KORRIGENDUM
a Református Presbiteri Füzetek II. (4) füzetéhez
Kedves Testvéreink!
Sajnálatos módon a füzet olvasását – bár a benne közölt anyagok igen értékesek – nehezítik
olyan hibák, amelyek javítására csak így, utólag tudunk sort keríteni. Kérjük azért, hogy a
füzet forgatása során vegyék tekintetbe az itt közölt javításokat és kiegészítéseket.
1. Kimaradt részek
1.1. A bibliaismereti részhez hasonlóan, célszerűnek látjuk a többi fejezet kiegészítését is
összefoglaló kérdésekkel a következő táblázat szerint:
Kérdések

Fejezet
Egyháztörténet
Egyházi élet hanyatlása a
középkorban
(előreformátorok)
Egyháztörténet
Luther Márton

Egyháztörténet
Kálvin János élete

Egyháztörténet
Kálvin János tanítása az eleve
elrendelésről
Egyháztörténet
A reformáció kezdete
Magyarországon

Egyházismeret
Keresztyén felekezetek

Gyülekezetépítés
A bűnvalló imádság helye és

1. Mi volt a „nyugati egyházszakadás”?
2. Említsen egy-két nevet, akik élesen kritizálták a római
egyházat!
3. Miről maradt meg Wycliffe hírneve mindmáig?
4. Kik voltak a husziták?
5. Hogyan halt meg Husz János?
1. Mit jelentett a pápák „elvilágiasodása”?
2. Milyen körülmények között tért meg Luther?
3. Mi volt az a „búcsú-cédula”?
4. Mit ismert fel Luther a Bibliából?
5. Mit mondott ki az augsburgi békekötés?
1. Melyik svájci városban vette kezdetét a reformáció?
2. Miért kellett Kálvinnak elmenekülnie Párizsból?
3. Ki hívta Kálvint Genfbe?
4. Miért kellett Kálvinnak másodszor is Genfbe mennie?
5. Mi Kálvin főműve? Mikor adták ki először?
1. Hogyan mondjuk latinul az eleve elrendelést?
2. Min alapszik Isten kiválasztó kegyelme?
3. Isten valóban személyválogató?
4. Van-e az embernek saját felelőssége?
5. Mit tanított erről Barth?
1. Milyen kapcsolatok révén terjedtek Magyarországon a
reformáció tanai?
2. Hogyan gyengült meg a katolikus egyház az
Alföldön?
3. Soroljon fel néhány híres magyar reformátort!
4. Ki fordította le először magyarra az Újszövetséget?
5. Ki volt az ellenreformáció vezéralakja?
1. Mely felekezeteket nevezhetünk keresztyénnek?
2. Melyik a hat világvallás?
3. Mi az ökumenikus mozgalom célja?
4. Mi az oka, hogy ma ilyen sok bejegyzett „egyház”
létezik?
5. Lehet-e ezeket egyáltalán egyháznak nevezni?
1. Milyen módjai vannak a református egyházban a
bűnvallásnak?

1

Kérdések

Fejezet
szerepe a liturgiában
Gyülekezetépítés
Hálaadással és bűnbánattal
úrvacsorázzunk
Kátéismeret

2. Helyettesíti-e az istentiszteleti liturgiába iktatott
bűnvallás az egyéni bűnvallást Isten előtt?
3. Miért jó mégis az istentiszteleti bűnvallás?
1. Miért jó élnünk az úrvacsorával?
2. Hogyan kell felkészülni az úrvacsorára?
3. Jelent-e Neked valamit az úrvacsora?
1. Melyik hitvallásunk tételeit magyarázza káténk
ezekben a részekben?
2. Mi Krisztus hármas tisztsége?
3. Mi a „keresztyén” szó eredete?
4. Miért fontos, hogy hitvallásunk megemlíti Poncius
Pilátus nevét?

1.2. Szerző és lektor
Sajnálatosan kimaradt, hogy a füzet lektora Győri István, az „Egyháztörténet” rész
fejezeteinek a szerzője György Antal lelkipásztor.
1.3. A használt nyelvezet indoklása
Amint az olvasó észrevehette, nem magyar szereplők neveit – régi, ma már idejétmúlt szokás
szerint – sok helyen magyarítva írtuk. A keresztnév magyarra fordítása sokszor indokolatlan
(pl. Wiclif János John Wycliyffe helyett, stb.), ugyanakkor más helyeken az eredeti nyelvű
név szerepel. A következő kiadásokban ezt javítani fogjuk.
2. Szerkesztési hibák
2.1. A füzet elején szereplő lapok
Zavaró lehet az a 2009. február 15-re szóló meghívó, amelyhez magyarázatot kell fűznünk.
Ezen mutatjuk be az Északpesti Egyházmegye mellékelt tematikájához az első alkalom
meghívóját, amelyen előre megadjuk a megbeszélendő kérdéseket.
2.2. A bevezetőben szereplő periodika
A bevezetőben szerepel, de a füzetből helyhiány miatt kimaradt az ott az 50. oldalra mutató
zárójelben említett periodika, amely egy nyomtatott füzet, melyet az egyes egyházi ünnepek
alkalmával ad ki az Északpesti Egyházmegye.
2.3. A körzetgazdák szolgálata
A bevezetőnek erre utaló része a terjedelem szűkössége miatt nem került bele a füzetbe.
2.4. Ellentmondás feloldása
„A fogság kora” c. fejezet befejezésében az áll, hogy Jóel próféta élhetett a fogság előtt vagy
a fogság után. Ugyanakkor Jóel működését a „Kispróféták” fejezet egyértelműen a fogság
utáni korra teszi. A következő füzetben megkíséreljük feloldani ezt az ellentmondást.
3. Sajtóhibák, elírások
Az első lap hátoldalán helyesen: „dr. Judák Endre, a Presbiterképzési Bizottság titkára”
7. oldal (Előszó) 12. sor helyesen: „sákramentumokkal”
17. oldal 20. sor helyesen: „Királyok Könyve”
69. oldal, 20. sor helyesen: „Ehhez Istennek…”
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71. oldal 1. sor helyesen: „Ezékiel nevének …”
75. oldal 29. sor helyesen: „…Isten szuverén…”
96. oldal 7. sor helyesen „(skolasztika)”
96. oldal 10. sor, 98. oldal 23. sor helyesen: „renaissance”
99. oldal 10., 20. és 22. sor, a dominikánus szerzetes neve helyesen „Girolamo Savonarola”
103. oldal 9. sorból az „elemista” szó kihagyandó.
104. oldal 6. sor helyesen: „Wycliffe-et”
107. oldal 15. sor helyesen: devotio” („n” felesleges)
119. oldal 12. sor helyesen: „Melanchton Fülöp, a nagyhírű Reuchlin…”
128. oldal 13. sor, 129. oldal 5. sor helyesen: „Institutio”
135. oldal 17. sor: a zárójel után az „A” elhagyandó
141. oldal 2. sor: helyesen „sujtani”
165. oldal 7. sor helyesen: „Révész Imre”
168. oldal 28. sor helyesen: „Szalkai”
173. oldal utolsóelőtti sora: fölösleges a „7” számjegy
174. oldal 5. sorában a „3-e” helyett „többsége” a helyes
219. oldal 28. sor helyesen: „csak”
227. oldal 7. sor helyesen: „vallja”
243. oldal 32. sor helyesen: „vallást”
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