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„Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne...” (1János4, 16b)

Hogyan böjtöljek?
Gyerekként sokat gon-

dolkodtam azon, hogy 
nagypénteken miért kell 
nekem böjtölni? Miért 
nem ehetek azt, amit 
szeretnék, és miért kell 
megvonnom magamtól 
az ételt? Szüleim minden 
évben elmagyarázták, és 
mindig közösen, bíztat-
va egymást, betartottuk 
a nagypénteki böjtöt. 
Más napokon nem böj-
töltünk, csak ezen a na-
pon. Amikor elkezdtem 
komolyabban foglalkozni 
a hit kérdéseivel, a Biblia 
tanításaival, akkor egy-
re inkább az erősödött 
meg bennem, hogy nem 
a külsőségek számítanak, 
hanem a belső, ami a lélekben van. 
Egyre jobban felerősödött bennem 
az, hogy a lelki böjt az igazi böjt, és 
ha amellé társítani tudom a lemon-
dásomat, akkor lesz Istennek tetsző 
a böjtöm. 

A böjti időszakban a jézusi böjti 
parancs jut eszembe mindig: „Ami-
kor pedig böjtöltök, ne nézzetek ko-
moran, mint a képmutatók, akik el-
torzítják arcukat, hogy lássák az em-
berek böjtölésüket. Bizony, mondom 
néktek: megkapták jutalmukat. Ami-
kor pedig te böjtölsz, kend meg a fe-
jedet, és mosd meg az arcodat, hogy 
böjtölésedet ne az emberek lássák, 
hanem Atyád, aki rejtve van; és 
Atyád, aki látja, ami titokban törté-
nik, megfizet neked.” (Mt. 6,16-18)

Amikor a hívő ember böjtöt kezd, 
azt elsősorban azért kell tenni, hogy 
az Istenhez közel kerüljön. Soha ne 
a külvilág számára böjtölj, hanem 
Istennek, hogy minőségileg közelebb 
kerülj hozzá! Próbálj jobban odafi -
gyelni útmutatására, tanácsára, élet-

vezetésére, és akkor neked is jobb 
döntéseid születnek, magabiztosabb 
leszel életutadon. 

Mikor volt neked utoljára olyan 
böjtöd, hogy lemondtál valamiről, 
hogy Istenhez közelebb kerülj, vele 
szorosabb lelki egységbe juss, és 
ezért lemondtál valamiről? A böjt-
nek csak akkor van értelme, ha nem 
csak az első fele igaz, hogy valamit 
nélkülözök, valamiről lemondok, va-
lamit félreteszek, valamit odaadok, 
hanem igaz a másik fele is. Azért, 
hogy Istenhez közelebb kerüljek, 
hogy vele szorosabb legyen a köte-
lékem. A mi lemondásaink sokszor 
keserűséggel, szomorúsággal járnak. 
Böjtnek csak azt nevezhetjük, ami 
önkéntes, ami valamitől való tar-
tózkodást jelent, de nem öncélúan, 
hanem azért, hogy minél inkább le-
gyen időnk, erőnk, odaszánásunk 
arra, hogy az Isten dolgait jobban 
értsük. Isten azonban nem dicsekvő 
böjtöt akar, nem kifele való böjtöt, 

magamutogatót, fennhéjá-
zót, hanem befelefordulót, 
lelki böjtöt.

Van-e olyan böjt, ami 
örömteli, felszabadult, 
ami Istent dicsőíti? Jézus 
épp az ilyen böjtről beszél, 
az örömteli böjtről, ami 
megtölti a szívemet, ami 
újult erőt önt belém, ami 
megerősít és felemel egé-
szen Őhozzá. Így már a 
böjt sem lesz kényszer, ha-
nem dicsőséges, örömmel 
teli, áldásos.

„Amikor pedig te böjtölsz, 
kend meg a fejedet, és mosd 
meg az arcodat, hogy böjtö-
lésedet ne az emberek lássák, 
hanem Atyád”. Nem kiér-

demelni, nem elérni akar ilyenkor 
valamit a hívő em ber Istentől, ha-
nem jobban érteni Őt. Akaratát mé-
ginkább felismerni. Tervét, döntését 
egy-egy élethelyzetre megismerni.

Kell-e nekem ez a böjt? Mit hasz-
nál nekem? A haszna, az eredménye, 
a következménye, hogy megerősödik, 
megújul, és lelkileg felfrissül a hívő 
élet. Újra öröm lesz a Krisztussal jár-
ni, neki szolgálni, őt szeretni, neki 
engedelmeskedni. Meg újulhatok kí-
vül, belül egyaránt. Így lehet a böj-
tölésünk által az egész életünk Neki 
tetsző igaz istentiszteletté.

Ebben a böjti időszakban próbál-
junk meg méginkább odafi gyelni 
arra, amit Isten elvár tőlünk. Legyen 
Vele tele a szívünk és az életünk, 
hogy a kapcsolatunk erősödjön, szí-
vünk tisztuljon, és cselekedetünk ál-
dásos legyen. 

Nemes-Szabó Renáta
 Selymesilosva
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A fent említett találkozón, mely-
nek a Szilágysomlyói Egyházközség 
gyülekezeti terme adott helyet, jár-
ványügyi előírások betartásával, a  21 
egyházközség mintegy 17 gondnoka, 
főgondnoka, 15 egyházközség képvi-
seletében vett részt. 

A nyitó áhitatot Sándor András 
helyi lelkipásztor tartotta a János 
evangéliuma 9:13-17 igeszakaszok 
alapján. 

Itt a meggyógyult  vak koldus 

szolgálatán volt a hangsúly. Jézus a 
történet elején utal arra, hogy ennek 
az embernek az állapota és ami vele 
történik azt a célt szolgálja, hogy„ 
nyilvánvalóvá legyen benne Isten 
munkája’’. Hogyan valósul meg ez a 
szép cél a mi életünkben, merült fel 
a kérdés.

1. Jézus meglátta a születése óta 
vak embert és meggyógyította. Jézus 
érintésére, szavára vele, benne törté-
nik valami emberileg megmagyaráz-

hatatlan dolog. Teremtés aktusának 
vagyunk szemtanúi: megnyílt a sze-
me, lát,valóságos, látható változás 
történik vele. Hasonlóan történik 
minden ember életében. Jézus érin-
tésére megnyílnak a lelki szemeink, 
pislogó hitűnkön keresztül kezd-
jük látni a láthatatlant,  Istent Jézus 
Krisztusban mint Megváltónkat. Ez a 
találkozás elengedhetetlenül fontos a 
hiteles bizonyságtevő szolgálathoz.

Folytatás a 3. oldalon

Aki Istentől van, az hallgatja 
Isten beszédeit (Jn. 8,47)

„Legyetek erősek az Úrban és az Ő 
hatalmas erejében.” (Efézus 6:10)

A fenti igével köszöntöttük a jelenlévőket a Szilágysomlyói Egyházmegye Presbiteri 
Szövetségének 2021. február 9-én tartott „tavaszi” ülésén.

Gondviselő Istenünk kegyelméből 
2021. február 6-án megrendezésre ke-
rült a Zilahi Református Egyházmegye 
Presbiteri Szövetsége gondozásában a 
Gondnokok-főgondnokok találkozója a 
zilahi Nagytemplomban.  Fontosnak 
és jelentősnek tartjuk ezt a lehetősé-
get különösen most, amikor a világjár-
vány által kiváltott rendkívüli szabá-
lyok leszűkítették, szinte lehetetlenné 
tették gyülekezeteinkre oly jellemző 
református keresztyén rend szerinti 
közösségi munkát és életet.

A találkozót Nt. Szász Bálint Róbert 
esperes úr által megtartott áhitattal 
indítottuk (Jn.8,37-47), majd a tárgyso-
rozatban feltüntetett pontok megvita-
tásával folytattuk. Kimerítő első pont 
a 2020-as év megvalósított program-
jairól szólt:

2019. január 19-én tartott időközi tisztújító közgyűlés 
döntése során a frissen választott elnökség – egyházkö-
zség formáló és építő tevékenysége rendjén – fontosnak 
találta az evangéliumi alapértékeinkről szóló reformá-
tus tanítás szükségességét. Ennek értelmében nagyobb 
terjedelmű presbiterképzési programot indítottunk egy-
házmegyénkben. A 6 részből álló rendezvénysorozat a 
Sárospataki Református Teológia Akadémia nagytiszte-
letű vezetőinek, lelkipásztorprofesszorainak, valamint a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület és annak 
Presbiteri Szövetsége jóvoltából el is kezdődött.  Itt szeret-
nék köszönetet mondani támogatóinknak, minden helyi 

gyülekezetnek a vendéglátói szerete-
tért, minden önkéntesnek önzetlen 
segítségéért, melyet munkájukkal bi-
zonyítottak, hálásak vagyunk minden 
református testvérünknek, aki támo-
gatta rendezvényünket. Az előadások 
rendjén a presbiterek számára kitűnő 
alkalom volt újra megbizonyosodni, 
hogy nincs más megtartó ismeret csak 
az Ige, amit a Szentírás könyveiben 
találunk. 

Rendezvénysorozatunk fő célja, 
hogy önkereső presbitertársainkat to-
vább gondolkodásra serkentsük, mi-
közben személyük önbecsülését, önja-
vulását, szellemi-lelki megújulásukat 
szolgálja, hitüket mélyítse, küldetés-
tudatukat pedig erősítse.

A 2021-es programjavaslatok rend-
jén a fő hangsúly az elkezdett presbiterképzés utolsó két 
rendezvényére került. Ugyanakkor a Kisköri képzések 
felélénkítését is tervezzük. A soron következő presbiter-
választások rendjén alakult ki az a vélemény, hogy az egy-
házkerület sajtóorgánumaiban a hátra levő időszakban te-
matikus cikksorozatok formájában jelenjen meg idevágó 
anyag, amelyet hasznosan lehetne alkalmazni.

Krisztushoz kiáltva, testvéreinkkel együtt Őhozzá fo-
hászkodva kérjük bűneink bocsánatát és irántunk való 
irgalmát, kitartóan várva a rendkívüli járványhelyzet 
enyhülését, bízva abban, hogy mielőbb visszatérhetünk 
megszokott életrendünkhöz.

Fekete Károly   
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2. A második kiemelendő dolog, 
hogy legyen személyes üzenetünk, mon-
da nivalónk. A meggyógyult vak nak 
volt üzenete. Miről beszélt? Arról, akit 
először embernek, majd prófétának ne-
vez, és végül így tesz hitvallást Jézusról:  
„Hiszek Uram.” Majd leborulva imádta 
Őt. Erre hívott el minket is Jézus! „ te-
gyetek tanítvánnyá minden népeket!”

3. A szolgálattal együtt jár a bán-
talmazás, az atrocitás. Ezt tapasztalta 
meg a meggyógyult vak is. A mai 
szolgáknak is van részük belőle, ha 
másképp nem, de úgy mindenképp, 
hogy csúfolódók székében ülők 
szájukra veszik őket. De ez ne 
rettentsen meg, és ne hátráltasson 
meg! Ne sajnáltassuk magunkat!  

Kedves szolgatársak, engedjük hogy 
nyilvánvalóvá legyen rajtunk Isten 
munkája. Ámen.

Ezt követően beszámoltunk arról, 
hogy Tóth Andrást, a kerületi elnököt 
meghívta 2021. január 18-ára a Debreceni 
Református Egyházmegye Presbiteri 
Szövetségének elnöke, Török Csaba, 
hogy bemutassa az Egyházkerületi 
Presbiteri Szövetség rendezvényeit, 
munkáját megalakulásától napjainkig. 
Ezen az eseményen nagy örömmel 
vettem én is részt.  Kapcsolatok nélkül 
nem tudunk létezni.

Idén a hatodik alkalommal osz-
totta ki az egyházközség szövetsége a 
Presbiteri Szolgálatért Díjat, melyre 
ezúttal a perecsenyi Józsa Zsiga pres-
bitert jelölte egyházmegyénk. Ő olyan 
presbiter, aki megtanulta és híven kö-
veti a Szentírásban írottakat: „Ti vagy-
tok a világ világossága.(Máté 5:14)”

Következett a 2020-as év be szá-
molója lelki és anyagi vonatkozásban. 
A helyi presbiteri szövetség elnökeként 
nehéz úgy beszámolót tartani, hogy 
nem történtek meg az eltervezett 
események (Regionális konferencia, 
nagy konferencia). Hogy mi volt még 
2020-ban? Vírus. Emiatt maradt el 
sok tervezett esemény. Reményekkel 
indult, de hamar rádöbbentünk, 
hogy minden felborult, még a min-
den napi életünk is. Március 7-én 
Nagyváradon  a Partiumi Keresztény 
Egyetem dísztermében megtartatott 
a Presbiteri Szövetség kerületi 
közgyűlése. Isten kegyelméből a 
Királyhágómelléki Presbiteri Szö-
vetség  kilenc egyházmegyéjéből 80 
presbiter vett részt.

A 2020-ban tervezett három Egy-
házkerületi Presbiteri Szö vetség 
által szervezett presbiteri tovább-
képzőből kettőt sikerült kivi te lezni. 
Nagyon fontosnak tartom ezeket 

a továbbképzőket, mert ezekre 
úgy tekintünk, mint a gyüle kezet-
építés fontos részére. Ezen tovább-
képzőkön 6-8 személy képviselte 
egyház megyénket.

Ezek után Tóth András, a kerületi 
szövetség elnöke üdvözölte a jelen-
lévőket, felhíva a fi gyelmet a Pres-
biteri Szövetség néhány 2021-es 
eseményére. 

A Szilágysomlyói Presbiteri Szö  -
vetség a  2021-es évben tervezi  három 
egymást követő vasárnap meg tartani 
a régiós konferenciákat. 

Ezen alkalmakon Bogya Árpád 
szilágylompérti lelkipásztor tart  
majd előadást „Az egyház szerepe a 
világban” címmel.

A konferenciák tevrezett dátumai 
és helyszínei a következők: 

• Április 11. -  Szilágyperecsen
• Április 18. - Szilágybagos
• Április 25. - Sar maság - Bánya  telep
A nagykonferencia időpontja 

szeptember 4., a helyszín a Sólyom-
kővári I� úsági Központ.

Ellenben ismert igazság, hogy 
ember tervez, Isten végez. 

Szűcs János 
Szilágysomlyói Egyházmegye PSz 

elnöke
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„Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az 
Istenben marad, és Isten is ő benne.” (1. János 4,16)
A fenti igei mottóval szólította  és hívta meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Presbiteri Szövetsége közgyűlésre a presbitereket 2021. március 6-án. A közgyűlés helyszíne a 
Nagyvárad – Újvárosi Református templom volt. Az egyházkerület minden egyházmegyéje 

képviseltette magát, összesen 62 presbiter .

Ft. Csűry István püspök úr nyitó 
áhitatával kezdődött a találkozó, aki 
János 13.25-30 versei alapján hirdette 
Isten igéjét. A püspök úr kiemelte, 
hogy ebben a zűrzavaros, bizonyta-
lan világban Isten az, aki megállít 
és jelzi, hogy valamit tenni kell. Az 
emberek félnek, éjszakában vannak, 
és mi vagyunk azok a keresztyének, 
mint a hatalom Istene, akik világos-
ságot kapva juttathatjuk fényre a 
gyülkezeteket. Az igében Jézus tanít-
ványaival van a húsvétvárás idősza-
kában,  amikor Ő már tudta, hogy 
eljött az ő órája, melyben át kell 
mennie a világból az Atyához. Jézus 
nyugtalankodik és vigasztalja tanít-
ványait, akik nem értik beszédét. 
Hallják Jézust, hogy valaki elárulja 
őt, de kérdezni nem mernek. Amíg 
a tanítványok bizonytalankodnak, 
Jézus leleplezi Júdást mondván: „Az, 
akinek én mártom be a falatot és 
odaadom” elárulja Őt. Júdás miután 
megkapta a falatot, átadta magát 
teljesen a Sátánnak. Krisztus nem 
vonja Júdást a pusztulás szükséges-
sége alá, hanem kijelenti annak, ami 
már előzőleg is volt. Napjainkban is 
nagy a fi gyelmeztetés, a Sátán keresi 
az egyházat, az ajtónkon kopog, he-
lyet követel, hogy fogadd be. Félelem, 
hogy nem Krisztus falatját hordozó 
emberek vagyunk, hanem a Sátáné. 
Megosztó erők uralkodnak a gyüle-
kezetekben, nem tudjuk, hogy mi a 
józan ész. Mindent felborít a világ, a 
jót rossznak, a rosszat jónak mondja, 
a nemzeti egységet felbontja, szétdo-
bálja a keresztyénséget. A világ sor-
sát Júdás tragédiája mutatja. Nekünk 
tudni kell, hogy Krisztus nem fogja 
megengedni, hogy a Sátán sokáig ga-
rázdálkodjon. Akik hisznek, tudniuk 
kell, hogy a hit segít. Ha Krisztusra 
nézünk, vége van az éjszakának, ha-
mar lepörög a sátáni hatalom, mert 
Jézus a sürgetés hatalmával  bír, aki 
az ördög munkáit lerontja. 

Az igehirdetéshez nagyon aktuáli-

san kapcsolódott Lakatos Nella kerü-
leti jegyző felolvasott verse Túrmezei 
Erzsébet  Átragyog-rajtunk? címmel 
(részlet):

...„Lehet-e annál drágább feladat,
Mint hogy rajtad, rajtam, 

mindegyikünkön
Átsüssön - ragyogjon a Nap?!

Kísérjen hát egyre a kérdés
Tovatűnő évek alatt:

Átragyog-e, átsüt-e rajtad,
Átragyog-e rajtam a Nap?!”

Tóth András, szövetségünk elnöke 
köszöntötte az egybegyűlteket, meg-
köszönte a püspök úr szolgálatát és 
egy-egy szál virággal felköszöntötte a 
jelenlevő nőket a Nemzetközi Nőnap 
alkalmával. 

Herdeán Gyöngyi lelkipásztor 
„Akik Istent szeretik minden javuk-
ra válik” igével köszöntötte házigaz-
daként a presbitereket és örömét 
fejezte ki, hogy helyet nyújthat a 
templom a presbiteri szövetségnek a 
munkálatok lebonyolításához.

Az elnök úr felolvasta a napirendi 
pontokat, majd Bara Csaba, szövetsé-
günk titkára bemutatta a Presbiteri 
Szolgálatért Díj idei kitüntetett pres-
bitereit : 

Gyurkó Miklós, a Kárpátalja Re-
formátus Egyház kerület  Pres biteri 
Szövetségének elnöke    

Hahn Ágnes, a Nagybánya – Új-
város egyházközség presbitere   

Mátyási Sándor, a sárközújlaki 
egyházközség presbitere  

Hajdu Ferenc, a bogdándi egyház-
község presbitere

Papp László, a székelyhídi  egyház-
község presbitere

Barabás Imre, a magyarkakucsi 
egyházközség presbitere

Gyüge József, az újmosnicai egy-
házközség presbitere

Patkó Andor, a borossebesi 
egyház község presbitere

Józsa Zsiga, a perecsenyi egyház-
község presbitere

Pop Gyula, a menyői egyház köz-
ség presbitere     

Folytatás az 5. oldalon 
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A díjat Ft. Csűry István püspök 
úr és Tóth András presbiteri elnök 
adták át. A kitüntetett presbiterek 
tevékenységét Lakatos Nella jegyző  
egységes laudációban méltatta. A 
díjátadást Vaszil István presbiter sza-
valatai tették ünnepélyesebbé.

Az továbbiakban elhangzottak 
a tavalyi év beszámolói az elnök úr 
és az egyházmegyei elnökök részé-
ről. Sajnos a világban tomboló vírus 
megakadályozta, hogy a megterve-
zett tevékenységeket megvalósíthas-
sák a kerület minden egyházmegyé-
jében – tűnt ki az elhangzottakból, 
de az Úrban bízva igyekeztek a gyüle-
kezetek talpon maradni, követve 
Isten Józsuénak adott parancsát: „Ne 

félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, 
az Úr mindenütt, amerre csak jársz!”

Mészáros Gyöngyi könyvelő pénz-
ügyi beszámolója szerint december 
31-én a kasszában 338.81 lej, a bank-
ban pedig 10.995.18 lej volt.  

Az elnök úr ismertette a szövet-
ség idei évi programtervezetét, amit 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadott:

2021. március 6.    Közgyűlés
2021. április 17.      Presbiterképzés
2021. július  10.      Presbiterképzés
2021. augusztus 28.  Konferencia
2021. október 9.      Elnökségi ülés       
Az indítványok, javaslatok napi-

rendi pont alatt Tóth András szövet-
ségi elnök javasolta az alapszabály-
zatban „az egyházmegyei főgond-

nokok alelnökei az egyházmegyei 
presbiteri elnökségnek” cikkely 
mó do sítását úgy, hogy az egyházme-
gyei főgondnokok ne kötelező módon 
legyenek az egyházmegyei presbiteri 
szövetség alelnökei. Ezt a javaslatot a 
közgyűlés elfogadta.

A közgyűlés Módi  József  Nagy vá-
rad-Újváros lelkipásztor záró áhi-
tatával  ért véget, aki Márk 6.34-44 
ver seivel köszönte meg a presbiterek 
szolgálatát, akik a  tavalyi évben a 
járvány idején segítséget  nyújtot-
tak imájukkal, hozzáállásukkal és a 
gyülekezetekben  bátorították az el-
keseredetteket. Isten áldása kísérje 
további életüket!                                                 

Lakatos  Nella, kerületi jegyző        

A 2021-es esztendő a presbiter választások éve a 
Király hágómelléki Egyházkerületben. 

A presbiterválasztás fontos dolog, ezért együtt kell 
keressük a megoldást mindazokra a dolgokra, amelyek 
anyaszentegyházaink szép rendben, Isten dicsőségére 
való működését szolgálják.

Fontos dolognak tartandó, hogy presbitériumaink min-
denek épülésére legyenek. Arra kell törekednünk, hogy va-
lamit tegyünk a lelki ház építésére, és gondot viseljünk az 
egész nyájra, amely reánk bízatott. Éppen ezért minden pe-
resbiteri tisztségre jelölt vizsgálja meg a saját lelkiismeretét, 
és ő maga döntsön afelől, hogy eleget tud-e tenni a presbi-
teri tisztséggel járó munkák betöltésének, mert a presbiter 
nem azért van, hogy legyen, hanem azért, hogy tegyen. 

Amennyiben azért elvállaljuk ezt a szép tisztséget, 
amelyre elhívattunk, igyekezzünk a reánk bízott felada-
tokat - bármi is legyen az -, Isten iránti szeretettel, becsü-
lettel és tisztességgel, legjobb tudásunk szerint elvégezni. 
Igyekezzünk a reánk háruló feladatokat úgy végezni, 
hogy látszódjék meg tetteinken a felebaráti szeretet, 
soha ne vonakodjunk semmiféle teendőtől, amelyet elv-
ár tőlünk Isten anyaszentegyháza és annak hívei. 

Legyünk mindég segítőkészek a lelkipásztorok egy-

házépítő munkájában, viseljünk gondot szeretet egy-
házaink úgy ingó mint ingatlan vagyonaira, törekedve 
mindezen dolgok legjobb és leghatékonyabb megőrzésé-
re, karbantartására és kihasználására.

Mint településeink, éppen úgy anyaszentegyházaink 
is kiöregedő félben vannak, de hála legyen az Urnak, 
hogy azért még van utánpótlás! Éppen ezért mindazon 
személyek, akik presbiterek, de úgy érzik, hogy már ko-
ruk vagy esetleg betegségük miatt nem tudják elvégezni 
a presbiteri tisztségtől elvárt feladatokat, adják át a he-
lyüket a fi atalabb nemzedéknek, megkönnyítve ezáltal a 
lelkipásztor és a többi presbitertársak munkáját, ők pe-
dig maradjanak meg tiszteletbeli presbitereknek, kapja-
nak egy köszönő levelet eddigi hűséges munkájukért. 

Mivel a presbiteri tisztségre való elhívást Istentől 
kapjuk, s ez presbiteri eskütétellel meg is pecsételődik 
Isten és a gyülekezet színe előtt, éppen ezért igyekezzünk 
Istennek tetsző dolgokat cselekedni és eskütételünket 
gyakorolni és megtartani, bízva a Szent Biblia szavaiban: 
„És mikor megjelenik a főpásztor, elnyerítek a dicsőségnek 
hervadhatatlan koronáját”(1Pét. 5,4)        

Magyar református testvéri szeretettel:
Illés Jenő, a SzRE PSz elnöke     

„És szemelj ki magad az egész nép közül derék, istenfélő férfiakat, igazságos 
férfiakat, a kik gyűlölik a haszonlesést és tedd közöttük elöljárókká, 

ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tízedesekké” (II Móz. 18,21) 
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ELSŐ RÉSZ 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG
I. fejezet Az egyházközségekről 

általában 

1.§. Az egyházközség az egyház 
tagjainak egy meghatározott terü-
leten, az istentisztelet gyakorlása és 
a keresztyén élet hitvallásainknak 
megfelelő folytatása végett az egy-
házi jogszabályok szerint szervezett 
gyülekezete. 

Az egyházközségek: anya-, misz-
sziói, társ-, leányegyházközségek és 
szór ványok. 
a)  anyaegyházközség az 

a gyülekezet, amely 
önállóan istentisz-
teleti helyet és ál-
landó lelkészi állást 
tart fenn; 

b)  missziói egyházköz-
ség rendszerint több 
polgári községben és 
más vallásúak közt 
elszórtan élő egyház-
tagokból szervezett 
gyülekezet, amely 
közös lelkészi állás-
sal, az egyházi köza-
lap, az egyházmegye 
vagy az egyházkerül-
et támogatásával 
működik; 

c) a társult egyház-
község külön pres-
bitériummal, isten-
tiszteleti  hellyel 
rendelkező, egyen-
rangú gyülekezetek 
szerveződése. Hí veik 
arányosan járul-
nak hozzá az egyház fenntar-
tásához, egyenlő szolgálatban 
részesülnek, lelkipásztorukat 
közös presbiteri és közgyűlési 
határozattal, egy ház községi és 
egyházmegyei képviselőiket kül-
ön-külön vá lasztják; a társult egy-
házközségek megőrzik önálló jogi 
személyiségüket. 

d) leányegyházközség az a gyüle-
kezet, amely a lelkipásztori gon-
dozást és a kormányzást illetően 
valamelyik szomszédos anyaegy-

házközséghez tartozik, de gyüle-
kezeti feladatait és kötelességeit 
saját presbitériuma vezetése alatt 
teljesíti; 

e) szórvány az a gyülekezet, amely-
ben a hívek kis lélekszáma miatt 
egyházközségi szervezet nem al-
akítható. A missziói egyházköz-
ségbe nem szervezett szórvány a 
területe szerint illetékes Egyház-
me gyei Közgyűlés javaslatára 
kijelölt anyaegyházközséghez 
tartozik a területe szerint ille-
tékes egyházkerületi közgyűlés 
megerősítésével. 

2.§. Ha valamely egyházközség lé-
lekszáma 20 alá csökken, vagy anyagi 
elerőtlenedés miatt feladata teljesíté-
sére képtelenné válik, külön egyházi 
szervezetének megszüntetéséről, 
illetve más egyházközséghez csato-
lásáról az illetékes Egyházmegyei 
Tanács dönt. Az erről rendelkező 
egyházmegyei határozatot végre-
hajtás előtt, jóváhagyás végett, az 
Egyházkerületi Igazgatótanács elé 
kell terjeszteni. 

A szórvánnyá vált egyházközség 
ingatlan és ingó vagyona – a fennálló 
jogszabályok betartásával – azon egy-
házközség kezelésébe kerül, amelyhez 
a híveket beosztották. Ha az egyház-
község feléled, vagyonát ismét ren-
delkezésére kell bocsátani. Kérésükre 
a szórványok leányegyházközségek-
ké, a leányegyházközségek anyaegy-
házközségekké alakulhatnak. Ezt az 
Egyházmegyei Közgyűlés javaslatára 
az Egyházkerületi Közgyűlés hagyja 
jóvá. 

A szórvány támogatását az anyae-
gyházközség köteles vállalni. Ha ez 

meghaladja teherbíró képessé-
gét, kérheti missziói egyházköz-
séggé való alakítását. 

Amennyiben a szórvány 
teljesen elnéptelenedett és 
feléledése kizárt, az anyae-
gyházközség presbitériuma 
rendelkezik a vagyon további 
használatáról az a) és b) pontok 
szerint. 
a) Ha az anyaegyházközség 
presbitériuma – a fennálló jog-
szabályok betartásával – azt 
a határozatot hozza, hogy ér-
tékesíti az ingatlan egészét 
vagy annak bizonyos részét, a 
kapott összeg az alábbiak szeri-
nt osztódik: – 50 % az illetékes 
anyaegyházközséget, – 30 % az 
illetékes egyházmegyét, – 20 
% az egyházkerületet illeti. Az 
összegek kizárólag beruházá-
sok támogatására fordíthatók. 
b) A teljesen elnéptelenedett 
szór vány ingóságairól az 
ille tékes anyaegyházközség 
rész letes leltárt nyújt be az 
Egyházmegyei Tanácsnak, amit 

az továbbít az Igazgatótanácsnak.  
Az Igazgatótanács szakvélemé-

nyezés után a muzeális értékű tárg-
yakat az egyházkerületi múzeumban, 
a levéltári anyagot pedig az egyház-
kerületi levéltárban helyezi el. A nem 
muzeális értékű ingóságok, az egy-
házkerületi elnökség jóváhagyásával 
más, ezt igénylő gyülekezetnek 
adományozhatók vagy értékesíthetők. 
Értékesítés esetén az a) pont előírásait 
kell alkalmazni. 

ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL 
ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL

2006. Évi 1. Jogszabály (módosított és kiegészített jogszabály) 
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3.§. Egy egyházközség lélekszáma 
nem haladhatja meg a 4000-et. Az 
Egyházkerületi Közgyűlés határo-
zata alapján a 4000 lelket meghaladó 
gyülekezetet ketté kell osztani. 

Az egyházközség osztódását az 
Egyházmegyei Tanács javaslatára az 
Egyházkerületi Közgyűlés rendeli el, és 
az egyházmegye felügyeletével az egy-
házközség presbitériuma hajtja végre. 

Az egyházkerületi határozatnak 
rendelkeznie kell az egyházközségi 
határok rögzítéséről, valamint az 
egyházközségi vagyon osztódásának 
módjáról, vagy a közös vagyon 
kezelésére és a közös intézmények 
igazgatására hivatott közös testület 
létesítéséről. 

Az új gyülekezet templomának 
megépítéséig a meglévő templomot a 
két gyülekezet közösen használja. 

Amennyiben egy egyházközség 
lélekszáma meghaladja a 2500-at, 
kötelező módon parókiális köröket 
és második lelkipásztori állást kell 
létesíteni. 

Amennyiben egy egyházközség 
lélekszáma meghaladja az 1500-at, 
kötelező módon beosztott lelkipász-
tori állást kell létesíteni. 

4.§. Az anya- és leányegyházköz-
ségek közigazgatási viszonyát és az 
abból származó jogokat és kötelezett-
ségeket a közöttük létrejövő és az 
egyház megye által jóváhagyott egyez-
ség szabályozza. Szabályzat vagy 
egyezség hiányában bármelyik fél 
előterjesztésére az Egyházmegyei 
Tanács, illetőleg másodfokon az 
Igazgatótanács dönt. 

Ennek megfelelően kell megha-
tározni azt is, hogy az anyaegyház-
községet megillető szavazati jogban 
a leányegyházközség milyen módon 
részesül. 

5.§. Az egyházközségek jelen-
legi besorolása és egymáshoz való 
jog viszonya törvényes. Minden 
változ tatás az illetékes presbité-
rium kezdeményezésére, az Egyház-
me gyei Közgyűlés javaslatára, az 
Egyházkerületi Közgyűlés jóváha-
gyásával történik. 

6.§. Az újonnan alakuló egyházköz-
ség vagyonrészesedésre jogosult attól 
az egyházközségtől, amelyhez tagjai 
tartoztak. 

A leányegyházközségeknek anya-
egyházközségekké alakítása vagy más 

egyházközségekhez csatolása esetén 
felmerülő vagyoni kérdésekben az 
ezekre vonatkozó szerződés a mér-
vadó. Ennek hiányában a jogvitában 
az Egyházmegyei Tanács, fellebbezés 
esetén az Igazgatótanács dönt. 

7. §. Az egyházközség az egyházi 
Kánonban megszabott módon ko-
rmányozza önmagát, s az egyházi 
felsőbb testületek megalakításában, 
a Kánonban meghatározott feladatok 
teljesítésével vesz részt. 

Az Egyházmegyei Közgyűlésbe 
minden egyházközség annyi lelkészi 
és világi képviselőt küld, ahány önálló 
lelkészi állást tart fenn.  

II. fejezet 
Az egyháztagok egyházközségi 

illetősége 

8. §. A Romániai Református Egy-
ház tagságát az egyházalkotmány 
harmadik cikkelye szabályozza.  

Románia területén minden refor-
mátus vallású lakos annak az egy-
házközségnek tagja, amely polgári 
lakóhelyén működik, ha pedig abban 
a polgári községben református egy-
ház nincs, annak az egyházközségnek 
tagja, amelyikhez lakóhelye tartozik. 

Ha egy polgári községben több 
egyházközség van, az egyháztagok a 
lakhelyük szerinti egyházközséghez 
tartoznak. 

Más keresztyén egyház megkeresz-
telt tagjai református egyháztagnak 
tekinthetők, ha szabályszerűen átté-
rnek, és a gyülekezet presbitériuma 
vagy annak képviselői előtt előző 
felkészítés után konfi rmációi vallásté-
telt és fogadalmat tesznek. Az így refor-
mátus egyháztaggá lett hívek 14 éven 
aluli gyermekei szintén egyháztaggá 
válnak, amennyiben a szülők a kereszt-
ség sákramentumában részesültek. 

A nem keresztyének reformá-
tus egyháztaggá válnak, ha okta-
tásban részesülnek, és felveszik 
a felnőttkeresztséget. A felnőtt-
keresztség 14 éves életkor felett szol-
gáltatható ki. 

A református egyháztagság 
megszűnik, amennyiben a nyilván-
tartott egyháztag szabályszerűen 
kitér, lemond, vagy őt fegyelmi ha-
tározat alapján kizárják. A kitérés és 
az egyházunkba való áttérés írásos 
nyilatkozat alapján vagy a presbité-
riumi vizsgálatot követő határozata 
szerint történik. 

9.§. Aki véglegesen más egy-
házközség területére költözik, az 
köteles előbbi egyházközségéből 
kijelentkezni, új egyházközségébe 
bejelentkezni. 

Hatheti helybenlakás után az új 
lakóhely szerint illetékes egyház-
község tagjává lesz, és az önkéntes 
egyházi közterheket új lakóhelyén 
az odaköltözést követő legközelebbi 
évtől kezdve viseli. 

10.§. Bármely egyháztag, aki a 
saját lakóhelye szerinti egyházközsé-
gén kívül más református egyházköz-
ségben is rendszeresen viseli az egy-
házi terheket, azok mindegyikében 
gyakorolhatja az egyháztagokat 
megillető jogokat, de választhatósági 
joga csak egy gyülekezetben van. 

11.§. Egyházunk megkeresztelt 
tagjai kétéves konfi rmációi előkészítő 
oktatás után legkorábban 14 évesen 
konfi rmálnak. Konfi rmált i� aink úr-
vacsoravételre jogosultak.

12.§. Az egyháztagok jogai:

a) egyházközségi választói és válasz-
thatósági jog minden olyan kon-
fi rmált és 18. évét betöltött egy-
háztagot megillet, aki az egyházi 
közteherviselésben részt vesz, 
kivéve, ha a Kánon a továbbiakban 
másképp nem rendelkezik; 

b) bármely egyházi szolgálat 
igénybevétele; 

c) az egyházi életben felmerülő 
sérelmek esetében az egy-
házi hatóságok védelmének 
igény bevétele. 

Az egyháztagok kötelességei: 
d) erkölcsileg tiszta, az evangélium 

szellemétől áthatott, józan, mér-
tékletes élet; 

e) a vasárnapok és ünnepnapok meg-
tartása, nyilvános istentiszteleten 
va-ló részvétel, az úrvacsorával 
való élés, keresztelési, konfi rmá-
lási, esketési, temetési szolgálatok 
igénybevétele; 

f) a gyermekeik oktatásáról, val-
lásos neveléséről, neveltetéséről 
és konfirmáltatásáról való 
gondoskodás; 

g) a közterhek viselése; 
h) az egyházi törvények és rendeletek 

betartása; 
i) az egyházi szolgálatban való 

részvétel. 



8 | VII. évfolyam | 1. szám 

Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Presbiteri Szövetsége

Megjelenik negyedévenként 
Szerkesztő bizottság: Veres Erzsébet sajtóreferens

Tóth András KRE PSZ - elnök 
Lakatos Nella

(Elérhetőség/e-mail: veres_zsike@yahoo.com)
Tördelés és nyomtatás: TEHNO-PRINT Zilah IS

SN
 2

50
1-

60
83

Az Őrállók szerkesztősége

A feltámadt Krisztus 
örömhírével 

kívánunk mindenkinek 
áldott, békés húsvéti 

ünnepet!

Schvalm Rózsa

Ébredj lélek
 

Ébredj lélek új örömre 
húsvét reggelén,

sötétség hatalmán úrrá 
lett a fény.

Nem rejti a sír mélysége, 
a Megváltó él,

újjászületett az élet, 
s benne a remény.

E szent öröm gyújtson lángot 
ma is szívünkben,

ragyogja be fényével, 
teljes életünket.

Van élet a halál után, 
aki hitben él,

léte már e földön, 
boldog újjászületés.

Drága Istenem!
Tudom, nem vagyok tökéletes,

Tudom néha elfelejtek imádkozni.
Tudom néha nincs elég hitem.

Tudom néha rossz kedvem van,
De köszönöm, hogy feltétel nélkül szeretsz,

Hogy újabb napot adsz nekem, 
hogy holnap mindent újrakezdhessek!    


