendezte .i Szövetség nem

zetközi presbiteri konferenciáját 
54 résztvevővel Berekfürdőn, a 
Megbékélés Házában A konferen
cián előadást tartott dr. Kálmán At
tila. a Zsinat nem-lelkészi elnöke. 
Nagy Ako\ az erdély i egyházkerü
let egyik tügondnoka. dr Hegedűs 
Lóránt a dunamelléki egyházkerü
let püspöke, Gönczi! Sándor, Nagy 
István dr Fml tus István levente, 
a főtitkár és beszámoltak többen is 
cgy-cgy egyházmegye presbitcr- 
képzéscról határokon innentől és 
túlról: a pápai, az cszak-pesti. a bu- 
dapest-déli, a zempléni, a debrece
ni egyházmegyéből, ill. az erdélyi, 
a kiralyhágómclléki egyházkerü
letből. a jugoszláviai református 
keresztyen egyházból, a kölni gyü
lekezetből. Az esti cvangéli/á- 
ciókat dr. Fekete Károly ny. teol 
tanár tartotta. .A záróistcntisztcleten 
é> úrvnesoraosztáson dr. B&tcskei 
Gusztáv püspök, a Zsinat Iclkcszi 
elnöke szolgált

3. Az elnökség Debrecenben, az
egyházmegye tanácstermében tar
totta ülései, amelyen u bevezető 
áhítatot Derenesényi István debre
ceni esperes tartotta

6. Szerkesztőbizottsági ülés volt,
amelyen a Presbiter 5. számát zár
ta le a bizottság

J

PRESBITER
,1 Magyar Relumúlur Presbiter. Szövetség t> valak* rdiSv/ak. kiadványa 

Megír i. mk . /  n v n  hal alkatommal A szr.ke»zlőbizotlN.l|t U g|ji: O .  Hodoljy r.ézd 
lh  (titoúk Zsigmond. IItgyi-fOstÖf tavin , f'jpo Vilmos, Várván XósvsfUUki LiizJó.
W m w  Wvm. rvélös Merkwziő: Békéig l»jos. felelős k adó: BjI/j Tibnt: Szeriu-Mldvég 
Magyar Keimmilio l’reunlcri Szövetség Irodája KWJ llt.sla|vs». Ráday a. 2H Telefon: 

Iá 02í»(i A lap a •• Mi i o»-m i;&:ríwn vagy telefonon is mig«ericfc:lheld. Az egyéni riőfi/r li’vl 
díj IreÜOIdre év. 300 n. külföldre u  vetőnk határos oo/.ix«kh.i) 5?6. 11 . európa é* a tenger 
entúl m ii qrs/agailu 101 Az i-Wizrtési rfij t u-Ur-n íi/rnheifl: .AVrgyar Református IVrshiteri 
Szövetség* BudapeU: szem élyeim l» hr-ti«lht-*ű Szövetségünk irodájában U fjan í Len 
oljit.is.it tm lga ló  azAim.l»»-.r/l.iZ •> kötrimeuel fogadjuk ,i K iipil-m edence  refozm.irus 
XyllM eXitn  és prestWériuma. nevetteti.’ KZSzr.lt .1 tyflOfZWvs Kit. nvnnv1.ii.lhan I i t.-IAs vezető 
Kiu.ír- i.abor  Kéziratot nros rVzmk n * K nem küldünk vissza így példány ára: 50. Ft.
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REFORMÁTUS EGYETEM
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Felsőfokú p resb iterképző  záróvizsga
A KGRF. Nagyköröst Tanítóképző Fő

iskola 199"? augusztus 28-án tartotta a 
felsőfokú presbiterképze-s záróvizsgáját 

A Magyar Református Presbitert Szö
vetség 1995 -ben tett átfogó javaslatot a 
református szakképzés rendjébe illeszke
dő felsőfokú presbiter képzésre. A poszt
graduális. képzés a KGRF. Nagykőrösi Ta
nítóképző Főiskoláján indult 1995 no
vemberében. kísérleti jelleggel. F speciá
lis képzés a presbitertársadalom melyen 
elkötelezett, cvangéli/ált, minimum kö
zépfokú iskolai végzettségű presbiterei
nek képzési formája volt, mely magas-

szmtű. a presbiter hivatás igényes gyü
lekezeti szolgálatot tekintve hatékony és 
elkötelezett ellátását teszi lehetővé, főis
kolai fokú teológiai cs társadalomismere
tek nyújtásával

A képzési tematika alapos kidolgozá
sát u Főiskola készítette el kétéves idő
szakra. tnmeszteri rendszerben, tnmesz- 
terenkent 2-3 egész napos konzultációval 
kombinált egyem tanulásai és csoport
munkával

Az első év alapos bibliaismcrctcket 
(G- cs Újszövetség), egyháztörtcnelmct. 
pszichológiát (embertant), egyházi éne

ket, dogmatikát, etikát, egyházismeretet, 
cgyházicormányzást tartalmazott. A máso
dik cv a spccializáció éve volt. presbitert 
ismeretekkel, valláss/.ocinlúgiávai. gaz
dasági. műszaki, társadalmi, jogi. szociá
lis. ellátási ismeretekkel, gyülckezctépi- 
tésscl. diakóniával. bibliakörvczctcssel. 
lelkigondozói cs egyházi menedzselési is
meretekkel.

A tanulmányi idő szakdolgozat készí
tésével zárult. A záróvizsgát 11 presbiter 
telte le szép eredménnyel, ami azt bizo
nyította, hogy a résztvevők alapos cs el
mélyült munkával készültek tanulmánya
ik befejezésén. A képzési forma egyértel
műen bizonyította, hogy a jövő egyházá
nak építésében a presbitérium megújítása 
alapvető fontosságú, ezért feltétlenül 
szükséges a képzési forma további folyta
tása mondotta értékelésében Nagy Ist
ván főigazgató.

A tanfolyam vezető tanára, dr Fruttus 
István Levente az érdemjegyek ismerte
tése után szeretettel köszönt el a végzett 
presbiterektől, utalva arra, hogy bár a jogi 
kőtelek lezárult, a testvéri kapcsolat 
mindörökre megmaradt. Ralin Tibor vizs
gaelnök. a Presbiteri Szövetség elnöke 
záróáhitalában megható szavakkal emlé
kezett vissza a kezdésre, majd Isten iránti 
hálával kívánt sok áldást a presbiterek 
munkájára, odahaza gyülekezeteikben.

Nekünk akik c képzésben részt vet
tünk mindenekelőtt hitmclviicst cs test
véri közösseget jelenten az eltelt két esz
tendő. Kaptuk az Isten Igéje utáni vágya
kozást. az evangélium hirdetésének kész
séget. u masok iránti szerctetet. és része 
sci lehettünk a testven közösség bátorítá
sának. buzdításának, egymás szolgálatú 
nuk. az imádság megtartó erejének

Mindezért legyen Istené a dicsőség!

Hana (iábor

ŐSSZEL
Atyám, ű te kezed soha el nem/árad
Telerakta megint gyümölccsel a fákat.
Szöllőtőrc Jurtát
Szép sorjába fűzött
Ki ne magasztalná isteni munkádat.1

Mennyei jóságod bőségé1! kitárja. 
Hegy-völgy az emberek gazdag éléstára 
Áldás mosolyog ránk.
Felvidámül orcánk.
Édesen legyintt az örömnek szárnya

Porszem vagyok én csak ezen a világon. 
De keg\ elmed érzem, nagyságodat látom. 
Dicsérve dicsérlek.
Mindig, amíg elek. .
Fejemet meghajtva, szent nevedet áldom

Pósa Lajos


