
XX. évfolyam 1. szám BUDAPEST 2011. január-február

A MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG LAPJA

PRESBITER
„NEKEM AZ ÉLET KRISZTUS” (Fil 1,21)

Negyvenegy
prédikátor
(14. oldal)

Református
jelen-jövô
(7–10. oldal)

Reggeltôl estig
Hadd kezdjem el imádsággal
minden reggel napomat.
Hadd készüljek imádsággal
arra, amit tartogat.
Imádságban kérjek erôt,
ha szolgálatba vezetsz,
imádkozva induljak a
testvérhez, akit szeretsz.
Imádkozva leljek jó szót,
más sebére balzsamot.
Hadd gyôzzek le imádkozva
kételyt, hajszát, haragot!
És ha este imádkozva,
munkámat bevégezem,
imádkozva érintse meg
ruhád szegélyét a kezem!

Albert Bartsch után németbôl
Túrmezei Erzsébet

Krisztusért követségben
A Magyarországi Református Egyház Zsinata lelkészi elnökének köszöntôje

A Magyarországi Református Egyház 2011. évi bibliai vezérigéje, Krisztusért követségben, nemcsak az egyház tevékenységének a köz-
ponti üzenetét hordozza, hanem az egyház megjelenésének a módját is kijelöli. Egyházunk nem magának követel központi helyet, hanem a
krisztusi követség szerepét vállalja fel és képviseli mindenkor. Gyülekezetben és intézményben, az egyházon belül és a szélesebb társadalomban,
lelkipásztorok és presbiterek szolgálatában, vagy éppen az írott sajtóban ennek a rendezô elvnek kell érvényesülnie. A Presbiteri Szövetség
kiadványa, a Presbiter is ezzel a célkitûzéssel jelenik meg immár húsz éve. Igemagyarázatokkal és tanulmányokkal, egyházi és közéleti szol-
gálatokról szóló híradással az újság mindenekelôtt a gyülekezetek presbitereit kívánja megszólítani és formálni a Krisztus követségében való
fáradozásukban. Ez a célkitûzés nem alaptalan, ugyanis a tanítói, nevelôi vagy éppen a tudósítói szolgálat hosszú távon a presbiterek hatékony
gyülekezeti munkára való felkészítését célozza meg, akikben a lelkipásztorok egyszerre nyernek felelôsségteljes tisztségviselôket és elkötelezett
önkéntes munkatársakat. Az újság eme szolgálata a gyülekezetépítés minden területén érvényesülô szolgatársi együttmûködés érdekében, a pres-
biterválasztás évében kiemelten is fontos, vagyis az elvi hozzájárulás és gyakorlati útmutatás ahhoz, hogy református egyházunk hiteles Krisz-
tus követségében járó tisztségviselôkkel erôsödjön meg. Ezzel a reménységgel kívánom Isten áldását a Presbiter újság szerkesztôségének és
minden olvasójának. 

DDrr..  BBööllccsskkeeii  GGuusszzttáávv püspök

Az új esztendôben Isten kijelentésének elsô
üzenete így hangzik felénk: „A régiek el-
múltak.” Az óévvel leteltek a visszatekintô
számvetés napjai, már csak emlékezetük ma-
radt. A bibliai idézetben azonban többrôl és
másról is szó van. Hogy megértsük és értsük
az Igét, ahhoz arra a kérdésre kell igeszerû-
en válaszolnunk, hogy mit értsünk a „régiek”
kifejezés alatt.

Mindenekelôtt azt, hogy Krisztusban és
Ôáltala az ember számára egészen új hely-
zet állt elô, új lehetôségek tárultak fel. A bû-
nös, a sokat vétô, vagyis vétkezô ember elôtt

felragyog a megbocsátó, „megengesztelô Is-
ten valósága”. Krisztusban az ember számá-
ra lehetôség nyílt feladni az Isten ellen ví-
vott végletes harcot, a régi magatartást. Ám
e bûnös harc feladása nem vereséget, hanem
ellenkezôleg, gyôzelmet jelent. Nem va-
gyunk többé tehetetlen kiszolgáltatottjai a
gonosznak, a törvénynél is erôsebb Úr kezé-
ben vagyunk. Ez teljesen új helyzet, s a jövô
embere számára is az lesz, ha felismeri. Ez
igazán biztató atyai üzenet. Testvéreim, ba-
rátaim, elôttünk az új esztendô. Távlatosan
gondolkozva átlagban évente 365, 366 nap.

„...Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme:
új jött létre” (2Kor 5,17)

„...De új eget és új földet várunk az ô ígérete szerint,
amelyben igazság lakik” (2Pt 3,13)
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Szent
összegyülekezés

A református bibliaolvasó kalauz az elmúlt
hónapban Mózes 3. könyvén – a léviták
könyvén – vezetett végig. A 23. részben az
ünnepek felsorolását találjuk, ahol újra-meg-
újra szemünkbe ötlik a „szent összegyüleke-
zés” kifejezés – összesen tízszer ebben az
egy fejezetben.

Hat nap szorgalmas munka után, melyben
kik-ki végezte a foglalkozásához tartozó te-
vékenységét, a hetedik napon felkerekedtek
a családok együtt, feleséggel, gyermekekkel,
és még a szolgálók is velük mentek a szent
összegyülekezésre.

Elgondolkodtam azon, vajon miért men-
tek? Talán egy képzett igehirdetô szónoki
remekmûvét hallgatni? Vagy a szeretett is-
merôsökkel találkozni és beszélgetni? Eset-
leg azért, mert aki számít a közösségben, az
mind ott van? Vagy valami jó program lesz?
Lesz tea meg pogácsa és sütemény is? Nem
hiszem, hogy bármelyik ezek közül, vagy
esetleg más hasonló érv játszott volna szere-
pet. Egyszerûen azért mentek, mert „így be-
szélt Mózeshez az ÚR: Mondd meg Izráel
fiainak” – s ha az Úr akarata ez, akkor me-
gyünk. Megyünk Úr-Kaszdimból Kánaán
földjére, Egyiptomból az Ígéret Földjére, Ar-
tahsasztá király udvarából Jeruzsálembe a
templomot újjáépíteni, vagy Jeruzsálembôl
a Gázába vezetô útra, amely néptelen, meg
Saulhoz (aki üldözi az Egyházat) a damasz-
kuszi Egyenes utcába, vagy Bitinia helyett
Macedóniába, az európai kontinensre – ha
ez az Úr akarata.

És sok esetben az Úr akaratának engedel-
meskedôk csodákat éltek meg, élményekkel
gazdagodtak – sôt tejjel-mézzel folyó hazát
nyertek – de más esetben börtön, vizes cisz-
terna, tüzes kemence, egy híján negyven
botütés volt a „jutalom”, mégsem adták fel.

Manapság európaszerte, és hazánkban is
csökken a templomlátogatók száma. Vannak,
akik ennek okát a külsô körülményekben ke-
resik, és okolják az ateista politikai múltat, a
keleti vallások és az ezoterikus praktikák
térhódítását, a szórakozási lehetôségek gaz-
dag kínálatát, a heti fáradtság utáni pihenési
igényt, s még ki tudja mi mindent.

Aki számára viszont a Szentírás Isten ki-
jelentése – mint ahogy a választott népnek a
Mózes által közvetített isteni szó az volt –
annak elég ok a vasárnap megszentelésére
és a „szent összegyülekezésre” az, hogy

„Hat napon át dolgozz, és végezd mindenfé-
le munkádat! De a hetedik nap a te Istened-
nek, az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle
munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se le-
ányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod,
se a kapuidon belül tartózkodó jövevény”
(IV. parancsolat, 2Móz. 20,9-10).

Még az életüket a Biblia kijelentéséhez
igazító hívôk között is gyakori nézet az, hogy
nem fontos templomba járni, otthon is lehet
igét hallgatni kazettáról, vagy az internetrôl
– hisz ott még sokkal gazdagabb is a válasz-
ték – és jobban oda is lehet figyelni az otthon
csendjében, mint a gyülekezet közösségében,
ahol sok minden elvonhatja a figyelmet.

Valóban van helye a belsô szoba csendjé-
nek, de vajon miért rendelkezett mégis úgy
az Úr, hogy a nyugalom napján jöjjön össze
a gyülekezet közös istentiszteletre?

Bizonyára azért, mert a gyülekezet közös-
sége sokkal több, mint egy elôadáson részt-
vevô hallgatóság. A Szentírás a házasság-
hoz hasonlítja Isten és népe viszonyát. Az
Ószövetségben ez a szövetségi kapcsolat a
teljes választott népre vonatkozott, az Új-
szövetségben pedig Krisztus és az Egyház
viszonyára. Ugye nem kell bizonygatnom,
hogy a házassági közösség összehasonlítha-
tatlanul több, minthogy meghallgatom fel-
vételrôl párom üzenetét! Ha Ô hív találko-
zásra, akkor mindent félretéve megyek –
nem azért mert parancs, hanem azért, mert
Ô hív, aki szeret, és akit szeretek. De ez a
szent összegyülekezésre való hívás az egész
gyülekezet közösségének szól! Vajon örül-
ne-e a vôlegény, ha a menyasszony helyett
például csak öt ujj, vagy két szem jönne a
hívására?! Bizony nem. S belátható az is,
hogy egy-egy végtag, vagy szerv nem is
életképes az egész test nélkül. Egymásra is
szüksége van a tagoknak. Ha egy is hiányzik
közülük, sérül az egész.

A szent összegyülekezés minden nyuga-
lom-napján egyrészrôl Isten határozott igé-
nye, mert szeretne együtt lenni az övéivel –
viszont ugyanakkor gyülekezet tagjainak
meg létszükséglete. Olyan világosan adja ezt
elénk Pál apostol a Korinthusiakhoz írt elsô
levelében (1Kor 12,14-25): „Mert a test sem
egy tagból áll, hanem sokból... Isten szer-
kesztette így a testet egybe: az alacsonyabb
rendûnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne
legyen meghasonlás a testben, hanem köl-

Minden egyes nap ismétlôdô esélyt jelent
újszerûen látni, gondolkodni, tenni, tehát új-
szerûen élni. Az értelmetlen, önzô, távlat
nélküli élet kiábrándító látványa helyett min-
dent új színben és másnak látni. A Lélek ha-
talma által észrevenni, hogy az egész ember-
világ megváltott világ. Erre lehetôséget, al-
kalmat nyújt az új esztendô. Feladatunk:
tenni valamit azért, hogy amíg csak be nem
teljesedik, el nem érkezik ama nap, világunk
általunk is jobb, igazabb, igazságosabb le-
gyen. Hiszen ezután vágyakozunk, ezt sze-
retnénk elérni. Figyeljünk egymásra. Testvé-
reim, vigyázzunk, hogy senki közülünk az
„eltévedt juh” útjára ne lépjen, s ha ez mégis
megtörténne, ne legyünk közömbösek egy-
más iránt, nyújtsunk segítô kezet, hozzuk
vissza a nyájba, a közösségünkbe. Ez nem
könnyû, de teljesíthetô és nemes feladatunk.
Ne hagyjuk el egymást. Ne hagyjuk el ma-
gunkat se, ne adjuk fel a küzdelmet. Ha bár-
ki közülünk úgy érezné, hogy nincs több ere-
je, hogy mindig kedvezôtlenül alakulnak a
dolgok, semmi sem sikerül, ne váljon lemon-
dóvá. Járuljon lélekben az Úr elé, és mond-
ja el neki: Itt állok erôtlenül, fáradtan, seb-
zetten és csalódva. Uram, segíts! Ô segíteni
fog és megáld, ezt megígérte nekünk. Ez jö-
vônk igazi biztosítéka, minden baj, nyomo-
rúság és szorongatás ellenére.

Vigyázzunk, el ne fogyjunk, el ne prédál-
juk szép örökségünket, amelyet ôseink, hit-
valló eleink hagytak ránk, hanem ôrizzük és
gyarapítsuk. Szívbôl kívánok mindenkinek
áldást, békességet, boldogabb, jobb új évet.

Dr. Erdélyi Géza
ny. felvidéki püspök

Kálvin a böjtrôl
A szent és törvényes böjtnek három célja
van. Mert vagy azért élünk azzal, hogy a
testet sanyargassuk és megzabolázzuk,
hogy ne szilajkodjék. Vagy azért, hogy a
könyörgésekre és szent elmélkedésekre
jobban el legyünk készülve. Vagy azért,
hogy bizonysága legyen Isten színe elôtt
való megalázkodásunknak, midôn bûnös
voltunkat Ôelôtte akarjuk megvallani. Az
elsô célnak nincs mindenkor helye a nyil-
vános böjtölésben, mivel nem minden test-
nek egyforma a szervezete, egyforma az
egészsége. Ez a magánböjtöléshez illik.
A második mindkettôvel közös, mert az
imádságokra való ilyenfajta elôkészületre
szüksége van úgy az egyetemes egyház-
nak, mint külön minden egyes hívônek. A
harmadikra is hasonlóképpen. Mert néha
megtörténik, hogy Isten háborúval, vagy
döghalállal, vagy valamilyen csapással
sújt egy nemzetet. Szükséges, hogy ilyen-
kor az egész nép vádolja magát és vallja
meg bûnösségét. (Inst IV 12.16).
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csönösen gondoskodjanak egymásról a ta-
gok.” – közben pedig arról tanít minket az
apostol, hogy minden tagnak sajátságos sze-
repe van a testben, és mindegyik fontos a
maga helyén.

Kedves Presbiter testvérem! Ha látogatni
mész, vagy a templomba hívogatsz elmara-
dozó egyháztagokat, ne feledd átadni Isten
üzenetét: „a hetedik napon teljes nyugalom
legyen szent összegyülekezéssel”!

Dr. Viczián Miklós

J. H. Lennox könyvének ismertetése
Lennox könyvének utolsó harmadát a genetikai
kód, vagyis az élôlényekben lévô információ
témájának szenteli.

Tapasztalati tény, hogy a búza magjából bú-
za nô ki; az elefánt-mama csakis elefántot szül,
s az ember utóda is ember lesz...

A XX. század egyik nagy felfedezése, hogy
megtalálta az emberi tudomány ennek magya-
rázatát. Kiderült, hogy az utódok olyan geneti-
kai kódok alapján fejlôdnek, melyeket pontos,
részletes tervutasításnak is nevezhetnénk! Ezt
a kódot az élôlények sejtjeiben lévô DNS (de-
zoxiribonukleinsav) molekulák tartalmazzák.
Az új egyed kifejlôdéséhez szükséges infor-
mációkat ezek mind tartalmazzák! Lennox ala-
posan elemzi, részletezi a DNS-ekben leírt in-

formációk tartalmát, megjelenési formáját, s így
vezeti rá olvasóját annak felismerésére, meg-
értésére, hogy ilyen információk csak magas-
rendû értelemmel rendelkezô Tervezôtôl szár-
mazhatnak. Bizonyítja ezután egy bizonyos
Dawkins nevû materialista tudós elméletének
tarthatatlanságát; ez az illetô ui. megpróbált
egy olyan modellt kidolgozni, mely szerint irá-
nyítatlan, véletlen folyamatok is létrehozhat-
nák a genetikai kódokat...

Könyve végén a szerzô leszögezi mondani-
valója lényegét: „...a tudomány egyáltalán nem
temette el Istent: a tudomány eredményei Isten
létezésére utalnak...” – akárhogyan ragaszkod-
nak is elôfeltevéseikhez a materialisták!

Kövespataki László

NYITOTT SZEMMEL
Hit és tudomány IV.

Apropó
Ébressze reményét az emberi nem,
és ismerje fel a maga természetét!

Lássa meg, milyen kiemelkedô helyet
kapott Isten mûveiben!

Augustinus: A keresztyén küzdelem XI/12

Megítélésem szerint a teológiai irodalomban
kevés olyan buzdítással találkozunk, amely
nemcsak az emberhez szól, de az emberrôl is,
mégpedig pozitív elôjellel. A fönti idézetet ol-
vasva bizonyosan elmondhatjuk, egyet máris
találtunk, s olyat, amelynél elidôzve meglehe-
tôsen szokatlan, talán merész dogmatikai gon-
dolat részesei lehetünk. Mindenekelôtt látnunk

kell, hogy a kiemelt idézet nem az egyes em-
berrôl beszél, vagyis nem az emberi énrôl, és
annak vallási vagy erkölcsi értékeirôl, hanem
az emberi nemrôl, az emberrôl, mint Isten mû-
vei között megkülönböztetett alkotásról. Ezt a
fölértékelést fokozza Jézus, aki – mint Logosz
– az ember testének fölöltésében nem csupán
megalázta magát, de egyúttal kifejezésre jut-
tatta, mintegy bemutatta üdvözítô munkájának
tárgyát, valamint kijelölte a teremtett ember
mennyei helyét, ugyanis ahogy helyet készített
önmagában az ember számára, úgy készít ne-
künk helyet az Atyánál. És ez az emberi nem-
mel szemben gyakorolt általános kegyelem kü-
lönös formája! Isten nemcsak az egyes embert
üdvözíti, hanem magát az emberi nemet is új-
raalkotja. Isten ezzel a gesztussal a teremtést,
különösen az ember teremtését erôsíti meg. Ez
teszi az embert a teremtésben, illetve a terem-
tett világban megkülönböztetetté, amely nélkül
a lelki újjáteremtés, de még annak igénye sem
létezne. És ebbôl valóban élô reménység fakad.
Reménység, amely az imágó Dei ember terem-
tettségébôl eredô természetének, és kiemelkedô
helyének ismeretébôl táplálkozik. Isten meg-
erôsít abban a tudatban, hogy én, mint az em-
beri nem egyik méltatlan tagja, megkülönböz-
tetett helyzetembôl adódóan, váltságmûvének
tárgya és eszköze lehetek. Ugyanakkor soha-
sem szabad elfelejteni, hogy ezt a különös hely-
zetet az ember kapta, ez a teremtésben adott
ráadás, megelôlegezett kegyelmi ajándék,
amely alázatra int. Ez az alázat azonban nem
kicsinnyé teszi az embert, sôt, fölértékelôdésé-
ben fölszabadultabbá, de egyúttal hálásabbá is
válik, mint aki fölismerte Istentôl kapott ki
nem érdemelt kiemelkedô helyét.

Apostagi Zoltán

Ima a Holdon

Uram, ha megszólítalak, tudom, az elsô kér-
désed hozzám: Szükséged van rám? S mind-
járt válaszolsz: Itt vagyok! Nem láthatsz
meg, de én vagyok a fény, amelyben mindent
látsz. Nem hallasz, s mégis kezed ereje va-
gyok, cselekszem akkor is, ha nem ismered
útjaimat. És alkotok akkor is, ha mûvemet
nem ismered. (J. Irwin, 1971)

KÖSZÖNET ÉS KÉRÉS
Szövetségünk ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik 2009. évi személyi jövedelem-
adójuk 1%-ával Szövetségünket támogatták. Ez 2010-ben több, mint 146 000 Ft bevételt je-
lentett Szövetségünknek, melyet a tagjainknak kiküldött levelek és a PRESBITER posta-
költségeire használtunk fel. Kérjük kedves testvérünket, hogy – amennyiben 2011-ben lesz
adófizetési kötelezettsége – az adóbevallással együtt kitöltendô rendelkezô nyilatkozaton –
a társadalmi szervezetek számára felajánlható 1% sorába – írja be:

„A kedvezményezett neve:
MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG

A kedvezményezett adószáma: 19675039-1-43”

Egyúttal kérjük, hogy a másik, e célra rendelkezésre álló nyilatkozaton az egyházaknak fel-
ajánlható összeggel a MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ-at szíveskedjék
támogatni. A kedvezményezett technikai száma: 0066
Papír alapú bevallás esetén a borítékot ne felejtse el leragasztani és a leragasztásnál aláírni.
Mind magunk, mind egyházunk nevében ezen adományát is nagyon szépen köszönjük.
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Kivételes alkalom, hogy egyszerre két évfordulóra emlékezünk, s
mindkettô szorosan kapcsolódik folyóiratunk lapelôdjének, s a Pres-
biteri Szövetség elôdjének történetéhez: 125 évvel ezelôtt született
Csikesz Sándor, az Országos Református Presbiteri Szövetség elsô
fôtitkára, a Magyar Presbiter alapító fômunkatársa, lelkész, teoló-
gus egyetemi tanár, és 75 éve hunyt el Baltazár Dezsô tiszántúli re-
formátus püspök, a Presbiteri Szövetség alapító elnöke, lapelôdünk
elsô fôszerkesztôje.

A lapelôdünk írásaiból szemelvényeket közlô rovatunkban most
Baltazár Dezsôre (1871–1936) emlékezünk a szerkesztôség nekro-
lógjából idézve és részleteket közlünk Ravasz László rá emlékezô
prédikációjából. – Csikesz Sándorra a következô szám hasábjain kü-
lön is megemlékezünk.

„Baltazár Dezsô ôsrégi protestáns család sarja. Évszázadokkal
ezelôtt Magyarországra vándorolt francia családból Hajdúböször-
ményben született 1871-ben. Édesatyja Baltazár János, Hajdúböször-
mény város fômérnöke volt, édesanyja pedig Czeglédy Mária, Czeg-
lédy József hajdúszoboszlói birtokos leánya.” – A Magyar Presbiter
1936. évi októberi számában jelent meg az e sorokkal kezdôdô meg-
emlékezés az Országos Református Lelkészegyesület (1907) és az
Országos Református Presbiteri Szövetség (1926) életrehívójáról. A
lap szerkesztôsége a gyász mellett is „magasztalja a felséges Istent,
hogy a sorsdöntô 25 esztendôben ilyen pásztort és vigyázót adott az
ô megtisztított egyházának.” Baltazár Dezsô ugyanis 25 esztendeje
volt már a tiszántúli egyházkerület püspöke.

A mindig kitûnô tanuló 22 évesen tette le a lelkészképesítô vizs-
gát, majd tanárai ajánlására gróf Tisza István nevelôjeként Gesztre
került, a Tisza család birtokára. Tisza Lajossal 1896-1897-ben kül-
földön tartózkodott, a berlini és heidelbergi egyetem hallgatója volt.
A budapesti egyetemen 1897 végén jogi doktorátust szerzett. 1899-
ben vette feleségül U. Szabó Izabellát.

1911-ben választották meg a tiszántúli egyházkerület püspökévé,
„küldetésszerû szerepet töltött be a magyar református egyház életé-
ben.” Megszervezte a Kálvineumot, s „az egész egyházi élet területén
rendkívül erôs belmissziói munkát indított meg. Ennek a belmissziói
munkának köszönhetô fôleg, hogy hatalmas egyházkerületében a
kálvinista öntudat és együvétartozás érzése oly mértékben alakult
ki, hogy a háború után következô nemzeti katasztrófák idejében tar-
tó pillére lehetett a szétszaggatott egyházkerület magyarságának. A
háború alatt nemcsak egyházkerületét vezette, hanem önfeláldozóan
és minden kockázatot vállaló odaadással erôsítette és vigasztalta hí-
veit itt benn, és többszöri látogatásával kinn a harcvonalon is. Óriá-
si, döntô jelentôségû része van a debreceni egyetem létesítésében.”
– S tegyük hozzá, ô hívta meg Csikesz Sándor kiscsányoszrói lel-
készt is az egyetemre.

„A háború után minden erejével azon volt, hogy megmentse a
megmenthetô nemzeti értékeket. Természetes tehát, hogy üldözést
szenved úgy a forradalom, mint a kommunizmus alatt. Az ellenfor-
radalom ideje alatt pedig elfogulatlanságáért, krisztusi nemes ember-
szeretetéért és humanizmusáért veszik üldözôbe. 1922-ben reá várt
az a szerep, hogy a gyûlölség háborgó szenvedélyének gátat vessen,
és egy jobb jövô számára a végsô feldúlástól megkímélje a magyar
közéletet. Az ô felhívására alakítja meg a magyar közélet több egyé-
nisége a liberális blokkot és Baltazár fellépése oly eredményes,
hogy attól kezdve csillapodni látszanak az ellenforradalom hullám-
verései.”

A debreceni református kollégium megmentésére kétszer is, 1922-
ben és 1925-ben jár az Egyesült Államokban, összesen 40.000 dol-
lárt gyûjtött össze a kollégium számára. „1930-ban ismét nemzeti
misszióra vállalkozik, meglátogatja Anglia és Franciaország protes-
táns köreit, magát Rothermere lordot is, és eredményesen munkálja
a magyar revízió és a Magyarország iránti szimpátiák felkeltésének
ügyét.”

„Baltazár Dezsô egész életének súlypontja az alkotás és adminiszt-
rálás volt. Az ORLE, a Kálvineum, a debreceni egyetem, a lelkész-
képzôintézet, a protestáns hitelszövetkezet, a debreceni Kálvinisták
Templomegyesülete, a diakonisszaképzés a mérföldkövei annak a
hatalmas munkának, amelyet kifejtett azon a hatalmas tevékenysé-
gen kívül, melybôl mint konventi és zsinati elnöknek bôven kijutott
osztályrésze. A Konvent és a Zsinat mûködésében az ô vezérlô szel-
leme érvényesült és minden ülésen ô elnökölt.”

Dr. Kis Domokos Dánel

Két évforduló

A Bibliai kvíz
eredményhirdetése

Kedves Testvérek! Örömmel tapasztaltuk,
milyen sokan és kitartóan vettek részt a
Bibliai kvíz sorozat megfejtésében szám-
ról-számra a Kárpát-medencébôl. Úgy
gondoljuk, elérkezett az összegezés és az
eredményhirdetés ideje. Továbbra is ter-
vezünk új sorozatot, aminek más lesz a té-
mája és a felépítése, de szintén arra szol-
gál, hogy Bibliánk, s a Kijelentés ismere-
tében elmélyüljünk és gyarapodjunk. A
pontos helyezést következô lapszámunk-
ban tesszük közzé. Köszönettel és áldás-
kívánással: Dr. Békefy-Röhrig Klaudia lel-
késznô, a rovat szerkesztôje.

Gondolat-tár
Áldottak azok, akiknek nincs mondaniva-
lójuk – mégis befogják a szájukat! (Oscar
Wilde)

Istenre szorulni – ez az ember legnagyobb
tökéletessége. (Augustinus)

A tudomány vallás nélkül – béna. A vallás
tudomány nélkül – vak. (Albert Einstein)

A világnak nem az a nagy szerencsétlen-
sége, hogy sokan vannak az istentelenek,
hanem az, hogy középszerû keresztyének
vagyunk. (Georges Bernanos)
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„Fluctuat nec mergitur” olvashatjuk Párizs
címerében. A kép háborgó tengeren járó ha-
jót idéz, ami célja felé halad. Szó szerinti
fordításban: „Hánykolódik, de nem süllyed
el!” Honnan és miért került e mondat Párizs
címerképébe? Az ôsi keresztyén európai vá-
ros Jézus és tanítványai esetére utal a Gali-
leai-tavon? Vagy arra utal, hogy a római kor
elôtti idôkre visszanyúló történelme során
barbárok megszámlálhatatlan hada ostromol-
ta? A legújabb idôkben az Egyházak Világ-
tanácsa is címerébe foglalta a tengeren hala-
dó hajót. Tulajdonképpen minden keresztyén
hívô alkalmazhatja saját életére. Református
lelkésznek ez a kommunizmus idôszakában
éppen hogy „mesterségének címere” lehetett
volna. Vass József és többszáz társa úgy és
akkor indult küldetése teljesítésére, amikor
a tengeren toronymagasságig csaptak a hul-
lámok...

1910. december 31-én született a csehszlo-
vák területen lévô Kaposkelecsényben. (Bu-
dapestrôl nézve a vár magasságában.) Gim-
náziumi tanulmányait Beregszászon folytat-
ta, a teológiát pedig a rövid életû, de nagyon
fontos szerepet betöltô losonci akadémián
végezte. Ez volt a Felvidéken az egyetlen
magyar fôiskola. S ezt az állam soha el nem
ismerte. Kisebbségi sorsban a legszélsôsé-
gesebb körülmények közötti helytállásra ké-
szítette fel növendékeit Sörös Béla püspök
és tanártársai. (Közülük többen börtönt is
megjártak, sôt, Narancsik Imre GULÁG-fo-
golyként a Kurili-szigetek felé a Bajkál-tó
melletti Irkutszkban meghalt!)

Segédlelkészi idejét Técsôn és Nagydob-
ronyban abszolválta. Elsô gyülekezeti szol-
gálati helye Csetfalva. Técsôi principálisa –
aki apósa is lett – 1944-ben vakbélgyulla-
dásban váratlanul meghalt. Ô a bezárásra
ítélt felvidéki magyar református kisiskolák
nagy hatású és kemény védelmezôje. (Fel-
tehetô, hogy ha megéri a szovjet uralmat, ô
is Narancsik Imre vagy Magyar Jenô sorsá-
ra jut...) Vass József tehát 1944 nyarán lett
técsôi lelkész. Az elsô úrvacsorai istentisz-
teletet légiriadó szakította félbe. A Vörös
Hadsereg megérkeztével betiltották a hittan-
oktatást, a konfirmációt. A keresztelés is til-
tott ügy lett.

Técsôrôl tudni kell, hogy stratégiailag fon-
tos hely. Már a középkorban a koronaváro-

sok egyike. (Biztosította az aranynál is érté-
kesebb sószállítmányokat.) Színmagyar Ti-
sza-parti város, ahol híd vezet Máramaros-
szigetre. 1950. január 4-e a szovjet alkotmány
napja. E napon meghalt az egyik presbiter.
A helyi hagyomány szerint a harangozó ki-
tûzte a templomtoronyba a fekete lobogót.
A kommunista vezetôség ezt úgy értelmez-
te, hogy a pap lázít a szovjet alkotmány el-
len. Január 7-én már le is tartóztatták. A
szovjet hatalom ellenségének minôsítették,
ami fôbelövéssel jár együtt. Nagy nehezen
tisztázta magát. Mivel a lelkészt mindenkép-
pen el akarták távolítani, tíz évvel korábbra
datált vádakat hoztak fel ellene. Megvádol-
ták, hogy a Szovjetunió ellen harcoló finn
hadseregbe toborzott önkénteseket. 1939-ben
díszkapuval fogadta (még Técsôn sem volt!)
a magyar hadsereget. Az ungvári Beszpeka
a legsúlyosabb ítéletet szánta neki. A bíróság
„csak” 25 évi GULÁG-tábori kényszermun-
kára ítélte. Elôször az Uralon túli Petropav-
lovszk egyik táborába hurcolták erdôirtásra,
majd ezer kilométerrel tovább vitték Kara-
gandába. A diktátor Sztálin halála után 1956
augusztusában elbocsátották.

A többhetes vonatozás során megfáradt
lelkipásztort az állomáson többszáz fônyi re-
formátus tömeg fogadta. A mozdonyból ki-
hajoló gépész kérdezôsködött, melyik mi-
nisztert fogadják? Vass József ott folytatta,
ahol hat és fél évvel korábban abbahagyta.
Tiltás ellenére konfirmált, keresztelt, sôt, há-
rom másik gyülekezetet is ellátott, ahol nem
volt lelkész. Népszerûsége még a sátáni bi-
rodalom hatalmasságait is megfékezte. Ha-
lálakor, 1987-ben utoljára ismét kimutatták
foguk fehérjét, megtiltották, hogy a temp-

lomban ravatalozzák fel. Szovjet körülmé-
nyek között mégis gyôzött a népakarat! Két-
ezres tömeg vett részt temetésén. Plusz még
néhány tucat besúgó.

Vérbeli lelkigondozó volt. Nagy felelôs-
séget érzett az alkoholizmus rabjai iránt. (A
Szovjetunióban – ahol délre minden elvtárs
tántorgott – ez nagy kérdés.) „Szerzôdést
kötött” írásban, hogy ki mennyi ideig nem
iszik. Nemcsak gondosan ügyelt a szerzôdés
betartására, hanem biztató szóval, Igével,
imádsággal segített a családok nagy örömére.

Ne hagyjuk említetlen a técsôi nemzeti lo-
bogó híres történetét. Egyik oldalán angya-
los címer, a másik oldalán „Hazádnak ren-
dületlenül légy híve oh, magyar”. Elôször a
csehek elôl rejtegették, majd a szovjetek elôl.
A „konspiráció” oly tökéletes volt, hogy sen-
ki nem tudott a rejtekhelyrôl. Csak ketten.
Vass József és 18 éves sógora, a sárospataki
kollégium nagyreményû maturandusa. Ez
utóbbit szovjet határôrök agyonverték, és
még holttestét is eltüntették. Isaák Imrének
hívták, mint édesapját. Vass Józsefet pedig
deportálták. Halála után nyolc évvel, 1995.
november 3-án futótûzként terjedt a hír: meg-
van a zászló! Templomrenováláskor Forvald
Sándor és Révész Bálint presbiterek találták

meg a fedélszék tüzetes át-
vizsgálásakor. Cseh korszak-
ban Erdô Lajos presbiter rej-
tegette. Ô azonban a „malen-
kij robot” áldozata lett. (Ma
a lobogó méltán a templom
fôhelyére került.) Vass Jó-
zsef 2000-ben emléktáblát
kapott. Hûségének kései
„jutalma” a técsôi reformá-
tus líceum, az új rahói temp-
lom és az aknaszlatinai ima-
ház.

Dr. Papp Vilmos

XX. századi „gályarab”-prédikátorok
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„Megint beszélünk, s csak beszélünk,
A nyelv mozog, s a kéz pihen:
Azt akarják, hogy Magyarország
Inkább kofa, mint hôs legyen.” (Petôfi Sándor)

Mi a presbiter szerepe az istentiszteleteken? Miért nevezzük az istentisz-
teletet a presbiter munkamezejének? Az magától értetôdô, hogy a gyü-
lekezettel együtt résztvesz az istentiszteleten! A kérdés azonban az, hogy
mi a teendôje az istentiszteleten. Az természetes, hogy a lehetô legna-
gyobb lelkesedéssel énekel, imádkozik hittestvéreivel. Van ennél több?

Mindenekelôtt a hívogatás szolgálata. Számíthat arra, hogy a megél-
hetés gondjaival, rokoni látogatásokkal, betegségeivel, más elfoglaltsá-
gokkal mentegeti ki magát a megszólított. (Ô sem dologtalan, neki is van
rokonsága, az ô szervezetét sem kerülik el a bajok!) A mentegetôzések
sorát hallva nem torpan meg. Sôt! Éppen mert sok a gond, baj, elfoglalt-
ság, ismételten hív. Ez a megszólított érdeke. De nemcsak az övé. Csa-
ládjáé, falujáé, sôt az egész magyar népé! Az Uraknak Ura adott hat na-
pot, ô egyet kíván: Szenteld meg a vasárnapot!

Tanulmányok tömege jelent meg arról, hogy „mobiltársadalom”-má
lettünk. Folyamatosan költözködünk. Hol azért, mert nincs munkaalka-
lom, s valahol gyár épült. Hol a turistakedv csalogat más tájakra. Van,
aki valami elôl – néha önmaga elôl – menekül. Régen a templomban le-
ány örökölte anyja helyét. Ha férjhez ment, anyósa mellé ült. Legény –
megházasodván – átült a férfiak padjába. A presbiteri tisztség is rend-
szerint apáról fiúra szállt. Mindez megváltozott – fôleg városon. Ha va-
laki vidékrôl városba kerül, elôször nem is tudja, hol a templom. Ha ke-
resi, megtalálja. Belép a kapun. Azt sem tudja, hova szabad ülni...

Milyen fontos, hogy a presbitérium néhány tagja egyfajta „fogadóbi-
zottságot” alkot. Erre azonban jól fel kell készülni. Köszöntéssel, hely-
kínálással, énekeskönyv átnyújtásával azonnal otthonosan érzi magát a
jövevény. Azonban sem tolakodni, sem félszegen nézelôdni nem szabad.
A kapcsolatteremtés legyen egyszerû és természetes. Legjobb, ha a lel-
kipásztor készíti fel az arra alkalmas és vállalkozó presbitereket.

A lényeg, hogy ne alkalmi vállalkozók, az éppen ráérôk alkossák a „fo-
gadó bizottságot”. Állandó szolgálatként kell a munkát elvállalni. Egy idô
után megnyílnak a jövevény szívek, s akkor már örülnek, ha megmondhat-
ják nevüket, vagy mást, amit jónak látnak. A „fogadók” mindenesetre ne
azzal kezdjék az ismerkedést, hogy fizetett-e már egyházadót...?

Mindennél van azonban még fontosabb szolgálat is az istentisztelet
keretében. Ez a „lektor” szolgálata. Magyarul „felolvasó”. Ez a XIX.
század végéig magától értetôdô volt olyan vonatkozásban, hogy valaki
„diktálta” a zsoltárt. (Ezt soronként tették, s a gyülekezet soronként éne-
kelt. Felemelô volt ezt hallani a kárpátaljai énekeskönyv nélküli világban,
még a XX. század végén is!) Mi azonban a bibliai lekció (olvasmány)
felolvasására gondolunk. Magát az Úr Jézust is felkérték – s természe-
tesen másokat is –, hogy olvassa az Úr napja szentleckéjét. Ez nem az
egykori zsinagógai rabbi – ma gyülekezeti lelkész – tehermentesítését
szolgálta. A felolvasó mintegy a gyülekezet nevében adta a (szent) lec-
két a Biblia-magyarázónak. Szépen és jól olvasó presbiterek vállalják e
szolgálatot. Elôzô héten a lelkész közli velük a bibliai helyet. Otthon né-
hányszor fennhangon – egyedül – elolvassa. A templomban már szép
hangsúllyal, s fôleg szorongás nélkül fogja olvasni. Felemelô, fontos és
nagyhatású ez a szolgálat! A legôsibb hagyományok folytatása!

P. V.

A presbiter munkamezeje (3.)Az istentisztelet

Ezek az etikai-életviteli területek, olykor igen
kemény szavakkal és megrázó igei tanításokkal
kaptak intést, ítéletet és útmutatást. Dél-Ame-
rika egy külön tanulmánykötetben küldte el
prófétai erejû óvásait: a gazdagok és a szegé-
nyek világa az egyház keretén belül is jelen
van, és így nem mehetünk tovább. Az egyház
olykor öncélú, önmagával való végtelen fog-
lalkozásában, igényeiben, szervezeti és építési
befektetéseiben elemészti erôit – írják, míg a
világmisszió kiadásaira és szociális felelôssé-
geire alig marad. (Az európai egyházak össz-
költségvetésébôl is csak 1% jut világmisszióra,
ennek az összegnek a 80%-át is olyan terüle-
tekre fordítják és oda küldenek munkásokat,
ahol már szervezett egyházi élet van jelen, 20%
marad a frontvonalra.)

Mint ismeretes, az elsô ilyen jellegû nyitó
konferenciát 1974-ben Lausanne-ban (Svájc)
hívta össze Billy Graham, hogy felrázza a pro-
testáns keresztyénséget a világ evangelizálásá-
ra. Ekkor 3000 delegátust hívtak egybe.

A Lausanne mozgalom II. nagy konferenci-
ája Manilában volt 1989-ben (Fülöp szigetek
fôvárosa, 16 millió lakossal). Itt mintegy 5000-
en voltunk együtt, és Ázsia – elnyomatás és ül-
dözés alatt is növekvô – keresztyénsége kapott
megerôsítést. Meghatározó volt az indonézek
jelenléte is, ahol 40 év alatt 20-szorosára nôtt
a keresztyének száma, akik mind muszlim hát-

térbôl lettek keresztyénekké (2 millóból 40
millóra gyarapodtak).

Ez a mostani harmadik lausanne-i konferen-
cia nemcsak folytatása az elôbbieknek, de az
üzenetek és elkötelezôdések nagy gyûjtô, és be-
gyûjtô alkalma is volt. Évekkel korábban már
számtalan elôkészítô találkozót is szerveztek s
Cape Townban már valóban Korea, India, Kí-
na, Indonézia, Afrika volt a meghatározó. (An-
nak ellenére, hogy 300 kínai delegátust nem
engedtek kiutazni.) Maga Afrika úgy készült a
konferenciára, hogy egy nemzetközi evangéli-
zációs csoport 21 nagy evangélizáló hadjáratot
vezetett 13 afrikai országban. Helyi gyülekeze-
tek és egyének ezrei kaptak lelkigondozói fel-
készítést a megtértek gondozására. Az alkal-
makat (890 alkalom) 488 ezren látogatták, és
58 ezren tértek meg. És ez csak az elôkészület
volt. Nagy stadionokban folytak az imaalkal-
mak, könyörgések Isten Lelkéért. Külön köte-
tet kaptunk errôl. Dél-Afrika legjelentôsebb
út, vasút, hídépítô vállalkozója minden tiszta
bevételét felajánlotta Isten országa folyamatos
építésére, hosszú idôre.

De az igazán nagy hullámokat a 2010-es
edinborough-i (skóciai) konferencia jelentette,
ahol a 100 évvel korábbi, elsô nemzetközi
missziói konferenciára emlékezve gyûltek
össze az evangélium emberei (1910.). Ezt a
konferenciát még Mott János hívta egybe, aki

fáradozásaiban – akkori közlekedési viszonyok
között – ötször utazta körül a Földet és indított
el sok tízezernyi misszionáriust a szolgálatra.
Magyarországot is ismételten meglátogatta és
legelkötelezettebb magyar tanítványa az akkor
még ifjú Victor János lett, a Diák Világszövet-
ség magyar képviselôje. Továbbá a 2010-es to-
kiói ázsiai konferencia, amely szintén a világ
evangelizálását hirdette meg, – „még ebben a
nemzedékben!”. A megfáradt európai keresz-
tyénségért külön ima-alkalmat szerveztek To-
kióban. Ezt követôen, de még a dél-afrikai kon-
ferencia elôtt tartottak a dél-koreaiak egy világ-
konferenciát, melyen szintén az edinborough-i
konferencia örökségét erôsítették meg, mint a
kálvini reformáció távol-keleti és világmére-
tekben is legerôsebb képviselôi. Tudjuk, hogy
a Grand Rapids-i (USA) egyesítô református
világkonferencia üzenete és hatása is jelen volt
itt is.

Mindezek az áldások és erôfeszítések bele-
áradtak a harmadik lausanne-i konferenciába.

Messze van Dél-Afrika, messze van Cape
Town, de ha gólyáink a szelek hordozásában és
szárnycsapásaikkal is eljutnak odáig és vissza
is jönnek, akkor a most ott megtapasztalt áldá-
sok és elkötelezôdések is el fognak jutni a Lé-
lek szárnyain Magyarországra is.

Dr. h.c. Szabó Dániel

Világmissziós konferencia Dél-Afrikában (II.)
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Presbiteri alkalmak
Észak-Pest

Fót

Csongrád
Hódmezôvásárhely

Immár több mint 20 éve, minden év november utolsó szombatján tartjuk az egyházmegyei
presbiteri konferenciánkat. Így volt ez most is, 27-én. A jövô évi presbiterválasztással kapcso-
latos kérdéseket Tokody Attila, az elôadást követô korreferátumot Benke György testvérünk
elôadásából hallhattuk. A kezdô áhitatot Tarr Zoltán lelkipásztor tartotta, a záróáhitatot Kovács
Tamás lelkipásztor. Csoportos beszélgetéseken érdekes kérdések merültek fel. Az Úr a rossz
idô ellenére is 119 testvérünket indította az alkalomra. Megtapasztaltuk a mi Urunk gondos-
kodó szeretetét, mert nem csak az egész napos lelki táplálékot, hanem testi eledelt is készített
számunkra.

Külön köszönet az elôkészítésért és az egész napos szolgálatért a fóti asszonytestvéreknek!
Testvéri szeretettel:

Bihary György

Egervölgy
Csendesnap Bükkzsércen

Nagy örömmel vettem részt a 2010. 11. 21-én megrendezett presbiteri csendesnapon, mely-
nek ez alkalommal a bükkzsérci gyülekezet adott helyet. Szépen gyülekeztek a meghívottak,
azonban sajnálattal tapasztaltam, hogy most is voltak gyülekezetek, ahol nem tartották fontos-
nak az Ige felszólítását: „A hitetek mellé ragasszatok tudományt!”

A kezdô áhítatot Ferencz József helyi lelkipásztor tartotta a 2Tim 1,7 alapján: „Mert nem a
csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erô, a szeretet és józanság lelkét.” Hangsú-
lyozta, hogy nemcsak a lelkésznek, presbiternek van feladata a gyülekezet közösségében, ha-
nem minden tagnak, aki a Krisztus testhez tartozik, adottsága szerint. Idézte a Magyar Refor-
mátus Világtalálkozó énekének egyik sorát: „Add élnünk egymásért és ne egymás ellen.” A
gonoszt nem lehet erôvel legyôzni, csak szeretettel.

Utána Magyar Balázs, az Egervölgyi Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke kö-

2010. november 6-án a hódmezôvásárhelyi
Ótemplom gyülekezete látta vendégül a
Csongrádi Presbiteri Szövetséget. Téma a ci-
gánymisszió volt. Áhítattal kezdôdött az alka-
lom, amelyet Bán Csaba, a gyülekezet lelki-
pásztora tartott a 2Krón 2,10-17 alapján, ami
kapcsolódott is a témánkhoz, hiszen az idege-
nek szerepérôl, azok beilleszkedésérôl és
szükségességérôl hallhattunk.

Majd Krem Anita mohácsi szociológus
tartott rövid elôadást a cigányok mai magyar-
országi helyzetérôl. Hódmezôvásárhely nagy
sikereket ért el a hátrányos helyzetû gyerme-
kek integrálásában az oktatásban. Errôl tartott
projektoros elôadást Balázs József oktatási
referens. A rövid szünetben a vendéglátók
szeretetvendégséggel kedveskedtek nekünk.

Végül a nap fô elôadója következett, dr.
Hadházy Antal, aki a cigánymisszióról be-
szélt. Megvilágította számunkra azt, hogy
sokszor mi tanulhatnánk a cigányoktól, mert
ôk sokkal jobban megélik a mindennapi ke-
resztyénséget, mint mi. Nagyon elgondolkod-
tatta a résztvevôket ez a téma, ami a sok hoz-
zászólásból, kérdésbôl és vitából is leszûrhe-
tô volt.

Remélem, mindannyian épültünk belôle, és
Isten segítségével nemcsak hallgattuk, hanem
a viselkedésünkön, cselekedeteinken is meg-
látszik majd ennek a napnak a hatása!

Krem Anita
szociológus-történész

a mohácsi református gyülekezetbôl
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Nagykôrösön a templom harangja presbiteri továbbképzésre hí-
vott, amely az Arany János Gimnázium dísztermében került meg-
rendezésre.

A megjelent testvéreket – 16 gyülekezetbôl 63 fô – Szabó Gá-
bor nagykôrösi reformárus lelkipásztor köszöntötte szeretettel, s
megnyitó áhítatát a Máté 23,1-12, valamint a Titus 1,2-3 alapján
tartotta meg. A felolvasott Igék arról szóltak, milyenek az írástu-
dók és jaj azoknak, akik mások vállára helyezik a terheket, és ön-
maguk nem tesznek semmit a terhek hordozásáért.

Szeretik a fô helyeket az asztaloknál, s szeretik, ha köszöntik
ôket.

Ezek nem lehetnek a presbiterek ismérvei, hanem a Krisztus
ügyének – a gyülekezeti élettel kapcsolatos problémák – felvál-
lalása, a segítôkészséggel és szeretettel egymás és mások felé va-
ló fordulás kell legyen a mi feladatunk. Máté 23,12 szerint: „Mert
a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megaláz-
za, felmagasztaltatik.”

Az igehirdetés végén imaközösséget tartottunk, ami újszerû
volt, mivel nem az alkalom kezdetén került erre sor, így a késôbb
jövôk nem zavarták meg az imaközösséget.

Ezután Rácz Lajos újszászi református lelkipásztor a Filippi-
beliekhez írt levélbôl tanított minket, négy fejezete a levélnek
négy oszlopa a keresztyén életnek.

Az elsô fejezetben a Fil 1,6 „...a ki elkezdette bennetek a jó
dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig.” A második fejezet-
ben arra int, hogy komolyan vegyük keresztyénségünket, Fil 2,15
„Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplôtlen
gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik
között fényletek, mint csillagok e világon.” A harmadik fejezet-
ben mindent, amit itt a földön elértünk, Fil 3,8 „..most is kárnak
ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdag-
sága miatt”. ...A negyedik fejezetben az intésrôl és örömrôl tesz
tanúbizonyságot, örüljetek az Úrban mindenkor, nem csak ak-
kor, ha jól megy a dolgotok. Akkor is, amikor nehéz helyzetben
vagyok, tudjak az Úrhoz fordulni imádságban, könyörgésemben.
Ahogyan Pál levelében a Fil 4,13-ban áll: „Mindenre van erôm a
Krisztusban, aki engem megerôsít.”

Az igehirdetést a Fil 4,7 zárta: „És az Istennek békessége,
mely minden értelmet felül halad, meg fogja ôrizni szíveiteket és
gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Ezt követôen Komlósi Péter nyugalmazott esperes elôadása kö-
vetkezett, aki elmondta, hogy 45 éves lelkipásztori szolgálata, ta-
pasztalata alapján milyennek tartja a jó presbiteri szolgálatot.

A presbiter nem a lelkipásztor „szolgája”, a presbiter Istent
szolgálja és egyben a lelkipásztor szolgatársa. Nem lehet hit és
szív nélkül szolgálni! Isten hívja el a presbiteri szolgálatra kivá-
lasztottját, az a jó választás, ha Isten választ. Lényeges a családi
háttér, támogatás Isten szolgálatához.

Lehetnek a szolgálat során véleménykülönbségek, de azokat
meg kell oldani, s ne a presbiter elszakadásához vezessen.

Meg kell találnia mindenkinek az adottságainak megfelelô
munkát a gyülekezetben, ez nagyon nehéz és nagy figyelmet kí-
vánó munka, amihez imádság és türelem kell.

Esperes Úr kérdésekre válaszolt, majd áldás mondásával zárta
a presbiteri találkozót.

A házigazda gyülekezet szeretettvendégséggel várta a tovább-
képzés résztvevôit.

Ezúton is köszönetet mondunk a nagykôrösi gyülekezetnek a
szíves vendéglátásért.

Az Úr áldja meg a Nagykôrösi Református Gyülekezetet.
Laborczi Miklós

Monor

Dél-Pest
Presbiteri továbbképzés – Nagykôrös

Presbiteri
szöntötte az egybegyûlteket és felkérte dr.
Szilágyi Sándort, a Magyar Református
Presbiteri Szövetség fôtitkárát a Szentlé-
lekrôl szóló elôadásának megtartására. Az
elôadó hangsúlyozta, hogy a Szentlélek
nem csak az Újszövetségben van jelen, ha-
nem már a teremtéssel kezdôdôen végig
vonul az egész Szentíráson. Kiemelte a
Szentháromság elismerésének fontosságát,
valamint azt, hogy Általa Krisztus van je-
len e világban. Még egy éneket is megta-
nított a jelenlévôknek.

Megtapasztalhattuk azt is, hogy ahol Is-
ten Lelke munkálkodik, ott az ördög is ak-
cióba lép. Ugyanis igehirdetés közben az
egyik testvérünk rosszul lett.

Ének után két kiscsoportra osztották a
hallgatókat, ahol az elhangzottak megbe-
szélése történt. Nagyon aktívak voltak a
testvérek. Beszélgetések után a két cso-
portvezetô beszámolója következett, majd
ének és Magyar Balázs megköszönte a
szolgálatokat és a részvételt. Pintér Elemér
egyházmegyei gondnok imádkozott és a

gyülekezet lelkipásztora szeretetvendég-
ségre invitálta a népes gyülekezetet a gyü-
lekezeti terembe, ahol finomabbnál fino-
mabb falatok várták a vendégeket. Köszö-
net mindazoknak, akik gondoskodtak ró-
lunk.

Az együttlétet színesebbé tette a felsô-
tárkányi dicsôítô csoport énekszolgálata.

Testvéri köszöntéssel:
Szabó Kálmán

presbiter, Szilvásvárad
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alkalmak országszerte

A Tatai Református Egyházmegyében szer-
vezôdött Hét határos gyülekezetek életében
jelentôs esemény helyszíne volt 2011. feb-
ruár 11-én a kömlôdi gyülekezet gyüleke-
zeti terme. Itt került megrendezésre a pres-
biterképzési sorozat elsô alkalma.

Ezt a rendezvénysorozatot már évek óta
szerettük volna megtartani, s most végre el-
kezdôdött. A képzési sorozat létrejöttéhez
nagy lendületet adott, hogy a Magyar Refor-
mátus Presbiteri Szövetség által kidolgozott
formákat fel tudtuk használni. Hála és kö-
szönet érte, hiszen jól tudjuk, hogy milyen nehéz különbözô tema-
tikákat megvalósítani, szervezési kereteket, formákat felállítani.

Elérkezett hát az elsô alkalom, melynek az is különös aktualitást
ad, hogy ebben az évben kerül sor a presbiteri választásokra.

Házigazdaként is nagy izgalom elôzte meg az eseményt, hiszen
hosszas elôkészítés, szervezô munka volt már mögöttünk. Az elô-
adók felkérései, idôpontok egyeztetése és nem utolsó sorban az
egyházmegye vezetésének jóváhagyása elôzte meg a sorozat létre-
jöttét.

A pénteken délután öt órára meghirdetett elôadások idôpontja is
elôzetesen kérdéseket vetett fel, tehát nagy volt az izgalom, eljön-
nek-e a rendezvényre a testvérek?

Sorra nyílt az ajtó és nagy örömünkre harmincan jöttek el hoz-
zánk hat gyülekezetbôl. Külön öröm, hogy a Hét Határon kívülrôl
is érkeztek presbiterek.

A nyitó áhítatot Szemeti Ferenc kömlôdi lelkipásztor tartotta a
2Kir 5,1-2 versek alapján, Naamán betegségébôl való szabadulása
volt az Ige üzenete.

Tematikánk szerint a Heidelbergi Káté sorait egy helybeli konfir-
mandusnak kellett a résztvevôk számára feleleveníteni. Sajnos
Kömlôdön nincs konfirmandus, ezért Bényi Balázs, a legfiatalabb
presbiter vállalta át ezt a feladatot.

A szervezésbe nagyon sok minden beleszólhat, megtörtént ez
most is, hiszen a következô elôadó, nt. Molnár Varga Péter lelki-
pásztor lett volna, ám ô ezen a napon az influenzával hadakozott,
így nem tudott köztünk lenni. Akire azonban mindig számíthatunk,
alapítványunk elnöke, Gerecsei Zsolt ácsi lelkipásztor vállalta át
az elôadást. Témája a szabadítás, a szabadító Isten a Bibliában volt.
Valóban színvonalas elôadást tartott, melybôl megtudhattuk, hogy
Isten a döntô pillanatban mindig cselekszik. Az elôadás után a hall-
gatóság soraiból számos hozzászólás érkezett arról, hogyan élhetô
meg Isten szabadítása. Kinek volt már ilyen tapasztalása. Egy
asszonytestvérünk pedig komoly bizonyságtétellel szolgált.

Az este harmadik elôadása, címe alapján talán száraznak tûnhe-
tett, hiszen a Magyar Református Egyház szervezetei felépítésérôl
szólt. A különbözô szervezeti szinteken való tevékenységek, vagy
tétlenkedések megnyitották a szíveket és a szájakat, mert sok hoz-
zászólás hangzott el arról a sok tennivalóról, melyrôl mindannyian
tudunk, csak keveset beszélünk róla és talán még kevesebben mun-
kálkodnak a megvalósításon. Jó volt hallani az aktív hozzászóláso-

kat és ezzel egyértelmûen elvált együttlé-
tünk azoktól a konferenciáktól, melyeken
sok jó dolgot, okos elôadásokat hallgatunk,
csak éppen nem vagyunk részesei az ese-
ménynek. Ez az este is bebizonyította, hogy
igenis van véleményük a presbitereknek,
gyülekezeti tagoknak saját gyülekezetükrôl
vagy éppen egyházunkról. A vélemények
felszínre hozatala mindenképpen segíti
presbitereink öntudatra ébredését és talán
ezek után nemcsak elmondják véleményü-
ket, hanem a megoldásokban aktívan rész
is vesznek.

A rendezvény hivatalos lezárása után töb-
ben még együtt maradtunk és most már kö-
tetlen beszélgetés formájában beszélgettünk.
Magunk részére is megállapíthattuk, érde-
mes ezt a formát, ezt a képzési tematikát

folytatni, hiszen ez mindenképpen abba az irányba mutat, melyben
presbitereink valóságosan is megélik, hogy nekik is helyük és ré-

szük van a nagy küzdelemben. Bízhatunk abban, hogy együttléte-
ink szorosabbra fûzik a köteléket Isten választott munkatársai közt.

A következô alkalomra való hívogatással búcsúztunk el egymás-
tól, bízva abban, hogy március 11-én pénteken, Ácson még többen
leszünk.

Bogáth István
kömlôdi gondnok

Dunántúl
Jelentôs presbiteri

konferencia – Kömlôd
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Presbiteri alkalmak
Belsô-Somogy

Presbiterképzés – Nagyatád
Levélrészlet:
Nagytiszteletû
Lelkipásztor Testvérem!
Tisztelt Presbitérium!
Gyülekezeti munkások!
A Nagyatádi Református Egyház-
község Presbitériuma és a Presbi-
terszövetség megbízásából sze-
retettel hívjuk és várjuk kedves
testvéreinket a 2011. február 19-
én megrendezésre kerülô belsô-
somogyi presbiterképzés idei el-
sô alkalmára, melynek helyszíne
a nagyatádi református templom.

Mellékelten megküldjük a presbiteri találkozó programtervezetét, il-
letve a nagyatádi alkalom napirendjét, melybôl kiderül, hogy a bibliais-
kola adott kérdéseire melyik gyülekezet gondnoka, presbitere készüljön
5-6 perces válasszal. A Tízparancsolat és a Hegyi Beszéd címû elôadás
és a kérdés összevetése a Református Presbiteri Füzetek II.(2).-ik füze-
tében olvasható.

Visszajelzésüket és a létszámra vonatkozó tájékoztatójukat f. év feb-
ruár 10.-ig kérjük szíveskedjenek megküldeni.

Testvéri szeretettel:
Jakab László Tibor sk. Nemes István sk.

lelkipásztor gondnok

„Áldott aki jön az Úrnak nevében”
Presbiteri Bibliaiskola

Program

9:40 Énektanulás (Krisztus te égi szép; Nagy vagy Te Isten, nagy a te

hatalmad; Mindig Veled Uram)

10:00 Áhitat: Krisztus-jövendölések Mózes könyveiben – Szép Sán-

dor lelkipásztor

10:20 VI. Úrnapja káté kérdés feleletét két konfirmándus felolvassa

10:25 Bibliaiskola: A Tízparancsolat és a Hegyi beszéd összevetése.

Bevezetô elôadás – Jakab László Tibor lelkipásztor

12:20 Ebéd

13:20 ApCsel 20,28 vonatkozó igeszakasz alapján (lásd táblázat)

Fodorné Ráskó Éva lábodi lelkipásztor és gondnok a személyes

hitrôl szól

14:00 Kérdések az elôadással kapcsolatban

14:10 Bizonyságtétel egy helyi gyülekezeti tag részérôl

14:30 Javaslatok, és a következô alkalom helyszínének és idejének be-

jelentése

14:50 Imaközösség – a helyi gondnok záró imádságával

Mezôföld
Körzeti presbiterképzés – Tác

A Mezôföldi Egyházmegye Sáregres-Sár-
keszi vonalában lévô gyülekezeteinek
presbiterei gyûltek össze 2011. február 20-
án, a vendéglátó táci gyülekezet közössé-
gi termében. Presbiterképzô alkalmaink ez
évi indítója volt ez a találkozó, amelyen
immáron harmadik éve rendszeresen vesz-
nek részt presbitereink.

A nyitó áhítatot Borsos Teréz, a házigaz-
da táci gyülekezet lelkipásztora tartotta,
az 1Móz 3,14-19 alapján, különös tekintet-
tel a 15. versre. A proto-evangélium min-
denek elôtt Isten kegyelmes és irgalmas
voltára emlékeztet bennünket. Amikor Is-
ten szembesült az általa teremtett ember
bûnével, Ellene való lázadásával, már ak-
kor elhatározta, elküldi Fiát, hogy a meg-
romlott Isten-ember kapcsolat helyre áll-
jon. Presbiterként is jó tudni, hogy mi en-
nek az irgalmas és kegyelmes Istennek az
elhívott és megváltott gyermekei va-
gyunk.

Polgár Tibor sáregresi lelkipásztor Sa-

lamon király életérôl tartott vetítéssel egy-
bekötött elôadást. Salamon királytól tanul-
hatunk Isten elôtti alázatot. Mint ahogyan
ôt megajándékozta Isten, bennünket is gaz-
dagon megáld. De Salamonnak hibái is
voltak, mint ahogyan nekünk is lehetnek.
Az ô példája egyben arra is emlékeztet,
hogy a hibáink, rossz döntéseink eltántorít-
hatnak bennünket Istentôl.

Az elôadás után rövid szünet követke-
zett, majd Vass Edit szeréna csôsz-sopo-
nyai lelkipásztor a presbiterség bibliai „kö-
vetelményeit” vázolta fel. 2011-ben általá-
nos tisztújítás elôtt állnak gyülekezeteink,
presbitériumaink. Jó lenne, ha a bibliai kö-
vetelményeknek is meg tudnának felelni
azok, akiket a gyülekezeteink élére mint
felelôs ôrállókat állítunk.

Ezt követôen 3 csoportban beszéltük
meg mindazokat, amiket az elôadásokban
hallottunk, Nemes Gyula, Vass Edit Sze-
réna és Borsos Teréz lelkipásztorok veze-
tésével.

A presbiterképzés alkalma Nemes Gyu-
la egyházmegyei lelkészi fôjegyzô, kálozi
lelkipásztor záró imádságával fejezôdött be.

A résztvevôk ezúttal is élvezhették a táci
gyülekezet vendégszeretetét, melyért ez-
úton is illesse köszönet a táci asszonyok
segítségét, szívességét.

„Boldogok, akik házadban laknak, szün-
telenül dicsérhetnek téged!”

Borsos Teréz
lelkipásztor
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1. A gyülekezet küldetése
Református egyházunkban ez évben kerül sor a presbitériumok meg-
újítására. Mivel „a presbitérium az egyházközség vezetô testülete, lelki
és anyagi életének irányítója”, nagyon fontos, hogyan készülünk erre
a választásra. Az újonnan megalakuló presbitériumnak meghatározó
szerepe van abban, hogyan fejlôdik, mûködik a gyülekezet a következô
hat évben. A most induló sorozat azokat a gondolatokat fogalmazza
meg, amelyek segítséget nyújthatnak a felkészülésben, a jelölések és a
választás lebonyolításában.

Az elsô, és talán legfontosabb lépés a gyülekezet Istentôl kapott cél-
jának, küldetésének megfogalmazása. A Máté 28,19-20. versekben ránk
hagyott missziói parancs ugyanúgy érvényes ma is minden Jézus Krisz-
tusban hívô ember és közösség számára. A gyülekezeteknek azonban
fel kell ismerniük, hogy a maguk helyén és körülményei között hogyan
tudják ezt a küldetést megvalósítani. Az istentiszteletek, gyülekezeti
alkalmak ennek a feladatkörnek csak egy részét képezik. Vannak he-
lyek, ahol az idôsek, egyedül élôk gondozása, máshol pedig a fiatalok-
kal, gyerekekkel való törôdés válik hangsúlyosabbá. Van, ahol a szol-
gálat intézmények (kórház, szeretetotthon, óvoda, iskola) fenntartásán
keresztül valósul meg, van, ahol gyülekezeti tagok önfeláldozó látoga-
tói, gondozói szolgálata által. Általános szabályok nincsenek, minden
közösségnek magának kell felismernie, hogy azon a helyen, ahol meg-
alakult, mivel tudja leghitelesebben megszólítani, elérni az embereket.

A presbitereknek ezeket a szolgálati területeket kell magukévá ten-
niük, részt kell venniük a feladatok szervezésében, megosztásában, el-
végzésében, és ebben kell segíteniük, buzdítaniuk a közösség többi
tagját is. A jelölésükhöz és kiválasztásukhoz ezért fontos, hogy a gyü-
lekezet átgondolja, megfogalmazza, és tudatosan vállalja a küldetését.

2. A jelölés
A presbiterválasztásról szóló cikksorozatunk elsô részében a gyüleke-
zet küldetésének átgondolásáról, megerôsítésérôl volt szó. A választási
folyamat ezt követô lépése a jelölés. A választójogi törvényünk elôírja,
hogy a meglévô presbitériumnak a választások elôtt legalább 60 nap-
pal jelölô bizottságot kell választania, amelynek ezt követôen legké-
sôbb a választás elôtt 30 nappal kell a jelöltekrôl javaslatot tenniük a
gyülekezetben végzett széles körû tájékozódás alapján.

A jelöltek kiválasztása tehát nem csak a presbitérium, vagy a jelölô
bizottság feladata. Ebben az egész gyülekezetnek részt kell vennie. Fe-
lelôsséggel csak olyan gyülekezeti tagokat tudunk javasolni, akiket jól
ismerünk, és akiket alkalmasnak tartunk a presbiteri szolgálat betölté-
sére. Éppen ezért szánjunk idôt az egymással való beszélgetésekre, és
ezek révén egymás jobb megismerésére! Mindehhez az is szükséges,
hogy merjünk megnyílni, ôszinték lenni egymás elôtt, és megtanuljuk
felismerni egymás értékeit, Istentôl kapott képességeit. Abban, hogy
mi mindenre kell odafigyelnünk, pontos leírást ad a Timóteushoz írt
elsô levél 3. része. 

Amikor valakit presbiternek jelölünk, az is fontos, hogy azt ne azért
tegyük, mert meg akarjuk tisztelni, vagy jutalmazni ôt. Bár presbiter-
nek lenni valóban megtiszteltetés, a jelölésben nem ennek kell hang-
súlyossá válnia, hanem sokkal inkább a bizalomnak. Ha valakit pres-
biternek javasolunk, ezzel azt fejezzük ki, hogy rá merjük bízni a gyü-
lekezet lelki és anyagi javait, bízunk abban, hogy azokkal jól fog sá-
fárkodni, és készek vagyunk ôt segíteni ebben. Az Úr adjon ehhez
mindannyiunknak bölcsességet és útmutatást!

3. A jelölés elfogadása
Egyházunk választási törvényének elôírása, hogy választásra csak az
bocsátható, akit szabályszerûen jelöltek, és a jelölést elfogadta.

A jelölés elfogadása ugyanolyan felelôsséggel járó döntés, mint maga
a jelölés. Ahhoz, hogy megalapozott és jó döntés szülessen, komoly ön-
vizsgálatra és alázatra van szükség. Sokszor úgy tûnik, hogy könnyebb

nemet mondani a felkérésre, de ez nem mindig van így. Van, amikor a
megtiszteltetés vagy az elismertség jól esô érzése miatt mondunk
igent, és van, amikor azért nem merünk nemet mondani, mert nem
akarjuk megbántani a bennünket jelölô testvért. Mindkét érzés csaló-
ka, és könnyen vezethet bennünket rossz döntésre.

Az elôzô részben már esett szó arról, milyen tulajdonságokkal kell
rendelkeznie Isten Igéje szerint a presbitereknek (1Timóteus 3, 1-7.).
Ha valaki presbiternek jelölt bennünket, akkor ez az önvizsgálatunk
alapja, a mérce, amihez hozzá kell mérnünk magunkat. Ebben a felso-
rolásban olyan sok feltétel van, hogy jogosan merülhet fel mindenki-
ben a kételkedés: Meg tudunk felelni maradéktalanul mindegyik felté-
telnek? Jelölhetünk-e bárkit is nyugodt szívvel, vagy elfogadhatjuk-e
a jelölést ezek alapján?

Fontos tudnunk, hogy miközben mi a magunk emberi módján jelö-
lünk és választunk presbitereket, Isten maga is választ. Mi azok alap-
ján jelölünk és választunk, hogy milyennek ismertük meg a jelölteket
a múltban, és milyennek látjuk ôket jelenleg. Az Úr azt is látja, milyen-
né formál bennünket a jövôben. Amikor Jézus elhívta Simont, Simon
csak azt tudta mondani, hogy „eredj el én tôlem, mert én bûnös ember
vagyok”. Jézus azonban nem a múltra és a jelenre nézett, hanem már
látta az emberhalász Pétert is a bûnös Simonban.

Legyen ez mindannyiunk számára intés, ugyanakkor biztatás is a
döntéseinkben!

4. A választás
A presbiterválasztásról írt cikkben néhány gyakorlati tudnivalót és ta-
nácsot szeretnénk közzé tenni.

Egyházunk választójogi törvénye szerint a presbitereket az egyház-
község közgyûlésének kell megválasztania a jelöltek közül. Az egyház-
községi közgyûlést istentiszteletet követôen kell megtartani, és az idô-
pontját legalább az azt megelôzô két vasárnapi istentiszteleten hirdet-
ni kell. A jelölteket a választást megelôzô vasárnapon be kell mutatni
a gyülekezetnek.

Az idôpont kiválasztásánál ajánlatos figyelembe venni a következô
szempontokat:

1. A közgyûlés akkor határozatképes, ha azon a gyülekezet válasz-
tásra jogosult tagjainak legalább a 10%-a részt vesz, és a résztve-
vôk száma nem lehet kevesebb a leendô presbitérium létszámának
kétszeresénél. Ha ez a feltétel nem teljesül, a közgyûlést a meg-
hiúsult közgyûlés napjától számított 14. napra újra össze kell hív-
ni. Az új közgyûlés a jelenlévôk számától függetlenül határozat-
képes. Olyan idôpontot kell tehát választani, amikor nagy eséllyel
teljesül a határozatképesség feltétele, illetve van még idô új köz-
gyûlést összehívni, ha a feltétel mégsem teljesül.

2. A választást követôen 15 nap áll rendelkezésre, ha valaki jogor-
voslati kérelemmel szeretne a választási bizottsághoz fordulni, és
a választás érvénytelenítését kéri. A választási bizottságnak újabb
8 napon belül kell a kérelmet az egyházmegyei bírósághoz felter-
jesztenie, amely soron kívül dönt a kérelemrôl. Ahhoz, hogy a
jogorvoslatokra és egy esetleges újbóli választásra legyen idô, az
elsô választás idôpontját legkésôbb október utolsó vasárnapjára
célszerû kitûzni. Jogorvoslati kérelem esetén így decemberben
még meg lehet tartani egy következô választást.

A választás szavazólapokon, titkosan történik. Az eredményét a válasz-
tási bizottság azonnal ismerteti a közgyûlés jelenlévô tagjaival, és azt
a következô vasárnapi istentiszteleten a szószékrôl is ki kell hirdetni.

Imádkozzunk mindannyian azért, hogy a jelölés és a választás gyü-
lekezeteinkben rendben, békességben, Isten vezetése szerint történjen,
a megújult presbitériumok pedig szolgáljanak áldásként a gyülekeze-
teknek és a környezetükben élôknek! (1Péter 5,1-5.)

N. N.

Presbiterválasztásra készülünk
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A Dunamelléki Református Egyházkerület és a Magyar Református Presbiteri Szövetség
2011. április 16-án 10 órai kezdettel

a Budapesti Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola dísztermében
tartja

31. Dunamelléki Egyházkerületi Presbiteri Konferenciáját
A konferencia központi témája:

KERESZTYÉN NEVELÉS AZ ISKOLÁBAN

A konferencia programja:
9:30 – 10:00 A résztvevôk érkezése, regisztrálása, ezalatt fiatalok énekkari szolgálata 

(Szentendrei Református Gimnázium énekkara)
10:00 – 10:25 Megnyitó áhítat – Márkus Gábor verôcei lelkipásztor
10:25 – 10:30 Köszöntés – dr. Szilágyi Sándor, a Szövetség fôtitkára
10:30 – 11:00 Szolgálatra nevelés a református iskolákban a fiatalok és a tanárok között – dr. Kálmán Attila, a Tatai Református

Gimnázium igazgatója
11:00 – 11:20 Szünet, közben a Veresegyházi Református Általános Iskola énekkari szolgálata
11:20 – 11:40 Hogyan került ide ez a Föld bolygó? Lehet-e földrajzi fakultáción errôl beszélni? – Szuk Bendegúz gimnáziumi tanár
11:40 – 11.50 A Gödöllôi Líceum énekkarának szolgálata
11:50 – 12:15 Isten-közelben a költôkkel magyar órán – Berényi Eszter tanárnô, Baár-Madas Református Gimnázium
12:15 – 13:00 A Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola bemutatása – Tombor László igazgató
13:00 – 14:30 Ebédszünet, ebéd a Gimnázium ebédlôjében
14:30 – 15:00 Református iskolák missziói lehetôségei – Gyôri József, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának igazgatója
15:00 – 15:50 Csoportos beszélgetések, imaközösség
15:50 – 16:00 Közös ének
16:00 – 16:15 Gondolatok a kötelezô hittan-, és erkölcstan oktatásról – dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület

püspöke (filmfelvételrôl)
16:15 – 16:30 Zárszó – dr. h.c. Szabó Dániel elnök

Jelentkezni lehet legkésôbb április 8-án, pénteken 12 óráig
a Magyar Református Presbiteri Szövetségnél telefonon/faxon (06-1/476-32-11, 06-20/250-14-28) vagy e-mail-en (szovetseg@presbiter.hu).

A konferencia helyszíne (Budapest, II. ker. Lorántffy Zsuzsanna utca 3.) megközelíthetô a Moszkva tértôl 59-es és 61-es villamossal,
vagy 56-os, ill. 156-os autóbusszal a Városmajor megállóig, majd fel a Budapest Szálló mellett a Lorántffy lépcsôn.

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK MINDEN TESTVÉRÜNKET, KÜLÖNÖSEN PEDAGÓGUS TESTVÉREINKET A KONFERENCIÁRA!
A részvétel ingyenes, adakozást az ebéd költségeire elfogadunk.

Dr. Tôkéczki László s.k. Dr. h.c. Szabó Dániel s.k.
egyházkerületi fôgondnok MRPSz elnök

Legyen áldás az úton
2. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el. Tegye

jóvá az Isten, amit te rontasz el. Kérjük, ragyogja
lénye lábad elé a fényt, Lásd meg, hogy utadon is-
teni oltalom, Vigyáz rád, s szeretve félt.

3. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el. Legyen
vígasztalásod, ha majd szenvedni kell. Legyen
erôd szeretni, utolsó lenni, ha kell. Szívesen szol-
gálni, hálával áldozni, Jézusra mutatni fel.

4. Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el. Öröm
kísérjen végig, amíg úton leszel. Boldog lehess, és
érezed, hogy a te élted Övé, S érezd, hogy szere-
tünk, szívünkkel kinézünk, Életünk célja felé!
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1991– 2011

A Magyar Református Presbiteri Szövetség lapjának, a Presbiternek a szerkesztôbizottsága és felelôs
szerkesztôje teljes egyetértésben az Elnökség javaslatával, a lap 2011. évi hat számát jubileumi évfolyam-
má nyilvánítja a megjelenés 20. évfordulója alkalmából. Dr. PhD Békefy Lajos felelôs szerkesztô ebbôl
az alkalomból indítványozza, hogy a hat szám egyenként más-más, az ünnepi évhez illô igei mottóval, il-

letve a 20. évfordulót megjelenítô vezéroldali szimbólummal, valamint a belsô oldalakon a fejlécben megjelenô jelképpel hirdesse Istenünk jó-
voltát, megtartó kegyelmét és segítségét. Az egyes számok tartalmilag is utalnak a jubileumi évre, erre vonatkoznak az alábbi javaslatok.

A hat szám vezérigéi:
1. szám: Nékem az élet Krisztus (Fil 1,21)
2. szám: Az odafelvalókkal törôdjetek! (Kol 3,2)
3. szám: Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon (Kol 3,16)
4. szám: Aki elkezdte bennetek a jót, elvégzi a Krisztus Jézus nap-

jáig (Fil 1,6)
5. szám: Semmi felôl ne aggódjatok (Fil 4,6)
6. szám: Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4)

Külsô forma
– Elsô oldal jobb oldali felsô keretbe a 20 évre utaló jelkép, szám
– Minden oldalon a fejlécben: 20 év PR

Tartalmi javaslatok az 1–6. számba folyamatosan:
1. Üdvözletek

- Bölcskei pp üdvözlô sorai „Krisztusért követségben” címmel
az elsô számba

Minden számba lehet kérni 1 üdvözletet egyházvezetôtôl, fô-
gondnoktól, református politikustól, értelmiségitôl...

2. Húsz éve olvasom a Presbitert – vallomások
3. Mit jelent reformátusnak lenni? A Bibliától a tettekig, az imától

a cselekvésig
- egyéni válaszok
- Niesel kiskátéja (DrBL fordítása)

4. Írások az Isten Igéje szerint reformált gyülekezetrôl – jövôké-
pek (vitacikk, válaszok, reagálások kérése)

5. Kiss Domokos cikksorozata a Magyar Presbiterrôl
6. Interjú a felelôs szerkesztôvel, szerkesztôbizottsági tagokkal,

20 éve csinálom...
7. A felelôs szerkesztô naplójából – rövid sztorik
8. Fiatalok a Presbiterben
9. Felelôs presbiterek – felelôs egyházban
10. Véleményünk közügyekrôl – részvételünk közügyekben (rövid

interjúk református közéleti szereplôkkel)
11. 20 éve szolgálunk a Kárpát-medencében
12. Példaképeink
Kérjük kedves Olvasóinkat, válasszanak és írjanak a felsorolt témák
egyikérôl, s ünnepeljük így együtt lapunk 20. évfolyamát. Köszönjük!

Sömá, Elóhim
Augustinus-parafrázis

In memoriam Ritoók Pál

Uram, te a lelkigondozó
Magányt szereted,
Én az életet habzsoló sokadalmat.
Te a csöndet, melyben
Halk hullámaid célba érnek,
Én a tombolás pulzáló zaját.
Te az egyszerûséget,
Melyben csak te vagy,
Én az emberek sistergô fényét.
A te utad egyenes, melyen 

Nem lehet eltévedni,
Az enyém kanyargós alagút.

Te szent vagy,
Én szentségtelen.
Te világosság,
Én sötétség.
Te orvos,
Én beteg.
Te igazság,
Én bûn.

Sömá, Elóhim!
Halld, ó Alkotóm!
A te férged szûköl,
Mert vesztemre indultam.
A te teremtményed vagyok,
És halálra váltam.
A te kezed mûve vagyok,
És megsemmisülök.
A te alkotásod vagyok,
Kezeid gyöngéd lenyomata.

S én, ki csak kínozni képes, 
Kitárt kezedbe szegekkel 
Véstem fájó nevemet.
Vértôl fölizzó tenyered,
Mint metszett hústábla,
Melyben írássá lett minden vétkem.

Ó, csak tehetném,
Ó, csak magamhoz imádkozhatnálak,
Én, a föld-kapszulába rejtett élet,
Hogy újjá teremts,
S az élôvé teremtett anyag,
Immár halljam legyen szavad!

Az anyag él, és üvölt és zokog,
És hörög, és fuldokol, 
Mint kátrányos tüdôbeteg.
Mert foltja van a szónak,
Amely nem kérdezett, csak vádolt,
És fejedre keni olcsó baját.

Létem csak lehelet, Uram.
Csak pára, de amely fölszáll,
Hogy a lélek nyelvén szólítson,
Arcátlanul, de mégis esedezve.

A bûn, mint revolver, halántékomon.
Ez kényszerít beszédre, lázas fohászra.
Sömá, Elóhim!
Halld, ó Alkotóm,
Mikor önnön porom fölött megállok
És jajveszékelek!

Apostagi Zoltán

(Az ima, Augustinus A lélek Istennel való magá-
nyos beszélgetéseinek könyve címû mûve alap-
ján készült.)

22220000 éééé vvvv
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Ajánlás
A Kálvin-évek (2009–2014) kapcsán több értékes mun-
ka jelent meg e témával kapcsolatban, gyarapítva a ma-
gyar nyelvû Kálvin-irodalmat. Ezek között, a „népsze-
rûsítô kategóriában” az egyik jelentôs kiadvány György
Antal nyugalmazott református lelkipásztor legújabb
írása: „Kálvin és a kálvinizmus” címû kötete. – (A „nép-
szerûsítô kategória”, „népszerûsítô irodalom”, „népsze-
rûsítô mû” egyáltalán nem azt jelenti, hogy az illetô írás
nem felel meg tudományos kritériumoknak, állításai a
„fantázia” szüleményei, hanem nyelvezetében bárki

számára érthetô, olvasható akar lenni!)
György Antal – részben – éppen ebbéli tevékenysége – fáradozásai nyomán lett is-

mert-elismert-népszerû az egyháztörténet iránt érdeklôdô olvasók, nem csak a szakem-
berek körében. Elég az, ha gazdag munkásságából csak néhányat említünk meg: „Akikre
nem volt méltó a világ”. Egyháztörténeti olvasókönyv, Bp. 1990.; – „A bizonyságok
fellege”, Egyháztörténeti olvasókönyv, Bp. 1990; – „A tizenharmadik apostol”, Egy-
háztörténeti olvasókönyv, Bp. 1995.; – „Sötét helyen világító szövétnek”, Kis útikala-
uz a Biblia világához. Bp. 1997.; – „A hit példaképei”, Egyháztörténeti olvasókönyv.
Bp. 1999.

Köszönet illeti a Magyar Református Presbiteri Szövetséget és dr. Judák Endrét, hogy
e munka kiadását vállalták és gondozták. Igényeket a judak.endre@gek.szie.hu e-mail
címen kérjük jelezni.

dr. Ladányi Sándor
egyháztörténész, emeritus teológiai/egyetemi tanár

Március 15-re

A MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATA
1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedbôl, minden erôdbôl, és rajta

kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem is-
tenség. Érdekimádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt.

2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Ôrizd, ápold, add
át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek ma-
radtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg, s elvész nyom nélkül a népek ten-
gerében.

3. De ne gyûlöld azt, aki más nemzethez tartozik. A gyûlölet méreg, mely megmérgezi
az elmét, és gyûlöletet terem. Rokonod minden isten-fia ember, bármely nyelvet be-
széljen is.

4. Szeress minden magyart, mert testvéred Ô: nemzeted fia. Segítsd és támogasd, mert
közös hazát adott nektek az Úr. Ki testvére ellen fordul, vagy megcsalja azt: önmagát
rövidíti meg ezzel, saját nemzetét gyöngíti, s az Úr parancsa ellen vétkezik. Ki szét-
húzás magját veti el: romlást arat.

5. Ki bántja a magyart: téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak
úgy lesztek erôsek, ha megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége a te vesztesé-
ged is.

6. Légy becsületes, tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi értékek, melyeken nem-
zeteknek, országoknak épülniök kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet.
Aki csalásra épít: nyakát töri. A felelôtlen ember homokra épít, amit elfúj a szél, és el-
mos az esô. A becsületesség olyan, mint a sziklakô: kemény és maradandó. Bár úgy
tûnik ma, mintha csak a hamisak, gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet;
ne irigyeld ôket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövendô az igazaké. Ha-
ladj csak bátran a becsület és tisztesség útján, a jövendô az igazakkal van.

7. Legyetek bátrak és hûségesek egymáshoz és a magyar nemzethez, mert az Úr sze-
reti a bátrakat és a hûségeseket, s megsegíti azokat, akik az igazság útjain járnak.

Wass Albert

Papp Vilmos:

Negyvenegy
prédikátor V.

41 fôvel indult a kommunizmus reformá-
tus lelkészmártírjainak és konfesszorainak
életismertetése. Az V. kötetben ez a szám
már eléri a 271-et! Olyanokról van szó,
akiket bírósági ítélettel – vagy anélkül –
kivégeztek, 25 évre Szibériába, vagy tá-
volabbi rabszolgatáborba számûztek, Du-
na-deltába hurcoltak, börtönbe vagy csak
internáló táborba vetettek. Ez azonban még
mindig nem „végeredmény”. Kötelessé-
günk – egyházunk hiteles hitéletének kér-
dése –, hogy egyetlen sorsa se merüljön
feledésbe. A mi mai hitéletünk érdekében
vállaltak elképzelhetetlen áldozatot!

Csak néhány név a hitvallók hosszú so-
rából: Bakonyi Dezsô (Szomód, Bokod,
Kocs), Beregszászi János (Debrecen),
Csáti Szabó Lajos (Laskó), Fekete Gyula
(Nevetlenfalu), Gudor Lajos (Aranyosge-
rend), id. Hegyi István (Székelyudvarhely),
Kövy Zsolt (Kéttornyulak, Pápa), Soos
Géza dr. (Budapest, USA), Vass József
(Técsô).

Karinthy Frigyes egykor azt mondta:
„A humorban nem ismerek tréfát!” Mikor
merjük mondani mi hívôk azt, hogy „a hit
nem tréfadolog”?!

A könyv megrendelhetô
a szerzônél:

1105 Budapest, Ihász utca 15.
Tel.: 36-1-262-3211

A presbiter könyvespolcára
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November

15. és 19. között presbiteri beszélgetés-so-
rozatot tartottak a Miskolc-Diósgyôri
gyülekezeti házban „Reformáció után,
reformáció elôtt?” címmel, Klaus
Douglass: Új reformáció c. könyve
alapján, dr. Fodor Bertalan, Szövetsé-
günk dél-borsodi területi szervezete el-
nöke szervezésében és vezetésével.

17-én fôtitkárunk részt vett a Zsinati Ta-
nács ülésén.

20-án a Bp.-Nagyvárad téri Református
Egyházközségben tartotta presbiterkép-
zési alkalmát Szövetségünk budapest-
déli egyházmegyei területi szervezete.

21-én Bükkzsércen tartotta az Egervölgyi
Egyházmegye presbiteri konferenciáját,
melynek szervezésében jelentôs szere-
pet vállalt területi szervezetünk. La-
punkban errôl külön is beszámolunk.

25-én Szövetségünk Elnöksége és Stein-
bach József dunántúli püspök megbe-
szélést folytatott a Szövetség dunántúli
tevékenységének szélesítésérôl, a du-
nántúli egyházmegyékben történô rend-
szeres presbiterképzés megindításáról
és az egyházmegyei területi szerveze-
tek megalakításáról.

December

1-én fôtitkárunk megbeszélést folytatott a
Baár-Madas Gimnázium és Általános
Iskola igazgatójával, Tombor Lászlóval
a 31. Dunamelléki Presbiteri Konfe-
rencia elôkészítésérôl.

3-4-én presbiteri hétvégét tartottak Ráton
(Ungi Egyházmegye, Kárpátalja), a Si-
on Missziós Központban. Az alkalom-
ról lapunk más helyén részletes beszá-
molót közlünk.

8-án fôtitkárunk részt vett a Zsinati Ta-
nács ülésén.

31-ével dr. Jeney András, Szövetségünk
2005-tôl tagja, zempléni egyházmegyei
területi szervezetünk 2006. és 2010.

közötti elnöke lemondott tisztérôl. Hû-
séges és áldozatos szolgálatáért ezúton
is köszönetünket fejezzük ki, Isten áld-
ja meg életét, szeretteit és valamennyi
szolgálatát.

2011. Január

12-én dr. Szilágyi Sándor fôtitkár Encsen
megbeszélést folytatott nagytiszteletû
Baksy Mária esperes asszonnyal a Szö-
vetség abaúji egyházmegyei szolgálati
területének kiszélesítése lehetôségérôl.

16-án tartotta presbiterképzési alkalmát
délpesti egyházmegyei területi szerve-
zetünk Nagykôrösön. Az alkalomról la-
punk más helyén beszámolót közlünk.

20-án dr. Szilágyi Sándor fôtitkárunk meg-
beszélést folytatott Steinbach József
dunántúli püspökkel és munkatársaival
a Szövetség dunántúli további területi
szervezeteinek és egyházkerületi koor-
dinációs bizottságának megalakításáról.

29-én a Bp.-Budai Egyházközségben tar-
totta presbiterképzési alkalmát és terü-
leti közgyûlését a budapest-déli egyház-
megyei területi szervezetünk.

Február

1-én Kömlôdön a nemrégiben megalakult
tatai egyházmegyei területi szervezet
Hét határos kisköre presbiterképzése
elsô alkalmát tartotta.

3-án dr. Szilágyi Sándor fôtitkár Mátrahá-
zán, a Református Konferenciaközpont-
ban elôadást tartott a bács-kiskunsági
egyházmegye presbiteri konferenciáján
a közelgô presbiteri tisztújításról.

6-án presbiteri összejövetelt tartott a Paks
környéki lelkészkör, ahol – többek kö-
zött – Marco de Leeuw van Weenen
testvérünk tartott gondolatébresztô elô-
adást a presbiter személyérôl, az
ApCsel 20 alapján.

9-én tartotta ülését a Szövetség Felügyelô
Bizottsága.

10-én A Bács-Kiskunsági Egyházmegye
gondnoki konferenciáján, Mátraházán,
fôtitkárunk szolgált „Értékek és érdekek
megjelenése a közelgô presbiterválasz-
táson” címmel.

12-én tartotta ülését a Szövetség Elnöksé-
ge.

14-én készítette elô jelen lapszámunkat a
PRESBITER szerkesztô bizottsága; a
következô ülés idôpontja: 2011. márci-
us 21. Megjelentetésre szánt írásaikat
eddig az idôpontig kérjük megküldeni
Szövetségünk bármely elérhetôségére.

Váczi Gábor

SZÖVETSÉGÜNK
ÉLETÉBÔL...

Ez a lapszámunk a Magyarországi Református Egyház Zsinatának hathatós anyagi támogatásával jött
létre. A Magyar Református Presbiteri Szövetség ezúton is köszönetét fejezi ki a támogatásért.

Csodákra
emlékezni jó!

Határkônél hittel megállni,
határkônél visszanézni,
hálás szívvel múltat idézni:
csodákra emlékezni jó!

Meglátni, hogy minden utunkat
hû és hatalmas kéz vezette,
javunkra szolgált tette:
csodákra emlékezni jó!

Látni, hogy át viharon, vészen
hû Mesterünk hogyan segített,
éjekre fényt hogyan derített:
csodákra emlékezni jó!

Határköveknél hálát adni,
és hallelujás köszönetben
méregetni, mi mérhetetlen:
csodákra emlékezni jó!

Messzi évekre visszanézni,
és számba venni ezer áldást,
erôt, kegyelmet, megbocsátást:
csodákra emlékezni jó!

Hallelujás hálaadással
leborulni egy határkôre,
s elindulni hittel elôre,
amerre hív az égi szó.

Túrmezei Erzsébet
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Kárpát-medencei
Szlovákia

Több mint 65 ezer református
A Szlovákiai Református Keresztyén Egy-
ház kilenc egyházmegyéjének 316 egyház-
községében 65.222 egyháztagot tartottak
nyilván az elmúlt évben. A tíz évvel ez-
elôtti népszámlálási adat szerint közel
száztízezren vallják magukat református-
nak Szlovákiában. Az elmúlt év statiszti-
kai adatai szerint a hét magyar és két szlo-
vák egyházmegyében a legtöbb nyilván-
tartott reformátussal – 14.562-vel – a ko-
máromi egyházmegye rendelkezett. A töb-
bi egyházmegyék közül a pozsonyi, az aba-
új-tornai és a zempléniben ért el tízezres
közeli létszámot a reformátusok száma. A
legtöbb választójoggal rendelkezô egyház-
tagot is a komáromi egyházmegye muta-
tott ki, a legkevesebbet pedig az ungi, de
ez utóbbiban jegyzik a második legkeve-
sebb nyilvántartott egyháztagot is. A
2010-es évben 25.891 istentiszteletet tar-
tottak a református egyház anya- és leány-
egyházközségeiben. 20.226 alkalommal
magyarul, 5724 szolgálat pedig szlovákul
hangzott el. A legtöbb magyar nyelvû is-
tentiszteletet – közel háromezer ötszázat –
a zempléni egyházmegyében tartották. A
legtöbb szlovák nyelvû istentiszteletre ért-
hetô módon a 30 egyházközséget magába
foglaló ondava-hernádiban került sor. De
államnyelven a magyar egyházmegyék
mindegyikében tartottak legalább egy al-

kalommal istentiszteletet. Ritkán adódik
ugyan lehetôség más nyelvû istentisztelet
tartására, viszont az elmúlt évben hat al-
kalommal angolul, ötször pedig németül
hangzott el Isten Igéje a templomokban.
A Zsinati Iroda által közreadott adatokból
kitûnik, hogy az elmúlt évben 774-en ré-
szesültek keresztségben. A templomokban
711 alkalommal gyermekeket kereszteltek
meg, felnôtt keresztségben 63-an részesül-
tek. Több mint százszor szolgáltatták ki a
keresztség sákramentumát a pozsonyi, a
komáromi és a zempléni egyházmegyék-
ben. A legtöbb gyermeket a komáromi, a
legkevesebbet a barsi egyházmegyében
kereszteltek meg. Az elmúlt évben 742-en
tettek hitvallást a hitükrôl. A legtöbb kon-
firmandus – több mint száz – a komáromi
egyházmegyén kívül még a zempléniben
és az abaúj-tornaiban volt, viszont jelen-
tôs, mintegy 88 tizennégy éves fiatal kon-
firmált a legkevesebb reformátust nyilván-
tartott ondava-hermádi egyházmegyében.
Érdekesen alakult a 2010-es évben a há-
zasságkötések száma. 257 alkalommal
mondták ki a házasulandók a boldogító
igent a református templomokban. Csupán
96 esetben volt mindkét fél református
vallású. Százhatvanegyen azonban más
vallásúhoz kötötték az életüket. A legtöbb
vegyes házasságot, mintegy harmincné-

gyet a komáromiban, a legkevesebbet az
ungi egyházmegyében kötöttek. A házas-
ság elôtti jegyesoktatásban viszont csak
száznegyvenen részesültek. A legtöbb je-
gyest a komáromi és a nagymihályi egy-
házmegyékben – huszonnégyet – készí-
tettek fel a lelkipásztorok a házasságra.

Az egyházmegyék által közreadott ada-
tok alapján az elmúlt évben 1345 alkalom-
mal hirdették a lelkipásztorok a feltámadás
Igéjét temetések alkalmával. Az összesítés
szerint 2010-ben 688 férfi és 657 nô távo-
zott az élôk sorából. A legtöbb halottat a
két legnagyobb egyházmegye: a komáromi
és a pozsonyi jegyzett. A református gyü-
lekezetekben a vasárnapi istentiszteleteken
kívül az elmúlt évben 5283 felnôtt-biblia-
kört tartottak. A kilenc egyházmegyében
összesen 462 alkalommal gyûltek össze
bibliaórára a presbiterek, az ifjúság pedig
2398-szor találkozott, vasárnapi iskolát
3840-szer tartottak. A református egyház-
ban 102 kórus mûködik, a legtöbb kórusa
– mintegy húsz – a zempléni egyházme-
gyének van. A statisztikai adatokból kitû-
nik, hogy a Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház egyházközségeinek terü-
letén 351 közoktatási intézmény mûkö-
dik, ebbôl 72 alsó tagozatos alapiskola,
190 teljes szervezettségû, 90 pedig közép-
iskola.

Szerbia
Magyar vendég Torontálvásárhelyen

A Torontálvásárhelyi Református Egyház-
község a Szerbiában szolgáló Református
Egyház Bánáti Egyházmegyéjének egyik
legnagyobb gyülekezete. Tagjainak száma
meghaladja az 1600-at, ami vajdasági vi-
szonylatban mamutgyülekezetnek számít.
Vasárnapi istentiszteleteinken átlagban
100-120-an vannak jelen, s ez a szám csak
akkor ugrik meg, amikor keresztelô, vagy
valamilyen ünnepi istentiszteletet tartunk.
A sátoros ünnepeken a templomban meg-
jelenô hívek száma meghaladja a 300-at.
Imádságainkban arra kérjük Istent, hogy
tegye meg azt, amire mi emberek képtele-
nek vagyunk, plántáljon hitet gyülekeze-

tünk minden tagjának szívébe, hogy mint
a szarvas a forrás friss vize után, ôk is úgy
epekedjenek Isten életet adó Igéje után.

Megtisztelô volt, hogy noha rövid ideig,
alig másfél órát töltöttek nálunk, vendégül
láthattuk Szászfalvi László urat, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelôs államtitkárát. Kísé-
retében itt volt Kiss András kabinettitkár is,
valamint ez alkalommal ellátogatott hoz-
zánk a Magyar Köztársaság Belgrádi
Nagykövetségérôl Szilágyi Balázs misszió-
vezetô-helyettes úr is. Beszélgetésünk so-
rán arra is fény derült, hogy Szászfalvi



2010. december 3-án, illetve 4-én
presbiteri hétvégét tartottunk Ung
megyében, a Ráti Sion Missziós Köz-
pontban. Az alkalom folytatása volt a
tavaly elindított hagyománynak, s

rendkívül áldott talákozása a lelkész-presbiteri közösségnek. A
hétvége létre hívásának elsôrendû oka az volt, hogy a képzésen
túl a presbitereknek és lelkészeknek legyen alkalma az egymás-
sal való ismerkedésre, eszmecserére, s a hitben való épülésre.

A pénteki napot a megye lelkészi vezetôje, Balogh Attila nyi-
totta áhítattal, az Ézs 52,7 alapján: „Mily szép, ha feltûnik a he-
gyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt hoz,
szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik!” Az
esperes úr arról szólt, hogy mennyire kevés, szinte elenyészô az
örömhír a mai világban. A híradásokban, médiában folytonosan
tragédiákról, katasztrófákról hallunk. Az emberek sóvárogva vár-
ják, hogy valaki végre jó hírt mondjon nekik. S ezek a valakik mi
lehetünk, hívô emberek. Elmondhatjuk, hogy Krisztusban Isten
váltságot szerzett ennek a romlásba hanyatló világnak. Ezt bízta
ránk az Úr, ezt kell elvinnünk errôl a presbiteri hétvégérôl is. Bá-
tori József, a megye fôgondnoka szintén néhány igei gondolatot
helyezett a szívünkre, és Isten áldását kérte az együtt töltött hét-
végére.

Az idei esztendôben komoly és aktuális témákat vettünk sorra
az elôadásokon. Az elsô napon Kolozsy András nagydobronyi
lelkipásztor elôadásait hallgathattuk meg, illetve vitathattuk meg
közösen. Az elsô elôadás az okkultizmus tematikáját vetette fel,
amelyet egészen aktuálisnak találtunk, hiszen népünk egyes ré-
tegeiben rengeteg a babona, még egyházi berkekben is találko-
zunk különbözô tévhitekkel. Az elôadás után hosszas vitafórum
következett, ahol alaposan kivesézhettük az adott témát. A dél-
után folyamán szó volt még az egyház és a világi felsôbbség vi-
szonyáról, amely ugyancsak kimeríthetetlen témának bizonyult.
Végül, de nem utolsósorban foglalkoztunk egy keveset a heted-
napos adventisták hitvilágával, ami azért is fontos, mert egyre
gyakrabban találkozunk az ô közösségeikkel.

A második nap reggeli áhítatán Kótyuk Zsolt szürtei lelkész
szolgált közöttünk, majd egy rendkívül tartalmas elôadást hallhat-
tunk Misák Marianna sárospataki óraadó tanár tolmácsolásá-
ban. A témánk: Akikre nem volt méltó a világ a XX. században.
A tanárnô egy rövidebb történelmi bevezetô után sorra vette azo-
kat az egyházi szolgálattevôket, akik a legnehezebb idôkben vál-
tak hitvallókká, s szembe mertek szállni a sztálini rezsimmel. El-
sôsorban az ún. Keleti baráti kör tagjait ismerhettük meg köze-
lebbrôl, s pillanthattunk bele azokba a próbatételekbe, amelyeket
ezek az emberek a hitükért hordoztak el.
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református élet és jövô
László államtitkár úr református lelkészi szolgálatot végzett po-
litikai mandátumvállalása elôtt. Ez abból is érezhetô volt, aho-
gyan érdeklôdött a torontálvásárhelyi, ill. más, Vajdaságban élô
református gyülekezet élete és szolgálata iránt. Örömmel hallot-
tuk, hogy az anyaország gondolatban, de cselekedettel is segítsé-
get kíván nyújtani a szórványsorban élô, és ilyen helyzetben iden-
titását megtartó magyarságnak és reformátusságnak. Az állam-
titkár úr arra figyelmeztetett, hogy bárminemû támogatás elnye-
résének érdekében a gyülekezetekben, egyházmegyék szintjén
is, valamint országos egyházi szinten olyan komoly, átgondolt és
mûködôképes projektumokat kell kidolgozni, amelyek indokolt-
tá teszik a magyarországi támogatást.

Kárpátalja
Presbiteri hétvége – Rát
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A Presbiter c. lap felelôs szerkesztôje idén is folytatja Kálvin-
ról szóló elôadás-sorozatát. Ezúttal a szép Temes-parti temp-
lomban, Lugoson tartott presbitertalálkozón szólt Kálvin idô-
szerûségérôl, emberi, lelki arcáról, ami kiterjedt levelezésé-
ben is megmutatkozott.

A Királyhágó-melléki Református Egyházkerülthez tartozó Te-
mesvári Egyházmegye esperesének, Fazakas Csaba temesvári
lelkésznek, és az egyházmegyei Presbiteri Szövetségnek a meg-
hívására került sor a látogatásra február 25-27. között. Elôször a
temesvár-belvárosi egyházközséghez érkeztünk meg, ahol a ne-
vezetes épület homlokzatán messzirôl olvasható felirat fogadott:
„Éljen Tôkés László! Szabadság!”. Románia második nagyváro-
sának nyüzsgô útjain Fazakas Csaba esperes irányításával talál-
tuk meg a templomot, ahol a nagy havazásban Demeter Sándor
segédlelkész figyelmes kedvességgel és szorgos lapátolással ké-
szítette a kocsi beállót. A tágas egyházi épületben, ahol az espe-
resi iroda, lelkészlakások, templomépület, gyülekezeti terem, az
alagsorban ifjúsági terem, az emeleten vendégszoba is helyet ka-
pott, a vendéglátók testvéri figyelmessége és szeretete rögtön ott-
honossá tette megérkezésünket. Délután került sor a szépen fel-
újított, festôi környezetben fekvô lugosi templomban a presbiter-
találkozóra. A vendéglátó gyülekezet lelkipásztora, Gáll Zoltán
Zsolt köszöntötte a szakadó hó ellenére összejött mintegy 70 pres-
bitert. Az ülést Dr. Békefy-Röhrig Klaudia lelkésznô igehirdeté-
se vezette be, aki a közelgô Nôi Világimanap egyik Igéjérôl, a

Márk 8,11-21-rôl
szolgált. Ezt köve-
tôen került sor Dr.
Békefy Lajos vetí-
tettképes elôadásá-
ra Kálvin idôszerû-
ségérôl, lelkiségé-
rôl, imaéletérôl,
Szentlélek által
mindig megújult,
csodálkozásra ké-
pes látásmódjáról,
amit nagy figye-
lemmel hallgattak
a jelenlévôk. A
vendégeket meleg, testvéri szavakkal köszöntötte Pataki Károly
egyházmegyei fôgondnok. Az alkalmon a vendégszolgálatot vég-
zôk átadták a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöksé-
gének és a Presbiter c. lap szerkesztôbizottságának testvéri kö-
szöntését, valamint több száz lapot, és a Kálvin életét és tanítását
hat levélben feldolgozó, a presbiterek használatára kiadott füze-
tecskét is. Szombat délelôtt kiadós városnézésre került sor Pata-
ki Károly fôgondnok vezetésével, délután pedig aradi gyors láto-
gatás, tiszteletadás a 13 vértanú emlékmûve elôtt, és a Megbéké-
lés terén felállított aradi emlékmû megtekintése következett. Az
este folyamán látogatást tettünk Gyurkócza Aranka aradi evangé-
likus börtönlelkésznél, a felelôs szerkesztô kolleginájánál, majd
az arad-mósoczi gyülekezetben és szép templomában, ahol Józsa
Ferenc lelkipásztor és családja bibliás, hûséges szolgálatával is-
merkedtünk meg. Temesvár református templomában a vasárnap
délelôtti istentiszteleten János 21,1-14alapján hirdette az Igét la-
punk felelôs szerkesztôje, mintegy 260 fôs gyülekezet elôtt. A
lelkésznô itt is szólt a közelgô Nôi Világimanapról néhány vetí-
tett kép bemutatásával. Az este során még a gyülekezeti ifi alkal-
mán vettünk részt, ahol éjszakáig tartó, elmélyült beszélgetés és
imaközösség alakult ki a fiatalok és a vendégek között. Vendég-
látóinkra, a gyülekezetekben megismert kedves testvérekre, fia-
talokra áldásmondó szívvel gondolunk vissza. Jó volt látni, ho-
gyan él és szolgál odaadóan, bátor hittel, imádságos szívvel a
Temes és a Bega, meg a Maros partján halmozottan szórványban
élô református magyar népünk...

(brkl)

Királyhágómellék
Kálvinnal Lugoson és Temesvárott

A második elôadás szombaton az ortodox avagy pravoszláv
egyházat ismertette meg velünk, mégpedig Héder János egyház-
kerületi fôjegyzô révén. Rendkívül tartalmas, információkban
gazdag ismertetés volt, amely után szintén megbeszélést tartot-
tunk. A harmadik elôadást is a fôjegyzô úr tartotta, ezúttal a bap-
tista egyházat bemutatva, kiemelve a közös szálakat éppúgy, mint
a rendkívüli eltéréseket az ô hitviláguk és a miénk között.

Az elôadás után a záró áhítat következett, amelyet Szimkovics
Tibor ráti és minaji beosztott lelkész tartott a Mt 16,13-17 alap-
ján. Az igehirdetô elmondta, hogy Jézusról sokféle kép él a világ
emberének a szívében, de legtöbbször ez a kép téves, semmit-

mondó. Akár saját korában, úgy ma is sokan csak forradalmárt,
vallásalapítót látnak benne, de nem látják meg az Isten Fiát. Mi,
akik igazán ismerjük Ôt, nem hallgathatjuk el ezt; hitvallásra kell
nyitnunk az ajkainkat, el kell mondanunk, számunkra kicsoda Jé-
zus. Az adventi várakozásnak éppen a mi tanúságtételünk, Krisz-
tust magasztaló életünk a leginkább célravezetô módja, hiszen
általunk juthatnak el egyesek Isten megismerésére. A hétvégét
búcsúvétellel zártuk, s hitünkben megerôsödve, testvéri szálakkal
gazdagodva térhettünk meg hajlékainkba. Legyen mindezért Is-
tenünké a dicsôség!

Szimkovics Tibor
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Meghívó
A Magyar Református Presbiteri Szövetség alapszabályának megfelelôen

a Szövetség 2011. évi rendes közgyûlését
2011. március 26-án (szombaton) 10 órára

a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának dísztermébe (1092 Budapest, Ráday utca 28. II. em.) összehívjuk
és arra kedves Testvérünket meghívjuk. A közgyûlésen megtárgyalásra az elnökség az alábbi napirendet tûzte ki:

9.00–10.00 Érkezés, a küldöttek regisztrálása
10.00–10.40 Megnyitó áhítat – dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke
10.40–11.10 Köszöntés, elnöki megnyitó – dr. h.c. Szabó Dániel
11.10–11.25 Köszöntések a vendégek részérôl
11.25–11.50 2010. évi elnökségi beszámoló és 2011. évi munkaterv – dr. Szilágyi Sándor fôtitkár
11.50–12.05 Énekkari köszöntô
12.05–12.15 A Felügyelô Bizottság beszámolója, Bittó Zoltán, a Felügyelô Bizottság elnöke
12.15–12.30 A Szövetség 2010. évi zárószámadása, 2011. évi költségvetése és a számviteli politika módosítása – dr. Viczián Miklós,

a Gazdasági Bizottság elnöke
12.30–12.40 A szervezeti és mûködési szabályzat módosításának elôterjesztése – dr. Voglné dr. Szathmári Ilona jogtanácsos
12.40–13.30 A 2011. évi tisztújítás szükséges lépései, a jelölô bizottság megválasztása és az ebbôl következô lépések –

dr. Szilágyi Sándor fôtitkár
13.30–14.10 Ebédszünet
14.10–14.25 Beszámoló a kiskörökben folyó presbiterképzésrôl és a 2011. évi tervekrôl – dr. Judák Endre presbiterképzési titkár
14.25–14.40 Beszámoló a PRESBITER szerkesztôbizottságának 2010. évi munkájáról és 2011. évi terveirôl –

dr. Békefy Lajos felelôs szerkesztô
14.40–15.20 Hozzászólások
15.20–15.40 Határozathozatal
15.40–16.00 Elnöki zárszó, imádság, Himnusz

A közgyûlésre a szavazati joggal rendelkezô küldötteket a határozatképesség érdekében is, de Szövetségünk minden tagját és minden kedves
érdeklôdô testvérünket szeretettel várjuk. A beszámolót és a határozati javaslatokat elolvashatják a PRESBITER 2011. évi 1. számában. A
határozatok egyéb elôkészítô anyagai megtalálhatók a http://www.presbiter.hu/index.php?id=125 internetes címen.
Várjuk javaslataikat, észrevételeiket, bírálatukat.
Gépkocsival történô érkezés esetén a parkolás csak az utcán lehetséges, díjfizetési kötelezettség nélkül.
Budapest, 2010. február 12. 

Testvéri szeretettel:
Dr. Szilágyi Sándor Dr. h.c. Szabó Dániel

fôtitkár elnök
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Postaládánkból
Kedves Testvérek!
Tegnap megérkezett hozzám a Presbiter karácsonyi száma. Amint azt
már tudjátok, a lapot mindig szeretettel és nagy odafigyeléssel olvasom,
amit most is megteszek. Az idô múlásával és rohanó életmódomból
származó figyelmetlenségem által nem jutott idôm arra, hogy Istenben
boldogult, nagyon kedves Pali testvéremrôl (Dr. Ritoók Pál) legalább
néhány sorban megemlékezzem. Azért sajnálom ôt, mert itt hagyott. Ô
elment az Úrhoz, akit annyira szeretett és fáradozásai, betegségei után
megnyugvást talált. Nekünk még harcolnunk kell, nem egymással,
amint azt egyesek gondolják, hanem a sötétség erejével szemben, amely
észrevétlenül megszédített néhány embert, és egyházunkat nagy meg-
próbáltatás elé kényszerítette a Vajdaságban. Nekünk itt lenn nagyon
kevés nyugtunk van az utóbbi évtizedekben.

Minden kedves lelkipásztor és hûségesen kitartó presbiter nevében
köszönöm, hogy imáitokba foglaljátok a helyzetünket! Egyben Istentôl
megáldott békés Karácsonyt, és erôben-egészségben megáldott, gazdag,
munkás Újesztendôt kívánok, ôszinte szívbôl Kedves Mindnyájatoknak!

Szedlár Rudi, Szerbia
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Nemzetközi elôkészület
a Heidelbergi Káté 450. évfordulójára

A helyreállított emdeni/Németország Johannes a Lasco Református Könyvtárban március
3-5. között nagyszabású nemzetközi konferenciát tartottak és állandó kiállítást nyitottak
meg a Heidelbergi Káté (HK) születésének 450. évfordulója elôkészítésére.

A nagyszabású kiállítás szervezôje a heidelbergi Pfalzi Választófejedelmi Múzeum, az Állami
Kastélyok és Díszkertek Baden-Württembergi Szervezete, a Refo500 Alapítvány és Emden Város
Johannes a Lasco Könyvtára. A kiállítás megszervezésében a hollandiai Apeldoorn Het Loo Palo-
tája is közremûködik. Az ünnepélyes kiállítást nagy érdeklôdéssel kísért elôadássorozat nyitotta
meg. Az elôadások széleskörûen vizsgálták a Heidelbergi Káté keletkezését, hatását, ma is élô je-
lenlétének titkát. A hollandiai Dr. H. Selderhuis professzor vezette be a tanácskozást, fô elôadá-
sának címe: „A Heidelbergi Káté – egyetlen vigasztalásunk életünkben és halálunkban”. Az USA
grand rapidsi református egyetemének professzora, Dr. Lyle Bierma a Káté eredetérôl és korai
történetérôl szólt. A hannoveri Dr. Th. Latzel a Káté teológiai jellegzetességeit vette sorra. A hol-
land Dr. A. den Hollander a HK nyomtatott formában történt terjesztésérôl értekezett. Egészna-
pos elôadássorozatot tartottak a HK hollandiai hatásáról, aminek fôúri támogatói, oltalmazói az
Orániai Ház uralkodói voltak. A Káté tanításának hollandiai módszereit vette sorra az egyik elô-
adó, mások a Kátéról tartott igehirdetéseket elemezték. Külön blokkba kerültek azok az elôadá-
sok, melyek a Káté heidelbergi életét, történetét mutatták be. Volt, aki a tudósokra gyakorolt ha-
tásáról szólt. Selderhuis professzor második elô-
adásában a Káté útját mutatta be Emdentôl Kíná-
ig. De hallhattunk a Káté politikai hatásáról, befo-
lyásáról is, kulturális erjesztô erejérôl. Dr. Peter
Opitz zürichi professzor és mások a svájci hatást
és befolyást térképezték fel.

Miért heidelbergi a Káté? Mert 1563-ban a re-
formátus egyetemi városban, Heidelbergben jelent
meg. Összeállítói: Ursinus Zakariás és Olevianus
Gáspár heidelbergi teológusok, akik a környezô
gyülekezetek lelkészeivel együtt sokszor átbeszél-
ték a kérdéseket és a feleleteket, sôt abba még a
pfalzi református hitre tért fejedelmet is bevonták.
A Káté tehát közösségi munka, csapatmunka ter-
méke, közösségi hitvallás. Gyors elterjedésének
magyarázata rövidsége, világos szerkezete, tömör-
sége és bibliai megalapozottsága. Keletkezése év-
századában, a 16. században 43 kiadást ért meg
alig 40 év alatt, nem csak németül, hanem hollan-
dul, angolul, s már 1577-ben Pápán magyarul is
megjelent!

A 17. századtól a 20. századig közel 300 féle kiadása jelent meg, így pl. latinul, görögül, hé-
berül, hazánkban 8 féle fordításban a századok alatt, de cseh, horvát, lengyel, litván nyelven is.
1934-ben ukránul is! I. Rákóczi György fejedelem 1656-ban Szebenben románul is kinyomtatta.
Aztán nemsokára spanyolul, portugálul is megjelent. A többi földrészre is hamar átkerült. Meg-
jelent Amerikában is, majd Ázsiában, 1735-ben már malájul, jávaiul, szingalézi, és tamil nyelven
is olvasható. 1884-ben japánra fordítják. Afrikát hamar elérte a Káté, már 1647-ben arabul is ol-
vasható. Dél-Afrikán keresztül az 1800-as évek közepére behatolt a fekete kontinens belsô terü-
leteire is.

Az 1600-as évek elején egy angol felsôházi tag hazatért Hollandiából, s a Lordok Házában ezt
mondta: „Testvéreink a kontinensen rendelkeznek olyan könyvecskével, melynek lapjait aranyton-
nákkal sem lehetne megfizetni! Ezt a könyvecskét Heidelbergi Káténak nevezik”. Barth Károly ezt

írta róla: „A Heidelbergi Káté az Isten
Igéje szerint reformált egyház hitének
klasszikus foglalata és dokumentuma volt
és marad”. Goebel egyháztörténész a 30-
as években találóan fogalmazott: a Káté
egyesíti a nagy reformátorok legsajáto-
sabb erényeit, így Luther bensôségességét,
Melanchthon világosságát, logikáját,
Zwingli egyszerûségét, és Kálvin Istenért
égô szívét.

(drbl)

Isten vezet
Szememmel én vezetlek téged,
Amerre mégy, veled megyek.
Utat török, s nem árthat néked
Sötét völgy, vagy zordon hegyek.
Járj szárazon, vagy víz felett,
Orcámnak fénye hûn vezet.
Szememmel én vezetlek téged,
Kegyelmem is hûn támogat.
Nem engedem inogni lépted,
Bátran rámbízhatod magad,
Pusztákon át a mennybe fel
Erôs karom hordoz, emel.
Szememmel én vezetlek téged,
Beváltom az ígéretet,
Ha napra nap jön, évre évek,
Ha szép napot ború követ,
Míg élted földi útja tart,
S megláthatsz színrôl-színre majd.

(ismeretlen szerzô)

* * *

Menedékem
Múló idôm, Uram Teremtôm,
csak forgács az idôtelenbôl,
a véges út, a földi pálya
a teremtés hasadt szilánkja.
Hogy is lehet, hogy e szilánkot
jelenléteddel így megáldod?
S a halandó emberi lelket
hatalmaddal újjáteremted?
Köszönöm, hogy hinni, remélni
én is ide jöhettem: é l n i !
S földi idôm, ha itt letelne,
kaput nyitsz az idôtelenbe,
mert a múlás csalóka látszat,
mert hatalma nincs a halálnak
azon, akit Krisztusa éltet!
Menedékem: az örök élet!

Füle LajosUrsinus Zakariás Olevianus Gáspár


