
TARTALMUNKBÓL

PRESBITER
• A S/cflt 1 *l«k » K jiilrk w l 

vezetője (II.)
• konfercnciik
• Ri/on>^ietélrtek
• K m likc/rus p tn b itrr rk
• I «-vrfe*litUnkbóI

_______________ A MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG LAPJA________________
VII. évfolyam 4. szám B U D A P ES T_________________________1998. július-augusztus

Hivatalos nyilvántartás szerint ma 
75 bejegyzett egyház, közösség, val
lási csoport működik törvényesen 
Magyarországon. Ezek között mint
egy 55 áll keresztyén-bibliai alapon. 
A fennmaradó 20 között vannak a 
nagy történelmi vallások, igy a .zsi
dóság. a buddhizmus, a mohamedá
nizmus képviselői, de vannak egé
szen új képződmények is. Ilyen pél
dául az „Ezoterikus Tanok Egyhá
za", a „Magyarországi Szciento- 
lógia Egyház", vagy a még rejtélye
sebb nevet viselő „Idegen. Fejlet
tebb Intelligenciában Hívők Közös
sége Egyház", hogy ne hallgassunk 
a „Magyar Vallás Közössége" nevű 
„alakulatról" se. De mitől egyházak 
ezek? Semmi fejtörést nem okozna a 
gyanútlan szemlélőnek, ha c/ck 
„vallási közösségként" jelölnék meg 
magukat. De igy? Valahol, valami
ben zavar van. Az önértelmezésben? 
A törvényben? Az. 19%. évi IV. Tör
vény (a lelkiismereti- és vallássza
badságról, valamint az egyházakról) 
bevezetőjében ez áll: „A magyaror
szági egyházak, felekezetik, vallási 
közösségek a társadalom kiemelke
dő fontosságú, értékhordozó és kö
zösségteremtő tényezői... kulturális, 
nevelési-oktatási, szociálts-egész- 
ségügyi tevékenységükkel és a nem
zeti tudat ápolásával is jelentős sze- 
repet töltenek he az ország életé
hen " Senki nem gondolhatja komo
lyan, hogy az említett „vallási kö
zösségek" {„egyházak" önmegjelö-

les alatt!) ezeknek a törvényt elvárá
soknak. s kiváltképpen a nemzeti tu
dat ápolása kritériumának akár csak 
a leghalványabb mértékben is meg
felelnek?! Vagy a törvényen lépett 
túl az élet. vagy az önmegjelölés fél
revezető!

A szektakutatá.s nálunk alig mü
veit tudománya eredetileg a scqui- 
sccta latin szóból vette elnevezését. 
Ez „követett alapelvct. tant. filozó
fiát. pártot" jelent. Tartalmilag 
olyan jelenségre vonatkozik, amit a 
kis csoportlétszám, az „clit'-tudat, 
a kiválasztottság-tudat, a zárt kö
zösség kialakítása jellemez Vannak 
agresszív formái (pl. az AlJM-s/ek- 
ta Japánban), meg toleransabb. il
letve a környezethez „kaméleon
ként" alkalmazkodó formát. Vajon 
a fent említett „egyházak” melyik 
kategóriába tartoznak? A törvényal
kotónak cs a jogalkalmazónak itt 
egyértelműnek kell lennie! S a tör
ténelmi egyházaknak is közösen 
kellene fellépniük a tisztázás érde
kében

Itthon is sokan úgy élik meg a mai 
demokratizálódó ...szabad" helyzetet, 
mint felszabadulást. Nem kötik őket 
korábbi szokások, erkölcsök. Mások 
meg az ellenkezőjét élik át: semmibe 
vetettnek érzik magukat, ide-oda há
nyódnak a bizonytalan eszmei hul
lámverésben, hiszen ezekre sem az 
iskola, sem a média nem készíti fel 
őket. Jöhetnek hál halászni a szekták, 
melyek a fuldoklónak mentőövet vet

nck. biztos talajt (nem ritkán pénzt) 
Ígérnek, meg szilárd válaszokat. Val
lási portékájukat kizárólagos csoda
szerként kínálják. Eszükbe sem jut 
kételkedni azok hatástalanságaban' 
De milyen kínálat is van a „szekta-pi
acon"? Vannak klasszikus szekták 
(Jehova Tanúi. Újapostoli Egyház), 
ezek nálunk is hivatalosan működ
nek. Erős náluk az „elit-tudat", kife
jezetten és erősen tekintélyelvűek. 
Vezetőik a tagok hétköznapjait is sza
bályok tömegeivel cövckclik ki. Ta
nításuk, szervezetük, vezetőik birál- 
hatatlanok. Aztán vannak világnézeti 
közösségek ide tartoznak a teozófu- 
sok. az antropo/ófusok, a .jozsakc- 
reszt-közösseg" (nálunk is jelen van 
„Magyarországi Arany Rozsakereszt 
Vallásközösség" néven). A világot, az 
embereket, az életet úgy szemlélik, 
ahogy alapítójuk tanítja. Szinkrctista 
módon keveredik bennük különböző 
vallások, gnos/tikus-okkult hagyo
mányok tanítása Aztán az új kijelen
téssel rendelkező szekták: ilyenek a 
mormonok, a mun-mozgalom. az 
egyetemes tudat közösségei (ez utób
bi is megjelent nálunk). Abból indul
nak ki. hogy a Biblia, ahogy előttünk 
van, érthetetlen, hiányos kiegészí
tésre szorul S ezt ők meg is teszik. A 
pszirho-kultuszok (pl. a nálunk is be
jegyzett szctentológia) olyan „fcl- 
sőbbrendíi emberre kívánja formál
ni különböző lelki technikákkal híve
it, akik új tudattal, új képességekkel 

(Folytatás a 2. oldalon)
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('Folytatás az I. oldalról>

messze felette állnak az átlagember 
nek. S végül külön kategória a uegye.v 
irányzatoké, melyek között az okkul
tizmus mellett megtaláljuk a new 
agc-t. a spintizmust. az „új boszorká
nyokat”, a sátánizmust, az ezoterikus 
gyógyítókat (ez utóbbi is hivatalosan 
jelen van hazánkban).

A német Parlament 1996. májusá
ban külön bizottságot alakított 
Enquete-Kommtssion néven azért, 
hogy az ún. ..Szekták és Pszicho-cso- 
!tortok problémájával behatóan fog  
lalkozzanak. feladata rámutatni 
azokra a veszélyekre, melyek az 
egyéneket, az államot és a társadal
mat fenyegetik a beáramló vallási 
portéka, s annak „feketepiaca” réven. 
Vizsgálják ezeknek célját, gyakorla
tát es módszereit. De azt is, hogy mi
lyen társadalmi igényeket és szükség
leteket elégítenek ki, s hogyan lehet
ne azokat veszélytelenebből kielégí
teni. Megállapításaikat a médiákon, 
vitafórumokon, kiadványokon, lapo
kon keresztül hozzák nyilvánosságra. 
Ilyen lap a „Berliner Dialóg", a ..Bér 
lini Párbeszéd A Német Munkaügyi 
Bíróság 1995. március 22-én döntést 
hozott, mely szerint a szcivntológia 
közösségtől megvonja a: „egyház" 
önmegjelölés használatának jogát. 
Indoklás: „ez gazdasági érdekek kö
vetésének leplezésére" szolgál Ko
mon Herzog német államelnök a vita 
kapcsán megállapította: ..Ahol az 
összefüggések áttekinthetetlenné vál
nak. ott könnyen bejátszhatók az egy
szerű megoldások". Azaz: az embe
rek egyre rászedhetobbek.

Egyházunknak is oda kell figyel
nie erre a növekvő veszélyre! És fel 
kell készülnie a segítségnyújtásra! 
Ugyanakkor fontos fe l ham i más egy
házak és a közvélemény figyelmét is 
a szellemi-vallási környezetszennye
zés csapdáira, mielőtt az elhatalma
sodó káosz emberéleteket követel. 
Ebben a tekintetben senki - jogalko
tó. hivő vagy nem hivő nem marad
hat semleges! Ez a „tolerancia" túl 
drága lenne!

Békefy Lajos

Gondviselő jó  Myánk! Köszönjük, 
hogy munkánk mécsem hiábavaló, és 
hogy m éltatlanságunk és hálátlansá
gunk ellenére is kirendeled a nélkülöz
hetetlen földi javakat.
Bocsásd meg felelőtlen tékozlásainkat 
és fukarkodásainkat. F. ml ék ez tess min
dig átéli nagy szegénységeinkre, és in
díts hálás adakozásra. Ámen.

Gondviselő jó Atyánk! Köszönjük föld
jeinket. a munkalehetőségeket, az erőt. 
a kitartást és a gyiimülcsvárás remény
ségét. Légy áldott, hogy nem méltatlan
ságunkat nézed és nem átkozod meg a 
földel bűneinkért, hanem lehetőségei 
adsz vetésre és aratásra, 
taníts bennünket az adakozással is hi
tet vallani rólad, gondv iselő Atyánkról. 
Ámen.

Üj kenyérért való hálaadás
Valamelyik aratás utáni vasárnapon, több
nyire augusztus végen történik. Az. aratá
sért való hálaadásról az ŐSZ is tud (2Móz 
23.16): ez volt a pünkösd eredeti tartalma. 
De a pogány görög-rómui vallásban is 
megtaláljuk u termesért való hálaadást, ott 
Demeter, itt Ceres istennő tiszteletében 
Ovidius verses naptára leírja Ceres ünnep
léséi is.

Szerezi Molnár Albert szinte magyar tájké
pet festett a 65. zsoltár tolmácsolásában

A szép sik mezók ékeskednek 
Sok baromcsordákkal 
Villognak a szép szántóföldek 
Sűrű gabonákkal...

A régi magyar dicséret pedig rámutat az 
igazi hálaadás mibenlétére

Ha a kenyeres kosárok 
Bélelnek, mi mtm sáfárok.
Úgy tartsuk a magunkét...

(279,4) 

Szénás! Sándor

£ s e m é n y o n p t á r

JÚLIUS

2-án (1677) szüleien Ráday Pul.
2-án (1778) hali meg J. J. Rousseau 
2 án (1886) szüleien Vlóncz Zsigmood 
6-án 1 1415) halt meg Húsz János
6- án (1535) halt meg Thoraas Morus 
angol humanista
7- én ( 1540) született János ZsigtnoixJ. 
IÓ-én ( 1509) szüleien Kálvin János. 
12-én (1904) született László Dezső
12-én ( 1931) halt meg Nathan 
Sodcrblom.
14-én ( 1841) halt meg Budai Ézsatás. 
!6-án (1054) bekövetkezett a nyugati 
és keleti egyház kettészakadása 
19-én (64) Nero alatt leégett Róma: a 
keresztyenek üldözésének kezdete. 
19-én (1951) hunyt el Makkal Sándor. 
22-én (1456) Nándorfehérvárnál 
Hunyadi keresztesei diadalt aratnak 
II Mohamed lolött.
29- én (1759) halt meg Árva Bethlen 
Kata
30- án (1868) halt meg lom pa Mi
hály (130 éve).
3 1 -cn 1 1886) hunyt cl Liszt Ferenc.

AUGUSZTUS

3- án < 1882) született itj. Bánók György
4- cn < 1941) halt meg Babits Mihály. 
6-án ( !9"?5) hunyt cl Ravasz László 
6-án (1945) történt a hirusimai utom- 
pusztitás.
8- án (1790) születeti Kölcsey Ferenc.
9- én (1945) Nagaszakira atomhombár 
dobtak
10- én (70) pusztult cl Jeruzsálem. 
13-án ( 18-19) a világosi fegyverletétel
lel veget ért a szabadságharc.
17-én (1929) hall meg Benedek Elek.
20- én (1038) avatták szentté 1. Istvánt.
21- én (1635) hall meg Lopc de V'cga 
spanyol drámaíró.
23-án (1851) hunyt cl Kazinczy Ferenc.
23- án (1948) megalakult az Egyházak 
Világtanácsa
24- én (1838) hali meg Kölcsey Ferenc. 
24-cn ( 1938) hunyt cl Karinthy Fngvcs
28- ún (430) hall meg Augustinus.
29- én (1434) született Janus Pannonius.
30- án (1574) született Szenc/i Molnár 
Albert.
30-án ( 1890) született Rcmcnyik 
Sándor.
30-ún (1940) történi a II. bécsi dónté-s,
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ígdz ember hitből él
A Heidelbergi Káté. 20-24. kcrdcs-felelet

Bizony csodalatos megtapasztalni, hogy Isten szeret engem, hogy vezet a kiváltképpen 
való úton. megnyitotta előttem az Ige ajtaját, rádöbbenhettem Krisztus titkára. Meglát
hattam rejtett lábnyomát, mint Mózes az. égő csipkebukTol, későn vagy mégis a maga 
idejében élő Igéje kijelentette küldetésemet, mi az. amiért megőrzött magának a világ
ban. A hit éló kútfő. amely mellett bizalommal pihenhetnek meg Flié/et tevéi. A szolga 
ámulva és lélegzetvisszafojtva áll. megérti, hogy Isten győzelmes úton vezeti, boldogan 
meghajtja magát cs imadja az Urat. A hit Isten ujandeka. annak a bizonysága, hogy 
ügyünkkel gondol Istenünk. A hit szivbcli bizalom, szárnyakat adó segítség, Krisztus
ban megtisztult vessző, jótéteményéből érő gyümölcs.

A hit biztos ismeret arról, hogy Isten hatalma ónz. romolhatatlan, szeplőtelen örök
ségünkre. az. idvcsségrr. A hit hallásból van. a hallás pedig Isten Igéje által, de szabad 
tisztában lennem azzal, hogy ez az ismeret Isten szereidének kútjáböl táplálkozik, nem 
embert bölcsességből kipattant szikra, t z  u kút mély. kimeríthetetlen, a kegyelem örök 
forrásaiból árad. jó  kedvéből ömlik elő Megelevenítő csoda és a harag és a halál világá
ban támaszt életet. Meghajtom tehát térdeimet a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja előtt, 
kérve őt. hogy vezessen Krisztusnak minden ismeretet megluladó szeretete útján cs is
mertessen meg azzal a titokkal, mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassaga Is
ten irántam való jóvoltának.

A hit drága érték, szent misztérium Benne van.1 jelen és a jövendő ígérete.
Isten előtt nyitva van minden zár. ő hallja lelked óhajtásait, tnikd nem mersz elmonda

ni. tudnod kell. hogy nincs messze ő, láthatatlanul is itt áll közöttünk, szivünk titkos pana
szait is számon tartja, a Tamásokat bármilyen meglepetés éri is, hívja akár most is magá
hoz: Hozd ide a te ujjadat és bocsásd ujjadat oldalamba, ne légy hitetlen, hanem hivő! A 
Szentirás azért Íratott meg. hogy higyjúnk Jézus Krisztusban és életünk legyen az ö nevé
ben. Jól teszi tehát Péter is. hogy belép Komélius házába, de Kornéltus is. hogy meghívja 
Pétert, mert lám Isten idézte őket a színe elé, mert éldbevágó üzenete van a számukra. 
Málta hiáha tesz panaszt Jézusnál Máriára, mert Mária számára az az údvösseges dolog, 
hogy Jézus lábaihoz telepedve, az ő beszédét hallgassa. Az a bélpoklos, aki ha távol állva 
is. de hallgatta Jézus hegyi beszédét, hitt Benne és eléátlva mondhatta Neki: Ha akarod, 
megtisztíthatsz engem' Lám, Jézus illette őt és mondta Akarom, tisztulj meg!

A hit a  szőlőidbe oltott ág, biztos ismeret az Úrban, szív béli bizalom Isten Igéje mint. 
de megtartó erő is. Isten ereje, anut nem nagyságra mérnek, amiből mustármagnvi is 
elég! Boldog, akihez így szól Jézus. A te hited megtartott téged! Higgy az Úr Jézusban 
és idvczülsz mind te, mind a te házadnépe'

Igen. az igaz ember hitből él! Miért? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ó egy 
szülött Fiát adta érte. hogy ak; hisz őbenne, cl ne vesszen, hanem örök élete legyen 
Krisztus által élhetjük cl a hit célját, a lélek idvesscgct. így ismerve meg. hogy nem ve
szendő dolgon, ezüstön vagy aranyon válton meg minket atyáinktól örökölt hiábavaló 
életünkből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Jézusén Aki a mi 
bűneinket maga vitte fel a testében a fára. hogy meghalva a mi bűneink miatt, mi clhe-s 
sünk az igazságnak. Ha tehát mcgvulljuk bűneinket, hú cs igaz ő. hogy mcgbocvitja bű 
neinket és megtisztít minket minden hamisságtól.

Jézus keresztjéből, szenvedéséből derűi csak ki igazán, milyen szereidet adott ne
künk az Atya. így ismertük meg cs hittük cl Isten irántunk való szereidet, így lehel hi- 
zodalmunk az Ítélet napjához Aki szerétéiben marad. Istenben marad és az Isten is 
őbenne.

I bhmczy Dániel

A KÁTÉ. KELETKEZÉSE ÉVSZAZADABAS.

Tompa Mihály 

A  madár, fiaiíw z

Száraz ágon, fialható ajakká! 
'Meddig ültök csüggedt madarak? 
(\incs taíán meg elfeledve a dal. 
Melyre egykor tanítottalak?!

'agy ka elmúlt s tolóé vissza nem jó 
A  ing enek.s regi kedvetek; 
legyen a daífájdalmas, merengő, 
•/iáim, csakénekeljetek!

‘\a g y  vihar volt.Feldúlt berkeinken 
'Enyhe, arnyas rejtek nem fogad;
S  t i  hallgattok? elkészültök ómen? 
I tt hagynátok bús anyátokat ?!
Mas berekfen máskép szol az enokj 
Ott nem értik a ti nyelvetek- ■ - 
•Puszta bar, az otthonos vidéknek 
‘J iáim, csak enekeljetek!

'Mozz-atok dalt emCékid, a hajdan 
Lomb-s virággal gazdag tajirul; 
Zengjetek meg a jövőt, ha majdan 
•L kopár jó id  újra felvirul 
•Dalotokra könnyebben derül'fény, 
Mamarabb kihajt a holt berek 
A  jelennek buját édesít ven,
}  iáim, csak enekeljetek!

A  bokrokban itt az ősi fészek 
Mely növelte k ’nnyú szárnyatok 
Megpihenni most is abba térték 
‘Bar a jellegek, közt járjátok'
S  most, hogy a szé l összevissza tépte: 
•llgy tennetek mint az emberek?
Itt hagynátok idegent cserélve?
J iáim, csak enekeljetek!

a 16. században 43 kiadást ért meg alig 
4(1 év alatt, nem csak németül, hanem 
hollandul, angolul, s m ár 1577-ben Pá
pán magyarul is megjelent!

A 17. századtól a 20. s/á/ad ig  közel 
300 féle kiadása Jeleni meg. így pl. lati
nul. görögül, héberül, hazánkban 8 féle 
fordításban a századok alatt, de cseh, 
borsát, lengyel, litván nyelven is. 1934- 
ben ukránul is! /. Rákóczi (iyörxy fejede
lem 1650-ban Szetűmben románul is ki-

nyomtana. Aztán nemsokára spanyolul, 
portugálul is megjelent. A többi földrész
re b  hamar átkerült. Megjelent Ameri
kában Is, majd Ázsiában is, 1735-ben 
már malájul, javaiul, s/ingaléri és tamil 
nyelven is olvasható. 1884-ben japánra 
fordítják. Afrikát hamar elérte a Káté. 
mái 1647-ben arabul is olvasható. Dcl- 
Afrikán kérésziül az. 1800-as évek köze
pére behatolt a fekete kontinens belső te
rületeire is.
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A  Szent Lélek a gyülekezet vezetője (II.J
A teremtő Lélekbe vetett hit képessé teszi a 
presbitériumot mind azon új dolgok befo
gadására, amikei a Szent Lelek teremt. En
nek ellenére presbitériumaink egy mindent 
átfogó mar ad isiig jellegét hordozzák ma
gukban. A reformáció megújítást jelent, 
gyülekezeteink mégis görcsösen ragasz
kodnak évszázados hagyományokhoz. 
Ami a presbitériumokat illeti, félreértés ne 
essek. Nem az a helytelen, hogy a presbité
riumnak felügyeleti jogköre van n lelkész 
munkája felett. Ez lehet nagyon jó és szük
séges. De az természetesen lielytelen, hogy 
a presbitérium „kormányzási művészete" 
egyedül a tekézésből áll. és vonakodik új 
dolgokat felfedezni cs megtapasztalni 
Szolgálatuk súlypontját nem a fékezésben 
kellene megtalálniuk, hanem abban. Itogv 
(elfed?—ék a gyülekezetben lévő lelki aján
dékokat és azok kamatoztatásának teret 
nyissanak. Vert nem a Szent I.élek adta 
ajándékok hiányoznak, hanem a Szent l é  
lekbe vetett hit. így elvesszük a Szent Le 
lektől a lehetőseget. hogy ajándékokat ad 
jón és azokat mozgásba hozza. A mai theo- 
lógiai kutatások eredményei cs a presbité
riumok. gyülekezetek vágyai egybeesnek. 
A presbitériumok cs gyülekezeti tagok 
megfogalmazzák a lelkésszel szemben az*, 
az igényt, hogy a lelkész tekintse őket nagy 
korvinák, ne .1 lelkész döntsön, hanem a 
presbitérium. .1 gyülekezet. Lzzcl egyetért 
a mai theológia is Viszont a döntés jogát 
igénylő presbitériumnak és gyülekezetnek 
azt is szem előtt kell tartania, hogy a nagy
korúsághoz, a dolguk irányításához nem

csak a szavazati jog járni, hanem a munka
végzés ;s. Amennyire igaz az. Ivogy a gyü
lekezeti elet kérdéseiben ne egyéviül .1 lel
kész döntsön, hanem a piesbitérium. 
annyira igaz az is. hogy akkor viszont .1/ 
eldöntőn dolgok technikai részét a presbi
térium bonyolítsa le. hogy a lelkész a szo
ros értelembe vett lelkészi munkával fog- 
lalkozhawon Ne kelljen pl. a rúzepen áll
dogálnia, mikor az igehirdetésre kellene 
készülnie.

A gyülekezet vezetése a pénzügyi dolgok 
intézésében nem szakadhat el Inén Igéjé
től. A pcn/zel való bánásmód ugyanúgy a 
gyülekezetnek Isten Igéjére adott vála
sza. mini az imádság Hu csak 11 számok 
lesznek egyedül a fontosak, akkor meu- 
szcntscgtcicnitjük Isten nevél Óvakod
junk. nehogy a pénz öntőrvénye, uralma 
ala kerüljünk’
Sok olyan személy tizei egyháztenntartói 
járulekot, aki nem jár templomba Ebben 
megláthatjuk annak a jelét, hogy Isten 
l elke sok olyan emberben munkálkodik, 
aki az egyházon kívül él. De akkor az 
egyházícnntartói járulék fizetése kegyel 
mi ajándék, ami adatik nekünk a gyüleke
zet építésére. Ezen a ponton nem lehetünk 
hitetlenek, nem lehetünk hálátlanok mind 
azért, amit Isten Lelke a kívülállókban 
munkál
A kérdésnél, hogy az cgyh3zfcnntartói 
járulék lizetcse mennyiben szokás kér
dése, sokkal fontosabb, hogy mi ezt a 
pén/i lelki módón használjuk fel. F.s itt

meg kell magunktól kérdezni, hogy he 
lyesen vezetünk-e, hogy a fn-nzzcl isten 
félelemmel. Isten iránti engedelmesség 
gél bánunk-c' Meg kell ezt kéidcznünk. 
mert furcsa helyzetben vagyunk. Nagy 
pénzeket igényiünk templomra, gyüle
kezeti teremre, hogy aztán panaszkod
junk. hogy senki se akai templomba jön
ni. Pedig .1 Szent Lélek inkább az embe
rekbe fektetne be. mint a betonba Kér
jük az ő vezetését u pénzügyi dolgok in
tézéséhez!

A presbitei ium l'eladuta lenne a szolgálat
ra kész erők felfedezése, gyülekezetbe való 
beépítése A gyülekezet vezetése csődöt 
mond. ha csak befelé tekint és elfelejti, 
hogy a Szent Lélek gazdag és a templom 
falain kívül is osztogat ajándékot. Ne fe
lejtsük cl Kálvin gondolatát, aki szerint 
minden, ami jó a kultúnihnn és az állam
ban. az a teremtő Lélek műve.
Ezen a ponton figyelemre méltó, hogy a 
gyülekezetek kiválóan értenek ahhoz, 
hogy beszedjek az cgyházfenntanói járu
lékot u/októl is. akik nem járnak temp
lomba. de ahhoz nem alakult ki az érzé
kük. hogy u templomba nem járók lelki 
ajándékait felfedezzék cs használják 
A presbitériumoknak meg kellene tanulni
uk kívülre nyúlni cs a kívülállókat szolgá
latig hívni

R Bohrén „Dem WorUtJ'olgen"c munkája 
alapián fordította cs irta:

I árga Zsolt

K ih ívás az egyházaknak: az otthon i be tegápo lá s
Kihívás az egyházaknak: az otthoni be 
tcgápolás címmel a Magyarországi Refor
mátus Egy ház Bcthcsda Gyermekkórházé 
egész napos nyilt fórumot tartott június 5- 
cn a Zsinati Iroda budapesii szék házában. 
A rendezvény fővédnöke a Holland Kül
ügyminisztérium és u Holland Királyság 
Budapesti Nagy követsége volt.

Dr. Dúsért Tamás főigazgató-főorvos 
üdvözlő beszédében elmondta, hogy a fó
rum célja alkalmat teremteni az egyházi 
cs a világi szakemberek együttgondolko
dásához. a tapasztalatok cseréjéhez. E F 
C. Miehe. Hollandia budapesti nagykövete 
elmondta hazája fontosnak tartja a házi 
gondozást és annak minél szélesebb körű 
el terjesztését Magyarországon is. Ez az el
látási fonna ugyanis minőségileg jobb cs 
olcsóbb szolgáltatás, mint az intézményi

gondozás. Hollandia kiüügy minisztéi i 
urna egy célprogram keretében, két éven 
át 130 millió lönnttal támogatja .1 refor 
mátus Betltcsda Gyermekkorházut. illetve 
annak otthoni betegápolást programját 
Minisztériumi, önkormányzati cs egész
ségügyi vezető személyiségek előadásaik
ban felvázolták az otthoni ápolás, szak 
ápolás hely ét a magyar egészségügyi szer
kezetben. az otthoni alapápolás pénzügyi 
összefüggéseit, az ápolásszakmai követel
ményeket. s azok ellenőrzésének módját. 
Voltak, akik az otthoni szakápoló érdekvé
delmének cs szakmai képviseletének kér 
dóséit vázolták. Mry. Susart G. Boukema 
Kooprnan a Bethesda holland testvénnléz- 
tnenyéből Dokxum szólt az otthoni beteg 
ápolás cs a felekezelek abban viselt szere
péről hollandiai tapasztalataik alapján.

Róbert l)  Snyder. MD i  JSA, a Nem
zetközi Egészségügyi Szervezet, az IMS 
Alapítvány ügyvezető igazgatója pedig 
az 1 ISA egyházainak szerepéről beszélt 
ebben a szolgálati ágazatban.

A meghívott egyházi előadók között 
volt Adányi László, a római katolikus Ma
gyar Kari túsz. főtitkára, aki az otthonápo- 
lasrol mint kantativ tcladatrol szólt A Ma 
gyarországi Evangélikus Egyház képvise
letében Sárkány Tibor lelkipásztor az ott 
honápolást .1 gyülekezetek diukóniui fel
adataként értelmezve, számolt be az eddigi 
tapasztalatokról. Kocsis hívóimé, .íz ott- 
hrmápoiási szolgálat fönóvcrc a Bcthesdá- 
bő! azokról az új tapasztalatokról adott szá
mot, melyeket az otthonápolásban a bete
gek cs ápolók szereztek

(Rcfarmprcss)
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Jó térképekre, irányjclzőkrc mindnyá
junknak szükségünk van. Ennek a termé
szetes igénynek tett eleget a Kálvin Já 
nos Könyvkiadó, amikor kiadta a Ma
gyarországi Református Egyház térkepét, 
valamint Theodor Béza Kálvin János ^lé
te c könyvecskéjét.

A külső eligazodást szolgaló térkép I 
méter 10 cm • 72 cm-cs felületén minden 
lényeges információ szerepel jól tagoltan 
különül cl rajta a négy egyházkerület a ti
szántúli. a  dunnmclléki. a tiszArmmen cs a 
dunántúli . s a 27 egyházmegye, melyek 
más-más színnyomóiban jól megkülönböz
tethetők egymástól. A három legnépesebb 
magyar református város Budupesi 54 
egyházközségével. Debrecen 17. Miskolc 
14 gyülekezetével kiemelt lokáltérképct 
kapott. És hasznos ráadásként kiiliVn jelzé
sek utalnak arra. hogy melyik városban, fa
luban van püspöki, esperesi székhely, hol 
vannak anyaegyházközségek, hol találha
tók a társ- és missziói gyülekezetek, a fon
tosabb szórványok. Külön lelzésckkc! tün
tették fel a református oktatási, tudomá
nyos intézeteket, a múzeumokat, könyvtá
rakat és levéltárakat. A térképolvasó egyet
len szempillantás alatt megtudhatja, hol ta
lálhatók a református szociális cs egészség- 
ügyi intézetek, a konfcrenciatclcpck. A tér
képnek puszta tanulmányozása lélcr egy 
kultúrtörténeti, iskolatörténet! képzeletbeli 
utazással

.1 belső utazás és a  tartalmi tájékozo- 
dós útikalauza pedig az a 85 oldalas Kúl- 
vin-élctrajz. amit sok személyes emlékkel 
hitelesítve kapunk a genfi reformátor 
utódja tollából. Theodor Béza „egy évti
zeddel Kálvin halála után. 1574-ben meg
hegyezte lúdtollát. aztán irt egy végiében 
Ez az életrajz, személyes hangú, mégis tár
gyilagos. bevallottan elkötelezett és mégis 
pártatlan magasságokba emelkedik. Sem

mivel sem csökkentve Kálvin szellemének 
óriás voltát, emberközelbe hozza a 20, 
században néha már távolinak tűnő refor
mátort" írja az Ajánlásban dr Márkus 
Mihály püspök. Kálvin élete 54 évének 10 
hónapjából és 17 napjából a legtöbb időt 
es energiát u genfi református egyház és 
köztársaság felvirágoztatására szentelte 
Megrenditóek harcainak leírásai a szemta
nú optikájából. Élete utolsó hónapjaiban 
az alázatos önismeretben fogant önértéke
lések pedig egyenesen példaértékűek, mai 
közéleti emberek, lelkészek, gyülekezeti 
tagok, de érdeklődő kívülállók is okulhat
nak belőle A genfi városi vezetőktől bú
csúzva, a halála előtt lévő Kálvin szólt 
hozzájuk is. A reformátor által adott politi
kai jellcmrajzni érdemes odafigyelni. így 
szólt:.. (in a ti köztársaságotokat teljes tel
kemből szerettem és minden hibám és fo
gyatkozásom mellett is teljes tehetségem 
szerint munkálkodtam a közjó érdeké
ben... Ha ezt a köztársaságot mostani vi
rágzásában megtartani óhajtjátok arra 
legyen gondotok, hogy mocsok ne érje ezt 
a szent földet. . látjuk, mennyi hűn ural 
koilik a Jöld igen sok tanácsában Verne 
lyck közönyösek és a kér:jót elhanyagolva 
csak a saját ügyeikkel törődnek, mások át 
engedik magukul indulataiknak, némelyek 
Isten kitűnő adományait nem használták 
úgy. miként kellene, mások felfuvalkoilnuk 
és különös önhittséggel azt követelik, hogy 
mindenki az ő  véleményüket kövesse" 
Kálvin alakjából a múló földi arcot, a 
szenvedő cs az igazságért szenvedélyesen 
i/zö hitújító arcvonásait is egyedül Béza

hagyta ránk Legalább ennyit idézzünk 
még fel: ..Arca kissé halovány és sőtétbar 
na. szemei egész haláláig álható fénnyel 
ragyogtak.. Mindennél többre becsülte az 
egyszeri) életmódot, mindenckfelett szeret
te ezt a hazát, ezt az egyházai" irta Béza 
Kálvinról Igen. ez a jellem formálta a 
svájci puritánságot mindmáig, $ teremtette 
meg a hivalkodásmentes. együttérző jólé
tei. mely az imádság és a munka szerves 
együtthatásából virágzott fel Ebben a hcl- 
vét modellben helyén volt és maradt az Is
ten imádata és az embertárs tisztelete, s ezt 
a kettőt soha nem keverte, nem keveri 
össze a kantonok népe. F.zt adta a kálvini 
életmű egy egész nemzetnek, s erre emlé
keztet a szemtanú Béza könyvecskéje.

B. L

Felhívás
Kedves Testvéreink!
Mindannyian erezzük, hogy Református Egyházunk anyagi lehetőségei beszűkül
tek. a gyülekezeti elet szükségleteit nehezen tudjuk előteremteni, épületeink kar
bantartására alig ju t pénz. az esetleges fejlesztésekre pedig gondolni sem mcnink 

Tapasztalva ezeket u gondjainkat, a Presbiteri Szövetség munkabizottságot 
alakított, amelynek feladata:

a pénzügyi gondok enyhítésének lejieinségeit megkeresni, 
új munkahelyek létrehozására javaslatokat kidolgozni, 
az országos tapasztalatokat összegyűjteni, összehangolni és az egy ház köz ve
gek. ill magasabb egyházi szervezetek rendelkezésért bocsátani 

Ezért kérünk minden testvérünket, hogy javaslataikat tapasztalataikul é.y mar 
bevált kezdeményezéseiket a Presbiteri Szövetséghez juttassák el. hogy korktneexé 
lehessük mindazt, amit Isten valakinek ajándékba ailott!

Abban a reményben, h i^v  mindezzel Isten dicsőséget és egyházunk javát tud
juk szolgálni, kívánunk áldást gyülekezeteinknek és testvéreinknek Jeremiás Siral
mainak szavával

Jó csendben várni az L'r szabaditásáraf
(JerSir 3.26)

.4 Presbiteri Szövetség Elnöksége
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“M ohácsról másképpen

jH ós vért óipirosuk gyász tér -  szóit regen az énekj 
Qfemzeti nagyleiüni^nagy temetője ‘Mohács.u 
furcsa, groteszk vigyorog igénye kandi szemekben: 
vonz meg nagy tömeget szőr rn/ef^b álja: busó.
Új éne lézeng más húron már ősi Mofiácsroi: 
ébresztő Ige szói, fény fik nagy kegye feni.
Méfy álbmboí, ieíkj fioláiból, már aki ébred,
Jézust hón követiférfi, nó,fiú, dny.
Tíz perc sem keli, és szej) új Otthon kapujához 
négy jó fürge kerék már Xöfkedre repít.
Ott aztan myúzsi van, szádenek, röppen a labda. 
Jézus a jo ‘Riszt or -  kP> juhaigyerekek 
férfiak, asszonyokis újufnaknyáron a hitben, 
visszatér, aki már járt itt, sót hívogat.
Szent vértőipirosiott ujszívaidja a '.Bárányt,
Újító kegyeim aidott fesz kg 'Mohács!

Sikfós József lelkipásztor 1381-ben irt verse

Gondoljunk előre a Választás 
utáni időkre

M időn a választási eljárást szabályozó 
törvény néhány teleiével foglalkoz
nánk. gondoljunk a választások utáni 
időre. Jókor, kellő időben. Soha ne fe
ledjük, hogy a választás nem valamifé
le öncélú procedúra, netán „lovagi tor
na". ahol a résztvevők erejüket, talále 
konyságukat teszik próbára és csillog
tatják. hanem egy házunk, gyülekeze
tünk és csaladunk lelki jövőjének m eg
alapozása. A törvény sok mindem sza
bályoz, tilalm az, kimondva vagy ki
mondatlanul lehetővé tesz. Amit sza
bályoz, - azt kiskapuk keresése nélkül 

meg kell tenni. Amit tilalmaz, tu 
dom ásul kell venni. S nem minden 
esetben kell cím minden lehetőséggel. 
(Egy kis eklézsia de még a nagy se 
ne akarjon mindenáron tucatnyi bemu

tatkozó lelkészt meghívni, avagy min
den presbiteri helyre számlálón jelöltet 
állítani...)

Rögtön egyszerűbb és tisztább lesz a 
választási eljárás, ha előre tisztáztuk 
azokat a feladatokat, melyek elvégzésé
re választunk.

S e  feledjük, a  választás nem arra va- 
tó, hogy [Kínokra szakítsuk a gyülekeze
tei Arra sem való, hogy bizonyos jelö l
tek iránti szimpátiánkat kifejezésre ju t
tassuk. S  főleg az eklézsiái választás 
nem arra való. hogy bebizonyítsuk azl, 
hogy akaratunkat mindenáron képesek 
vagyunk megvalósítani... őrizzük m in
dig az eklézsia egységét, s  törekedjünk a 
közjó megvalósítására

\  választás nem akkor végződik, 
amikor a szavazatokat megszámolták.

jegyzőkönyvezték, kihirdették és az 
irattárban elhelyeztek A választás a 
választók részére is akkor cr véget, 
amikor már mindenki letöltötte szolgá
lati idejét. Addig pedig a megválasztot
tak joggal igénylik -  kell hogy igényel
jek - nemcsak saját választóik segítő 
szolgálatát. Isten népe körében. íz egy
házban ez igy illő és szokás!

Emberileg sokmmden más is elkép
zelhető lehetne. A választók egy része 
(a „győztesek") lehet diadalittas (N e
künk lett igazunk!) Lehet durcás. (Egy 
életen át). Sem az egyik, sem a másik 
nem református keresztyen magatartás. 
A választók más része lehet közönyös. 
Azt gondolja azért választottam, hogy 
a megválasztott tegye a dolgát, ahogy 
tudja. Netán úgy gondolkodik: nem az 
én iclöitcm került u tisztségbe, semmi 
közöm az. egészhez. Segítsenek neki 
azok. akiknek kellett

Hívő református ember a Heidclbcrgi 
Káté 54. kérdésével együtt tesz vallo
mást .Hiszem hogv Isten Fut a világ 
kezdetétől fogva annak légéig, az égés: 
emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje 
által az igaz hit egységében magának 
egy kiválasztott gyülekezetei gyűjt ejp- 
be, azl oltalmazza és megőrzi És hi
szem, hogy annak en is élő tagta vagyok 
<s örökké az is maradok." Ennek alap
ián bárki került a szolgálati tisztségre, 
mindenki öt segitse.

A választási eljárás első pillanatától 
fogva ha lehet, már azt megelőzően is 

mindig gondoljunk arra, hogy bárki 
lesz is a megválasztott. Isten Országát 
együtt kell építenünk! Éppen ezért 
mentsen Isten meg a józan ész is! 
parlagi akadékoskodásoktól, sértődött
ségtől. avagy gáncsoskodástól. A hitet
len világban ez az erkölcsi fertő egyik 
jele szokás, hogy a „győztes" a „le 
győzött., fejére tapos, s a lemaradón 
„keresztbe tesz" a tisztségbe választott 
nak. Az egyházban sem győztesek, sem 
legyőzőnek nincsenek. Szolgatársai va
gyunk egymásnak, ha valóban „Isten 
rabjai" vagyunk.

A választások után imádsággal és ke
mény munkával együtt építjük Isten Or
szágát S ha nctán-tán valaki eket akar 
nii verni református keresztyenek közé. 
a gyülekezet tagjai közé, nyugodtan és 
bátran mondjuk neki: „Távozz tőlem 
Sátán!"

P. V.
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Emlékezetes presbiterek

Kolozsvár püspöke dr Csiha Kálmán 
ir]a:.. Kannak emberek, akik ügy mennek ál 
az életen, hogy nyomukban semmi sem ma
rad, .1 \<tnnak akiknek lábnyoma tova tűni 
alakiak után még sokáig fénylik. Ilyen 
fénylö-tábnyomú ember volt Debrvczeni 
László Erdélyi Református Egyházkerüle
tünk. de egész Erdély életében Is .-1 fényi 
nem önmagától kapta Debreceni László 
építész művész és egy ben egy házi munka
társ is volt Ez segítene a művészetben is. 
Ilit nélkül csak tornyai épületeket rajzolt 
volna De mert hite volt, templomok képet 
úgy tudta megalkotni, hogy' belőlük a törté
nelmi kálvinista mült. s Krisztin ereje 
áradt. . ."
Rögös clctuuit iáit meg Bölcsőhetyc Ma
rosvásárhely. Életének szintére Kolozsvá
ron kívül 512 erdélyi falu 1 hadifogság 
Keleten. A kalotaszegi egyházmegye 
gondnoka és az erdélyi egyházkerület mű
szaki igazgatója.
Születésekor apja már elhagyta az uisziilött 
édesanyját. A nagymama nevelte három 
éven át Halála mán nagybátyjai viselték 
gondját Egyikőjük ács. n másik asztalos. 
Az ötéves gyermek állandóan faragott és 
festett bútomiinlákat rajzol Édesanyja be
adja a kolozsvári szegénység iskolájába, a 
polgáriba, ahol hetenként 8-10 rajzóra 
volt. Tanára: U/oni Zayzon Sámuel felfi
gyel a szenvedélyesen rajzoló fiúra. Külön 
feladatokat is ad neki. így megtanulja Rás- 
kai Lca középkori kolostori kódcxmásoló 
apáca írásmódját. Egyetemre már nem jut
hat Gyári munkás lesz. Szabad idejében a 
Kolozsvár környéki templomokat harang
lábakat rajzolja. Mérhetetlen szomorúság
gal tölti cl az ősi építmények pusztulása. 
1928-ban már három gyermekes édesapa 
Ekkor 25 évesen középkort Írással hosszú 
levelet ír a fiatul Makkul Sándor püspök
nek A püspök azonnali hatállyal megbízza 
a templomok állagának részletes felméré
sével Élete sortin 512 falu templomának, 
vagy önálló huningtorriyának és harangláb-

jának felmerését végzi el. Szinte centimé- 
tcíTÖl-ccntimétcrre vizsgálja, mén a fala
kat szerkezeteket Ugyanakkor készíti hí
res távlati rajzait vizfcstményeit. metsze
teit. Ezek pontosabbak minden fényképnél 
(A fénykép nem érzékeli a lálvastagságo 
kai. takart helyeket nem tár fel torzítja a 
távlatokat 1 Még a romokai is felméri Raj
zos rekonstrukciókat készít S mivel párat
lan tájékozottságra tesz szert, bizonyos, 
hogy azok a templomok, hamngtomyok űi 
korukban is úgy néztek ki, ahogy ö a szer
kezeti maradványok nyomán azokai ábrá
zolta Tanulmányai nyomán szinte a világ 
minden fatemplom típusát és szerkezeté
nek titkait ismerte. Tudta, hogy miért pusz
tul hamarabb a svéd fatcmplom, mint az 
erdélyi S rájött arra is. hogy a tipikus 
négy fiatoronynak nemcsak szimbolikus 
jelentősege van (evangéliumok). Ezeket a 
tető konzerválása érdekében építettek. Tel
ítsen megváltozik a vízelvezetés! Tudta 
azt is, hogy a régi mesterek kinn az erdőn 
állították össze a templomot, majd szét
szedve a faluban újra telepítették...
Több. mint hatvan újjáépítési tervet is ké
szíteti Újonnan tcrvczte-cpitcttc a ma
ros völgyi Palotaival Jod-Rutosnya templo
mát. v alamim a mészkőt unitárius és Ko- 
lozsvár-Irisz-telcpi templomokat A kazet
ták festését is maga végezte. Aszászrcgcni 
templom belső kiképzése is az ő tervezői 
munkáját dicsén. Munkásságának tudós is- 
meitetője Ifalogh Ferenc fájdalmasan 
állapítja meg ..fíehrrczcni tudásának és 
ismereteinek csak töredékét juttathatta el 
közönségéhez A megrendelés hiánya, a 
háború, a hadifogság. ; hivatalos é-nleklö 
dés elfordulása (finom kifejezés IVS9 
előtti) mind akadulya volt az ismavtanyug 
méltó gyumőlcsözJe.té\ének "
Irodalmi működése is nagyjelentőségű! 
Már 1928-ban meglelem az ..Erdélyi refor
mátus templomok és tornyok” c. albuma. 
(Újabban Budapesten is megjelent rcpnnt- 
hen.l „A mi művészetünk., c gyűjtemé

nyes kötete. Számos cikke a „Pásztortöz". 
„Ifjú Erdély", ..Erdélyi Fiatalok" c. lapok
ban az Erdélyi-, Szilágysági-. Kalotaszegi- 
Kalendáriumokban.
Rajzban megörökítette Erdély valamennyi 
értékes úrasztali edényét, teritóket. festett 
kazettákat Ha egy katasztrófa folytan az 
erdélyi reforwátusság anyagi értékei meg
semmisülnének. az ő hatalmas rajzanyaga 
alapján eredeti pontossággal minden újjá
építhető lenne.
A divat' ma ti sok őst kincsünk, egykori 
ak hitének bizonysága halálos ellensége 
Tanul/uk meg Debtvczeni Lászlótól ternp 
lomaink v az azokban leső értékek, temetői
kincsek, régi pan/kialis házaink, kegysze
reink és t:gyha.:unk egyéb értékeinek védel
mét. őrzéséi. Ifjak létrehozása esetén fiedig 
ne Amerikától, hanem értő elődeinktől ta
nuljunk Akár egy új ajtókilines készítése 
esetén is. Még akkor in, lui egy míves pad 
többe kerül, mint egy műanyag ülőalkal
matosság.
„Az Ige" 1992 4-cs s/ámában tanítványa. 
Gazdáné Olosz Ella Így vall tanáráról: 
..íje te  többszörös félreállttá*, mellőzés, le 
értékelés mellett mégi* tartalmas élet 
svlt példaértékű abban, hogy mennyire 
hű tudott lenni eszméméihez Egy ateista 
világban az egyházhoz, nemzeti elnyoma
tás alatt a  nemzetéhez, az embertelen dik
tatúrák idején pedig az emberiséghez szóló 
tiszta hiltiirához "
Végűi magát l>cbrcczem Lászlót hallgas
suk meg: „Csak egyetlen nagy és szent 
almom van: csak egyetlen és mély esz
mém van csupán. Es életem sok súlyos 
ostoro/tutása alatt is csak az cl bennem: 
magyar vagyok. Magyar vagyok, mint 
ahogy fa a fa, virág a virág és halál u ha
lál. Es vsak így akarok clni...“ .

1‘app I ilmos

(A szerző megköszöni Vajda Domokos 
maiosfelfalui lelkész jelentős segítségét .tz 
anyaggyűjtés soron)
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Urunk ellető akaratából cs kegyelméből 
immár hetedik alkalommal került sor jú 
nius 22 26. között a dunántúli Pápán 
nemzetközi presbiteri konferenciánkra, 
amelyen Felvidékről. Kárpátaljáról. F.r 
délyből és az anyaországból -  közel 
nyolc vanan vettek részt.

Olyan kedves egyházi vezetők, vende
gek jöttek a konferencián szolgálni, mint 
dr. Csitul Kálmán, az Erdélyi Református 
Egyházkerület püspöke, a Magyar Refor
mátus Egyházak Tanácskozó Zsinatának 
elnöke, dr Hegedűs Lóránt, dunamellcki 
püspök, az MRFTZS ügyvezető elnöke. 
dr. Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a 
zsinat lekészí elnöke, dr. Oroszt Fái kár
pátaljai fögondnok, Takaró Mihály duna- 
mcllcki fögondnok, dr. Szalui Dániel ti- 
szánínneni főgondnok, valamint a konfe
rencia házigazdája, dr Kálmán Attila du
nántúli egyházkerületi fögondnok. a Zsi
nat világi elnöke, a Pápai Református 
Kollégium igazgatója

A konferenciát Németh Gyula bala
tonkenesei lelkipásztor nyitotta meg. A 
Jelenések Könyve 1.8 alapján utalt arra. 
hogy u konferencia három nagy témával 
foglalkozik: múltunkkal, amelyből tanul 
nunk kell. jelenünkkel, valamint a jövő
vel. mely fele Isten vezet minket- Dr Kál 
mán Attila szemleletesen hívta fel figyel
münket amikor az ötvenes evek elején a 
Kollégium homlokzatáról eltávolították a 
feliratot: Istennek, hazának, tudománynak 

százak siratták meg! Amikor negyven 
év múltán visszakerült, bizony alig figyel
tek fel reá' Ecl kell ráznunk mindnyájunk, 
nemzetünk lelkiismcrctct.

Hada Vtbor a Presbiteri Szövetség cl 
núkc nyitotta meg a konferenciát. A 
múltról, amelyből tanulnunk kell, dr. Ko
vács Bálint ny józsefvárosi lelkipásztor 
szólt. A múlt helyes ismerete elengedhetet
len i jövő ismeretéhez Részletesen szolt a 
XX század első fele magyar belmissziói 
mozgalmairól, megemlékezve Stílussv 
Madár és Szabó Aladár munkásságáról. A 
belmissziói munka szervesen beleépült 
egyhá/unk életébe 193.1-bán született meg 
az első mtszsziot törvény. Megszületett 
egyházunk szeretetszolgálata ts. ebben Is
tennek áldott munkása volt Kiss Ferenc 
Megemlékezett imrv Sándorról és Karú 
(Minv Sándortól is. L>r Csiba Kálmán. az 
Erdélyi Egyházkerület püspöke az erdélyi 
református egyház eletet mutatta be. Ki
emelte az anyaszentegyház erősebb min
den politikai hatalomnál. Ennélfogva az 
egyház legyőzhetetlen, mert Isten Lelke 
vezeti Bizodalmunkat az Úr Jézus Krisz
tusba kell vetnünk, nem pedig a politikai

Itala lomba. Erdélyben 1990 óta 140 új egy 
házi épület. 32 új templom épült. A 33. 
templom alapkövet éppen a konferencia 
előtti napokban raktak le! Az egyháznak 
létkérdése itz iskolaügy ! Erdélyben a rend
kívül nehéz körülmények ellenére is hat re
formátus kollégium működik, igaz, nem 
saját épületben A presbiterek munkásságá
nál rendkívül fontos a felderítés, azaz a hí
vek pontos nyilvántartása, valamim a tény
leges lelki munka a pasztoráciö. a hívek 
lelki gondozása, vagy a körzeti gondozás, 
ugyancsak a látogatás, lelki missziói gon
dozás.

A XX. század második felének tanulsá
gaival foglalkozott előadásában dr. Szabó 
István budahegyvidéki lelkipásztor, a Pá
pai Református Teológia professzora. Elő
adásában három lényeges tem.it emelt ki: 
vizsgáljuk meg. hogyan beszelünk az el
múlt 40-5U évről. Úgy tűnik, itt inkább 
nem beszelünk róla -  különféle okok muitt 
(sok dolgunk van, avagy ültünk ez elől) 
Miután nem tudunk pontosan magyaráza
tot adni. mi is történt az elmúlt 40 50 év 
alatt, nem is tudtunk avagy tudunk igazi 
búnbúnatot tartani. Dr. Szabó István ezután 
teológiai kitekintést nyújtott. Ennek lénye
ge: hu a Krisztust zárójelbe tesszük, min
den mást előre lehet ugyan hozni, de ez az 
ül nem Knsztus útja. Fel kell lepnünk a ká
ros teológiai nézetek ellen! Félte kell ten
ni mk a civódo. széthúzó szemléletet! Har
madszor biztatásként előadását így fog
lalta össze A Szentlélek parazsát kell egy
házunkban felszítani:

A konferencia másoiiik nagy blokkja 
immár jelenünk örömeivel cs gondjaival 
foglalkozott.

Dr Hegedűs honim  püspök előadásá
nak egyik fö és lényegi pontja: nem lehel 
vitatkozni azon tényekről, amelyek nem
zetünk Jet-halál kérdéseit jelenthetik. 
Szomorú, hogy megütközés nélkül emle
getik a jövő század közepére lakossá
gunk. népünk 6. jobb esetben 7 millió lé
tekből fog állni Egyhazunk minden erejé
vel fel kell lépnie minden negatív jelen
ség. különösen káros egészségpolitikai je
lenség ellen Tudomásul kell vennünk: a 
kábítószer, az abortusz gyilkol! Az Ige 
alapján a: igazságot, a megmaradást, az 
életet kell hirdetni'

Dr Kovács I Gábor egyetemi tanár az 
előbbieket közgazdasági, illetve társadalmi 
szempontból is megvilágította. Ma az át
alakulás váUágtcrhcit hordozzuk, vitatha
tó. iK'gy valóban van-e hatékony piacgaz
daság A bizalom- cs a bitelvesztés korát 
éljük Az egyliáz feladata ezek ellen (ellep
ni! Egyházunk mai életéről dr Bölcskei

Gusztáv püspök, szólott Egyházunkban 
gyakorolni kell a nyíltságot, nem szabad az 
általánosításoknál megmaradnunk E gyhá
zunkban a vezető erőt a presbitériumok 
képviselik. Ugyanakkor azt is meg kell 
vizsgálnunk, hogy jó  határozatokat hoz
nak-e? A Lélek alul hirdetik-e az Igét a lel 
kipászuirok a gyúiékezetnek? Az igchirde 
tés felelősségét viselnie kell a presbitéri 
umnak is

Dr Kálmán Attila fögondnok arra hívta 
fel a figyelmet hogy amikor számos áram 
lat. eszme közepette cl és munkálkodik 
egyházunk. Istennek liála, megön/tc lelki 
egységet cs megőrizte szervezett egyseget 
is. A szekularizáció, az. individualizmus - a 
nepegyház avagy a hitvalló egyház kérdése 
sokunkat (óglaikoztai, a káros jelenségek 
ellen nehéz, felvenni a  harcot Egyházunk
ban új gyülekezetek létrehozása a cél. saj
nálatos. hogy a Iclkipás/totok egy része 
nem tartja magát ebben érdekeltnek. Örö
mének adott ugyanakkoi kifejezést, hogy 
1998. őszen hosszú, több évtizedes szü
net után újra megnyílik a Pápai Teológiai 
Akadémiai Nagyon fontos, hogy a gyüle
kezeti építésben a Lélek \ ezc/ésével ossz- 
iuptglxin működjenek a szakértők, a gvüle- 
ke/jCti munkások, valamint a presbitérium 
és a telkipásztor

Egyházunkban ún. „civil" társadalmi 
szervezetek is működnek, így F Tőthné 
Szakán Zita móri lelkipásztor a Rcformá- 
tus Nőszóvetség életerői és munkájától 
adott tájékoztatást.

Bulla Tibor elnök a Presbiteri Szövet
ség munkáját mutatta be. kiemelve a Szö
vetség kapcsolatait a Kárpát-medence re
formátus egyházaival

A konferencia harmadik blokk/a a jövő 
kérdéseivel foglalkozott Itt dr. Fekete Ka 
roly. u Debreceni Hittudományi Egyetem 
rektora nagy figyelmet cs érdeklődést ki 
váltó előadását emeljük ki A teológia kere
teinek incghatatu/ása után az alábbi irány
elveket emelte ki: - a teolögiunak biztosi 
torna kell az együttélés kereteit, szükséges 
a teológia kreatív kegyessége, magass/mtű 
crkölcsiség, mcnckletesség; tanulságok 
megfelelő levonása, feldolgozása, az elun 
let és a gyakorlat helyes megtalálása és al
kalmazása. segédtudományok beépítésé a 
teológiai oktatási munkaki I pszichológia, 
pedagógia, retorika), csoportmunka aktív i 
tása. kiscsoportos munka megszel\ e/ésc. 
a gyülckczctépitcx feltételeinek a illegte 
rcmiésc. az abban való részvétel, az igeim 
deresben a Lelek szerinti mondanivaló 
megtalálása, a saját hang megtalálása, in
tenzív oktatási éternek pld a k o m ért 
számítástechnika alkalmazási.
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K o n fe r e n c iá k
Takaró Mihály u Dunamcllcki Egy

házkerület fögondnoka. iskolaügyi főta
nácsos a református iskolarendszerről 
nyújtott áttekintést. Egyházunknak I94X 
előtt több mint 1200 oktatíisi intézménye 
volt, ma cz a szám megközelíti a százat 
Öröm. hogy gimnáziumaink csaknem tel
jesen újra visszajöttek egyhazunk kebelé
be! Ugyanakkor sajnálatos, hogy kevés 
egyházi református óvoda és általános is
kola működik, bár ezekre is vannak szép 
példák A Dunamcllcki Református Egy
házkerületnek 46 oktatási intézménye van 
9 ezer tanulóval.

Hangsúlyozta: szükség van az ún ke 
n-sztyén realizmus-nl A valóság alapos 
ismerete mellett a jó értelemben ven cso
dával is szabad számolni: h u n  megad - 
halja azt is. amiről emberileg lemonda
nánk. A református iskolának korszerű hi
tet és tudást kell nyújtania!

A missziói munka új útjairól Merétey 
Sándor budakeszi lelkipásztor, zsinati fő
tanácsos számolt he. Évtizedeken á tsző
nétek az igazi missziói munka Ma újra 
meg kell fogalmazni a misszió feladatait 
Isten ismeretet minden vonatkozásban 
meg kell valósítani, azonban nemcsak 
megismerni, hanem megérteni is kell az 
örökkévaló Isten szent akaratát

Szabó Dániel, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület főgondnoka Lelek szerinti 
lángoló szavakkal tett bizonyságot az evan
gélium tcíjcdevcnck új útjairól Isten Igéje 
él és lened Afrika. Ázsia országaiban, új 
ébredés mutatkozik Dél-Ametikában is 
Mongolul. Albánia, a volt Szovjetunió or
szágin új vetésterületei Istennek. Isten meg
váltó tervének véghezvitelére új népeket 
hív. Dr. D iáén  Tamás, a Bcthcsda Kórház 
főigazgatója és Péter Mária, a TABITA Di- 
akúnuskcpzó igazgató-lelkésze, a diakónia 
új útjairól, feladatairól tiulottak figyelem
felhívó előadást Egyformán fontos mind a 
szakmai ismeretek elsajátítása, mind pedig 
a megfelelő lelkiség! A diakónia n keresz
tyén ember életmegnyilvánulása, ez nem 
mehet végbe önkényesen, tudnunk kell. 
melyek a diakónia fontos és új területei

A konferencia minden este evangéti/á- 
ciós szolgálattal zárult, amelyet a helyi 
gyülekezet lelkipásztora. Kertes; Péter 
végzett. Ugyancsak minden reggel áhitat 
!.ii kezdte munkáját a konferencia

A konferencia zárónapján a papai re
formáló* templomban az cgybcgyűlt 
résztvevőknek dr Márkus Mihálydunán
túli püspök hirdette az Igét az F.sdris 9 
fejezete alapján és azt úrvacsorái közös
ség követte.

Kolosváry Bálint

DvmAmelIck 
U o n f c r c í i c íÁ jA  K ő i k é b e n
Június 12 14. között ismét sor kerülhetett a Dunamcllcki Egyházkerület gondnoki-pres
biteri konferenciájára a Baranya megyei Kölkcden

A konferencia megnyitóját Szabó Mihály mohács-kolkedi lelkipásztor tartotta a 
Dániel könyve 10,IX 19. versei alapján.

A konferencia első előadásai Hanti Gábor, a Preshun Sziiwtíég Baranya megyei Terü
leti Szervezete elnöke tartotta.. A presbiter szerepe a gyülekezet védelmében " címmel Ar
ról tett bizonyságot, miért fontos a presbiter oltalmazó- védő munkássága a gyülekezet éle
tében. A presbiter voltaképpen ftuntk iiona, erről szól Mózes 18. részében az. elsó ..prcsbi- 
tcrvalasztás' leírása, tanítása ls! A presbiter r gyülekezet őrzővédője" Tucatszámra jelen
nek meg és szaporodnak cl napjainkban a szekták, és a különféle ..irányzatuk" (Krisna. 
Moon, Scicntológid. stb>. Miután az előadó részletesen bemutatta a szektákat és a vallások, 
irányzatok típusait, összefoglalta mit tehet a gyülekezet presbitere u védelemért

Fel kell készíteni presbitereinket a hit igaz tanításaira' Nélkülözhetetlen a Szentirá» 
ismerete, napi olvasása, a hitvallások a Heidelbergl Káté. //. ileh e t Hitvallás' Jézus le
győzte a halált, feltámadott, ámde a Sátán meg „utóved' -harcot folytat a világban’ A 
Szentirás és Isten Lelke vezetésével kell fellépnünk a gonosz tanítások ellen’ Figyel
meztetnünk kell azokat, akik tévúton járnak Tartsunk bűnbánatot, a presbiter legyen 
ébresztő szolga, s életevei, munkájával tegyen bizonyságot Istenéről, az Egyház Uráról! 
így tudunk n tévtnnitások. eszmék káros kísértéseinek ellenállni Dr Papp Vilmos kőbá
nyai lelkipásztor A presbiter mint ajándék a gyülekezet életében " címmel tartott elő
adást. F. konferencián horvátországi és vajdasági testvéreink is részt vettek, ezért is 
szólt az 1576 évi hercegszőilősl zsinatról, amely Istentől rendelt nagy ajándék volt 
egész egyházunk ciciében. Áldott volt Baranyában a presbiteri szolgálat, ezért is jöttek 
a lelkipásztorok ide szívesen szolgáim. A történelem vihara uzonbun szétszakította test
véreinket, ezért ajándék délvidék, testvéreink részvételei

Szappanos Zoltán siklósi lelkipásztor evangelizációsai is felérő előadási tanon „-I 
presbiter hite és hitre)utasa címmel. A hu nem magánügy! A presbiter hitének hibli 
kus, azaz a Szenttrásra támaszkodó abból táplálkozó hitnek kell lennie; a presbiter hi
tének példaértékűnek kell lennie, a presbiter hitének személyes, bizonyságtevő hitnek 
kell lennie, mindvégig állhatatos, maradandó hitnek kell lennie.

Egyházunkban 1999-ben presbiteri választások lesznek. A felkészüléstől, a teendők
ről a Baranyai Egyházmegy e  esperese. Bóka András adott részletes tájékoztatást

Nagyon fontos, hogy a Presbiten Szövetség javasolja az 1933-as presbiteri esküiét,- 
h fogadalom újbóli visszaállítását’ Ebben a Zsinat illetékes dönteni, de reméljük, hogy 
az új presbitériumok eskütétele valóban a régi-új ténylegesen bizonyságtétellel páro
suló eskütételt formula alapján fog történni!

Gyakorlati teendő minden gyülekezet számára iiz  |9üü. évi választói névjegyzék 
pontos összeüllitása.

Igen fontos, hogy uz 1999. evi egyházmegyei közgyűlésen újra megállapítsak min
den presbitérium létszámát

Fontos szerep hárul a jövő év ben a választási bizottságokra 6sszegezve: hál ..látszó
lag" másfél cv áll rendelkezésünkre, de már mostanság meg kell kezdeni a felkészülést!

Balta Tibor a Presbiteri Szövetség hálátokon túlnyúló testven kapcsolatairól szólott. 
Kitért a PRSZ fő feladataira is. ezek a hitélet ébresztése, a továbbképzés, a nemzett ha
ladás szolgálata,

A Presbiteri Szövetség nagymértekben segíti és támogatja a Magyar Református 
Egyházak Tanácskozó (Konzultatív! Zsinatát' A Presbiteri Szövetség kidolgozta a Z*i 
nat szamára a presbiteri továbbképzés terv ezetét is.

A konferencia úrvacsorái közösséggel egybekötött záró istentiszteletét dr Papp n i
mos kőbányai lelkipásztor tartotta.

A kölkedi koherenciákat a gyülekezet azóta már Istenhez hazatért gondnoka. Har
sányt Jenő szervezte meg. akinek sírjához ellátogattak a konferencia résztvevői, ahol el
énekelték a 911 Zsoltár első versét és dr. Papp Vilmos lelkipásztor hemutatta a reformá
tus temető síremlékeit, hizonyságtévő feliratait. Itt is közreadjuk azt a javaslatot, hogy a 
kölkedi konferencia-központ vegye fel Harsányt Jenő nevét.

A. B.
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40 évvel ezelőtt tért haza

Évszázadunk szobrászm űvésze: OTedgyessy Ferenc

..Debrecenből kerültem elő szobrásznak 
ipa ..Önportré betűvel” c. emlékezésé

ben a művész. Hogy, hogynem, magam 
sem értem. Mert hiszen Debrecen soha
sem volt nagy termőföldje a művészet
nek. ü c  befogadója sem. Inkább bizal
matlan, gyanakodó, mint lelkesedő fajta. 
(...)  Még ha igy is áll a dolog, cn szere
tem szülővárosomat. Utóvégre mégis
csak vagyok és szobrász vagyok. I udom 
azt is, hogy hoztam onnét hazulról vala
mit, aminek örülök, hogy hozhattam. Sőt 
meggyőződésem: csakis onnét hozhat
tam. Ha nézegetem ugyanis a Debrecen 
cs környékbeli díszítőművészetet, annak 
puritán formáit cs vonalait, rálclck a 
mentői egyszerűbb formákat kereső saját 
magamra Itt találkozott a magyar és a 
kálvinista szellem egymással"

Mint annyi más ragyogó tehetségnek. 
Mcdgycssynck is a debreceni Kollégium 
alapozta meg műveltséget, emberségét. 
Az. Alma Mater iránti ragaszkodásának 
szép bizonysága a ,.Debreceni Kollégi
um hós diákjai" c. domborművé; ezen 
kívül meg több reliefje ts díszíti az ősi 
épületet: professzorok és nagy dcák|a, 
Móricz Zsigmond arcmása. A művész és 
a remekíró barátsága gyermekkorukban 
kezdődött cs a sírig tartott

Medgyessy Ferenc élete göröngyös 
pályán indult. Környezete, ideheza? 
Alig volt képzőművészeti hagyománya. 
Kora? Még a művészet iránt fogéko
nyak és érdeklődök is a  tűlfmomultban. 
a szépclgcsbcn. a dekadensben keresték 
az újat.

A pályakezdőnek első haicát családjá
val. i szülői házzal kellett megvívnia. 
Különösen édesapja rosszába, hogy 
nagyreményű fia a biztos megélhető or
vosi hivatás helyett ..agyagosnak' állt. 
Mert bizony a rebellis fiatalember Pá- 
rizsha utazott. Lvka Károly tekintélyes 
művészettörténész baráti köréből ugyan
is kikerült egy jómódú mecénás, akinek 
anyagi segítsége lehetővé tette, hogy az 
ifjú doktor a Julián Akadémián mű
vésszé képezze magát

Csiszolt tudással, szakmai képzett
séggel tért haza Festőként kezdte, de 
aztán szobrászként folytatta, mert ehhez 
több kedvet cs talentumot talált elő ma
gában.

Budapesten, a Százados úti Művész- 
telepen vett lakást Műtermében kora 
reggeltől késő éjszakáig dolgozott Al
kotásaival sokak ellenkezeset zúdította

magara. Kitört kora túlélt, elsekélye 
sedett inövészetének stilusmcdréből. 
Amit Uurtókck-Kodályék a zenében, 
Ady Endre a lírában. Móricz Zsigmond 
a prózában művelt, azt munkálta ő a 
szobrászatban Ily módon vált magyar
sága európaivá.

Szokványostól elütő stílusa parázs 
vitákat, izgalmas csatározásokat váltott 
ki. Tömbszcrűcn mintázott, monumen
tális szobraiban költői finomsággal tud
ta ábrázolni a szépség cs az erő igazsá
gát ..Ronctani” hitelesség helyett a for
mát eszményt keltette életre Első ko
molyabb sikere az volt, amikor „Tánco
lok' c. reliefjét 1000 Koronás első díjjal 
pitalmazták a fővárosban a „Művcszhá- 
zi Modemek” kiállításán

Hosszas lenne lajstromozni M ed
gyessy életművének részleteit. Alkotá
sait közterek, múzeumok, 'magángyűj
temények őrzik pazar böseghen A 
„Szomjas mackótól” a portré figurákon 
ál a síremlékekig a  kecsestől a fensé
gesig -  a gyönyörűségnek remekeit fa
ragta kőbe. öntötte bronzba a Mester 

Életrajzírói, mcltatói egyvalamit álta
lában kihagynak pályafutásából: azt. 
hogy a harmincas évek végén. Szőke Im
re lelkipásztorsága ideiében presbiteri 
tisztet is betöltött Budapesten a Baross 
téri eklézsiában. Távol állt tőle az érzel
gős. fclckczctieskcdő vallásosság De 
férfias, puritán, bibliás hitet haláláig val
lotta. (Jó. ha tudják ezt azok. akik amo
lyan pogányos „faunnak" láttatják ót 
életvidám szobrai alapján). Legmarkán
sabban kitetszett ez a temetésen 1958. jú 
lius 24-én a Kerepesi úti sírkert díszhe
lyén Farkas Jó zsi'/ igehirdetése után. 
Bottyán János imája előtt jómagam ol- 
v.irtain fel a simái a nagy művész szemé
lyes vallomását (amit a Rádió Hang
archívuma is őriz): .Jósaim nem tudok

úgymond - .  nem tudom, mi jö n  Dalgo 
zom. mig erőm és egészségem adja. Mig 
csak a Teremtő, a legnagyobb Mester en
gem ts majd begyúr a: ó  nagy agyagos 
ládájába. amelyből új alakot form ál ak 
kor és aszerint, amint Neki kedve tartja 
Fm  pedig örültem, hogy wllum. őrültem, 
ha egr hajszálnyit ts szolgálhattam a jaj- 
tárnát és nemzetemet, ha csak cjjv rövid 
kis pillanatra is. amit ó  nekem erre 
adott " ( Kedves Igéje Jeremiás 18-ból a 
„fazekasműhely próféciája" volt)

Hegyi-Füstös István

Mcdgytssy Fertue önmagáról készített 
portréja

*

/ ■---- -m É ^  {unportre
Mint hegyrenászer, úgy domborul az arc 

at,

a tetrakplta lap síkján ele;

/ennstk, hegyhat rs Upvaiuht sialaígit 

váltják, egymást a hegykepzó mi 

<#ktzsaíévnijigimseit kpvetve. -  

‘Ki szűnni az énéért, ki onnugat 

hegyseggt gyűrte, mert úgy hozta kedve, 

s a képbe fold tonvnyet irta át I...

Mert nem több ez ut: onportre. -De rajta 

a tetemó erógörcsös haragja 

formitt kefékre mindenszegletet.

•Világok. kínja metszette ez arcéit, 

d taáal. jutalom sok.ada hatéért 

Ilyen, - mer: ntissa nem L< lehetett.

ftjiérúsl& O T
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Bizonyságtétel női csendesnapon
„Kedves Testvérek!

Többszőr álltam már itt a pécsi templom
ban. hogy a Baranya megyei níii 
csendcsnap alkalmával az egybegyült 
testvérek előtt beszámoljak gyülekeze
tünk. a mohácsi gyülekezet életének 
egyes eseményéről.

De most másén vagyok itt Bizonysá
got szeretnek tenni. Bizonyságot tenni 
megújult hitemről. Isten végtelen szcrctc- 
téról. melyet ismételten megtapasztaltam.

Elöljáróban cl kell mondanom, hogy én 
hivő családban születtem. Sót. a hitnek, 
vallásos életnek mondhatnám „hagyomá
nya ' volt családunkban. Elődeim között 
több lelkipásztor, mim például édesapám, 
néptanító és zsoltaros. hivő (xir.isztcmbcr 
található. Gyermekkoromban a családban 
úgyszólván magamba szívtam a hitet, a 
vallást. A vallásos, erkölcsös élet természe
tesen adódon az otthoni elet tisztaságából 
Édesapám ebed után naponta tartott áhíta
tot. családi körben, melynek emléke meg 
ma ;v lelmclcgiti a szivemet. A családi ne
velést kiegészítette, gazdagította a refor
mátus iskola nevetése. Ma is eszembe git- 
tuk volt vallástonárom, Kiss Sándor teoló
giai tanár mély hitet sugárzó szavai, nu 
gyarázatai. követelményei

I litclctcm teliát szép sima. mondhatnám 
zökkenőmentes volt. sínen volt Még a ne 
Ikz években ls úgy ahogy. \cm  éreztem 
szükséget annak, hogy az élelemben fordu 
lat álljon be. Hittem, hogy hitemről. Jézus-

uiiiiuaiiiiyjsz.or vallást lm - , 
rek előtt, amikor ú n a c i S  k “  cmbc' 
lomban Igét hallgatok ,-c J '? ® ' a ,cm P* 
gyakorlom a vallásom*. p j nas módon ,s

rozo történésre, átélésre vá'l mcgha® ' 
ra. valami nagy-nagy d0L_r ^  * Csoda'  
teljesen bizonyossá tesz afSJi T '  
szeret, hogy Szem h a áÍdov ' Ügy ,swn 
is elfogad és kegyelmet* v ' a'*,Cn cn*cm 

S a csoda megtörtént D, 
nagy. valami világrengető hJ i ' alami
Egyáltalán nem. Égés Jer, lo ,ort*n t
r:*11.inul jött. Férjem h a l i S ^ Í  Ó- v4‘ 
tem. hogy egyre mélyebb ‘ 
bánatban, a szomorúságban | S ^ f d?k 
a magány cs a félelem » jaru
dás érzése, és n nundennan g“mra m ara‘ 
bek nyomása. Ü g y £ l P ,*l>ndűk’ ,cr‘ 
mélységböl nem tudok k t l á i f  FcbboJ *. 
nem is tudtam volna [v. , , n • f'J?yc<lul 
vei igen Egészen egy8zcZ *  
hogy egyik szerdán dölb.-n hJn ,ortcnl 
rádiót, mint máskor. s várva gaMam “ 
formáim félórái S euv*/,^ . °  !v
felcsendült az ének h,rtclcn
gett a; Ki h trn ém  k á to j  » ° ! f  zcn.'. 
kezdetű énekünk énekkari e l f i Z É ?  < 
ezt most másképpen h a llo tta m u l^ 1" S 
azelőtt Megérintett, a v?.v ' " ,cg- m,nl
egészen nekem szólt. szmie fÜÍlf-*
Adj át mindent az . .  fc*hivoti rá:
Bűnt. bánatot, n y o m ó n k , , . á®d,iun 
Mindent és letettem Jc/u^K  * n\,nd*n l- 
resztje a l t  ^ 'isz tu s kc-

Hiszcn Ó azért jött. hogy minket, sze
mély szennt engem megváltson, megsza
badítson És nagy békesség lett úrrá ben
nem. t s  megnyugvás

Eszembe jutottak cs személyes Igém
mé lettek tzsaiás próféta szavai, melye
ket Jézusról mondott: .. betegségeinket 
ó viselte, és fajdalmainkat hordozó... 
mcgscboittctctt bűneinkért, megromatott 
a mi vétkeinkért, békességünknek bün
tetése rajta van. és az ő sebeivel gyó- 
gyulónk meg ” És eszembe jutott ez az 
Ige is. mely .1 nehéz napokban, fenem be
tegsége idején sokszor segített „És hívj 
segítségül engem a nyomorúságnak ide
ién és én mcgszabaditlak téged "

Kértem Isten segítségét, irgalmat, ke
gyelmét Fs megkaptam Most mar egé
szen biztosan tudom és hiszem, hogy Jé
zus Krisztus énértem is meghalt a ke
reszten, és helyet készített nekem az én 
mennyei Atyám hajlékában. Azóta is tu
dom és érzem, naponta megtapasztalom, 
hogy Isten szeret és velem van. fogja a 
kezem és vezet.

És ha néha kétségem támad, vagy el 
bizonytalanodom, akkor ez az Ige erősít 
meg: „Aki elkezdte bennetek a jó dolgot, 
elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.” 

Isten a kegyelmet, az ő kegyelmét 
mindenkinek, mindnyájunknak adja. ad
ni akarja. csak nekünk oda kell figyel
nünk. meg kell hallanunk, cs c! kell fo
gadnunk"

Malik Lászlóiul

Alapitói: Charles Tazc Russcl. aki ló 16 
bon meghalt, utóda Joscpli Franklin Rut- 
bertord (bíró). Őt N Iloméi Knorr követte.

Amit szerényen elhallgatnak
»zKw‘,,-P<ÍIílául: hogy cg>'más után már 
a;o!xv0r'  df  m,ndi£ hamisan megjővén-
1942k| 075)*g Végé* (l914- >91*. '925.

Azt. hogy a legutóbbi téves. 1 SJ7^-rc
végc ó,a ,úbb ",inl «gy

S I S  ,g>ui 0,1 ökct- Ráiöuck-
m n v ^ í r gy "  J920^  években az ö r tc  

ClCa 3 kal,fon,iai San D.egó vá-p a i o ^ r t  Vl||., a*Be|h

k o b r^ r i l  í  ': 'htt',mak' lzsa' 'n<ik és Iá 
szeret 'fJ í1i nnk ü* '' ham,s jövendölésük 
ben S volna támadni 1925
nem 5 2 3 5 ?  f c Í '! hÍ1 u ^ f ák P  Jákob Társasán , v,llaha ;1Z ónoronv
k ő S S t t b ? 0"  C nÖkc' Ru,hcrf" rd hiró

le  hova Tanúiról
,ü,<- 1 És végül a z t hogy m..r ,v  . "

Linúia vcs/irri.. ..i ... ^bbszáz Jcho-va tanúja vesztette e | az élen* í** Jcho 
szigorú törvényei m.art. 
mara megtiltja a vcrá to m lcS ^^* 13' s / ‘i 

A Jchova tanúi ioen
élnek, mely tekintélyre te f e u VCZCtbf n
pul. títbliatanulmánvozásuk í Wre a,a'
nulasböl áll. melynek env , ; r /l80ru  ,a" 
készülni az ellenvetés? 1 .fe,7 
Propagandaszcrvczctc ilsara
más gépezet, átszövi nj c„i” Í &  hata1'  
nati/mus uralja egész v,Ti., ófdcL F a '  
inkább képesek meghalni mit ,clc,ÖRct* 
tegség esetén vért kapjanak 
cimc: Óltorony. folyóiratuk

Munkájuk lényege
Buzgó emberek. ,ó| óltózön.L . 

toak. kettesben járva házról , " ck- k ,la r ' 
gat. társaik valutában S S J n J j I * .  
fásával) « a  mondják b u r k o l S ^ T 83'  

azon egyhaza az ördög,

az ön egyházinak vezetői mind félre 
vannak vezetve.

ön semmiképpen sem lehet kérész 
tyén. hacsak nem válik Jchova tanújává'

Azt is hirdetik, hogy:
az ű egyházuk (az Őrtorony) Isten 

igazi egyháza.
a Szentírást csak a Jchova tanúi ért

hetik meg.
Jézus Krisztus csak egy teremtett 

lény. aki azonos Mihály arkangyallal.
Jézus Isten fia, de nem a Fiú Isten,
Jézus Krisztus láthatatlanul vissza 

tért a földre 1914-ben és ekkor megkezdte 
uralkodását.

Jézus Krisztus nem támadt fel testi 
leg a sirból (csak lélckhcn), cs nincs min 
denki számára feltámadás.

szerintük csak a Jchova tanúi támad
nak fel.

(Folytatás a 12. oldalon /
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(Folytaid* a II oldalról')
a Szentlélek nem a Szentháromság 

egyik személye,
nincs Szentháromság, üdvözülni 

csak a Jchova tagjai fognak azáltal, hogy 
mindenben hűen követik az Őrtorony uta
sításait (amit a Jchova tanúi brooklyni 
központjából. New Yorkból kapnak).

a mennybe csak 14-t ezer Jchova ta
núja fog bejutni, senki mis. a többiek a 
földi paradicsomban cinek majd normális 
testi életet örökké,

aki hallja az ó üzenetükét, és nem fo
gadja cl, az j/ nem lesz tagia közösségük
nek. az. a családjával együtt el fog pusz 
tulni a közelgő .irmagadoni csatában

Ha valaki egyszer m ár tanú lelt...
Minden heten annyi órát kell szentel

nie az Őrtorony iratainak eladására, 
amennyit csak tud.

Havonként be kell számolnia Írásban a 
házalással eltöltött órákról cs arról, hogy 
hány folyóiratot adott cl.

Nem vehet reszt többe a helyi, illetve 
országos választásokon, s nem tehet hú- 
scgcsküt hazájának.

Nem ünnepelheti meg többe sem saját, 
sem családtagja vagy rokona születésnap
ját Számukra nem ünnep n karácsony, 
húsvet. pünkösd sem.

Meg életveszélyes vérveszteség eseten 
sem szabad elfogadnia vérátömlesztést 
Jobb meghalni, mint az őrtoronynak nem 
engedelmeskedni.

Ha valaki elhatározná, hogy elhagyja az 
Őrtorony Társaságot, a többi tanú, egykori 
barátai kerülni fogják. Y1ég a vele való 
eves, vagy az üdvözlés az úton is tiltva van

Mi a helyes viselkedés velők s/em- 
ben?

Legelőször is ne fogadjunk el tőlük 
semmilyen iratul, mivel másképp felbáto
rítjuk őket. Másodszor ne engedjük be őket 
Otthonunkba. Ne feledjük cl: ők nem azért 
jönnek, hogy keresztyén hitre térítsenek 
bennünket Azért jönnek, hogy eladják ne
künk az őrtorony vallását, a nem kérész 
tyórtséget Ne igéz/enek meg minket szép 
szavaikkal és látszólagos Biblia-isméié 
tűkkel Megtanulták kividről mindazt, amit 
mondaniuk kell, mégpedig az Őrtorony 
Társaság könyveiből és irataiból Nem sza
bad önállóan gondolkozniuk!

Ha ön keresztyén, cs ezek az emberek 
megjelennek ajtajánál, ne v itatkozzon ve
iül. F-z csupán falra hányt borsó lenne Sü 
kelek minden ellenlnzonyitékkal szemben 
Étre vannak kiképezve. Nyugodtan szól
junk nekik az evangéliumról, amit az I r Jé
zus hozott nekünk. Beszéljünk nekik az Úr 
Jézus csodálatos szeretőiéről, arról, hogy 
őket is megszabadíthatja a hamis tanok 
béklyóiból, ha Őt erre kérik.

(„HurangszA ” 
a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület Gyülekezeti lapjából)

A  presb iterképzés kétéves tapasztalata 
az Északpesti Egyházm egyében

Az egyházmegye Mátravidéki Kőre 1998. 
június 7-cn a hévizgyörki református 
templomban udott hálát Istennek azért, 
hogy immár II alkalommal jöhettek 
össze n kör gyülekezeteinek presbiterei 
mintegy százan, a két eve Isaszcgcn ke/ 
dődöti presbiteTkepzés első szakaszának 
záró alkalmára

A napi ószövetségi ige {Dán 7.1-10) 
alapján az áhítatot Gál Alfréd helyi lelki 
pásztor tartotta. Utána „Izrael népének 
honfoglalása’'  címmel Tariska Zoltán 
péceli lelkipásztor előadása hangzott cl. 
Ezt követte „A gyülekezeti közösség 
magjának biblikus küldetése’' Bulla Ti
bor. a Presbiteri Szövetség elnökének 
előadásában

Majd „A Szentháromság közössége 
mit jelent számomra, mióta Jézust megis
mertem" címmel Vándor Gyula missziói 
titkár tett bizonyságot. A konferenciák 
gyümölcséről a gyülekezetek gondnokai, 
presbiterei számoltak be. A találkozó vé
gen a legtöbb alkalmon reszt vett presbi
tereknek emléklapokat adtunk át. A kon
ferenciák imaközosséggei cs a helyi 
gondnok záróimádságával záródnak

Az eltelt két év alatt, ősztől tavaszig 
kéthavonkent. cgy-cgy vasárnap délután, 
mindig más gyülekezet adott otthont a so
ron következő képzési programnak. Az 
öss/eseieglő 100-150 presbiter szeretne 
mind többet cs többet tudni a Bibliáról 
egyháztörténetről, hitbeli alapkérdésekről 
cs gyülckczctéphcsről. E négy témakör fel 
dolgozásához nagy segítséget jelentenek 
az úgynevezett ..Kék Presbiteri f  üzetek . 
melyek mindegyike az említett témaköritől 
1-1 előadást tartalmaz. Eddig 8 tüzet jelent 
meg. számonként 2000 példányban. A 
9-10. szám nyomdai előkészítése folya
matban van. A füzeteket minden presbiter 
kézhez kapja, sót postázzuk további 8 egy
házmegyébe is. ahol kénk a füzeteket.

I la presbiter testvérünk valamilyen ok
nál fogva egy előadássorozatra nem tud cl 
menni, a képzés anyagól uttltonában is ta
nulmányozhatja. A terv szerint 24 clöadáv 
sorozut készül. Az előadásokat lelkipászto
rok és presbiterek írják és taniák az egész 
ország területéről. A folyamatosan megje
lenő fű/etekei szeretettel ajánljuk minden 
presbiter testvérünknek határon innen é-. 
haláron túl. {A füzetek 100 Ft átlagáron 
rendelhetők a Presbiteri Szövetségnél).

A lelkipásztorok többsége a képzés 
anyagáruk kés/itcse mellett példamutató
an gyűjti össze a presbitereket, szervezi 
meg az utazásukat és ők maguk is rend
szeresen részt vesznek az alkalmakon Ez 
a szolgálat iránu alázat lehet a garancia a 
jó folytatásra nézve is

Mint a gyülekezeti beszámolókból 
megtudtuk, az ilyen formában történő 
képzés haszna abbun is megnyilvánul, 
hogy cgy-cgy zártabb gyülekezet presbi
terei nyitottak lesznek saját gyülekezőink 
bemutatására is.

Szívesen látják a testvéreket és ök is 
örömmel vesznek reszt a másik gyüleke
zetheti tartandó alkalmakon Az ott látot
takat. hallottakat otthon hasznosíthatják.

Mivel egymást, egymás gyülekezetét 
személyesen megismertük, tudunk a mási
kért. a másik gyülekezetekért imádkozni, 
őrömében osztozni és a szükségében se
gítségére lenni

Azóta indult meg gondnokaink cs 
presbitereink részére az egyházmegye 
iclkigondozói cscndcshctc Mátraházán. 
Azóta egyre több bizonyságtétel hangzik 
cl. hogy a testvérek befogadtak a Megvál
tót*.! szivükbe

Azóta lendületet kapón a missziói és 
duikóniai munka, és örömmel mondhat
juk. hogy nincs magányos gyülekezet kis
körünkben A szokásos évi fóti egy ház
megyéi presbiteri konferencia 150 részt
vevője helyett 4-500 íó között tnuzog 
kéthavonta a konferenciázók száma, ha a 
négy kiskört vesszük számba.

A képzés nagy áldása, hogy a tanuláson 
és a tapasztalatszerzésen tű! az Ige fényé
ben lelki életünk is átvilágításra kerül. 
Benne megláthatjuk, hogy minden igyeke
zetünk és lelkiismeretesen W-gzett szolgála
tunk ellenén is csak elesett, segítségre, 
megváltásra szoruló bános emberek «tf- 
gyunk

Ugyanakkor láthatjuk a gondviselő 
Isten Jézusban ériünk leha/lö szereidét 
is. E szeretet és ennek elfogadása tehet 
lélekben alkalmassá a presbiteri szolga 
latra.

Köszönet ezúton is mindenkinek, akik 
ennek érdekében valamit tettek és tesz
nek Isten áldását kérve életükre cs felbe
csülhetetlen szolgálatukra, legyen mind- 
ezekén Istene a dicsőség.

Búzás János
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Mind Szövetségünk, mind a Presbiter lap egyre több levelet kap. Ezekben a le
velekben prrvhitertársaink örömeikről és gondjaikról számolnak he. Az örömöket 
örömmel tesszük közzé, gondunk a „gondokkal" van. Mi használ, mi épít? Az, ha a 
gondokat, amelyek legtöbbször nem egy ember, hanem egy gyülekezet, az egyház 
gondjai, közz.ctesszük. vagy ha igyekszünk más módon a bajokra gyógyírt találni? 
Ha teljesen világi szervezet lennénk, akkor beszélhetnénk a presbiterek érdekvé
delméről. Mi azonban, mint minden presbitertársunk is. az Isten ügyének „érdek- 
képviseletére" hivattunk cl.

Igazából sem nekünk, sem egyházunk tagjainak, de egész egyházunknak sem 
alakult ki az a „gyakorlata", hogy milyen mértékű, hangvételű az a bírálat, véle
mény. amelyet helyesebb közzétenni, mint egyéb módon megoldani igyekezni. F.gy 
bizonyos: mi megbántani senkit nem akartunk és nem is akarunk! Ha mégis meg
történik, az önvizsgálatra kell késztesse a Szerkesztőbizottságot is.

\z  elmúlt időben éltünk mind a közzététel, mind az egyéb ügyintézés mód 
szerével. Volt, am ikor kritikát tartalm azó levelet tettünk közzé, mert úgy éreztük, 
hogy ba valaki megtisztelt bizalmával, azt viszonoznunk kell. mégha nem is min
denben értettünk egyet vele. Más alkalommal inkább az illetékes egy házi szervezet 
elnökségét kerestük meg levelünkkel, lehet, hogy nem kellő eredménnyel.

Köszönjük Olvásóinknak, ha maguk is kifejtik közös gondjainkról vélemé
nyüket: ml a célrasezető az isteni érdekképviselet szempontjából.

I ehet. hogy a jövőben is közzéteszünk leveleket, amelyekkel a Szerkesztő
bizottság részben nem ért egy et, és ezért eleve kimondjuk, hogy a „Levelesládánk
b ó l..."  c. rovatban közzétett írásáért minden levélírónk maga vállalja a felelősséget. 
Kérjük levélíróinkat, hogy írásaikat ennek megfelelően küldjék meg nekünk, kü
lönösen. ha ragaszkodnak azok közléséhez.

A Szerkesztőbizottság

Személyi hír

t í / f & g r o r u z / n o k
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gimnáziumi tanár, egyházkcrülcti 
iskolaügyi főtanácsos személyében 
tij fogondnoka van a Dunamclléki 
Egyházkerületnek. A választásban 
három jelölt vett részt. Az egyház
kerület 282 egyházközségének 
presbitériumai 176 szavazatot adtak 
le Takaró Mihályra (59%), 87 sza
vazatot kapott Dr. Dizseri Tamás, a 
Bethesda Református Gyermekkór
ház igazgató főorvosa, 37 szavazat 
esett a harmadik jelöltre, dr. Vásárj 
István történész, egyetemi tanárra. 
Az új fögondnok 43 éves. házas, 
négy kiskorú gyermeke van. Fele
sége református középiskolai tartár. 
Takaró Mihály lelkészcsaládban 
született. Testvérei lelkipásztorok 
és hitoktatók. Ünnepélyes eskütéte
lére május 22-én. a Budapesti 
Ráday Kollégiumban tartott cgy- 
házkcrületi közgyűlésen került sor.

Lapunknak az új főgondnok el
mondta: „Magyarország újra m is 
sziós területté változott, ezért egy
házunk programjának a középpont
jába a missziót kell helyezni. Való
ban szükség van ma kemény egy
házra. de ennek az egyháznak misz- 
szionálö egyháznak kell lennie. 
Ugyanakkor élőnek és modernnek, 
azonban soha nem szekularizált 
nak." A református iskolára és a 
misszióra helyezte a hangsúlyt 
székfoglaló beszédében is. A mani
pulációk, a szekularizáció és a new 
ages hatások láttán ..református 
templomainkban és iskoláinkban a 
református identitást kell erősíteni 
Sem csak azt kell tanítanunk, hogy 
mit hiszünk, de legalább ugyanilyen 
fontos elmondani, hogy mit nem hi
szünk -  mondotta lapunknak T aka
ró Mihály logondnok.

éReformpress)

Tisztelt Szerkesztő Úr!

„Elsősorban a Presbiter lap 1998. janu- 
ái februári számában megjelent beszá
molóra reagálok. (Jel 1.19 alapján) „Írd 
meg. amiket láttál, tapasztaltár és en
gedtessék meg. hogy hoz/átegyem, amit 
egy belső hang sugall nekem: ., amióta 
presbiter vagy. ’

I luszonöt eve választónak meg férjem
mel együtt a Debrcccn-Nagytemplom-i 
gyülekezetbe presbiternek. Egyházunk 
minden munkájából kivettük részűnket 
Hetévé tériem elhunyt, városközponti ott
honunkat kisajátították, cn lakótelepre ke 
fűltem Nagy beteg lettem, súlyos szívmű
téteken mentem át. Lelki szenvedéseimet, 
próbatételeimet igy éltem át: férjem után 
43 éves vcjein (3 árva), 45 eves menyem 
es 50 éves férje, a fiam is meghalt. Egy e
dül lakom.

A szenv edések nem eltávolítottak, ha
nem közelebb vittek Istenhez Ó adott 
erőt. hogy istentiszteleteken kívül biblia
órákon. prcsbitcn gyűléseken, kórhazak
ban beteglátogatásokon is részt vegyek és 
környezetem testi-lelki szenvedőihez be
kopogjak. Életem alkonyán nem zárkóz
tam be a tizcmcictcs panelházba, hiszen 
Pál apostol a börtönben is szolgált Isten 
nek Hívők és hitetlenek egyaránt felke
resnek gondjaikkal, és cn segítek, amit 
csak tudok. Tizenkét unokám és négy 
dédunokám van. ezekhói négy szüleivel 
együtt a városban lakik, a többiek az

ország távoli részein. A távolságot össze
köti a szeretetünk: telefon, levél, de főleg 
az imádság kapcsán. Egyik felárva uno
kám a debreceni egyetemen tanul, szinte 
naponta jön hozzám Legidősebb ti.imek 
havonta küldik a gyógyszerre valót. A fel
nőtt diplomás unokám dolgozik már. de 
nem felejtették cl az első imát, melyet én 
tanítottam nekik. Fiatal koromban óvónő 
voltam, vasárnapi iskolát és leánykört ve
zettem. ott már akkor megismerték az Is
tent. a kicsinyek.

Toliammal ts szolgáltam az. Istent cs az 
egyházat írásaimat a Reformátusok Lapjá
ban. a Nagytemplomi Gyülekezeti Életben, 
a helyi Őszüké nyugdíjasok lapjában, a 
Naplóban és fővárosi napilapokban is kö
zölték Szülőfaluin és a környéke minden 
régmúlt történelmi eseményét, kiemelkedő 
egyéniségek életrajzát Hatvani professzor 
és Könyves Tóth Mihály, valamint Kálmán 
fut történetét. Utóbbiakat néprajzi pályáza
tokra k eszi tettem. Életem történetét is meg
írtam. cs sok más munkám in van. Sajnos, 
az utóbbi években nem áll módomban 
anyagi helyzetem miatt -, hogy gépeltes- 
scm. A díjnyertes pályázatokat természete
sen még úgy készítettem d . Örömömre 
szolgált a Presbiter lapban közzétett: „Női 
presbiterek az egyházban" c. cikkem közlé
se. Nagyon szépen köszönöm.

A közelgő presbitcrválasztásról sokat 
gondolkodom cs imádkozom a megúju
lásért Én magas korom (78 cv) cs tactcg- 

(folytatás a 14. oldatonI
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<Folytatás a /.? oldalról) 
scgcm raiati presbiteri tisztségemről le
mondok, EmberiMneretcm segít abban, 
hogy 1 2 fiatal, hivő embert ajánljak 
Sokat tanultam szüleim példájából, a 
nagy családját hitben, istcntclclcmbcn 
nevelő földmives presbiter (és az 
elöljáróságon községi esküdt) apámtól. 
Ó a fiatal lelkészével gyakran vitatkozott 
és ellenvéleményét nem rejtette véka alá 
Nem egyszer látogatta meg a lelkészhá- 
zaspár, beismerve tévedését. Ezt még a 
koporsó mellett is elmondta apám hívó. 
lelkiismeretes kálvinista mivoltáról. Kü
lönben békcszcrctó ember volt. jelszavát 
a Bibliából vette: „A nap ne menjen le a 
te haragoddal, ám, haragudjatok, de ne 
vétkezzetek!”

Anyám tisztas/ivú. önfeláldozó anya 
volt. a tőle tanult imákat, énekeket ma is 
énekelem, míg élek

Az egyik debreceni presbiteri tovább
képzőn dr Fekete Károly ny. professzor 
említette a régi anyák magatartásával kap
csolatban a surckoténycikct. amellyel a 
családi élet gondját-haját betakarták. így 
nevelt minket is, a hat gyermeket az 
anyánk, a legkisebb köténye melyén htn- 
táztaiott, amíg o énekelt.

1.egyen a presbiter hűséges egyházá
hoz, legyen annak önzetlen munkása 
(Féljem is annak idején a berekfürdői 
építkezésen is fizikai munkát végzett, 
pedig köztisztviselő volt.) Imádkozzon 
és dolgozzon a presbiter! Félre kell tenni 
az egoista szemléletet, amely szerint 
csak addig legyen beké, nyugalom a vi
lágban, amig mi élünk! Támogassuk a 
jövőt építő egyházat és a társadalom 
minden rétegéért küzdő humánus törek
véseket.

Sokan elhagyjak falujukat és a város
ban keresnek megélhetést. Lelkészeink 
kísérjék figyelemmel ezeket a hivő csalá
dokat Lepjenek érintkezésbe az új lakó
hely lelkészével, hogy keressék fel őkel, 
ne kallódjanak cL (Nem cgv szomszéd or
szágból ideköltözött menekültből leti hit 
valló cgv háztagi Figyeljenek fel a presbi
terek is erre. valamint a konfirmált fiata
lok további életére, hogy azok ne kikon- 
firmálkodjanak" a gyülekezetből Igye
kezzünk több fiatal presbitert (szürke ál 
lományt) is választani. Elharapódzott az a 

talán világi összejöveteleken beveti 
szokás, hogy a gyűléseken megjelennek, 
de mire határozat születne, eltűnnek. 
Csak a jelenléti ivén szerepel a nevük. Ez 
nem keresztyéni magatartás.

Az utolsó javaslatom szeretném, ha 
nem lenne fájó és bántó; de mégis le kell

írnom; magaskorú. beteg testvérek ne 
vállaljanak már feladatokat, adják át a 
helyüket. Én is ebbe a kategóriába soro
lom magamat. 78 éves vagyok, az utóbbi 
időkben bctcgcskcdéscm gyakran meg
akadályozott a gyűléseken való részvé
telben, bár javaslatomra visszaállította a 
presbitérium a régi gyakorlatot: vasárnap 
délelőtti istentisztelet után tartottuk meg 
azokat

Szót emelek még a nőtestvéreintért. 
Még több női presbitert kell keresni A 
női lelkészek száma is örvendetesen gya
rapszik. Ezek sok segítséget tudnak 
nyújtani, a női presbiterek 3 nőt lelké
szek jobb kézévé válhatnak A gyermek- 
misszióban, keresztelt, konfirmált gyer
mekek látogatásában, diakóniai beteglá
togatásban és szcrctctvcndcgségcknél 
nélkülözhetetlenek.

Kérem a Mindenhatót, hogy újítsa meg 
presbitériumaink, lelkészeink cs az egy
házak életét, vele embervilágunkat is."

Aldus és békesség'

Szabó Jánosáé
Debrecen-Nagytemplom

Hittan-beiratási élmények

Budapesten egy egy gyülekezel területére 
jónéhany általános iskola esik. van olyan 
egyházközség, ahol 8 10 is! A hittan- 
beiratás pedig egy időben van, Ennyifcté 
nem szakadhat 2 3 lelkész. Márpedig az is
kolák pedagógusai nem kérdezik meg a 
csemetéjüket beíratni megjelenő szülőktől: 
nem óhajtanák-c gyermeküket hittanra is 
beíratni?

Szúzfóld-feltörő szolgálat lehet sza
munkra. ha (gyülekezeti megbízatással) 
elmegyünk i beiratási időben cgy-cgy is
kolába gyermekeket gyűjteni hittanra Az 
új elsősök beiratásán legcélszerűbb meg
jelenni, hívogatni

Ilyen küldetésben járva, sajátos (de 
szívderítőnek nem nevezhető) tapasztala
tokat szereztem nemrégiben a mai szülők 
gondolkozásáról. íme. néhány reagá
lás...!

llát igen. mi tulajdonképpen refor
mátusok vagyunk, indokolt is lenne, hogy 
beírassuk a fiúnkat... De hát már most is 
edzésekre és különórákra jár; nem is tu
dom. szabad é még tovább: plusz terhet 
rakni rá? kétscgcskedctl egy apuka, és 
tanácstalan, kéidó tekintetet vetett vele le
vő feleségére...

Valóban meg kell ismernie a gyér 
meknek a  Bibliát, a  keresztyén kultúrát 
na de az én lányomnak van Képes Bibliá
ja, s azt icnits/crescii olvasgatja is. hiszen 
ő már tud olvasni! büszkélkedett gyér 
mekévcl egy láthatóan értelmiségi anyu
ka Majd feltette a kérdést: tud ennél töb
bet adni a hittanóra?

De a „csúcs” az alábbi megnyilatkozás 
volt:

Igen. jó lenne, ha hitet, erkölcsöt ta
nulna a gyerek. De nem lehetne ezt a je 
lentkezési lapot elvinni, hogy otthon meg
beszéljük? S ha igen. akkor majd beadjuk!

Lgy gondolja, hogy kedves főijével 
megbeszéli előbb? kérdeztem

Nem erről van szó: megkérdem a 
gyereke:, akar-e hittant tanulni? Elvégre 
nem írathatom be a háta mögött, megkér 
dezése nélkül’ Hátha ő  nem akarja?!

Megdöbbenésem ellenére tapintato
san válaszoltam honnan tudná a gyei 
mek, mit jelent Isten Igéjének megisme
rése. ha egyszer nincs még róla semmi
lyen tapasztalata? A szülők felelőssége 
őt felvilágosítani, számára az esélyt 
megadni Efélékct mondtam, pedig ta
lán fcltchcttcm volna a tapintatlan kér
dést, hogy vájjon azt is megkcrdcztc-e 
hatéves gyermekétől: bcíccgyczik-c. 
hogy beírassa őt az általános iskola 1. 
osztályába -  mer. hatha nem is akar isko
lába jami?! Avagy az állami törvényt kell 
csak komolyan venni, Isten törvényét fe
lesleges?

Mindezen élmények után igen tanul
ságosnak mondhatom a napot, melyet 
most egy iskolában töltöttem. Hajlamo
sak vagyunk azt gondolni, hogy egysze
rű a kérdés eldöntése u szülök számára: 
ha nem hisz. nem Íratni be; ha viszont 
van benne n hitnek egy szikrája, valami 
igény a jóra. akkor beíratja csemetéjét 
hittanra. Sajnos nem így van! Az elmúlt 
évtizedekben az elfogadott értékek te
kintetében is felborult a sorrend (Mi a 
fontosabb?). L)e ezen felül óriási tombo
láit végzett a Benjámin Spock nevével 
fémjelzett nevelésellencs, a gyermek 
szuverenitását hirdető tanítás, amelyet 
sajátos módon (nyugati, amerikai eredete 
ellenére) a pártállami időkben felkarol
tak. terjesztettek. S ez hatásosabbnak bi
zonyult, mint az ó  marxista ideológiá
juk ..! E nézetek veszélyességére nem 
ébredt ra elég korán a keresztyén közvé
lemény Úgy látom, minden szinten har
colni kell ellene, mert már a huszonne
gyedik órában vagyunk...!

Kövespataki László
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SZÖVETSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
Május

15. Budapesten a Ráday Kollégium
ban elnökségi ülés volt, amelyen a 
szokásos napirendi pontokon kívül 
(főtitkári beszámoló, számvizsgáló 
bizottsági jelentés) tárgyalta az el
nökvég a Széphnlmon tervezett 
missziói, presbiterképzési kozponl 
építésének, működtetésének ügyét 
az cgyházfinanszirozási ügyeket 
segítő munkacsoport létrehozásá
nak kérdését, valamint a Magyar 
Reformátusok Világszövetségében 
■II a Magyar Református Egyha
zak Tanácskozó zsinatában a pres
biterekkel kapcsolatban elhangzott 
ügyeket. ilL az elnök ezekben 3 
szervezetekben folytatott tevé
kenységéről szóló beszámolót

16. Budapest Deli Egyháxmcgye(te- 
rülcti szervezete által szervezett 
prcsbiten cscndcsnapon Sípos Ele 
Almos Bp. Nagyvárad téri és Ta
karó Károly kelenföldi lelkipász
torok mellett a főtitkár és a 
misszió] titkár szolgált.

17. Pócsmcgycrcn volt a / és/akpesti 
egyházmegye egyik Iclkcszkörc- 
nek presbiteri konferenciája, almi 
a majd 200 főnyi presbiter-gyüle
kezet előtt a főtitkár is előadást 
tartott.

Június

3 4. a Zsinat ülésén mind az elnök, 
mind a főtitkár résztvett, mint zsi 
nati tag.

7. Hévizgyörkön volt a /  cszakpesti
egyházmegye prcsbitcrkép/ésc- 
nck eves záróalkalma, ahol az el
nök és a missziói titkár is előadást 
tartott.

10. főtitkári értekezlet volt. amelyen a 
jelenlévők köszöntötték az elnö
köt 70. születésnapja alkalmából.

12 14. között volt Kölkeden a szokásos 
egyházkerületi presbiteri-gondno
ki konferencia, ahol az elnök is, cs

területi szervezetűnk elnöke is 
szolgált Nagy örömünkre több 
horvátországi cs jugoszláviai egy
házközség is képviseltette magat

20. a holland Fundamenl Alapítvány 
képviselői tettek látogatást a Szó 
vétség elnökénél és tárgyalták 
meg a Szövetség munkájának tá 
■nógatását szolgáló lehetőségeket, 
így például a  legközelebbi tahi 
konferencián való részvételüket

27. az elnök rcszlvcn Beregszászon a 
Kárpátaljai Református Egyház uj 
püspökének. Horkay l.ászló nagy 
dobronyi lelkipásztornak a beikta
tásán.

29 30. az elnök cs a főszerkesztő részi 
vett Sárospatakon az egyházon 
belüli kcgycsségi irányzatok kér
désével foglalkozó konferencián.

Július

22 -26. között több mini 70 résztvevővel 
tartotta meg Szövetségünk 7. 
Nemzetköz Presbiteri Konferen
ciáját Pápán, a Református Kollé
giumban.

3-4. a Zsinat ülésén mind az elnök, 
mind a főtitkár résztvett. mint zsi
nati Uig

4. a 4. számol záró szerkesztőbi
zottsági ülés.

— ■ «

tPresóiteri csendesnap Settyén
‘Lmlekezetes rrurad rrtífus 9e a bammAiicgghaz- 
mrgye&cn. A  'Frcéiten Szövetség ‘fénileti'Szer- 
Vrzett ke^dememjezesere ugyanis ekkor gyűltek 
össze elóször a ngug,u-bárányát cs Ormánság-, 
eg^uizkózségrk prrsbiterei. lelkipásztorai,gyűlt 
kezeit tíiijuicsendesnapra Sel&fm.

-T írndéaíitó gyuiekfzet gondnoka. ‘.\srMCf 
Lóránt madiátott szavakkal Köszöntötte az egy 
begyúhekc! .-4 kezelő á/tiaM  1/egk ‘Barna hriy 
Keli lelkipásztor tartatta ‘L f SÓ-14 alapion. <Bá

András esperes kpszantófeben buzdította szál 
falatra ajeienléulket, nujd ‘Borsa Gábor, a 'lém- 
(ni Szerkezei elnöke tartott előadást .T presbi
terre ivón feiifitnuta' ctmtrL ‘Bizonyságot tett 
arról i>. /ujjy jrárrt Uyyokprtsbáer'. %dnt ú 
lit!. nem véletlen, fogy u nyugat-baranyai es 
cmánságipnsbüatkxíirk össze a Sztaray Mi 
(tóig által alapított fűé magyar ckfezsiak n*£fo- 
gyátkpzott jthv ‘gyülekezet eéől.

A selb/rigyülekezet legfiatalabb presbite
rének, 'l\tpp Orsolyának' bizonyságtételé es 
■\ágy Terme József egyházmegyéi Y.gondnok 
buzdító szavai után Csekei ’lw st ÍVes Belva 
rosi prrsbiter végzett evangelizációs szolgúla 
tót a ‘Mark 10,17 51 alapjan Legfontosabb 
tizenete ez volt: a presbitereknek mindenkor 
legyen bűntudata. mennyi adata es hivatástu
data

A délutánt csoportos beszélgetések közelebb 
közük rgynusboz a presbitereket. 4  záró aht 
tatot 1 /rger kjrnrb/ drávafoki lelkipásztor tar
totta János 21.1 14 alapjan. ‘Frédikactójában 

figyetnrzt eteti: akkor telnek meg a megürese
dett templomik, ka nem visszafelé, hanem előre, 
Jézusra tekintenek a mai tanavámpk és Jézus 
vezeteseveí végzik Jeíeíissegieljes küldetésükét 
a presbiterek■

* g .

PRESBITER
fl NS.igy.ir Relurmiün Prc-tlnien 5/avrtséR hivatalos időszak. kiadványa. 

Megjelenik ez évben lu t alkalommal A s/erkM./lrtbizoHság tagjai: Or BortuUy Géza. 
l» . Rundl Argmund, HtgyidOstOs tavin. Papp VMmoj, Varrta’ Gyula, KövwpaíaW Usrlo. 
IVínicv Silvi.i te le lés -/e ikes/lő  B éiety  fajos. felelő-, k.adó B slb  Jtbor: Szerkesztőség 
M-KVat KHnrm.llui Prrstvlori S/Ovetség Irodája 1002 Budapest. Ráday u 2fl. Telelőn. 
218 0266 A lap a lenti c imen írásban vagy telefonon Is megrendelhető. Az égyém előfizetési rfl| 
belföldre évi 160.- ft. küllőidre (a velünk határos ors/asokha) 900, Fi Európa és a lengeretv 
lói m is országaiba 15$ Az előfizetési díj csekken fizethető: .Magyar Református Ptwbití*. 
S/óveUég'. Hírlapéit: személyesen is h rf ./e tM ő  Szövetségink Irodájában, tápunk fenn 
tartásit seotfüM ed>un.lnya.ijl is lóMénneílt-,' tagadjuk s  Kárpit medence református g yü k  
kezeiet és presbitériuma nevében' Készült a Grafika-1VPOPRE5S Nyomdában felelős vvzctő 
fsrk.,s torsién. Kéziratot nem Orz Ónk meg é t  nem küldünk vissza. így példány ára 60, ft.



16 PRESBITER 1998. jú liu s -a u g u sz tu s

‘J  ü ( e  L a j o s :  ‘P r e s b i t e r e ^

JUJ mosnak; t vrmet sohasem ássa, 
aki keresztjét nem tesz: nusra, 
s a tértiét uy  vészijei, 
az. prrsStter.

■\meK_a telke ívnyik, a fényre, 
kmek kenyere az. l l 'k  Igéje, 
és kenyeréből tusnak is szel, 
az prtsbiter.

‘Kinek van szeme a m ii bajára, 
kmek von füle a mos jajara.
S tennivabút tgy meri fel, 
az presbiter.

'Ki kányomgni sohase'  restell, 
k i ágy iun ott a gyülekezet ben. 
mint akisz-olgút. mert tan  mivel. 
az presbiter.

Kineka tény lom kegyelem Haza, 
s otthon van benne nvga. csaladja 
bar mindenütt az ‘WR'KR jgyeC  
az presbiter.

í l  k i hitei meg örömmel vallja, 
mind presbiter, bar nem az a ranqja, 
de kedves elet 15‘TŰK eláll: 
megáldja és megszenteli át.

A P resb iteri S zö v etség  2. O rszá g o s K onferenciá ja  
1998. a u g u sz tu s 31 szep tem b er  4 .

T ahi
A  k o n feren c ia  fő tem ája: az é lő  eg v h á z-K á lv in  ism érv ei, m int a k ö zö sség ép íté s  eszk özei

A konferencia program;*:
Augusztus 31. (hétfő)

14.00- 16.00 Érkezés, elhelyezkedés
16.00- 16.30 Megnyitó áhitat. Vándor Gyula missziói titkár.
16.30- 16.50 Köszöntő, gyakorlati tudnivalók (Dr Ritiuik Pál

tötukár)
17.00- 17.50 Ismerkedés, bemutatkozás.,
18 00 18.45 Vaesoraszünet
18.45 14 30 Az igehirdetés; Közösség Istennel (Dr: Balta Péter. 

u KGRF Hittudományi Karúnak docense).
19 30 20 30 Evnngclizició. Imakozösscg. (Berke.w Gábor.

Bp Pozsonyi úti lelkipásztor)
Szeptember I. (kedd)

8.30- 9.(81 Reggeli
9.00 9.15 Énektanulás. IVándor Gyula)
9.15 9.45 Igetanulmány. (IMóz.29.1 20 v. 2. Tim 4.1-8 

Tariska Zoltán pöccli lelkipásztor).
10.00 10 45 Az igehirdetés különleges céljai: cvangclizúció,

tanítás, liitmclyités. (Tariska /.alton)
11 (10 11,45 A sakramentumok kozŐsségcpitö szerepe [Balog

Zoltán, a Bp-i Németajkú Egyházközség lclki- 
pás/torn).

12 00-13.00 Az előadások megbeszélése
13.00- 16.00 Ebédszünet, pihenő.
16 00-16.45 Akcrcsztseg- (Dr Saics Fenne, A KORI Ilit 

tudományi kúrának tanárak
17.00- 18.00 .Az előadás megbeszélése.
18.00 19.00 Vacsoraszünct.
19.00 19.30 Énektanulás, közős cr.ck. i Vándor Gyula)
19.30- 20J 0  Evnngélizácto. imnkúzósscg. (Bvrktsl Gábor)

Szeptember 2. (szerda)

8 30-9.00 Reggeli
9 00 9 .15 Énektanulás. kőzx» ének (Vándor Gyula)
9 15 9.45 Igetanultnúny. (2.Móz 29.21-35 v. 2Tim 4.9 15 

Bulla Tibor, a Szövetség elnöke )
10.00 10 45 A/  úrvaettöra, mint 3z elő egyház ismérve (Dr

Vladár Gábor, a pápai Teológiai Akadémia igaz
gatója)

11.00 II 45 Tan fegyelem az egyházban. Miben egység és
miben keresztyén szabadság? ( Vidor István, a 
sárospataki Kollégium vullást3nani)

12.00 13.00 Az előadások megbeszélése.
13.00 16.00 Ebédszünet, pihenő
16.00 16.45 Az egyházfcgyclcm. mint közösségformáló ciö

(Dr Adorján József ny. esperes).

17.00 ÍRjOO
18 00 19.00 
1900-19.30 
19.30-20 30

8.30 9.00 
9.00 9.15 
9.15 9 45

10.00- 10.45

11.00- 11.45

12.00 13 00 
13 W  15.00 
15 00 15.45

16(8) 18.(8)

18.00- 19.00
19.00- 20 00 
2000-21 00

Az előadás megbeszélése.
Vacsoraszünct.
Énektanulás, közös cnck. (1 undor Gyula) 
Evungchzáció. imaközösség. (Berke,! Gábor)

Szeptember 3. (csütörtök)

Reggeli
Énektanulás, közös cnck_ (Vándor Gyula) 
Igctanutmány tlMúz. 30.1-24 v. 2 Tim 4,16 és 
következők. Hékefy Lajos lelkipásztor, a Presbiter 
c lap felelős szerkesztője).
Kiscsoportok az egyházban (Szedlák Tibor \ 
segédlelkész).
Az egyház kálvini ismérveinek érvényesülése a 
hollandiai .református egyházban (Aad van 
/.uijlckom. hágai lelkipásztor és munkatársa).
Az előadások megbeszélése.
Ebédszünet, pihenő.
Mit jelentenek az egyház kálvini ismérvei egy 
pteshilct számára’' (Dr Szilágyi Sándor, a 
Rudapcst-Dcli Egyházmegye gondnoka).
Fórum a konferencián elhangzottakról, ill. .Szö
vetségünk, egyházunk ügyeiről íVezeti: dr Kánok 
Pál resztvesznek Bulla Tibor. Békcjv Lajos. 
BerkesI Gábor, dr Szilágyi Sándor, holland ven
dégeink és a konferencia minden résztvevője). 
Vacsnraszúnct
Lvímgcli/áeió. imakőzó-»ég (Berket! Gábor) 
Tábortűz, közös éneklés. Jdvünsághangvcrscny"

Szeptember 1.1péntek)

8.30 9.(81 Reggeli
9.00 9.30 Mit viszek haza n többieknek'’ (Bulla Tibori
10.00 11 30 Istentisztelet ürvncsofttosztással (Fónagy Miklós

esperes, kosdi lelkipásztor)
12.00 13.00 Fhéd. csomagolás, hazautazás.

A konferencia részvételi dija 5000. Ft Jelentkezést határidő. 
1998. augusztus 20. A jelentkezéssel egyidejűleg 2000, Ft-ot 
kell befizetni a Presbiteri Szövetség pénztárába, vagy csekken, 
az OTP 11705008-20416641 >/- számlájára átutalni. A fenn
maradó 3000,- Fl-ot a helyszínen kell befizetni. Aki utóbb 
lemondja részvételét, annak csuk akkor tudjuk előre befizetett 
pénzét visszafizetni, hu lemondását IW S  augusztus 28-tg 
bejelenti.

Mindenkit szeretettel várunk!


