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

„Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék 
szíved, és várjad az Urat.” Zsolt 27:14

A várakozás egy képesség, amire nagyon vágyom, de nem igazán sikerült 
elsajátítanom. Te hogy állsz vele?

Rohanó, kell-nekem, most-kell 
kul túránk agymosásának ha-
tására úgy érezzük, a várakozás 
valami rossz, amit nem kéne me-
gérnünk. Másodpercek alatt meg-
tudjuk, milyen az időjárás Dél-
Mongóliában, rendelünk egy csi-
nos felsőt valamelyik felkapott 
áruházból, szkájpolunk a konti-
nens túlsó felén lakó barát-
nőnkkel. Üzenetet küldhetünk a 
barátunknak vagy egy csiripet ez-
reknek egy szempillantás alatt; 
nem csoda, hogy nehéz dolognak 
tartjuk a várakozást.

 Mai igénk szerzőjétől nem volt 
idegen a várakozás, és ismerte min-
den nehézségét. Valahonnan a semmiből 
előbukkant Sámuel próféta, hogy fel-
kenje Izrael következő királyát az ő csa-
ládjából. Jessze fiai közül csak egyet 
választott ki Isten szeretett Izraele 
királyául. A kiválasztott Dávid volt. Az 
Írás elmondja, hogy a Szentlélek azon-
nal rászállt Dávidra, és attól kezdve rajta 
maradt (1 Sám 16:13). Azt gondolná az 
ember, hogy ilyen felkenés után Dávid 
máris rohan elfoglalni a trónját, de Dá-
vid rohanásának iránya visszafelé volt a 
legelőre, hogy folytassa megszokott élet-
módját. Elkezdődött a várakozás.

Várakozása alatt Isten felkészítette 
a trónra. Dávid egy dologhoz értett, a 
pász tor kodáshoz. Nem ismerte a ki-
rályi udvar protokollrendszerét, az ur-
alkodás szabályait. Nem állt mögötte a 
nép és a katonaság, hogy megvédje 
királyságát. Alacsonysorsú pásztorfi ú 
volt. Ahelyett, hogy elfoglalta volna a 
megígért helyet, Dávid várta Istent, 
hogy elköltöztesse őt a legelőről a palo-
tába. Várakozás közben Isten felké szí-
tette Dávidot a költözésre.

Sok leckét tanult várakozásból. Ha 
megvizsgáljuk és alkalmazzuk ezeket 

az igazságokat, reményt találunk a 
várakozás nehézségeiben, és belátjuk, 
hogy a jelenbeli várakozásnak jó hatá-
sa van a jövendőnkre.

1. Hiába vagyunk felkentek, kivá-
lasz tottak, attól még várakoznunk 
kell. Dávid tizenöt évet várt, hogy 
Júda, és még többet, hogy egész Izrael 
királya legyen.

2. Isten útjai nem a mi útjaink; gon-
dolatai nem a mi gondolataink. Miután 
felkenték és kiválasztották, Dávid 
először Saul szolgálatába szegődött, 
Sauléba, aki az „ő trónján” ült.

3. Isten nem pazarolja az időt. Kezé-
ben tartja. Arra használja, 
hogy tapasztalataink hasz-
nunk ra váljanak életünk bár-
melyik szakaszában.

4. Ha hagyjuk, várakozá-
sunk közben szorosabb kapcso-
latba kerülünk Megváltónk-
kal, mintha nem kéne vára-
koznunk. Dávid legszebb, 
legköltőibb zsoltárai a barlan-
gokban, a pusztaságban szül-
ettek Istenre való várakozás 
közben.

5. Isten nem hagyja fi gyelmen 
kívül, ha gyermekei Hozzá kiál-
tanak. Dávid Hozzá kiáltott, néha 
könyörgött segítségért, megoldá-
sért, védelemért. Isten sosem 
hagyta válasz nélkül. Ugye, végül 
még a trónt is elfoglalta?

6. Várakozásunkra valaki más-
nak van szüksége. Nem csak ró-
lunk szól ez az egész. Gondolj bele, 
mennyivel gazdagabbak vagyunk, 
hogy Dávid végigtűrte a vára-
kozást. Miénk lehet csodálatos köl-
té  sze tének szépsége, szeretete, re-
ménye, gyógyítása.

Milyen vagány útmutatót ad 
Dávid a várakozáshoz! Ha hagy-

juk, hogy Isten tegye a dolgát közben, 
várakozásunk könnyebbé, jövőnk fé-
nyesebbé válik. Ha lebontjuk bás-
tyáinkat és védőfalunkat, Isten hűsé-
gesnek bizonyul, és beteljesíti éle-
tünkre kigondolt terveit.

Drága Uram, segíts várni. Segíts jól 
várakozni. Nyugton szeretnék marad-
ni, hogy hagyjam, vidd végbe tervedet 
az életemben. Nélküled én nem tudom 
megcsinálni.  Ámen.

(Forrás: hitremenyszeretet.
network.hu)
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Nt. Módi József Nagyvárad –
Újváros Református Egyházközség 
lelkipásztora nyitó áhítatával vette 
kezdetét az év utolsó kerületi 
presbiterképzése a Király hágó melléki 
Református Egyházkerület Pres-
biteri Szövet ségének szervezésében 
Nagy vá radon. A lelkipásztor az 
Apcsel. 16,6-7-10 versét olvasta és 
magya rázta a résztvevőknek. Felhívta a fi gyel met Isten szent 
lelke keresésé-nek a fontos sá gára, hangsúlyozta, hogy közö sen 
keressük, kérjük és engedjük min den napi tetteink megoldásában 
az Ő vezetését, bízzunk döntéseiben, ismerjük fel, hogy minden 
az életünkben Isten vezetésével történik, mások fele mindig 
szolgáljunk szere tettel.

Tóth András szövetségi elnök Máté 5,16 versével köszöntötte 
az egybegyűl- teket, majd dr. Papp György a Kolozsvári Protestáns 
Teológia adjunktusa A Magyar Református Egyház új-és jelenkori 
története a XVII.századtól napjainkig címmel tartott előadást.

Ebben az időben Erdélyben három nemzet uralkodik: 
szászok, székelyek és nemesek, volt négy bevett vallás:kato likus, 
lutheránus, református, uni tárius és mindenik ugyanolyan 
jogokkal ren del kezett. A habsburg császárság elkezd ter jesz-
kedni és fokozatosan bekebelezik Erdélyt, ahol Bocskai István 
1604-ben kivívta a vallásszabadságot a protestán sok nak, és ahol 
a trónon egy évszázadon át csak református fejedelmek ültek.

I. Lipót német-római császár és ma gyar király uralma alatt az 
ellen re for máció általános és döntő támadásra készül, 1691-ben 
kiadja a Diploma Leopol dium 17 pontból álló rendeletet, ami egy 
évszázadra szabályozta a magyar állam valláspolitikáját a pro-
testánsokkal szem ben, akiknek nyilvános vallás gya kor latra csak 
artikuláris helyeken engedett meg. A római katolikus papság 
mindent megtesz, hogy Magyarországot római katoli kussá és a 
Habsburg hatalom hű szolgájává tegye. A magyar protestániz-
must a meg sem misítés veszélye fenyegeti. A vál tozások 
kiindulópontja az egyház szer vezet és valláserkölcsi élet refor m-
jára irányuló törekvések voltak. Megalakul Pápán az első pres-
bitérium, ezt sürgetik Tiszántúlon és Erdélyben, bevezetik a házi 
istentiszteletek tartását, az építő olvasmányok terjesztését. 

Erdélyben maga a fejedelem (I. Rákóczi György) nagy befo-
lyást gyakorolt az egyház igazgatására. E korban fontos szolgá-
latot teljesít a protestánizmus a magyar művelődés előbbre-
viteléhez. Bethlen Gábor fejedelem Gyulafehérvárott „collegium 
academicum”-ot alapít, magyar alkotásokkal gyarapodik a kor 
irodalma: Komáromi Csipkés György debreceni lelkész lefordítja 
az egész Bibliát, vallásos költemények jelennek meg, román 
református iskolát alapí tanak Fogarason.

Politikai téren az országgyűléseken hozott törvények a kato-
likusoknak hoz nak előnyösebb határozatokat, a pro tes tánsoktól 
templomokat vesznek el, vallási panasszal csak az uralkodóhoz 
for dul hatnak, aki a miniszteri érte kez letre bízza azok 
megoldását. Mária Terézia császárnő uralkodása alatt kiadja a 
Carolina Resolutiot, amelyben szabályozza a pro tes táns egyházak 
szervezkedését. 

II.József trónralépése után hozzáfogott a felvilágosodás esz-
méinek a megvaló-sításához, ennek gyümölcse a híres vallásügyi 
rendelete a „Türelmi Rendelet” (1781), ami a nem katolikusok nyil-
vános vallásgyakorlatát szabályozta, de nem minden tekintetben 
teljesíti a magyar protestánsok jogos kívánságait. Erdélyre ezek 

közül csak a vegyes házasságokból született gyermekek vallására 
nézve alkotott újabb jogszabályt. Átalakul a protestáns egyházak 
szervezete is, négy egyházkerületet szerveznek a refor má tusok: 
a dunántúli, dunamelléki, tiszán inneni, tiszántúli egyház kerü-
leteket. A nagy elnyomás idején fokozott mértékben szükség van 
a protestáns egyházknak a világi urak támogatására, de ezek 
ennek fejében állandó részt kívántak venni az egyház 
kormányzásában. 

Az emberiség számára a felvilá gosodás szelleme romlást 
hozott, a magyar refor má tusoknak folytonosan küzdeniük 
kellett a vallási egyen lő ségért. Ebben a korban születnek a neme-
sek által írt imád ságos könyvek: Ráday Pál „Lelki hódolás” 
címmel kiadott énekei, imád sá gai, ekkor tesz Jézus Krisztus 
iránti mély séges szeretetéről tanubizonyságot Telekiné Bethlen 
Kata. Felvirágzik az építő iro dalom: megjelenik Szikszai György 
makói majd debreceni lelki pásztor műve Keresz tyéni Tanítások 
és Imádságok címmel, új bibliafordítások jelennek meg. Az iro-
dal mat a cenzúra, a protestáns tanügyet és az iskolák működését 
a fejedelmi ellenőrzés nehe zítette.

I. Ferenc uralkodása alatt súlyos bo dott a protestáns egyház 
sorsa, tiltotta a kül földi protestáns egyetemek láto ga tását, meg-
szűnik a protestáns egyházak autó no miája, a főhatalmat a király 
által ki rendelt „consisforum” gyakorolja, mely nek tagjai római 
katolikusok is lettek. Az 1847-48-as évi országgyűlés XX. cikkelye 
kimondja a bevett vallásfe le kezetek egyenlőségét, sőt ezeknek 
egyházi és iskolai szükségleteit az állampénztár által fede-
zendőknek nyil vá nítja. Ez Erdélyre is vonatkozott. A tör vény betar-
tását megakadályozta a forra dalom és szabadságharc kitörése. A 
világosi fegyverletétel után az osz trák bosszuló keze nehezedett a 
ma gyar pro testantizmus életére. Az 1867-es kiegye zés után 
fokozatosan visszaállt a refor mátus egyház belső szabadsága is .

A trianoni békekötés után a magyar reformátusok idegen 
uralom alattiak kény telenek voltak önállóan szervez ked ni: így 
megalakulnak Felvidéken, Kárpát al ján, Délvidéken az egyházke-
rü letek, a román területen az Erdélyi Egyház kerület mellett 
megalakul a Királyhá gó melléki Egyházkerület.

 A felvilágosodás és ezzel kapcsolatban a racionalizmus, majd 
a liberalizmus, újabban a marxizmus egyre jobban idege nítették 
el a magyar protestánsokat az egyháztól és a keresztyéni élet 
gyakor lásától. A protestántizmus e korban is elöl jár a művelődés 
szolgála tában. Új inté ze tek létesülnek: Kolozsvárott létesül új 
Teológiai Akadémia, mely a nagyenyedi Bethlen Kollégium 
teológiai fakultásának megszűnését vonta maga után. A magyar 
irodalom minden területen megmu tat kozott, a kor legnagyobbjai 
a protestáns egyházak tagjai közül kerülnek ki: Petőfi  Sándor, 
Arany János, Tompa Mihály, Jókai Mór, Kölcsey Ferenc,Ady 
Endre stb. A magyar protestántizmus mind a mai napig fejlesztő 
szolgálatot végez a magyar szellemi élet minden területén.

A magyar református egyház továbbra is működhet, épülhet 
ha a múlt tanulságait és a kor kihívásait az igéhez mérjük.

„Rajtad függök, és egyedül csak tebenned bízom! 
Ámen.” (II.Rákóczi Ferenc imájának záró mondata) 

Lakatos Nella
kerületi jegyző
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Talentumok, szolgálat, sáfárság
„Ki-ki amint kegyelmi ajádékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, 

mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai”(I.Pét.4,10)
Június-július hónapokban zajlottak a Nagybányai 

Református Egyház me gyében a kisköri, regionális presbiteri 
képzések a megyei presbiteri szövetség szervezésében. A 
találkozók helyszíne Kőszeg remete (Avas vidéke), Színér vár-
alja (Nagybánya és környéke), Szamos ardó (Szamos mente) 
volt. A képzés központi igéje I.Pét.4,10 ige verse volt, az előadó 
Nt. Alföldi Lakatos Tibor, a Felsőbányai Refor mátus Egyház-
község lelkipásztora.

Nyitó áhítatot Nt. Sziszik József kőszeg remetei lelkipásztor 
(Pál Gal. 6,1-5), Nt. Huszár László Zsolt színér váraljai 
lelkipásztor ( I Pét.4,7-11) és Nt. Pocsveiler István Levente 
szamosardói lelki pásztor (Ján.4,1-3)tartották. Mind három 
lelkipásztor kiemelte a pres biterek szolgálatainak a 
fontosságát, fi gyelmeztetve arra, hogy legyünk egymás gond-
jainak, bajainak közös teherhordozói, legyünk egymáshoz 
vendégszeretők, örömmel szolgáljunk, szeressük egymást, 
és majd mind annyian beléphetünk a mennyek kapu ján, amit 
az Úr készített számunkra.

Az előadó előadásának első részé ben az Ószövetségben 
említett ke gyelmi ajándékokról beszélt, amelyeket a 
teremtettségben kaptunk és I.Mózes 2,7 versében olvashatunk 
róla. Az Újszövetség pedig már teljesen ottho nosan használja 
a „kegyelmi ajándékok” fogalmát, különösen Pál apostol leve-
leiben olvashatjuk, hogy azok sokfélék, de mindeniknek a 
forrása az Úr, a Lélek. A kegyelmi ajándékok közé sorolja az 
örök életet is, egyaránt kegyelmi ajándék a házasság nélküli 
életforma is, de a házasságban folyó élet is, írja Pál apostol 
I.Kor.7,7 versében: „...szeretném, ha minden ember úgy volna, 
mint én magam is, de kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon 
Istentől, egynek így, másnak pedig úgy”.

Az előadás második részében ma gá ról az igeversről 

(I.Pét.4,10) beszél az előadó, elmondván, hogy minden em-
bernek adatott valamilyen kegyelmi ajándék, ezek senkinek 
sem a sajátjai, hanem mindenki sáfárkodásra kapta, ezeket 
nem lehet megszerezni. Ezek a közösséget gyarapító és 
megőrző ténye zők. Kiemeli azt, hogy mindegy milyen 
kegyelmi ajándékai vannak valakinek, mert attól még min-
denki szolga marad.Tudni kell, hogy a kegyelmi ajándék nem 
egyforma mindenkiben és ne feledkezzünk meg arról, hogy 
a sáfárkodásunkról, szolgálatunkról számot kell adnunk az 
Úr színe előtt.

Az előadás utolsó részében az előadó azokról a buktatókról 
beszél, amelyekkel a szolgálat során a presbiterek talál koznak. 
Az egyik az, hogy hogyan értelmezi, hogyan ismeri és fogja 
fel egy gondnok, presbiter a maga feladatát. Ezért jó, ha 
mindenki magában tisztázza, hogy mit is jelent számára az 
az egyház, amelynek a szolgálatában áll. A másik buktató az, 
amikor a gyü lekezeti munkában valaki nem képes vagy nem 
hajlandó elfogadni, hogy ő szolga. A harmadik buktatóként 
említi azt a magatartást, mely teljes egészében kizárólag csak 
a cselekvő személy sze mélyes hasznát helyezi csele ke deteinek 
középpontjába. Minden buktató szemléltetésére gyülekezeti 
példákat sorakoztat fel azok könnyebb megértése végett.

Soha ne felejtsük el, hogy Isten a kegyelmi ajándékokat a 
közösség javára és épülésére adta azért: „...hogy min den ben 
dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom 
örökkön-örökké. Ámen”(I.Pét.4,11b)

 A találkozók szabad beszélgetéssel, hozzászólásokkal feje-
ződtek be, érintve a következőket: milyen legyen a gyülekezet 
amelyben szolgálunk, felismerjük-e talentu mainkat és azokat 
hogyan használjuk a szolgálatunkban, milyen saját 
munkaterületünk van a gyülekezetünkben. Az elnökasszony 
minden gondnoknak egy 30 pontot tartalmazó kérdőívet 
adott át, amelyet azokat gyülekezetében sokszorosít és saját 
presbitereinek átad. Mindenik presbiter saját talentumait 
megjegyzi, és egy presbiteri gyűlésen elemzik azokat. Így a 
gondnok is megismeri presbitereinek vállalt talentumait, 
amelyeket felhasználhat majd a gyülekezetében végzett 
munkák végzésekor.

 Ne feledkezzünk meg sosem arról, hogy a Biblia szerint 
mi presbiterek „..az Ő alkotása vagyunk, akiket Jézusban jó 
cselekedetekre teremtett , amelyeket előre elkészített Isten, hogy 
azok szerint éljünk” (E.2,10)

Lakatos Nella, megyei elnök
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2022. június 26-án, szombaton dél-
előtt tartotta meg nyári konferenciá-
ját a Bihari Református Egyházmegye 
Presbiteri Szövetsége a Nagyvárad-új-
városi templomban. 

A vastag falakkal épült templom 
kellemes hűvöst tartott a kint tomboló 
nyári hőségnek, a bent értekező mint-
egy 150 presbiterek, lelkészek számára. 

A konferenciára az egyházmegye 
mintegy 50 egyházközségéből érkeztek 
résztvevők. 

Mint minden alkalommal, most is a 
konferencia munkálatai igehirdetéssel 
vette kezdetét. Herdean Gyöngyi a helyi 
gyülekezet lelkipásztora szolgált nyitó 
áhítattal, igei magyarázatát az 1János 
5: 6-12 alapozta. 

„Nagy szükség van arra, hogy bizony-
ságtévő emberek legyünk ebben a világ-
ban…”- szóltak a lelkipásztor bátorító 
szavai. 

Az istentiszteletet követően a Biha-
ri Református Egyházmegye Presbiteri 
Szövetség elnöke, Vasil István köszön-
tötte a résztvevőket, a meghívott ven-
dégeket.

A köszöntések rendjén a KRE PSz 
elnöke, Tóth András és Mészáros János 
főtitkár kívántak áldott együttlétet és 
sikeres munkát a konferencia munká-
lataihoz.

Ezt követően került sor Dénes 
István Lukács lelkipásztor, esperes 
előadására, amelynek címe Presbiter és 
szolgálat. 

Az időszerű téma boncolgatásán 
a jelenlévők nagy odafigyeléssel és 
érdeklődéssel követték az előadó sza-
vait, hiszen ez éppen a presbiterekről 
szól a presbitereknek és a lelkészekkel 
való jó együttműködés alapjait fogal-
mazta meg.

Olyan kérdésekre kaptunk választ, 
mint: Kik a presbiterek? Mi a presbiter 
feladata? Miről lehet felismerni a pres-
bitert? És még nagyon sok érdekfeszí-
tő gondolatokat osztott meg velünk az 
előadó. 

A presbiterek a gyülekezet sáfárai 
és minden attól függ, hogy a rájuk bí-
zottakkal hogyan sáfárkodnak, hiszen 
presbiternek lenni nemcsak egy cím, 
hanem komoly munkával jár. 

Szolgálni csak imádkozva lehet tár-
saidért, gyülekezetedért, közössége-
dért, szeretettel szolgálni képmutatás 
nélkül, tisztelettel, alázattal és buzdítva 

szolgálni. A presbiterek folyamatosan 
azzal a kérdéssel vannak elfoglalva, 
hogy hogyan működik a gyülekezet. 
Ennek egyik aspektusa az is, hogy a 
gyülekezet hogyan végzi a missziót az 
adott településen.  

Presbiternek lenni nemcsak egy cím, 
hanem komoly munkával jár. A presbi-
ternek át kell látnia a gyülekezetnek azt 
a részét, amelyet rábíztak, tartania kell 
a kapcsolatot az emberekkel, családokat 
kell látogatnia. Közös döntéshozatalok-
ban kell cselekvőül részt vennie, nem 
csak egyszerű kérdések kapcsán. 

A tanácskozás második részében 
Fábián Tibor lelkész-újságíró könyv-
bemutatójára került sor, aki utolsó 
három könyvét mutatta be a jelenlé-
vőknek. Az Ilyenek voltunk kötet nosz-
talgia, visszaemlékezéseket tartalmaz 
37 kis elbeszélés az óvodás kortól a 
felnőtté válásig, majd a legvégén a 
kudarc, amelyben az apa csalódottan 
veszi tudomásul, hogy az elmúlt évti-
zedek változásai miatt már nem tudja 
megmutatni gyermekének azokat a 
helyeket, ahol az apa gyermekkori em-
lékei játszódnak. A másik két kötet is 
a pandémia alatt született: a Ceauses-
cu elvtárs pajtárs a diktátor házas pár 
utolsó napjait mutatja be, míg a Guya-
na szörnyei egy elmeszülemény a távoli 

Dél-Amerika legeldugottabb országá-
ban játszódik. A szerző dedikálta köny-
veit. 

A könyvbemutatót egy másik 
könyvbemutató követett, a kézzel írott 
Szentírás, Covid Biblia 14 kötetben.

Vinczéné Pálfi  Judit lelkész a Király-
hágómelléki Református Egyházkerü-
let missziói előadó tanácsosa mutatta 
be és fűzött magyarázatot ehhez az 
egyedülálló kézzel másolt Bibliához. 

„Ez egy óriási nagy munka volt. A 
pan démia időszaka alatt fogalmazó-
dott meg a gondolat, hogy üljünk le 
a Szentírás mellé, és ha nem tudunk 
menni a templomba, akkor írjuk le, ak-
kor másoljuk le, térjünk lélekben Isten 
elé, és ez által lelkiségben legyünk egy-
mással. Szeretném, hogy ez a Szentírás 
használva legyen, vigyázva rá. Éljünk 
vele, éljünk általa! Én hiszem és remé-
lem, hogy legalább 1200 testvérnek ez 
egy olyan örömet szerez, ami bennün-
ket mindig kíváncsiságra, vágyakozás-
ra, kitartásra, Isten igéjében való hitre 
és alázatra motivál” — fogalmazott a 
lelkésznő.

A konferencia egy közös fotózko-
dásal ért véget, majd a résztvevőket 
szeretetvendégségben részesítették. 

Tóth Zsigmond Béla, presbiter

Nyári konferenciát tartott a Bihari Református 
Egyházmegye Presbiteri Szövetsége 

Megtartotta nyári konferenciáját a Bihari Református Egyházmegye Presbiteri 
Szövetsége, amelynek témája: A presbiter és szolgálat 
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Az elhangzott előadás rövidített 
tartalmát mutatom be:

 Jóllehet, hogy a vének tanácsa 
már a jeruzsálemi templom szolgála-
tával párhuzamosan említésre kerül 
az ószövetségben, valamint Pál apos-
tol is említést tesz az ősgyülekezetek 
kapcsán erről a testületről, a protes-
táns gyülekezetekben nehezen alakul-
nak ki. Nagyváradon a reformátusság 
minden tudósával, áldozatával, addig 
jutott, hogy megalakították 1657-ben a 
Kurátorok székét. A város biztonsága 
erősödött ebben az időben. A Kuráto-
rok széke megszűnt, amint a törökök 
győzelmével a református egyház 
is. 123 év múlva 1784-ben január 1-én 
szólalt meg újból Isten igéje, Keresztes 
József lelkész ajkán több 100 hallgató 
előtt a Tisza birtokon, közel a mai Nagy-
várad-Olaszi templom udvarához.

 A város lassan magához tér és meg-
épül a Körös jobb partján a Várad-Olas-
zi templom, majd 1853-ra az Újvárosi 
templom is a Körös bal partján. 1925-
ben Velence válik le Újvá rosról, majd 
1926-ban Rét az Ola szi gyülekezetről. 
1946-ban Nagyvárad-Őssi, majd Csil-
lagváros önállósodik.

 1992-ben Hegyalján épült ökumeni-
kus templom a római katolikusok-
kal közösen készül el. 1995-ben a Na-
gyvárad-Rogériuszi önálló gyülekezet 
kezdett temploma felépítéséhez. Közel 

30 év kellett ahhoz, hogy felépüljön az 
új templom és az új gyülekezeti ház. A 
város terjedése folytán két másik re-
formátus gyülekezet épült be: mint Nv. 
Biharpüspöki és Nv. Szőlős.

 Ebben a 10 gyülekezetben éli mint-
egy 30 ezer református a maga életét, 
sajnos aktív módon mintegy fele, 
azaz 15 ezren. Tíz gyülekezet mintegy 
230 presbitere szervezi és felügyeli a 
gyülekezet munkáját helyi szinten. A 
nagyváradi gyülekezetekben a pres-
bitérium hűségesen szolgálja Anyas-
zentegyházunkat, legyen az önkéntes 
munka, egyházi szolgálat, kórustag-
ság, szegények támogatása, sok gyer-
ekes családok és betegek felkeresése. 
A presbitérium közös munkával kor-
mányozza, vagy inkább utat mutat 
a gyülekezeteknek a jó irányba való 
haladás felé, kihasználva Istentől ka-
pott változatos adottságát mindenki-
nek csoportokban, de mégis együtt 
szolgálva. A főgondnokok-gondnokok 
lelkiismeretesen végzik munkájukat, 
a lelkipásztorokkal együtt képviselik 
az egyházközséget, aláírási joggal az 
egyházi és világi hatóságok előtt.

 A felmerülő problémák és a sik-
eres dolgok is a presbiter gyűléseken 
hangzanak el. Minden hónapban 
egyszer a gyülekezetekben megtartják 
a presbiteri bibliaórát, amely meghitt 
és nyílt megbeszélésre ad alkalmat. 

Gyülekezetektől függően megtartják 
a presbiteri gyűléseket 2-3 havon-
ta. A legtöbb gyülekezetben évente 
2-szer csapatépítő kirándulásokat 
szerveznek. A Nagyváradi-Csillagváros 
gyülekezetben szombat reggelenként 
zenés áhítatot tartanak, utána “szom-
bat-napi játszóház” gyerekeknek és 
vasárnap délután “vasárnapi iskola”- 
biblia magyarázat gyerekeknek.

 Minden gyülekezetben megtartják 
a “Vakációs, gyermek bibliahetet”. A 
legelső ilyen alkalom a Nagyvárad-
Őssi gyülekezetben volt megtartva, 
1990-ben több mint 500 gyermek vett 
részt, ahol nem csak református gyer-
ekek voltak, hanem más felekezetiek 
is és más nemzetiségiek is. A szervezés 
nagyon sikeres volt, és azóta meg-
tartják az egész egyházkerületben. A 
Nv-Rogériuszi gyülekezetben minden 
évben megtartják a Magyar Kultúra 
napját.

 Presbiternek lenni szolgálat, 
szolgálat Isten és a gyülekezet felé. 
A nagyváradi gyülekezetekben a lel-
kipásztorok és a presbiterek egymás-
nak szolgatársai az Úr szolgálatában. 
Együtt felelősek a gyülekezetekért, 
Isten házának gondozásáért és a hit 
tisztaságáért.

„Soli deo Gloria”. Egyedül az Istené 
a dicsőség.

Vasil István

A presbitériumok története és működése Nagyváradon
2022. július 1-3 között meghívást kaptam Sárospatakra, hogy részt vegyek a 

Sárospatakon végzett presbiteri népfőiskolások találkozóján és tartsak egy előadást 
A presbitériumok története és működése Nagyváradon témával. 
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„... De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!”
(Józsué 24,15)

Nt. Gellén Sándor Károly Nagy-
bánya Református Egyházmegye espe -
resének nyitó áhítatával vette kezdetét 
a Nagybányai Református Egyház megye 
Presbiteri Szövetsé gének szervezésében 
a Presbiteri Csendes Nap házas presbiterek 
számára, a Nagy bánya-Óvárosi Refor-
mátus Egyház község templo mában 
2022. július 30-án. Az esperes kiemelte 
a presbiterek feladataink fontosságát, 
akiknek imád ságos hittel Józsué példája 
szerinti példamutatással kell helyt 
állniuk gyülekezetükben, gondos kodni 
annak hitbeli növeke déséről, nem 
elfeledni, hogy Krisztus fogja meg-
tartani az egyházat, ezért cselekedni 
kell, hívni az ifjakat vallás órákra, 
templomba a gyülekezet tagjait, hiszen 
Jézus Krisztus is az apostolokat arra 
buzdította, hogy: „Menjetek el tehát, 
tegyetek tanítvánnyá minden népet... 
tanítva őke, hogy megtartsák mindazt, 
amit én parancsoltam nektek...” (Máté 
28,19-20)

Nt. Bak László helyi lelkipásztor, 
Lakatos Nella szövetségi elnök 
köszöntése után fellépett a gyülekezet 
kórusa Nagy Emese kántornő irányí-
tásával, majd Balogh Brigitta csengő 
énekhangja töltötte be a templomot.

A találkozó előadója Lengyelné Dr. 
Püsök Sarolta, a BBTE Református 
Tanárképző és Zeneművészeti karának 
habilitált docense volt, aki A jó pres-
biternek egész háza népe szolgál címmel 
tartott előadást.

Az előadás első részében az előadó a 
presbitériumok összetételéről be szélt, 
kiemelve vidékeket, ahol azokat csak 
férfi ak alkotják, de ott, akit megvá-
lasztottak presbiternek, annak a 
feleségét és az egész családját 
választották meg. Ugyanúgy a munka-
végzésben is az egész család 

egyértelműen kivette részét a gyüle-
kezeti szolgálatban. Idők múltával a 
tisztségek módosultak, de a szolgálatra 
kiválasztott személyeknek változatlanul 
eleget kell tenniük a felsoroltanak, 
amelyekről Pál apostol Timóteushoz 
írott levelében olvashatunk (1Tim. 
3,4-5).

 Az előadó foglalkozott az „egy 
feleségű” kifejezés magyarázatával, 
amit sajnos református egyházunk sem 
kezelhet tabuként. Kiemelte, hogy 
ugyanazok az elvárások vonat koz nak 
az elöljáróknak a társára, a feleségére, 
presbiter-és gondnokok esetében a 
férjére is, mint magára a tisztség vise-
lőre, mert ezek ellen ke zője a szolgálat 
teljesítésének kárára lesz. Külön szólt 
a presbiterek gyerekeiről, el mondván, 
hogy az iskola és az egyház nagyon 
sokat segít a gyermekek vallási neve-
lésében, de rendíthetetlen alapot csakis 
a szülői házban rakhatunk le az 
istenkapcsolat kiépítésének. Már a 
Szentírás elején, a Tóra, a törvények és 
a mögöttük húzódó szerető Isten 
megismerésével kapcsolatban a 
szülőkre bízza a gyer mek tájékoztatását 
(5 Mózes 6,20-21a,11,19). Ne feledjük, 
hogy a vallásgyakorlásban a személyes 
példa mutatás és legintimebb bizony-
ságtétel a szülők előjoga és kötelessége 
- hangsúlyozta az előadó. Rengeteg 
múlik azon, hogy a gyermek mit látott 
otthon, olvasták-e és hogyan olvassák 
a bibliát, vigyázva a képmutatásokra, 
mert azoknak negatív következményei 
lesznek. E vonatkozásban - az előadó 
szerint - három kísértéstől kell óva-
kodni: a mesterkéltségtől, a követke-

zetlenségtől, a kétértel mű ségtől. A 
Szentírásból megemlíti Mózes 
utódainak történetét és Józsu é nak  
személyes bizonyság tételét, amivel 
igazolja, hogy a nép vezetője: „De én és 
az én házam népe az Urat 
szolgáljuk!”(Józsué 24,15b), vagy amikor 
a nép megjelenik az Úr előtt, és foga-
dalmat tesznek, hogy „Nem fogjuk 
elhanyagolni Istenünk házát” (Nehémiás 
10,40b)

Külön beszélt az előadó a vegyes 
házasságokról, elmondván, hogy egy-
házi törvényeink fontosnak tartják, 
hogy a presbiterek kiválasz tásánál 
szempont legyen, hogy a gyerekei 
vallási hovatartozását illetően ne a saját 
felekezete kárára járjon el. Nagyon 
fontos, hogy a presbiter ezen a téren is 
hű legyen felekezti közössé géhez, nem 
csak azért, mert ha ezen a téren, a 
családjában nem képes rendet terem-
teni, önmaga érvényesíteni, akkor 
aligha lesz képes bármilyen téren 
kiállni a saját és tágabb családja, 
közössége érdekeiért.

 Abban a párkapcsolatban, amelyik 
igazi szereteten alapul, a felek nem is 
játsszák ki egymást, hanem kölcsö-
nösen elismerik egymás értékeit - 
fejezte be előadást az előadó.

Az elhangzottak alapján a pres-
biterek néhány életre szóló tanáccsal, 
bibliai igékkel alátá masztott példával 
térhettek haza otthonukba, ahol közö-
sen, együtt szeretetben a család minden 
tagjával szolgálják gyülekezetüket. 

A találkozó kötetlen beszélgetéssel 
és szeretetvendégséggel ért véget.

Lakatos Nella, szövetségi elnök
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Nt. Herdeán Gyöngyi a helyi 
egyház község lelkipásztora nyitó 
áhí ta tában Józsué 24,14-16 verseit 
olvasta és magyarázta, kiemelve 
és összehasonlítva Józsué és állam-
ala pítónk, István király nemzetté, 
egy néppé való megala kulásának 
mozzantát. Mindkettő válaszút elé 
állította népét, de Isten megmutatta 
a helyes utat, amit nekünk, presbi-
tereknek is követnünk kell, úgy ahogy 
Józsué mondta: „De én és az én házam 
népe az Urat szolgáljuk!”

Tóth András, kerületünk szö-
vet ségi elnöke 2 Péter 1,10 ige ver-
sével köszöntötte a megjelen te ket, 
be mutatván az ünnepi meg hívót, 
amelyet szövetségünk megala kulá-
sának 20.évfordulójára készített. Dr. 
Tóth János a Magyar Református 
Presbiteri Szövetség békési egyház-
megyei területi szervezet elnöke 
2Péter 1,3 versével köszöntötte a 
kon fe rencián résztvevőket, majd 
beszámolt az anyaországi szövetség 
életében történő változásokról - új 
neve, új elnöksége van a szövetségnek 
(Magyarországi Református Presbiteri 
Szövetség ) és felsorolja a szervezet 
megújulási terveit.

Nt. Bíró Botond, Rátoni Refor-
mátus Egyházközség lelki pász tora 
A presbiteri kiválasztottság fele-
lőssége címmel tartott előadását. 
Jakab levelének 4,7-8 verseinek 
felol  va sá sával indította az előadást, 
majd a presbiteri eskü szöve gét 
ismé  teltette el a jelenlevő pres-
biterekkel. Előadásában a szö-
veg néhány kulcsszavát magya-
rázta, majd beszélt arról, hogy 

ki a presbiter, mit olvashatunk a 
Bibliában erről a tisztségről. Külön 
fejezetben foglalkozott azzal, hogy 
milyen legyen a presbiter, a tulaj-
don ságok magyarázatát bibliai 
igékkel támasztotta alá. Mit jelent 
pres  biternek lenni kérdésre kereste 
és adta meg a választ a Szentírás 
szavaival, külön kiemelve hogy 
Krisztus központú életet kell élnie, 
bibliát olvasó-ismerő, imádkozó, 
bűnbánatot tartó és bűnvalló személy 
kell legyen. Mire lettünk kiválasztva 
mi presbiterek a gyülekezetben 
Máté 28,19-20 versei adják meg a 
választ: „Menjetek el azért, és tegyetek 
tanít vánnyá minden népet, meg-
keresztelve őket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek nevében. Mindannak 
megtartására tanítsátok őket, amit 
én parancsoltam nektek. Íme ,én 
veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig.” Az ige szavaival válaszolt 
azokra a kérdésekre is, hogy hogyan 
legyünk jelen a gyülekezetekben és 
presbiterként hogyan őrködjünk a 
hit tisztaságában. Az előadás befe je -
zésekor négy pontban össze fog lalta, 
hogy mi a presbiter dolga gyüle-
kezetében: ügyelni arra, hogy a tanítás 
tekintetében mindig a Szentírás 
szavait kövessék, segíteni abban, hogy 
az eltévelyedett tagok visszatérjenek, 
vigyázni arra, hogy minden békes-
ségben és jó rendben történjen és 
mindig azért munkálkodni, hogy a 
gyülekezet egyre jobban tükrözze 
Krisztus szent ségét.

A szünet és a Partiumi Keresztény 
Egyetem Magánének szakos hall-
gatóinak felemelő éneklése után 

Nt. Kánya Zsolt Attila Kémeri 
Refor mátus Egyházközség lelki pász-
tora tartott előadást A Keresztyén 
családmodell címmel.Előadását a 
család szó eredetének magyarázatával 
kezdte, majd arról beszélt, hogy mi 
volt a családra jellemző az ószövetség 
korá ban, hogyan változtak meg 
azok Jézus korában, és melyek Jézus 
tanításai a családról a Szentírásban. 
Együtt, közösen felelevenítettük a 
biblia családokat, majd részletesebben 
a különböző család modellekről 
beszélt az előadó. Ezek a modellek: a 
diktátor, az anyakirálynő, a cipekedő, 
az egyenlősdi, a veszekedők, az elszi-
getelők, a csonka család, a gyerek-
bálvány. A mindennapi életben köve-
tendő modell a pásztor és a nyája 
modell, ahol a férfi  nem diktátor, 
hanem vezető, az asszony pedig 
segí tőtárs. Mindketten, közö sen 
a gyermekekkel együtt követik 
Krisztust, a pásztort, mert az szá-
mukra mindig biztonságot nyújtó 
légkört áraszt.

A konferenciát ünnepélyesebbé 
varázsolta Vaszil István szavalata, 
Mészáros János bibliai igeversének 
felolvasása és Lakatos Nella István 
királyról szóló ismertetője.

Nt. Módi József helyi lelkipásztor 
imájával és áldásával végződött a 
konferencia, ami hozzájárult pres-
biteri szolgálatunk ismereteinek 
felele venítéséhez, bővítéséhez és 
refor mátus identitástudatunk fejlesz-
téséhez. SDG!

Lakatos Nella, kerületi jegyző

„Azért testvéreim, igyekezzetek még inkább 
megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert 
ha ezeket teszitek, soha nem buktok el.” (2Péter1,10)
Nagyvárad-Újvárosi református templomban tartotta XVI.konferenciáját 2022.
aug.20-án a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége, 

ahonnan az aradi egyházmegye képviselői maradtak távol.
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Jézus idejében Zebedeus fiainak, 
Jakabnak és Jánosnak az volt a kérése, 
hogy egyikük Jézus jobb oldalán, 
másikuk bal oldalán üljön dicsőségben. 
De Jézus azt felelte, hogy nem tudják, 
mit kérnek, mert erről nem Jézus 
dönt. 

Sajnos, a mai időkben is sokan 
vannak, akik szeretnének minél jobb és 
előkelőbb helyet elfoglalni, de sokszor 
Isten akarata más. Az Ő országában 
más a rend, mint a világban. Jézus 
tanít ványai között nem az számít 
nagynak, aki másokon uralkodik, 
hanem az, aki kicsi tud lenni, és mások-
nak szeretetben szolgál.

A két testvér a két legjobb helyet 
magának szerette volna megkapni, 
mivel ők magukat tartották Jézus 
legközelebbi barátjának. A többi 
tanítvány ezért meg is haragudott, 
mivel ki akarták magukat emelni 

a többiek közül. De Jézus idejében 
a helyeket nem a vendégek szabták 
meg saját kedvük szerint, hanem a 
házigazda. Ma már sokan ha nem 
kerül nek előre egy szervezeten belül, 
meg  sértődnek, az első helyre kerülőket 
pedig üres embernek mondják, mert 
nem tudják az írást: Mert aki magát 
felmagasztalja, megaláztatik; aki 
pedig magát megalázza, az felma-
gasztaltatik.” (Mt.20,12)

Nagyon örülünk, hogy még vannak 
lelkes presbitereink, akik presbiteri 
esküjükhöz híven szolgálják Isten Anya-
szentegyházát, nem mentegetőzve és 
huzakodva a rájuk szabott feladat alól, 
hanem tudatában vannak, hogy „aki 
első akar lenni, mindenkinek szolgája 
legyen”(Mk.10,44) 

Az embernek Fia sem azért jött, 
hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő 
szolgáljon másoknak.

Ebből az igeversből kell lelki erőt 
me rítsünk  és alázattal, becsülettel, 
egymás iránti tisztelettel szolgálni 
Isten Anyaszentegyházának reánk 
bízott feladatait legjobb tehetségünk 
és tudásunk szerint.

Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Presbiteri Szövetsége

Megjelenik negyedévenként 
Szerkesztő bizottság: Veres Erzsébet sajtóreferens
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 Illés Jenő,
a SzRE PSz elnöke

Pintea László

Robert 
Powell imája
Nézd Uram, Te Mindenható,
csupán egyszerű embernek
születtem oly rég. Színésznek,
aki objektív és gondolkodó. 
Felkértek egy fi lmszerepre,
beleegyeztem szégyenkezve. 

Hisz ki vagyok, 
ha nem gyarló 
férfi , brit alattvaló
tehát anglikán,
ki a Szentírás titkán
többször elmereng, 
közben a keze reng,
ím megöregedett,
ki e Földön Jézusként jelent
meg az Atya akaratából,
kezdve egy betlehemi 
jászoltól
egészen a kereszthalálig.

Bizony, így lesz, így válik 
egy világi emberből 
új karakter, 
ki a Mester testébe búj.
S hogy hiteles voltam esetleg?
Nem tudom, de szeretlek
Jézusom, oh Uram.

Bocsásd meg a tévutam. 
Bocsásd meg, ha hiteltelen
voltam oly fi atalon, 
szertelen, 
de megváltozott 
életem akkor, nagyon, 
nagyon régen, 1977- ben.

„…Mester, szeretnők, hogy amire 
kérünk, tedd meg nekünk.” (Mk.10,35)


