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„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, 
mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1 Péter 4,10)

„Jézus ekkor példázatokban kezdett 
szólni hozzájuk...” (Márk 12, 1-9)

(...) Azt olvassuk a példázatban, hogy a gaz-
da, miután körülkerítette a szőlőskertjét, 
borsajtót ásott és őrtornyot épített, bérbe 
adta azt munkásoknak és elment. Jézus 
korában, sok olyan nagybirtok volt, 
amelyet a tulajdonosok kiadtak 
bérlőknek, hogy műveljék azt. A 
bérlők, akik a szőlőföldet bérel-
ték, azok nem paraszt emberek 
voltak, hanem gazdag keres-
kedelmi gazdálkodóként 
kell tekintenünk őket. A 
Szentírásban nincs szó ar-
ról, hogy mennyi bérleti 
díjban egyeztek meg, de 
volt egy bérleti szerző-
dés, ami alapján fi zették 
a bért a tulajdonosnak. 
Miután létrehozta ezt a 
szőlőskertet, kiadta bér-
be, más emberekre bízta 
a szőlő művelését, ame-
lyért cserébe megegyeztek 
egy bérleti összegben. Nem 
tudni, hogy mennyiben, de 
úgy képzeljük ezt el, hogy 
például megegyeztek, hogy az 
évi termés 10%-a őt illeti. Mivel 
csak egy szolgát küldött el, hogy a 
„bérleti díjat” begyűjtse, ezért egyér-
telmű, hogy nem a szőlő részét kellett 
megadni, hanem annak az értékét.

A gazda egy szolgát küld a bérlőkhöz, hogy 
gyűjtse be a bérleti díjat. Figyeljük csak meg közelebbről 
testvéreim, hogy hogyan is fogadják a bérlők a szolgákat. 
Az első szolgának nem adnak semmit, hanem jól megve-
rik, és elküldték üres kézzel. A második szolgát fejbe verték 
és meggyalázták. A harmadik szolgát megölték. Mindezek 
után még küldött szolgákat és némelyeket megvertek, má-
sokat pedig megöltek.

S a 6. versben azt olvassuk, hogy volt még egy valakije, és 
azt is elküldi hozzájuk, hogy hátha neki fognak engedelmes-
kedni, vagy jobban megfogják becsülni. Hátha neki odaad-
ják a bérleti díjat. S ez, akit utoljára küldött az ő szeretett fi a. 

Feláldozta a szeretett fi át is, hogy a bérlő gazdák 
engedékenyebbek legyenek.

 Az Ószövetségben Izsák és Jákob törté-
netében is erről olvasunk, hogy az apa 

képes feláldozni az egyetlenegy fi át. 
Miért küldi el a gazda ezek közé az 

egyetlenegy fi át? Vajon a gazda 
átgondolta ezt jól? Tudatosan 

tette? 
Hogyan lehet ilyen türel-

mes ez a gazda, hogyan 
küldhette el az Ő fi át, ami-
kor ilyen aljasan viselked-
tek a szolgákkal is? Igen 
ám, de a bérlők az ő fi át 
sem becsülték meg. „Ez 
az örökös, gyertek, öljük 
meg, és az örökség a mi-
enk lesz.” - halljuk, amint 
mondják. A fi ú érkezése 
jelenthette azt is, hogy 
az apa meghalt így a fi ú 

az örökös. A bérlők aljas 
terve az volt, hogy megöl-

jék őt. Gondoljuk csak bele, 
amikor József testvérei fél-

tékenyek voltak, mit mond-
tak egymás között: „Gyertek, 

öljük meg!”. József test vérei és 
a szőlőmunkások is meg akartak 

kaparintani mindent azért, hogy az 
övék legyen. 

A világ is ezt akarja nem? Az ember önmagát 
akarja a világ urává tenni. Micsoda vakság az, amikor én 
aka rok lenni az isten, a mindenek ura. 

Megfogják a fi út és megölik és a kerítésen kívülre ve-
tik. Jézust hol ölték meg? Emlékszünk testvéreim erre? 
A Jeruzsálem kőfalán kívül ölték meg, de fi gyelmeztette 
Jézus őket, hogy jön még rájuk ítélet. Egy napon a gazda 
vissza fog jönni, el fog jönni az Atya és akkor el kell számol-
niuk neki. Ott már nem lesz lehetőség megbánni, jóváten-
ni, netalán mentegetőzni, az már a kegyetlen ítélet. „Eljön 
és elpusztítja a munkásokat.”

 Folytatás a 2. oldalon
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„Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, 
amelyet örökségül választott magának” (Zs.33,12)

„Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk...” (Márk 12, 1-9)

A böjti időben minden nappal közeledünk a nagypén-
tekhez és halljuk, amikor Isten azt mondja: „elküldöm az 
Egyszülött Fiamat” Jézust engedi a keresztre, engedi a halál-
ba érettünk, mert tudja, hogy a halál gyümölcsözni fog. Már 
a kereszten megtörténik ez, amikor azt mondja kereszten 
lévő társának, hogy ma velem leszel a paradicsom ban. És 
erre mit mond a római tiszt, mikor meghal Jézus a keresz-
ten?- „Ez valóban az Isten Fia volt!”

Az Ószövetségben a nép lázadása ellenére Isten aka-
rata, céljai teljes mértékben megvalósultak. Az Istenhez 
engedetlen nép ítéletben részesül. Ugyanígy alapigénkben 
is, bár a bérlők megpróbáltak Isten akaratával és céljai-
val szembeszegülni, mégis a gazda akarata valósult meg. 
A szőlő ura eljön és elveszíti a munkásokat és másoknak 
adja a szőlőskertet. „El fog jönni és elpusztítja a bérlőket, 
és a szőlőt másoknak adja.” Ezeknek az embereknek a 
hatalmi helyük és presztízsük hamarosan véget ér. Más 
fogja megkapni a pozíciójukat. Isten másoknak adja át a 
szőlőskertet. 

Kinek fogja átadni ezt a szőlőt? Kik fognak az örökösök, 
lenni? 

Mindazok, akik befogadják Őt. Immáron, nem csak Ábra-
hám gyermekei az örökösök, hanem mindannyian azok lehe-
tünk, Gal. 3, 28 szerint: „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem 
görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi , sem nő, mert ti 
mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Jézusban az 
üdvösség nem csupán a zsidó népnek van megígérve, hanem 
az egész világ nemzeteinek fel van kínálva ez a nagy lehető-
ség. Akik ezt a lehetőséget (Jézus Krisztust) elutasítják, el-
vesznek, és Isten másoknak adja mindazt, amit rájuk bízott. 
A Fiú megvetése, elutasítása után nem adatik több lehetőség, 
hanem az ítélet következik. 

Ahogyan a zsidóktól elvettetett az Isten országa és a ke-
resztyéneknek adatott, úgy a Jézust ma elutasítóktól is elvet-
tetik és másoknak adatik. A döntés rajtunk áll, hogy élünk-e 
vele? És az is a mi felelősségünk, hogy hogyan élünk ezzel. 

Ha élünk a mennyei gazda kínálta lehetőségekkel, és 
azzal felelősségteljesen élünk, akkor nem lesznek töb-
bé közülünk megbízhatatlan bérlők, akik az örökségre 
töre kednek. 

Nem olyan bérlőket és vezetőket akar látni ebben a világ-
ban a mi mennyei gazdánk, akiknek az anyagi javak az első 
helyen vannak, hanem olyan vezetőket és olyan bérlőket, 
akik az örökösben és nem az örökségben gyönyörködnek. 
Az örökös nélkül testvérem, ne akard a mindent.

Ha az életünk középpontjába a szőlősgazdát állítjuk, 
akkor vele együtt az örökség is a mienk lesz, ahogy Pál is 
mondja: „ha pedig gyermekek (vagyunk), akkor örökösök is: 
örö kösei Istennek és örököstársai Krisztusnak…” Ne akard 
a szőlősgazda nélkül a mindent, mert soha nem érheted el 
a mindent nélküle. 

A példázatban láthattuk azt, hogy Jézus elveszi tőlük, 
ami rájuk volt bízva és másoknak adja. Ezek közé a bérlők 
közé tartozunk mi is, akikre Isten rábízta a szőlőskertjének 
a gondozását/művelését. A szőlőskertből származó termé-
sek, javak, áldások a mienk lehetnek, egyúttal viszont fele-
lősséggel tartozunk a kertért, a termésért és a gazdához való 
viszonyulásunkért. Ha mi is a gonosz szőlőművesekhez ha-
sonlóan nem becsüljük meg a mi mennyei gazdánkat, akkor 
tőlünk is elvehetik mindazt, amit reánk bízott és másoknak 
adják. A döntés rajtunk áll. Éljünk vele. Ámen.

Gombos Brigitta, 
Angyalkúti Egyházközség lelkipásztora 

Igen, kedves keresztyén testvéreim boldogok lehetünk, 
hogy olyan nép vagyunk, amelyet örökségül választott ma-
gának az Úr. Ezt nem mondhatja el magáról minden nép, 
és nekünk ezért nagyon hálásak kell legyünk, mert Isten 
alkotott bennünket. Ő teremtette a világmindenséget és 
mindent, ami abban van. Az Ő szeretetéből formált ben-
nünket és szeretetéből tart meg minket. Feltételeket állított 
fel, amelyeket ha követünk, nem fogunk szűkölködni. 

Általában azok iránt szoktuk kifejezni imádatunkat, 
akit szeretünk és akinek alárendeljük magunkat. Amikor 
Istent dicsérjük, akkor elismerjük az Ő uralkodását és azt, 
hogy Ő a mi fejünk, aki kézben tartja dolgainkat, és mi 
mindenkor Őrá támaszkodhatunk.

Az Úr minden embert szemmel tart, Ő teremtett és is-
meri minden szándékunkat és gondolatainkat, Ő ruházza 
fel bölcsességgel az övéit, és Ő állítja népek és nemzetek élé-
re, hogy vezessék népüket és nemzetüket Isten akarata és 
törvényei szerint.

Legyen Uram a te kegyelmed ezen a sokat szenvedett né-
pen, nemzeten és annak vezetőin, akik a világ hatalmasai-
val szemben mindent elkövetnek, hogy nemzetük megma-
radjon a keresztyénség szellemében.

Ezért mi is meg kell tegyük azt az apró lépést, amellyel 
fel vagyunk ruházva és Isten bölcsessége által vezetve a leg-
jobb döntésünk szerint cselekedjünk, amikor keresztény-
ségünk megvédése érdekébe kell élenjárókat választani 
magunknak. 

Az Úr Isten vezéreljen bennünket ezen az úton elutasítva 
a sátán ígéreteit, mert meg van írva:

„...Az Urat a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.”
(Mt. 4,10)

 Illés Jenő,
a SzRE PSz elnöke
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Felvétett ma 2022. január 29-én a Bihari Református 
Egyházmegye Presbiteri Szövetségének tisztújító köz-
gyű lésén, amely megtartatott a Nagyvárad – Újvárosi 
református templomban.

A közgyűlés nyitóáhítattal vette kezdetét, amelyen 
Herdean Gyöngyi lelkipásztor szolgált igemagyarázattal a 
Máté 12: 1-8 alapján. 

Az áhítatot követően Török Sándor a Bihari Eme Pres bi-
teri Szövetségének elnöke nyitotta meg a közgyűlés mun-
káját, amelynek célja a szövetség tisztségviselőinek a meg-
választása.

Az elnök az 1Korinthus 13: 1-8 verseit idézve, a szeretet 
himnuszát, majd ezt követően beszámolt az eltelt hat év 
munkájáról, megvalósításokról, időrendileg felsorolva a 
ren dez vényeket, találkozókat, előadásokat, előadókat, ré -
giós presbiteri találkozókat, képzéseket, közgyűléseket, az 
egy ház kerületi PSz által szervezett képzéseken, konfe ren-
ciá  kon, rendezvényeken való részvételeket. 

A pandémia miatt az elmúlt két évben kevesebb vagy 
egyáltalán nem tarthattunk régiós találkozókat, rendez-
vényeket, képzéseket, konferenciát. 

Az elnöki beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfo-
gadta.

A közgyűlésen résztvevő presbiterek a továbbiakban 
Török Sándort bízták meg a gyűlés levezetésben, a jegyző-
könyvezető Tóth Zsigmond Béla.

A pénztáros, Kádár Zsuzsanna beszámolójából kitűnt, 
hogy az egyházmegyei presbiteri szövetség a 2021. évet 
14.476 lejjel zárta. A pénztárosi beszámolót a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta. 

Vasil István elnökségi tag beszámolt a közgyűlésnek 
az egyházkerületi presbiteri szövetség által kiadott pres-
biteri lap az Őrállók előfi zetéséről, amelynek éves előfi -
zetési díja 5 lej, és jelenleg 200 darab van megrendelve az 
egyházmegyében. 

A beszámolókat követően a közgyűlés megválasztotta 
az egyházmegyei presbiteri szövetség tisztségviselőit az 
elkövetkezendő 6 évre. 

A javaslatokat követően a közgyűlés nyílt szavazattal 
a következőképpen döntött: elnök - Vasil István, alelnök – 
Tóth Zsigmond Béla, titkár - Nemes Lujza, jegyző - Podasca 
Vasile, pénztáros – Kádár Zsuzsanna. 

A küldöttgyűlés tagjai: Török Sándor (Nagyvárad-
Olaszi), Boros Sándor (Nagyvárad-Olaszi), Rittner Enikő 
(Nagyvárad-Újváros), Kapy István (Nagyvárad-Szőllős), 
Szabó József (Nagyvárad-Velence), Szakács Mónika (Nagy-
várad-Velence), Újvárosi Ernő (Nagyvárad – Rét), Bordás 
Imre (Nagyvárad-Őssi), Rácz Lajos (Bors). 

Az újonnan megválasztottak megköszönték a bizal mat, a 
közgyűlés tagjai megköszönték Török Sándor nak az elmúlt 
12 év munkáját, majd a jelenlévők szeretet vendégségen 
vettek részt. 

Jegyzőkönyv

Felvétetett a 2022. február 5-én, a zilahi református 
Nagy templomban megszervezett Zilahi Református Egy-
ház  megye Presbiteri Szövetség tisztújító köz gyűlésen.

Az egyházmegyéből érkezett lelkészek, főgondnokok, 
gondnokok, presbiterek regisztrációja után, 10,00 órakor 
a 271-es énekkel kezdetét vette rendezvényünk, majd Nt. 
Szilágyi Zoltán egyházmegyei főjegyző a Szilágycsehi Re-
for mátus Egyházközség lelkipásztora, 1Pt.4, 1-10 (Min denki 
amilyen kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal 
egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai) alap-
ján tartja meg a nyitóáhitatot.

A ZRE PSz leköszönő elnöke megköszöni a lelkipásztori 
szolgálatot, az esperes úr szolgálat- kész segítségét az eltelt 
rövid de annál kritikusabb periódusban (pandémia), kö-
szönti a megjelent lelkipásztorokat, főgondnokokat, gond-
no kokat, presbitereket.

A meghirdetett meghívó negyedik napirendi pontja 
szerint a közgyűlés nyílt szavazattal megnevezte a Presbiteri 
Szolgálatért díjra érdemes presbiter testvérünk személyét. 
Két jelölt volt megnevezve - Varga Béla, a Szilágyerkedi 
egyházközség főgondnoka, valamint Suba Ferenc, a Szilágy-
csehi egyházközség volt gondnoka. Nyílt szavazás szerint 
a Presbiteri Szolgálatért díjra a ZRE PSz közgyűlése által 
javasolt presbiter SUBA FERENC.

A leköszönő elnök köszönti a KRE PSz elnökét Tóth 
András urat, aki jelenlétével megtisztelte rendezvényünket 
s felkéri, hogy vezesse le a tisztújító közgyűlés munkálatait 

a tisztújítási procedura szerint - jelöltek állítása, szavazás, 
szavazat számlálás, eredmény kihirdetése. A közgyűlésen 
a 28 egyházközségből 15 képviseltette magát összesen 52 
presbiterrel.

Tóth András KRE PSz elnöke köszönti a ZRE PSz köz gyű-
lésén megjelenteket. Emlékeztetőül hivatkozik a válasz tási 
szabályzat néhány fontosabb részére, majd a közgyűlés 
meghatározza a szavazási eljárást (titkos szavazást). Az 
ülésvezető elnök javaslatára két bizottságot választ a köz-
gyűlés: ügyintéző (3 tagú), számláló (5 tagú) bizottsá got. A 
szavazatszámláló bizottság elnöke Balázs Zoltán lp. vezény-
letével megejtődik a tisztújítási szavazás, majd kihirdetik az 
eredményt, mely szerint a következő presbitertestvéreink 
kaptak bizalmat a következő időszakban betöldendő tisztsé-
gekre: elnök - Fekete Károly, alelnök - Nagy Mihály, titkár 
- Márkus Alpár, pénztáros - Bálint Zoltán, jegyző - Nagy 
Károly.

PSz közgyűlési tagok (küldöttek): Mátyus János, Ady 
Endre, Mihály István, Varga Béla.

Póttagok: Vicsai Ferenc, Bántó Zoltán.
Tóth András elnök megköszöni a jelenlévőknek a részvé-

telt, Isten áldását kéri a csapat életére és munkájára. Fekete 
Károly választott elnök megköszöni a csapat nevében a bi-
zalmat, ígérvén az előző mandátum alatt felvállalt felada-
tok kivitelezését.

„Hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által minden-
kor diadalra vezet bennünket” 2Kor.2,14

Jegyzőkönyv
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Felvétetett 2022. február 5-én szombat délelőtt 10,00 

órától Végváron tartandó rendes közgyűlésen.
A megjelentek számbavétele után megállapíttatott, hogy 

a Temes megyei területi Presbiteri Szövetség közgyűlé-
se határozatképes. Szép számban vannak jelen a presbiter-
test vé rek, úgy mint: Marossi Zsolt (T. Belváros), Kiss 
Gyula és Nicoara Ilona (Lugos), Székely Zsolt és Borbély 
József (Resicabánya), Makai Zoltán és Dózsa Sámuel (T. Új 
Ezredév), Marity Annamária (T. Újkisoda), Kótai József (T. 
Vöröscsárda), Vincze-Jancsi András (Boksabánya), Végh József 
(Szapáryfalva), Teleki Gábor és Nádasdi Sándor (Végvár).

Lelkészek közül is megjelentek: Pop Péter Ádám lévi-
ta, Tökölyi Csaba Krisztián lelkész (T. Újkisoda), Adorján 
Dávid lelkész (Resicabánya) és Bódis Ferenc esperes-lelkész 
(Végvár).

A közgyűlés napirendjén szerepelt:
1. a gyülekezetek mindennapi gondjainak a megbeszélé-

se, a szolidaritás kérdésének felvetése 

2. nevesítés a presbiteri díjra
3. a presbiteri szövetség tisztújítása
Bódis Ferenc esperes tartott bevezető áhítatot és elő-

adást „Gyülekezeti tapasztalatok. Nehézségek, gondok és 
együttműködés a református presbiterek és presbitériumok 
között” címmel, amit egy tartalmas és hasznos megbeszélés 
követett.

A Presbiteri Szövetség közgyűlése egyhangú szavazás-
sal hagyta jóvá a Temesvár-Belvárosi Református Egyház-
községben évtizedekig presbiteri tisztséget vállaló és min-
den vonatkozásában példásan helytálló Simon József pres-
biter jelölését az idei Presbiteri Díjra.

A tisztújítás zökkenőmentesen történt. Teleki Gábor 
eddigi elnök kapott ismét jelölést. Más jelöt nem lévén, a 
köz gyűlés egyhangúlag Teleki Gábort választotta és bízta 
meg a következő hat évre a szövetség elnökségére.

Marossi Zsolt presbiter igei szolgálattal zárta a közgyű-
lést, amit közös ebéd követett a gyülekezeti teremben. 

Jegyzőkönyv

„Te azonban légy józan mindenben, a bajokat 
szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, 

töltsd be szolgálatodat” (2Tim.4,5)

2022. február 8-án tartotta tisztújító közgyűlését a 
Nagybánya Református Egyházmegye Presbiteri Szö-
vet sége Nagybánya-Óváros templomában. Igét hirdetett 
Bak Major Enikő helyi lelkipásztor Máté 13,24-30, 36-43 
versei alapján. Az igehirdető a búza és konkoly pél  dáza-
tával és Jézus valóságot feltáró magyarázatával hívta fel 
fi gyel münket Jézus tervét akadályozó, ellenséges és rom-
bolni akaró erők észrevételére, mert azok félel met, betegsé-
get, gonoszságot küldenek közénk. 

A pres bitereket türelemre, kitartásra, „ébredésre” buz-
dítja, akiknek feladatuk maguk és a nyáj megvédése, mert 
csak a Krisztusban vetett hitünk erejétől, kitartásunktól, 
éber ségünktől függ a református egyház jövője.

Lakatos Nella megyei elnök Máté 5.14,16 köszöntötte 
az egyházközségek régi és újonnan megválasztott élen-
járóit, majd beszámolt a szövetség hat éves munkájáról, 
megvalósításairól, eredményeiről, kiemelve a pozitívu-
mo kat és megemlítve a negatívumokat is. A küldöttség 
tag jai értékelték az elnökség munkáját, és egyhangú-
an, tartozkodás nélkül elfogadták a jelentést. Székely 
Erzsébet pénztáros pénzügyi beszámolója után Vicsai 
János megyei főgondnok vezette az ülést és köszönetét 
fejezte ki az elnökség áldozatos, lelkiismeretes munkájá-
ért, majd ismertette a választási szabályzatot. A választás 
módozatát illetően a közgyűlés tagjai a kézfelemeléssel 
való szavazásra voksoltak. Az új, hat évre megválasztott 
elnökség a küldöttgyűlés egyhangú szavazata alapján a 
következő:

Elnök: Lakatos Nella (Nagybánya-Óváros presbite-
re), alelnök: Vicsai János (Szamosardó presbitere), titkár: 
Țânțaș Emese (Avasfelsőfalu gondnoka), jegyző: Hahn 

Ágnes (Nagybánya-Újváros presbitere), pénztáros: Székely 
Erzsébet (Nagybánya-Óváros presbitere).

Küldöttségi tagok: Bencze Ferenc (Koltó gondnoka), 
Czompa István (Színérváralja gondnoka), Cseh Alfréd (Kő-
szeg  re mete gondnoka).

Az ülést vezető Vicsai János sok sikert, kitartást, erőt 
és hasonló eredményes munkát kívánt a megye újonnan 
megválasztott elnökségének. 

Lakatos Nella, újraválasztott elnök az új megválasztott 
tisztségviselők nevében köszönetét fejezte ki az irántuk 
tanúsított bizalomért. Ígéretet tett, hogy a jövőben is 
lelkiismeretesen, Jézus Krisztusba vetett hittel fognak őr-
ködni, „végezni az evangélista munkáját”, és mindig az em-
berek javára és Isten dicsőségére dolgozni.

Közösen, együtt megbeszéltük és állítottuk össze 2022-
re a szövetség munkatervét. A kerületi képzéseken, konfe-
rencián kívül a következő tevékenységeket javasoltuk az 
idei évre: 

1. kisköri régiós képzések a három vidéken (Nagybánya, 
Avas, Szamos) júniusban                       

2. Református Családok Csendes Napja júliusban
3. megyei konferencia szeptember
4. Magyar Református Egység Napja Gyulafehérvárott 

májusban
A közgyűlés Presbiteri Szolgálatért Díjra egyház me-

gyénkből Magyarberkesz egyházközség leköszönő gond-
nokát javasolta, aki 20 évig volt őrállója és áldozatvállaló 
vezetője gyülekezetének.

Az Úr kegyelmét, áldását kérjük egyházmegyénk pres-
biteri szövetségének életére, munkájára, mindent Istenre 
bízva, hiszen egyedül Övé a dicsőség.
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Felvétetett 2022. február 8-án a Szilágysomlyói Refor-
mátus Egyházközség gyülekezeti termében, a Szilágy-
somlyói Református Egyházmegye Presbiteri Szövet-
sége tisztújító közgyűlése alkalmából.

Igét hirdet Sándor András szilágysomlyói lelkipásztor 
Pál apostol a Filippibeliekhez írt levele II. rész 2-17 versei 
alapján.

A közgyűlést megnyítja az SzRE PSz elnöke, Szűcs János 
és köszönti a megjelent 21 presbitertestvért (Lecsmér 2, 
Selymesilosva 2, Sarmaság 4, Sarmaság Bányatelep 2, 
Somlyóújlak 1, Kraszna 2, Kémer 2, Ráton 1, Ipp 2, Szilágy-
borzás 1, Szilágysomlyó 2).

 Az elnök ismerteti a meghívó szövegét és a napirendi 
pontokat, melyek a következők:

1. Nyító áhitat (Sándor András, Szilágysomlyói Refor-
mátus Egyházközség lelkésze)

2. Számbavétel
3. Köszöntés a Presbiteri Szövetség elnöksége részéről
4. Beszámoló a Presbiteri Szövetség 2021-es munkájáról
5. A 2022 év költségvetés-tervezete, megvitatása
6. Egyházmegyei regionális és őszi konferencia 

meg  beszélése
7. A 2022 évi presbiteri szövetség tagdíj begyűjtése, az 

Őrállók újság megrendelése
8. Tisztújítás az Egyházmegyei Presbiteri Szövetségben 

(Tóth András, Királyhágómelléki Református Presbiteri 
Szövetség elnöke)

9. Egyébb indítványok, javaslatok

Szűcs János PSz elnök ismerteti a beszámolót és a múlt 
évi költségvetést. Megállapodnak a 2022 évi tagságdíjról 
(maradt a 10 /tíz lej).

A továbbiakban megejtik a Presbiteri Szolgálatért Díjra 
jelölést: a javasolt Pató Gyula kémeri presbiter, akit a köz-
gyűlés egyhangúlag megszavaz.

Továbbá sor kerül az Egyházmegyei Presbiteri Szövetség 
elnökválasztására. A javasolt Kocsis-Feri Sándor sarmasági 
presbiter, akit jó magaviselete és több évi presbiteri szolgá-
lata miatt a közgyűlés elfogadott, és egyhangúlag megszava-
zott. Szűcs János tovább tevékenykedik mint alelnök, akit a 
közgyűlés szintén egyhangúlag elfogad és megszavaz. 

Továbbá döntés születik a regionális PSz konferenciák 
megszervezéséről a három körzetben: Kraszna-menti régió, 
Berettyó-menti régió, Sarmasági régió (2022. május 1.)

Az egyházmegyei közgyűlésre tagokat, küldötteket vá-
lasztanak: Bogya Bálint (Kraszna), Vincze Sándor (Szilágy-
somlyó), Bíró Sándor (Ipp), Gáll József (Kémer), Kiss Lajos 
(Ráton).

Tóth András elnök úr javaslatot kér a jegyzői tisztséget 
betöltendő személyre. A javasolt Tőtős Erzsébet, somlyó-
újlaki presbiter. Mivel más javaslat nem érkezett, a köz-
gyűlés egyhangúlag elfogadta. Az elnök úr megköszöni a 
közgyűlés fegyelmezett munkáját, a napirendi pontok meg-
tárgyalását és kivitelezését. Eredményes munkát kíván az 
újonnan megválasztott PSz elnöknek, a jegyzőnek, és a Jó 
Isten áldását kéri az egyházközségek presbitériumára.

Más napirendi pont nem lévén a gyűlést berekeszti.

Jegyzőkönyv

Amely felvétetett a Nagykárolyi Református Egyház-
megye Presbiteri Szövetségének választói közgyűlésén a 
Tasnádi Református Egyházközség Petkes termében, 2022. 
február 12-én.

A közgyűlés a Presbiteri Szövetség elnöksége: Almási 
Csaba elnök, valamint Antal József titkár által kijuttatott 
meghívó alapján történt, a statutum idevonatkozó előírása 
szerint.

Az ülésen részt vett 65 személy (lelkipásztorok és 
pres biterek).

A nyitó áhítatot nt. Pakulár István tasnádi lelkipásztor 
tartotta a 2.Mózes 17:8-13 alapján, majd felolvasta ft . Tolnay 
István esperes üdvözlőlevelét. 

Napirendi pontok:
- Almási Csaba elnök köszöntése, megnyitó beszéde, 

beszámoló a 2016-2021-es évek tevékenységeiről, melyet a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

- Presbiteri Szolgálatért díjra két ajánlás érkezik, melyet 
Kovács S. János, szilágypéri volt főgondnok nyert el a több-
ség szavazatának alapján.

- Presbiterszövetségi tagdíj megbeszélése;
- Az Őrállók folyóirat megrendelése;
- Az őszi konferencia megbeszélése;
- Tisztújítás a Nagykárolyi Református Egyházmegye 

Presbiteri Szövetségében.

Tóth András,  a Királyhágómelléki Református Egyház-
kerület Presbiteri Szövetségének elnöke köszöntötte az 
egybegyűlteket az 1.Péter 4.10 alapján. Az elnök úr a nyílt 
sza vazást javasolta, melyet mindenki elfogadott. A szavazás 
alapján a követező személyek lettek megválasztva a tiszt-
ségekre: Almási Csaba - elnök, Tar Miklós - alelnök, Antal 
József - titkár, Szilágyi András, Zsoldos Ferenc, Papp 
Zsolt, Szalay Csaba - tagok.

Isten gazdag áldását kérjük a Presbiteri Szövetség mun-
kájára és minden tagjának életére!   S.D.G.

Jegyzőkönyv
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Felvétetett a 2022. február 19-én megszervezett Szat má ri 
Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségi kon fe-
renciáján és az ezt követő tisztújító közgyűlésen. 

Regisztráció után 10 órai kezdettel a 163-as és 359 /1,2 
–es énekek után Nt. Kiss József egyházmegyei főjegyző a 
Szatmárnémeti egyház lelkésze a Fil 1,21-25-ös versek alap-
ján Pál apostol életét taglalta. Ebben a kis városkában, a 
pogány világban, ahol nem volt templom, egy ember, egy 
hajlék képviselte az Úr Jézus Krisztus anyaszentegyházát. 
Sajnos ma elengedik a Krisztus kezét a mai világban. Pál 
imádkozott a közösségért - így kell presbiternek lenni a 
pogány világban, és ezeket a drága gyümölcsöket kell terem-
jük a Jézus Krisztusért, és szolgálni az ő dicsőségére. Áldás 
és a 449-es ének eléneklése következett.

Ezek utá Nt. Dr. Király Lajos esperes a Mt. 6/6,7,8-as ver-
seivel köszönti az egybegyűlteket. Beszél az élet értelméről, 
a reggeli imádságról, a pandemia miatt bezárt világról és a 
lustaságról, amely az emberiség legnagyobb szenvedélye, 
majd méltatja Illés Jenő PSz elnök munkáját az egyháza 
iránt, amelyet egy emlékplakettel köszönnek meg. 

 Utána Nt. Máté Róbert vetési lelkipásztor több témáról 
beszél: a presbiter mint kapcsolattartó a lelkipásztor és a gyüle-
kezet között, a kapcsolattartásról a szegények és a gazdagok 
között, az Istentisztelet reklámozásáról, a kommunikáció 
hiányáról és a gyülekezeti tagoktól való visszajelzésről, a 
konfl iktusok és azok kezeléseiről. Hangsúlyozza: mindég a 
gyülekezet egységére kell törekedni, nem a széthúzás felé, és 
mindég kerülni kell a hatalmi harcot.

Jézus Krisztus is kommunikál: az Úr Isten szeretetét el-
hozza a földre, Ő a közbenjáró az Úr előtt. 

Ezek után Illés Jenő PSz elnök beszámol az elmúlt 6 év 
tevékenységeiről, a szövetség anyagi helyzetéről, valamint 
mindazokról a dolgokról, amelyeket az egész Egyházmegye 
területén végzett.

Ezen nyitóáhítat, köszöntések, előadás és beszámoló után 
a konferencia átalakult a PSz tisztujító közgyűlésévé, ame lyet 
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri 
Szövetségének az elnöke, Tóth András vezetett le.

A közgyűlésen a 45 egyházközösségből 38 képviselte ma    gát 
összesen 153 presbiterrel, így a közgyűlés hatá     rozat     képes.

Elhatároztuk, hogy a szavazást kézfelemeléssel döntjük el. 
Megválasztottunk egy 4 tagú számláló bizottságot: Balogh 
Ákos, Kánya István, Nagy Attila valamint Ladányi József 
személyében, ezeket a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

Presbiteri Szövetségi elnöki tisztségre jelöltek Illés Jenő 
és Póti Csaba. Mivel Póti Csaba nem vállalta az elnökséget, 
más jelölt híján Illés Jenő lett megválasztva egyhangúlag a 
következő hat évre az elnöki tisztségre.

Alelnöki tisztségre Dr. Puskás Csabát, az Egyházmegye 
fő gondnokát jelölték, ő elfogadta a jelölést, a résztvevők 
bizalmat szavaztak neki.

 A jegyzői tisztségre Tatár Miklóst jelölték, a jelölést elfo-
gadta, bizalmat szavaztak személye iránt.

Presbiteri Szövetségi közgyűlési tagoknak a következő 
személyek kaptak jelölést, ők a jelölést elfogadták, a jelen-
lé  vők bizalmat szavaztak mindannyiuknak: Enyedi Jenő, 
Fülöp József, Balázs Bandi István, Nagy Attila, Bálint 
Zoltán, Póti Dániel.                                         

Póttagok: Balogh Ákos, Kánya István, Tar Csaba. Tóth 
András megköszöni, és egy imával zárja a szavazást.

Illés Jenő újraválasztott elnök megköszöni a bizalmat 
sze mélye iránt, és megígéri, amennyiben az Úr Isten erőt 
és egészséget ad, nem fog alább hagyni az előző ciklus 
teen dőinél.

Végezetül nemzeti imánk eléneklése előtt a házi gazda 
lelkipásztor szeretetvendégségre hívja a részt vevőket.                                                                    

Lejegyezte Tar Csaba, a Láncos egyház presbitere

Jegyzőkönyv

Tisztújítási közgyűlés
Az Érmelléki Presbiteri Szövetség keretén belül 2022. 

február 20-án lett megtartva az említett esemény.
Igehirdetéssel kezdtünk, Nt. Bara László főjegyző hir-

dette Isten ígéjét a Máté 15: 29-30 versekkel. Az igehirdetés 
üzenete: Jézust nagy sokaság követi, 3 napon át tanítja, gyó-
gyítja a hallgatóságot. Nem nézi az ő fáradtságát, hanem 3 
nap után gondoskodik arról, hogy mielőtt elbocsájtaná a 
sokaságot, jóllakatja őket. A tanítványok csak saját magukra 
gondolnak, és el akarják a sokaságot bocsájtani éhen, 3 nap 
után. Sokszor vagyunk így - mondja az igehirdető -, hogy 
csak saját magunkra gondolunk, holott Krisztus urunk pél-
dáját kellene kövessük. Az éhezőnek enni, a szomjazónak 
inni adni, és a megfázottat felruházni. 

Rákosi Jenő esperes köszönti a közgyűlés tagjait.
Mészáros János PSZ elnök beszámolójával folytatódott, 

az elmúlt 6 év tevékenységéről adott számot.
Ezt követően Rákosi Jenő esperes úr megnyitja a közgyű-

lést. A közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jelölések és 
a szavazások nyíltan, azaz kézfelnyújtással történjenek.

A jelölés elnökválasztással kezdődött, Papp László 
pres  biter jelölte Mészáros Jánost. Más jelölés nem lévén 
a közgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy az Érmelléki 
Presbiteri Szövetség elnöke a következő 6 évre ismét 
Mészáros János.

A következő pont alelnök választás, ahol egyedül Papp 

László székelyhídi presbiter lett jelölve, aki a jelölést elfo-
gadta. Egyhangúlag bizalmat kapott a következő 6 évre.

Ezt követően jegyző jelölés következett, mely tisztségre 
Helmeczi Lajos berettyószéplaki presbiter lett jelölve, me-
lyet a közgyűlés szintén egyhangúlag elfogadott.

Utolsó jelölés a pénztáros személyére vonatkozott, Pere-
csényi Judit székelyhídi presbiterasszony lett jelölve és egy-
hangúlag megválasztva.

Ezt követően 10 küldöttségi tagot jelölt és választott a 
közgyűlés a következő személyek sorrendjében: 

1. Szász Albert   Bihardiószeg
2. Ladányi Árpád  Margitta
3. Salánki Zoltán  Berettyószéplak
4. Nagy István   Nagykágya
5. Sárközi József  Bályok
6. Bertalan Lajos  Micske
7. Hover Gábor  Albis
8. Beke László   Érszőllős
9. Nagy Imre  Érmihályfalva
10. Munkácsi Sándor  Érsemjén
A közgyűlés áldással zárult és a 417. ének eléneklésével, 

amit nevezhetünk az Érmelléki PSz himnuszának is. Isten 
áldása kísérje az elkövetkező 6 évben az Érmelléki PSz mun-
káját és szolgálatát.      

Mészáros János, Érmelléki PSZ elnök                                    
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A Királyhágómelléki Református Egyházkerület  
Pres  biteri Szövetségének tisztújító közgyűlésére került 
sor a Nagyvárad-Újvárosi templomban 2022. március 4-én.

Egyházkerületünk püspöke Ft. Csűry István Máté 18.11 
verse alapján hirdette Isten igéjét, amelyben Jézus a meg-
tartás gondolatát hozta közénk. Hangsúlyozta a presbite-
rek feladatát a mai veszteséges világban, akiknek - mint 
az Úr  megkeresett és megtartott gyermekei -, cselekvő  
em  ber ként kell őrködniük, keresniük gyülekezeteik el ve-
szett, leszakadt bárányait.

Nt. Módi József, házigazda lelkipásztor az Ap. Csel. 20, 28 
versével köszöntötte az egybegyűlteket, ezt követően Tóth 
András szövetségi elnök a közelgő Nőnap alkalmából virág-
gal köszöntötte a közgyűlés hölgyeit, majd Pál Kol. 3,12 ver-
sének üdvözlő szavai után ismertette a napirendi pontokat.

Bara Csaba szövetségi titkár felolvasta az idei év 
Presbiteri Szolgálatért Díj jelöltjeit, akik kerületünk püs-
pökétől és szövetségünk elnökétől vették át az emléklapot 
és a kitűzőt. 

Lakatos Nella jegyző egységes laudációjában méltatta 
a kitüntetteket: 

1. A KRE PSz által díjazott presbiter Lakatos Nella, jegyző
2. A Nagybányai egyházmegye díjazottja Demeter Sándor
3. A Szatmári egyházmegye díjazottja Kurta Lajos
4. A Nagykárolyi egyházmegye díjazottja Kovács S. János
5. Az Érmelléki egyházmegye díjazottja Hasznosi Imre
6. A Bihari egyházmegye díjazottja Nagy Judit Noémi
7. Az Aradi egyházmegye díjazottja Bíró András
8. A Temesvári egyházmegye díjazottja Simon József
9. A Szilágysomlyói egyházmegye díjazottja Pató Gyula
10. A Zilahi egyházmegye díjazottja Suba Ferenc
Az egyházmegyék elnökei bemutatták a tisztújítás so-

rán megválasztott elnökség tagjait.
Lakatos Nella szövetségi jegyző felolvasta a 2021.októ-

ber 9-én tartott egyházkerületi jelölő közgyűlés jegyző-

köny vét, majd Tóth András elnök ismerteti a választás me-
ne tét. Közli, hogy a közgyűlésnek titkos szavazással kell 
megválasztani a következő ciklusra az elnököt, alelnököt, 
jegyzőt, titkárt, missziói előadót.

Az ügyintéző bizottság (Fekete Károly, Teleki Gábor, Ady 
Endre, Pap László) és a számláló bizottság (Székely Erzsé-
bet, Helmeci Lajos, Kádár Zsuzsa, Márkus Alpár, Kocsis-
Feri Sándor) megválasztása után megtörtént az új elnökség 
megválasztása a 63 kiosztott szavazócédula alapján.

A megválasztott elnökség tagjai: elnök Tóth András, 
alel nök Vasil István, jegyző Lakatos Nella, titkár Mészáros 
János, missziói előadó Enyedi  Jenő.

A közgyűlés titkos szavazatok alapján megválasztotta a 
missziói-diakóniai valamint az etikai bizottságot. A misz-
sziói-diakónia bizottság tagjai: Pap László, Nemes Lujza 
kapta a legtöbb szavazatot. Az etikai bizottság tagjai: Ká-
dár Zsuzsa, Cseh Alfréd, Kocsis-Feri Sándor, és ők a bi-
zott ság elnökének Kádár Zsuzsát választották.

Az újra választott elnök megköszönte a megválasztot-
tak nevében a közgyűlésen résztvevőktől a bizalmat és 
Isten kegyelmét kérte, hogy erősítse hitben, lélekben a 
meg  választottakat, sikeres, eredményes munkát kívánva 
az elkövetkező ciklusra.

Mészáros Gyöngyi könyvelő pénzügyi beszámolója 
alap ján 2021-ben az összbevétel 21.798.00 lej volt, december 
31-én a bankban 9.765.47 lejjel rendelkezett a szövetség.

A záró áhitatot Herdean Gyöngyi Nagyvárad-Újváros 
lelki pásztora tartotta, Jézus Krisztus megkísértésének 
törté netét magyarázta Máté 4f. 1,2.8-11 versei alapján.

A közösen elfogyasztott ebéd után reményekkel 
telve, bizakodva és békéért imádkozva tértünk haza 
haj lé  kainkba.

„Mindenki amilyen kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok 
egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1 Péter 4,1)

Lakatos Nella
egyházmegyei elnök
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Piován Győző

Ima 
békességért

Uram, ki látod e világnak
Nehéz és véres harcait,
Könyörgöm Hozzád, esdve kérlek,
Fogd le a küzdők karjait.

Szívüket, mely – mint kígyófészek–
Gyilkos méreggel van tele:
Járja keresztül szent jóságod
Irgalmas, végtelen kegye.

Ott, hol rombolva dúl és tombol
És gyújt és pusztít a halál,
Fojtsd el a lángok vad csóváit,
Mielőtt küszöbünkre száll.

A háború kegyetlen rémét,
Mely sötét színben ünnepel,
Földünk megcsúfolt asztalától
Napod sugára űzze el.

Nyisd meg, ó, nyisd eged határát,
Teljesítsd szívünk vágyait:
Bocsásd le kérlek, ó, bocsásd le
A béke szent galambjait.

„Vigyázzatok, tartsatok ki állhatatosan 
a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek 

erősek. Minden dolgotokat intézzétek 
szeretettel.” (1Kor 16,13-14)


