
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetség lapja • 2022 • VIII. Évfolyam • 2. szám • Ára: 1,25 lej

„Mindenki amilyen kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, 
mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1 Péter 4,10)

Új rend Lélek által
Pünkösdi pásztorlevél 2022

Kedves ünneplő Testvéreim!

Sokan mondják szorongatta tott 
helyzetünkben, hogy a világ menete 
gyökeresen megváltozik. Nem 
maradhat úgy az ember éle-
tének alakulása, az eddigiek 
folytatása, mert mindent átírt 
a világjárvány, mindent 
meg semmisített a testvé-
rengzés a nagyhatalmak 
táborában. Ennek a vál-
tozásnak be kell követ-
keznie, mert már Krisztus 
eljövetelével ez Isten akarata 
is. Azonban ne gondoljuk azt, 
hogy Isten közelében rövidesen 
egymásra találnak a különféle 
oldalakon boldogtalankodó em-
berek, és Urunk árnyékában meg-
békélnek.

A Krisztus Jézusban életet 
kereső a tör vénytől úgy szabadult meg, hogy az 
evangéliu mot helyezi mindenek elébe. Eldobja 
magától a kiskapukat nyitogató paragrafusokat, 
elfordul a sátáni erőktől. Másé és mássá lesz! Saj-
nos a változást Szabadító nélkül remélők csalódni 
fognak, mert ha nem lesznek másé, nem lehetnek 
mássá. Kifordíthatják magukon a ruhát, de ha nem 
öltöznek újba minden marad a megunt és halálve-
szélyes állapotban. Egyháztagjainkat is megkísérti 
a gondolat, ha két évezred nem volt elegendő Isten 
országának győzelméhez, akkor éppen most és ilyen 
mél tatlan eszközökkel fog megvalósulni? A betegnek gyógyul-
nia, a vérontónak békülnie kell, ahhoz, hogy járható útra, és a 
megoldás közelébe kerüljön. Kikerülhetetlen ez a nagy ener-
giákat elemésztő folyamat, amelyen mindenkinek végig kell 
haladni, mert érintettek lettünk vala mennyien a modern em-
bert megalázó nyomorúságban. Ez a modern ember eldobta a 
törvényt, de nem az evangéliumot kérte helyébe, hanem hozta 
a maga ostoba réginél is rosszabb jogszabályait. Felülbírálják a 
teremtési rendet, erőltetik a természetellenest, védelmezik a  

  törvényszegőt a jogkövetővel szemben, hogy 
eljussunk az ellenőrizhetetlenben 

 az ősi káosz küszöbéig. Valóban új 
rendre van szüksége a világnak!  

   Pál apostol a Lélek új rendjé-
ben való szolgálatot említi a ró-

maiakhoz írt levélben. Olyan 
korszakról beszél, amit már a 
próféták ismertek. „Ne a régit 

emlegessétek, ne a múl-
ton tűnődjetek! Mert 
én újat cselek szem…” 
(És43,18-19) Ennek az 

újnak új ruháját, új 
borát, új terem tését maga 

Krisztus ajándékozta. Sőt, 
Neki köszönhetjük az új ég 
és új föld ígéretét, amelynek 

hitében születik az új ember. 
Krisztus az új ember ebben a világ-

ban, Akinek szándéka az, hogy 
megszülessen az új emberiség. „…a 
szent várost, az új Jeruzsá lemet is 

láttam, amint alászáll a mennyből 
az Istentől…” (Jel. 21,2) Megújított emberek 

társadalma az új emberiség. Mennyből van ez, 
és nem emberek erőlködéséből, nem félelmek 
közüli menekülésből, nem divatos személyi ségek 
ötletéből. Egyedül a Szentháromság egy, örök 
Isten akaratából.

   Pünkösdünk legyen lelkünk ünneplő al-
kalma, amikor Szentlélek megerősít bennünket 
arra, hogy e válto zást remélő embernek elmond-

juk, hogy reményünk van új korszak boldogabb 
megkezdéséhez. Ez a korszak vi szont ott kezdődik, ahol új 
ember és új emberiség szövetkezik a Teremtővel.

Áldott pünkösdi ünnepet, hívő közösségeket adjon 
valamennyiünknek a szeretet Ura!

Nagyvárad, pünkösd hava  
A békesség kötelékében!

Csűry István

 „…megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a Lélek új rendjében szolgálunk, 
nem pedig a törvény betűjének régi rendjében.” (Róm.7,6b)
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 Illés Jenő,
a SzRE PSz elnöke

Az első adományból bibliákat vásá-
roltunk, melyeket különböző alkalmak 
során ajándékoztunk a hívek számára 
(keresztelő, konfi rmálás, esküvő stb.).

2020-ban ismét felajánlották a segít-
ségüket, és ez alkalommal megvásárol-
tuk dr. Visky S. Béla teológiai profesz-
szor „Megtartó ismeret” címü könyvét, 
melyet kiosztottunk egyházmegyénk 
minden presbitere számára. Mindig jól 
jön a segítség, de most kiváltképpen jól 
fogott, mivel a járvány miatt nem lehet-
ett találkozókat szervezni, így ezáltal is 
segíthettük presbitereinket a fejlődés-
ben és a hit által való megerősödésben.

2022 áprilisában Wim Otten, a 
„Stichting Lele Barátjai” alapító tagja, 
aki már több mind 20 éve segíti a lelei 
egyházközséget, újabb adományt aján-
lott fel. Elmondta, hogy az alapítvány 
tagjai szívesen segítenék az egyázme-
gyénket, csak találjunk ki valamit, ami 
a bizottságnak is tetszik. Sajnos a ta-
pasztalatunk az, hogy a bibliát inkább 
az idősebb testvéreink olvassák, ezért 
jött az ötlet, hogy „nagybetűs bibliákat” 
vásároljunk egyházmegyénk idősebb 
vagy gyengén látó tagjai részére. Az öt-
let tetszett holland barátainknak, így 

sikerült megvásároljunk 90 szett bibliát 
(egy szett - az Újszövetség 4 db. könyv-
ből tevődik össze), melyeket ez év április 
30-án sikerült elszállítanunk Nt. Nagy 
Sándor lelei lelkipásztor segítségével 
Debrecenből a Karakter 1517 könyves-
boltból. Ezen bibliák a májusi hónap fo-
lyamán ki lettek osztva egyházmegyénk 
minden egyházközsége részére. 

Hiszem, hogy nagy segítség volt ez a 
biblia az idősebb testvéreink számára. Én 
is nagy örömmel látom, hogy a már 100 
évet betöltött nagymamám is hogyan 
olvasgatja minden nap, akár szemüveg 
nélkül is. 

Köszönöm a Jó Istennek, hogy ilyen 
önzetlen embereket ismerhettem meg, 
akik szívesen segítenek má  soknak, kö-
szönöm a holland testvéreinknek ado-
mányaikat, és Isten áldását kérem éle-
tükre valamint további munkájukra. 

Kívánom, hogy ezek a bibliák örömet 
hozzanak minden bibliaolvasónak és 
azok családjainak, és kérem idősebb test-
véreinket, hogy imádkozzanak azért is, 
hogy a fi atalok is kedvet kapjanak Isten 
igéjének olvasására és megtartására.

Mindenért Istené legyen 
a dicsőség!

Önzetlen segítség a holland barátainktól
A „Stichting Lele Barátjai” holland alapítvány immár harmadik alkalommal segítette 

egyházmegyénket abból a célból, hogy előrelendítsék az itteni hitéletet.

Hat év munkáját lezárva és egy 
újabb hat esztendő elébe nézve, Isten 
segítségét és áldását kérem Egyházkerü-
letünk Presbiteri Szövetsége minden 
újra választott vagy újon nan választot 
tisztségviselő és pres biteri szövetségi 
tag életére és munkájára. Legyen Istené 
a dicsőség az elmúlt esztendők munká-
jáért, és Ő adjon kitartást az elkövetke-
ző időkre.

Bízva Isten irántunk való ke gyel-
mében, reménykedünk, hogy a reánk 
bízott feladatot el tudjuk végezni, mi-
vel mi Ő belé vetjük bizalmunkat és 

hitünket, félretéve a világ csábításait. 
Szilárd meggyőződéssel bízzuk ma-
gunkat Isten védelmére, mert minden 
ettől eltérő várakozás félrevezető, mi-
vel természetünk ingatagsága hajla-
mos minket visszahúzni, és sok gonosz 
példa kísért minket. A Szentírás arra 
tanít, hogy boldogok akik nem fordul-
nak a kevélyekhez, a világ hatalmasa-
ihoz és gazdagjaihoz, mert az emberi 
jólét nem ettől függ.

Minden hívő ember életének ér-
telme és célja élni Isten nagy nevének 
dicsőségére, embertársaink javára, 
és munkálkodni Isten országának 
előmenetelén.

Mivel a hívő ember szereti nagyon 
a Megváltóját, az Úr Jézus Krisztust, 
ezért a vele való kapcsolatos dolgok-
ról szeret hallani leginkább. Nekünk 

látnunk és tudnunk kell mindazokat 
az ismereteket, amit drága kincsünk-
ről és hitünkről megszerezhetünk, 
mivel hitünk mellé tudományt kell 
szerezzünk. Ezért Isten iránti szere-
tettel és engedelmességgel kell fog-
lalkozzunk a Szent Biblia írásaival és 
tanításaival.

Részünkre kegyelem, hogy még ta-
nul hatunk, de nem csak önmagunk-
nak, hanem a megszerzett ismeretet 
helyesen használjuk fel a lélekmentés 
áldott és szent szolgálatában. Ezért 
kérjük a mi Urunkat, hogy Szentlelke 
által készítsen fel erre a nagy feladat-
ra, és adjon a továbbiakban is erőt, 
egészséget, hogy a számunkra kije-
lölt feladatokat legjobb tudásunk sze-
rint és Isten tetszésére és dicsőségére 
végezhessük.   

Almási Csaba
PSz elnök

Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizalmát... (Zs. 40,5)
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„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk!” (Róm.8,31)  

  A Nagybányai Református Egyházmegye Prebiteri Szövetségének szervezésében 
2022. május 21-én kora reggel elindultunk Nagybányáról Gyulafehérvárra a 

Magyar Református Egységnap helyszínére. A rendezvény házigazdája az Erdélyi 
Református Egyházkerület, a 2022-es évet az oktatás évének nyilvánította a Nagyenyedi 

Bethlen Gábor Református Kollégium fennállásának 400 éves évfordulója alkalmából.

Bethlen Gábor 1613-1629 között 
volt „Erdély aranykorának” feje-
delme. 16 évi uralkodása alatt meg-
szilár dította Erdély gazdaságát, 
kul  tu rális életét, és a kor egyik leg-
nagyobb formátumú uralkodója 
volt. 1622-ben református főiskolát 
alapít, támogatja a magyar diákok 
külföldi tanulmányait. Az egység-
napon az igazi kálvinista, hitet 
és népét védő, egységes és bizton-
ságos Erdély teremtőjének egész -
alakos bronzszobrát állították fel 
Gyula fehérvár belső várában, a 
régi kollégium előtt (Collegium Aca-
demicum épülete közelében), amit 
Novák Katalin köztársasági elnök, 
Ft.Kató Béla kerületi püspök, Balog 
Zoltán a Magyarországi Református 
Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, 
Gabriel Pleșa a város polgármestere 
avattak fel. A szobor alkotója Deák 
Árpád nagyváradi szobrászművész. 
A sötétbarna csiszolt bronzból öntött 
szobor 2,7 m magas, kettős osztatú 
andezittalapzaton áll, rajta felül 

latinul Gabriel Bethlen 1580-1629, alul 
pedig jelmondata latinul „Si Deus 
Pro Nobis, Quis Contra Nos” (Ha Isten 
velünk, kicsoda ellenünk)

Az ünnepi rendezvényen jelen vol-
tak a Kárpát-medence református 
egyházkerületek püs pö kei, az RMDSZ 
elnöke, a vallás ügyi államtitkár, helyi 
egyházi és poli tikai személyiségek.

Novák Katalin köztársasági el-
nök beszédében kiemelte, hogy a 
feje delem olyan időszakban alko tott 
mara dandót, amikor mások pusztí-
tottak, akinek szellemisége arra 
kötelez, hogy igéből és hitből is lelki 
védőbástyákat hozzunk létre. Balog 
Zoltán dunamelléki püspök hirdette 
Isten igéjét a Zsolt.133 verse alapján, 
aminek üzenete számunkra az, hogy 
jó közösségben együtt lenni, hiszen 
az Úr oda küld áldást, ahol együtt 
vannak a testvérek, Jézus Krisztus 
pedig egy olyan egybentartó erő, aki 
képes legyőzni a gyűlöletkeltést az 
emberek között.

Az úrvacsoraosztást követően 
cso portunk meglátogatta a székes-
egy házban található sírokat, emlék-
táblákat majd Nagyenyedre robog-
tunk, ahol a híres 400 éve fennálló és 
megújuló Bethlen Gábor Református 

Kollégiumot néztük meg. A kollé-
gium épületének tűzfalán az Erdélyi 
Református Egyházkerület címere, 
a Bethlen Gábor Kollégium címere, 
és egy molinón az alapítás éve (1622-
2022 és 400.) valamint egy üzenet: 
„Fejedelem, a fundamentum áll!” 
látható.

Mit jelent a Bethlen szellem azok 
számára, akik itt folytatták tanul-
má nyaikat? A Bethlen szellem élteti 
a magyarságtudatot, a magas fokú 
toleranciát, az embertiszteletet, 
az elődök tiszteletét, a szeretetet, 
a hagyományőrzést, a hitet, a re-
ményt, s azt, hogy az életben csak be-
csületes munkával lehet és érde mes 
érvényesülni.

A kollégium tisztelettel őrzi „vén 
diákjainak” emlékét, büszke tanít-
vá nyaira, akik követték alapítójuk 
tanácsát: „Nem mindig lehet megtenni 
azt, amit kell ,de mindig meg kell tenni 
azt, amit lehet!”

Az ótordai felújított református 
templomban köszönetet mondtunk és 
hálát adtunk az Úrnak, hogy az egész 
nap folyamán őriző pász torunk volt.

Élményekkel gazdagodva, lé lek ben 
és hitben megerősödve tértünk haza 
városunkba.

Lakatos Nella
szövetségi elnök
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2022. április 23-án folytatta a Király-
há gómelléki Református Egyház kerület 
Presbiteri Szövetsége presbiterei számára 
a képzést Nagyváradon.

Nt. Pálfi  Vincéné Judit, egyházkerületi 
előadótanácsos tartotta a nyitó áhítatot 
2 Mózes 3,4-10 valamint Pál apostol 1 
Kor.6,19 versei alapján. A presbiteri szö-
vet  ségnek Mózes nyomdokába kell lépnie, 
és a presbiterek Isten nyája között járva 
vegyék észre a segítségkérőket. Isten 
szavai parancsként hangzanak ebben az 
elhívástörténetben. Érteni kell meg  hall-
gatni a Lélek hangját, merjük meg hallani 
Isten hívó hangját és legyünk há lá sak, 
hogy az Ő kiválasztott társai lehe tünk, a 
terhet pedig vállaljuk és együtt cipeljük 
Istennel, akitől mindig erőt, reménységet 
kapunk.

Tóth András szövetségünk elnöke 
1Péter 4,10 versével köszöntötte a meg-
je  lenteket, majd dr. Papp György, a 
Kolozsvári Protestáns Teológia adjunk-
tusa előadá sára került sor A magyar 
reformáció címmel.

Az előadásban bemutatta a magyar 
keresztyénség helyzetét a reformáció 
előtt, a jeles magyar reformátorokat, az 
erdélyi reformációt, az erdélyi református 
egyház megalakulását valamint a magyar 
Biblia történetét. A magyarországi refor-
máció kezdeményezésében a hazai német 
lakosságú városok és a királyi udvar 
jártak az élen, aminek egyik előzménye 
a magyar humanizmus kialakulása volt 
Mátyás király udvarában. Az új tanok 

először a királyi udvarban jelentek meg, 
majd a mohácsi csata után gyorsan 
elterjedtek. A reformáció hívei szerint a 
magyarságot ért megpróbáltatások kivál-
tója a katolikus egyház „romlása”, és a 
magyarság világias hitéletet elhanyagoló 
magatartás volt. A mohácsi vész után a 
három részre hullott országban nem igen 
volt központi kormányzás. A városok 
közül a felvidéki szász városok voltak az 
elsők, akik értesültek Luther fellépéséről, 
majd Nagyszeben és öt szabad királyi 
város is befogadja az új hitet, megszervezi 
a reformált egy házat. A vegyes lakosú 
váro sokban lassabban haladt az új hit 
befo gadása, a hódoltsági mezővárosokban 
szabadon gyakorolhatták vallásukat.

1529-ben iratkoztak be az első ma gyar 
nemzetiségűek a wittenbergi egyetem re, 
tanulmányaik befejezése után vissza tértek 
hazájukba, és elindítói vol tak a magyar 
reformációnak.

A legkiemelkedőbb reformátor Dévai 
Bíró Mátyás volt, aki Krakkóban majd 
Wittenbergben tanul, Luthertől tanulta az 
igaz hitet. Itthon hirdeti a hit igazságokat 
a budai polgároknak, majd lelkipásztor 
lesz Kassán. Többször börtönbe kerül, 
kiszabadul, állandóan menekülnie kell. 
Volt Budán, Sárváron, Erdődön - ahol 
Drágfy Gáspár földesúr a pártfogója -, 
Debrecenben - ahol Török Bálint özvegye 
hívja meg . 

Az első magyar reformátor, aki nyíl-
tan a helvét irányú reformáció mellé áll 
Kálmáncsehi Sánta Márton, radikális 
refor mokat hajt végre pártfogójával, 
Petrovics Péterrel. Az úrvacsora kér dé-
sében Zwingli elveket fogad el, ostya 
helyett kenyérrel osztja az úrvacsorát. 
Munkáját Méliusz Juhász Péter folytatja, 
aki fi atalon már jól képzett lelkész, lutheri 
tanokat hirdet, erősítette egy világos, 
közérthető hitvallással a tiszta református 
hitet. Debrecenben sorra adja ki műveit: 
hitvitázó könyveket, énekeskönyvet, 
prédi kációkat, Herbárium néven egy 
növénytan könyvet. Hozzájárult a kálvini 
irány megszilárdulásához a Tiszántúlon 
és Erdélyben is.

Tolnában, Baranyában reformátor 
Sztárai Mihály, Páduában tanul. Munkája 
során 7 év alatt 120 gyülekezetet alapít, 
isko lákat nyitnak, ahol az írás-olvasás 
mellett az alapvető hitigazságokat is 
tanítják. Több zsoltárt lefordít, versbe 
szedi, egyházi énekeket ír (mostani énekes-
könyvünkben 5 szerepel).

Nyugat-Dunántúl kiváló reformátora 
Erdősi Sylvester János, aki a betű fegy ve-
reivel harcol a reformációért. Krakkóban 
tanul, hazatérve Újszigeten telepszik le, 

itt fordította le és nyomtatta ki 1541-ben 
az Újtesamentumot, előszavában magyar 
nyelven ajánlja művét. Héber és görög 
nyelvet tanít Bécsben, majd Debrecenben 
és Lőcsén lelkészkedik.

Erdélyben a reformáció prédi kálással 
és könyvnyomtatással terjed, képviselője 
Kolozsváron Heltai Gáspár szász szár-
ma zású katolikus pap. Wittenbergben 
tanult, ahol áttér a luthe ránus hitre, majd 
Kolozsváron telepszik le, szász lelkészként 
dolgozik. Nyomdát alapít, ahol 252 könyv 
lát napvilágot, krónikákat, imádságokat, 
ágendás könyvet írt, lefordítja magyar 
nyelvre az Újszövetséget, Aiszóposz 
állat történeteit. 

Európa legradikálisabb reformátora 
Dávid Ferenc erdélyi prédikátor, aki 
három egyház püspöke volt: evan gé li kus, 
református egyház első püs pöke, uni tá-
rius egyház alapítója és első püspöke. 
Kolozsvári lelkész, János Zsigmond erdélyi 
fejedelem papja, ő dolgozta ki a világon 
egyedülálló erdélyi vallásszabadság-tör-
vényt, amelyet 1568-ban a tordai ország-
gyűlés elfogadott, az úgynevezett négy 
bevett vallást (katolikus, evangélikus, 
refor mátus, unitárius)

A királyi Magyarország reformátora 
Károli Gáspár, Gönc lelkipásztora és espe-
rese Strassburgban és Wittenbergben 
tanul, görögül és héberül kiválóan tud. 
1586-ban hozzáfogott a Biblia magyar 
nyelvre való fordításához, 1590 –ben 
nyom ta tását is befejezték Vizsolyban. 
A Biblia fordításban levélhordó fi úként 
segítő diák Szenci Molnár Albert volt, aki 
később a Károlyi - biblia javított kiadását 
adja ki, lefordítja Kálvin Institucióját, a 
heidelbergi kátét és zsoltárokat írt.

A reformáció meghirdette a Bibliá-
hoz és a Jézusba vetett hithez való vissza-
térést, hozzájárult a magyar nyelv és iro-
dalom fejlődéséhez, célja az volt, hogy a 
teljes Biblia legyen anyanyelven a magyar 
nép kezében, és hozzájárult a református 
öntudatunk megerősítéséhez. 

A refor máció nem az egyház ellen, 
hanem az egyházért folyó küzdelem 
volt, amelyben óriási szerepük volt a 
refor má torokat támogató főuraknak, 
fejedelmeknek (Bocskai István, Bethlen 
Gábor, I.Rákóczy György.)

„Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drágaköveket, azt viszem, 
amit vihetek, magyar nyelven az egész BIBLIÁT” (Károli Gáspár)

Lakatos Nella
kerületi jegyző
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Hálatelt szívvel tekintek vissza ez év 
májusára, amikor három egymást követő 
vasárnapon, három különböző helyszínen 
több mint 200 résztvevő presbiterrel és az 
őket elkísérő lelkipásztorokkal megtart-
hattuk 2022 regionális konferenciáit. 

Az első konferencia május 1-én a Sar-
masági régió számára Somlyó  újlakon 
volt megtartva. A következő vasárnapon, 
május 8-án Szilágynagyfaluban tartottuk 
a Berettyó-menti régió számára, míg má-
jus 15-én a Kraszna-menti régió presbite-
reivel Varsolcon találkoztunk.

A konferenciákat a vendéglátó lelké-
szek (Nt. Balázs Ferenc Bandi somlyó újlaki, 
Nt. Szőnyi Levente szilágynagyfalui és Nt. 
Fazakas Sándor varsolci lelkipásztor) szív-
hez szóló áhitata nyitotta meg. 

Az áhitat után rövid köszöntések hang-
zottak el a Presbiteri Szövetség megyei 
elnöke és a KRE PSZ elnöke, Tóth András 
részéről. 

A köszöntések után Biró Botond, a ráto-
ni Református Egyházközség lelkipászto-
ra A presbiteri kiválasztottság felelőssége 
címmel tartott előadást, amelynek alapigé-
je az 1Péter 5,1-3 versei voltak: „A közöttetek 
levő presbitereket tehát kérem én, a presbi-
tertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, 
valamint eljövendő dicsőségének is részese: 
legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne 
kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedés-
ből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik 
uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint 
akik példaképei a nyájnak.”

Már az előadás elején elhangzott az 
a presbiteri eskü/fogadalomtétel, amely 
mint később, a kiscsoportos beszélgeté-
sekben kiderült, mindenkire nagy hatás-

sal volt. Hiszen nemcsak emlékeztetett a 
presbiterré választás során tett fogadal-
munkra, de meg is erősített külde téstuda-
tunkban. Megerősített abban, hogy Isten 
akaratából vagyunk meg választva gyüleke-
zetünk presbiterének, éppen ezért jó példá-
val kell elöl jár nunk szolgálati helyünkön. 
Istennel való életünk vonzóvá kell váljon 
mások számára is, mert csak így tudunk 
igazán másokat is hívogatni Őhozzá. 

A továbbiakban olyan kérdésekre ke-
restük a választ a Szentírás alapján, hogy 
Ki a presbiter? Milyen legyen a presbiter? Mit 
jelent presbiternek lenni? Mire lettünk kivá-
lasztva a gyülekezetben? Hogyan legyünk 
együtt a gyülekezetben? Hogyan őrködjön a 
presbiter a hit tisztaságán? 

Isten Igéje minden kérdésünkre választ 
ad. Titusz 1,5-7 alapján Pál apostol határo-
zottan elmondja, hogy milyen legyen a 
presbiter: feddhetetlen, egyfele ségű, „aki-
nek gyermekei hívők”, nem vádolható, 
engedelmes, nem önkényeskedő, nem in-
dulatos, nem részeges, nem kötekedő, nem 
haszonleső, vendégszerető, jóra hajlandó, 
józan, igazságos, kegyes, ön megtartóztató, 
ragaszkodik az igazsághoz és tudjon má-
sokat is bátorítani a jóra. A 2 Mózes 18,21 
alapján az előljáróknak gyűlöl niük kell a 
megvesztegetést is. 

Többek között elhangzott az, hogy nem 
azért vagy presbiter, hogy valaki légy, 
hanem hogy valamit tegyél! Isten mun-
katársaiként kell jelen lennünk a gyüleke-
zetben, a családban, s mindennek fontos 
alapja az otthoni csendesség, a személyes 
kapcsolatom Istennel. Isten Igéje által ve-
zetett ember kell legyek, hogy másokat is 
Hozzá tudjak vezetni. 

A presbiter a pénzt se szeresse felet-
tébb. Ne hanyagolja az Istennel való talál-
kozást a pénzkereset miatt. Kész kell le-
gyen arra is, hogy másokért imádkozzon, 
illetve hogy másokkal együtt imádkozzon. 

Sok hitetlen számára te vagy a Biblia! 
Az előadást követően kiscsoportos 

beszélgetésekre került sor a presbiter-
testvéreket elkísérő lelkészek vezetésével. 
Ekkor mindenkinek lehetősége volt el-
mondani, mi érintette meg leginkább az 
előadásból, beszélhettek saját megtapasz-
talásaikról, presbiteri szolgálatuk örömei-
ről, küzdelmeiről. 

A kiscsoportos beszélgetéseket követő-
en összegzés következett, amikor minden 
csoportból egy képviselő beszámolt a cso-
portjában elhangzott legfőbb gondolatok-
ról. Ezáltal is épülhettünk, gazdagodhat-
tunk lelkiekben.

Záróbeszédében a PSz-elnök megkö-
szönte a vendéglátó és az előadó lelkészek 
szolgálatát, és egyben bátorított is min-
denkit a további szolgálatra Pál apostol 
szavaival az 1Kor 15,58 alapján: „Ezért sze-
retett testvéreim, legyetek szilárdak, rendít-
hetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr 
munkájában, hiszen tudjátok, hogy fárado-
zásotok nem hiábavaló az Úrban.’’  

Végül egy ízletes vacsora elfogyasztá-
sa után mindeki hazatérhetett otthoná-
ba. Ezúton is szeretném megköszönni a 
gyülekezetek vendégszeretetét, és kérem 
Istenünket, hogy áldjon meg minden szol-
gálat tevőt!

Hálát adok Istennek, hogy lehetőséget 
adott a találkozásokra, és hogy Szentlelke 
által jelen volt közöttünk!

 Bízom abban, hogy minden jelenlevő 
hitében és küldetéstudatában megerősöd-
ve tért haza, és áldás kíséri szolgálatát. 
Ugyanakkor bátorítok továbbra is minden 
presbitertestvéremet, hogy vegyenek részt 
ezután is hasonló konferenciákon, találko-
zókon, presbiterképzéseken akár gyüleke-
zeti, akár megyei vagy kerületi szinten.

„Áron is megvegyétek az alkalmat, 
mert a napok gonoszok.’’ (Efézus 5,16)

A Presbiteri Szövetség Regionális Konferenciái 
a szilágysomlyói református egyházmegyében 

Kocsis-Feri Sándor
SZRE PSz elnök    
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Dr. Tóth János Békési Egyházmegye 
Területi Szervezetének elnöke és a 
Magyarországi Missziói és Presbiterképzés 
elnöke meghívására az Érmelléki PSz 
ré szé ről ketten érkeztünk a 2022. 
május 28-án megtartott konferenciára.
   A konferencia áhítattal kezdődött, melyet 
Juhász András esperes tartott az Ap. Csel. 
2,1 verse alapján: „1Amikor pedig eljött a 
pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen”.

A Pünkösd ünnepéről, történetéről pré-
dikál, arról, hogy az akkori tanítványok 
hogyan kezdték el a gyülekezet építését, 
amikoris megtelnek szentlélekkel, és amikor 
mindnyájan együtt voltak. A mai presbiter is 
ezt kellene cselekedje: a gyülekezet építést, 
mindenki a saját területén. Keressük fel 
azokat, akik nem járnak templomba, 
merjük hozni gyermekeinket, unokáinkat. 
A tanítványok közössége egy akaraton 
volt, mondja a Szentírás. Legyünk mi is 
ilyen egy akarattal, nem széthúzással. 
Jézus azt mondja: „nem akarom a bűnös 
ha lá lát, hanem, hogy üdvözüljön.”
Ilyen legyen a mi cselekedetünk is, munkál-
kod  junk azon, hogy visszahozzuk az 
elté ved teket. A lelkész elmondja, hogy 
Jézus bárányai (nem birkái ) vagyunk és 
Ő a mi Pásztorunk. Nincsen magányos 
keresztyénség, azt a közösséget építsük, 
amiben benne van Jézus. Imádkozással, ének-
léssel és áldáskéréssel zárul az Istentisztelet.

Dr. Tóth János megtartja a köszöntő 
beszédét, megköszönve az igehirdetési 
szolgálatot, köszönti a határon túlról érkező 
testvéreket is. Az Érmelléki PSz képvi se-
leteként felkérést kaptam a köszöntésre, 
és egyben tolmácsoltam Tóth András 
köszöntését, aki a Királyhágómelléki RE PSz 
elnöke, aki elfoglaltságai miatt nem tudott a 
meghívásnak eleget tenni.

Az Arad megyei PSz részéről Venter 
Miklós elnök is köszönti a résztvevőket, 
megköszönve a meghívást.

A köszöntések után az előadás követ-
kezett, melynek címe: Úrvacsora-ha gyo-
mány, lelkiség és szentség, Reformátori 
és mai ökumenikus megközelítések. Az 
előadást Dr. Kovács Krisztián egyetemi 
adjunktus tartotta.

Az előadó egy kérdést intézett hoz-
zánk: Tudunk más felekezetekkel együtt 
Úrvacsorázni? Az Úrvacsora egy Szent 
dolog, amelyre kellőképpen fel kell 
készülni bűnbánati istentiszteleteken való 
részvétellel. 

Az előadó a következő pontokban foglalja 
össze magyarázatát az Úrva csoráról.

- „Ezt cselekedjétek” -kinek mit kell 
tennie? Egy jelképes közösségi étkezés, 
amelyet egy étkező közösség ünnepel asztal-
közösségként.

- Liturgikus étkezés, amelyet szimbolikus 
szavak és cselekmények kísérnek.

- Római katolikus gyakorlat
- Miseáldozat- a konszekráció és trans-

substantiatio révén közösség nélkül is 
érvényes

- Magánmise, egyedül mondott mise- 
missa privata/missa sloitaria

- Eucharistia – hálaadás
- Bibliai beszámolók: közösségi evés és 

ivás!
- nincs bibliai alapja annak, hogy a 

kenyér testtel és a bor vérrel való azono sí-
tását elválasszuk a kenyér megtörésétől, 
kiosztásától és a közösségi evésétől és ivásától”

- Jézus vette a kenyeret, hálát adott és 
megtörte, a tanítványoknak adta és ezt 
mondta: „Vegyétek, egyétek ….”

- Az úrvacsora nem értelmezhető 
anélkül a szimbolikus cselekedet nélkül 
amely az utolsó vacsorán történt.

- Ebben a szimbolikus cselekedetben 
az emberek hálatelt szívvel, magasztalják 
Istent, egymást pedig elfogadják és szívesen 
látják

- Eucharisztia, a teremtő istennek való 
hálaadás és Jézus Krisztusra valamint az Ő 
szabadítására való hálás emlékezés

- „Áldott vagy Urunk Istenünk világ 
ura, aki a földből kenyeret hozol elő” (Zsidó 
étkezési ima)

- I Mózes 1+2 – uralkodás az állatok 
felett/ művelje és őrízze-cooperator Dei

- Azért aki méltatlanul eszi az Úr 
kenyerét vagy issza az Úr poharát…..

- Az úrvacsora nem más m int az abban 
részesedők feltétel nélküli elfogadása. 
Mindenki aki bármilyen oknál fogva tagadja 
ezt, vagy eltusolja az úrvacsora során 
„méltatlanul” ünnepli.

- Morális és vallási kontrol gyakorlása 
a papok, lelkészek, presbiterek és egyházi 
előljárók körében?

- Az úrvacsora ünneplésben Isten 
feltétel nélkül elfogadja azt az embert, aki a 
fenyegetésnek kitett világban a bűn hatalma 
alá került.

- Ez az elfogadás mindent magába foglal, 
még a krisztus ellenségeivel való közösség-
vállalást is.

- Mindenkinek meg kell ítélnie ön ma gát, 
de senkinek sincs hatalma és fel ha talmazása 
arra, hogy kizárjon egy személyt vagy 
csoportot az úrvacsorai részvételből

- Feltétel nélküli elfogyasztás, az úrva  cso-
rával nem szabad visszaélni az erkölcsi vagy 
egyházfegyelmi ellenőrzés gyakorlatában

- Ez az én testem... ez az én vérem
- Az úrvacsorában a feltámadt és menny-

be  ment Krisztus van jelen! Benne lett 
nyilvánvalóvá Isten emberrel való meg bé-
kélése, valamint az emberek egymással való 
megbékélése

- 1529 Marburgi kollokvium
- Luther Márton: a kenyér Krisztus teste 

(est)
- Zwingli Ulrich: A kenyér Krisztus testét 

jelzi (signifi cant)
- Kálvin János: A Szentlélek által van 

jelen(unio mystica cum Christo)
- Ubiquitas
- Reálprezencia
- A feltámadott Krisztus jelentése- de 

nem követi a világ fi zikai törvényét
Krisztus halálát hirdessétek „amíg 

eljön”
- Jézus Krisztus keresztje és halála addig 

hírdettetik az úrvacsora ünneplé sében, amíg 
Jézus Krisztus teljes jelenléte nyilvánvalóvá 
nem lesz az egész teremtésben. Ebben lesz 
felismerhető a bűn hatalma a világ felett. 
Igy válik érthetővő, hogy a világ Isten 
feltétel nélküli megmentő tettétől függ.

- Az úrvacsora ünneplése Krisztus 
egyházának múltjára, jelenére és jövőjére 
mutat

- Közösséget teremt az élők, holtak és 
még meg nem születettek között(HKT 54)

- Az úrvacsora mint” Isten országának 
vendégsége” és „mint mennyei liturgia”.

- Az őrvacsora része mindannak 
amit jelez- a beteljesedés kezdődik el az 
úrvacsorában.

- Az úrvacsora minden időben és a világ 
minden táján történő ünneplése során a 
feltámadt Krisztus jelen van

„Ezt cselekedjétek az én emléke-
zetemre”

- Az úrvacsora az az esemény amely 
megalapozza és megerősíti Jézus Krisztus 
emlékezetét

- Krisztusra való emlékezést a Szentlélek 
munkálja

- A kollektív emlékezet mint kulturális 
erő

- Az emlékezet nem csupán a közös 
múltat határozza meg nagy mértékben, 
hanem együtt átélt jelent és reménnyel várt 
jövőt is

„Ti éretetek adatik, sokakért kiontatik”
- Az úrvacsora a Jézus nevében össze-

gyü le kezett közösség istentiszteleti cselek-
ménye, ugyanakkor, ez minden időben 
és a világ minden táján élő egyhá zának 
ünnepe.

- Garantálja-e a papi hívatás az úrva csora 
megfelelő ünneplését?

- A reformáció egyházai hogyan tudnak 
válaszolni a reformáció előtti egyházainak 
aggodalmaira

- Luther: character indellebilis (eltöröl-
hetetlen papi jelleg) – hívők egyetemes 
papsága

- Prediger Amt – besonderer Amt- 
különleges igehirdetői tisztség – ordináció 
és képzettség

- Felügyelni a sákramentumok evan-
gélium szerinti kiszolgáltatását

A bűn hatalmából való megszabadulás 
vagy az örök életre való megtartás

A Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés és Csongrád 
megyei területi szervezeteinek 4. közös konferenciája
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Az Erdélyi RE PSz és az Ótordai Református Egyházközség közös konferenciája

Mint minden konferencia, igehir de-
tés sel kezdődött, igét hirdetett Vincze 
Csongor újtordai lelkipásztor-esperes, a 
Máté 5.fejezet 9. verse alapján: „Boldogok 
akik békét teremtenek, mert ők Isten fi ai-
nak neveztetnek”

A lelkész megemlíti az I. a II. világ-
háborút és a napjainkban tartó háborút. 
Szomorú dolog, hogy egymást gyilkol-
ják az emberek. Pedig Jézus azt mondja: 
„Boldogok a békességre igyekezők”, mégis 
mióta ember van a Földön, mindig volt és 
van összecsapás. Már az első ember test-
vérpár is egymásnak esett és egyik megö-
li a másikat. A bűneset úgy történt, hogy 
nem engedelmeskedett az ember Isten-
nek. Mégis Isten megbo csájtott a bűnös 
embernek. Elküldte az Ő Fiát megváltá-
sunkra, hogy békességet hozzon az em-
beriségnek, bűnbocsánatot. Csak az a baj, 
hogy nem a Jézus tanítása szerint élünk.
Az igehirdetés után köszöntések kö-
vetkeznek (Pál József ERE PSz elnöke 
megköszöni a lelkésznek a szolgálatot, 
Nagy Albert ótordai lelkipásztor, Dr. 

Viczián Miklós a Magyarországi Refor-
mátus Presbiteri Szövetség küldötte: 
megemlíti, hogy a mai napon van az 
új államelnök Novák Katalin asszony 
beiktatása, aki református és minden 
magyar államelnöke szeretne lenni.)
Tóth András KRE PSz elnöke az 1 Péter 4. 
fejezet 10.verse szerint köszönti a konfe-
rencia résztvevőit. „Ki milyen lelki aján-
dékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egy-
másnak, mint Isten sokféle kegyelmének 
jó sáfárai.” Bízik abban, hogy továbbra is 
jól függ működni az Erdélyi és Királyhá-
gómelléki PSz közötti kapcsolat. Ismerte-
ti az újonnan megválasztott elnökséget, 
és bemutatja a 2022-es évi programot.

Szegedi László generális direktor a 
kon ferencia résztvevőinek köszöntése 
után megkezdi az előadást a Pédabeszé-
dek 31. fejezetéből a 10-31 alapján.

„Derék asszonyt kicsoda találhat? 
Értéke sokkal drágább az igazgyöngy-

nél. 11Ura szívből bízik benne, vagyona 
el nem fogy. 12Egész életén át javát mun-
kálja urának, nem kárát. 13Szerez gyapjút 
és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. 
14Hasonló a kereskedők hajóihoz: tá-
volból is hoz eledelt. 15Fölkel még éjjel, 
ételt ad háza népének, és rendelkezést 
szolgálóinak. 16Ha az a szándéka, mezőt 
vásárol, keze munkájával szőlőt telepít. 
17Megkeményíti derekát, megfeszíti kar-
jait. 18Érzi, milyen hasznos tevékenysé-
ge, éjjel sem alszik el mécsese. 19Ügyesen 
kezeli a guzsalyt, tenyerében tartja az 
orsót. 20Tenyere nyitva van a nyomorult 
előtt, kezét nyújtja a szegénynek. 21Nem 
félti háza népét a hóeséskor sem, mert 
egész háza népe meleg ruhába öltözött. 
22Színes szőtteseket készít magának, len-
vászon és bíbor az öltözete. 23Férjét jól is-
merik a városkapukban, ahol az ország 
véneivel ül együtt. 

Folytatás a 8. oldalon

Mészáros János
KRE PSz főtitkára

- Az úrvacsorában az emberek megsza ba-
dulnak a bűn hatalmától

- Ebben az szabadításban Isten az örök 
életet osztja meg az emberrel

- Az emberi élet nem csupám mint a „jó 
teremtés” részese állíttatik helyre, hanem 
feltámasztatik az „új teremtés” részeseként

- Az úrvacsorában nem az ember 
cselekszik, hanem Isten/Krisztus egyedül

- Mi bűnösök vagyunk, éppen ezért isten 
az egyedüli és egyetlen aki képes minket 
formálni

- Az úrvacsorában a feltámadott Jézus 
Krisztus mindenkiért feláldozott testében 
és vérében önmagát adja nekünk az ígéret 
igéje által, a kenyér és a bor színe alatt

- Ez által adja nekünk a bűnbocsánatot és 
felszabadít minket a hitben való új életre

- Újra megtapasztalhatjuk, hogy testé-
nek tagjai vagyunk

- Krisztus az ajándékozó és az ajándék

Isten békessége legyen veletek!- Men-
jetek békével!

- Az úrvacsora ünneplése teremtő békes-
séget hoz létre

- Az Istennek való hálaadás, a Krisztus 
emlékezet és a Szentlélek segítségül hívása 
fejezik ki a békesség különböző dimenzióit. 
Máté 5 23-24…

- Liturgiai elemek: Békesség néktek! 
– menjetek békével!

- Köszöntsétek egymást a béke jelével
Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében
- Az úrvacsora során az emberek kap cso-

latba kerülnek a Szetháromság Istennel
- Találkoznak az élő Istennel, a terem-

tővel, aki alkotta őket és megőrzi életüket, 
aki kijelentette a Jézus Krisztusban mint 
a bűn hatalmába való szabadítóval s aki 
mint szentlélek felemeli az embereket és 
képessé teszi őket, hogy Isten hűségének 

szabadításának és életet adó jelenlétének 
hordozóivá legyenek

- Hálaadás a teremtő, megőrző és 
újjáteremtő Istennek

- A megváltó, megfeszített, feltámadt és 
eljövendő Jézus Krisztus emlékezete

- A megelevenítő, szabadító és felemelő 
Szentlélek segítségül hívása

- A szimbolikus étkezés szegénységében 
Isten mennyei dicsősséget ajándékoz az 
embernek

Az előadás kiscsoportos beszélgetéssel 
folytatódott, ahol megbeszéltük közösen az 
előadás lényegét.

Közös ebéddel ért béget a konferencia, 
bőségesen megterített svéd asztal mellett.

Köszönjük a szervezőknek, vendég látók-
nak szivélyes munkáját. SDG!

Mészáros János
 Érmelléki PSz elnöke

Meghívást kapott a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetség elnökségének 3 tagja 
a 2022. május 30-án megtartott konferenciára.
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Presbiteri eskü 
Én ... esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, 

teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten, hogy 
presbiteri (főgondnoki, gondnoki) tisztségemben, 

amelyre Isten akaratából ez a gyülekezet megválasztott, 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak hűséges szolgája leszek. 

A fennálló egyházi törvényeknek és törvényes 
rendeleteknek minden teendőimben 

kész szívvel engedelmeskedem. 
A lelkipásztort és egyházunk munkásait 

egyházépítő és védő munkájukban minden erőmből 
támogatni szent kötelességemnek tartom. 

Ha emberi gyarlóságból akár az egyházi törvények, 
akár törvényes elöljáróim ellen valamivel vétenék, 

az egyházi fenyítéket alázatosan magamra veszem. 
Az általam igaznak ismert református vallást sem 

félelemből, sem adományért, 
sem semmi másért meg nem tagadom. 

Beszédemmel, minden munkásságommal, jó példámmal 
és egész életemmel Isten országa terjesztésére és 

anyaszentegyházunk építésére törekszem, 
naponként igyekezvén magam is, és hívogatva másokat 

is követni a Főt, a mi Urunk Jézus Krisztust. 
Isten engem úgy segéljen! Ámen.  

24Finom inget készít, és eladja, övet is 
ad el a kalmárnak. 25Erő és méltóság 
árad róla, és nevetve néz a holnap elé. 
26Szája bölcsességre nyílik, és nyelve 
szeretetre tanít. 27Ügyel háza népe 
dolgaira, nem kenyere a semmitte-
vés. 28Fölkelnek előtte fi ai, és boldog-
nak mondják, ura pedig így dicséri: 
29Sok nő végez derék munkát, de te 
felülmúlod mindegyiket! 30Csalóka 
a báj, mulandó a szépség, de az URat 
félő asszony dicséretre méltó. 31Hadd 
élvezze munkája gyümölcsét, dicsér-
jék tetteiért minden helyen!”

Az előadás fő témája hogyan éli 
meg férj feleség a családi életet.

Egy öreg székely bácsi mondását 
említi meg: a gyermeknek a temp-
lom az iskolája, a felnőttnek iskola a 
temploma. Derék asszonyt kicsoda ta-
lálhat?... Egy édesanya mondja ezeket 
a verseket a fi ának, hogy becsülje meg 
feleségét, mert abban a korban nem 
sokra voltak értékelve a nők.

Mit jelent a mai világban a férfi  és a 
nő Erdélyországban és anyaországban, 
házassági és családi kapcsolatban? 
Van egy olyan férfigondolat, hogy 
szeretem magamat és elvárom, hogy 
a feleség engem szolgáljon! Nem így 
kell lennie. A nacionalista azt mondja, 
szeretem magamat, nemzetemet de a 
más nemzetet gyűlölöm. A liberális 
így vélekedik, szeretem a nemzete-
met és nem gyűlülöm a másik nemze-
tet. Elnézést kérve elmond egy nótát: 
„Nékem olyan asszony kell, ha beteg 
is keljen fel...”. Nem szabad e nóta sze-
rint családi életet élni. Szükségünk 
van a feleségre, aki törődik a férjével 
a családban. Gyökössy Endrét időzi: 
az istennek anyai szíve van, mivel egy 
anya sokat törődik a gyermekével. Saj-
nos, a mai nők nem vállalnak korán 
gyermeket, először kocsi, ház, karrier 
majd aztán jöhet a gyerek. Nem háza-
sodnak a mai fi atalok, csak úgy össze-
állnak és hamar el is válnak. A fent 
említett ige nem csak egy asszonyról 
szól, hanem egy „ideálról” és ez vonat-
kozik a férfi ra is (édesapára). Legyen 
jó szavunk, meggondolt szavunk, di-
csérő szavunk a feleségünkhöz, mert a 
kimondott, meggondolatlan szó sokat 
tud bántani, háborút is indított régen 
egy sértő szó.

Legyen meg a családi életben 
és mindkor a szeretet. „Ha adunk, 
megürül a zsebünk, de megtelik a szí-
vünk”. Jobb adni, mint kapni mondat-
tal zárja az előadást.

Az Erdélyi RE PSz és az Ótordai 
Református Egyházközség közös 

konferenciája


