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•Ir I in a k  nevében. Ámen Én. Kálvin 
János. a :  Isten Igéjének szolgája n 
genfi egyházban különféle nyavalyák 
által elnyom atva é s  leveretve léven. 
eszem be vettem, hogy a :  L'r Isten az,Ö  
akarata szerint nemsokára kiszállt en
gem  ebbő l a  világból. E ltökéltem  
azért magamban, hogy megcsinálom  
végrendeletemet. Írásba foglaltatom  
utolsó akaratomat ebben a : alakban 
ahogy itt következik

Először is hálát adok Istennek, hogy 
Ö. aki teremtett és <■ világba helyezett 
engem, rajtam megkönyönilvén. nem
csak a  bálványimádás .sötét mélységé
ből, amelyben e l w lta m  merülve, kira
gadott. hogy elvezéreljen az Ó cuuigc- 
liunta világosságára, azután részelte
tett az üdvösség tudományában, amire 
teljesen méltatlan valók, és kibeszélhe- 
tetlen irgalma és könyöriilctessége sze
rint nemcsak kegyelmesen tűrte az én 
sok hibáimat és bűneimet, amelyekért 
pedig  megérdemeltem volna, hogy or
cája elő l visszautasítson és elűzzön  
hanem mindezek felett annyira részesí
tett nagy kegyelmében és jóságában, 
hogy az én munkámat i s használni méi- 
láztatotl az Ő  evangéliuma igaz.\ágá- 
nak hirdetésében és terjesztésében  
Lelkem teljességéből vallom, hogy éle
temnek m ég hátralevő részéi ü  abban 
a hitben és vallásos meggyőződésben 
akarom tölteni, amelyet a: ( )  evangéli
uma által belém oltott, és nincs is az én 
üdvösségemnek semmi más oltalma és 
menedéke, mint az. hogy Ö  ingyen ke
gyelemből örökösének fogadott: ez az

én íuhrisségemnek egyedüli alapja és 
lelkem teljességéből megragadom  
azon irgalmát, amelyben a  Jézus Krisz
tusért részesít, aki halálának és szenve
désének érdemével kipótolta az én bű
neimet. hogy ekként elég legyen téve az 
en összes bűneim én és vétkeimért s el
töröltessék azoknak emlékezete. Azt is 
teljes szivemből vallom, hogy alázata-

Rálviu ulnUú tv  ében

san kérem Ót. hogy ama legfőbb Meg
váltónak vérével, amely az emberi nem  
bűneiért kiomlott akként mosogasson 
és tisztítson meg engemet, hogy az () 
itéJöszéke előtt magának a Megváltó
nak védelme alatt jelenhessek meg 

Azt is kiny ilvánítom, hogy én Isten
nek irántam mutatott kegyelme és jó 
sága  szerint szorgalm asan fá ra d o z
tam azon. hogy az O  Igéjét ágv egy há
zi beszédeimben, mini irataim ban ere

deti tisztaságában és szeplötlcnii! hir
dessem és az Ö  szent írását híven ma
gvarázzam I.étkemből vallom azt is. 
hogy mindazon harcaimban és vitat
kozásaimban. am elyeket fal) látnom  
kelle tt az evangélium  ellenségeivel, 
semmi szemfényvesztést vagy gonosz 
m esterkedést nem  alkalm aztam  és 
nem  a szofisták m ódjára já rta m  el, 
hanem őszinte nyílt lélekkel küzdöttem  
az igazság győzelm éért l ) e  fájdalom  
az én jó  igyekezetem és huzgóságom. 
ha ugyan m éltó erre a  névre, olyan  
lankadt és bágyadt volt. hogy he kell 
ismernem kötelességem teljesítésében 
esett számtalan sok fogyatkozásomat, 
s  minden j ó  igyekezetem sikertelen és 
hiába való lett volna ha Istennek i-ég- 
telen jó sá g a  segítségem re nem  jön. 
Sőt azt is elismerem, hogy ha nem állt 
volna mellettem a: Ő jóvolta , még Is
tentől adott lelki erőim is inkább bün
tetésre méltóvá teltek volna Ö  előtte 
M indezeknél fogva ismét ünnepélye
sen iyillőm, hogy nincs az én üdvössé
gemnek semmi m ás alapja, csak az az 
egyetlenegy, hogy Isten a: irgalom  
atyja. Atyának bizonyltja m agát velem 
szemben is, aki beismerem nyomorult 
bűnös voltomat

Egyebekre nézve azt akarom, hogy 
ez életből való elköltözésem után ezen 
egy házban és > árosban szokásos szer
tartás szerint adják á t testemet a  főid 
ne.k amíg elérkezik m ajd a boldog Jel 
támadás napja Anu pedig azon csekély

/Fob tatás a  2. oldalonf
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G yülekezeti kisszótár

Hegyi beszéd (I.)
Kr. u. 3*JI és 3%  köröttre tehető az elnevezés keletkezese. Augustinuslól származik. A/ 
általunk ismert változat valószínűleg nem az elhangzott beszéd leírása. hanem Máté 
rendszerezett, irodalmi igényű összeállítása A Hegyi beszedet Máté evangéliumának 
ötödiktől hetedikig terjedő fe jezete alkotta, ami sem az egyházi rendtartásnak. sem a vi
lági törvényeknek nem része, ennek ellenére mindenkor különleges figyelmet érdemelt. 
A keresztyen vallás alapjainak, tanainak ismerete nélkül j  szöveg helyes értelmezése 
nem könnyű feladat

A Hegyi beszéd részét:
I Bevezetés Boldogmondások (Ml 5,1 II)
2. Példázatok i sóról, a hegyen épült városról cs a fénytől (Mt 5.13-16)
3. Jézus magyarázata a törvénytől (Mt 5.17 20)
4. Tézisek és antitézisck: regi törvény cs új igazságok (Mt 5.21-48)
5. Az adakozásról, az imádkozástól és a böjtölésről (Ml 6,1-18)
(>. Viszonyulás ^ földi javakhoz cs a lelki igényhez iMl ft.ló 7.23)
7. Példázat a sziklára épült házról / Befejezés (Mi 7.24-27)

A Hegyi beszed Jézus etikája, illetve a keresztyént életforma kerete cs a szabadság 
törvényének tökéletes mcgtestesitcse. Más szavakkal: belső késztctésü, a teljesebb elet 
uant: vágyból tákadó emben normák összessége, az (önkent választott cs vállalt) út és a 
szabadság etos/a Hz. az üt olt kezdődik, ahol az ember jelenleg tartózkodik, ott. ahonnét 
éppen most folytatódik az útja. Az intelmek és példázatok célja az út folytatása szem
pontjából lényeges felismerés a továbbjutáshoz, cs nem a tökéletes emberi teljesítmény 
elvárása. A haladást lelki érzelmek, s nem külső sikerek befolyásolják.

A Hegyi beszéd választ :ul fel nem tett kérdésekre, közösségen belüli emben kapcso
latok súrlódásmentessé tételére, eligazít a fontos és kevésbé fontos dolgok megítélésé
ben. érdemek és tettek egymáshoz való viszonyában.

A Hegyi beszéd mindenkor erősen foglalkozatta a btbliaelcmzöket é> -fordítókat. 
Az. elemzések egyik éidekessége. hogy sem Kálvin, sem Luther nem tartotta lényeges
nek a leírtak teljeskörú társadulmi megvalósítását. Kálvin elfogadta a fennálló tulajdon- 
viszonyokat és jogrendet Luther szerint a I legyi beszéd Ígéreteinek megvalósulása a hit 
hatására jón létre cs a magánéletre érvényes, de a társadalmi viszonyokra ő sem ítélte 
mérvadónak

Az emberek egymás közötti kapcsolatára is jótékony hatással van a Hegyi beszed, 
ugyanígy személyes problémák megoldáskeresésében is. Útmutatásai a mindenkori a 
békcmozgalmak kedveit biblia idézetei köze tartoznak

Hinter Silvia
■ - ■ 1 ---  I i j L— ^ - 1

Muraköze Gyula

/Folytatói a l  oldalról)

földi javakat illeti, amelyeket Isten ne
kem ju tta to tt elhatároztam azokról 
ezen végrendeletemben akként intéz
kedni. hogy általános örökösöm kedves 
testvérem, Kálvin Antal legy en, de csu
pán tisztesség okáért. \ rJ maga eléged
jek  meg azon ezüst kehellyel. am ehet 
l arannestól kaptam ajándékba, vegye 
magához és tartsa meg azt. M inden  
egyéb tárgyakra néz ve kérem öt és tel- 
kiismeretérv kötöm, hugi azok az ö  ha
lála után gyermekeire szólítanak 
Ugyanezen restverem és örökösöm ut

já n  hagyok a gimnáziumnak tíz tallért, 
ugyanennyit a külföldről menekült sze
gény ek számára. Ugyanennyit Johan
nának. Cosians János lányának. aki ro
konság folytán az enyém is. Ugyanazon 
testvérem fiainak. Sámuelnek és János
nak általános örökösöm útján rendelek 
4tt-4() tallért, leányainak. Annának, 
Zsuzsannának és Dorottyának M) III 
tallért, testvéremnek Dávidnak ifjú 
könnyelműsége és t ásoltsága miatt 
csak 25 tallért Összesen ennyire meg i 
egész fö ld i vagyonom, amit nekem Isten 
adott, amennyire fé lhet sülhettem köny
veimnek. bútoraimnak, összes házi esz
közeimnek és minden más javaimnak 
értéket Hogv ha valamivel többír mén 
ne vagyonúm értéke, azt egyenlően  
osszák ki testvérem összes fiai és leá
nyai között. Dávidot sem m t*  ki, ha Is
ten kegw lm éhöl megjavulna De nem 
hiszem, hogy valami nagy baji okozna 
a fen tebb  le in  összegen felül eső fö lös
leg. hiszen előbb kt kell belőle fizetni az 
adósságomat, aminek lelkiismeretes 
teljesítését rábíztam ugyanazon testvé
remre. akinek hűségéről e.\ bet súleles 
jelleméről meg vagyok győződve. Ezért 
akarom és rendelem, hogy J  legyen 
ezen végrendeletemnek végrehajtója 
Normáiul Lónnccet. ezzel a megbízha
tó emberrel együtt. Megengedem nekik 
azt is. hogy mtiulcn lő n é m  vs és jo g i el
járások mellőzésével állítsák össze ja 
vaimnak leltarat. rajok bízom, hogy a d 

já k  el ingóságomat s  a  bejövendő pénz 
bői teljesítsék föntebb leirt akaratomat, 
amint azt előadtam és lediktáltam a 
mát napon, április 25-én 1564■ ben

<•■* .( ~-s *— <; .

Két arca van: az egyik rám mered.
Mint büszke kós/iit nyüzsgő völgy lelett, 
lelkűnkbe néző Iclkitsmcrct.

Dacos, kemény arc. Gránitból faragták 
Tekintete a  végtelen szabadság. 
Belccsonkulnak gyilkos, balga s/ablyák.

Századok fölött virmszt egyedül. 
Magános, büszke csönd veszi körül, 
I.elken az óriások gondja ül.

A másik arca szenvedő, szelíd... 
Hordozva titkon mások könnyeit,
S magányok mély völgyébe rejtezik.

iK t ilu n  J a n in )

Alázatos arc... Remegő gyerek 
... Amazt mi látjuk, földi emberek. 
Ezt csak az Űr. a csillagok felett.
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Kálvin Genfi Kátéjának
ajánlásából

„A tanítás módjában való sokfé- I 
leség legalább olyan legyen, hogy 
az mindenkit egyedül Krisztushoz 
vezéreljen, kinek ereje által egy
más között összekötve akként forr
junk össze cgv testté cs egy lélek
ké. hogy mindazokat a dolgokat, 
melyek a hit főpontjaira vonatkoz
nak. egy szájjal hirdessük.

Azoknak, akik katekizmusokat 
bocsátanak a nyilvánosság elé. le
hetőleg gondosan kell óvakodniuk 
attól, hogy megfontolatlan kijelen
téssel nemcsak a jelenben, hanem 
még a jövőben is egyfelől súlyos 
ártalmat ne okozzanak az istenfé
lelemnek, másrészt halálos sebet 
ne üssenek az egyházon.

Kálvin genfi teiii|iliiina

Elsősorban is a kcrcsztycnscg 
mai zavaros és züllött állapotában 
hasznosnak tartom, ha vannak olyan 
nyilvános bizonyságok, melyek ál
tal azok az egyházak, amelyek, bár 
egyébként egymástól nagy távol
ságban. a Krisztusban megegyező 
tudományt vallanak, egymást köl
csönösen megismerhetik.

Szükség van most a keresztyén 
világnak ebben a borzasztó pusztu
lásában arra, hogy az a néhány 
egyház, amely Istent helyesen 
imádja s amely annyira szét van 
szórva és mindenünnen körül van 
véve az Antikrisztus gonosz zsina
gógáival. a szent összeköttetésnek 
ezt a jelképét adja és vegye kölcsö
nösen. s hogy ezáltal arra a testvéri

ölelésre indíttassák, amelyről szó
lottám.

Azt, hogy egyházaink kö/ött 
miféle tanbcli megegyezés állott 
fenn. világosabb okmányból nem 
lehet majd észlelni, mint a katekiz
musokból. Mert ezekből nemcsak 
az fog kitűnni, hogy mit tanított 
egyszer az egyik vagy a másik em
ber, hanem az is, hogy micsoda 
elemi oktatásban részesült nálunk 
gyermekkorától fogva a tudós és 
tudatlan egyaránt, hogy ezt az

összes hívek mintegy a keresztyéni 
közösség ünnepélyes szimbólumá
nak tartsák. És bizonyára ez volt a 
lő okom arra, hogy ezt a kátét ki
adjam.

Mindamellett nem keveset nyo
mon előttem a latban az a másik ok 
sem. amit igen sok embertől hal
lottam. hogy azért óhajtanák c ká-

Kálvin szószéke

tét, mivel remélik, hogy érdemes 
lesz ezt olvasni.

Isten Veletek! Az Úr növeljen ti
teket napról napra jobban és job
ban a bölcsesség, okosság, bu/gó- 
ság és erő Leikével egyházának 
épülésére!”

♦

(KtlSvUl M&xir Üvuf) ttííifjiU Aú.v/1.1 n K.lh ln AVj j’i-
Bp. I99#>
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Bizonyságtételek
Amiért Jézust szeretem
Több mindent cl kell mondanom 
magamról és az életemről. hogy érthető
vé legyen az. amiről a címben írok.

Néhány evvel a II világháború után 
születtem Zubogyon. egy református, 
gömöri faluban. A szüleim is reformá
tus emberek voltak. Az altalános isko
lás evekben az akkori történelem taní
tással teljesen elhitettek velem azt, 
hogy Isten nem létezik. Ebben a „hi
temben" 14 éves koromban indult meg 
valamiféle változás. Ekkor édesapám 
egy kiejtési hibámmal orvoshoz vitt. A 
kórházban az orvos m egállapította, 
hogy m ajd 16 1? éves korban lesz 
ajánlatos operálni u betegségemet, és a 
beszélgetés végen azzal bocsátott el 
bennünket; addig is bízzuk az Ur Isten
re. Ez nagyon elgondolkoztatott: egy 
tanult ember, aki hisz.

keresztanyám  ösztönzésére konfir
máltam 16 éves korom ban. A fiatal 
éveim ben -  katonaságig gyakori 
tcmplombajáró voltam, A leszerelésem 
után indult az önálló, munkás életem 
Friss házas voltam, kisiparos leltem, 
nem sokára elkezdtünk építkezni, a 
családból is többen ugyancsak építkez
tek Elfoglaltságom  következm énye
ként m arosak karácsonykor és hűsvet- 
kor mentem templomba, többek között 
azért, mert tudtam, hogy vannak bűne
im és abban a tudatban voltam, hogyha 
Úrvacsorát veszek, azzal a bűneim 
megbocsáttatnak.

36 eves koromban egy nagyon súlyos 
betegségbe estem. Nagyon nyugtalaní
tón az is. hogy két kicsiny gyermekünk 
hogyan lesz felnevelve (azóta Isten már 
cgv harmadik kislányt is ránk bízott). 
Végső kétségbeesésemben a kórházi 
műtét előtt Istenbe kapaszkodtam. Ó 
meghallgatta kérésem, mén életben tar
tott. Akkonól kezdve, ha az, egészségi 
állapotom megengedte, hálából mindig 
ott voltam a templomban Isten az ige
hirdetéseken keresztül vágyat adott az 
örök elet felé.

1987-ben választottak presbiternek 
a gyülekezetben, majd '9<l-től egyik 
gondnoka is vagyok a gyülekezetem

nek. ’92-ben jelentkeztem egy prcsbi 
téri konferenciám Tahiba, ahol nagyon 
sokat forgattuk a Bibliát Eddig is ol
vastam. de úgy vettem a kezembe, 
mint egy könyvet vagy egy regényt. A 
taht-i konferencia óta Isten szól hinne 
hozzám. Az első Ige, ami nagyon vilá
gossá lett a számomra, az Elézus 5.8- 
ban v.m leírva. Isten Lelke ekkor vilá
gosította meg előttem  Jézus golgotái 
keresztjét, hogy az Ó vere az én bűne
im miatt is folyt Akkor tudtam meg. 
hogy az én bűneim nem uz úrvacsora- 
vételem  m iatt vannak megbocsátva, 
hanem Jézus Krisztus kereszthaláláért. 
A bibliaolvasások közben m egism er
tem azt is. hogy mik is az én tényleges 
bűneim Ez bűnbánatra indított. Ké
sőbb a Bibliában öröm m el ..találtam 
meg" egy a számomra azóta is nagyon 
kedves Igét az IJán 1,9-ct: ..Ha meg
váltjuk bűneinket, hű és igaz. hogy 
megbocsássa bűneinket és megtisztít
son minket minden hamisságtól."

Azóta Jézus az cn Megváltóm. Azóta 
hiszem és tudom, hogy egy kegyeimet 
nyert bűnös ember vagyok. Hiszem és 
tudom, hogy van örök életem. Várom 
Jézus Krisztus visszajövetclct. Ezek mi
att naponta olvasom Isten Igéjét, imád
kozom és igyekszem engedelmeskedni 
Jézus Krisztusnak.

Azóta teljesen mást jelent számom
ra a gyülekezet gondnokának lenni 
Most. amit teszek. Jézus Krisztusért te 
szem. Azóta megbízatást kaptam a 
Borsod-Gömör-t területi presbiteri 
szövetség elnökségeié is Az ezekkel 
kapcsolatos feladatok bár sokszor ter
het is jelentenek, de mindenek felen 
sok öröm forrásai.

Végezetül azt kivanooi. Neked és 
magunknak. Kedves Olvasóm, hogyha 
ismered ennek a? örömét, akkor az Űr 
növeljen ebben, ha nem. akkor Te ts is
merőd meg minél előbb

Testvéri szeretettel:

Angyal (iábor 
Zubog) , 1998. nyarán

Mit jelent nekem
Jézus?

Booz Józscfnc nyugdíjas OT P tisztviselő 
vagyok Mohácsról. Amikor erre a bizony
ságtételre készültem. Isten Szendéikét kér
tem útmutatónak, tanítónak, vezetőnek, 
hogy el tudiam mondani gondolataimat 

Egy, a szivemhez nagyon közelálló 
Igével kezdem, a Római levélből:

.. Hasonlatosképpen fieílig a Lelek n  se
gítségére van a mi erőtelensegünknck. Mer! 
irzt. amit kenuink kell. amint kellene, nem 
tudjuk, de maga a Lélek esedezik mi éret
tünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. "

Arról szeretnék beszélni, hogy mit je 
lent nékem Jézus Krisztus.

Nem mondhatom, hogy régebben nem 
ismertem Jézust, inéit egy kálvinista vá
rosban. Cegléden református hitben nevel
kedtem és éltem Az elemiben mi még 
nemcsak az olvasókönyvből, hanem a 
„Zsoltár"-ból is tanultunk olvasni a refor- 
niigus iskolában. Az iskolák államosítása 
után pedig maganháznái tanon vasárnapi 
iskolába jártunk hitoktatásra. Természetes 
volt. hogy konfirmáltam, és később is vi
szonylag rendszeresen jártam templomba. 
Még azt sem mondhatom, hogy nem fi
gyeltem az igehirdetésekre, vagy azokat 
nem zártam a szivembe Csak éppen a leg- 
'cnyegesehh kérdésen, az. üdvösség kérdé
sen siklottam át könnyeden és éretlenül 

A 80-as evekben kerültem Mohácsra, és 
ekkor a teljesen új környezetben, ahol sen
kit nem ismertem, az új beosztásban az. új 
munkahelyemen elfordultam Istentől. 
Vagy. ahogy cn szepitgettem bűneimet és 
mulasztásaimat „Nem tagadtam meg az 
Ural. csak most nem gyakorlom a hite
met ” Bizony, ritkán volt a kezemben a 
Bibliám, ritkán mentem istentiszteletié.

Három éve múlt, hogy nyugdíjba men
tem Nagyon fáradt voltam, és nagyon 
vártam már ezt az időt.

Elmentem u templomba hálát adni Is
tennek, hogy egészséges vagyok, és hogy 
megengedte, hogy ezt megérjem

Ahogy múltak a hetek és hónapok, 
egyre fontosabb lett számomra a vasárna
pi istentisztelet és a szerdai hibliuóra a 
gyülekezet közösségében

...Azért a hit hallásból van. a lulllis pe
dig Isten igéje által

t Folytatás a 5. oldalon)
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(folytatás a -t oldatná/

A szivemen csendesen, szelíden ko
pogtatott Jézus Krisztus Nem történt tra
gédia. betegség a családomban, csak telje
sen megváltozott íz életem

Mert hiszem azt. hogy Jézus Krisztus 
ettem is meghalt a Golgotán, s az ö  ke
resztiéhez Ictcheiem bűneimet, és e rövid 
földi életem után az üdvösség vár Krisz
tus érdeméért Hogyan köszönhetem meg 
ezt Jézusnak'1 Ó meghall értem én mit 
tehetek érte? Néki élek. néki szolgálok 
Szolgalatot nem nehéz találni: gyülekeze
tünkben idősek, betegek, hátrányos hely
zetű gyermekek és fiatalok is vannak. P.gy 
látogatás, cg> beszélgetés, közös imadvig 
megkönnyíti a betegség, a magány türel
mes clhordozását. A gycmiekek és fiata
lok pedig nagyon vágyódnak a szeleteire, 
és hálásak, ha érdeklődéssel, szeretettel 
fordulunk hozzájuk.

í  gy érzem, nagyon sok tanulmvulóm 
van Ezért tárok örömmel Pécsre, a kö
zépfokú prcsbitcrképzcsrc.

A Uibliaolvaso Kalauz szerint naponta 
reggel es este olvasom a Szcntirást Imád
kozom azokért .1 magyar református test
véreimért, akik határon belül cs azon túl 
ts ezeket az Igéket olvassák. Jó érzés tud- 
ni. hogy sokán vagyunk Legyünk még 
többen!

Monzád fordulok.
'Miirt kell t  fájó Kivel máj Jajobba 

I U nn i!
Mitit nembfta rvyAtitam.néitmhaz.a 
rrrrmi!
Mién cm,'fded, fű m  agy fájjon cíeirrm' 
Miért lefut AZ, nuji/ tSu/ftf a jw r-  
tnefytn!
'LíhojH) U£ elel. méh) ireíllcm fajúdt 
1 •ítrttifikviue? f/yté: a tossstndukt! 
‘tlnoi.am vannajj f d  út roma*,1 leliy- 
rrtn,
'Mert nem lat fut tóm óiét ■tojfi/ou faj
ne\rtn
Szeretnek mtg efflfstet htesipa Unni.
■Pmefa unokáim stc oícmtu irrwt 
'Lilékula torfitm. i.)nny cflrzrw arcomon 
lltolió temcnift.ent 'Mozidé iyll fordul- 

1 nőm
Invita nuift a vuiirr. MazjiUÍszólfofu- 
sztxn.
•Urfienrn rmflhtsci opjelUn \inrtywir,1 
‘le utoíw VQjttKerm! á j  nem cjstpn be I 

! w4».
t\5tffu tanulta^ nefyn t, ftn/am. a I 

! 1 i  díjúi u.

S td Ü tu /fy

. I Szentlélek az eljövendő Krisztus fe lé  vezet m iniét.
Ez a presbitérium számára egy 180°-os fordulatot jelent a lelki nyugalomból 

a lelki nyugtalanság felé, testi-gyakorlatias tevékenység felől a nyugalom  felé.
A lelkész és a presbiter túlterheltsége egyfelől cs a presbitérium passzivitása 

másfelől onnan ered. hogy az előbb em lített célt szem clöl tévesztettük.
Ha egy presbitérium újra ráébred, hogy a gyülekezet az eljövendő Úr fele 

tart. akkor sok minden, ami eddig fontos volt, nem lesz fontos, és sok minden, 
ami eddig nem volt fontos, fontos lesz

/! Szentlélek, mint a  küldetés le lk e  tanti minket átgondolni a misszió kérdé
sét. Pont a legjobb presbiterek aggódnak és szomorkodnak azon. hogy az em be
rek nagy része nem akar tudni Isten Igéjéről De a Szentlélek talán azon aggódik 
cs szomorkodik. hogy a presbiterek nagy része olyan keveset foglalkozik az 
emberekkel

Vannak presbiterek, akik megtértek az Úr Krisztushoz, de m it használ ez ne
kik. ha m egtérésük után tétlenek maradnak, ha m egtért voltuk azt diktálta, hogy 
ne küldessenek ki a világ „büdös levegőiére"

Sok presbiter hasonlít egy virághoz, ami még nem tudott kinyílni. A szirmok 
m ég befelé tekintenek. A presbiter bizonyára a középpontra néz. az ő  Krisztusá
ra. De a Szentlélek napfénye azt a  csodát fogja csinálni, hogy a szirm ok kifelé 
nyíljanak, hogy a presbiter tekintetét belülről kifelé irányítsa, m ert egyszer va
laki azt m ondta ..Lesztek nékem tanúim a fold végső határáig" (ApCsel 1.8)

Ha mi ez: belátjuk, nem az lesz a legnagyobb gondunk, hogy hány embert 
nyer az egyházunk, hanem az, hogy m it nyernek az emberek az egyházunkban. 
nem az lesz a legfontosabb, hogy mennyien járnak templomba, hanem az, hogy 
akik bemennek a templomba, hogyan törtnek ki. mii tesz a  Szentlélek az Ige hall
gatóival

Mindig összekeverjük a gyülekezetei egy bolttal, ahova minél több pénzt oit- 
Itagyót kívánunk, és elfelejtjük, hogy a Lélek minket a világba küld, szolgálni, 
hitvallást tenni, másokért élni. Elfelejtjük, hogy a gyülekezetét úgy kell vezetni, 
hogy a világ világossága legyen.

S í M alter a .K eresztsének szolgálatit < 1837) cím ű m űvében a reformátorok 
szem ére vetette, hogy a  gyülekezet építésével nem foglalkoztak, a gyülekezeti 
tagság lényéből nem rendeztek szolgálatra való elhivatottságot.

Az egyház mai helyzete arra kényszerít minket, hogy a reformáció korának 
megoldatlan problémáit magunkra vállaljuk cs megoldjuk Kívánatos, hogy m a
gával Lutherrel együtt mondjuk: az idővel változik a betű és a Szentlelek, mert 
ami egykor a megértést szolgálta, az most számunkra betűvé lett Ezért mindig 
a  megértésre kell törekednünk, mert a betű megöl.

Ez témánk szamára azt jelenti, hogy a betűben v aló m cghalas hirdeti a szét
bomlást. Ebből adódik a végső következtetés (ágy  hagyjuk az egyházat lassan, 
de biztosan szétdarabolódni. vujjr m eg kell tanulnunk újra kibetűzni a lényeget, 
ami nem más. mint hogy: .Hiszek Szentiélekben. "

Varga Zsolt 
Kovácsvágás



6

M ié r i  d rá g a
Azért, m cn ki meri mondani, hogy az 
anyaszen tégy házat nem emberi akarat, 
ügyeskedés terem ti, megeszik nem is 
valamiféle belső hév. hanem az Atya, 
Fiú. Szentlélek Isten. Aki számunkra 
megfoghatatlan módon, eleve, .jn inck- 
clóttc hegyek lettek cs fold és világ lor- 
máltatoil." (Zsolt 90.2) „a világ kezde- 
létől fogva, u világ végezetéig az egész 
emberi nem zetségből Szentlelke cs 
Igéje (azaz Jézus Krisztus) által m agá
nak az igaz hitben m egegyező, örök 
életre elválasztott sereget gyűjt, azt ol
talmazza és megtartja; és hiszem, hogy 
ennek a seregnek cn is elő tagja va
gyok. cs mindörökké az maradok." (H 
K 54). A missziónak ..felülről való" 
(Jak 1.17) indítékai cs forrásai vannak 
Életünk éppen ezáltal lesz „hit által va
ló." Éppen ebben jut érvényre Istennek, 
mint Atyának az az ..eleve =  minden 
m ás előtt való", m egfoghatatlan (h i
szen mitölünk ilyen nem is várható, ki 
se telik, szeretető, amellyel már világ
rajövetelünk előtt meghatározta a sor
sunkat, kiválasztott magának kivált
képpen való néppé!).

Mi képtelenek vagyunk arra. hogy 
felfogjuk, m egértsük egyfelő l azt. 
hogy Isten szereidben , szeretet által, 
irgalm asan gondolkodik, a szeretet 
v ilágossága já r e lő tte  in tézkedései
nek. Mi sem vagyunk különbek, mint 
Jónás, aki kcpiclcn felfogni vagy in
kább csak botránkozik ezen. „Tudom, 
hogy irgalm as cs kegyelm es Isten 
vagy. nagy türelmű és nagy irgalmas
sága cs a gonosz m iatt is bánkódó" 
(Jón 4.2). Szamára egyenesen hajme
resztő csak gondolni is arra, hogy ..Is
ién m egbánja azt a  gonoszt, amelyről 
a / t  mondta, hogy végrehajtja és még
sem  hajto tta  végre" (Jón 3 .10) Fel 
tudjuk-e fogni a dam aszkuszi Anániás 
zavarát, am ikor orra kap parancsot, 
hogy látogassa meg Júdás házában azt 
a Saulust. aki „fenyegetéstő l és ö l
dökléstől lihegve indult Damaskusba 
főpapi m egbízással a kezében az Ú r
nak tanítványai ellen, hogy fogva vi
gye őket Jeruzsálem be" Aki ellenke
zésére ilyen választ kap: „F red j el.
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n e k em  a H e id e lk e rg i K á lé ?
m ert ő nékem  választo tt edényem ” 
(Csel 9,15) Meg kell tanulnunk, hogy 
a Bibliában Isten gondolatait és ne a 
magunkéit keressük

A m isszió gondolata már akkor 
m egjelenik a B ibliában, m ikor Isten 
A brahám ot kihívja H aránból és azt 
mondja neki: „megáldalak téged. c s ... 
m egáldaniuk benned a told m inden 
nemzetségei" ( IM óz 12.2.3) Nem ér
tene ezt a választón nép igazán soha 
Még akkor sem. m ikor prófétája szá
ján át újra megerősítette Isten ..Kevés 
az. hogy nékem szolgám  légy. a Jákob 
nemzetségének megépítésére, sőt né
peknek is világosságul adtalak, hogy 
üdvöm a föld vegéig terjedjen!" (Fzs 
49.6). Értjük Pétéi zavarát, az ő t kér
dőre vonó apostoltársai zavarát, az 
apostoluk icruzsálcmi gyűlésének za
varát (Csel 10.11,14). Jézus tanítvá
nyainak sok mindent meg kell tanulni 
ahhoz, m it is értett Jézus azon 
„lesztek nekem  tanúim  a földnek 
mind végső határáig!" (Csel I.X).

M icsoda távlatokban gondolkodotl 
az Úr Jézus, mikor szavakba foglalta: 
,.Ug> szerelte Isten a világot <!), hogy 
az ö  egyszülött Fiát adta, hogy valaki 
hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök eleié legyen" (Jn 3.16). Igen. a 
szeretetnek ebben a felelősségében 
lesz érthetővé, hogy az. ami a mi sze
m ünkben elveszett, az  m egtalálható, 
sőt. hogy van is mód rá. hogy ami mái 
a „halál" torkában van. egészen várat
lan fordulattal m égis cl. elhatározásra 
is jut. ..Az én atyámnak mily sok bére
se hóvölködik kenyérben, en pedig 
éhen halok meg! Fölkelvén elmegyek 
uz én a ty ám h o z ..."  (Lk 15.17. IS). 
Megváltozott helyzetét az atya szavai 
hirdetik ki: „Hozzátok ki a legszebb 
ruhát cs adjátok fel rá. és húzzatok 
gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira 
M ert ez az. en fiam meghall es feltá
m adott.. " (L k  15.22 24). Mindig le
gyen előttünk. Isten gondolatai nem a 
mi gondolataink tfczs 55.8). Péter 
szin te bclcrem eg. m ikor társai előtt 
kimondja: Kicsoda vagyok én. hogy
Istent eltilthattam  volna! (Csel 11.17).

Erre gondolva, m eg az is félreért
hető. mikor azt mondjuk Isten a Jézus 
engesztelő áldozata által szeret m in
ket. E llenkezőleg azért hozta meg á l
dozatai, mert szeret m inket Együtt 
szenvedett a Fiúval. Jézus ezért 
mondja: „Azért szeret engem  az Atya, 
mert cn leteszem az  én életemet, hogy 
újra felvegyem  azt" tJn  10.17). Isten 
szeretete olyan páratlan, jelzőket nem 
találhatunk rá

Boldog, aki hiheti: „hiszem , hogy 
ennek a  seregnek (az elválasztottak- 
nak) én is elő tagja vagyok cs mind
örökké az is m aradok" Ez sohasem 
lehet az. önm agam  m egítélésének 
eredménye Látnom kell. hogy „féle
lemmel és rettegéssel" vihetjük végbe 
üdvösségünket. (F ii 2,12) és mégis 
K risztus áldozatára nézve lehetek 
tiszta, feddhetetlen. Isten szeplőtlen 
gyermeke az elfordult és elvetemedett 
nem zetség között.

l)r. 4 hlonczv Dániel

'lurntezei ‘Erzsébet

Otthonom
Otthonom a te/rfiom,
Ritáján belépve mindig hazaérek- 
Ismerősen csendülfülembe az ének 
Mmtha minden hangja smvgatas Lenne( 
'Épp Atyám fcze stmogat meglenne.

Megtentelt asztal.
‘Éhező ttvHSk sose kelfel elten. 
Megelégedhet ik msnttyri kenyérén:
TJet kpnyertael elet italazksl. 
igeben, sze n tb en  ‘Krisztussalnugátul.

Mesterségen núfvhje.
.-•Írért keretem fel, hogy kézébe wgyen, 
ftogy égi emberből új emberre tegyen, 
hogyamsg templomit látogatom héven, 
templommá formtíja egész bános sztvem.

Ot thonom a templom.
•Mennyei otthonom halvány földi mása, 
drága tükörképe, szent fmSogatása.

lg  egykor mennyei hajlékod bej\
zónám. Istenem, földi ha.

' t  t befoaad. 
ijlekpetai!
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Emlékezetes presbiterek

Ha van valaki, akinek személye, működé
se ékesen bizonyítja azt. hogy a reformá
tus kcrcsztyénscgben nem lehet különbsé
get tenni „egyházi" és „világi" személy 
között, akkor Dt ljszászy Kálmáné az 
Életpályája a kettő egységét és elválaszt- 
hatatlanságát tanúsítja. A kiemelkedően 
tudós teológus húsz éven át a sárospataki 
Iclkésznemzedcknek nemcsak tanítója, de 
nevelője és formálója tv Lzt követően 
kétszer annyi időn át a zempléni egyház
megye gondnoka, a Tiszán inneni Egyház- 
kerület íögondnoka A kommunizmus 
legsötétebb eveiben az országot mentő, a 
jövőt építő, ti jót erősítő legkülöniclcbb 
emberek világítótornya Egy-egy nyilat
kozata irány tmutató. Mindezek előtt -  a 
Trianon utáni évtizedben az észak-ma
gyarországi cscrkeszmozgalom motorja, a 
falukutatás es művelés apostola, a népfő
iskolái mozgalomnak lelke és mindenese

Élete alkonyán egy vele folytatott rá- 
dióbcs/clgetés címéül u szerkesztő ezt tr- 
hattu:.. Mr. Sárospatak " Ez. a  név az ame- 
tikai magyarok körében tett jószolgálati 
útja kapcsán fogalmazódott meg ott Nem 
újságiru: lelemény sziporkája c kifejezés. 
Maga Ljszászy Kálmán vallott így: „Sor
sommá lett Sárospatak!"

E sorok trójai I9tt4-bcn pontosan 50 
évvel korábban kifejezeti gondolatai ige/- 
lék meg Kecskeméten és Pécsett kellett 
lelkészek részére előadást tartant „Az ige
hirdetés református jcllcgé"-n5l. (Vun-c, s 
mitől református a református igehirde
tés?) Készülés közben felfedezte magú
nak az 1934. szeptember 5 7. között tar
tott nagyjelentőségű sárospataki konfe
rencia anyagát, mely ..Igehirdetés" elmen 
jelent meg. Olt. akkor a meg csak 32 esz
tendős Újszászy Kálmán a kollégium 
professzorainak Benjáminja tartotta n 
záróelőadást. Tudnunk kell. hogy ez a 
sárospataki konferencia 3 hónappal kö
vette a németországi bármeni hitv.-dló zsi
natot. (Ott, akkor szerveződött a Hitlcr-d- 
lenes egyházi ellenállás') A sárospataki 
kontcrenciu gondolatai és előadói luhetct- 
lemil merészek, történelmi jelentőségűek

|A  Hörcsik-tclc bibliográfia 13. tétele.) 
Mi minden rejlik pl e bekezdésben: 
., Sem abban van a hiba, igt nem is azon 
kel! keseregnünk, hogy nincs senki, aki Is
ién dolgán végezze ehhen a világban, ha
mm abban, hugi sokan azt akarják elvé
gezni. a/ni az Isten szuverén ügye es keve
sen vannak, akik a speciális cmhen fe l 
adatokat. azokat, amelyek végett teremtet
tünk. v alóban elvégzik Isten munkatársai 
akkor é.\ csuk ügy vagyunk mi emberek e 
földön, ha az ember örök feladatainak az 
Isten világához viszonyítva bizony nagyon 
is szürke, egyszerű, primitív dolgait elvé
gezzük.

Újszászy Kálmán életművének megis
meréséhez. ezzel kapjuk meg a  kulcsmon
datot.

Szülei hajdani jómódú és intelligens 
földművesek Pestre kényszerülnek, 
ahol az édesapa posta.', az édesanya ház
mester lesz.. Ók azonban azok a bizonyos 
„lelki s/egénvek akik nuigasrendú szel
lemi énekekre éheznek. Igv kerülnek 
tna|d gyermekeikkel együtt a Skót 
Misszióba es Haypái Benő budai gyüle
kezetébe. Gimnáziumi osztályában ö az 
egyetlen református itjú Úgy kerül el 
Tahiba az első országos ifjúsági konferen
ciára, hogy az érettség: bankettre kapott 
pénzt Tahiba fizeti be. itt találkozik hat 
pataki diákkal. S ezzel egy életre Sárospa
takkal jegyzi el magát A teológia elvég
zése után még 3 éven át tanul Skóciában. 
Svájcban. Görögországban Az. Ameriká
ba '/ó ló  meghívást azonban lemondja, 
mert Patakra kell mennie hittanoktatónak.

Diáktársat es későbbi d iá i nemzedé
kek arca. termete, bölcsessége okán 
.Gandhi nak becé/ik 0  n filozófus 

ugyanúgy, mint a bölcs índtui mindig a 
gyakorlati teendőket keresi Nem be
szédben áll Isten Országa, hanem erőnek 
tanúsításában Soha nem azt mondja: 
„Fogjuk meg és vigyétek. másoknak 
kell „lihegve” lépést tartant vele. Akár a 
cscrkeszmunkáról van szó. akár faluku
tatásról. romok takarításáról, vagy épí
tésről

Eközben Sárospatakot - régi fényéhez 
méltó -  erős szellemi bástyává formálja. 
Munkatársak sokaságát indítja cl Akár a 
pataki kollégium intézményeiről van szó 

könyvtár, levéltár, adattár, múzeum 
akár a végső nagy műről, a világ magyar
ságát egybefogó Anyanyelvi Konferen
ciáról. Még azt is tervszerűen szervezi, 
hogy neves, külföldre szorult magyarok u 
sárospataki temetőbe hozassák magukat 
haza Ennek érdekében „M i Sárospatak" 
még arra is képes, hogy sajátkezűén irtson 
bozótot

Nem titok, hogy a kommunista ideoló
gusok szemében szál ka volt „Sárospa
tak" „,-l három fákba Ilit Haza. Embe
riség" I Egyébként logondnoki bemutat
kozó beszédének is ezt a elmet adta. Ra
gadós, forradalmasító gondolat 1951-ben 
lecsaptak Sárospatakra. Sárospatak mun
kásai sokfelé szóródtak szét (A szabad
ság- és személyiségi jogait ma hangoztató 
baloldal akkoriban szétverte inasok sza
badságát é ' személyiségi jogait') Újsza- 
szv Kálmán, mint süllyedő hajó hűséges 
parancsnoka, a hajóhídon maradt rendü
letlenül - s u hajó nem süllyedt cl!!! Be
tömte a léket, kiszivattyúzta a betöri rom
lást- Negyvenéves kitartó, gyakran fog- 
csikorgató helytállás után Sárospatak so
ha nem látott mértékben kivirult Lettek 
ú) munkatársak és szinte az egész világ 
összefogott Patakéit, A helytállás, a mun
ka Isten áldásával meghozta gyümölcseit.

Zempléni egyházmegyei gondnoki 
székfoglalójához alupigeúl ezt választot
ta ..Szolgáljatok az Úrnak a ti Istenetek
nek és az ő  népének, az Izraelnek " (2 
Krón 35.31. Ezt hagyta üzenetül örök 
idők re mindnyájunknak

l’app I Hm os
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TUDÓSÍTÁS

A Presbitert Szövetség  I988. augusz
tus 3 1. cs szeptember 4 között tartotta 
m eg 2. Országos Konferenciáját Tahi
ban, az ..É LŐ  EGYHÁZ KÁLVINI IS
MÉRVEI. m i n t a  k ö z ö s s é g é n  
LÉS E SZ K Ö ZE I"  cím m el E konfe
rencián hazánk tájairól m integy szá
zan \ ettek reszt. Hollandiából is jöttek 
református testvérek.

A konferencia megnyitóján a részt
vevők m egem lékeztek Vándor G yulá
ró l  a Presbiteri Szövetség m issziói 
titkáráról, hálát adva Istennek életéért, 
munkásságáért, meghallgatva Vándor 
Gyutáné m indenkihez szóló bizony
ságtételét.

Az elő egyház első ismérve az ige
hirdetés. Dr. Ralin Péter docens ..Az 
igehirdetés: közösség Istennel" cím 
mel tartott előadásában kiem elte, az 
igehirdetésnek két alanya van: az em
ber. a hallgató, valamint magának Is
tennek az Igéje! Isten elküldte Fiát a 
világba - Ö a megtestesült Ige.

Tari.sku Zoltán  péceli lelkipásztor 
vázolta: nut je len t az evangelizációs 
igeh irdetés  Isten em berközelben  
szólítja  m eg a bűnös em bert, felra
gyogtad  a szám ára az örök élet a já n 
dékát nyújtó Isten t' A hitm élyilés is
m érvei: m egszentclődés, tanítvány* 
ság. szo lgála t vállalása! ..A sa kra -  
m entum ok kózös.ségépitó s z e re p e " 
cím m el B alog  Zoltán  le lk ipászto r 
előadásában a keresztyén élet alapja
iról szólott, am ely két kérdésben is 
k ifejezhető : H ol va g y ! H ol van a 
te s tvé re d J A ke rész ts ég  ese tében  a 
g yü lekeze ti közösség  fontosságát 
hangsúlyozta. Az úrvacsora  Kálvin 
szerint titokzatos közösség Krisztus
sal. a Krisztussal való közösség meg
jelen ítése!

Dr. Szűcs Ferenc professzor a kc- 
rcsztség előzm ényeiről szólt, amelyet 
a Szentirásban ism erhetünk meg, -

2. O r s z á g o s  K o n  fe
Jézus m issziói parancsát elem ezte -  a 
m egkeresztelt a Szentháromság Isteni 
fogadja be! K itért előadásában a 
gyerm ek és felnőtt kercszlség küldé
seire is.

D r Vladár Gitbor. a pápai Refor
m átus Teológiai A kadém ia dékánja 
az úrvacsorái aszta lközösség  Lélek 
általi épitő erejét m utatta he előadá
sában Az úrvacsorái közösség hálás 
részesedés K risztus győzelm ében 
Tükröznünk kell a Lélek altali ö rö 
möt! Az ú rvacsorái közösségben  
szolgálatainkat is meg kell fogalm az
nunk. gyakorolnunk kell a diakóniát. 
Az igehirdetés és a sakram en- 
tum okkal való élés után az egyházfe- 
gyelem rő l hangzottak cl előadások. 
V idor István  sárospatak i hitoktató  
lelkész a káté-m agyaráza tos  is ten 
tisz te le tek  fe lú jítását javasolta! Dr. 
Adorján Józsei ny. esperes ..A : egv 
házfegyelem , m int közösségform áló  
e rő "  e. előadásában részletesen vá
zolta mit jelent egyházunkban a tan
fegyelem  Ez az igehirdetés és tanítás 
b ib likus elvét je len ti. N apjainkban 
azért is kell erről szólam , mert terjed
nek a tevtanitások és elszaporodnak a 
szekták. Szükség van tehát g y ü k k é - 
ze tép itő  fegyelem re! A gyülekezeti 
életben fontos szerepet já tszanak  a 
kiscsoportok  is S zá lló k  Tibor s. lel
kész a  közösségepitö bibliaórák fo n 
tosságát em elte ki Legyen a biblia
óra a bizalom , az alázat, im aközös- 
seg helye, ezáltal növekedhet lelkiek
ben u gyülekezel

G ert M eyer holland lelkipásztor a 
konfirmációról es a presbiterek gyulc- 
kezetépitő felelősségéről beszélt. Hol
landiában a  konfirmáció 18 éves kor
ban történik, hatéves kateké/is előké
szítés után A presbiterek legfonto
sabb feladatai közé tartozik a rendsze
res családlátogatás.

D r Szilágyi Sándor egyházm egyei 
gondnok, budahegyvidéki presbiter 
vázolta kik az élő egyház tagjai. Az 
egyház tagjait a hitvallás, j  keresz
tyén életv ite l, a sakram entum okka l 
való élés. a bizonyságtétel jellem zi. 
A presb itereknek  önállónak  kell 
Icnniök. de ez nem lehet m ozdulat

lanság. hanem  Nehém iás-i le lk ű id 
ben kell szolgálnunk!

Takaró Tamás esperes az iskola- 
ügyről szólt nagyon fontos úi óvo
dák, általános iskolák alapítása!

Igctanulmányokkal Tartska Zoltán. 
Ralin Tibor, fíékefy Lajos szolgált. Es
ténként B erkesi G ábor  tarto tta az 
cvangclizációt.

A konferenciá t m eg tisz te lte  Dr 
Hegedűt L óránt püspök is. A refor
m átus presbiter ism érvei bibltaolva- 
só. im ádkozó. Ú rvacsorával élő, 
gyülekezeti aktív szolgálatban részt
vevő. egyházunk országos ügyeinek 
szolgálata , isko la iig i seg ítő je, f e le 
lősség  hazánk és a v ilág  iránt! A kon
ferencia istentisztelettel cs úrvacso
rái közösséggel zárult. Fónagy M ik
ló s  észak-pesti esperes h irdette  az 
Igét János 3 .1 -10  alapján. A konfe
rencia Fórum a ajánlásokat fogalm a
zott meg

Kolosváry Bálint

TANULSÁGOK

A M agyar Református Presbiteri Szö
vetség 1998. augusztus 31 cs szep
tem ber 4 között Tahiban, a Sión He
gye Konferencia Telepen tartott 2 O r
szágos K onferenciájának résztvevői 
az élő egyház reform átort ism érveit 
tanulmányozva Isten iránti hálával, a 
konferencia előadói és szolgálattevői 
iránti köszönettel az  alábbiakban ad
nak szám ol arról, hogy a konferencián 
m ire tanította őket az Isten:

CD. A z élő egyház reformátori ismér
veit tanulmányozva szükségesnek lát
juk. hogy az igehirdetés álljon m in
den gyülekezet életének középpont
jáb an . mert ebben teremtődik közössé
günk Istennel, aki megszólít cs közénk 
jön. valamint testvéreinkkel, akiket ne
künk kell megszólítanunk cs velük 
kapcsolatot teremtenünk. Ezért minden 
presbiter feladata, hogy az istentisztele
tekért és különösen az ott szolgálatot 
végző lelkipásztorokért imádkozzék. 
Az a  presbitertársunk, akt nem rendszc-
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í r e n c i á n k  T a h i b a n
résen látogatja uz istentiszteleteket, 
nem méltó erre a  tisztségre

í . Jóllehet a gyülekezeti istentiszte
leteken igehirdetésnek egyaránt kell 
szólnia idősebbekhez és tiatalabbuk- 
hoz. lelkiekben kis- és nagykorúakhoz, 
eltérő iskolátozottságúakhoz. célszerű 
élni azzal az Isten adta lehetőséggel, 
hogy Isten egyeseket tanítóul, másokat 
evangélistákul, ismét másokat pászto
rokul adott, vagyis különböző kegyel
mi ajándékokat adott Ezért ajánljuk a 
gyülekezeteknek, hogy éljenek azzal a 
lehetőséggel, hogy akár egy-egy lel- 
készkörön, vagy egyházmegyén, egy
házkerületen belül h ív janak  meg elté
rő  lelki a ján d é k o k a t k ap o tt lelki- 
p ász to ro k a t ig eh ird e té sre , evange- 
lizációra. hitmélyitő vagy tanító alkal
makra. Úgy véljük, hogy ez a le lk i- 
pásztoroknak is javukra válhat, mert 
megóvják őket a megszokásból szár
mazó kísértésektől.

®  Feltétlenül szükségesnek latjuk, 
hogy hitvallásaink, m indenekelőtt a 
llrid e lh crg i K áté rendszeres tan ítá 
sának  évszázados gyakorla tát a  gyü
lekezetek ú jítsák  fel a mai kornak 
megfelelő formában. Erre célszerű leg
alább egy hónapban egyszer vasárnap 
délelőtti istentiszteleti alkalm at fel
használni, de helyi viszonyoknak meg
felelően tnás alkalmak is felhasználha
tók erre. (Pl. presbiteri bibliaórák.)

A  s iik ra in en tu m o k  kiszolgál
ta tásáv al kapcsolatos szám os megle
vő probléma megoldását a kapott taní
tások alapján elsősorban nem abban 
látjuk, hogy ezekre nézve valamilyen 
egységes cs szigorú szabályozást kell 
kiadni, bár ilyen témájú zsinati tanítás 
azért célszerű lenne, hanem  abban, 
hogy egyházunk missziói egyház le 
gyen és ezek a kérdések a missziói 
egyházban jobban megoldhatók 

<£ Fontosnak tartjuk, hogy a  kc- 
resztség kiszolgáltatását is a misszió 
részeként lássak gyülekezeteink. Ezért 
azt lehetőleg gyülekezeti keretben szol
gáltassák ki. am ikor is a gyülekezet is 
felelősséget vállal a kisgyermekért, és 
ezzel is jelzi a szülőknek és a kereszt 
szülőknek, hogy gyermekükkel együtt 
a gyülekezeti közösség részének tekinti

őket. Jó gondolatnak tartjuk azt, hogy 
ott. ahol a s/.ulöi és keresztszülői foga
dalom teljesülését a gyülekezet aggá
lyosnak tartja, ott a gy ülekezet (a pres
bitérium) is nevezzen meg keresztszü
lőket, akik .1 gyülekezet általános fele
lősségét személyükben megtestesítik

®  Örömmel fogadtuk azt a tanítást, 
hogy az ú r i  szen t v ac so ra  nemcsak 
bűneink mcgvallásának és letételének 
alkalma, hanem a győztes Jézus Krisz
tussal és a  gyülekezet többi tagjaival 
való asztalközösség is. amely örvende
zésre ad alapot. Az űrvacsorai isten
tiszteletek olyan liturgiáját tartjuk 
szükségesnek, amely nem szakítja két 
részre ezt az alkalmat Ennek érdeké
ben az úrvacsorázni nem kívánókat kü
lön meg lehet hívni arra. hogy örven
dezzenek. énekeljenek az úrvacsorá- 
zókkat. Ilyen értelemben is az úrvacso
ra  sakramentumának kiszolgáltatása is 
missziói alkalommá válhat.

CD. A z egyházfegyelem  része a tan - 
fegyelem. Ahhoz, hogy e tekintetben 
is a fegyelem növekedjék, a  presbite
reknek képezni és folyam atosan to
vábbképezni kell m agukat. A presbi
terek elsősorban a ncm-lclkcszi szol
gálók szolgálatai során kötelesek a 
{önfegyelemre ügyelni, de súlyos tan- 
fcgyelcm-sértés esetén az egyházi fel* 
söbbséggel együttm űködve a lelki
pásztorok esetében is szót em elhet
nek. ill. szót emelni kötelesek.

Az egyházfegy elem  gyakorlását 
is m issziói feladatnak látjuk, mert a 
bűnöst nem kizárni kell. hanem bünbá- 
narra segíteni cs m egtéréséért im ád
kozni szükséges. Az egyházfegyclmct 
a Jézustól tanult pásztori módszerrel, 
négy, nyolc ill. több szem közötti p isz
ton  beszélgetéssel lehet, különösen a 
mai körülmények között, a legeredmé
nyesebben, de m indenesetre a leg- 
keresztyénibb módon gyakonilm.

<2>. A presbitériumoknak sokkal na
gyobb felelősséggel kell foglalkozniuk 
az ifjúsággal, ezen belül is a magyar 
református keresztyén önazonosság ki
munkálásával. Alkalmat kell adni arra. 
hogy a fiatalok kérdezzenek cs kérdé
seiket meg kell válaszolni A konfirmá
ciói oktatásban is erősíteni kell az élő

egyház rcformátori ismérveinek okta
tását. öröm m el fogadtuk azt a tapasz
talatot. amely szerint a konfirmandus 
évfolyam okhoz a presbitérium  éven
ként un osztályfőnököt biz meg. aki a 
lelkipásztor mellett látogatja a konfir
mandusokat. foglalkozik velük, rés/t- 
vesz a képzési alkalmakon és a konfir
máció után is gondjukat viseli.

M indezekért az ajándékokért le 
gyen Istené a d icsőség  és im ádkoz
zunk azért, hogy a kapott ajándékok 
további jó  gyüm ölcsöt teremjenek.

A 2. O rszágos P resb ite r 
K onferencia nyolcvan résztvevője

‘Jlódáslános

A ‘BiSCiám
‘Van úgy, hogy rártmehezüi 
minden bánom
s úgy erzem, borzad, ah i rám 
tekint,
e í  keltene a fő idrő l' mértékűi 
nőm,
de sefioi egy bízta tó  fény rtem 
int,
s  bárkihez mennek: kővet vetne 
rám . ..

S  asztalom on, m int sokszor, 
most megint,
ragyogni kezd, mint a nap, a 
‘Jhbíiám.
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l>est+Buda+Óbuda=Budapest: Főváros (125 éve)

-  Hány betűt lehet ráírni egy búza- 
szemre?

.  •}
[ in t  például, nmelyik a tenyere
men lévő k icsiny  üveghenger
ben \a n . a m últ szá/udbun 182 
betűt rótt valaki. A tűhegyre 
nyársalt p iciny gabonaszem re 
vésett ném et nyelvű szöveg  u 
következő

„H ochwohlgeb. Ilerrn k ari Kam- 
m ennayer Bügcrm cistcr Budapest 
Dem W ancr und Förderat dér Kunst 
und W issenschaft dem 
edlen M enschcnfrcundc 
und bekannten Wohltatcr 
wiedm et dies in allé 
ergeben T. Sofer Wien 
30 4 1885"

Magyar fordításban.
N a g  v m é 1 1 6 s á g  ú 

K am m erm ayer Károly 
Polgárm ester Úrnak Bu
dapest a m űvészet és tu
dom ány ápolójának és 
pártfogójának a nem es 
em berbarátnak és ismert 
jó tevőnek  a ján lja  ezt a 
m indenben készséges T 
Sofer, Becs. 188 ' április 
30-án"

Csak ha nagyítót ve
szünk elő és úgy vizsgál
ju k  a búzaszem et, -  jó 
tízszeres nagyításban 
válnak olvashatóvá a pa
rányi betűk, amelyek u mákszemnél is 
kisebb apró pontocskáknak látszottak 
csupán.

Kétszeresen is érdeke-, ez a  mesteri 
„m ikro-irás" l-gyrcszi bámulatba ejt 
maga a közlés módja: ugyan, milyen 
hegyes tűvel, vagy grafit szeggel vés* 
te u gabonaszem egyenetlen felületére 
írója az üdvözlést?! M icsoda kéz. mi
lyen sas-s/em  kellett ehhez! Másrészt 
figyelemre méltó magának a cím zett
nek. Kammermayer K ároknak  a sze
mélye. O volt ugyanis Budapest első 
polgármestere! (O adományozta a kő
bányai eklézsiának u /t  a telket, 
amelyre a hivek templomot építettek.

Pénzzel is seg ítene az egyházközsé
get!)

M egválasztásáró l u jjongva szá
molt be a száz evvel ezelőtti sajtó. 
Életpályája egészen röviden: 19 éves 
ifjúként küzd az 1848 1849-cs sza
badságharcban. Főhadnagyként sze
rel le. Jogot tanul, majd köztisztvise
lő lesz. előbb Buda. m ajd  Pest ta 
nácsnoka. O rszágos visszhangot kell 
1861-ben Széchenyi István arckepé
nek lelep lezésekor m ondott ünnepi 
beszédesei Később beutazza Európa 

nagyvarosait, fe ljegyzi: 
m erre m ilyen a csa to rn á
zás, a vízvezeték rendszer, 
m ilyenek  a v ásá rcsarno 
kok. m im ódon portalan ít- 
jak az utakat, hogyan csi
nosítják a teleket. S am ikor 
1873. novem ber 4-én  ót 
választják  u Pest-B uda- 
Ó buda egyesü lésébő l lelt 
B udapest e lső  po lgárm es
terévé. avatott szakem ber
ként veszi kezébe 3 város- 
rendezést D erekas része 
van abban , hogy főváro 
sunk a világvárosok sorába 
lepett.
S ugyan ki lehetett az a bi
zonyos T Sofer  nevű oszt
rák, (?) akt a  m ikro szöve
gei a búzaszem re irta? 
Nem tudjuk. Talán egy rég) 
ú titárs, ak ivel európai o r
szágjárásai során ism erke
dett m eg? Vagy egy még 

korábbi ism erős, akivel a szabadság
harc idején barátkozott össze?! Titok 
marad .

Még csak annyit a „történelmi bú
zaszem " sorsáról: Kam m erm ayer pol
gárm ester élete végén kedves huszár
ján ak . Balogh Pálnak ajándékozta 
„szolgálati em lékül", A becses írást 
családi kincsként őrzi egy rákosfalvi 
református csalód 1973-ban, a cen te
nárium  évében felajánlották ugyan 
ingyen! az illetékes múzeumnak, de 
ott nem fogadták cl. fül kicsi - m ond
ták. Nem lehet kiállítani...
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Orbán Viktor miniszterelnök június 2-an. 
.i parlamenti eskütétel előtt elmondott 
kormányprogramjában út egyházpolitikai 
törekvésének »s hangot adott: „Fontai 
összetartó erűt Jelentenek történelmi egy 
hátaink tv. Miközben az egyhazak hitéleti, 
oktatási, karitatív tevékenysége segítse 
gtinktv van személyes életünk értékeinek 
megtalálásában, egy úttal összetartja kö
zösségeinket és közi étin számunkra az 
európai és polgári értékeket. I kormány 
biztosítja az egyházak szabadsagai Bizto
sit ja rí hittan fakultatív alapon, de védett 
időben történő oktatását éx méltányos Jt- 
nnnszirvzását is.

A kormánynak nem az állam és az 
egyház szétválasztása a feladata. £'r már 
megtörtént Azt érezzük dolgunknak 
hogy megteremtsük az egyházak és a kor 
mány együttműködésének kereten. Miit 
tán a Vatikánná/ körött kormányzati 
megállapodás végrehajtása mél tám la  
lan helyzetei és hátrány okat is okozott a 
leli irmain \ egyháznak, a kormány nyitva 
áll h gondot okozó kérdések megnyugta
tó rendezése előtt. "

A Magyarországi Református Egyház 
Zsinatának elnöksége július 20-án Buda
pesten. u zsinati székházban fogadta .i 
Nemzeti Kulturális Minisztérium vezeté
sét. A megbeszélésen egyházi részről je
len volt Dr Húlcsket Gusztáv püspök, -i 
Zsinat lelkészt elnöke cs Dr. Kálmán Atti
la fógondnok. a Zsinat világi elnöke A 
minisztérium részéről megjelent Dr. Há
mori József m m sn c t, Pruhlc Karoly köz
igazgatási államtitkár, valamint Dr. 
Sem,én Zsolt egyházi ügyekkel töglaiko- 
zó helyettes államtitkár

Az egyházi vezetők üdvözölték és élőn 
mutatónak értékelték a kormányprngrttm 
egyházakra vonatkozó részét. Egyetértet
tek a kormány és a református egyház kö
zött mielőbb megkötendő szerződés szük
ségességében cs a fő elvekben, amelyek 
figyelembe veszik a református egyház 
történelmi szerepét Magyarországon, 
közfeladat átvállalását, valamint orvosol
ják az egyházfimmszirozás terén az. elmúlt 
evekben kialakult aránytalanságokat

llegyi-P üstös István (Refnrmpress)
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Biblia a XXI. században
l'Inch Eick, a Bibhatársulaink Világszö
vetségének nyugalmazott rüdtkin a Ma
gyar Hibliatanács meghívására a buda
pesti Kálvin János Könyvkiadó tanács
term iben crdckfcszítő előadást tartott 
„A Biblia jelentősege a kcrcsztyéntég jö
vője szempontjából" címmel. Klek úi 
nemzetközi „rálátása” erre a kérdésre 
rendkívüli, hiszen n bibliakiadás szerve
zése során többszőr körbejárta a konti
nenseket. belülről ismeri a problémákat. 
Ugyanakkor a Stuttgarti Közszolgálati 
Rádió és televízió lelkész-vzcrkes/töje- 
ként. majd hűl éven át az ctiópiai fővá
rosban. Addis-Abehában megindított 
„Evangélium Hangja Rádió” műsorígaz- 
gatójaként globális összefüggésekben is 
megbízhatóan tudja elhelyezni a felvető
dő kérdéseket. Olvasóinkkal most megis
mertetjük előadása fontosabb megállapí
tásait.

A kcrcsztyénség súlypontja századunk ve
gén áttevődik az északi teltekéről luldgo- 
Ivónk déli részére. A viiágkercsztyénscg 
töbh-égc ugy anis már nem fehér, nem nyu
gati. és nem is európai vagy észak-amerikai 
hagy omány határozza meg őket. A többség 
színes bőtű. 1900-ban még Európában élt a 
keresztyenek 49%-a. 2000-ben ez mind
össze 19% lesz. Amerikában és a fejlődő vi
lágban el majd n viiágkercsztyénscg 81%-a. 
A legnagyobb „ugrás" Afrikában várható, 
ahol az előző századfordulón mindössze 
1.6% veit keresztyén, ez a szám a XXI. sza
zad első éveire 17.2% lesz, ami mintegy 15- 
szörö- növekedést jeleni í zzel szemben 
Űszak-Amerikában .i !0,6%-os 1900-as 
adathoz képest a keresztyének száma la»ú.

de mérhető apadásnak indul, onmyuk a la- 
kosvigban 9,6%-os lesz.

Érdekesen alakul a világ nagy vallásai
nak statisztikája is mutatott rú u nyugal
mazott főtitkár. A világ népességének 
V4-e követ majd valamilyen vallást. A ke
resztyének a  világnépességnek változatla
nul legnagyobb vallási közösségét alkotják 
2000-ben, becsüli adatok szerint 2,1 milli
árd Krisztus-követő él majd akkor a Fő! 
dőn. A világnépesség összességéit ez. viszo
nyítva várhatóan 19,2% lesz a mohamedá
nok száma (kb. 1.1 millióid). 13.7% a hin
duké 1750 millió), a legnagyobb mértékben 
a buddhisták lélekszámú csökken, ez. 5,7% 
lesz (kb. 500 millió).

De mivel magyarázható a súlyponteltoló
dás? Ulrich Eick erre két indokot hozott fel.

Egyrészt az. hogy a népesség eltérő 
mértekben nő északon cs délen A Földet az 
ezredfordulón több. mint 6.4 milliárd em
ber népesiti he, legtöbben a fejlődő orszá
gokban élnek majd. Másrészt, hogy az afri
kai, ázsiai, iatin amerikai.egyházak haté
konysága eredményesebb lesz Intenzív 
missziójuk hatására a/én csatlakoznak töb
béi: hozzájuk, mert a megszólítottak sze
mélyes döntéssel akarnak keresztyénnek 
lenni.

Ehhez persze Bibliára van szükség. 
Megnő tehát a bibliafordítások száma Is - 
hangsúlyozta Ulrich Eick. 1997 végén u 
teljes Bibliái 363 nyelven olvastuk, az Új
szövetséget 995-őn Egyes könyveit pedig 
929 leién Összesen 2197 nyelven szól az 
evangéliumi Mindenkinek a maga nyel
vén ez a cél Ennek jelentőségét egy rö
vid történettel szemléltette az előadó Ka
merun és Nigéria északi részén él egy no
mád törzs, melynek fulání a neve. Csak 
nem mindenki mohamedán. Egy alkalom
mal ezzel 3 váddal fordultuk törzstársui uz 
egyik fulánihoz. aki az új bibliafordítás 
olvasása hatásara keresztyenné len: ..El
árultad törzsűnk hagyományait! Nem 
vagy többé igazi fűlöm’" Ö azonban így 
válaszolt- „Ha Allah szavait hallgatjátok, 
mely nyelven hallgatjátok?" „Arabul”. 
Amikor imádkoztok, mely nyelven szól

tok Allahhoz?" „Arabul Erre a ke
resztyén fuláni így felelt „Amikor én Ív 
len Igéjét hallgatom, akkor Ö fuláni nyel 
ven szól hozzám, és amikor imádkozom, 
fuláni nyelven szolok Őhozzá. Ti mondjá
tok nekem, hogy én nem vagyok igazi 
fuláni?"

Ez azért nem csekély változás! A ke
res ztyenség ma végre, s a XXI században 
még inkább azzá lesz. ami kezdetektől 
fogva lenni akart olyan ajánlat, kínálat, 
mely életet kínál minden embernek, etni
kai behatárolások, kulturális megkötöttsé
gek nélkül, előfeltétel mentesen. Eljön az

a: idő, amikor a lelki élet és a keresztyén 
gondolkodás új formál Európán kiviül fia
tal egyházakból indulnak maid el a globá
lis ismertség és wmzás útjára. ívok helyütt 
elhalványulnak majd a különböző hagyo
mányok. de mindenütt keresni fogják az 
emberek cselekvésük zsinórmértékét. A 
Biblia sokak számára fogja ezt nyújtani. 
Isten élő cs ható Igéjéből mentenek tájé
kozódási pontokat személyes cs közösségi 
eletük számára, nem pedig a holt hagyo
mányokból Ma még felmérhetetlen jelen
tősége van annak is, hogy ii II vatikáni 
zsinat után elindulhatott a kercsztyensc- 
gén belúii közös bibliafordítás. Ennek el
ső lépeseként 1968-ban elindultak a tár
gyalások a Vatikán és a protestáns Biblia- 
társulatok Világszövetsége között Megfo
galmazták az alapclvckct. melyek a fele- 
kezetkózi bihliafoi Jltásoknál irányadók. 
Jelenleg 190 bibiiaforditás van folyamat
ban. melyet részben vagy egészben a ró
mai katolikus egyház is felelősen támogat. 
Ahol ilyen együtt fordított Bibliák jelen
nek meg, ott ez új alapot teremt a Biblia 
együtt olvasásanuk es közös megértésé
nek, v i különböző felekezetű emberek 
közeledésének

l'lrich Eick lelkész budapesti előadását 
Így /ina:

, A keresztvenséget mindig is csak egv 
lépes Riasztotta el attól, hogy wigv l éget 
étjén. Vagy megújuljon. lg\ vatt ez most is. 
Ahol elszakad a Biblia üzenetétől. olt el
pusztul. Ahol magáévá teszi, > azzal főidül 
a másik emberhez, ott ölé az elet. s akkor 
mások szamára is az életet Jelenti"
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Isten velünk, a viszontlátásra! 
Búcsúzunk V á n d o r  Gyulától

Vándor állt ajtód előtt, behívtad őt. és ő bebocsátást nyert Ott 
énekli már a Bárányt dicsőítő énekeit Megváltója előtt. Énekes szi
ve tele volt vallomással, hálaadással, dicsőítéssel A Presbiteri 
Szövetség missziói titkára volt- Szive az evangelizációs szolgála
tokért dobogott. Sok gy úlckczctbcn végzett evangelizációs szolga
latokat hazánk halarain belül cs azon túl F-gy ügye volt, az üdvös
ség ügye a  presbiterek között is. Sokszor tette fel .1 kcnJcst: ..Mi 
lesz v eled, ha meghalsz .' Van-c bizonyosságod az üdvösség telő!

Kedves, mindig szolgálatkész lénye, szeretett feleségével 
együtt az ifjúság köreben is missziói feladatokat végzett

Temetésén Szövetségünk küldöttsége néma lehajlással f o k  só
zott, abban a tudatban, hogy egy Vándorra! kevesebb van közöl 
tünk. de egy Vándorral többen vannak odaát.

Szeretett Testvér, Isten velünk, viszontlátásra.
llnlla l'ihor

V án d or G yula énektan ítás közben . N em zetközi Presbiteri 
K onferencia, tah i, 1*WV. szeptem ber

„Keressétek orcáját szüntelen”
Csak azt keresi az cmboi 

-  ami nincs meg. 
és ami mégis kell'

Van olyan, ami meg tegnap megvolt, s mu nincs, ezért keresem,
így vagyunk, vagy lehelünk Jézus a ltiva l, személyevei is Talán 

10- 20 cw e l ezelőtt, vagy még tegnap is csodás fénnyel ragyogott elöl 
tiink ez az arc.

l ehel, hogy valamikor hullott a ki-nnvúnk. „látván" a kereszten lúg 
gö Megváltul és az. életünket szántuk Neki, 5 mn? Eltűnt a kctes/L a 
csodálatos arc, a szemünk pedig száraz'

Mindent tudunk most fi. úgy, ahogy akkor, de valami eltűnt belőlünk 
Elmúlt az eh ó  szeretet Már nem úgy énm az, hogy a bűneim szegét vetik 
u kezébe, mini vulamikoí. Síit, a bűneim sem okoznak már oly riagy gon
dot Nyugodtan bántom a másikat, a göncivé gondolatokat sem állítom le. 
aimk elfoglaljak a szivemet. Nem w gondolok arra. hogy az mn is korhác-í- 
utc*. szeg a kezébe. Nem kapcsolom össze Jézussal a szennyes, hűtlen ma- 
gataaasom.il. beszédemet. Égéi/.tói étvágyuk magammal Nélküle is 

Akkor eszmélek csak fel. lu  meginog lábam alatt .1 tab| Van. hogy 
még akkor sem mindjárt vagy ttiugam akarom megoldani a gondol, a 
bajt. vagy mást vádolok, mert másban Utam a baj okai. Csak amikor 
már elfogy n saját erőm és meglátom, hogy nem a másikat kell Uélni. 
okolni, mén hiába it teszem kezdek feleszmélni, hogy j  bajnak más 
uz eredete, rugója

Az. hogy cl feleltettem, hogy nem a magamé vagyok. Iiogy az Istent ki 
hagyom a számításaimból, a terveimből, az élelemből' Elfelejtek éltu. hi
szen az élet én vagyok, mondia Jézus. Kimarod a Benne való lclck/és. S 
jön a haj. a szenvedet, n próba, a figyelmeztetés szerető Kiisztus nem 
akarja, hogy clkotvsiwuljak Fs/közőkei használ, hogy én vis.*/Jita táljai. 
Hozza, hogy- keresni legyek kénytelen Keresni ó<. az 0  ofcdjáL

Mivel az cm ben testié* icmtés/crünk hütier a sóját szavához. Igeivte- 
Isez. Mogvilsójálioz, ezért ,/üMcleniil kell keresni ,vz Ö orv .íjat Ketesm a 
kapcsolatot, a beszélgető viszonyt, a szeretet-viszonyt. Ezek szerint termé
szetűnk olyan, hogy Ivóinál meg tud feledkezni arról. hogy Hozzá tarto
zunk. hogy nem a magunké vagy unk. A kereszt ereje hamar elveszik ben
nünk. ezen a keresés eszközeit s/ünlelcmi) mozgásban kell tartanunk. 
.Minden dolgunkat Vele. Benne kell végiggondolni év tenni Pl ha valaki 
mialt szenvedek, vagy félek, vagy lüányom van valamiben, Vele kel! meg
beszélni az egészet, s a hajt úgy megélni, hogy Ö megért engem mert Ó ív 
szenvedett T öltet mint én. és éppen értem'

\ r  ember sokszor azen nem talál v alamit, mert sóletben van Vilá
gosság. belső világosság szüksége* ahhoz, hogy feldeniljőn Jézus arca 
előttem Igyekezni kell odajutni, ahol világosság van Nem szabad bele 
nyugodni abba. hogy sötétség van' Az Ó szava. Igéje világosság. Vagy 
pl. cgv olyan atyafit kell keresni, akiről tudom, hogy a világosság gyer
meke.

A világosságra azért is szükség van hogy kidcnllicnck a bűneim 
Nem baj az.. Ka megtudjak! t n  mondjam el. hogy megszabaduljak tőlük. 
„Én vagyok a világ világossága", Tolul egyesiül Jézus Krisztusra van
szükségem, az Ó szcmelyére.

Nem a bal megszüntetésére van szükségem elsősorban, hanem arra, 
hogy világosnn lássam az ó  arcát. Csak akkor tud Ó a szemeivel tnivi- 
csolm engem, ha szemem u -gémébe tekint.

Nézzük Öt, keressük Őr szüntelen!
Az egyik legtöbb keresési eszköz a „csendesség", az imádkozás, uz Ö 
.légterébe" kerülés, a kapcsolat létrejötte Az Ige olvasása, személyes 
vonatkozásának keresése Nem szabad megnyugodni, ha azonnal nem 
érti az ember az üzenetet, keresni kell' Kérni kell! Élctújiló, élelleremló 
ereje van a megértett isteni szónak, üzenetnek Dolgainkkal kapcsolat
ban arra kell törekednünk, hogy Jézus ..tejével" gondolkodtunk. „Mit 
tenne Jézuv" ezt kell keresnünk'

Nagyon fontos, hogy a megértett üzenetet vegyük nagyon komolyan. 
Jegyezzük meg! ltjuk tel. tanuljuk meg. legfőképpen pedig tegvunk 
úgy. :ibi>gy <J mondta. Lehet, hogy ennek ára van, de biztosan mezedes 
a gyümölcse, ami pénzé nem biztos, hogy azonnal kiderül

Ha érzem, hogy egyre homályosabb lesz a lelki látásom, érdemes 
körülnézni, hogy mi okozza a homályt, keresni kell uz okát

Feleségemmel Berekfürdőre akartunk utazni. A vonat indulása előtt 
mát fél órával a vonaton (ittunk. 5 pere volt az indulásig Gyanú* volt, 
hogy csak mi vagy unk kupéban. Leszálltain, körülnéztem és r.iiiétcm, 
hogy a menetiünk lévő vágányon v an a mi vonatunk Kapkodás után vég
re a helyes vonatra szánhattunk „Vizsgáljatok meg magatokat

Jézus fin n  tűt!
Könyörülj nyiíim ' I Jtiod, hogy n em m  oh sokszor dhamalyosul, nem 
tátink Téged, nem látom ■sieo.int Kmvsleí, utgits keresni, »cgix» meg ül
lőim Szeleméi szüntelen a köult'dhen élni Köszöntőn, hogy így tx elvi
seli; és irgalommal tekintesz rám Picséríek imádlak szerellek Jézu
som drága Megsültöm

_________Ámen
[Vándor Gyula

Szövetségünk F.lnöksége köszönetét mond m indazoknak, akik Vándor C.'vula testvérünk elhunyta 
alkalmából szövetségünkön keresztül fejezték ki együttérzésüket a gyászoló Családdal.
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Újra indul
a Pápai Teológiai Akadémia

A pápai epei fa új ágat hajtott -  m on
dotta köszöntőjében Dr. Kálm án A tti
la  főgondnok szep tem ber 19-én. a 
pápai reform átus tem plom ban abból 
az  alkalomból, hogy Dunántúl egyet
len Reform átus Teológiai Akadém iá
ján újra m egindult a Iclkcszkcpzcs. A 
16. század közepe óta Pápán működő 
reform átus szellem i központot 
m elynek pecsétjen látható az em lített 
eperfa kepe 1951-ben erőszakkal 
bezáratta az akkori államhatalom 
47 év után sokak vágya cs 
imádsága teljesült az újraindí
tással Dr, Márkim .Mihály du
nántúli püspök igeh irde tésé
ben utalt a megnyitást m egelő
ző vívódásokra: Icsz-c e lég  je 
lentkező. mit tudnak kezdeni a vég
zős évfolyam okkal, honnan lesz ele
gendő pénz, s egyáltalán: Debrecen. 
Sárospatak. Budapest. Kolozsvár cs a 
szlovákiai Komárom mellett valóban 
szükség van j  hatodik reform átus te
o lóg iára?  ..Tudnunk kell. hogy a 
m últnál egy valam i fontosabb a jö 
vő” m ondotta a püspök. A jö v ő  
egyházának képeznek itt lelkészek 
mellett hitoktatókat és szociális m un
kásokat D r Vladár G ábor  dékán 
székfoglalójából megtudtuk: 17 hall

gatóval indulnak, akik közölt vannak, 
akik Kárpátaljáról, Erdélyből és Fel
vidékről érkeztek A tanárok is fiata
lok. 3 0 -4 0 cv közöttiek. Van közöttük 
holland professzornő is, aki a tanítás 
érdekében  jól m egtanulta nyelvün
ket- A tanáruk felkészültsége európai 
színvonalú , h iszen  ném et, holland, 
svájci, am erikai egyetem eken gyara
p íto tták  tudásukat. ..Tudatában va
gyunk annak, hogy az európai népek 

közössegében élő. önm eghatáro
zásukat kereső, forrongó m a

gyar társadalom  szám ára ké
szítünk tel lelkipásztorokat, a 
harmadik évezredre" - m on

dotta a  dekán. Az ünnepi köz
gyűlésen a Kormány és Orbán 

Viktor m iniszterelnök szem élyes kö
szöntését N ém eth Z so lt á llam titkár 
adta át, hozzátéve: az újraindulás az 
egyház cs az ország gyógyulásának 
jele. „Történelm ének legszebb nap
jaiban a reform átus egyház m indig is 
gyógyító erőt jelentett ennek a  sokat 
szenvedett m agyar nem zetnek az 
életében. Legyen így ezután is” 
m ondotta a Pápai Reform átus Teoló
giai A kadém ia ünnepi tanévnyitóján 
Németh Zsolt állam titkár

bé-el

V á n d o r  V a g y o k

.  I Van dór vagyok nem ez a /  én hazám Az én atyáin egym diha-

p s i  ■■ i ; i p t  j -  -■  r - -  l
* 9  77 9  0 0  9  ♦  9
* . zj ba vái Ott ké szí te ti csodás be Ivet nekem hogy gyeimé-

. V : l  ,s ] P l  0  -  0
* H  3 -  J
. ke ve • le le gyen Mi|f itt leszek mint van dói

p  n , .  j  f i r : \ - _  1 1
iá-roiii u tani e told un i de lenn

Holtponton? 
Jónás 2,8

Non <Mik ingák, hinták gépi szerkezetek 
futhatnak holtpontra Honon lelkek r v v i -  
Ióitok, gyülekezetei, nemzetei, sőt egész 
történelmi korszakok is Ez a se ide se 
oda helyzete, a se hideg, se hév állapota, 
amikor közöny, tehetetlenség iil rá a lei- 
keire Ki ne tapasztalt volna mar ilyet'/

Jónás a i elhal gyomrában éli üt ezt. 
Urunk Jézus az isteni e> a démoni erők 
legádázabb ütközetében, a kereszten Így 
kiált Ári Istenem, én Istenem miért iutgv 
tál el engem ’ Turnus a marcangoló kétség 
mélypontján jelnyög Hiszek, Uram. légy 
segítségül az én hitetlenségemnek. Tétem  
tagadás holtpontján, a kakas kukorékolá
sára keservesen sima fakad. Saulus a ke
resztyén üIdözésre emelt kanldal egy üti le
zuhan lováról, s a napokig tartó vakság 
holtpontján éli meg az átformáló krisztusi 
irgalmat, mely valóságos pálfordulást 
okoz sorsában

T>e éppen a mélységben ragyoghat 
róni a kegyelem Gondviselő Atyánk 
ugyanis nem engedi kivonni fennhatósága 
alól az emherveszejtö melységeket Szere 
fele nem tűri el. hogy a holtpont legyen 
mindenek végpontjává. Jónással üzeni az 
ember leglchetetlenebb helyzetében sincs 
lehetetlenségre t lel ve Jónás a cet hal 
gyomrában él az egyetlen eséllyel. Behív
ja. bekönyörgt magához az l 'rat. Neked is 
van ennyi esélyed! Merd elhinni életed
nek mostam holt/k>ntja igazi fordulóponttá 
válhat, egy eddig ismeretlen, más, új élet 
kezdőpontjává lehet. Jónás [téldáju nyo
mán arra kérlek a bajokban szülessenek 
telkedben istenítő ó jajok, kegyelmébe ka
paszkodó imák Hiszen alant van az Urnák 
karitt övéivel, * közelebb van hozzád mint 
a saját bőröd Jónás, a  tenger túlereje lát 
tán az Ur Istenhez kiáltott, akinek teremtő 
szeretett és embermentő akarata megfé
kezheti mi több, javunkra fordíthatja az 
ellenséges természeti erőket, történelmi 
körülményeket, sót rosszakaróinkat is. Ezt 
() megteheti, mint mindeneknek Alkotója, s 
meg is teszt, mint gondviselő jo  Atyánk 
Azt várja Tóled. hogy sorsod jónási mély
ségében Hozzá kiálts. Öt hívd be magad
hoz Ekkor meg fogod tapasztalni hatal
mának szelíd erejét Csak annyit mondj bi
zalommal. amennyit a tengerbe süllyedő 
Péter mondott Uram, tarts meg engemet! 
Ez elég a többi már kegyelem...

I c c c n tani B. I..
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Számos szekta tudományos vagy szociá
lis egyesületek formájában tetszelegve 
közelíti meg gyanútlanul áldozatait F.z 
utóbbihoz sorolhatjuk a Krisna Tudatú 
Hívők '% -os. téli egytálételt osztó ukció- 
|át Budapest hajléktalanjainak. Sohase 
adjunk pénzt, adományt könyvekért „ne
mes célokra" mindaddig, amíg nem tud
juk biztosan, hogy azt milyen célokra, kik 
használják fel A modem szekták mögött 
hatalmas gazdasági vállalkozások Alinak 
A vagyon csúcsán a hatalmat cgy-cgy 
olyan „szent ember", guru vagy „messi
ás" tartja kezében, aki időnként imádtatja 
magát. Aknsnások a turizmusban is érde
keltté tették magukat Saját falujuk. 
Krisnavölgy, a Balatonhoz közeit So- 
mogyvámos határában húzódik 150 hek
táron. A területet Somogy vámos Önkor
mányzatától vásárolták, akik örömmel 
megkötötték az üzletel, bízván abban, 
hogy a biíifannkcnt és. indiai faluként is 
működő Krisnavölgy idegenforgalmi ne
vezetesség lesz. t s  lón A krisna telepü
lésről riportot mutatott be a Magyar Tele
vízió Helló Magyarország című turiszti
kai magazinja Szervezetüket nem v allás
ként. hanem mozgalomként mutatták be 
Céljuk bevezetni egy lelki kultúrát a nyu
gati világba. Amire erőfeszítéseiket ala
pozzák: a vedak es az indiai szent írások 
Knsnavölgybcn 90-cn cinek Fnnek fele 
családos, fele pedig szerzetes. A nyilatko
zó bakták, azaz Krisna tudatú szerzetesek 
közül jónéhányan polgári életükben egye
temisták voltak. Építészetet, matematikát, 
jogot és egyebeket tanultak. Most pedig 
bakták... Ursula Zöpfel asszony, a le* 
verklisem szektavédelnu központ vezető- 
le a krisnások tagtoborzást módszereit is
merteti elsősorban a polgári középosz
tály fiataljait veszik célba: közép- és tőis
kolásokat, egyetemi hallgatókat. Promi
nens személyisegeket próbálnak meg
nyerni, akik voltaképpen nem is tudjak, 
hogy milyen rendezvényre hívták meg 
őket. Leleményesen igénybe veszik a tö
megtájékoztatási eszközöket, és gyakrun 
különféle ismert szervezetek mögé bújva 
tevékenykednek Ellentétben az egyház
zal. ahova az ember szabad akaratából 
fordul, ők elmennek az emberért, és uzon- 
nal megpróbáljak befolyásolni

Vannak szekták, amelyek egyszerűen 
ártalmasak környezetükre, de támadást is 
intéznek ellene. 1995 március 20-án az

Am Sinrikjo (Legfőbb Igazság) szektu 
gáztámadást intézett az egyik tokiói met
róállomás ellen. A rendőrség elfogta a 
vallást csoport minisztereknek nevezett 
vezetőit, valamint 117 tagot A szekta tu
lajdonában levő épületekben ra/iát tartot
tak. ugyanis számos közvetett bizonyíték 
utalt arra. hogy telephelyeiken sann nevű 
idcggá/l állítottak elő. A Legfőbb Igaz
ság alapitója és első számú vallási veze
tője. Soko Aszahara továbbra i> szabadlá
bon van.

Fekete Péter .Je egyház és szektu című 
müvében rámutat arra. hogy „Tagadha
tatlan történelmi tenv. hogy a ma is 
exisztáló szektáink keletkezési ideje an
nak a racionalizmusnak, teológiai libera
lizmusnak a virágkora, mely mindenáron 
ésszeiűsítcm .lkána a misztikumot, és a 
vallás etikai vctűlctérc fordította igehinde- 
léseiben a figyelmei Az is megfigyelhető, 
hogy a szekták mindig abban az cgyhaz- 
lvan es gyülekezetben lépnek fel erőseb
ben. amelynek igehirdetésében és gyüle
kezeti tevékenységében Hányadává vált a 
racionalizmus S ha ezekben Isten Lelke 
a János 3.8 szerint mégis életet, lelki eb 
redest támaszt, akkor az egyházban kicle- 
gítctlenúl maradt lelkek éhségük és szom
júságuk elfojthatatlan kínjában először az 
egyház hivatalosait, a lelkileg halott. 
mozdlthaUUlannak látszó gyülekezetét, 
majd a történelmi egyházat utáljak meg és 
mennek a szektákba és evangéliumi gyu 
lekczcickbe."

Fábián Tibor
<A KiralyhugómelUkt A!<•/. Egyhorke- 

rídet HAHA VClS /,0  e lapjából>

« . . -  1 1

A presbiteri füzetekről

Mcgielent a Presbiteri ITizetek egyesített 
9  10 II. luzctc. amely a közösségtetvm- 
lésrőt, közösségápoláxrót szól. A bibliait- 
m enti fejezet ez alkalommal a választott 
nép honfoglalásáról és a bírák koráról, va
lamint az első királyokról szól. Az rgv 
hetztörtértéit fejezet az 1054-es egyházsza
kadással é> n szerzetesrendek kialakulásá
val foglalkozik. A  fihitiici t\ tutó lémül 
három, a Szentháromsággal foglalkozó 
Írás vezeti be Rövid Írások foglalkoznak 
a lelkipásztorok közösségével, a btblia-

orak közösségével, valamint a gy ülekezet 
belső magjának biblikus küldetésével A 
kó/össégépilé* cgy-egy gyakorlati kérdé
sét dolgozzák fel a következő írások: a 
vak és gycngénlátó gyülekezeti tagok kö
zötti szolgálat, a börtönből szabadultak 
közösségbe vezetése, a szenvedélybete
gekkel való foglalkozás, az iratterjesztés 
es az „:i|tónullás" szolgálata. A füzet vé
gén fel vannak sorolva az eddig megjelent 
füzetek is Ezt azért közöljük, mert több 
füzet már kifogyott, vagy igen kevés pcl- 
danyszámban van meg. Ezért, ha igény 
van rá, újra nyomatjuk azokat, amelyekre 
igény van Kérjük tchai Testvéreinket, 
hogy gyülekezetenként, vagy egyházme
gyénként, de ha másként nem megy. akár 
egyénileg is jelezzék nekünk hogy mely 
füzetekből igényeinek és hány daraboL 
Kérjük, hugv igényeiket legkésőbb no 
M?mher 30 ig juttassák el Szövetségünk
ig- Budapest. IX. Ráday utca 28. I 105.

I)r. .Indák Endre és dr. Rimák Pál

á K Ö S Z Ö N T Ő

A Szent László Napok rendezvénysoro
zat keretében idén ismét György István 
polgármester adta át a megtisztelő ki
tüntetéseket a Pafakylian tarto tt ha
gyományőrző ünnepségen.

így a kerület köztiszteletben álló sze
mélyiségei közül hatan részesültek Kő
bányáé rt-dij elismerésben. Ezt a Szer- 
vátius Tibor szobrászművész Szent 
I ávzló-emlckplakettjél l'app Mlmos is 
megkapta.

Szövetségünk és lapunk nevében is 
szeretettel gratulálunk!
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SZÖVETSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
Július

28. e> augusztus (í között folyt le u 
Szövetség ..Legszebb templom- 
keit ill. temetőkért” pályázatá
nak első szemléje a főtitkár és 
Renctlek Károly testvérünk rész
vételével.

Uiguvitus

8. Erdőhorvátiban a zempléni egy
házmegye tartott presbiteri konfe
renciát. amelyen dr Botokéi 
G'uAj/íh; n Zsinat lelkcszi elnöke 
is előadást tartott. A konferenciát 
a Szövetség elnöke nyitotta meg.

12. a Magyar Református Egyházak
tanácskozó Zsinatának ülésen az

12
13.

22.

24.

elnök vett reszt, és mint a Presbi
teri Bizottság elnöke, beszámolt a 
bizottság munkájáról.

u Magyar Reformátusok Világ
szövetségének budapesti ülésén 
az elnök vett részt.

Felsőnyéken n tolnai egyházme
gye tartott presbiteri konferenciát, 
amelyen az elnök részt vett és elő
adást tartott

Utolsó útjára kísértük a kispesti új 
temetőben Vándor Gyula missziói 
titkár testvérünket. Ravatalára ko
szorút helyeztünk A temetésen az 
elnökségen kívül számos területi 
szervezetünk és tagunk részt vett.

26.

30.

31-

—4.

kezünk meg.

a balatonszárszói egyetemista cs 
főiskolás konferenciát a főtitkár 
látogatta meg

Alcsútdobozon a vértesaljai egy
házmegye presbiteri konferenciá
ja volt, amelyen resztvett és fel
szólalt az elnök is.

Szeptember
közön volt a hagyományos tahi 
országos presbiteri konferencia, 
amelyről külön cikkben számo
lunk be.

14-én Az e/évi 5. szám lapzártája szer
kesztőbizottsági ülés keretében.

Tisztelt Presbitert Szövetség’

A Tahiban tartott presbiteri találkozón 
volt egy hozzászólásom, mely a hollund 
atyafi által feltett kérdések közül az 
utolsóra reagált. Ralin Tilxir atyámfia 
kén meg. hogy válaszoljak rá. az akxon 
választ átdolgoztam néhány helyen, ha 
méltónak tartják, kérem közöljék a 
Presbiter c. újságban A kérdést szósze- 
tint nem tudom idézni, de ha szükséges 
az értelmezéshez, akkor elébe lehet he
lyezni

Az egyházatyák, a reformátorok 
köztük Kálvin az Ige alapján fogal
mazták meg a hitvallásukat és az egy
ház ismérveit. Hiszem, hogy ezeket a fi
atalsággal is meg kell ismertetni cs cl 
lehet várni tőlünk -, hogy ne csak is
merjük. de meg is valljuk.

Mindeközben figyelembe kell ven
ni, hogy a fiatalság a „maga útján” 
akar járni, meg akar mindent újítani és 
nem szereti azokat a dolgokat, amelye
ket rá akarnak erőltetni, netán tőle ide 
gén, ismeretlen dolgokat v árnak el tő
le. Erre még hozzájön, hogy a mai vi
lág a régies, hagyom ányos énekeket 
elveti Ezek tudatában szükséges, hogy 
hittanórákon, ifjúsági órákon irányí

tottan ugyan . de a fiatalok maguk jöj
jenek rá a bibliai, rctörm áton igazsá
gokra. persze ez csak úgy megy, ha 
szembesítjük őket a  rcformátori tanítá
sokkal.

Mint sok mást. a hitvallásainkat, ta
nításainkat újra a gyülekezet kincseivé 
kell tennünk.

Csak akkor van értelme, hogy a kon
firmáción megváltják hitüket és pl. az 
egyház ismérveit ha nem csak elvár
juk. hogy ezeket ismerjék megváltják 
és ezek szerint éljenek a fiatalok, de a 
gyülekezet is tudja, vallja és a gyüleke
zet eletet is befolyásolja

Legyünk a fiatalokkal szemben „ra
dikálisabb újítók" mivel kevésbé 
megterhelt egy fiatal a szokásuktól, a 
helytelen gyakorlattól, ne neveljük bele 
fiataljainkat azokba a szokásokba, gon
dolkodásmódba, amelyek az Ige mérle
gén nem allnak meg Adjunk meg es 
várjunk el mindent a fiataloktól (is), 
amely lehetővé teszi, hogy a felnövekvő 
nemzedék az Ige és a reformátorok tala
ján állhassanak

Szükséges és jó  dolog, hogy amit a 
különböző presbiteri találkozón, konfe
rencián a résztvevők hallanak és tanul
nak az ne csak a jegyzetekben legyen

megörökítve, hanem át is adják, adhas
sák gyulekezclúknek. A gyülekezetek, 
presbitériumok, lelkipásztorok adjanak 
alkalmat arra. hogy a  találkozón reszt- 
vevők átadják a szerzett ismereteket, 
hallottakat és engedjek, hogy ezek áldá
sai. gyümölcsei kibontakozhassanak a 
gyülekezet életében

Bába Károly

Megjelent
Szabó Imre 

A bűnösök barátja

A szerző i közelmúltban es régebben 
elhangzott igehirdetéseit rendezte egy 

kötetbe úgy. hogy 
az 52 prédikáció felöleli az egész 

egyházi évet

Ára: 480. Ft

Megrendelhető: ParaklclOS Keresz
tyen Könyvcsomag Szolgálat 

6100 K iskunfélegyháza. 
Wesselényi u. 7.
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Pályázat
A Magyar Relörmirus Presbiteri Szövetség a szabadságharc 150 évfordulója 
alkalmából pályázatot hirdet

A reform átus egyház tagjai 
a szabadságharcban

cimmcl 15-23 éves magyar fefomiátus fiatalok számira.

A pályázatra olyan dolgozatokat lehet benyújtani, amelyek cgy-egv gyüleke
zet. vagy annak tagjaira vonatkozó, u szabadságharccal Összefüggő adatokat, 
emlékeket dolgoz fel. Ilyenek lehetnek például: olyan lelkipásztorok, presbite
rek. cgybáztagok élete, a szabadságharcban betöltött szerepe, akik cgy-cgy he
lyi gyülekezetben is tevékenyek voltak: a gyülekezet szabadságharc alatti vugy 
a megtorlás ideiéből származó határozatai, esetleg a presbiteri jegyzőkönyvek 
alapján; n gyülekezet veszteséget a temetési anyakönyvek feldolgozásával he
lyi emléktáblák, megemlékezések feldolgozása stb.

Apályázat terjedelme legfeljebb 15 gépelt, vagy számítógéppel írt oldal le 
hct. I l/2-cs sortávolsággal.

A pályázat jeligés, vagyis a pályázati borítékra a postai címzésen kívül ~ 
csak az: szabad ráírni, hogy „A RLFORMÁTUS EGYHÁZ TAGJAI A SZA 
BADSÁGI1ARCUAN PÁLYA/AT", de feladót (mi nem szabad, csak jeligét. A 
pályázatot tartalmazó borítékban viszont el kell helyezni egy kisebh zárt boríté
kot. amelybe n pályázó nevet, címét, születési adatait (születési hely. és. hó. 
nap) tartalmazó írást kell tenni A zárt borítékra is ni kell Imi a jeligét.

A pályázatokat 1999. ja n u á r  30-ig l eli eljuttatni u Picsbttcn Szövetség el
mére: 1092 Budapest, Ráday utca 2 8 .1 cm. 105.

A :  elbírálás határideje. 1999. márviun 15.
A pályázat díjazása I díj 20 000 Ft

II. díj 10 00(1 Ft
III. díj 15 000 Ft

A bírálóbizottság fenntartja magúnak a jogot, hogy valamely dijat ne adja ki. 
ill. dijakat összevonjon.

Budapest, 1998. szeptember 15,

-I Magyar Református Presbiteri 
Szövetség

y  presbttéfT
.i Mjgy.it RetOmvtlui l'n-ítiiUrri S/óvt-*.itíg li.v.iUlo'. időszak i L a if ts i 'y j

Mry.|c-k’nl« C l évben  h.tl alkjlim m i.il A tai-rkt-.zt<Viíznitiay, i.ijj;.ii 0> Bodr.Uy fTéza
t v  K’Uxll A.svtvtnrf /fc-gvi Zinf.it Itr.,>r, Pjpyi VImiit [v jtv lr.. f t u j ü j  W w -yU U ll t is /M .  
VWnier Sdti.i. íz e i t  észté, Ht-tiZy feli-VK CisA k Bj II.i  fitvx- S m la v N U n :  Masjvar
tu.-lomi.itosPnablleri Szó.ttu-u irodája, 109.' Rarity u 20. M i m i  ílfl-OZWi A U ju
áru i ( im ifi iia ttun  v a n  Ifk-innon is megit’K k'IM íV  Az egyéni ekVfiiKtéü díj bollcildrr évi 
ló i) 11 küllőidre i.i velünk li.il.inn c ivágokbal 'MM* fi. tu i .y i .i . « . 1  lengcn-izól ovii < 1 v.v- 
ljaih .1 I >$. A /t-lrtfi/i 'lr ti ili| i tt-kki n tiziílM Ö .Majjvai K-.-luim.ilui P m b ile n  S /ilv ils tg ' 
B uiljp .-I. ■fiui,/ l v i v i  i! h e ti/rlh e tá  V í '. t - tu y u r .  IroiUiáhan i j / s í r J  íVvmi.iirJOl s/o>g,\ls, 
jdofiunyjiikal A k a vo n e ttr í  íryjítyrJr j  K aiptH /ivvánri ■.-.Giroiu- en iW t-ze fo  i* yeeOiüc- 
nooxU n esebeo!  Kc-szúll a C fillA .iTypopitsi nyom dában, frluliSi vezet <fc fa rka i Jsv iciné; 
Ké/iialut r«-i-i n i/u n k  ni.-,; 1 -. r»-m Lobiunk viv./a pé'-dány J v  |>0,- H

ő szi alázat
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á f á i
lehajtott fejjelrokkant 
napraforgói

földre Borulva tűnődik a fű. 
Különös, mély alazat 
arad a tájóöf, 
azok afazata, 
k jim e jjte tté ia  tó fű i 
telhetőt,
s rrie/jrokkantaiBele, 
de ez az őszi verófény ö v e i 
meg a helytállás Boldogsága is.

ffüíe La jo s

«•— —  - 1 » ■  ■

Felhívás szövetségünk 
tagjaihoz és előfizetőinkhez!
Az. elmúlt években szeptemberben átte
kintettük nyilvántartásainkat és levéllel 
kerestük fel azokat, akik nyilvántartá
saink szerint ezévben. esetleg mar az 
elmúlt évben sem fizették be tagdíjukat, 
előfizetési dijukat. Mivel nyilvántartása
inkba kisebb Inhák néha becsúszhattak, 
így voltak, akiket ez a levél megbántom 
Ezt elkerülendő, valamint azért, mert 
ezév elején igyekeztünk nyilvántartása
inkat tagjainkkal. előfizetőinkkel egyez
tetni ezévben nem alkalmazzuk u koráb
bi évek gyakorlatit. Tekintettel arra. 
hogy közgyűlési határozat van arra. 
hogy aki két évig nem fizeti tagdíját, azt 
kilépettnek kell tekinteni. Így kórjuk tag
jainkat és olvasóinkat, hogy a lapba tett 
csekk felhasználásával pótolják esetle
ges elmaradásaikat. Hu ilyen elmaradás 
nincsen, akkor gondosságukul külön is 
köszönjük. Az 1997. cvi tagdíj 500 Ft, a 
Presbiter előfizetési dija 300 Ft, vagyis 
együtt $00 Ft volt. az 1998. évi tagdíj 
540 Ft cs a Presbiter előfizetési dija 3f*0 
Ft, vagyis együtt 900 Ft.

.4 Szerkesztőbizottság


