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I. A gyülekezet vezetése nem választható 
el ti Szent Leiektől

Ennek a/  Írásnak a / a célja, hogy fel
hívja a figyelmes a Szent Leiekre.'a 
Szentháromság Isten harmadik szemé
lyére. meri presbiteri határozatok szület
nek a Szent Leiekért való könyörgés nél
kül. a Lelek vezetésébe vetett hit nélkül. 
Pedig mikor Jézus a tanítványokat elkül
di. akkor vezetőnek a Szent Lelket adja 
nekik (Jn 20. 21 22) Amikor már Jézus 
nincs a Földön, a Szent Lélek képviseli 
Őt. A Jelenések könyve hét levelét a meg- 
dicsóült Krisztus diktálja, mégis négyszer 
hangzik ..Akinek van lüle a hallásra, 
hallja, mit mond a Lélek a gyülekezet
nek” <2.7; 11.17; 2,22). Krisztus a Lélek 
által beszel a gyülekezethez. Krisztus 
visszajóvcicléig a Lélek az ó  helytartója a 
Földön. Nem lehet a gyülekezet vezetésé
nek olyan eseménye, ami a l-élek nélkül 
történhetne. Minden gyülekezetben lévő 
vezetőnek, presbiternek válaszolnia kell 
ami a kérdésre, hogy a Szent Lelek által 
vezetett vezetö-e? Mert a gyülekezet ve
zetése alapvetően nem gazdasági, techni
kai kérdés, hanem hitkérdés cs mint ilyen, 
a Szentháromság Isten iránti engedelmes
ség  kérdése.

A Szent Lélek viszont az Igének a 
Lelke, az. Ige által kormányoz, úgy. hogy 
Jézus Igéjét közli; „az enyémből vesz és 
megjelenti nektek” (Jn 16.14). Ezért 
minden gyülekezeti vezetésnek válaszol
nia kell arra. hogy az Ige szerint vezet-e, 
hogy intézkedései cs határozatai megfe- 
ielnck-c uz Igének. De ha a bibliai Igék

értelmet keressük, nem szabad megfe- 
Icjtkcznünk arról, hogy a betű megöl, a 
Lélek megelevenít. A Szent Lélek által 
érthetjük meg a Bibliából, hogy mi MA 
az Isten akarata. Isten Szent Leikéért kö
nyörögve minden nap olvasni a Bibliát, 
azt úgy hívják: istenleletem. Itt persze 
felvetődik a presbiterek tsienfélclinértek 
a kérdése

2. A vezetés célja
Itt Iáim kell. hogy a gyülekezet úton 

van Úton van, méghozzá Krisztus ítélő 
széke fele. „Mert nekünk mindnyájunk
nak meg kell jelennünk Krisztus itc'ő szé
ke előtt" <2 Kor 5.10) F felé van úton a 
gyülekezet a számadás felé. Ha egy lel
kész. vagy egy gyülekezet elveszíti i% 
szem elől a vezetésnek ezt a célját, a gy ü
lekezet akkor is e cél felé halad Ha egy

egész egyház tagadja is ezt a jövendői, az 
egyház élete akkor is erre a jövőre irá
nyul Az egyház vándorol, nincs itt mara
dandó városa. Izrael pusztai vándorlása 
előképe annak, hogy Isten népe vándorol 
az ú j ég és új töld felé.

A vezetés fő feladata őrködni azon, 
hogy a nép előre haladjon, nehogy vissza
térjen az egyiptomi húsos fazekakhoz, 
vagy heletcmetkezzcn a pusztába. .4 gyü
lekezet vezetése azt jelenti: a gyülekezetei 
vezetni a: ellövendő felé. az emberek útját 
egyengetni az Úr fele.

3. A Létek ajándékokat és feladatokat ad
A kegyelem a Szent I élek felől nézve 

azt jelenti, hogy Ő különböző lelki aján
dékokat osztogat minden presbiternek, 
minden gyülekezeti tagnak a gyülekezel 
építésére fontos lenne, hogy minden 
presbiter tanulmányozná és komolyan 
venné Pál apostolnak * Kori múltbeliekhez 
irt első levelének 12-ik részét.

A Lélektől kapott feladatok egyik fő 
iránya a világ felé mutat A Lélek küldi a 
tanítványokat ,i világba A másik bibliai 
irat, amit tanulmányozni kellene, az 
Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 
ahol az ajtók megnyílnak, Péter Komé- 
Euszhoz küldetik, Antiochiában megpa
rancsolni a l élek, hogy Pált cs Barnabást 
küldjék cl pogány missziót folytatni A 
I élek kifelé vezet Magunktól elfordítva a 
világ fele fordít. Mi vagyunk a I öld sója! 
A küldetés mindent átfogó, átfogja mn-

{Folytatás a 2. oldalonI
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(Folytatói az I. oldalról)

dcm korunk minden felvetődő kérdést. A 
gyülekezel világba való küldetése azt je
lenti. hogy a vezetés nem csak a belső kér 
Jetekkel foglalkozik

A Leiektől kapott feladatok másik fő 
iránya a gyülekezet felé mutat A Szent 
Lelek az összegyűjtés I elke, a / egység 
Lelke. A világhoz való küldetésből követ
kezik a mindig újbóli ósszegyiUekczes A 
gyülekezeti tagokat a Lelek itt tanítja, erő
síti. innen küldi ki A templomkcuilók 
azon mondása, hogy otthon is lehet imád
kozni. azt fejezi ki. hogy semmit nem 
értenek u Krisztus népéhez és ezen kérész 
tül az Istenhez tartozás lényegéből. A pres
biter feladata: Összefogni a gyülekezet ak 
li\ részének az erőit, segítem  a lelkészt 
összegyűjteni a gyülekezel passzív tagjait

Gyakorlati kénlések

Ebből a szempontból három kérdésre 
kell választ keresnünk: Hogyan kellene 
kinéznie annak a gyülekezeti vezetésnek, 
amelyik hisz a Szent Lélek vezetésében? 
Melyek azok az ckávolitandó akadályok, 
melyek gátolják a Szent Lelek munkáját? 
Mit kell tenni, ha a Szent Lélckert való 
kónyórgést valóban komolyan vesszük?

/. Ha a Szent Léiéi, vezeti a gndekeze  
tel. akkor a presbitériumnak Isten Igéjén 
kell tájékozódnia A presbiteri gy űlés ele
jén áhítatot szoktak tartani. Aztán a gyű
lés folyamán felteszik .1 kérdést. „Hogy 
csinálják ezt mus gyülekezetek?" Mit 
mond a másik falu? Mennyien fizetnek 
cgyházfenntartói járulékot? Lzckkcl a 
dolgokkal húcsúzásra késztetik 1 1 Szent 
Lelket, m elyén talán a gyűlés elején 
olyan szépen imádkoztak, l'chát nem arról 
van szó. hogy hosszabb áhítatot kell torta 
ni. hanem arról, hogy a gyülekezeti elet 
különböző kérdéseire Klen Igéjéből kell 
választ keresni. Az Ige magyarázatának 
lelke, a Szent Lélek, pont az anyagi lehe
tőségek területen akar szóhoz jutni. De 
ahol Ót nem hagyják szóhoz jutni, ott Ól 
elűzik. A presbitériumnak az Igére figyel
ve kell dolgoznia Ahol a presbitérium le
mond arról, hogy a gyülekezet kérdéseit 
lelki alapokon beszelje meg, ott lemond a 
Szent Léiek vezetéséről fapusztalható. 
hogy a presbitérium technikai-építkezési 
dolgokat hamarabb megold, mint hogy a 
gyülekezeti elet kérdésen az Igére figyel
ve feldolgozza <R Bohrén ..D em  H'orte 
b igén  " c. munkáin alapján fordította és 
irta l argu Zsolt.)

Gyülekezeti kisszótár

Az elnevezés a keresztény cs a keresztyen szóhasználat része. Ahogyan az egyház 
Krisztus leste, úgy a gyülekezetek Krisztus testének, illetőleg az egyháznak a sejtjei Az 
egyházon belül n teljes egész nélkülözhetetlen részeit a gyülekezetek alkotják

A gyülekezet kifejezés mcglcSclőjc az (testamentumban a héber ka hal. ami eredeti
leg istentiszteletre hívást, katonai szolgálatra vagy törvényszékre idézést jelentett. A 
megnevezés mindig olyan hivatalos aktust jelölt, ami Izraelben szentnek számított.

Az « 'elesni a gyülekezet szó görög megfelelője. Eredetileg a megválasztott népkép
viselők politikai jellegű üléseinek megnevezésére szolgált. Újszövetségi jelentése: Isten 
elhívásának engedelmesen eleget tevő emberek csoportja, istentiszteleti közösség.

A gyülekezet létrejöttének a'iupja és oka Isten tette, megbékélése az emberrel Jézus 
Krisztus személyén keresztül. Lgy gyülekezet addig jogosult c megnevezés viselésére, 
amíg a fenti alapokon nyugszik. A  gyülekezetek létjogosultságának kiindulási alapja Jé
zus a ío viszonyulás! formát: pásztor cs nyuj. mester és tanítványa!.

Jézus nélkül a gyülekezet nem felel meg c meghatározásnak, a neve nem gyülekezet, 
hanem m is jellegű, emberi kezdeményezés eredményeként létrejött csoportosulás vagy 
szerv ezet (érdekvédelmi, szabadidős stb I A gyülekezet nem emberi elhatározásból, ha
nem Isten hívására, parancsára és a Szentlélek hutására jön létre. Ebből következően 
nem kötődik sem szociológiához, sem statisztikához

Gyülekezetei krisztuskovető világiak alkotnak Azon személyek, akik újjászülettek Jé
zus Knsztusbun. kcrcsztségcn és vagy hiten keresztül Isten házának építőköveivé, az egy
ház missziói lelkületű, aktív tagjává váltak A gyülekezetét ulkotó közösség tagjai egyéni 
adottságaikkal, képessegeikkel és kegyelmi ajándékaikkal segítik egymást, és ezzel pár
huzamosan a világban is tevékenykednek. A gyülekezetek a v ilág fényessége, a Föld sója. 
a hegyen épült város jelleget létükkel cs tevékenységükkel hangsúlyozzák (Ml 5,13 ló)

Azonos időpontban és elérhető távolságban élő emberek közössege alkot gyülekeze
tét Az I >szövetségben a zsidókeresztyenek közössége jeruzsálcmi gyülekezetként is
mén Pál apostol idején a Földközi-tenger térségében megjelenő hellén gyülekezeti 
struktúra már eltért ezen ósgyülckczctcktól.

A pietizmus térhódításával a templomi istentisztelet tartása mellett megjelentek a 
gyülekezeten belüli kisközösségek Az istentiszteleteken rendszeresen résztvevők közül 
nchánvan a saját otthonukban is találkoztak tapsaikkal, ahol ki-ki adottságainak megfe
lelően osztotta meg hitbeli ismereteit és tapasztalatait a jelenlévőkkel Bibliai alapja az 
ApCscl 2.46. ApCsel 5.42 és ApCsel 20.20 versei

Előnyei:
• Szinte családias légkörben imádkozással, énekléssel egybekötve folytatható bibliai 

alapú, kötetlen eszmecsere hitbeli kérdésekről, tapasztalatokról és mindennapi al
kalmazásukról

• Laikusok, világiak bevonása a gyülekezeti életbe és a gyülekezeti munkába, pcldu- 
adás a sokoldalú önkéntes közreműködésre

• Egymás jobb megismerése mellett fokozatosan kialakuló kölcsönös teherviselés és 
lelki tanácsadás, aminek kezdeti formája e kisközösségi kezdeményezésből fejlőd
hetett ki.

A gyülekezetek újabb és újabb kisközösségeket hoztak létre, majd egyre bővülve 
újabb gyülekezeteket, miáltal a világban az egyházi jelenlét szerteágazóvá vált Szinte 
settos/tódásszcrücn szaporodtak és szaporodnak ma is a gyülekezetek és a kisközössé
gek. Szaporodásuk egy aránt betudható . 1  missziói parancs <Mt 28.19 20) folyamatos 
megvalósulásának és u közvetlenebb emberi, testvéri kapcsolat iránti vágyakozásnak

Különböző nemű. korú és különféle végzettségű egyének alkotják a gyülekezeteket 
Meghatározó elemük a missziói lelkűiét elvárása és a gyúickczetépités szem előtt tartá
sa Az ifjabb nemzedékek bevonásáról a missziói parancs értelmében egy gyülekezet 
sem feledkezhet meg. Több virágzó gyülekezet kínál szabadidős elfoglaltságot a fiata
loknak. segítve beilleszkedésüket a közösségbe cs a közösségi életbe. Ma az egyházi 
építkezések korszerűsödésével gyülekezeti központokban, többfunkciós gyülekezeti 
termekben sokrétű tevékenység folytatható érdeklődési kör. nemek vagy korcsoportok 
szerinti megoszlásban (énekkar, iljúsagt bibliakor, senior klub). A lehetőségek bővítésé
re az. egyházi iskolák délutáni és esti kihasználtsága is jótékony hatással lehet (kompu
terkurzus. sportolási kínálat).

Alapjaiban ugyan azonos u gyülekezetek célja egyéni bizonyságtétel és közösségi 
szolgálat - . de a gyülekezetei alkotó hívek kezdeményezései, adottsága* és egyénisége 
alapján a szolgálatnál eltérő sorrendet állíthatnak fel. Fnől válnak scjtszerúcn egymáshoz 
illeszkedővé, egymást kiegészítővé és egyhen sokszínűvé.

9  in tér Silvia
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Pünkösd neve és története

A magyar pünkösd  szó a görög peri 
tekoszte (hemera) = ötvenedik (nap) ma
gyar fülnek kedvesebb hangzású formá
ja A német Pfingsten  v /ó  ugyancsak a 
pcntckosztc-ből ered Az ünnep neve - 
ahogyan azt már az Izrael ünnepei c. fe
jezetben láttuk azt jelzi, hogy hús vét • 
hoz az 50. napon van.

A pünkösd -  amely eredetileg az ara
tás, ill a törvényadás ünnepe az U S / 
ben többször crnlittetik (ApCsel 2,1: 
20.16: lK.or 16,8). A nemet hittudományi 
Lexikon (RGG) szerint az ősegyház elő
ször a pentekoszté  kifejezést az egész, 
hűsvcttól pünkösdig terjedő időszakra al
kalmazta. $ ebben az ürömidőben tilos 
volt a böjt, térdelés helyett állva imádkoz
tak. s az istentiszteleteken zengett a 
nagyböjtben elnémult halleluja A 4 
században bontakozott ki az. ApCsel 2 
eseményének megfelelően a Szentlélek 
külön ünnepe Mint ilyet említi már Kr. u. 
305-ben az elvirat zsinat egyik kánonja, 
így lett hamarosan az egyház harmadik 
fóúnnepe, azaz vigíliával készültek rá. 
nyolcaddal ünnepeltek, ünnepélyes ke
resztelési alkalommá tettek. Növekvő je
lentősegét mutatják az általunk is éne
kelt -  középkori himnuszok; „Veni. Sanete 
Spintus1' (370,1 új 251.1 >; és Hrabanux 
Mumus (776-856), a „Magister Germa- 
mac" cimmcl kitüntetett mainzi érsek 
éneke; ..Veni. Creator Spiritus!" 1 373 -  új 
252).

Az első pünkösd kiábrázolja egyfelől 
a Szentlélek eszközöket tesz alkalmatos
sá. lát cl feladatokkal cs a hozzájuk szük
séges erővel; másfelől bűnbánatra és hitre 
visz, újjászúl és engedelmességben járat. 
3000 tőből állt a Feltámadott első gyüle
kezete Méltán mondják a pünkösdöt 
egyház S7úletésnapjá”-nak.

Pünkösdi jelképek év szokások

A Szentlélek jelképe a galamb (Mk 1,10). 
amelyet református szószékek fölött is 
láthatunk. Angelus Silesius hosszú költe
ményben vanálja c hasonlatot. íme. az in
dítás:

Tudjuk
pünkösdről?

le  drága Lélek, szép Galamb.
Ki Hl vagy köziünk most alant 
Aty ánk és F ia Lelke.
Szívből magasztal ajaka/n.
És hálál mondok boldogan 
Trónodnál térdepelve.
Óh, drága Lélek, szép Galamb, 
idd, hogv örökre áldjalak!

balin t Sándor pedig református pün
kösdi köszöntőt közöl egy XVH1. század
beli halasi kéziratból:

Régen a SVn- galambja.
Hogy megszűnt o vízözön habja 
Bárkának ne lenne rabja.
Zöld ágat vitt /** ó szája.
Én is azért mint zöld ággal, 
tíéköszönök hozsannával:
Legyen az Isten e házzal'

A középkori egyház külsőképpen is 
próbálta megjeleníteni a Szentlélek érke
zései. Az istentiszteleten harsonákat fiij
u k  meg a pünkösdi szélzúgás kifejezésé
re, volt, ahol galambot engedtek szaba
don. sok helyt a templom padlásáról 
vagy u karzatról -  meggyújtott csóvát en
gedtek le a lángnyclvck kiabrázolására 
ífczt a nemcsak veszélyes, hanem füstöt- 
pcmyét szóró „illusztrációt" később ró
zsaszirmokkal helyettesítették.) li gyer
mekded lelemények helyett ma mar csak 
a piros liturgikus szin utal arra, hogy „pi
ros pünkösd napján” vagyunk

A magyar Alföldén regi, szép szokás 
volt a púnkősdölés. .A  pünkösdnek jeles 
napján" <374 -  új 242) leánycsoporlok 
járták a házakat, legkisebb társnőjükkel, a 
„pünkösdi királynéival. Kodály Zoltán 
és Szokolav Sándor pünkúsdölói e régi 
hagyományt dolgozzák f e l

Ugy anígy a pünkösdi király-választás 
a falu legényeinek vetélkedője volt: ki a 
legügyesebb a lóháton, játékban, birkó
zásban. (Izgalmas leírását találjuk Jókai 
.Mór „Lgy magyar nábob" c regénye 
Vili fejezetében.I Mivel a győztes dicső
sége cgv évig (unott, innét ered a szólás: 
„Rövid, mint a pünkösdi királyság".

Modem korunkban fenyeget e harma
dik föünncp jelentőségének elhalványodá-

sa. Félő. hogy majális, kirándulás, lenné 
szeljArás lesz csak belőle Isten népének 
tudnia kell, hogy az

I Idolt szép Pünkösdnek gyönyörű ideje

szinten „Isten kegyelméből" való (Balassi 
Bálint Borivóknak való), a tavasz, a vi
rágzás. a szépség mind a Szentlélek mun
kája (Zsolt 104,30): ugyanakkor nem fe
ledheti cl. hogy a Lélek nemcsak a termé- 
szelet, hanem az emberi szivet is újjá 
akarja tenni.

Szénást Sándor

Lélegezz
hennem Szentlélek, hogy 
szen tü lgondotkozza  m.
Vezess engem Szen t (élek fagy  
s ze n tü l cselekedjem.
Vonj engem Szentlélek, hogy 
sze n tü l szeressek.- 
‘Erősíts engem Szentietek, hogy 
ami szen t, arra vigyázzak: 
Ő rizz engem Szentietek, hogy 
soha e l ne vesszek-

idugustimis

Isten Szentlelke
bennünk lako/ásának a tudata a 
legtisztább és legpára tlanabb  
öröm forrásává válik, am ire az 
emberi szív valaha is képes lehet. 
Az öröm szava úgy vonul keresz
tül a /  Újszövetségen, m int örök 
visszatérő refrain. A nnyira, hogy 
szinte a /t  lehetne m ondani: Isten 
az Újszövetség szerint öröm által 
akar üdvözíteni.

Stanley Jones
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18. P re sb ite r i k on feren cia  
D unam elléken-Pécs

A konferencia rendezését április 4-én Pé
csett az indokolta, hogy a város viszonylag 
mind Horvátországhoz, mind pedig a Vaj
dasághoz közel van. így a konferencián 
kedves vendégeket üdvözölhettünk Gvíc- 
Szemesl Ufvún-l, a Jugoszláviai Reformá
tus Keresztyén Egyház püspökét, dr Bor
dás László országos főgondnokot. Csáti 
Szabó Lajos*. a Horvátországi Református 
F.gyha/ esperesét Aostó-ról! A konferena 
ón részt vett és Igét hirdetett dr Hegedűs 
Lóránt, dunarnelléki püspök.

A konferencián ötszáz résztvevő gyűlt 
össze az egyházkerület minden részéből

A presbiteri konferencián Hóka And
rás. a Baranyai Református Egyházme
gye esperese tartott megnyitó áhítatot a 
Mózes l Könyve 16,20 verve alapján.

Balta Ttlntr, a Presbiteri Szövetség el
nöke megnyitójában azért adón hálát Is
tennek. hogy e konferencián immár jelen 
lehetnek a sokat szenvedőn Délvidék (Ha 
ranya-hároms/iig, Szlavónia. Vajdaság) 
küldöttet is! Örömet fejezte ki, hogy a 
Dunamclléken már minden egyházme
gyében van a Presbiteri Szövetségnek te
rületi szervezete. A konferencia két fontos 
kérdéssel kívánt foglalkozni 3 jövő évi 
presbiteri választásokkal, a presbiteri 
utánpótlással, valamint a délvidéki testvé
reinkkel való együttműködéssel' A konfe
renciát köszöntötte Vaut Emil a Pécs Ucl- 
városi Református Egyházközség gond
noka is!

Dr Ritix'ik Zsigmond. a Presbiteri Szö
vetség elnökségi tagja, a Bodapest-KAlvin 
téri Református Egyházközség gondnoka 
„Presbiter, presbiter utánpótlás, t/júság" 
címmel tartott előadást! A presbiteri szol
gálatnak van egyidejűség} vonása. Lelki
leg is azonosulunk velük a szolgálatban* 
A presbiteri szolgálat másik fontos voná
sa: az egymásutániság Tudjuk-c. mikor 
kell helyünket utódainknak átadni? Ha a 
kettőt nem tudjuk dinamikusan szemléim, 
akkor valóban megöregedtünk ‘

Kinek t% .idiuk át helyűnket? Az esedé
kes tisztújitás a jövő évben csak egy külső 
jel, ezt lelki tartalommal kell megtölteni' 
Lehet egy rövidebb. minimális cél is: kik 
azok. akiket meg lehet szólítani 3 presbi
teri szolgálatra, de távlatilag elérendő cél 
tudatosan választani presbitereinket, ezért 
is nélkülözhetetlen a presbiterek képzésé'

A presbiteri utánpótlás egyik fontos 
forrása lehet a Rejormátus Egyetemi Gyű- 
lekezet. amely ivek életéről Tarr Zoltán lel
kipásztor számolt be két egyetemista 
prcsbitcrtársával együtt Az egyetemi 
gyülekezet diák-hallgatói presbitériuma 
immár három éve működik. 18 tagja van. 
az ország minden részéből Az egyetemis
ta ifjúság körében volt már evangelizációs 
alkalom is. amelyre nemcsak a hallgatók, 
hanem a tanárok is eljöttek. A konferencia 
rendezésével cgyidőben presbiteri hétvé
gét is tartanak

Nem csak az egy etemen, hanem már j  
középiskolában is működhet diák-presbi- 
tórium '. Konkrétan a Pécsi Református 
Gimnáziumban került sor ennek megala
kítására. amelyről 117ttner Márton diak- 
prcsbiler számolt be. A diák-presbitérium 
voltaképpen a más iskolákban működő 
diák-önkormányzatoknak felel meg. 3 di- 
ák-prcsbiténum tagjai önálló feladatokat 
kapnak és oldanak meg.

A konferencia délelőtti felének megha
ló pillanatai, percei voltak, amikor a dél
vidéki református testvérek képviseleté
ben C seteSzem esi István püspök emelke
dett szólásra, A Jugoszláviai Református 
Keresztyén Egyház a korábbi jugoszláv 
tagköztársaságok függetlenné válása után 
több testre hasadt szét. így megalakult a 
Horvátországi Református Egyház, vala
mint Szlovéniában is élnek magyar anya
nyelvű reformátusok.

A püspök Jakab levele alapján hangsú
lyozta ne legyünk személyválogatók! 
Csáti Szabó Lajos a Haranya-háromszóg 
reformátusainak üdvözletét hozta. Na
gyon megfogylak, de van újra reményük- 
az életre, van maradék, amciy az ősök 
munkáját tovább folytatja

A baranyai háromszögben ciö testvé
rek többek között nagyon ni vannak szo
rulva hitoktatási könyvekre, anyagokra. 
hí írnél vi tő kiadványokra. Dr. Ritoók Pál, a 
Prcsbucn Szövetség főtitkára a vajdasági 
testvéri kapcsolat kiépítéséről szólott. Ké
szen kell állnunk, hogy ha majd eljön az 
ideje, fizikailag is segítséget nyújtsunk a 
lerombolt falvak, templomok felépítésé
ben. Kéne: délvidéki, horvátországi test
véreink fogalmazzuk meg. mi az a támo
gatás. segitség. amelyet református egy
házunk. presbitereink nyújtani tudnak?

A presbiteri konferencia ezek után cso
portos beszélgetésekben  folytatódott 
Megfogalmazódott: mi is a presbiteri lii 
vatás. Le kell tenni a meggyökercscdctt 
szokásokat, a presbiteri szolgálatnak va
lódi tartalommal kell megtelnie.

A konferencia záró úrvacsora osztásos 
istentiszteletén oz Igét Dr. Hegedűs Ló
ránt püspök hirdette a János közönséges 
II levele 9. verse alapján

A püspök igehirdetésében háromfajta 
presbiterről szólott, a belépő, a félrelépő, 
valamint a lépést tartó presbiterről

A belépő presbiterről elmondta: nem 
születünk bele a Krisztus tudományába, ha
nem mindannyiunknak újjá kell születnünk!

A belépő presbiter nagy kérdése: szol
gálatát ideigv*lónak, ideiglenesnek tckin- 
ti-e, avagy szolgálatát valóban Isten Lelke 
segítségével kívánja végezni? Van Jé In-lé 
l»> presbiter is! Igen nagy baj. ha Jézus 
életünkben a második helyre kerül! Aki 
félrelép, úgy vélt, hogy Jézus elé kivan 
vágni, mén többre tartju magát.

Az igazi hivatást a lépést tarló presbiter 
tudja valóban betölteni Ha szolgálatainkat 
vaSóban hittel vállaljuk, akkor lehetünk Is
tennek tetsző -  lépést tarló presbiterré!

A püspök igehirdetése után az ötszáz 
testvérből álló konferencia egy szívvel 
és lélekkel vett részt az űrvacsorai szent 
közösségben! Zárszavában Hulla Tibor, » 
Presbiteri Szövetség elnöke egyházunk, 
presbitériumaink megújulása mellen teti 
hitet!

holosváry Bálint

S z e n t lé le k  n é lk ü l
„Szentlélek nélkül távolt a :  Isten. ’ 
Krisztus a múlté, az Evangélium holt 
bt'tű, az Egyház egyszerű szervezet, 
a tekintély uralkodás, a misszió pro-

I
paganda. az Istentisztelet emlékek 
felidézése és a keresztyén cselekvés H 
rabszolgamorál.

De Őbenne, a kozmosz fé lé iévé - - 
nedik, cs nyögve szüli az Országot, a 
feltámadott Krisztus itt van, az Evan
gélium életerő, az Egyház szenthá
romságot közösség, a tekintély sza
badító szolgálat, a misszió pun
kösd. “

(Uppxatai jelentés I96B Gén/) i
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Presbiteri konferencia BogyiszlónA p resb ite ri közgyűlés
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Szerelek olyan helyen lenni, ahol a :  Úr 
ügyéről van szó. ahol sok kedves atyafi 
gyűl össze Szeretek Budapestre menni 
évem é 2 ? alkalommal A  február 2#-i 
presbiteri közgyűlés pont ilyen voh

Bevezetőként hallanunk egy ‘gén érté
kes szolgálata! u l dr Fekete Károly pro
fesszortól. és üzenetéből csak egyet eme
lek k i (lehetne tizet is), a presbiternek hit- 
vallás-erősnek kell lenni, nemcsak hinni, 
tudni is kell Jézusról.

Bulla l'ibor az egyéniségének megléte 
lóén szelíd, kedves szavakkal üdvözölte a 
megjelenteket, és buzdította a  további jó  
munkára, az eredményes tanácskozásra 

l ) r  Boross Géza teológiai tanár A 
presbner feladata a gyülekezetben címmel 
tartott előadása élményszámba ment Is
mét kiemelek egy  üzenetet Sem  mindegy, 
hogy an néz ki templomunk, parókiánk, is 
kolánk. minden presbiter kötelessége és 
felelőssége ezek gondozása, ápolása, a 
presbiternek fontos szerepe van a gviiie- 
kezet építésében is.

Felesleges volt új főtitkári választani, de 
a törvény az törv ény, a szabály az szabály, 
lejárt a mandátum. Miért volt felesleges!  
Mert a'r. Riloók Pál helyett jobbat, lelkeseb
bet nem is találnánk, így nem véletlen, hogy 
ö a régt-üj főtitkár Adjon Isten sok erőt 
bölcsességet további munkájához

A további előadásokból, hozzászólá- 
so kM l sokat tanultunk, tanulhattunk: 
Hton vagvunk . a presbiterek továbbkép
zése nagyon fontos., vajha hideg volnál 
vagy hév ne halálosan fogyatkozó nép 
legyünk... a református egy ház ne legyen 
múzeum -egyház...

Kedves dolog a: is. hogy nekünk vidé
kieknek annyi szép. jó  könyvet, lapot. Bib 
hát ajánlottak és árultak Vettem is egy új 
fordítású Újszövetséget és Zsoltáruk Bib
liát. és az előoldalán aláírattam Ritoók 
Pállal. Halta Tiborral. Judák Endrével, 
hogy ők (is) nem csak a szívemben, hanem 
aláírásukkal is legyenek nálam

Elismeréssel kell szólni a Presbiter cí
mű lapról, amelyik színvonalas, sokrétű 
táfékozlatáxt ad  szántunkra. Sokun nem is 
tudják, hogy miiven erőfeszítésbe keríti 
egy-egy lapszám összehozása.

Végül köszönetét kell mondanunk a 
Presbiteri Szövetség vezetőinek, akik évek 
óta szorgalmas, lelkes, szép munkái véggz 
lek és végeznek. Adjon az Űr sok erőt, hitel 
további munkájukhoz

Szeles Lajos

Harangzúgás fogadta április 25-én a Tol
na megyei Bogyiszlóit a közel 150 me
gyebeli presbitert

Szemetei László esperes kezdő áhítatát a 
Fii 4.4 alapján tartotta; „örüljetek az Úrban 
mindenkor, ismét mondom, örüljetek’” 

„Úgy ragyogjon n ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák jócselekcdc 
telteket, cs dicsérjék a li mennyei Atyáto
kat*' Köszöntötte a jelenlevőket Farkas 
Sándor, a Szövetség megyei elnöke, és a 
helyi presbitérium főgundnok-helyettese, 
majd megnyitotta a konferenciát.

Részt vett. és előadást tartott a Presbi 
téri Szövetség tevékenységéről a Szövet
ség elnöke. Balta Tibor

.. Tévtanitások az óvgyházban"  cím 
mel előadást tartóit Szálát Géza lelkész

Nagy figyelem kísérte a ..Presbiter 
családja, otthona  " cimü előadást. Ráez 
Józse f lelkésztől.

Nagy János debreceni tanár sajat ver
sével mutatkozott be.

A bőséges ebéd után a jelenlevők 3 
löszre válva, csoportos beszélgetések tor
májában a „Presbiterek hely zete fiatalok 
bevonása női presbiter - a prcsbiicrck cs 
a lelkész kapcsolata” címszók alatt őszinte 
véleményeket mondtak cl egymásnak.

A befejező áhítatot a helyi lelkész. 
Suhai laijos a 133. Zsoltár alapián végezte

A jó hangulatú, nagyon sok énekléssel 
együtt eltöltött napot ebben az évben, a 
megyében még két helyen kívánja a Szö
vetség megismételni.

Farkas Sándor

G o n d n o k i Konferencia u tán

T e re m tsü n k  leh ető ség et a m egerősöd ésre!

Március hónapban rendezte gondnoki kontcrcnciáii a Dunámul) Református Fgyházke 
rület Balatontüreden. Fzck egyiken vettem reszt 12-től 14-tg.

Az előadások utáni közvetlen beszélgetéseken mentit fel egy mindnyájunkat, a Ma
gyar Református Egvházat érintő gond Pontosan és érthetően fogalmazza meg az 1967 
évi III. TC. cs VHU. 16. § < I) pontja:

„A gyülekezetek lelkészet egyben a Magyarország) Református F.gyház lelkészei :s. 
Így a íclkészi állás betöltése a Magyarországi Református Egyház és a gyülekezetek 
egy etemes cs közös ügye "

Sok gyülekezetünknek nincs állandó lelkipas/tora. csak beszolgáló lelkésze, aki
nek több gyülekezete van. ami miatt aztán az istentiszteletről annak befejezése után 
rögtön távoznia kell. hogy a következő szolgálatról ne késsen el. Nem marad ideje 
mindenhol törődni « gyúlckezetépitő munkával Fontos volna pedig, mert több gyü
lekezetünk néhány éves építő szolgálat után megerősödhetne cs lelkipásztorát cl tud
ná tartuni Ezt a nehéz., de szép szolgálatot beszolgáló lelkész azonban nem tudja e l
végezni, Csak helyben lakó, saját gyülekezetét szerető cs azért élő lelkipásztor képes 
arra. hiszen ez a szolgálat mindennapos és egesznapos feladatot ró reá.

A gond ott jelentkezik, hogy ezek a gyülekezetek nem tudják eltartani lelkipásztoru
kat. míg meg nem erősödtek, de addig nem ts tudnak megerősödni, míg saját lelkipúsz 
toruk nincs.

Meg kell tehát teremteni annak lehetőséget, hogy azon gyülekezetek, melyek úgy 
érzik, hogy helyben lakó, csak saját egyházközségében szolgáló lelkipásztorral öt-tíz 
éven belül meg tudnak erősödni választhassanak maguknak lelkipásztort, akinek a dij- 
leveléból hiányzó reszt az erősebb, gazdagabb egyházközségek adakozásából képzett 
alapból lehessen kiegészíteni

Az a javaslatom, hogy hozzuk létre ezt a gyülekezeteket segítő alapot a kővetkezők 
szerint:

Azok az egyházközségek, akik hajlandók anyagilag hozzájárulni az alap létrehozásá
hoz cs azok. akik saját megítélésük szerint öt tiz éven belül megerősödhetnek cs saját 
lelkipásztort állást fenn tudnak majd tartani, alakítsanak közös szervezetet egy-egy 
gondnokuk, vagy presbiterük kiküldésével. Ez a szervezet (kuratórium) döntene arról, 
hogy melyik egyházközséget milyen mértékben támogatják az alapból a megerősödés 
idején

Fontosnak érzem a segítő alap létrehozását azért is, mert az újonnan induló Pápai 
Teológia is bocsát ki öt év múlva képzett lelkipásztorokat, kik között biztosan lesznek 
olyanok, akik szívvel, lélekkel, hittel, Isten iránti elkötelezettséggel készek ami. hogy 
egy kisebb gyülekezetét szolgálatukkal megerősítsenek Nehogy a lehetőség hiányoz
zon cs ezáltal tovább fogyjon egyházunk, mert a mulasztás bennünket fog terhelni!

.-táié úgy érzik, hogy ebben a lehetőséget teremtő szolgálatban reszt akarnak, vagy 
tudnak vállalni, kérem. írjanak címemre Németh István, 8230 Balutonfured, Tamási 
Áron u. 25. Tel.: (871 342-121 (esti órákban).
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Egy család az evangélium szolgálatában

J v z v * r tr ,

Az egyháztörténetben sok kiemelkedő 
személy adott cs ad példát a hitből cs 
szeretet bői való szolgálatra. Van azon
ban. ha kevesebben is, amikor családok 
vállalják nemzedékeken át az áldozatos 
szolgálatot a Krisztus egyháza ügyében 
Gondolunk itt a német Blumhardt cs 
Boltlehchwtng családokra Magyar vo
natkozásban ilyen a Szilassy család. A 
Sz:ia$sy család az 1440-es évektől szere
pel történetünkben és a reformáció ide
jén Losoncon ók vállalják annak ottani 
meggyökereztetését Ettől fogva minde
nütt ott találjuk a család tagjait, ahol a 
református egyház érdekeit kell képvi
selni. Szilassy József főispánságot visel 
és ő az első a reformátusok közül, aki a 
kornnaóri tisztséget is elnyeri. A Kálvin 
téri templom cpitcsc idején Szilassy Jó
zsef a főgondnok.

Fbból a családból származott az a 
Szilassy Aladár, aki 1883-tól égés/ csa
ládjával képviselte a misszió, közelebb
ről bclmisszió terjedését és szolgálatát a 
kél protestáns egyházban Losoncon 
született 184?. január 30-án. Édesapja 
1854-ben elhunyt cs édesanyja vállalta 
az 5 árva, köztük 3 fiú és 2 lány nevelé
sét. Losoncon kezdte gimnáziumi tanul
mányait. de súlyos betegsége miatt fél- 
beszakadt és IS66-ban a I.ónyay utcai 
gimnáziumban érettségizett. Jogi tanul
mányai után 1872-ben ügyvédi vizsgát 
tett. majd bírói pályára lép cs a pénzügyi 
cs közigazgatási bíróságnál előbb elnö
ki. majd alelnöki tisztet tölt be 1914 
ben megy nyugdíjba és megkapja a belső 
titkos tanácsosi elmet ( VBBT) cs taRja a 
fclsőhá/r.ak. így mint közéleti tekintély 
képviselhette egyházunkat az illetékes 
hatóságok előtt

1884-től presbiter, majd gondnok a bu
dapesti egyházban. Ö kés/iti el az akkor 
egységes budapesti egyház paróchiálú 
köreinek jogi és területi szervezetét, elnö
ke az iskolaszéknek, egy ideig a teológiai 
választmánynak és az egyházi értekezle
teknek. Igen jelentős része volt a Teológia 
épületének (Ráday u. 28.) megvételében 
és berendezésében Amikor 1912-ben ün
nepélyesen átadták. Szilassy Aladár tartja 
a beszámolót és az egyházkerület Darányi 
Ignác földművelésügyi miniszter, kerületi

fögorulnok javaslatara szép köszönetét 
mondanak neki igen jelentős munkájáén. 
Az egyházkerület külön köszönti öt 70 és 
75 éves születésnapján és egy kiadvány
ban méltatják negyvenéves egyházi szol
gálatait Most ezekből idézzünk tel néhá
nyat!

Szolgálatai az ifjúságért

A Keresztyén Ifjúsági Egyesület ÍKIE) 
munkájával megismerkedik Svájcban és 
ö hívja meg előadásra a KII Világszö
vetség titkárát. I crmaud Károlyt és ala
kítják meg az egyesületet 1883. október 
31-én. 1924-ben bekövetkezett haláláig 
ö az. egyesület legtöbb támogatója, sok
szor csak ó biztosítja anyagi tétét is. Há
rom nyomtatásban megjelent előadása

igazolja, hogy milyen nagy felelősséget 
viselt az ifjúságén. Hogy az egyesület az 
1950-ben törtem „önkéntes" feloszlásáig 
a két protestáns egyház szinte minden 
gyülekezetében végezhette szolgálatát, 
abban ő volt egyik eszköze Istennek, fá 
radhatatlanul járta az országot és ébresz
tette az egyházakul az ifjúsági mui.ku jö
vendöl jelentő szolgálatának végzésére. 
A KIP Világszövetségben ó az első ma
gyar ember, aki hathatósan kép- iselte 
hazánkat és szerzett jelentős támogatáso
kat szellemi és anyagi vonatkozásban

Beutazta Európát, Amenkát és |án meg 
Oroszországban is a KIF ügyében O 
szorgalmazta, hogy legyen a KIE-nck 
önálló utazó titkára és Mcgyercsy Bélá
val megszervezték az első világháború 
alatt a katonaotthonokat é* foglyokért 
való szolgálatokat az amerikai KIE- 
YMCA segítségével és 9000 hadifogoly 
térhetett haza Szibériából

Teológiai tiszteletbeli doktoti címmel 
tüntette ki n debreceni egyetem. Nem 
teológiai végzettségű emberek közül ő 
kapta c /i a megtiszteltetést elsőként. 
1917. október 31-cn a reformáció 400 
eves évfordulóján ó mondja az ünnepi 
beszédet. Amikor pünpókválasztásra ke 
rül sor, ő hívja meg Ravasz Lászlót há
rom előadásra ilyen címmel; Kicsoda az 
ember? A régi képviselöházban hangzik 
a három előadás: A tegnapi, a mai és a 
holnapi ember AKIÉ adja ki és terjeszti 
az előadásokat. Szilassy Aladár irataiból 
kiderül, hogy ő irányitotta a választást s 
annak eredményeként Ravasz László lett 
a püspök cs lett a misszió hathatós kép
viselője úgy. hogy a misszió beépüljön 
az egyház, u gyülekezetek életébe. Mikor 
Szilassy Aludár 1924-ben meghalt, a 
Teológia dísztermében ravatalozták fel 
cs onnan vittek szülőföldjére. A losonci 
temetőbe, ahol mát 1912 óta ott piheni a 
cserkészetet meghonosító fia. ifjú Szi- 
l-'issy Aladár.

A Szilassy család szolgálatai

Utaltunk arra, hogy 1910-ben az első ma
gyar cserkészcsapatot a fiatalon elhunyt 
gyermekorvos, ifjú Szilassy Aladár ala
pította meg u KJL-bcn. Szilassy Aladár 
felesége, Vizsolyi Mária a Lórántffy 
Zsu/sánna Egyesület elnöke volt cs veze
téseve! alapítottak kórházat a diakonissza 
szolgálatok. Lányuk. Szilassy Paula, her
ceg Sulkovs/ky Viklorné elnöke volt a 
Keresztyén Leány-egyesületeknek (KLF.) 
és elnöksége alatt épült székhazuk a 
Bocskai út 35-ben cs létesült u Balaton 
mellen üdülőjük Szilassy Béla Losoncon 
maradt és nemcsak a losonci gyülekezet
nek. de az egyházkerületnek is íögondno 
ka volt. Jelentős része volt abban is. hogy 
Losoncon teológiai főiskola létesülhetett 
A Szilassy családtagok közül ó is jelentős 
adományokkal támogatott minden felvi
déki missziót munkát. Fájdalom, a beko 
v etkezett események a családtagokat szét
szórták. n nagy próbák között elhunylak 
Néhány családtag itt a hazában és .i nagy
világban még emlékeztet a nagy család 
nagy szolgálataira. Isten adja. s egyedül ü  
adhutjn meg, hogy hasonló családok áldo
zatos élete építhesse a nagyon szükséges 
lelki és egyben egy házi megújulást!

Aovdcx Bálint
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Református „mártírok"

Születésének 80. évfordulóján
Gulyás Lajos 80 esztendeje, 1918. február 
4-én született a felvidéki Kisűjfaluban. 
Érsekújváron érettségizett, majd a papai 
református teológián szerzett oklevelei 
1948 májusban a nyugati határ melletti 
Mosonmagyaróvár közelében fekvő Le
vél községbe kerül lelkésznek, ahol szá
mos erdélyi, felvidéki magyar család lelt 
otthonra a kitelepítések nyomán

Magyarságért, az igazságért való kiál
lásért az 1956-os forradalom bukása után 
elhurcolják, koncepciós pert folytatnak le 
ellene, majd 1957 december 31-én, szil
veszter napján akasztófára küldik a ma
gyarság legfőbb ellenségei, a kommunis
ták. Jelképes értelmű, hogy a kivégzése 
előtt egy nappal veszi át a református egy
ház. első embere, Bcrcczky Albert püspök 
az állatni kitüntetést u .JO ezüstöt' u 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnöké
től, Dobi Istvántól, több egyházi vezető
vel együtt. A kitüntetést c .jeles" egyházi 
vezetők idézem ..a: ellenforradalom 
aluli a népi hatalom mellen tanúsított hó 
tor helytállásukén és az azóta elteli egy 
év alatt szocializmust építő hazánk és né
pünk érdekében, a békemozgalom, vala 
mint az állam-egyház jn  viszonyában ki
fejtett áldozatos munkásságukért" kapták. 
A Távirati Iroda korabeli híradása szerint 
az. ünnepeltek nevében Bereczky Albert 
„hálás szívvel’' (!!!) mondott köszönetéi a 
kitüntetésért.

Gulyás Lajos a forradalom kitörésekül 
felvidéki rokonlátogatáson tartózkodik. 
Távollétcbcn a járási nemzeti bizottság 
tagjává választják. Leseire október 25-én 
érkezik vissza, amikor is részt vesz a mo
sonmagyaróvári békés felvonuláson. Je
len van a következő napi, tragikus végki- 
fejlctü tüntetésen is. umikor az ÁVH lak
tanyából tüzet nyitnak a fegyvertelen fel
vonulókra. diákokra, főiskolásokra. A 
gyilkos sortúznek mintegy 100 fiatal lett 
az áldozata. (A bűnösök ma is büntetlenül 
élvezik az életet év magas állami nyugdi
jukatf)

A felbőszült tömeg elfoglalta a lakta
nyát, s meggyilkolt két, felelősnek tartott

ÁVH-s tisztet Egy harmadik tiszt öngyil
kos lett. A negyedik. Üldözött tisztet, Máté 
főhadnagyot, életét is kockára teve. Gu
lyás Lajos mentette meg a lincsciés elöl. 
A főhadnagy kórházi kezelése és felgyó
gyulása után 1957 januárjában, egy éjsza
ka felkereste az őt megmentő református 
lelkészt, s figyelmeztette, hogy menekül
jön. mert le fogják tartóztatni. Gulyás La
jos azonban ártatlannak tartotta magái, és 
igazának tudatában nem hagyta cl az or
szágot.

Az ellene indított koncepciós perhez 
jelentős mértékben járulhatott hozzá, 
hogy a forradalom előtt az egyházi ellen
zékhez tartozott, aminek legpregnánsabb 
bizonyítéka az 1956 május 23-án. Pápán, 
a pápai református egy házmegye lelkész- 
értekezletén elmondott súlyos a kiszol
gáló egyházvezetést nyíltan elmarasztaló 

cgyházbiralata (Bevezetés .i kon ven ti 
külpolitikai jelentéshez.). Gyors elítélésé
ben nem csekély szerepet játszhatott, 
hogy korábban a Kisgazdapárt ismert or
szággyűlési képviselője volt.

A hírhedt Fehér Könyv, a mosonma
gyaróvári események vezéralakjának, s  a 
..vércskczú prédikátornak" titulálja, és sú 
lyOS ellentmondásba keveredik, amikor 
bűnösségét próbálja ..igazolni"

Gulyás Lajost 1957. február 5-én hur
colják cl. miután korábban mái tartottak 
nála házkutatást Mindvégig a gyón bör
tönben tartották fogva, s ügyének koncep
ciózus tárgyalásai után feltételezhetően 
1957 decemberében, szilveszter napján 
Ott is végezték ki.

A felső egyházvezetés semmit sem tett 
megmentése érdekében, pedig a hathatós 
közbenjárás eredményes lehetett volna. 
Az alsópapság és lelkészt ársai. amit lehe
tett. megtettek érte Éleiét azonban nem 
tudták kiharcolni egyházvezetői támoga
tás nélkül

Gulyás Lajosné csak úgy értesülhetett 
félje kivégzéséről, hogy az államhatóság 
megküldte neki a kivégzés számláját...

Az özvegynek cs három kislányának 
sok hátratctclt kellett elszenvednie az cl

kővetkező borzalmas évek alatt Isten 
azonban adott elégséges erőt számukra, a 
hirvalló férj és a drága édesapa szellemé
ben a méltó helytálláshoz.

A református egyház Gulyás Lajost 
már 1989-ben, az elsők között rehabilitál
ta. megtörtént világi rehabilitációja, s új
ratemetése is. A magyar református egy
ház XX. századi, hitvalló hőse ma a levéli 
temetőben pihen.

Amikor Gulyás Lajos mártinumat fel
vázolom. Zwingli Ulrich reformátor utol
só szavai jutnak eszembe ,.A testet meg
ölhetitek. de a telkemet nem !"  E szavak 
igei gyökere Gulyás Lajos krisztusi áldo
zatvállalását is hűen fejezi ki: „F.S NF. 
FÉLJETEK AZOKTÓL. AKIK ATES- 
TF.T ÖLIK MEG, A LELKET PEDIG 
MEG NEM ÖLHETIK...'‘ (Máté 10.20)

Pápai Szabó György

Köszönöm, köszönöm

K öszönöm , köszönöm , 
JÉ Z U S O M , hogy jö tté l  énértem , 
s m egkeresté l áldott Igéddel, 
köszönöm .

K öszönöm , köszönöm , 
h o g y  szikem ben  há lada l ébred, 
s m á r az életem  is  zen g  \é k e d ,  
köszönöm .

K öszönöm , köszönöm :
Sá tán  hogyhu  tám ad, jö ssz  m áris, 
m inden  szenvedésem  H ozzád  visz, 
köszönöm .

K öszönöm , köszönöm , 
h o g y  h a  szivem  in  m a jd  elfárad, 
készen  vár a ha jlék  o tt S á la d , 
köszönöm .

Füle Lajos
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HERCEGSZÖLLŐS SEGÉLY K I ÁL TÁS  A

.Jöhet az utas bármelyik irányból L&skó. 
Pélmonostor, Kő vagy Kiskös/eg felöl, ha 
Hcrccgszöllös közelébe ér. szeme legclő- 
>/öi a dombra épült, várszerü református 
templom dombj3t veszi észre. Messzire 
látszik ez a domb. de róla is nagy távol
ságra lehet ellátni Nem csoda hit. hogy 
ősidők óta nagy szerepe volt az in élő nép 
életében

A latin építőmesterek a mai templom 
tornyát alapozhatták, umclyről figyelni le
hetett u Mureáról Aquincum irányába húzó
dó hadiutat. A domb és épülete mozgalmas 
történetének újahh felvonása a XVL sza
zadban kezdődött, amikor c halmokra fel- 
kapaszkodtak a reformáció első drávos/ögi 
hirdetői. Bizonyos, hogy állt már a temp
lom a s/óllősi ilombon 1576. augusztus ha
vának 16.. cs 17. napján, amikor a negyven 
prédikátor zsinatjukon fontos egyházi tör
vényeket alkotott. Falai között fogalmaztak 
meg azokat a pontokba lóglak szabályokat, 
amelyeket az egyház- cs művelődéstörténet 
Hervegszöllfa.1 Kánonokként tart számon. 
Negyvenhat articulusa az új egyház intéz
ményeinek cs követőinek életét kívánta 
szabályozni. A zsinat évétől kezdve például 
a lelkészek számára kötelezővé tették az 
anyakörivvek vezetését. A 23. szakasz arra 
kötelezi a prédikátort, hogy egy könyvbe 
Ina be az újszülöttek nevét cs születése 
évét. továbbá arról is rendelkezik, hogy a 
lelkész, ha elhagyja állomáshelyét, akkor 
se vigye magával, hanem ..az uUinna val- 
onac haggya A 24. cs 26. arukulus a taní
tók. a scholamcstcrck életerői rendelkezik. 
A kánon harmincadik szakasza a táncot a 
tilalmas dolgok közé sorolta, mert „Az tánc 
miképpen hogy keresztyén és tisztességes 
emberhez nem illik."

A XVII század utolso negyedében kezd 
leáldozni a török félhold, mégis a falvak 
népe sokat szenvedett a török csapatok 
zaklatásaitól „nagy és sok viszontagságo

kat szenvedett az ckklcsia a töröknek in 
Baranyában végbevitt rettenetes pusztítása 
é< rablása miatt, mert a*templom, mely ré
gi cpülctü ugyan, de szép munka volt. a 
parochiáüs házzal eggyütt széjjel szótanai- 
va ide s  tóvá bujkált némely része vég 
keppen is clbújdósott Az elmúlván a‘ ke
gyetlen pestis, melly volt 17<)9-bcn annyira 
megfogyassza a' népet, hogy azolta is alig 
s/aporcdhutik meg az ekklési.i ” A csapó- 
sok azonban meg akkor vem értek véget. A 
törökdúlás irtán némileg helyreállított tem
plomba 1722-ben menny kő csapon, s  telje
sen leégett. Ti/, esztendeig „hamvában ál
lott" Az 1732 utáni esztendőkben „építte
tett meg valamennyire a' templom, náddal 
padlásolva. s' ugyanazzal megkötve, mint 
vaiamclly közönséges ház" A szétkóborolt 
nyájat nehéz lehetett újból egy akolba te
relni Ereje csak 1803-ra lett akkora, hogy 
komolyabb tcmplomépitésbc foghatott a 
szóllösi egyházközség. Az lS39-cs evek
ben újahb igazításokra került sor. A mun
kálatuk évét a cinterem vakolatdiszén álló 
1832-cs évszám is mutatja. Az alatta álló R 
és V betűk jelentése ma már megnyugtató
an nem értelmezhető. 1847-ben újból javí
tani kellett a templomtornyot. Akkor sze
relték fel első ízben a villámhárítót. Mind
eme csak úgy tellett, hogy „a hívek teteme
sen megadóztatták magukat". Családon
ként u népesség arányában 25 -35 forintot 
fizettek, ezen kívül a közmunkákat vállal
ták. A lendületből még 1856-ban tartott, 
mert akkor kőkerítéssel cs díszes kapuval 
vették körül templomukat Az építés esz
tendejét a bejárat feletti évszám őrzi.

A herccgszóllöstck második templomá
nak dicsősége egészen a második világhá
borúig tartott. A harcok súlyos sebeket ej
tettek a zsinat templomán. Megsérült a tor
nya cs az épület tetőszerkezete. A legve
szélyesebb rongálódásokat sikerült kijaví
tani Mára már még nagyobb gondosko
dásra, a teljes felújításra lenne szükség, ám 
1990-re a költségeknek meg csak negyed
részét sikerült előteremteni A művészet
történeti. építészeti cs elsősorban egyházi 
felbecsülhetetlen értékű templomot, hu 
semmi sem történik érdekében, újból pusz
títani kezdi a hóvíz, az idő megállás nélkül 
emészti, s dicsősége, amit a régiek na
gyobbra tartottak az első imahá/uk fény
koránál, végzetes pusztulásra jut.

A sokat cs sokak által látott templom
torony 1817-ben egy harangot ör/írtt Né
melyek hetvenöt, mások 97 font súlyúnak 
mondták. Felirata: „Gegossen in Graz 
1759 Mamnus félti: hasmich ”

Úgy tűnik, örök igazságot szóltak a lati
nuk. amikor kimondták: a könyveknek is 
megvan a maguk sorsa. Egyszóval erős an

nak a lehetősége, hogy hosszabb ideig, míg 
lába nem kelt. 3 szöllősick birtokolták a 
HereegszöHősi Kánonokat tartalmazó ko
rabeli (?) kéziratot Vajon melyik alapszö
vege lehetett a Papán Huszár Gál fia. IXi- 
vid által 1577-ben kinyomtatott kánonok
nak? Sajnos, a felelethez ma már csak egy 
szerencsés véletlen segíthetne hozzá.

Amikor szép cs erős templomát romjai
ból építette újjá a szóllösi gyülekezet, az 
egyház hatszázti/enöt hívet tartón számon 
A mai karbantartáshoz mindössze egy ti
zednyien vannak. Vajon lesz-e erő szivük
ben és kezükben? S ha fel is jegyzik majd 
szorgosságuk dátumát, mint a korábbi épí
tők tették, elolvassa-e valaki? Tudja-e meg 
némely ..kései maradék", hogy 416 eszten
deje milyen fontos esemény színhelye volt 
a szöllősick temploma?"

(Lábadt Károly: h ím n e k  hajlékai a 
Drávaszőghtn, Budapest, 1994./

•

A háború következtében Baranyából 
1991 óta összesen 4651 magyar nemzeti
ségű kényszerült elhagyni otthonát.

A Drávaszögben 1990 előtt a magyar 
anyanyelvű rcformátusság száma 4436 le
iekre volt tehető ( 1988-as .idol)

Hcrccgszöllös lakosságának nemzeti 
ségi megoszlása 1991-ben a következők 
szerint alakult: szerb. 674 íö, horvát: 651 
fő, magyar: 382 fő. összesen a lakosok 
száma 2127 lélek volt.

A herccgszüllósi gyülekezet megbízott 
lelkésze jelenleg Varga György, akt há
rom gyülekezetben szolgál: Csúzán. Vő- 
rösmarton és Hcrccgszöllösön. valamint 
iskolai hitoktatást végez Sepsén 19%-ra, 
a háború eveiben a szóllösi gyülekezet 
létszáma negyvenöt leiekre csökkent, je
lenleg már a huzatclcpúltckkd együtt 
mintegy 80 tőre tehető. A legnehezebb 
időkben is ragaszkodott ez a kicsiny gyü
lekezet helyben elő lelkipásztor hiányá
ban is u rendszeres istentiszteleti alkal
mak megtartásához: 1995-ben a háborús 
körülmények ellenére 42 református is-
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tcntisztelctct tartottak a faluhan. ezen át
lagban 24 !7> vett reszt, a hívek 5 alkalom
mal részesültek úrvacsorában, átlagban 
26 lélek clt ezzel a lehetőséggel.

A „zsinat templomának" felújítási 
munkálataihoz szükséges anyagiak a 
részletes költségvetési tervezet szerint 
mintegy 5 millió forintra tehetők. Gyüle
kezetünk elsősorban saját erejéből kíván
ná a felújításhoz szükséges fedezetet 
előteremteni, ehhez azonban a kis létszám 
cs a gazdasági nehézségek miatt jelenleg 
nincs tehetségünk. Bajainkat tetőzi a 
hazatelepülök életkezdéséhez szükséges 
körülmények megteremtésének gondja is.

A gyülekezet lelkipásztora cs gondno
ka. a presbitériummal és a gyülekezet tag
jaival együtt Istennek ad hálát, hogy törté
nelmi nevezetes templomunkat a mögöt
tünk lévő évszázadok alatt megóvta a vég
ső pusztulástól, a szétszóródott nyájat pe
dig napjainkig egybegyűjti cs crösiu. Az 
Istenbe vetett hit és a megtartó reménység
be vetett bizakodás (elekén! kicsiny gyüle
kezetünk újra megmozdul, és ereje feletti 
munkára készen ismét azt tervezi, hogy Is
tennek templomát sebeiből meggyógyítja.

Kérjük református keresztyén test
véreinket. hogy imádságukban hordoz
zák erőfeszítéseinket. Kérjük, hogy te
hetségük szerint anyagilag is támogas
sák a „zsinat templomának'* felújítását, 
a halasztást nem tűrő építési munkák 
mihamarabbi elvégzését.

(.'imünk: Csúza. Református Egyház
község
Tito M. utca 54.
3 1308 Csúza/Horvátország 
telefon: +385 31 885 160

Melyik
kérdezte tőlem Józsi szomszédom Ha 

egy Isten van. miért van mégis több fele- 
kezet? Melyik az igazi? kénlczlc tovább 
t g \  éreztem, kérdése őszinte, tudat alatt 
Istenkeresó ember

Szívesen válaszoltam volna így egysze
rűen „ higgy a reformátusnak " Alapo- 
suhintn meggondolva a kérdést, a s ála 
szom ez volt: Egyik vallásban se higgyél!

Furcsa tekintettel nézett rám. és kérte, 
hogy magyarázzam meg ezt.

Nem vallásiul* kell hinned. Józsikám, 
hanem Jézus Krisztusban! A keresztyén- 
ség nem felekezeihez tartozás, hanem Jé
zus Krisztusban való hit. annak hite. hogy 
O  személy es Megváltóm!

Ami a felekezetct vallást illeti, az az 
igazi, amelyiknek hitvallása a Szentirásra 
épít. s azzal megegyezik, abból e l nem 
vesz. ahhoz hozzá nem tesz A biblia utol
só mondata ezt Így húzza alá: ..ha wtlaki

„éh vagyak az út”... 
(Jánas14,6)

Mcgillctödött nézők szíveben még ott mu
zsikáltak a tehetséges színésznő szavai, 
amint Margitul alakította Goethe Faustjá
ban. Karin Kühne. az ünnepelt, fiatal szí
nésznő vérrel elborítva feküdt a műtőaszta
lon. Egy autó elütötte. A sebész főorvos 
megdöbbenve állt meg a ragyogó szépségű 
lány mellett. Néhány napja látta a színpa
don. Most itt ick.sz.ik előtte tehetetlenül 
Cselekedni kcilctt: mcgopcrálta a tátongó 
homlokscbct. n törött lábakat sínbe tette, az 
összenyomott bordákul szilárd kötésbe 
ágyazta. Anna nővér volt az. éjszakás. Leült 
a beteg ágya melle és figyelte a halvány ar
cot. Az alig hallhatóan beszélni kezdett: 
Olyan fiatal vagyok és meg kell halnom...

Nagymama mesélte, hogy az emberek 
Istenhez akartak érni és építettek egy tor
nyot. Én ts cgv ilyen tornyot építettem 
magamnak: siker, kamer. dicsőség, taps, 
zene. rózsák, babér.... de nem jutottam ve
lük Istenhez Minden összeomlott. -  Nem 
magának kell kapaszkodni! Isten jön 
magához Jézusban! mondta Anna nő
vér És a nővér mondta az Igéket, egyiket a 
másik után Jézus'’ dadogta a lány Igen' 

mondta Anna nővér A Jézus sebeivel 
gyógyulunk meg. Hajnal fény derengett át 
az ablaküvegen. A nővér az utolsó tusa 
nyomait látta a haldokló arcán Olyan 
szép vo lt..., olyan szép volt minden 
mondta Karín . de nem kell belőle semmi 
mar. csak cgv kell: Jézus. A sápadt arcvo
nások végső mosolyra szépültek, Karín 
örökre megbékélt. Özönével érkeztek a vi
rágok. és Anna nőver miközben rendezget
te a csokrokat, önkéntelenül Karín utolsó

szavaira gondolt: Nem kell ezekből sem
mi már. Csak eg> kell: Jézus!

De jó. hogy Jézus jón hozzánk. Jézus az 
út. Nem nekünk kell kapaszkodni, nem ne
künk kell valamilyen emberi teljesít 
mennyel elemi Istent. Ö jött hozzánk 
Szinte minden vallás az emberi teljesít
ményre épít, melyek álul cl lehet jutni Is 
tenhez. Gondoljunk csak a sokat luillott ér 
demszerző jó cselekedetekre, vagy a távul- 
keleti misztikusokra, akik embert próbáló 
módón meditálnak, hogy ezzel a rendkívüli 
szellemi teljesítménnyel elérjék az ő istene 
ikkcl való találkozási Hozzánk pedig eljött 
Jézus. O az igazság! Nincsen szava, amely 
tévesnek bizonyult volna. Micsoda cifra 
évtizedeket élt meg az előttünk járó nemze
dék. de minden helyzetben, minden felfor
dulásban bevált az Ö szavainak igazsága. 
Soha semmi bajod nem származik abból, 
hogy megfogadod igazságát Szeresd fele 
barátodat! Sokszor nem könnyű! Gáncso
kat. vádaskodásokat nem megbosszulni, 
hímem baráti kézfogással elfeledetté tenni, 
a gonoszén jóval fizetni. Ki adott ehhez 
CTŐt? Jézus Krisztus. D_az igazság. Próbáld 
ki cs igaznak találod Ö az é le t S ő t ö az 
élet közepe, akár annak választom, akár 
nem <3 az élet közepe, mim kerékben a ke
rékagy Ha nincs kerekagy. szétesik a ke
rék. Ha nem Jézus az élet közepe, akkor 
szétesik az élet, mert nincs ami. aki össze
tartsa, l ehozta az életet, mely Istennél volt 
készített Azért jö tt hogy életünk legyen cs 
hővölködjünk. Igen' A gazdag Jézus gaz
dag, örvendező gyermekei lehetünk, mert 
Ö gazdag lévén szegénnyé lett érettünk, 
hogy mi az Ó szegénysége által meggazda
godjunk. Annyira Ó az élet. hogy „halál és 
ítélet Nálad nélkül az élet'"
Válaszd az életet!

Sípos Kálmán

vallásban hitisyek?
ezekhez hozzá tesz, ha valaki elvesz e pró- 
fé tá lá s könyvének beszédeiből, az Isten 
annak részét eltörli az élet könyvéből" 
(Jel 22,18 19).

Nehezíti az ember helyzetét mondta 
Józsi . hogy az emberek hitvallása nem 
egyezik az életükkel! .. Vizet prédikálnak 
és bort isznak M ajd akkor hiszek, ha talá
lok olyan vallást amelyik úgy él. ahogy 
beszél!"

Értetek Józsi Jogos a problémád Ép
pen ezért ríméi azt ajánlom, hogy ne val
lásba. ne emberekben higgy, hanem az élő  
Istenben. Jézus Krisztusban Ha nem ö t  
keresed mindig, mindenhol, csalódni 
fogsz. Az ember nem tökéletes, amíg test 
ben já r  Ezért van szüksége Jézusra. Hu 
maid fö ld i utunk végén Isten maga elé ál 
lit, te sem, én sem hivatkozhatunk csaló
dásainkra. másokra. Csak egyetlen hivat
kozásod. mentséged lehet: Jézus Krisztus.

ha ó l  elfogadod életed Megváltójának, ha 
elhiszed, hagy Ő  érted jö tt a  földre, érted 
áldozta éleiét Addig pedig, kedves Józsi, 
itt a jöldi utadon azt a felekezeti'! válaszd, 
és azokhoz csatlakozz, akik ezt vallják, ezt 
hirdetik .4áíA hitvallásának alupju a 

. Krisztus evangéliuma, a Szentirás. az Is
ten szava!

Én hálás vagyak Istennek, hogy a re 
formálás vallásban ezt felismerhettem. A 
Heideíbergi Káté segítségével ez megérti- 
siklón bennem. Persze tudom, hogy saj
nos vannak egyének, akik saját dogmát 
igyekeznek kialakítani, akik mást monda
nak. okoskodnak és ..viszket a  fü lük", de 
.Jézus Krisztus tegnap, és ma. és örökké 

ugyanaz ", .-I biblia viszont, ahogy Luther 
fogalmazott:  ..nem antik, nem modern, 
hanem örök "!

Ván dóm é
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M íért dRÁqA neI<e!vi a HEidElbERqi Káté?
A tavasznak napfényre, a bűnösnek meg
váltásra van szüksége! Ha valaki nem 
születik víztől és Leiektől, nem láthatja 
meg Isten Országát! Félelmes szó ez a 
„ha" Mikor elkezdünk J ia ”-val beszélni 
vagy énekelni, máns teljes bizonytalan
ságban vagyunk, mert u ..hu" olyan vala
mi, aminek mi nem vagyunk képesek a 
feltételeit megteremteni. Ehhez Isten 
megelőző '/erdeiére. a szeretet értünk 
adott váltságdíjára van szükség.

Erről beszél a Heiddbergi Káté is. mi
kor az ember vigasztalásának a feltételei
ről beszél. Hány dolgot kell tudnod, hogy 
abban a vigasztalásban elites* és halhass 
meg'.' Hármat. Előszót, hogy milyen nagy 
az én bűnöm és nyomorúságom Másod
szor Mi módon szabadittatom meg min
den bűnömből cs nyomorúságomból. 
Harmadszor, hogy milyen hálával tarto
zom Istennek a szabadittatásomért?

Pál is ezt tátja elénk, mikor Timóthe- 
ushoz írja a következőket: Isten rám bizta 
a boldog Isten dicsőségéről szóló evangé
liumot. Miben áll ez? Abban, hogy ..hálát 
adok Krisztus Jézusnak, a mi urunknak, 
aki megerősített engem, m én  megbízható
nak tartott, mikor szolgálatra rendelt. Jó l
lehet előbb őt kámmlá. az övéit üldöző és 
erőszakos ember voltam, mégis irgalmat 
nyertem, mert hitetlenségemben tudatla
nul cselekedtem Ámde bőségesen kiáradt 
rám a mi urunk kegyelme, Krisztus Jézus
ban való hittel és szeretettel " I HM  
U l  !4

Szabad az embernek tudni, hogy Jézus 
érte hozott áldozata ivem volt magától ér
tetődő. Hiszen nagy csütörtök éjszakáján 
Jézus azért imádkozik: Atyám, ha lehctse 
gcs. vedd cl tőlem ezt a poharat, mindaz- 
által ne úgy legy en, ahogy én akarom, ha
nem, amint te. Mk 14,36

Ez nem volt lehetséges, hiszen akkor 
nem valósulhatott volna meg a szabadi - 
tás! Sőt meg a leghűségesebb tanítványai 
is magára hagyják Jézust azon a gyötrel
me? éjszakán. Jézus meg is kérdi Pétert 
Simon, alszol? Meg Péter is elaludt ezen a 
gyötrclmcs éjszakán. Azt kell tapasztal
nunk. hogy a leghűségesebbnek gondolt 
tanítványa is magára hagyja Jézust. Félel
mesen nem crt az ember semmit Isten sze- 
retctcból. az énünk elvégzett áldozatából

Mi talán többet értünk-7 Aligha, hi
szen meg a tanítványok is teljesen értet 
lenül állnak Jézus keresztje alatt. És még 
-i feltámadás után is szükség van rá, 
hogy u .jó  pásztor” utánajárjon az. értet
lenségből. félelemből szétszóródó tanít
ványoknak. cs m eggyőző szavakkal 
szóljon hozzájuk: „Ó. balgatagok és 
testszívúek mindannak cihivesére, ami
ket a próféták előre meghirdettek! Hát 
nem ezeket kclictt-c szenvedni Krisztus
nak es úgy menni be az ó dicsőségébe?" 
Lk 24,25-26 Tamás minden szcgycncr- 
zct nélkül mondja az Úr feltámadásáról 
bizonyságot tevő tunitványtirsainak: 
..Ha nem látom az ő  kezein a sebeknek 
helyeit, cs he nem bocsátom az ó  oldalá
ba. semmiképpen cl nem hiszem'” M i
kor aztán eljön az Úr és felkiáltja: „Hozd 
ide a te ujjaidat cs bocsássad az én olda 
lamba!" Jn 20.25-27. Tehet-e mást Ta
más, mint összeroskad és felkiált- „ÉN 
I RAM. ÉS ÉN ISTENEM!" Jn 20.28.

Jézus ott áll az életünk fordulópontja
in. mint jó pásztor és- maradjon-e velünk, 
nekünk? Kiscne-c az. életünket tovább? 
Mert bizony tudatában kell lennünk: 
„Szükség, hogy ez a romlandó test romol- 
hatatlanságbo. ez a halandó test halhatat
lanságba öltözzék'” I Kor 15,53.

Ó. mert mindig, minden embernek tu
domásul kell vennie azt, hogy megjelent 
az Isten idvezitő kegyelme, minden em
bernek " Fontos, hogy kivessünk ma
gunkból minden hitetlenséget és várjuk 
igazán és szentül elve a jelenvaló világ 
bán Istennek cs a megtartó Jézus Krisz
tusnak dicsőséges megjelenését. Tit 2 ,11 
12. Az. amiről az evangélium szól. bi 
zonv nem mese. nem elmélkedés, hanem 
Isten szereidének páratlan, semmi más 
értekkel meg nem mérhető őrök ajándé
ka. „Életnek beszéde az”, ami örök érték, 
boldog reménység az ember számara 
Amiért mindent, „amelyek nékúnk egy
kor nyereségek voltak, azokat Krisztusért 
karnak kell ítélnünk. És, hogy Őt megis
merve eljuthassunk a halottak feltámadá
sára." Fii 3.16.

Ámulatra érdemes, nagy csoda ez. 
amit ha nem is vagyunk képesek felfogni, 
de erejét, dicsőséget szükséges, mint Ta
másnak is. hittel ragadni meg. És ez a hit

bizony először is bűnös, elesett állapo
tunk felismerése „Egészen moss ki cngc- 
met az én álnokságomból, minden gonosz 
cselekedetemből, ami gonosz a te szeme
id előtt Zsolt 51.6. Azután örömujjongás 
azon, hogy „Isten minket a maga fiaivá 
fogadon Jézus Krisztus által.” F.f 1,5. és. 
hogy végül „mindenben hálákat adjunk 
Istennek Kiis/tus minden értelmet felül 
haladó szcrcteteért " Lf3: IThcss 5,18.

Milyen igaz „ ó . Jézus, most kopog
tatsz, sebhelyes még u kéz: Könnymarta 
kedves arcod oly búsan intve néz. Ő. ál
dott. drága jóság, mely ennyit tűrve vár! 
Ó. bűnök szörnyű bűne, mely téged Így 
kizárt!"

Ablonczy Pániéi

A  H E id E lb E R q i K á t é  
a S z e n t I é I e Ií r ö I

53. kérdés-felelet

G em td Meili svájci református lelkész 
látói ban megjelent gyülekezeti káté 
magyarázatában rám utat. Jézus szc 
mélyében Isten velünk van. a Szentié 
lek által pedig bennünk és köztünk  
van. Sem  mi választattuk Krisztust, 
hanem Ö  választott m inket (Ján 
15.16). F.ppen így a Szentlélek sem a 
mi természelunkMI adódik, s  nem val 
tásos magunkat állítjuk a világ, a ke 
gyesség. sőt imádságunk középponttá 
ba Szeretnénk korrektebbek, kegye
sebbek és / H-ldamututr'ibbak lenni, mint 
a többiek Ugyanakkor szenzációra és 
csodákra éhezünk M indez nem a 
Szemlétektől jö n  .4 Szentlélek ajándé
ka nem egyszeri, s nem lehet időben 
behatárolni. Ö  önmagát ..nekem is ad
ja  ", amikor csak Ö  akarja. Ila  hitem
ben meggyengülök, öromlclenné. közö
nyössé válók, az azt jelenti, hogy elfor
dultam a Szemlélek áradásától, „kike
rültem" a fúvó  szelet, kitértem a Lelek 
befolyása elöl. De O vár. hogy hívjuk 
ö t  újra. Azoknak ad/a önmagát, akik 
üresnek vallják magukat, akik koldu
sok Előtte, s  ezt Neki mondják el egye
dül Akkor megtörténik a csoda: meg
tapasztaljuk vigasztalását, velünk ma
radását. a Krisztus java iva l való 
bövólkiidés áldásál és örömet

R. R. K.
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Az 1999-es presbiterválasztások elé

Kinek választunk?
Az előző részekben több oldalról próbáltuk megközelíteni u református egyházi választá
sok éneimet, célját, módját Bár lelkészválasztást emlegetünk, eközben azonban értelem
szerűen más egyházi választásokra is gondolunk. Most azt szeretnénk tisztázni, hogy Aí- 
nek választunk? A választás ugyanis nem egyszerűen alternatívája a .,kmcvezés"-nck. A 
..kinevező általában a központi okurat saját érdekeit tartja szem élőn. A „választó” más 

valakinek választ Éppenséggel magának is választhat Kérdés azonban az. hogy ez jó. 
vagy nem jó?!

Nagy haj kerekedhetik abból, hu nem tudjuk, hogy kinek választunk! Az egy ik külföl
di segélyszervezet nem ismerve, vagy elfeledve a segítségre szórniuk hely zetet afrikai 
snataglokók számára egy bizonyos cipőgyár adományából egy repülőgép-rakomány tű- 
sarkú cipót küldött . A szudini több év ig taitó szárazságtól sinylődúknek pedig tejpor- 
szállltmányt juttattak, (Éppen a vízhiány miatt pusztultak tízezrével az emberek... Ilyen 
nagy baj az, ha nem tudjuk kinek választunk szolgálattevőket!)

Elvileg csak uz választhatna lelkészt, presbitert, aki minden lényegest tud egyházáról, 
gyülekezetéről! Sajnos olyan budapesti presbitérium is akiül, ahol a raguk zöme szinte 
semmit sem lúd egymásról. Tehát többről van szó. mint mechanikus..voksolásáról!

1. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az egyfu'tzközxég számára választunk. Ehhez, 
azonban jól kell ismernünk az egy házi közösség közös gondjait, s  az egyének gondjait. 
Múltját, mai helyzetet, jövőbeni feladatait. Ismerjük-e egyházközségünket, vagy csak 
annyit törődünk vele, mim színházban a nézőtársakkal?

Ehhez tudnunk kell azt. hogy mi a különbség a gyülekezet és az egyházközség között! 
A kettő nem azonos. A gyülekezet egy alkalmi közösség az egyházközség több száz. 
esetleg több ezer eves közösség. Tagjai rég eltávoztak minden élők útján, de unokáik uno
kái még ugyanabban az egyházközségben élnek Pl. Az 1930-as években létrejött szom
bathelyi református egyházközségnek alkotó tagja az a Qutrinus püspök, akit 1600 ev vel 
ezelőtt a római városparancsnok a későbbi református templomtól néhány méterre folyta
tott a Pennt-paukbn... Közben pedig volt. földrengés, népvándorlás, honfoglalás, török- 
duiás. reformáció. Inanon...

Ezért is fontos a presbitériumok rendszeres alapvető képzése. Éneikül nem tudnak lö
vőt építem. A jövő számára csak az. a presbitérium képes megfelelően választani szolgálat- 
végzőket, aki tudja, hogy nem magának választ „partner"-!, hanem a mai és majdani egy
házközségnek üdvösségre vezérlő kalauzt'

2. A jó  választás nem a tegnapi mulasztások gyors pótlását szolgálja, hanem a jövő 
mega lapozását. A presbitériumnak ismernie kell egyházközsége jövőjét ámde nem a mai 
látszatok alapian, hanem az Istentől kapott eligazítás biztos fundamentumán. Isten világá
ban a téves helyzetfelméréseket nem lehet szocialista jelszóval elsimítani: ..csak az nem 
téved, aki nem dolgozik. ” Meg csak az tévedhet igazán nagyot, aki s/avazgatással csak 
mímeli a munkát, a döntéseket. Aki Istent ismer, az ismeri a jövőt is

Isten egyik neve a Bibliában: „ÉlÓlám”. azaz: „a jövendő Istene" (IM ózes 21.33) Már 
Abraham elhívásában benne van Izrael szabadftása Egyiptomból és Kánaán birtokbavéte
le. ti él evezrodnyi >dó választja cl a kettőt egymástól.) Az „Él Ólam” istennevröl pedig 
már azt megelőzően szerezhet tudomást Abrahám, hogy készséggel áldozná fel Istennek 
késő öregsége gyermekét. Izsákot. Ó minden kockázatot, felelősséget elvállal a jövendő 
Istenéért

3 Tudnunk kell, hogy te  egész magsat nép számára választunk szolgákat! Nem va
gyunk .jnagánklub"' A magyar reformáció átütő hatása nem európai irányzatok véletlen
szerű „begyűrűzésének” következménye. Nem is Mohács tragédiájának utóhatása. A re
formátorok első nemzetiekének minden tagja jól tudta -  s eszerint ténykedett . hogy ö a 
magyar nép Istentől koldult megtartója. Erre utal pl. 3 tudós Sylvcster János Sárváron ké
szült l,j Testamentuma híres előszavának címe ..Az magyar nipnek, ki ezt olvassa." S 
ami a csodálatos: reformátoraink úgy működtek, hogy bennük a magyar nép világosan 
felismerte Istentől küldött megtartóit Ebből született az evangéliumi „devotin modema". 
az evangéliumi élő kegyesség cs a ..modem" Magyarország.

Kinek választunk? A jövőnek, az egyetemes egyháznak, a magyar népnek!
/í  V.

K ed v es T e s tv é re im !
JÖVEI., I EKEM I ü  SZENTLÉLEK 

így kezdődik a legősibb keresztyén 
pünkösdi ének, ami több. mini ezer 
esztendeje hangzik Isten népének aj
káról. Énekeskönyvünk 373. dicsére
tének szerzője Hrabanus Maurus 
(776-856) jól ismerte az első keresz
tyének fohászát. Mi is felismerhetjük 
ebben az övi kiáltásban az Úr Jézus és 
a Lélek közelsége, jelenléte utáni vá
gyódást. Előttünk lepergett századok 
reformátusainak szenvedésé, halál
közeli s/nrongatutások élménye, az 
emberi nyomorúságok jajai, de egy
ben a teljes bizalom és a remény ma ■ 
kacs állhatatossága öltötte magára az 
ünnepi ének sorait egy-egy pünkös
dön. Az. a „lehetetlen lehetőség" 
(Harili Károly) fejeződik ki ebben a 
I elck-hívogutó fohászban, melyet ak
kor élünk át. amikor rádöbbenünk: 
Isten Lelkének alkotásai vagyunk, s 
mégis messze vagyunk I öle. Az Ö le
heletéből élünk, s hányszor vagy unk 
lelketlenek, halálosan fáradtak. Ma
urus kiáltása, s azóta c fohászt fetra- 
lartó-továbhmoDdó milliók kiáltása a 
Lélek közelsége után éppen u I élek 
nélküli pillanatok pokoli tapasztala
tából lendül az égre: az üresség, az cl- 
ves/etlség, a vakság mélységeinek 
megtapasztalásából fakad ez ma is. 
Ez az imádság telitalálat: a Lélek-je
lenlét fájó hiányát fogalrna/za meg. 
Nem ajándékokat kér henne uz imád
kozó. hanem a legalapvetőbbet: Isten 
Lelkének jövetelét, a vakság állapotá
ból a látás állapotába kerülés kegyel
mét. Mi is így könyörgünk ezen a 
pünkösdön: nem ezt vagy azt, földi 
javunkat szolgáló adományokat ké
rünk. mégcsak nem is mennyei ga
ranciát, biztosítását jövönknek, ha
nem elsörenden igazi találkozást Le
lek állal Lrunkkal cs Atyánkkal, 
mert minden igazi életnek ez az 
egyetlen előfeltétele. Hogy maga a 
Lelek legyen ajándékká, aki mind ér
telmünket, mind szívünket birtokba 
véve, valóban megújíthatja életünket, 
egyházunkat, családunkat, gyüleke
zetünket. nemzetünket, világunkat. Ö 
és csak <) a hathatós vigas/talódás, a 
szellem i-lelki világosság, a szeretni 
tudó szív, az erős hit, a teljesedő 
öröm, az ellenséggel szembeni olta
lom, az üdvös élet forrása. Jövel, te
remtő Szentlélek, bizony jövel! így le
gyen áldott pünkösdje minden Ked
ves Olvasónknak. Testvéremnek!

Hékefy Lajos 
felelős szerkesztő
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LEVELES LADÁNKBÓL
\  di lor iikiIikTisi óI dunántúli szemmel
Nincs ellenszere Kálvin magyar ki'ivetői
nek a XX. század vígén a belső egyház- 
nyomoritás ellen?
Mi magunk tettük ilyenné, mikor tudva, 
hogy szavazógépezetté válunk, ha olyan 
törvényt hozunk, mely akár tizennyolc 
éven keresztül biztosíthatja ugyanazon sze
mélynek egy cgyházj beosztás betöltését.

Mondhatnánk: alkalmas személy eseté
ben ez a 18 cv komoly megszilárdulást, fel
lendülést hozhat. Mindnyájan tudjuk azon
ban. hogy ez olyan bosszú idő. mely alatt 
egy személy nem tudja követni a változáso
kat cs akaratlanul is bekövetkezhet a leg
rosszabb. mikor mar csak azért szavazunk 
személyére, mert jó volt 6. vagy 12 évig 
jó lesz már továbbra is,

Érdemes lenne végignézni az 19%. évi 
választások jegyzőkönyveit Csodálkoz
nék. ha kiderülne, hogy nem kirívó eset az, 
ami megyénkben történt, márhogv az egy
házi vezetők nem minden esetben kapták 
meg minden presbitcnuin igen szavazatát 

Allásfiliés. egy-egy ifiéret, vagy mi más 
lehet az oka unnak, hogy megvakultunk, ge
rincűnk nem tud kiegyenesedni, félünk? 

Hivő lelek telje Istent'
Egyházunknak ez a válsága nem új 

keletű. Kövy /.sóit lelkipásztor, gyűjtemé
nyi igazgató ii Doktorok Kollégiuma Egy
háztörténeti Szakosztályának Egyházi. 
Néprajza Szekciójában Debrecenben 1988. 
augusztus 25-én bibliamagyarazalában ki
tért az Egyház válságára is (Kövy Zsolt: 
Egyház és Közélet I II. Válogatott beszé
dek. tanulmányok. írások 1985 1994. I 
kötet 17. old. 3. bek |

. Az Egyház gondja a Kruztumélküli- 
ség gondja, a Krisztus fölé nőtt emberi ha
talom gondja a Krisstus nélküliségből Aó- 
vetkező nugosztoitság gumija..

Mi mással magyarázható az. ha a gyüle
kezet akarata teljesülését mely lelkés/vá-

Ioszlás eseteben a legfontosabb ■ egyházi 
vezetők világi segítőikkel együtt minden 
eszközzel gátolni igyekeznek? Megbélyeg
zik azt a gyülekezetei, melynek presbitériu
ma mert élni Iclkcvielölő jogával ismer
ve gyülekezetét és hónapok, évek múltán 
is kirekesztésben leszesitik annak ellenére, 
hogy ez. a gyülekezet él. nő és erősödik.

Mi mással magyarázható az, hogy egy 
gyülekezet legnagyobb ünnepét új, megvá
lasztott lelkipásztorának beiktatását, egy 
egész egyházmegye testületileg, vezetőjé
vel és a kerület vezetőiével az élen bojkot- 
tálja?

Mivel magyarázható az. ha a megyében 
egy gyülekezet új lelkipásztorának beikta
tására egy kitüntetett gyülekezet nem kap 
meghívót?

A fentiekkel! Az Egyház Krisztus- 
nélküliségével!

Vagy mivel magyarázható az. hogy egy 
gyülekezetre olyan ..lelkipásztort" erőltet
nek. aki alkalmatlan a pályára, a szolgáin 
ra. aztán országrészre szóló beiktatási cere
móniát tartanak, hogy a beiktatás után há- 
rom hónappal ismét lelkipásztor nélkül ma
radjon a gyülekezet, mert a beiktatott el
tűnt?

Ugyanazzal! A Krisztusnélkúliscggcl!
Ebből az. áldatlan helyzetből nehéz kike

rülni. de nem lehetetlen. A  megoldást az 
előbb említett könyv további részletében 
megtaláljuk.

A  Főre kell tekintem'
Krisztus és a Szcntirás megmutatja az 

utat. hiszen ..Szabod akaratot adott az ige
nek cs nemek kimondására" Csak követni 
kell!

Csak és kizárólagosán ez lehet az útja a 
kálvini Egyháznak* Addig azonban, mig 
félünk kimondani, hogy a király uj ruhája 
.Átlátszó", míg jobban örülünk a gazda si- 
inógatásának, mint amennyire féljük Isteni, 
addig csak átformálódunk!

Addig, míg a törvényeket legyenek 
egyháziak vagy világiak . önös érdekek 
érvényesítésére használjuk, ferdítjük és ez 
ellen ivem mer fellépni leflapésztpr. presbi 
tórium, gyülekezet, midig csak deformáló 
dunk

A presbitériumok nem élnek azokkal a 
jogokkal, melyek egy zsinati presbiteri 
egyházban megilletik őket

Hogy miért? Mén végrehajtóknak te 
kintik őket, tekintik magukat, nem mindig 
Isten szolgáinak, a gyülekezet vezetőinek.

Nem ismerjük a ránk vonatkozó tör
vényeket. Egy lel kész választást képtelen 
törvényes keretek közölt levezetni a 
presbitérium. igénybe kell vegye egyházi 
elöljáróinak segítséget. A törvényt is
mertetni kell a presbitérium előtt. Tcrmc- 
szclescn kivonatosan. Mindnyájan tud
juk. hogy törvényt csak teljes terjedel
mében és csak betű szerint szabad ismer
tetni F.gy egy vagy szócska kihagyá
sa. cseréje más értelmet ad a szövegnek 
Rossz szándékkal bármi is véghez vihető 
olyan egyházi szolgák segítségével, akik 
nem ismerik szó. betű szerint törvénye
inket. És mindez a gyülekezetek hátrá
nyéra.
. Ezért kcil ismerni a törvényt, a jogokat

az Igét! Mert Inába ismeri a presbiter a 
jogokat, a törvényeket, ha ivem bl/va Isten
ben. meginog hiteben és inkább otthagyja a 
nemtelen harcot, minthogy kitartana és 
megvívná azt gyülekezetéért, hogy elnyerje 
a koronát.

Ébredjünk fel! Tekintsünk a Főre! Tér
jünk vissza Krisztushoz cs az Evangélium
hoz!

Gondoljunk urra. hogy egyszer mind- 
annyiónknak meg kell állnunk az Úr itélö- 
székc előtt, altul megkérdezik tőlünk: miért 
nem tetteti meg azt. amit kellett?!

Sém eth István

Kedves Felelős Szerkesztő Úri

Egyik gyülekezeti tagunk kérésére keres
tem elő  néhai llörőm pó D ezső liszteletes 
úrról irt versemet. Ennek az időpontja  
egybeesett Szerkesztő Urnák a Presbite
ri Szövetség utolsó közgyűlésén hangoz
tatott invitálásával, mely szerint kívána
tos, ha presbitereink a gyülekezeteikben 
történtekről szóló Írásaikat beküldjek a 
,. Presbiter "  szerkesztőségéivé.

Ezek alapján bátorkodom az alábbi 
írásomat a T. Szerkesztőséghez eljuttatni

Közel 35 éve, 1964 júniusában hunyt el 
llörőm pó Dezső, a Rákosszentmihály-

Sashalmi Református Egyházközség volt 
lelkipásztora, akit a Rákosi rendszer ön
kényuralma távolított el szolgálati helyé
ről -  az akkori hivatalos egvhazvezetés 
segédletével.

1964 decemberében személyén}!, élet- 
művéről rendezett m egem lékezést a rá
koscsabai gyülekezet, ahol llörőm pó De
zső  egy rövid ideig kisegítő  lelkészként 
működött

Magnószalagról közvetítésre kend: ek 
kor egy korábbi időben szinten Rákos
csabán. egy szeretetvendégség keretében 
elhangzott saját költeményeiből, saját ma
ga  állal közreadott verses összeállítása

Ezen az ünnepi alkalmon került sor a tála  
szóló, mellékelt vers elmondására is. 
„ Magnetofonos emlékezés Hönim pö De- 
zsőre " címmel

Megjelentetését a T Szerkesztőbizott
ság belátásán!. mérlegelésére bízva, ma
radok testvéri köszöntéssel:

Fodor Sándor
a Bp.-Rákoscsabái Református 

Egyházközség 
tiszteletbeli gondnoka

Budapest. 1998. március
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Gondolatok egy körkép olvasása nyomán
Ilj. dr. Fekete Károly „Reformációra váró deformáló- 
dúsaink " című cikkében megdöbbentő kórképet vázol 
fel egyházunk állapotáról...

„Kcgycsségi irányzatok-’ kialakulásáról, egymás 
közti vetélkedéséről már jóval korábban (e ak k  meg
jelenése előtt) is szoktunk beszélni. Egy korábbi Írá
somban én is megjegyeztem, hogy helyesebb lenne 
teológiai irányzatok ütközését emlegetni, mivel való
jában erről van szó!... Emlékezetemben tartósan meg
maradt annak élménye, ahogyan Szövetségünk egyik 
közgyűlésén (néhány éve már) felmerült ez a kérdés. 
Két vidéki presbiter testvér igy jellemezte a helyzetet: 
a lelkészek fejünk felett folytatnak vitákat, harcolnak 
egymással kárt és botránkozást okozva. Kiemelném 
ebből: „fejünk felett” -  azaz a presbitérium és a gyüle
kezetek feje felett. És ha mondjuk egy presbiter hoz
zászól a teológiai vitához, megkaphatja: ne szóljon 
„laikus" a „tudós teológusok” vitájába! Úgy látszik, 
hiába ünnepeljük évente a Reformációt, a lényegét si
került elfelejteni’ Soha nem lett volna reformáció, ha 
Luther, Kálvin. Zwingli stb. a pápista teológusokkal 
csupán akadémikus vitát folytatnak, ha nem viszik az 
Egyház népe közé mindazt, amire az leél olvasva Isten 
rádöbbentette ókét!

A mai helyzet, a háttér persze más. A névleges egy
háztagok széles rétege hittant nem tanult. Bibliát, hit- 
cpiiő irodalmat nem olvas, templomba csupán a „sáto
ros ünnepeken” látogat, ez valóban „laikusnak” nevez
hető. Akik azonban naponta olvassuk az Igét. utána 
nézünk mindennek, ami nem egyértelmű a bibliaolva
sás során, akik életünket tudatos döntéssel Krisztus 
szolgálatára szántuk nem fogadhatjuk el a ..laikus" 
minősítést! Annál is inkább, mert a fent említett teoló

giai viták nem valamiféle részletkérdésekről szólnak 
(nem mondjuk egy héber, vagy görög szó magyaráza
táról), hanem időnként olyan fontos dolgokról is. mint 
a reformáció korában!

A teológiai viták manapság nem „regi és új” felis
merések ütközései, hanem többféle új (és egy mással is 
ellenkező irányú) törekvésből származnak. Egyik 
irányzat sorra kétségbe vonja a Bibliában és (ennek 
nyomán) Hitvallásainkban egyértelműen megfogal
mazott alapvető igazságokat (liberális irányzat. A má
sik irányzat a Biblia betűihez (ezen belül az Ószövet
ségnek Újszövetség által meghaladott betűihez) való 
ragaszkodás jegyében új korlátokat, tilalmakat, élet
szabályokat állít, s kiközösítene mindenkit, aki ezt 
nem vallja: nemcsak a valóban liberálisokat, hanem 
mindazokat is. akik nem fogadják el új dogmáikat ere
deti igei tanításnak (fundamentalista irányzat).

Meggyőződésem, hogy nekünk, hívő református 
presbitereknek igenis őrállói feladatunk kiállni az 
egeszseges keresztyén tanítás mellett. Ne sodródjunk 
valamelyik a másikat lenéző, vagy kirekesztő - sze
kértáborba, hanem az Ige szerinti értelemben legyünk 
„fundamentalisták" és egyszersmind „liberálisok" 
Részemről ez azt jelenti, hogy számomra a fundamen
tum Krisztus Jézus, aki azért született meg. és táma
dott fel értünk, hogy megismertesse velünk igazán Is
tent. akit még az. Ószövetségből sem lehetett teljesen 
megismerni... És egyúttal azt is jelenti, hogy a „sza
badság tökéletes törvényét" ismertette meg velünk, 
amelynek alapján nem előírások, hanem az „új paran
csolat" (Ján 13,34) és a Szentlélek vezetése az irány
adó!

Kövespataki László

íme egy gép. Rajta gombok, benne áram -  
mágneses elektronika 
Milyen fcnnkólt eszközzé formálta mégis a 
modem technika
Ha vaiaki nincs is már közöttünk, clcnk 
idézi őt.
Hangját ha halljuk, feltűnik képe is lelki 
szemünk előtt.

Igét hmlct, versel, tanít, ki a túlpartra költö
zött.
Szárnyal az üzenet tér és idő fölött.
Szép ízes beszéddel hintette a Magot, 
bízván
Lesz aratás egy kor vető ..keze" nyomán

Nem csak magas szószék öblében látom 
én!
I lányszor kérdte ttMem ,.l logy van kedves 
öcsém?"
Gyenge tenor a kórusban, ha segítségére 
várt.
Nem volt popiekiritély. a szólamba beállt.

Kenyszet okán „pásztotbutjáf ’ csak lantra 
cserélte,
Elfeledve bús cmlckit. rajta Gazdáját di
csérte.
Beteg szive míg meg nem állt. így muz-si 
káli halkan ,
Zengi dalát továbbra ts. fenn az égi karban

fiz írás és az emberi lélek
csak >dót kettéválása a mindkettőben 

azonos egységes szellemnek: a Szentié 
leknek Oly módon van ex egymásra 
nézve teremtve, mint a fül- és a légrez
gés; amaz cnélkul siket, c/. amaz nélkül 
néma, de ha találkoznak, megszületik a 
hang. Az emberi lélek sensus divinatitis- 
ának megfelel az objektív isteni kijelen
tés, s  ha ez a kettő találkozik, mcgzcndúl 
a mennyei hang, az ige jelentése. Bol
dog benső megrendülés ez. amelyet 
Kálvin ..tcstimonium intemum Spintus 
Snncti"-nak. a S/cntlcIck belső bizony
ságtételének nevez.
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Bibliai jelenet a pünkösdi ünnepekre 
(A gyerekek félkörben foláflnak. kezükben 
egy-egy gyertya. Aki beszél, magasba 
emeli a sajátját, amelyet az előző lángja
iu l gyújt meg. A versszakok elmondása 
után tizenkét fényforrás emelődtk a ma
gasba: emlékeztetőül az első Pünkösdre)

L Ez a láng tűzpallos langja. 
mely az ember útját állja 
az Edénkén kapujában.

11. Az Ér szava olyan, mint Ő: 
Ígéretes. szívderítő:
Eljön egyszer a Megmentó!

Ili Ez a láng úgy lobog éppen, 
mint a csipkebokor, szépen, 
fönt a Hóreb tetejében

IV. Nem hűli a rózsa levele, 
virul, ha az. Űr van vele, 
„VAGYOK” - igy zeng dicső Neve

V Ez a lány itt kicsikében
olyan, mint nagyban volt régen 
a tó/oszlop a vak éjben'

VI Amit Isten Törvénnyé tett. 
amit Mózes kőbe vésett 
az őrzi az emberséget!

VII. Ez a láng annak testvére, 
amit igazak vesztére 
gyújtottak a kemencébe.

VIII. Ki elitéit, odakerül.
de az Úrral van ott belül: 
megszabadul sértetlenül!

IX. Ez a láng karácsony éjen 
csillagként tűnt föl az égen, 
a bölcsek vezéreképpen;

X. Pásztoroknak vigassága, 
szegényeknek gazdagsága 
v ilág szép Világossága!

XI Tüzek, lángok lobogása, 
aki nézi, íme: lássa - 
pünkösd ékes ragyogása'

XII Jövel, Szentlélek. Úristen! Szent 
Igéd ihlessen, intsen, élő egyházat 
építsen...!

ÉNEK (a 370. dicséret I. verse/

Jövel. Szentlélek Úr Isten,
Töltsd bé sziveinket épen 
Mennyei szent ajándékkal,
Szivbéli szent buzgósággal.
Melynek szentséges ereje 
Nyelveket egyező hitre 
Egybcgyűjlc sok népeket.
Kik mondván így énekeljenek. 
Alleluja' Alleluja!

II. K  I.

(Gyülekezete presbitereit kérjük, adják e 
rövid ..jelenetet a gyermekek, fiatalok  
kezébe)

SZÖVETSÉGÜNK ÉLETÉBŐ L
MÁRCIUS

6. a hollandiai Fundameni
Alapítvány képviselői láto
gatták meg Szövetségünket. 
Az elnök és a főtitkár tár
gyalt képviselőikkel

6-7 . a szlovákiai Jókán a missziói
házban presbiteri konferen
cia volt, amelyen a főtitkár és 
a missziói titkár is előadással 
szolgált.

9 . a Szövetség elnöke képvi
selte Szövetségünket Máté 
János professzor temeté
sén. majd Beregszászra 
utazott a MRETZs összejö
vetelére.

14-15. Szövetségünk elnöke a ju
goszláviai Fckcticscn vett 
részt és szolgait az ottani 
presbiteri konferencián ül. 
a Kossuth-szobor megko
szorúzásán. Ómoravicán 
Útjára elkísérte Dobos 
Ágoston  budapcst-cszaki 
területi szervezetünk elnök
ségi tagja is.

12. az egész hetes Iclkcszi-prcs-
biten konferencián. Mátra
házán. amelyet az Északpes
ti Egyházmegye rendezett, a 
főtitkár „Isten pénzügyei” 
címmel tartott clöadást

15. az Újpcst-Bclsóvárosi Egy
házközségben a felnőtt kon

firmációi ünnep alkalmából -i 
főtitkár szolgált.

21. a Lakitclken tartott Ravasz 
László megemlékezésen az 
elnök képviselte a Szövetsé
get
Ugyanezen a napon a Kar
cagon tartott evangelizációs 
presbiteri cscndcsnapon a tö- 
titkár is előadási tartott.

22. Soltvadkcrtcn a Bács-Kis
kunsági Egyházmegye deli 
egyházközségeinek presbi
teri konferenciáján a főtitkár 
a presbitereknek az ifjúság 
iránti felelősségéről szólt.

25. rendkívüli elnökségi ülés
volt, amely értekezletté ala
kult át.

27-29. között tanotta presbiteri kon-
tercne iáját a Budapest Észa
ki Egyházmegye Mátraházán 
a „Presbiter hátterei" össze
foglaló címmel, amelyen a 
főtitkár is előadást tartott.

Március 30. ÁPRILIS
és április 3. között volt a Monor-Nagy- 

tcmpiom-i Egyházközség
ben a már hagyományossá 
váló evangelizációs hét, 
amelyen presbiterek végzik 
a szolgálatot. Minden szol
gáló Szövetségünk tagja 
volt. köztük az elnök és a 
missziói titkár is.

4. volt a XVIII. Dunamelléki 
Egyházkerületi Presbiteri 
Konferencia Pécsett, amely

• ről lapunk más helyén rész
letesen beszámolunk

6 KI. között a m issziói titkár 
Zubogyban cs Kclccscny- 
ben végzett evangéli/ációs 
szolgálatot.

8. a m isszió titkár Kazincbar
cikán is szolgált.

2»-24. között a missziói titkár ő t-  
bottyánban végzett evange
lizációs szolgálatot.

24. Széphalomban 3 zempléni 
területi szervezet meghívá
sára m egbeszélés volt az 
ott építendő m issziói köz
pont ügyében, amelyen a 
főtitkár vett részt

26. Kiskunhalason a szeretet- 
vendégségen a főtitkár szólt 
a gyülekezeti közösség sze
repéről a keresztyen neve
lésben.
MÁJUS

2. a missziói titkár Mályi-ban 
a nyékládházi gyülekezet 
és a környező gyülekezetek 
presbiterei számára rende
zett presbiteri cscndcsna- 
pon szolgált.

4. volt a 3. számot záró szer- 
kcsztőbi/iKtsiígi ülés.
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GONDNOK -  PRESBITERI 
KONFERENCIA KÖLKEDEN

A Dunamellékt Egyházkerület cs a Presbiteri Szövetség  baranyai egyház
m egyei területi szervezete

1998. június 12-14. között

rendezi hagyományos gondnoki-presbiteri konferenciáját Kölkeden.
A konferencia program ja:

1998. jú n iu s  I2 -én p én teken  Érkezés 13 óráig. (Mohácsról 12 .30  perckor indul 
autóbusz Kölkodre.) 13 órakor ebéd. majd 15 órától megnyitó és bemutatkozás, 
amelyet Szabó M ihály  mohácsi lelkipásztor tart, ill. vezet. 16 órától hangzik el 
Unna G ábornak, a PSz leiületi szervezete elnökének előadása ..A  presb iter  
szerepe a  idekeze t védelm ében"  cím m el. 17 órától pedig I). Papp Vilmos 
Budapest-Kőbányai lelkipásztor, teológiai előadó ..A  p re sb ite r  m in t Isten  
ajándéka a gyü lekezet életében  " cím m el szól a konferenciához. 18 órakor lesz 
a vacsora, majd D  P app Vilmos evangélizál. 1998. jú n iu s  13-án  (szombaton) a 
8 órakor kezdődő reggeli után 9 órakor Szappanos Zoltán  siklósi lelkipásztor 
előadása hangzik cl ..A  p resb iter hite. h itre ju tá s a "  címmel Ezt 10 órakor 
Szabó  M ihály  áhítata cs bibliakört m egbeszélés követi, amely a 12 órakor 
kezdődő ebédig tan 14 órakor folytatódik a program Bóka A ndrás  baranyai 
esperes előadásával, amely az 1999. évi presbiterválasztásra való felkészülésről 
szól. 16 órakor kezdődik Bállá Tibornak, a PSZ elnökének előadása „A PSz 
határon tú li ka p cso la ta i"  cimmcf. 18 órakor kezdődik a vacsora, a 19 órai 
evangelizációs szolgálatot Bana G ábor  tartja 20 órától beszámolók hangzanak 
cl a presbiterek gyülekezeti szolgálatairól.

I99ft jún ius 14-én, vasárnap, a 8 órakor kezdődő reggeli után 9  órakor urva- 
csorás istentisztelet lesz, am elyen C s e te S ze m e s i István  a Jugoszláviai 
Református Keresztyén Egyház püspöke hirdeti az Igét. A z istentisztelet után 
egészen  12 óráig tan a m orzsaszedés, a konferencia kiértékelése Ekkor 
kezdődik az. ebéd. majd a 12.49-kor induló busszal lehetőség nyílik a haza
utazásra.

A konferencia  részvételi dija  2900  hl. am elybő l 1000 h't-ot 1998. jún ius 2-tg 
ke ll e lju tta tn i a M ohácsi R eform átus E gyházközség  cím ére  7700 M ohács. 
Kálvin utca 4. (Telefon: (06-69) 311-336) Ágyhuzatot mindenkinek hozma 
kell magával. I.chct csak ebédet is kérni, amelynek ára 300 Ft. de kérjük ezt is 
je lezn i előre telefonon vagy írásban. (A  b efizetési utalványra irpik rá: 
„Kölkcdi Presbiteri Konferencia.” )

Gazdasági I
Felhívjuk szoktuk az egyházközségeknek 
a figyelmét, amelyek alapítvánnyal rendel
keznek. hogy az 1997. évi CLVI. törvény 
értelmében amely a közhasznú szerveze
tekről szól . amennyiben továbbra is él
vezni kívánják azokat a kedvezményeket, 
amelyeket adózás cs egyéb vonatkozásban 
az alapítványok ill. az alapítványnak ado
mányozok élveznek, akkor at kell alakulni
uk űn. közhasznú szervezetté, mén 1999- 
től csak közhasznú szervezetek élhetnek 
ezekkel a kedvezményekkel. 1998-ban 
meg van lehetőség a régi módon való mű
ködésre. de aki már 1998-ban is élni kiviül 
a törvény adta lehetőséggel, annak az ala
pítványnak ezt 1998. május 3 l-ig kell az. il
letékes bíróságtól kérnie, ha az erre vonal 
kozó törvényi feltételeknek egyébként 
megfelel. Lrdcklödcs eseten a Szövetség 
további felvilágosításokkal is szolgál...

Ugyancsak az alapítványokat érinti a 
7003 1998. (z\EÉ 3.) APEH irányelv is. 
amely az áfatörvény 7 | Jj (5) bekezdését 
értelmezi, cs amely bizonyos feltételek 
esetén lehetővé teszi az áfavisszaigénylést 
méltányossági alapon Ez azokra az alapít
ványokra vonatkozik, amelyeknek „veze
tője. az igazgatást ellátó személyzete vagy 
az igazgatásban közreműködő személyek 
részére pénzbeni vagy természetben ellen
szolgáltatást nem nyújt (ideértve a költség
térítést is) és ezek a személyek sem közvet
lenül. sem közvetve nem élveznek előnyt a 
szervezet működéséből." Az irányelvben 
uz egyházak megnevezés is szerepel, cs így 
sokan ezt az egyházközségekre is érvényes 
lehetőségnek i\ tekintik, de éppen az idé
zett kitételek mian a magunk részéről ezt 

egyházközségeknek nem javasoljuk 
igénybe venni. Az igénybevételt, mivel ki
fejezetten méltányosság alapján 'ehet. kü
lön kérni kcll.

Dr. R. P.

J  PRESBITER
,i Magyar Református Presbiteri Szövetség hivatalos időszaki kiadványa.

Megjelenik w  ,Mrcn hat alkalommal. A szerkesztőbizottság lagjan t>/ Bodoljr Géza, 
III. Kitörik Zsigmand. Hegyi-Füstöt István, Pjfsf> VWznos. Vándor Cyuh. Koves/uui• ta rtó . 
kVlnlez 5<fvu; feli'irts vrzkeszlő: ttc iríy  I ajo.r fi,telő* k:adí>; f í j lb  hói)'. Szerkesztőség: 
Magyar Rpíoimdlus Presbiteri Szövetség ltodba. 1092 Budapest Rjd.sy u. 28. Telefon: 
218-0266 A Ijp a Imii cárién (rátbon vagy telefonon ív megrendelhető- Az egyéni előfizetési dl) 
lM-ltoúlre évi 160.- ft, kiirfóldrt- (a velünk határos OfSZágzAtod' 9tX>,- ft, ti. ’őp.i t i  a tengeren 
fut m is országaiba 15S Az előfizetési dl őrieken fizethető: .Magyar Református Prrshitrrt 
Szövetség* Budapest; személyesen í* beli/ethelő Szövés ség link irodájában Lapunk fenn
tartó síf srolg&ió adományaikat is kösnöncUet fogadjuk a Kárpát-medence református 
gyülekezetei és presbitérium)! nrvéócnf KéziralOt nem őr/link m«>> és. nem küldőnk vissza L«y 
példány Ara: 60,- f L

DR. MAKLÁRY TIVADAR
gyém ántdiplom ás jogász, a legfel
ső Bíróság ny. tanácselnöke, a Bu
d ap est-D éli R ef. E gyházm egyé
nek 22 éven át gondnoka, a Budai 
K gyhá/kö/.ségnck presbitere és 
gondnoka, életének 86. esztendejé
ben, május 4-én elhunyt. Temetése 
m ájus 15-én volt Z cbegényben, 
K om játhy A ladár tb. ny. esperes 
szolgálatával.
„Ö rökre em lékezetes lesz az ig a z” 
(Zsolt 112.6)
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' P ü n k ö s d

'Piros pünkösd óit ősik sugárba, 
•Mosolyogva szá ll le a "Világra. 
Nyomában félédes rózsaillát,
‘J  ényőzön hull, a sznvk. 
megnyílna^.

‘.Hogy elször tunt fe l a zálognak 

Tüzes nyelvek ahígaba ’ támadt. 
Megoldotta apostolok nyelvét, 
Hirdete a győzedelmes eszmét.

‘Piros pünkösd, juttasd tiszta  
fényed'
Ma is minden bankodó szivének 
Hogy k i téveüjg kétségbe' 
homályba':

Világító sugaradat áldja.

‘.Hábozokjiak oldjad meg a 
nyelvét,
világosüsd h itte lfö l az elmét. 
‘Hogy az eszme szrvbőlszálljon, 
'Diadallal az egesz világon!

'Piros pünkösd, szállj le a világra, 
'Taníts meg új nyelvre, ú j imára. 

Oszlasd széjjel mindenütt az ejet, 
Szeretetnek sugara, Szentlélek!,

Reviczky (iyula

A Presbiteri Szövetség 1998. június 22-26. között Pápán a Kollé
gium dísztermében rendezi 7. Nemzetközi Konferenciáját, amelyen 
három témakörben hangzanak el előadások:

I. Témakör: M últunk, am elyhői tanulnunk kell. Ennek keretében
két előadás lesz: A XX. század első. ill. a XX. század 
második telének tanulságai.

II. Témakör: Jelenünk öröm ei ó  gond  ju t Ennek keretében a ma
gyar társadalom jelenlegi állapotáról, egyházunk je
lenlegi örömeiről és gondjairól, valamint az egyházi 
civil szervezetek helyzetéről hangzik cl 3 előadás.

III. Témakör: A jö vő . ahová Isten vezet m inket Ennek keretében a
misszió, a diakónia és az egyházi képzés-oktatás új 
útjairól hangzik el 3 előadás.

Az egyes témákat egv-egy Iclkészi, ill. egy-cgy nem-lelkészi elő
adó világítja meg. •
Ezúton is meghívjuk az egyházmegyék gondnokait, területi szerve
zeteink elnökeit, vagy képviselőiket a konferenciára. Mint eddig is, 
mind az előadók, mind a meghívottak között a határon túli egyházi 
szervezetek is képviseltetik magukat.
A konferencia június 22-én este vacsorával kezdődik és június 26- 
án ebéddel végződik. Naponta reggel áhitat, este evangélizáció 
lesz. A résztvevőknek a részletes programot megküldjük.
R észvételt d íj 5000 Ft. am elyből 2500 F t-ot 1998. jú n iu s  12-ig ké
rünk befizetni a P resb itert S zö vetség  p én ztá rá b a  ill. az O TP  
11705008 20410641 sz. szám lá jára  átutalni. Ennek befizetése 
szükséges a jelentkezés elfogadásához!

ELŐZETES A  2. ORSZÁGOS 
P R E S B IT E R I 

K O N F E R E N C IÁ R Ó L
A 2. Országos Presbiteri Konferenciát 1998. augusztus 31. és 
szep tem b er  4. kö zö tt rendezi a Presbiteri Szövetség Tahiban a 
Sión Hegyén. Részletes tájékoztatást következő számunkban 
közlünk.


