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MINŐSÉGI MEGÚJULÁST!

Nagytiszteletű Dunamelléki 
Református Egyházkerületi 
Presbiteri Konferencia!

Kedves Testvéreim!
„Köszöntésemet hadd k iö l

jem Pál apostol Timóteushoz irt 
L levele 6,12. versével: „Harcold 
meg a hit nemes harcát, ragadd 
meg az örök életet, melyre el
hivattál, melyről vallást tettél 
szép hitvallással sok tanú előtt."

Köszöntésem legyen egy
ben bizonyságtétel is, mely 
szerint szeretnék élni és hi
szem, Ti is, presbiter társaim, 
diakóniai-missziói küldetést 
végző felebarátaim...

Konferenciánk célja: presbi
teri hitéletünk erősítése, me
lyet megalapoz az 
összesoreglett hitvalló gyüle
kezet, a ki nem mondott, -  
csak a szemek csillogása és 
szívet melengető érzések 
meleg kiáradása, mely vegyen 
körül bennünket nemcsak ma 
és itt, hanem mindennapi éle
tünkben odahaza családunk
ban, gyülekezetünkben,
állampolgári beosztásunkban, 
minőségünkben.

Felelősségteljes, komoly 
szolgálat ez, melyet csak ön
kéntes vállalással, a Szentlélek 
indíttatásával, Krisztusunk, 
egyházunk, hazánk iránti 
vonzódással, szeretettel, hű
séggel végezhetünk.

1 labár az élet zord és ma kü
lönösen nehéz, tudjunk napon
ként megújulni könyörgő 
imádságunk által és bátorítson 
bennünket nagyszerű eleink, 
reformátoraink, gályarabjaink, 
hitvalló őseink, dicső fejedel
meink emléke.

F.gy népnél sem vagyunk 
alább valóbbak üzeni Zrínyi, 
a törökverő költő. Kevés nép 
rendelkezik annyi kiváló egy 
házi és nemzeti vezető egyé
niséggel, mint a magyar 
Alföld népe, ahol a paraszt
sors magyarsorsot jelentett és 
ezt csak erősítette nyakas kál
vinista öntudatának megval- 
lása.

Egyházunk mindig a társa
dalmi és nemzeti haladás, 
progresszió ügyét szolgálta a 
reformáció kezdetétől és 
olyan alulról szerveződő, de

mokratikus intézményt, egy
házi önkormányzatot hozott 
létre, mint a Presbitérium, 
1617-ben, Pápán.

Őrei, szolgálói, irányítói 
voltak ezek gyülekezeteiknek, 
segítői papjuknak, egyszerű 
puritán, de bölcs emberek, 
egyházunk, -fajtánk nagysze
rű, tiszta képviselői. Szegény
ségük, létükért való 
küzdelmük mégis templomot 
emelt, ha csak sárból is, de 
sokszor ország lappangott itt, 
mikor másutt nem vala or
szág. Summázva a múltat 
Kedves Testvéreim, csak tisz
telettel és csodálattal adózha
tunk az emlékezésre 
méltóknak. Fz elvezet a jelen
hez, napjainkhoz és a meglé
vő gondokhoz, a mi 
feladatainkhoz.

Két vesztett háború után re
mények, kétségek között, 
majd az akaratunk ellenére 
ránkerőszakolt 40 éves dikta
túra után a ránk köszöntött 
szabadság és demokrácia ta-

< Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalnál)

Iáján nehezen találjuk he
lyünket, beilleszkedésünket, 
megnyugvásunkat. Öröklött 
gazdasági nehézségeink, tár
sadalmi kuszáltságunk ren
dezését nem segíti, sőt 
inkább fokozza gondolkozá
sunk, szellemiségünk defor- 
málódása, torzulása. Az 
erkölcsi értékrend tudatos 
sutba dobása, az ateizmus -  
internacionalizmus eszmei 
kavargása nehezíti a valós 
helyzet és értékítélet alapján 
a gyors teremtő kibontako
zást.

Egyre nagyobb a felismeré
se annak, hogy belső megúju
lás nélkül nincs külső, 
eredményes megoldás. Új 
eget és új földet várunk és 
ehhez nekünk is lényeges 
változáson, minőségi átalaku
láson kell keresztulmennünk. 
Társadalmi közönyünkön, 
passzivitásunkon változtatni 
kell és az ellentétes indulatok 
között, gyúlölség, bosszú, el
számolás, felelősségrevonás 
kavargása között és ellenére 
meg kell találni a megbéké
lést, a társadalmi, nemzeti 
konszenzus megvalósítását. 
Nagyon sok a feszültség, az 
ellentmondás, nagy a vissza
húzó erő, és az alullévők sé
relmeinek rendezése nem 
megy konfliktusok nélkül. 
Ebben a politikusok nem ele
gendők! Szükség van az Egy
házak karizmatikus
szellemiségére, kiegyenlítő, 
magasztos szere
tetszolgálatára. Szükség van

társadalmunkban a Refor
mátus Presbiterekre és Pres- 
bitcmókre. Nemcsak a 
családban kell a só és kovász 
szerepét betölteni, hanem az 
egyházi és társadalmi közössé
gekben. Az otthon melegét, 
szeretetét kivinni a tágabb -  na
gyobb csalidba, hogy szebb, 
békésebb, megelégedett legyen 
egyházi, társadalmi életünk. 
Munka -  aratni való van sok, de 
a munkás, arató kevés.

A presbiter tulajdonságai: 
hit, bizalom, szeretet, enge
delmesség, béketűrés, hú
ség, önmegtagadás, alázat, 
szelídség és türelem hassák 
át azt a közeget, közössé
get, amelyben élünk és for
máljuk Isten akaratából az 
Ó országát már itt e földön. 
Olyan időben jöttünk össze, 
mikor részesei vagyunk 
Egyházunk megújulásának, 
egyházi iskoláink beindítá
sának, fokozatos visszavé
telének. Csak az. itt felnövő 
és innen kikerülő új gene
ráció hozhat döntő válto
zást jövőnk életében és 
formálásában. Vezessük 
őket hitben, szeretetben és 
Isten kegyelme legyen míve
lünk, ami nem azé, aki akarja, 
nem i< azé, aki fut, hanem az 
Ó drága ajándéka.

F gondolatokkal nyitom 
meg Presbiteri Konferenci
ánkat. Kívánom: szolgáljon 
lelkünk üdvösségére, Iste
nünk dicsőségére! Ámen.

kiagy Ferenc József 
Szövetségünk Cinciké

Nagypénteki ima 
Erdélyből

O Lelkem, nézz•' « Goí^otna- 
ra, Jézusodnak nézd fejét! :f: 
Tövissel van koronázva. 
Mégis áldva né? feléd! Szen
ved Isten bajnoka. És bár 
vérzik homloka, A  világot 
nem átkozza. Meghal érte 
imádkozva.

© Nincs szebb halál Jézusé' 
nál, Aki megfesziuetett, :/. 
Noha nagyobb nincs a kín
nál, Melyben ő  ki szenvedett: 
Áldva nézd hát sebeit, Mely
be rejti bűneid, Ki az embert 
úgy szerette. Hogy keresztfán 
halt érette

© Lelkem, nézz a Golgothá- 
ra, Nézd a nemes szenvedőt. 
:/: M én kiömlő vére ára 
Megváltóddá tette őt; Áldva 
hallgasd szavait, Még halála 
is tanít; Amit szettnek kitt a 
lelke, Vére azt megpecsételte.

© Nincs szebb halál Jézusénál, 
Hívek, őrá nézzetek! :/: Bíír a 
világ epét kínál, Csak szeressen 
szívetek; Megdicsőul a kereszt, 
Mert a Krisztus hordta ezt, 
Csak te is légy hű Istenhez. 
Könyörülő az emberhez!

(Részlet a KoJoavárt Református 
Egyházkerület használatára kiadott 
énckc&kónyv I I I  énekéből )
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Szövetségü n k javaslata

DR. PAP LÁSZLÓ
EMLÉKÉNEK TISZTA MEGŐRZÉSÉRE

Dr. Pap László elhunyta után majd egy évtized
del jelent meg „Tíz év  és a m i utána következett 
1945-6 .V  címen hitvalló teológus-professzorunk 
nagyjelentőségű dokumentum-gyűjteménye. A 
svájci székhelyű Európai Protestáns Szabadegyetem 
adta ki. Megtudjuk belőle, hogy milyen alattomo
san és „kifinomultan" dolgozott a hatalom az egy 
ház megsemmisítésén.

1958. február 20-a jelentős dátum  volt e fo
lyamatban: a D unám éi léki Egyházkerület Köz 
gyűlése, az új „főgondnok" székfoglalója. Ezt az 
alkalmat annak érdekében szervezte az akkori 
Állami Egyházügyi Hivatal és a szolgálatában ál 
ló sötét erők, hogy törvényes látszatot adjanak 
a Magyarországi Református Egyház hitvalló sze
mélyiségei ellen indított megsemmisítő tám adás
nak.

Mintegy kétszáz em ber fülehallatára hangzott 
el hazugságok, rágalmak sora. (A képm utatás ne
továbbja volt, hogy m indennek „Élő nép élő 
egyház" cím et adtak...). Az akkori terror-légkör

ben nem akadt senki, aki nyilvános cáfolatra je
lentkezett volna. Ennek lehetnek okai, de ment 
sége nem!

Mivel a jelenlevők fele presbiter volt, azért az 
1990-ben létrejött Presbiteri Szövetség köteles
ségének érzi. hogy a következő javaslattal éljen: 
A Presbiteri Szövetség indítványozza, hogy 
a Dunámé!léki Egyházkerület legközelebbi 
közgyűlése határolja e l magát az 1958 feb
ruár 20-i  rendkívüli közgyűlés júdási lelkü
letű főgondnoki székfoglaló beszédétől. 
A zt íté lje e ! Istentől kérjen bűnbocsánatot 
a hallgatásért. Jegyzőkönyvileg méltassa dr. 
Pap László professzor és főjegyző emléke
zetét az utókor számára. Küldöttség á lta l 
helyezzen e l koszorút a XX. századi rcfor- 
mátusság hitvallójának szentesi sírján.

Magyar Református
Presbiteri Szövetség

Az egyházi választás értelme
.Az egyházkormányzás kérőé 

sei közül csupán példaképpen ra
gadjuk ki az egyházi választások 
kérdését

Egyházi tisztségek betöltésénél 
sajátságos értelme van a választás 
nak. s ezt tudatosítanunk kell a 
yijülekezethen. hogy az egyházi vá 
lasztást a politikai Hétből ismert vá
lasztásokkal össze ne tévesszék.

Ha valaki az egyházban akarja 
kiélni kortes és pártos szenvedé 
lyét. eltévesztette a helyet. „Vú- 
lasztást hadiáratoknak"' sincsen 
semmi létjogosultsága, mert itt 
nem embert mesterkedésről, több
ségről és ktscbbstrjröl van szó. ha 
nem az Úr akaratáról Különösen 
a Cselekedetek könyve szolgáltai 
példákat az egyházi választásra. 
Mátyás apostollá választásakor pl. 
az Úrhoz könyörög a  választó gyű 
lekezel. így Imádkozván: . Te. 
Uram. ki mindenek szívét ismered.

mutasd meg... akit választottál" 
(Csel 1.21 iá. 13.2-3). Voltakép 
pen nem ts választás történik itt. 
hanem az L'r választottjának meg 
keresése. Ez a gyakorlatban azt 

Jelenti, hogy az arravalöság gon
dos szerbe-számba léteiénél nem 
egyéni érdek, nem mellékszempont 
a döntő, hanem az Ige szolgálatá
ért az Űr színe előtti együttes Je- 
lelősség. A választás is 
istentiszteleti cselekmény: a iö - 
lasziőkon üt Krisztus cselekszik, 
tehát az egyházi választásban is 
az ó  tősége érvényesül Az egyház 
szolgáinak éppen abban nyilvánul 
meg a kötöttsége és szabadsága, 
hogy az egyházi tisztséget embe
rek által nyerték ugyan, de nem 
emberektől hanem Krisztustól.

A Dlhlta azonban nemcsak a vá- 
lasztók. hanem a vülasztandök ke 
resztyén magatartását is 
meghatározza. .János evangéliumá

ban olvashatjuk: „AJa' nem az aj 
tőn megy be a Juhok aklába, ha 
nem másunnan hág be. tolvaj az 
és rabló. Aki pedig az. ajtón megy 
be. a Juiiok pásztora az." A lováb 
htokból megtudhatjuk, hogy Krisz
tus az ajtó: .Én vagyak az eijló. ha 
valaJci én rajtam megy be. megtör 
tutik" (Jn 10.1 1 (>). A választandó 
éleiére és munkájára az idézett he 
lyen ezzel a .mérvűjét választást 
szabállyal" kapcsolatban ígéret és 
ítélet ts van."

Dr. Tőrök István

(Hálás köszönettel és megbe
csülésed vettük ál a Szerző gon
dolatait Etika c. könyvéből. A 
református teológia nv professzo
rának áldott eveket kívánunk ol
vasótáborunk cs tisztelői nagy 
tábora nevében -  a szerk.)
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A PRESBITER] SZOLGÁLAT: KÜLDETÉS!

N Y I L A T K O Z A T

„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztel- 
kedjetek meg mindnyájan a jézus Krisztusnak nevében 
a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek 
ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyerme
keiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, vala
kiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk" (Ap. 
Csel. 238-39).

O Mint egyházunk órállói kijelentjük, hogy m in
den m agyar reform átus presbiter csak bűnbánat 
és a Jézus Krisztus nevében való nugtérés után 
kapja a bűnbocsánatot és lesz az egyház éló, bi- 
zonyságtévó tagjává. Nekik, az újjászületett pres
bitereknek szól az ígéret, és gyermekeiknek és 
m indazoknak, akiket elhív m agának az Úr. Sző 
vétségünk szolgálatának célja a lélekmentés, a 
presbiterek üdvösség-ügye.

© M eg kell szervezni egyházunkban a bibliai ala 
pokon nyugvó diakóniai szolgálatot. Be kell indí
tani az alsó, közép és felsőfokú diakóniai képzést.

© Felhívunk m inden presbiter testvérünket az 
egyéni és a közös im ádkozásra, m ert hiszünk az 
im ádság erejében és meghallgatásában. M ind
annyiunknak szükségünk van belsó szobánk 
csendjére, ahol összeköttetésben lehetünk Istennel 
és az Ő Fiával, az Úr Jézus Krisztussal. Ezekből 
a boldog percekből lesznek a boldog órák. 
Néhány javasolt imatéma:
Im ádkozzunk egyházunk, gyülekezetünk tagjai
nak megtéréséért, új lelki ébredésért, a hivő nép 
egységéért, iskoláinkért, a hitoktatásért. Kérjük az. 
Urat, hogy küldjön minél több felkészített szolgát 
G azdánk szőlőskertjébe. Im ádkozzunk hazánk és 
egyházunk felemelkedéséért, egyházunk és né 
piink vezetőiért, népünk közös és helyi gondja
inak igazságos megoldásáért.

© Köszönjük egyházunk vezetőinek, hogy a m é
diák területén felléptek a megfelelően vehető val
lási m űsorok ügyében. Megállapítjuk, hogy a TV 
és a rádió igen sok m űsoridőben foglalkozik lé- 
lekrombolő, erkölcstelen adásokkal, melyek első
sorban ifjúságunkat mételyezik. 1 la erkölcsi 
megújulást akarunk, akkor ezen adások helyett er
kölcsi értékeket hordozó témákat látnánk-hallgat 
nánk szívesebben.
Egyidejűleg önkritikusan állapítjuk meg, hogy a 
meglévő reform átus adások nem m indenben 
felelnek meg az evangélium i tartalom nak. Sokkal

pozitívabb evangélizáló és hitmélyítő adásokat kí
vánunk!

© Szükségesnek tartunk és tám ogatunk m inden 
olyan törekvést, am ely a világ m agyar reform átu
sainak közös szolgálatát, együttm űködését előse
gítik. Kérünk m inden reform átus presbitert itthon 
és szerte a világon, hogy ezért im ádkozzék és te
gye meg ennek érdekében azt, ami reá van bizva. 
Ezt bizonyítandó javasoljuk, hogy a magyarországi 
négy egyházkerület vállalja el egy-egy ronibadőlt 
horvátországi reform átus templom helyreállításá
ban való közrem űködést.

© Javasoljuk az egyházközségek elnökségének, 
hogy készíttessék el gyülekezetük történetének a 
leírását. A m unkák elvégzéséhez m ódszertani se
gítséget nyújtunk.

© Fontos feladatunknak tartjuk az ébredés ügyé
nek felkarolását. Szólaljanak meg hivő lelkész és 
nem lelkész testvéreink, legyen a bibliai evangé 
lizáció egész egyházunk belsó ügye! Gyülekezete
ink hivő közösségei legyenek dajkái az 
újszülötteknek. Támogatjuk a hitmélyító alkalmak 
m inden formáját.

© Végül a fentiek m egvalósításának, valamint a 
m agyar reform átus presbiterek közösséggé válásá
nak elősegítése érdekében felhívjuk presbiter test
véreinket, hogy lépjenek be a Presbiter 
Szövetségbe. Kezdjük el a közös gondolkodást és 
cselekvést. Egymás hite által épülve, az Úr veze
tésére figyelve fogjuk m eg egymás kezét. Fejezzük 
ki összetartozásunkat!
Szervezeti kérdésként javasoljuk, hogy egyházme
gyénként alakuljanak meg a Presbiteri Szövetség 
helyi szervei, válasszanak meg egyházmegyénként 
2-2 választmányi tagot, akik tagjai lesznek az or 
szágos vezetőségnek. Tagjaink sorába hívjuk az 
egyházközségek gondnokait, a szolgáló presbitere
ket, és azokat a presbitereket, akik Alapszabá
lyunkkal egyetértenek. A jelentkezési íveket kérjük 
cím ünkre eljuttatni: Presbiteri Szövetség, 
Budapest, Ráday u. 28. 1092 (Jelentkezési ívet a 12. 
oldalon találnak Olvasóink, vágják ki, küldjék 
vissza!)

A z  Elnökség

(Elhangzóit a Dumtmell&i Református Egyházkerület 1992. április 
4-i egyházkeríileti prcsbUm konferenciáján)
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Pécsi presbiternapok
------------------ ------------------------------------------------------------------ y

Gyors egymásutánban két je
lentős presbitertalálkozó színhelye 
volt a pécsi templom. Mindkét al
kalommal zsúfolásig megtelt a 
konferenciának otthont adó Isten
háza. A népükért felelősséget érző 
és szolgálatukat a lehető legjobb 
eredménnyel végezni szándékozó 
presbiterek érzik, hogy aki Bara
nyában szolgál, az ..Az ország pe
remén. -  Isten országa őrhelyén" 
él. Ez pedig rendkívüli lehetősége
ket. ugyanakkor nagy felelősséget 
jelent.

Február 7-ón a kényszerű körül
mények miatt itt tartózkodó dráva 
szögi, szlavóniai, horvátországi 
presbiterek jöttek össze. Hitvestár 
saikat is magukkal hozták. így vol 
tak vagy kétszáznyian. Már a 
jövőre tekintenek. Kemény munka, 
é s  erős hitet követelő helytállás 
vár reájuk. Nemcsak saját életük
ben. lelkűkben kell sok mindent 
helyre tenniük, de a reájuk bízott 
eklézsiák népét is segíteniök kell. 
A hit. a reménység, az erő kettős 
mértékére van szükségük.

Szabó Im re ny. lelkész -  szintén 
Délvidék szülötte -  lólokerősítő ige 
hirdetése. Hodossy Im re jugoszlá
viai református püspök, majd a 
délutáni órákra ideérkező őr. Hege 
dús Lóránt és őr. M árkus M ihály 
magyarországi püspökeink, őr. Czi- 
no M ihály egyházkerületi főgond 
nők, BaHa Tibor, a Presbiteri 
Szövetség főtitkára ezt kívánták 
nyújtani.

Papp Vilmos kőbányai lelkész -  
majd két évtizeden át évenként 
10-12-15 drávaszögi és  vukamenti 
eklézsiában végzett evangelízáló 
szolgálatokkal a háta mögött - a 
jövőre irányította a  jelenlevők fi
gyelmét. Mielőtt -  legkésőbb má 
jus 15-óvel elkezdődik a  romok 
eltakarítása, az új otthonok felépí
tése. a kórógyi. szentlászlói. ha
raszti templomok újjáépítése és a 
többi kijavítása, a lélek békességét 
kell helyreállítani. A jelenlevőknek

el kellett síratniok otthonaikat, ha 
lottaikat. saját eddigi életüket. A jö
vőt megalapozó jelen parancsa 
pedig a megbékélés. Békesség Is
tennel. békesség saját múltunkkal 
és önmagunkkal, s  békesség a fe
lebaráttal, akit nem mi választunk 
meg. Akit isten telepit mellénk. 
Mindenegyes presbiter egyik pél
daképe a txbiiai Nehémiás. Jeru
zsálem újjáépítője. ő  így szólt: 
..Keljünk fel é s  építsük meg Jeru

zsálem kőfalát és ne legyünk töb
bé gyalázatul..." (Neh. 2:17). S za
vait Isten Igéje örökítette meg. 
Tehát számunkra is jövőparancs.

Reméljük, hogy e nagyszerű 
presbiterkonferencia is hozzájárul 
a  Drávaszög és Vukamente kiviru 
lásához!

M árcius 1-én a Drávától észak
ra élő presbiterek jöttek össze. 
Szám os Dráván-túli presbitertárs 
is eljött erre a találkozóra. Bo 
reczky Ild ikó  harkányi lelkész itt 
búcsúzott el attól az egyházme 
gyétől, melyben 10 éven át szol 
gált. Igehirdetése hűséges 
szolgálatra buzdított. N agy Ferenc 
Jó zse f n\\ri\si\Qt, a Presbiteri Szö
vetség elnöke baranyai szívvel, 
igei útmutatással kívánt áldást az 
együttlévők épülésére. Az Úri 
Szentvacsorai közösséget követő 
en e sorok írója szólhatott egy 
mindenütt, de itt Baranyában kü 
lonösen fontos témáról: .A presbi
ter szolgálata hazánk peremén. 
Isten országa őrhelyén." Az első 
presbitériumok szervezése idején

-1 6 1 7  után -  Kanizsai Pálfi János 
püspök és a  zsinat erős kezekre, hi
vő szivekre, felelős gondviselőkre 
bízta Isten népét. 150 óv kemény, 
véres, alattomos protostánsüldözó- 
sei után az áldott emlékű II. József 
császár Türelmi Rendeletét követő
en derült ki. hogy milyen messze- 
látó és üdvös gondolat volt a 
presbitériumok létrehozása. Isten 
után a presbiterek őrizték, ápolták 
a  reájuk bízottak evangéliumi hitét.

Akkor is, ma is minden pres
biter őrhelyen áll. A  tábor pere
mén". Baranyában különösen, de 
nemcsak Baranyában, hanem az 
ország minden pontján1 A presbi
ter őrködik, oltalmaz, épít. Az a 
hely. ahol él és szolgál: Isten or
szágának őrhelye. Az őrszemen 
múlik a tábor jóléte, biztonsága 
és jövője. A jól szolgáló presbiter 
ennek tudatában adja idejét, ere
jét, pénzét. S ha kell életét, mint 
az a többszáz presbiter, aki az öt 
venes években meghalt azért, 
mert presbiter volt.

Az általunk épített, gondozott 
és sokakat hívogató templomokra 
is logyon elmondható, mint az 
..Egy hajdani templomra": „Megtar
tódat benne becsüld, m agyarságr

Mindkét konferencia házigazdája 
a baranyai egyházmegye és annak 
esperese: Bóka András volt. A ven
déglátásért a köszönet a pécsi egy
házközséget. annak presbitériumát, 
.M á rtá it' és lelkipásztorait: Poterdi 
D ánielt és SzaJay Lajost illeti.

A pécsi presbiterkonferenciák fő 
tanulsága: a  presbitériumok érzik 
hivatásuk szépségét és nagysze
rűségét. Tudatában vannak szol
gálatuk nemzetmegtartó erejének. 
Szeretnének a  jó szolgálatra minél 
felkészültebbok lenni. (Tudjuk, 
hogy ezen a télen legalább 150 
helyen voltak különböző típusú 
presbiter-továbbképző alkalmak.) 
Csak így tovább!

Popp V/imos
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DUNAMELLÉK3 PRESBITEREK
L ______ ____________________________________^

cgyházkerülcti konferenciájára áp 
rilis 4-én, szombaton került sor a 
Kálvin téri templomban. A Duna- 
Tisza közének gyülekezeteiből 
összescrcglett őrállók megtöltöttek 
a templomot. Molnár Miklós hely
beli lelkipásztor igeolvasása és 
imádsága után az egésznapos kon
ferenciát Nagy Ferenc József, a 
Presbiteri Szövetség elnöke nyitót 
ta meg. (Minőségi megújulási! 
címmel beszéde vezéreikként ol
vasható.) Az egyházmegyék örö- 
mciről-gondjairól következtek 
ezután beszámolók: Szemerei
László esperes Tolnából, Czamk 
Péter esperes Budapest-Északról. 
Kettős János lelkipásztor a jugo
szláviai menekültek missziói egy
házmegyéje életéről számolt be. 
Elmondta, hogy múlt év őszétől 
mintegy 40.CXK) kilométert tett 
meg hazánk területén a különböző 
táborokban elhelyezett sorstársai 
gondjainak intézése érdekében Is
ten iránti hálával sorolta fel a szin
te előszámlálhatatianul sokféle 
segítséget, támogatást, lelki-testi 
vigasztalást, amit református és 
másvallású honfitársaival együtt az. 
elmúlt időkben megtapasztalt. 
Vannak táborok, ahol szinte egész 
falvak, gyülekezetek élnek átme
netileg. Itt a gyermekek számára 
az iskolát, a hitoktatást és az is
tentiszteletet is megszerveztek. 
Sok helybeli lelkipásztor készsége
sen besegít a táborokban élők lel- 
kigondozásába. Hálásan említette a 
Zsinat hatékony segítségét, a jugo
szláviai Menekültügyi Szolgálat
ban Szabó Imre és Bcrcczky Ildikó 
lelkészek áldozatos munkáját. 
Ugyanígy köszönettel idézte fel az 
egyházmegyék, gyülekezetek, 
egyéni adományozók, családok 
gyors és hatékony segítségnyújtá
sát. Szép meglepetés volt -  mon
dotta Kettős János hogy a Zsinat 
kiadta 1000 példányban a világ

egyetlen horvátnyclvű református 
gyülekezetének énckcskönyvét, 
hogy a kényszere távollétben is 
megtanhassák anyanyelvi isten
tiszteleteiket. énekelhessék őseik 
horvátnyclvű énekeit, lelki dicsé
reteit. Jelentős eseményként emlí
tette, hogy 1992. február 7-én 
Pécsett megalakult Délvidéki 
Missziói Körzet néven az az ..egy
házmegye", ami nem új találmány, 
hanem az ősi Baranya-Szlavóniai 
Egyházmegye folytatása. Számot 
adott a feszült figyelemmel, 
könnyes szemmel figyelő hallgató 
ság előtt ezer és ezer hitsorsosa re
ménységéről, akik azért 
imádkoznak és abban hisznek, 
hogy hamarosan hazatérnek őseik 
földjére, a 900 éves magyar fal
vakba. s megkezdhetik az újjáépí 
tés nehéz, de számukra 
kimondhatatlanul gyönyörűséges 
munkáját. Ehhez kérte lelkipásztor 
testvérünk a jelenlévők és a gvü- ' 
lekezelek imádságát, a Szenthá
romság Isten áldását. Mintegy 
feleletül erre a kérésre, felzendült 
a gyülekezet ajkán az áldástkívánó 
biztatás: „ Hazádnak rendületlenül, 
légy híve. óh. magyar!".
Ezután a presbiterek két előadást 
hallgattak meg Szombathy Gyula 
lelkipásztor, egyházkerületi diakó- 
niai előadó Dunamellék gyúleke 
zeteinck áldozatos
szeretetszolgálatáról számolt be. 
adatokkal bizonyítva a sokszor 
erőn felüli vállalás és teljesítés 
méneket. Nyolc egyházmegye 
gyülekezetei 19,5 millió forintot 
áldoztak mások megsegítésére, 
amibe még nincs feltüntetve a szá
mokkal alig kifejezhető személyes 
segítség éneke.
Pánczél Tivadar rákosszcntmihályi 
lelkipásztor vitaindító előadásában 
kél elgondolkodtató, hasznos ja 
vaslattal élt. Először: nagyon fon
tos és időszerű a gyülekezetekben

kialakítani a körzeti látogató és há
zi gondozó hálózatot. Másodszor: 
szervezetten gondoskodni kell dia- 
kóniai munkatársakról, háromszin
tű képzés keretében (alsó, -közép, 
-felsőfok). Mién ne lehetnének a 
presbiterek olyan látogató munka
társakká. „akik eleinte talán clfo- 
gódottan. gyakorlatlanul, nem 
kevés félelemmel, de isteni szere
tettől egyre jobban megbátorodva, 
elvállalnák 1-2-5-10 család figye
lemmel és imádságos felelősséggel 
kísérését?” !
Pap László pomázi lelkipásztor 
igehirdetése után úrvacsoraosztás 
következett. A minden tekintetben 
hasznos. lelkileg meggazdagító és 
a jövőt illetően programadó kon
ferenciát de Hegedűs Lóránt püs 
pök zárszava fejezte be.
Kérjük Kedves Presbiter Testvére
inket. hogy akinek hozzászólása, 
ötlete van a konferencián elhang
zottakkal összefüggésben, vagy va
lami feltétlenül nyilvánosságra 
kívánkozik szívükből, azt írják meg 
címünkre (1092 Budapest, Ráday 
u. 28.). szívesen közzétesszük la
punkban.

B. I..

EMLÉKEZETITEK OKÁÉRT

-  Ad memóriám Rawis; Lás;k> -

PóucitoUal írt esztétikát, 
Ikt^vlylollul filozófiát.
Aforizmát aeéholUd rótt, 
Aramitíiilal prédikációt, 
Qulambfollai Ige-verseit,
Ujjal... porfia: lünk&tmcit;

S e té t l í i i r  sokra! kalapál 
(JráruttíiniKm munkál a halál.

Hegyi-Füstös István
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ATYÁK ÉS TESTVÉREK

A presbiteri tisztség története és a presbiterek feladatai

Református egyházunkban az 
egyházkormányzás testületi elve 
erre az Igére fundálódik „Mert 
az eszes tanácsokkal viselhetsz 
hadat hasznodra, és a megmara
dás a tanácsosok sokasága által 
van" (Példabeszédek 24:6). Kál
vin János genfi Konzisztóriuma -  
jóllehet ez a városi tanácsosokból 
állt -  a presbitériumok ősének te 
kintheto. A kálvini és a lutheri 
irányzat egyházkormányzás te
kintetében gyökeresen különbö
zött egymástól. A német 
evangélikusoknál a szuperinten
denst a fejedelem nevezte ki; a 
magyar szuperintendenst a zsi 
nat közössége jelölte, vizsgálta 
meg és avatta föl. A gyülekezetek 
kormányzásában, hazánkban, a 
reformáció indulásakor nem ér 
vényesült még teljességében a 
testületi elv. „Nem-lelkészi" aty
afiak buzgólkodtak ugyan az ek
lézsiákban mint énekszerzök, 
kegyes adom ányozók, védnökök, 
vagy mint tanítók és bizonyság- 
tévők, de ez a közremunkálas 
nem volt intézményes, csupán al
kalomszerű. Esetleg. aki végezte 
polgári megbízatás alapján járt 
el, m int például várost tanácsúr, 
falusi bíró, birtokos nemes. A 
XVI. század Magyarországán, 
presbitériumok hiján, a lelkipász
toroknak úgyszólván egymaguk 
nak kelleti megbirkózniuk a két 
legnagyobb kormányzási feladat
tal 1.) az egyházi fegyelmezéssel 
és 2.) az. anyagi szükségletek fe 
dez.etének előteremtésével.

Hazánkban az első presbitéri
um szervezése Kanizsai Pálfi Já
nos pápai lelkész és esperes 
nevéhez fűződik (1617). Püspöke 
jóváhagyólag tudomásul vette te
vékenységét, földesura, Enyingi 
Török István végvári főkapitány 
pedig a védelméről gondoskodott. 
Az „őspresbitérium" 12 rendes ta
got számlált. Őket még nem a 
gyülekezel tagjai választották, ha
nem a városi elöljáróság és a vár
beli vitézek vezetői. A presbiter 
atyák mentesek voltak a stóla fi

/
-  bár elvben nem zárkózott el azzetése alól. Derekas adományaik 

azonban messze magasan üilszár- 
nyalták a közemberek egyházfenn
tartó járulékait. Betegségükben 
meglátogatták egymást. Ha valaki 
közülük meghalt, a koporsót 
„Szent Mihály lován" a presbiter 
társak vitték; a temetés két prédi
kációval, s deák-énekkarral tör
tént. Felügyeltek a lelkészekre 
meg a tanítóra, de éberen védel
mezték ezek jóhírét is. A presbiteri 
gyűlések határozatait már ekkor -  
1617-ben! -  jegyzőkönyvbe örökí- 
tendónek rendelték Ezek az ódon 
írások igen sokszor forrásértékűek 
a kutatók számára.

1630 bán, a pápai zsinaton el
rendelték, hogy a dunántúli egy
házkerületben mindenütt meg kell 
alakítani a presbitériumokat.

Hazánk keleti részén nehezeb
ben alakultak meg a presbitériu
mok. I. Rákóczi György 
fejedelemnek és udvarának nem 
volt rokonszenves az Angliából 
hozott puritán mozgalom gondo 
lata. A presbiteriánusok és puritá
nok mozgalma ugyanis a király 
elleni forradalmat szította. Ettől 
tartott a nagy erdélyi fejedelem is; 
oda hatott tehát, hogy udvari pap
ja, Geleji Katona István püspök be
folyására a Szatmárnémeti Zsinat

r  ^

Református
imagyöngy

Vagyon károm ellenségem 
Ördög, világ s  magam testem,
‘De egyikjál sem fé lé i  
Van káromban reménységem 
X l i  megoltalmazna^ engem:
A tya. J iú , S ze m lé ié i

Petr&Zi Kata Szidónia

(Az imádság a jugiw/Üviai Refor
mátus Keresztyén Egyház énekes 
konwétxü való.)

I J

eszmétől -  a presbitériumok felál
lítását későbbi időben látta taná
csosnak.

1791-ben volt a nevezetes Budai 
Zsinat. F.zen 155 kánonból álló tör
vénykönyvet hagytak jóvá. Részle
tesen szabályozták a
magyarországi református egyház 
kormányzását. Minden egyházkö
zség jogának, sőt kötelességének 
nyilvánították, hogy magát egy
háztanáccsal, presbitériummal 
igazgattassa. Ilymódon ellenőrzés 
alá került például a szokásjoggá 
merevedett „papmarasztalás" lel
ketlen törvénye, miszerint az idős 
és beteg lelkészeket, vagy a bűnö
ket ostorozó prédikátorokat egy
szerűen családostul kihordták a 
falu szélére, így „mondtak föl" ne
kik. Ezentúl már felettes egyházi 
hatóságok is rajta tartották szemü
ket a helyi eklézsiák intéz
kedésein.

Az 1848-as törvény előtti egyen
lőség kimondása bizony nem je
lentette egyúttal az egyházban is 
a képviseleti, testületi rendszer al 
kalma/ását. Számos helyen az 
öregbiró, s a községi esküdtek 
döntötték el, kit vegyenek be a tár
sadalmi tekintélyt jelentő presbité
riumba.

Ám följegyeztek olyan eseteket 
is, amikor a falu „virilistája" hiába 
kérte fölvételét, nem kapott szava
zatot. Hiába volt 6 a legtöbb adót 
fizető: botránkoztató élete példája 
alkalmatlanná tette a nemes tiszt 
viselésére.

A mai presbiterekről azt mond
ja az 1967. évi II törvénycikk: „ók 
az egyházkösség lelki és anyagi ja
vainak sáfárai". Nem holtig szóló 
ez a megbízatás; tisztük megszű
nik a tisztűjítás idején.

Egyházi közérdek, hogy 
megújhodó törvénykönyvünk 
időszerű intézkedései bizony
ságtévő, hitvalló presbiterek 
szolgálatát vezényeljék.

Kiss Dávid
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H A L Á L A  -  É L E T Ü N K
Albrecht Dürernek. (1471-1528) az apai ágon magyar n/ánmazású művész

nek elültünk lévő képe a Fájdalmak Férfiál jeleníti meg. Az Úr Jézus Krisztus 
kőpadon ül. Egyedül van. lib á it egy lekerekített, füves főlddarabon nyugtatja. 
Toviskoronás fejét gondbamerülten hajtja le. Szomorúság árad belőle, egész 
testével hordozza a bűnnel terhelt emberiét súlyát. Magába roskadva tekint 
lefelé-befelé. Minden esrndőségünk rajta van. Vajon Urunk életének melyik 
pillanatát metszette fába a művész? Talán azt a gecsemáné* pillanatot, melyről 
O maga mondotta: „ Szomorú az én lelkem mindhalálig" (Mk. 1434.)? Ugyan
akkor a tóviskorona, a szegek ütötte sebhelyek lábfején azl sejtetik, hogy már 
túl a kereszthalái kínjain. Talán a Feltámadott!! látjuk? A magasba lövellő 
sugárnyalábok ezt sugallják. Az ábrázolás szándékolt többértelműsége nem 
egy adott helyzetet jelenít meg. Képbeiroll szinopszisról, az események együtt
látásáról, együtt (átlátásáról van itt szó. Dürer a kercsztyénség képi prédikátora. 
Együtt látja és láttatja hite a szenvedő és a feltámasztott Ur Jézus Krisztust. 
Egyetlen pillanatba tömöríti események egész láncolatát. Ezért lehel többféle 
olvasata, többrétű üzenete metszetének. Szemlélődésünk közben felidéződnek 
lelkűnkben az Úr Szenvedő Szolgájáról jövendölő ézsaiásl Igék: „Megvetett 
volt és emberektől elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerője... Pedig a 

,  , . _ mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta.. A mi vétkeink miatt
kapott sebeket, bűneink miatt törtek össze. O bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az Ő sebei árán gyógyultunk 
meg. Mindnyájan tévelyegtünk mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért 
Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki... De ha fel is áldozta magát jóvátételül.... az Úr akarata 
célhoz jut vele... Igaz szolgám sokakat lesz igazzá ismeretével" (53,3 köv.).

F.zl a metszetet Dürer Kis Passiójának fedőlapjára illesztette, amit a többivel együtt 1528-ban bekövetkezett halála 
után találtak meg hagyatékában. Mintegy utolsó üzenetként és testámenlumként a következő nemzedékekhez. Hitének 
bizonyságaképpen arról, hogy az O halála a ml életünk. Kcpiesitett üzenete, fametszetbe rögzített igehirdetése a századok 
során üdvösségea elmélkedésre indította az Ur tetteire fogékony lelkeket. Méltán írhatta róla századának prédikátor- 
mestere, a reformátor Luther Márton: „Jó és kegyes férfiút ismertem meg Dürerben. Krisztus világosította meg őt". 
Az előttünk járt nemzedékekkel együtt ezen a húsvéton szemléljük mi is fogékony lélekkel e láttató üzenetet, s halljuk 
hozzá Pál bizonyosságot árasztó jó hirct:.Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon 
fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?... Ki választana 
cl minket a Krisztus szeretetétől?... Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, 
sem jelenvalók, sem eljövendök, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem 
választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a ml Urunkban" (Róm. 8,13 és köv.).

» Bika La)«

KICSODA NEKED JÉZUS?
Ezt Kérdeztem Józsitól, aki ré

gi presbiter-társam.
Ki nekem Jézus? No, ez jó 

kérdés. Még ha azt kérdeznéd, 
kicsoda Jézus, arra tudnék vá
laszolni, de így. hogy „nekem*, 
mit mondjak erre? Ez éppen 
olyan, mintha azt kérdeznéd: ki 
nekem Mátyás király? Mit vála
szolhatnék erre? Ha azt kérdez
néd. ki nekem az Isten, arra 
tudnék mit mondani!
Mit válaszolnál arra?

Hát azt, amit a tiszteletes úr 
mondott vasárnap, hogy Terem- 
tőm, meg, hogy Atyám! Tudod 
mit Gyuszi. mi lenne, ha én kér
deznélek téged: neked kicsoda 
Jézus?

Nem számítottam erre a 
visszafordított válaszra, azaz 
kérdésre.

Józsikám, ügyes vagy. mond
hatom, de váóban érdekel ez, 
vagy csak egy jó poén a szá
modra?
Nem Gyuszi, én ezt sohasem 
kérdeztem volna tőled, de mivel 
te tetted fel számomra, érdekel, 
hogy te mit felelnél erre?

Megértelek, Józsikám, nohóz 
kérdés lehet ez, főleg úgy vála
szolni rá, hogy azt a másik is jól 
értse. Gyermekkorom óta temp- 
lombajáró, imádkozó, vallásos 
ember voltam. így neveltek szü
leim. Ahogy azonban visszaem
lékezem. az imádságaim a

I levegőnek szóltak, a templom
ban som értettem sokat! Károm
kodtam, bűntudatom nem volt.

Ez így ment a konfirmációm 
után 17 éves koromig. Istent, Jé
zust hittem, hogy van. A törté
neteket ismertem. Most látom, 
hogy Jézus annyi lehetett szá
momra -  ahogy te mondod 
mint Mátyás király.

Hogy. hogynem. egyszer csak 
kérdésemmé vált az. hogy mi 
lenne velem, ha most meghal
nék? Üdvösségre, vagy kárho
zatra jutnék? Hamar rájöttem a 
válaszra: kárhozatra! Úgy okos
kodtam. hogy mivel tudom,

8
(Folytatás a 9. oldalon)



(Folytatás a 8 oldalról)

hogy a bűn zsoldja a halál, meg, 
hogy nem mehet oda semmi 
tisztátalan, én egészen biztosan 
elkárhozom! Ebben a tudatban 
éltem, vergődtem három éven 
át.
S közben jártál templomba?

Igen Józsi, jártam. Kerestem 
és kértem valami -  általában el
képzelhetetlen megoldást az Is
tentől. Olvastam a Bibliát is. 
Beszéltek nekem valamit arról, 
hogy kegyelmes az Isten és 
majd megbocsájt! Én azonban 
igazságosnak ismertem Ó t, és 
ez az igazságosság azt követeli, 
hogy én elká/hozzak!

20 éves voltam már és nem 
láttam semmi megoldást, ami
kor Tárczy Feritől kaptam egy 
kis füzetet. Ebben a füzetben a 
húsvéti történet volt leírva.

Elkezdtem olvasni. A  történet 
Pilátus udvarában kezdődött. 
Egyedül voltam otthon, s úgy  ol
vastam. mintha én is ott lennék, 
mintha mostani valóság lenne, 
l.áttam Ót. Jézust, az udvar kö
zepén. Belevágnak az arcába, 
lekopik, rúgják, folyik a vér a  tes
tén és az arcán. Én m egder
medve és hulló könnyekkel 
néztem ezt az arcot, éreztem, 
hogy Ó is néz engem.

A legnagyobb hatást a z  tette 
rám, hogy -  ez volt leírva -  ér
tem. helyettem gyilkolják! Ezért 
hallgat és nem védekezik! He
lyettem vállalja az én bűneim  
büntetését. Emlékszem... csak 
zokogtam és nőm értettem; hi
szen ez a világ legnagyobb 
igazságtalansága! Olvastam to
vább és képzeletben én is  Vele 
mentem a Golgotára. Átéltem, 
ahogy verik kezébe a szöget, 
azaz az én bűneimet. Néztem ó t 
a kereszten és azt m ondtam  Ne
ki: Jézus, ha To őzt teszed ér
tem, hogy odaadod az életedet, 
hogy ilyen mérhetetlenül sze
retsz. én is odaadom az enyé

met Neked. Veled-Neked akarok 
élni!

Azóta Ó a lényeg. Ó az élet 
számomra. Boldog ember let
tem és az vagyok ma is! Most 
már tudom, hogy mivel bűneim 
büntetését Ó elszenvedte, in
gyen kegyelemből üdvösséget 
kapok!

Nagyon megszerettem ó t ott 
az udvarban és ez a szeretet- 
hála köt ma is Hozzá s rugója 
a cselekedeteimnek.

Ki nekem Jézus? A szavak 
nem fejezhetik ki igazán! Ha azt 
mondom, hogy a velem-ben- 
nem élő Megváltóm-lstonem. 
örömöm-békém. akkor még ke
veset mondtam ahhoz, hogy 
más is jól értse azt.
Gyuszi! Mondd, nem túlbuzgó, 
túlfűtött dolog az. amit te el
mondtál? Egyáltalán református 
hit ez?

Én is gondoltam arra Józsi
kám, hogy számodra furcsa ez 
a fogalmazás, mégis teljes ha
tározottsággal állítom, hogy ez a 
tartalma, lényege az egész Új 
Szövetségnek is, Pál Apostol le
veleinek és a református hitnek 
is! A Heidelbergi Káté első kér
désére adott válasz is ezt mond
ja el! Ha tudom, idézem: ...mind 
testemmel, mind lelkommel, éle
temben is. meg halálomban is 
nem a magamé vagyok, hanem 
az ón hűséges üdvözítőmnek, a 
Jézus Kr-sztusnak a tualjdona. 
Aki az Ó drága vérével minden 
bűnömért tökéletesen megfize
tett. És engem az Ördögnek 
minden hatalmától megszabadí
tott... És szív szerint hajlandóvá 
és késszé tesz arra, hogy ez
után Ónéki éljek.

Én Gyuszi. nem gondoltam 
volna, hogy a református vallás
ban Jézus ilyen nagy valaki. 
Most azonban már értek, érzek 
valamit a kérdésedből, tán azt, 
hogy meg kellene gondolnom 
nekem is: velem mi lesz0

Vársdoe Gyula

H ú sv é ti im a 
A m erikábó l

'Édes Atyám! Kólával. ujjongd 
örömmel járulok Kozzád ezen az ál 
áott ünnepe n, Köszönöm, fogy 
‘Megváltót adtál, aki halálával eltö
rölte bűnömet. Áldalak, fogy nem 
hőgutád ó t a sírban. Diódáimat ad 
tál neki bűn ts  fiolái felett 
Á llo tt ügy Jézusom feltámadásá
ért•' A halhatatlanság boldogító fii 
tfért' IVfivj már szivem félelmére 
nézni súirm fenekére. Sót örömmel 
teszek, vallást fogy vágyakozom el- 
költözni es “krisztussal lenni, mert 
az mindennél jobb ‘Vágyok.. o 
gyöngykópukon át bemenni az 
aranyi-árosba hazamenni.
'-Hozzád, hói készen vár a hely. fo l 
bűnnek, nincs szava s a szív békére 
lel.
Atyám, fogy ne Ítélem , hárem örök: 
életre mehessek bocsásd meg bűne 
önét! 1feltámadott Jézus! 'Támassz 
fe l engem új életre, hegy éljek, töb- 
bé ne én. hanem “Te magad éli ér. 
bennem ‘Vigasztalásnak. i-elkf! 
szállj ma le az. egész világra, térj be 
minden bánatos házba, szemorfodö 
szívbe és adj vigasztalást, békéssé 
get!
Jézusért ké-Hek' tedd áldottá ünnep
lésemet! Ámen

(Az imádság az amerikai magyar ro
tor májusok énekeskonyvoből való)
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® Levelesláda is
.Nagy örömmel oÍvniam a .Presbiter' ci- 
niil lap első w átnit Ügy érzem, valóban 
sokat tehet -  és első .várnával m in t tett 
-  ci a lap aaért. hogy szolgálatunkat minél 
tudatosabban és minél eredményesebben 
végezhessük Isten dicsőségére.
Volna mindjárt egy nagyon nagy kérésem. 
Gondnok- es pcnzlárgoridnoktarsaimmal 
beszélgetve úgy vettem év re . hogy sokan 
vagyunk, akik jogi és vámviutli ismeretek 
nélkül végezzúk munkánkat, ezért gyakran 
szorulunk tanácsra, de még így is tMkizor 
hiKnunk -  jiíAtuetnCm. Óriást segítséget je
lentene, ha ez a lap felvállalna gondjain 
kát, és minden várnában szentelne 
legalább igj fél oiefaU a (fihutir)fpminoki 
munka gyakídatt problémáinak...
Remélve, hogy » laptól nem lesz idegen a 
Rurtdcnnapi problémákkal való törődés 
sem. kérem Isten áldását a SzcrketzuSbtzoU- 
ság munkájára. Aldisbékestscggel:

SxktAya AioU
a Szentendrei Református
Egyházközség gondnoka"

Kfávn Gondnok Úr! Javallatával ittzvitmr 
nőm egyttírtvnk! Külön rovatot indítunk a 
ki.ttüuzf/ mimtől <u mltlfU krrrirskirrtxm, i  re 
miijük, szak la nú(\addisa t Sfgfíhtijük gondnok 
h  piruláról TtitvémnA/t felelői munkájúit lei- 
kinm/rrln és pontúj véglésében.

-A Reformátusok Lapjában olvastuk tijé- 
koztatásukat a közelmúltban megjelent 
Magyar Református Presbiteri Szövetség 
lapjáról
A San Fernando Völgyi Reform átus 
Egyház Presbitériuma* szerelne segítsé
gei nyújtani lapjuknak azzal, hogy évt 
ötven (50$) dollárt kü ldenénk Ö nök
nek a kiadások költségeinek enyhítésé
re. A Presbitérium  kérése, hogy a lap 
m inden egye* m egjelent számából két 
<2db) példányi szíveskedjenek küldeni 
gyúlckezc tünknek.
Kérésünk teljesítését előre is köszönjük! 
Istenünk gazdag áldását leérjük munka 
jukhoz. a lap minél szélesebb gyülekezeti 
körben való terjedésére!

Testvéri veretette!
Sagy Hált ni 
lelkipásztor 

Crace Hungárián 
Reforméi! Church. 

Califorma*

Örömmel o b n itu k ö ü lá ih u ln ,'' toraikat, i  kószö 
nettel veílűk a latrunk lArnerteiteíiára küldői! 
álSUgli.
Kérjük Xagytiaulelü Urat és a Kedvei Pmbiif- 
"Kei, irtanak el/tukről, irrömeibtil, soraiknak sa
vam adunk nyihánazságol.'

.Kedves szerkevtőbizoitsag!
Drága testvéreim az Úr Jézus Krisztus
ban!
Szeretettel köszöntőm kedves min dán nyí
lt kát (1 Ján 5:12) Őrömmel olvastam a 
Presbiteri Szövetség eUŐ megjelent lapját. 
A biztatást a sokféle gondok, lelki munkák 
és anyagi dolgok megoldására Ebben a 
gyorsuló, sokfelé sodró világban (Zsid. 
2:1-5).
Drága volgatársak! Ügy érzem, Isten akkui 
lelke indított erre, hogy írjak egy bizony
ságtételt a Kedves Presbiter Atyámfiáihoz 
Biztatásként a v é n t munkához! Kérném 
vereteltel Drága Volga társaimat, ha lehet, 
megjelentetni újságunkban.
Isten gazdag Áldását kívánom minden eh  
ben fáradozó Testveiéin számára (II Tim 
2:1-5)
Es imádkozom, hogy sokak üdvösségét és 
megújulását szolgálja a lap.

Testvéri csókom:
Szabadén Gyula 

Noszvaj*

Kedves Prrsbiie, Testi-Írünk.'
Szívből köszönjük kedves, biztató sorait, mely 
böl éreztük hitének erejét is örömének ttszla 
sdgál fhuinyiágUtrlil külön helyen kóiédjuk. 
Az Úr áldja meg életét is szrslgdlatát gyűl* 
kei/t/ben'

Serkenj fel!
(Ffézus 5:14.))

Kedves Presbiter testvéreim és ba
rátaim, az Úr Jézus Krisztusban! Ser 
kenj föl! Kiknek kell felser ken ni?

Akik alusznak, megfáradtuk az élet 
gondjaiban, akik csak maguk körül fo
rognak. Főként a szolgáknak, akikre 
Isten többet bízott!

Drága Presbiter Atyámfiái!
Akik szeretettel, Önkimt vállaltátok 

az egyház gondjait, terheit, úgy anya
giakban mint lelkiekben, keressétek 
mindenlvn először Isten akaratát 
(Máté 6:33) Aki nem enged a Fiúnak, 
nem lát eletet (fán 3:56). Hogy lá
tunk életet? Úgy, hogy meg kell tér
ned az Úr Jézus Krisztushoz, Általa 
újjá kel! születned! Szükség nektek 
újonnan születnetek (Ián. 3:7). Nem 
leket elkerülni! Mássá kell lenned! 
Mert Istennek szolgálni csak jézus ál

tal, Isten Leikével, éló kittel, hívó szív
vel leket.

A Lélek az. Aki megelevenít, a test 
nem használ semmit. Vegyük halálos 
komolyan az Isten előtt vállalt dol
gainkat! A Presbiternek példánykép 
nek kell lenni (l Péter 5:3), akinek 
élete Istent dicsőíti és másoknak ál
dására van. Szolgálni, adni, szeretni, 
tenni fáradhatatlanul mások üdvös
ségéért, lelkeket mentem, jézushoz 
vezetni. Isten megítéli a rest és ha
nyag szolgát, meri ha mindent meg
cselekszünk is, csak haszontalan 
szolgák vagyunk (Lukács 17:10). Ha 
élünk, az Urnák éljünk (Róma 14:8). 
Fáradozz azon, hogy szolgálatod tel
jesen betöltsd! Ne sántikálj kétfelé (I 
Kir 16:21). Boldog az a szolga, akit 
az 6 ura ily munkában talál Ne kí

méld és ne sajnáld magad, se. erőd, se 
időd, se anyagit. Isten néked sokkal 
többet adhat. Aki az Ó tulajdon Fi
ának nem kedvezett, hanem oda aján
dékozta nekünk, hogyne ajándékozna 
Vele együtt mindent minekünk! Isten 
elkészíti az utat, megnyitja a kaput, 
adja Lelke erejét, ad hitet, megáld té
ged. Tedd életed az Úr Jézus kezébe, 
mint személyes Megváltódnak. Higyj 
Neki. bízzál Benne. Vele kezdd a na
pot! Minden napot Igeolvasással, 
imádsággal, így Benne maradsz és ál
dás leszel, lesz örömed, békességed, élő 
és igaz hited, így tudsz adni másoknak 
is sok szeret etet.

És tudsz lelkeket menteni az üdvös
ségre, boldog, új életre.

Szabados Gyula
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SZÖVETSÉGÜNK ÉLETÉBŐL
«*• Január

7. Elnökségi ülés
18 Presbiteri csendesnap a Bp.-Bu- 
dahegyvidéki gyülekezetben.

w Február

5 Főtitkári értekezlet.
7 Délvidéki menekültek presbiteri 

konferenciája Pécsett 
11 Bp Déli egyházmegye gondnoki ér
tekezlete. Bp.-KelentökS gyülekezetben 
17. Presbiteri együttlét a Cegléd- 
Nagytempiomi gyülekezetben

w Március

1 Baranyai egyházmegye presbiteri 
koníerenciáia Pécsett 
Presbiteri szeretetvendégség a bics 
kei gyülekezetben 
2-7. Papp Vilmos Légy kőszikla c. 

könyve alapján egyhetes sorozat vett

az őcsai prosbiterek részére. Szolgá
latok: Szilágyi Sándor. Vándor Gyula. 
Búzás János. Nagy Lajos, d r Ritoók 
P ál ós Balta Tibor
4. Főtitkári értekezlet
6 Elnökünkkel fölkerestük dél

előtt a Tiszáninneni. délután a Ti
szántúli Egyházkerület Elnökségét 
Testvéri megbeszélést folytattunk 
egyházunk és a Presbiteri Szövet
ség életéről.
7 Egervőigyi egyházmegye presbi

teri konterenciája volt Mezőköves
den.

7. Tatai egyházmegye presbiten kon
ferenciája
20. Európai Protestáns Magyar Sza
badegyetem rendezésében előadás 
a Ráday Kollégiumban Pap László: 
Tíz óv és ami utána következett 
1945-1963 c könyvének ismerteté
se.
21 Presbiten előadássorozat a tóti
gyülekezetben
27 Elnökségi ülés

\
Alapítvány

a Lónyay utcai Református Gimnáziumért

A Budapesti Református Öregdiákok „Torok Pál Egyesülete" a zva! a céllal, 
hogy a Lónyay utcai Református Gimnázium újbóli megindításához és maj
dani működéséhez anyagi eszközökkel társadalmi segítséget nyújtson, ha
tározatlan időre jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozott létre. 
1092 Budapest, Ráday u. 28. sz' alatti székhellyel 
Az. alapítvány nyitott, ahhoz minden bel és kuldöldi, természetes és jogi 
személy csatlakozhat, ha képes és kész anyagi hozzájárulást nyújtani, to
vábbá mindezeket írásban kinyilvánítja A csatlakozók joga: az alapítóéval 
azonosak.
A2 alapítvány elnevezése

„A Lónyay utcai Református Gimnáziumért Alapítvány"

Az alapítvány közgyűlése az alapítvány legfelső szerve, melynek tag>a min
den alapítványtevő, aki vállalt kötelezettségeinek eleget tett.
Az alapítvány részére az OTP Vili. kerületi fiókjánál flózser körút 33. sz.) 
Rákóczi térnél elszámolási számlát nyitottunk.

OTP MNB száma: 2Í8-98086.'A 
Az alapítvány számla száma: 516-035338-6 

Számla megnevezése: „Alapítvány a Lónyay utcai Református Gimnáziumért", 
melyre mindenkor, bármilyen összeget 6e lehet Fizetni, illetve bármilyen 
bankszámláról átutalásokat lehet eszközölni.
Minden természetes személy az így befizetett összeget a befizetés évében 
a személyi jövedelem adó alapjától levonhatja.
Aki az alapítvány bankszámlájára befizetéseket, átutalásokat teljesít, az ala
pítványtól külön igazolást kap a befizetett összegről.

LXobos Ágoston sk l>r Mányoki Zsigmond sk.
a Török Pál Egyesület titkára az alapítvány képviselője

V_____________________ _________________________ ______________ y

Az Elnökség legutóbb ülésére március 27- 
én. a Ráday K o llé g á b a n  került sor 6r*ef> 
Lajos e*. pásztor Ahüaia után Hagy Ferenc 
József elnök nyitotta mag “  ülést és kő- 
szontóce a megie-énteket- ^  Szövetség első 
negyedév. tevékenységéről Bella Tibor lő 
tekár számofl be (Kuk* közösük a légion- 
tosabb eseményeit rovatukban,) A 
Szervezeti ós Működé* Szabályzat jog ösz- 
szefúggésert taglalta Pap Em i Az 1992. 
évi tervekről a lőtwár szót (lásd alábbi) Az 
1992. évi költségvetést Csizmady Gábor 
terjesztotto ok). B a.v I*™  » pón/„gy. el
lenőrzésről adott szádot melynek so,an 
mindent rondoben tááltak. Lapunk tartalmi 
és kiadó, terjesztő. kérdéseiről, terveiről a 
felelős szorkosztő adott tájékoztatást Papp 
Vámos mdfványozta presbrton jelvény ké
szítését

*  * *

A Presbiteri Szövetség 1M2 év. munkater
véi -  ‘eladatokrg, h a t á r é  es feleősre le 
bontva -  Bat!a Tibor Wtt*ár teresztette az 
elnökség elé. amit az elfogadott. A munka
tere eső helyén, kiemelten szocga'mazza a 
presbiter hrtéietet erősítő alkalmak rendező 
sót: bbiiaiskda mdíasát. egyházmegye, 
presbiten cs«nd«.sn*X* szervezését, pres
biteri vetélkedőket. A nemzet, haladás szol
gálata érdekében K^mot mdíványoz 
relormátus álami. p o ^ a i és önkormányzati 
vezetőkkel, nemzen sorskérdésomk/ő pedig 
úgy másik alkalommal relormátus Írek. ér
telmiségek bevonásával A Szövetség a 
maga eszközeivel támogat^ a református 
népfőiskolái mozgását Folyamatos és fon
tos vet léte  a munkának a kapcsolalépfés 
és ápoiás külföldi prést*!**- szövetségese, 
mozgalmakká Konzultációra kerül so- az 
év második főében a Zsinat végi tagjaival 
egyhazunk beső problémáiról

A yt>Uicá' aírd l«p »
\U ev»r Rcíoirafcu* SUMcue«

fuv .u h *  kikávinyi
Megjelenik íven** k*1 »U»k»rmial.

A wcritenlẐ nmUit ugi*, 
dr 3odol*y Cí/J. <*' R*11** l̂ijmavl. 

Hegyi Fd.lZ* U«v*». P*PP VJnK“ 
Feltlfl. ’  'M í t f '  U Z“

f eleld* lu*dd N*í> Femc *i.«l 
S rerie .rtd .tg  Reform..*.,

rreib iien  S z ^ o t é t  ' “ •‘bj*- 
1092 8-jdK«c*. Rid*> * 2g‘ 

Ké.zali . «  AMliKO Kíi 
nyandljikw

Feleld* >erru5 Kovus Cifwr
Egy püdíny ‘r* 12 - h
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HALA SE G IT SE T E K l

legyen a Szentháromság Istennek, 
köszönet Kedves Presbiter Testvé
reinknek, lelkipásztoroknak. Gyü
lekezeteknek, akik j Szövetség 
munkáját, lapunk indítását buzgó 
könyörgéseikbe foglalták. Szemé
lyes biztatások, közelről-távolról 
érkezett levelek, adományok győz
nek meg bennünket szinte naponta 
arról, hogy mekkora jelentősége 
van, s lehet a jóvőben még inkább 
annak a munkának, amit a Szövet
ség végez, s tervez végezni Remél
jük, hogy lapunk egyre több 
Presbiter kezéhez és szivéhez eljut 
majd, s így hozzájárulhatunk a kár
pát medencei és a nagyvilágba szét
szóródott reformátusság
lelki-hitvallásos egybetartozásá 
nak. egy tőró! fakadtsága tudata 
nak ápolásához, erősítéséhez.. 
Szeretnénk, ha a közeledést, a szel
lemi-lelki egymásra találást la
punkkal is szolgálhatnánk. Ezért 
levelezési rovatunkban nyilvános
ságot biztosítunk Testvéreink gon
dolatainak. Egyben szeretnénk a 
hajdanvolt presbiterek, elődeink 
gondolatkincséből és hitvallásából 
is átvenni az értékeket. A század el
ső felében megjelent MAGYAR 
IKESBITEK írásaiban fogunk tal
lózni elkövetkező számainkban 
Tervbe vettük emlékezetes presbi 
terek arcképének felvillantását, 
lYesbitcri Bibliaiskola címmel hit 
mélyítő írások közreadását. Bemu
tatjuk majd református 
testvéregyházaink életét, azokban 
a presbiteri szolgálat formáit 
Gondnokok, presbiterek tájékoz
tatására pénzügyi és jogi tanácsadó 
rovatot indítunk. Rendszeresen 
igyekszünk beszámulni egyházlá
togatási tapasztalatokról is. Hívjuk 
nyugaténrópni és tengerentúli ma
gyar református Testvéreinket, 
hogy találkozóikról, gyülekezeti 
életükről küldjenek beszámolót, 
írásuk terjedelme lehetőleg ne ha 
lad ja meg a két gépelt oldalt <30 
sor, hatvan leütés soronként), hogy 
mások is elférjenek írásaikkal.
Még egyszer köszönetét mondok 
mindennemű támogatásért Olvasó
inknak, életükre. Szerelteikre és a 
reájuk is bízott gyülekezetre az. 
egyház Urának gazdag áldását ké 
remi

Áldás, békesség:

Felelős szerkesztő

A h o rv á to rs z á g i háború á ld o z a ta i vagyunk. E zredéves fa  
lü n k b ő l e lü ld ö z v e , in g ó s á g a in k tó l m egfosz tva , m égis a 
v is s z a té ré s b e n  reménykedünk.
Rommá l ő t t  re fo rm á tu s  templomunk ú jjá é p íté s é h e z  kérünk 
anyagi tá m oga tá s t.
S e g íts e n , hogy őse in k  fö ld jé n  megmaradjunkf

K ö s z ö n e tte l
K órógy  1 akosa i

Adományokat a P r e s b i t e r i  Szövetség  c ím ére  Kérünk (1092 
Budapest, Ráday u. 2 8 .)
A fe la d óvevé n y re  í r j u k  r á :  K ó ró g y é r t !..........................

Belépési nyilatkozat

Név: .......................................... .. .....................................................

Szül. év, hó, nap: ................................................... , .................  .

Lakik: ..................................................................................................

Gyülekezete: .......................................................................................

ezen belépési nyilaikozalával kijelenti. hogy a

Magyar Református Presbiteri Szövetség

tagja (pártoló tagja, tiszteletbeli tagja) kíván lenni.
A Szövetség célját és feladatait ismén. Alapszabályát elfogadja és 
munkájában részt kíván venni.

Kötelezettséget vállal é v i ............  .F t  tagsági díj kifizetésére.

..............................  1992..............................

aláírás
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