
Szeretett testvéreim! 
 
    Szeretnék mindenkit egy szép pünkösdi jókívánsággal 
köszönteni, amellyel Pál apostol így köszönti a  római 
gyülekezetet: “A reménységnek Istene pedig töltsön be 
titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy 
bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.”- 
(Róm 15,13) Bárcsak mindnyájan átéreznénk, de ne csak 
egy-egy nagyobb ünnep alkalmával, hanem a szürke hét-
köznapokban is, hogy milyen nagy 
kiváltság, hogy Isten örök szeretet-
tel szeret bennünket. Ez az örökké-
való szeretet először Jézus Krisz-
tusban lett nyílvánvalóvá, majd 
pedig az első Pünkösdkor a Szent-
lélek kiáradásában.  
   Mi történt tulajdonképpen pün-
kösdkor? Az, hogy Jézus Krisztus 
tanítványai valami miatt megvál-
toztak.  
  Mert Jézus tanítványai pünkösd 
előtt tele voltak félelemmel, bi-
zonytalansággal. Bezárkóztak. Pünkösd után ezek az em-
berek bátran az emberek közé mentek és a legnagyobb 
örömhírrel bátorították a csüggedő szíveket. Felelősséget 
éreztek másokért, valami különös szeretet ébredt a Krisz-
tust maguk közül kitaszító emberek iránt, és lelki békes-
séggel hirdették az evangéliumot, amire mindenkinek 
szüksége volt.   
    Feltámadása után negyven napig Jézus még együtt volt 
tanítványaival, és felkészítette őket a reájuk váró szolgá-
latra. Jézus mennybemenetele után azonban a tanítványok 
ottmaradtak  megrémülve, vezető és védelmező nélkül.  
  Egyedül maradásukban  összegyűltek, imádkoztak, de 
nagyon féltek, mert könnyen Jézus sorsára juthattak volna 
bármelyik pillanatban. Elzárkóztak a külvilágtól és vártak. 
Várták, hogy az az ígéret, amit Jézus mondott nekik, ho-
gyan és mikor teljesedik be. Pünkösd napján, ezek az em-
berek egyszer csak kinyitották az ajtót, kimentek az embe-
rek közé, akik az ünnepre jöttek fel Jeruzsálembe. Péter 
bátran és nyíltan beszélni kezdett a sokaságnak a megfe-
szített és feltámadott Jézusról. Maga, Péter  is csodálkoz-
hatott: hogyan tűnt el a félelme?  Hogyan tudott olyan 
erővel prédikálni, hogy mintegy háromezer ember, komo-

lyan vette, amit hallott? Megkeresztelkedtek, hittek Jézus-
ban. 
    S amikor az ünnep után hazautaztak, ők is továbbmond-
ták másoknak azt a jó hírt, amit hallottak. Az ő beszédükre 
is sokan hittek, és rövidesen a Földközi tenger térségében 
létrejöttek kicsi keresztyén közösségek.  Akik hittek az 
elhangzott jó hírnek, azok mind ugyanazon a változáson 
mentek át. Ők maguk is utólag ismerték fel, hogy ez a 
Szentlélek munkája volt.  

    Pontosan beteljesedett, amit Jézus 
előre ígért nekik, mikor például azt 
mondta: “Erőt vesztek majd, amikor 
a Szentlélek eljön reátok, és tanúim 
lesztek az egész földön”  
  Vagy amikor azt ígérte tanítványa-
itól búcsúzva: “Nem hagylak titeket 
árván, eljövök tihozzátok.- Elkül-
döm a másik pártfogót, a vigasztaló 
Szentlelket. Nem tudták a tanítvá-
nyok, hogyan lesz, mikor követke-
zik be, de megjegyezték az ígérete-
ket, hogy a Szentlélek majd megta-

nítja őket minden szükségesre. Belülről fogja megváltoz-
tatni és vezetni őket. Újjáteremti azokat, akik kapták ezt 
az ajándékot. Történik-e ilyen ma is? Minden bizonnyal. 
Mindnyájan rászorulunk arra, hogy Isten Szentlelke újjáte-
remtsen, mert a bűn annyira megrontott minket, hogy éle-
tünk megújítására van szükségünk nem javítgatására.  
    Ma is hangzik a Jézus keresztjéről szóló igehirdetés a 
templomokban. Ma is lehet az Úr Jézus Krisztusban hinni, 
Őt befogadni. Ma is kérdezik sokan: mit cselekedjünk, 
hogy megváltozzék az életünk? S a Szentlélek ma is hatal-
masan újjá tudja formálni az életünket. Ha Jézus Krisztus 
Úr lesz valakinek az életében és így a Szentlélek beköltö-
zik a szívébe, egészen másként él és készül az örökkévaló-
ságra.    Ezt a munkát akarja elvégezni bennünk Isten 
Szentlelke ma is, hogy már itt újra közösségbe kerüljünk 
Istenünkkel.  
   Adja az Úr, hogy Szentlelkének  munkája által megvál-
toztatott életű emberekként mi is a mennyország egy kicsi 
darabkáját ragyogtassuk fel gyülekezeteinkben, közössé-
geinkben. 
 Ámen. 
Miklós Csaba Péter  hegyközcsatári lelkipásztor 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület  
Presbiteri Szövetség lapja - 2015. I. évf. 2. szám   

  „Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten 
Anyaszentegyházának legeltetésére melyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 20,28) 

 
Jövel Szentlélek Úr Isten! 



   A Szilágypaniti Református Egyházközség adott otthont 
a Zilah Református Egyházmegye Presbiteri Szövetség 
tavaszi konferenciájának 2015. április 25-én, szombaton.      
   Különös alkalom volt a mai, hiszen tagjai ma ünnepelték 
megalakulásuk 10 éves Jubileumát. A találkozón több 
mint száz presbiter vett részt az egyházközségek lelkipász-
torai, gondnokai vezetésével, ezért a mai együttlét egy 
hálaadó istentisztelettel vette kezdetét, amelyen Szász Bá-
lint Róbert szilágysámsoni lelkipásztor hirdette Isten igé-
jét a Kolossé 1,3-8 alapján. 
       Az igemagyarázatot követően köszöntések hangzottak 
el, elsőként NT. Bogdán Zsolt a Zilah Református Egy-
házmegye esperese osztotta meg ünnepi gondolatait, majd 
Szilágyi Zoltán házigazda lelkipásztor megköszönte a 
szervezőknek, hogy Szilágypanitot választották a jubileu-
mi ünnepség helyszínéül.  
    Vincze János a Zilah Református Egyházmegye PSz 
elnöke beszámolójában felvázolta az elmúlt tíz év jelentő-
sebb eseményeit, rendezvényeit a kezdetektől napjainkig. 
  A Zilah – fenyvesi gyülekezet mandolinos egyházi zene-
kara kápráztatta el játékával – énekével a résztvevőket. Az 
együttes vezetője Kapitán Erzsébet nagy örömmel mutatta 
be a három fiú és kilenc leányból álló egyházi zenekart, 
akikkel két éve dolgoznak együtt, szívesen tesznek eleget 
a meghívásoknak gyülekezetekbe, egyházi rendezvénye-
ken.  A jubileumi konferenciát a KREK PSZ részéről ifj. 

László Kálmán elnök képviselte, jelen volt a Magyaror-
szági Református Presbiteri Szövetség ügyvezető elnöke 
dr. Szilágyi Sándor, aki egy nagyon érdekes kivetítős elő-
adást tartott „ a Magyarországi Református Presbiteri Szö-
vetség szolgálatai” címmel. Betekintést kaptunk a szövet-
ség életébe, felépítésébe, céljaiba, terveibe, megvalósítása-
iba. Az előadást követően László Kálmán a KREK PSZ 
elnöke bemutatta az ez alkalomra kiadott jubileumi füze-
tet. A Himnusz eléneklése után a házigazdák szeretetven-
dégségre hívták a résztvevőket a helyi kultúrotthonba.  

 Tóth Zsigmond Béla 

10 éves a Zilahi Református Egyházmegye Presbiter Szövetsége 

2                                                  ŐRÁLLÓK                                 2015    2. szám 

Április 25-én, szombaton a református egyház, pon-
tosabban a Kalotaszegi Református Egyházmegye belső 
működésébe pillanthattam bele Zsobok templomában, 
mely presbiteri konferenciának szolgált színhelyül. A 10 
órakor kezdődő istentisztelet után felvezetésre került a 
téma: az ideális lelkészről és presbiterről esett szó. A kö-
szöntéseket Vincze Minya István esperes és Gál Máté Ist-
ván megyei Presbiteri Szövetség-elnök mondta el.  

A tréfás Kállay Csaba tiszteletes, arról adott elő, 
hogy milyen az ideális presbiter a lelkész szemében. Alap-
követelmény, hogy legyen hívő, annak minden kötelessé-
gével; vetkőzze le a rosszat (akaratosságot, haragot stb.-t), 
öltözze fel a jót, súrlódások nélkül futtassa hatáskörének 
tevékenységeit.  

Dr. Tóth János, a Békési Területi Presbiteri Szövet-
ség elnöke az ideális lelkipásztort mutatta be presbiteri 
szemmel, miután röviden a presbitérium történetét is vá-

zolta. Szemléltette a presbiteri látás(mód) esetleges hibáit, 
majd a lelkipásztor szolgálathoz való viszonyát és presbi-
tériummal való kapcsolatát ecsetelte. 

Az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri 
Szövetségének elnöke, Pályi József továbbvitte az allegó-
riát, és már a – jelképes – hallás szükségességét hangsú-
lyozta. 

A 31 gyülekezetből 24 képviseltette magát, 2-8 fő-
vel. A zsobokiakkal együtt, összesen körülbelül 120 sze-
mély jelent meg. A kávészünetet követően a kisotthonban 
csoport megbeszélések zajlottak. Az egyik arra jutott, 
hogy nincs tökéletes lelkész és presbiter, mégis törekedni 
kell rá. Másutt az vetődött föl, hogy a presbitérium merje 
felvállalni a felelősséget, valamint legyen képes a megúju-
lásra. Komolyabban még az hangzott el, hogy a lelkész ne 
tegyen különbséget hívei között. Méltatták a kétkezi mun-
ka értékét, a presbiterek szakképzettségét. A lényeg a lel-
kész és a presbiter összhangja. Kettejük közti kapocs a hit 
és a Szentírás. Az egybegyűltek végül a kultúrházba vo-
nultak a zsoboki presbiterasszonyok vendégszeretetét él-
vezni, ebéd formájában. 

A szeretetvendégség előtti templomi epilógus záró-
gondolata azt sugallta, hogy a széthúzásnak nemhogy a 
református egyház kebelében, a teljes magyarság berkei-
ben sem szabad teret engedni. Az összetartás elvének je-
gyében emelte ki korábban Pályi József az anyaországi és 
az erdélyi református köszönés fúzióját: „Áldás, békesség 
Istentől!” 

Foray Nándor 

Lelkész és presbiter 
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      Immár a XX. Presbiteri találkozóra került sor 
2015. április 11-én, szombaton, a Felső Hegyközön,
(Partium, Románia) amely ez alkalommal a 
hegyközcsatári presbitérium szervezésében történt.  
       A mai Presbiter Találkozó Miklós Csaba Péter 
hegyközcsatári lelkipásztor áhítatával vette kezdetét, aki 
igamagyarázatát a Filippi 4,13 -ra    alapozta.  
     A köszöntések rendjén elsőként a házigazda lelkipász-
tor, majd Török Sándor a Bihari Református Egyházme-
gye Presbiter Szövetség elnöke, és Tóth Zsigmond Béla a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri 
Szövetségének ügyvezető elnöke szólt a jelenlévőkhöz, 
aki az egész rendezvény moderátora is volt.  
   Egy kivetítős előadás következett dr. Imre Sándor Gyula 
gerontológus szakorvos előadásában. Bemutatkozásakor 
megtudtuk, hogy mind amellett, hogy a Debrecen- nagyer-
dei református gyülekezet presbitere, hat évig főgondnoka 
volt a Tiszántúli Refomátus Egyházkerületnek, de nagyon 
kötődése van a Hegyközhöz, hiszen dédnagyapja Imre 
Sándor itt született Hegyközpályiban abban az időszakben 
(1819 – 1928) amikor ükapja lelkipásztorként szolgált a 
hegyközpályi gyülekezetbe.  
    Dr. Imre Sándor előadása „Az aktív időskor és a gene-
rációk közötti szolidaritás jelentősége korunkban” címet 
kapta, és amely a Találkozó főelőadása volt, megtudtuk 
hogy az öregedés tulajdonképpen életjelenség. Hallhattuk, 
hogy a természetben nincs stagnálás, ami él, öregszik, sen-

ki sem átlagember, de az öregedés is egyedi. A legideáli-
sabb környezetben is öregszünk, de az időskori környezet-
változás siettetheti az öregedést. 
  Presbiterválasztások, tisztújítások lévén az idei esztendő-
ben a presbiteri találkozó második részében Tóth Zsig-
mond Béla a Királyhágómelléki Református Egyházkerü-
let Presbiteri Szövetség sajtóreferense a választásokkal 
kapcsolatos tudnivalókról értekezett, kihangsúlyozva azo-
kat a feltételeket, amelyeknek eleget kell tennie egy pres-
biteri tisztségre jelölt személynek, mert szolgálatunk egy 
elhívás, isteni elhívás.  
    „A presbiter nemcsak előkelő helyen ülő elöljáró, ha-
nem gyülekezetének nagykövete, körzetének kapcsolatem-
bere, aki hozza, viszi elsősorban az evangéliumot, de min-
den mást, amivel építi munkatársaival a gyülekezetet. A 
presbiterek tiszteletnek örvendő, és másokat is tisztelni 
tudó nagykövetek, akik szorgalmasan korukat, tapasztala-
tukat, hitüket egyetlen célirányba fordítják, és fáradhatat-
lanul szolgálják Krisztust, a boldogabb református egyház 
épülésére.” (Csűry István) 
   Az előadásokat követően az egyházközségek egy rövid 
beszámolót tartottak az elmúlt egy égy év megvalósításai-
ról, idei terveikről okulva egymás példáin.  
     A záróének elhangzása után a helyi presbitérium, nő-
szövetség, gyülekezet szeretetvendégségre hívták a részt-
vevőket.  

Csatári Béla , presbiter 

XX. Presbiteri Találkozó Hegyközcsatárban 

Regionális Presbiteri Konferenciák—Szilágysomlyó  
    A presbiter, mint Isten eszköze az egyházépítésben 
mindig szem előtt tartja a szellemi fejlődést és a hitbeli 
megerősödést. Ezt szolgálják azok a regionális konferenci-
ák is, amelyeken tudásban és hitben gyarapodnak a részt-
vevők.  
    Az idei évben is három régióban találkoztak a 
Szilágysomlyói Református Egyházmegye presbiterei. A 
Sármaság-környéki gyülekezetek presbiterei 
Somlyóújlakon, a Berettyó-mentiek Szilágyzoványon, míg 
a Kraszna-mentiek Szilágyperecsenben találkoztak Április 
havában. 
     A találkozók istentisztelettel kezdődtek, amelyen a há-
zigazda lelkipásztorok szolgáltak, azt követően Tóth And-
rás, a Presbiteri Szövetség elnöke köszöntötte az egybe-
gyűlteket és ismertette a találkozó programját. Jómagam is 
egy-egy igei köszöntővel üdvözöltem a presbitereket, 
együtt imádkozva és dolgozva Anyaszentegyházunk építé-
séért. 
    A konferencián Fazakas Sándor, varsolci lelkipásztor 
tartott előadást "Tálentumok avagy lelki ajándékok az 
Isten mértéke szerint" címmel. A presbiter mindig szeme 
előtt kell, tartson egy hármas egységet: fej-szív-kéz. Azaz 
mindazt, amit megtanultam fejemmel és elfogadtam szí-
vemmel, miként tudom megcselekedni kezemmel.  
    Minden presbiternek tudatában kell lennie annak, hogy 
Istentől milyen lelki kincseket kapott, amelyekkel szolgál-
hatja Teremtőjét. Az evangélium hirdetését Jézus a tanít-
ványaira bízta. És nem volt más terve, csak ez az egy. Le-
het, hogy nem voltak tökéletesek, hibátlanok, bűntelenek: 

de a szolgálatot rájuk bízta.  
    A megbízatásnak megvan a nehézsége és a gyönyörűsé-
ge is egyaránt. 
    Sokan vannak, akik tétlenek a gyülekezetben. Nem élő 
tagjai a gyülekezetnek, csak papíron tartjuk számon őket. 
Isten mindenkitől gyümölcstermést vár el, és a presbiter 
ebben a szolgálatban elől kell, járjon. A gyümölcstelen fát 
kivágja a gazda, és tűzre veti. 
    Különbséget kell, tegyünk a talentumok és a lelki aján-
dékok között. A világon bárkinek lehet talentuma, tehetsé-
ge, képessége valamihez. De csak a hívő, istenfélő ember-
nek lehetnek lelki ajándékai. Istent nem lehet csak talentu-
mokkal szolgálni, nem elég csupán szépen szavalni, szé-
pen zongorázni, szépen festeni, szépen dolgozni. Ez még 
nem szolgálja Isten dicsőségét. Ha viszont az emberben a 
talentumok mellett istenfélelem is van, a lelki kinccsé for-
málja tehetségét, és bizonyságot tud tenni az evangélium-
ról, Krisztust az emberek között képviseli és minden di-
csőséget Istennek, tulajdonít. 
    Az előadás után alkalom nyílt arra, hogy a résztvevők 
megoszthassák gondolataikat és kérdéseiket az elhangzot-
takkal kapcsolatosan. 
    A konferenciák szeretetvendégséggel zárultak, amelye-
ken tovább folytatódtak a beszélgetések. 
    Köszönjük a házigazda gyülekezeteknek a szeretetteljes 
vendéglátást, és bízunk abban, hogy jövőre hasonló tartal-
mas és építő konferenciákon fogunk részt venni. 
 

Szőnyi Levente, esperes 



     A szoboravató ünnepség Istentisztelettel kezdődött a 
helyi református templomban, ahol Misztótfalusi Kis Mik-
lóst keresztelték és konfirmált. Isten igéjét Ft.Csűry István 
a Királyhágomelléki Református Egyházkerület püspöke 
hirdette Jozsué  7,10-14  alapján. 
     A bibliai üzenetből az a buzdítás hangzott felénk, akár-
csak Jozsué felé: „Kelj fel! Miért is borulsz te arcra?”. 
    Az igehirdetést a meghívottak ünnepi beszédei követ-
ték, amelyek mind a nagymester életútját, cselekedeteit, 
hagyatékát méltatatták. A határon túli, és a helyi szemé-
lyek méltatásából a tisztelet, az elismerés, a követendő 
példa csendültek ki.  
    Ezután a parókia udvarán a Kis Miklós Gyűjtemény 
előtt felállított szobor avatására került sor. A bronzból 
készült szobor Deák Árpád szobrászművész alkotása. Az 
anyagi forrásokat Nt. Ecsedi Árpád lelkipásztor sok mun-
kával teremtette elő, amiért a misztótfalusi volt gyülekeze-
te nagyon hálás. A szoboravatást a Kis Miklós díjak, át-
adása követte. Nt. Molnár József Károly nyugalmazott 
lelkipásztor a Kis Miklós gyűjtemény alapítója, Pozán 
Edit a gyülekezet gondnoka, Romok Márta a Székely Má-
ria Nőszövetség jegyzője emlékplakettet és oklevelet ve-
hetett át. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy eze-

ket, a díjakat Magyarország Országgyűlés elnöke dr. Kö-
vér László nyújtotta át mindenkinek külön - külön.  
      A megyei és vendéglelkészek igeverssel megáldották a 
szobrot, ezt követte a koszorúzás. Ez a délután 
Misztotfalusi Kis Miklós tisztelet adásának folytatása volt 
és Isten segedelmével még lesz, átadván a következő nem-
zedéknek. „Ki nevét betűkbe, szókba, Más nevekbe rejti, 
Azt az Úristen, Nem felejti” - Páskándi Géza 
                                                  Pozán Edit, Misztótfalu 
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Szoboravató ünnepség Misztótfaluban 

    Idén Május 9-én, Gyulán tartott presbiteri találkozót a 
Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés Megyei 
Területi Szervezete és a Békési Református Egyházme-
gye, ahol közös szervezésben volt az. „Hirdesd az Igét” 
országos programnyitó konferencia, amelyre meghívást 
kapott az aradi presbiter szövetség is. A kerületi illetve a 
megyei szövetséget Venter Miklós főtitkár, megyei elnök 
és hét tagú Arad megyei presbiteri delegáció, valamint NT 
Módi József aradi esperes képviselte. 
    A nyitó áhítatot Tóth-Mihala Veronika Debreceni lelki-
pásztor, a „Hirdesd az Igét” program koordinátora tartotta 
az Ap.Csel. 1:3 alapján. A köszöntések után, sor került 
egy együttműködési egyezmény aláírására is a Békési il-
letve az Erdélyi Kalotaszegi egyházmegyék esperesei és 
presbiter szövetségi elnökei között is. Ezt követte két ér-
dekes előadás: Magyar Bibliánk és Vizsoly -Dr. Fekete 
Csaba lp, a Debreceni Kollégium Nagykönyvtárának osz-
tályvezetője és Milyen Bibliát olvassunk – az Újfordítá-

sú Biblia előnyei -Dr. Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársu-
lat főtitkára előadásaiban.  
   Szünet után még két presbiteri bizonyságtétel hangzott 
el: „Az én Bibliám” témában Venter Miklós, az Aradi 
egyházmegye főgondnoka és Markó István a Békési egy-
házmegye gondnoka által. A találkozó utolsó pontjaként: 
Tóth-Mihala Veronika lp. a „Hirdesd az Igét” – program-
ismertetőjét osztotta meg a jelenlevőkkel.  Az ezt követő 
szeretetvendégség, talán nem véletlenül a Gyulai korház 
ebédlőjében volt, ahol bizony nagy szükség is van az Ige 
vigasztaló hirdetésére a betegek között.    Istennek hálát 
adva az alkalomért, köszönetünket fejezzük ki a házigazda 
Gyulai egyházközség és lelkipásztorának, Katona Gyula, a 
Békési egyházmegye esperesének és meghívó társ szövet-
ségünk elnökének, dr. Tóth Jánosnak.   Istenné legyen a 
Dicsőség! 
                                                                   Venter Miklós 

„HIRDESD AZ IGÉT” 2015 



  Folytatni kell a magyar egyházakon belüli rendszervál-
tást – vélekedtek a Balog Zoltán református lelkész, 
emberierőforrás-miniszter fővédnöksége alatt szervezett 
nagyváradi konferencia előadói. 
 

 
    A Szabadulás az egyház babiloni fogságából című, 
szombaton kezdődött kétnapos konferencia igei bevezető-
jében Tőkés László európai parlamenti képviselő emlé-
keztetett: az egyiptomi fogságból szabadult bibliai zsidó-
ság pusztai vándorlása negyven évig tartott. 
„Mi a vándorlásunk 26. évében vagyunk, de a rendszer-
változás egy folyamat, ezen az úton kell tovább halad-
nunk” – fogalmazott a lelkész-politikus, akit 25 éve iktat-
tak be a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
püspöki tisztségébe. 

   Tőkés László rámutatott: a 25 éve elindult egyházi rend-
szerváltás azt célozta meg, hogy a „kiszolgáló egyházból” 
ismét „szolgáló egyházzá” tegye a református egyházat. 
Hozzátette, a rendszerváltozás útján elindult egyháznak a 
kiválasztott úton kell továbbhaladnia, nincsen számára 
visszaút. 
   Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának 
elnöke Robert Schumant, az Európai Unió alapító atyái-
nak egyikét parafrazeálva úgy fogalmazott, hogy a magyar 
nemzet vagy keresztyén lesz vagy egyáltalán nem lesz. A 
református gyülekezeti főgondnoki tisztséget is viselő po-
litikus kijelentette, hogy a határon túli magyar egyházakat 
jobb állapotban találták az 1989-es változások, mint a ma-
gyarországiakat, és a rendszerváltásban is előbbre tarta-
nak. 
   Véleménye szerint a határon túli magyar egyházakat az 
is megkülönbözteti a magyarországiaktól, hogy számukra 
„az elnyomás nem ért véget, csak átalakult". Úgy vélte, az 
utódállamokban most is korlátozzák a szabad vallásgya-
korlást, és az egyházi restitúció is megtorpant. 
„Romániában mintha legfelsőbb szintű támogatást élvezne 
a restitúció teljes leállítása" – jegyezte meg. 
   Az egyházi rendszerváltás 25. évfordulója alkalmából 
szervezett Szabadulás az egyház babiloni fogságából – 
1989 elnevezésű konferencia keretében hálaadó emlékün-
nepélyt tartottak Nagyváradon. Megkoszorúzták Lorántffy 
Zsuzsanna szobrát a Magyarországi Presbiter Szövetség 
részéről D. Szabó Dániel volt elnök, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület Presbiter Szövetség részéről 
László Kálmán elnök és Török Sándor bihari egyházme-
gye elnöke is. 
 

Ifj. László Kálmán 
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 Szabadulás az egyház babiloni fogságából 

A Bihari Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének tavaszi konferenciája 

   A konferenciának a Hegyközkovácsi Református Egy-
házközség adott otthont 2015 június 6-án. Török Sándor 
PSZ elnök köszöntötte az egybegyűlteket, lelkészeket, 
presbitereket és gyülekezeti tagokat.  
   Megtisztelő volt, hogy két jeles személyiség is elfogadta 
a meghívást, mint előadó: dr. Bodó Sára a Debreceni Re-
formátus Hittudományi Egyetem docense, és dr. Tőkéczki 
László történész a budapesti ELTE egyetemi docense.  
  Részt vett a konferencián ifj. László Kálmán a KREK 
PSZ elnöke, majd a nyitó áhítatot nt. Forró László helyi 
lelkipásztor tartotta. Igei köszöntőjében, prédikációjában a 
helytállás fontosságát hangsúlyozta, a vallás közösség for-
máló erejét.  
   Áhítat után Török Sándor röviden felvezette az előadó-
kat és ezeket mondta: „ Szeretett testvéreim, „Kik Istent 
szeretik, azoknak minden javukra van.” Róm. 8.28. Nehéz 
ezt elhinni akkor, amikor az embert gyász próbája, vagy 
történelmi igazságtalanság szorítja gúzsba. Két nappal 
június 4. után, minden alakalommal görcsbe ránduló gyo-
morral, amikor a Trianon szót kiejtjük kérdezzük Istent: 
„Miért?” egyéni és nemzeti gyászunkban, nagy kudarca-
ink közepette elkeseredettségünk közepette szólítjuk, hív-
juk Istent.  Kérjük a segítségét és sokszor úgy érezzük, 

hogy már Ő sem tud tenni semmit!  Elkeseredettségünket 
az sem enyhíti, hogy a Nemzeti gyásznapot átkereszteltük 
a Nemzet Összetartozásának napjává, igaz hogy ez Tria-
non gyógyítása érdekében történt, de vajon ennyi elég? … 
Így keressük ma Isten válaszát gyászainkra, nemzetünk 
megmaradására, újraéledésünkre.     
 

Folytatás a 6. oldalon ► 
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 A Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szö-
vetsége huszadik alkalommal szervezte meg konferen-
ciáját. Igehirdetés, köszöntések és előadások mellett 
egészséges vitákra, jó hangulatú beszélgetésekre is sort 
került.  

   Mintegy száz presbiter szombaton 10 órakor a Szatmári 
Láncos templom melletti Kálvin János Gyülekezeti Ház-
ban gyülekezett, ahol Igét hirdetett Korda Zoltán házigaz-
da lelkipásztor a konferencia mottója alapján: „Az Úr 
igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és 
Krisztus iránt való állhatatosságra!” (2Thesz 3,5) Az ige-
hirdető állhatatosságra intett, arra az erényre, ami válasz 
az Isten hozzánk való szeretetére és hűségére. Ehhez be 
kell fogadnunk Jézust a szívünkbe, és minden bálványt, 
főleg az önzést ki kell tisztítanunk életünkből. 
   Köszöntések rendjén Kovács Sándor esperes a 121. zsol-
tár szavaival emelte a presbiter-szolgatársak tekintetét a 
„hegyekre”, ahonnan jön a mi segítségünk. Csűry Miklós 
egyházmegyei főgondnok hitre buzdított, mert azon a leg-
kisebbek is megállnak. Tatár Miklós egyházmegyei pres-
biteri szövetségi elnök a közelgő presbiterválasztásokra 

való tekintettel Jézus Krisztus szavaival üzent: „Ha valaki 
első akar lenni, legyen mindenek között utolsó és minde-
neknek szolgája.” (Mk 9,35) 
   Lőrincz István Marosvásárhely-Alsóváros Református 
Egyházközségének lelkipásztora előadásában megnevezett 
néhány vonást, ami a  kálvinista emberre jellemző: 
„puritán egyszerűség, elhívás és küldetéstudat,  szakember 
legyen egy területen, nem fél a haláltól, harc a szenvedé-
lyek ellen, a munka szeretete és a munka-fegyelem, szegé-
nyekről való gondoskodás, harc a bálványimádás ellen, 
hiszi, hogy Isten a történelem Ura, szent életben járás, ér-
telmes hitben szolgálni az Urat, az igehirdetés megbecsü-
lése, fegyelmezett élet, rendszeres, állhatatos imaélet.” Az 
előadó néhány személyes dolgot is elmondott életéből, 
bizonyságot téve Uráról. 
    A szünet után Rácz Ervin erdődi lelkipásztor szólt az 
egyház és a média kapcsolatáról.  
    Az előadások után egymást meghallgatva vitáztak, be-
szélgettek a jelenlevők.   

Forrás:refszatmár.eu (részlet) 
 

A kálvinista és az újító – Presbiteri konferencia Láncosban 

    Váljunk Isten munkatársává! Én úgy gondolom, hogy  a 
nemzetet nem lehet elképzelni Isten és az Egyház nélkül, 
de a Magyar Református Egyházat sem a Nemzet nélkül!” 
– hangsúlyozta Török Sándor.  
Dr. Bodó Sára előadásának címe: A gyászolók 
lelkigondozásának lehetőssége, kitekintéssel a kollektív 
gyászra, a nemzet gyászára. Előadását több részre osztot-
ta, a gyász különböző fokozatait és stádiumait elemezve, 
majd minden fejezet után rátért a nemzet gyászára is ösz-
szehasonlítva azt az egyéni gyásszal.  
   Az előadás második részében dr. Tőkéczki László elő-
adása következett, A református egyház, mint nemzetmeg-
tartó erő a történelem folyamán és ma, címmel. Történel-
mi és egyháztörténeti visszatekintésében egyértelműen 
elmondta, hogy a református egyház  minden helyzetben a 
magyar nemzettel egybe olvadt.  
   Más nyelvek (pl. nálunk a román) felvételét a liturgiába 
igen károsnak gondolja a nemzet egysége szempontjából. 
Mindkét előadó készséggel válaszolt a kérdésekre.   
   A konferencia egy finom ebéddel zárult a falu kultúrott-
honában, ahol a helyi presbiterek és gyülekezeti tagok 

szorgos munkáját és adakozó kedvét dicsérte a szeretet-
vendégség.  

 
Török Sándor a Breme PSZ elnöke 



C) A presbiter 
 
28. §. A presbiter az egyházközség lelki, szellemi és anya-
gi ügyeinek intézésében, az egyházi önkormányzat gya-
korlásában és az egyházi fegyelem fenntartásában közre-
működő egyházközségi tisztségviselő. A presbitereket az 
egyházközség választójogosult tagjai a választhatóság jo-
gával bíró, köztiszteletben álló, 25. Életévüket betöltött 
egyháztagok közül választják, akik az istentiszteleteken 
rendszeresen részt vesznek, úrvacsorával rendszeresen 
élnek, az egyház munkáiban közreműködnek, az egyház 
rendtartásait és jogszabályait tiszteletben tartják és tisztes 
családi életet élnek.  
Kötelességei: 
 
a) őrködik az igehirdetés, a vallástanítás és a gyülekezet-
építés jó rendje fölött; 
b) támogatja a lelkipásztort minden irányban egyházvédő 
és egyházépítő munkájában; 
c) részt vesz a presbitérium gyűlésein, tanácskozásain és 
mindenfajta presbiteri továbbképzőn; 
d) közreműködik a presbitérium által alkotott bizottságok-
ban, s külön megbízatások esetén azok teljesítésében eljár; 
e) buzdítja az egyházközség tagjait az egyház iránti köte-
lességeik teljesítésére, a híveket szeretettel figyelmezteti 
Isten törvényeinek megtartására, meginti azokat, akik ren-
detlenül élnek (1Thessz 5,14); 
f) rendszeresen látogatja az egyházközségnek felügyeleté-
re bízott tagjait, különösen az elhagyatottakat, betegeket, a 
lelkigondozói és missziói munkában a lelkipásztornak se-
gít, látogatásairól a lelkipásztornak jelentést tesz; 
g) mind magán-, mind családi életében az egyház iránti 
törhetetlen ragaszkodásával, tisztes magaviseletével, az 
istentiszteleten való buzgó részvétellel, a sákramentumok-
kal való éléssel az egyháztagok előtt példát mutat.  
 
A Kánon Első rész, negyedik fejezet 56.§ szerint a 
presbitérium feladatai: 
 
56. §. A presbitérium feladatai: 
a) Istentisztelet: 
   Őrködik afelett, hogy minden istentiszteleten, kereszte-
lés, úrvacsoraosztás, konfirmáció, esketés, temetés alkal-
mával, általában egyházi ünnepi alkalmakkor, az egyház-
község tagjai részéről mindenek egyházi kánonunk sze-
rint, ékesen és jó renddel történjenek; vigyáz arra, hogy az 
istentiszteleti helyet az egyháztól idegen (az egyházalkot-
mányunk második szakasza szellemének ellentmondó) 
célra ne használják. 
b) Ünnepek megtartása: 
  Felügyel arra, hogy a vasárnapot és ünnepeinket az egy-
házközség tagjai hűségesen és illendően megtartsák, és 
ebben példamutatóan elöl jár. 
c) Lelkigondozás és egyházfegyelem: 
   Őrködik a gyülekezeti élet Szentírás és hitvallásaink 
szerinti tisztasága felett. Védi egyházunk tagjait minden 
tévtanítással szemben. Törekszik a Krisztus szerinti élet-

folytatás megvalósítására az egyházközség tagjainak életé-
ben. Ismétlődő tévelygések és vétségek esetében a pászto-
ri intés után gyakorolja az egyházfegyelmet.  
d) Hitoktatás és vallásos nevelés: 
  Gondoskodik a gyermekek és az ifjak vallásos nevelteté-
séről, és biztosítja ehhez a megfelelő körülményeket.  
  Támogatja az egyházközség területén az iskolai vallások-
tatást.  
e) Szeretetszolgálat: 
   Megszervezi és irányítja a szeretetszolgálatot, diakóniai 
bizottságokat, támogatja mindazokat a kezdeményezése-
ket és intézkedéseket, amelyek az árvák, özvegyek, bete-
gek, öregek, szegények, fogyatékosok, magányosok és 
más nyomorúságban lévők megsegítésére irányulnak. 
f) Misszió: 
   Az egyházközségben folyó missziói tevékenységekre 
felügyel és azokat támogatja. Gondoskodik a missziói 
munkák anyagi támogatásáról,  missziói célokat szolgáló 
önkéntes adakozás fenntartásáról, a legátusok számára 
való egyházközségi adománygyűjtésről. Megszervezi, fel-
ügyeli, támogatja, képviselője által irányítja azokat a 
belmissziói egyesületeket, bizottságokat és szövetségeket 
(IKE, Református Nőszövetség, bibliakörök, cserkészet 
stb.), amelyeknek célja a hívek lelki, erkölcsi életének 
előmozdítása és ápolása. Megszervezi és felügyeli az egy-
házi iratterjesztést. 
g) Az egyház szabadságának védelme: 
   Felügyel arra, hogy az egyházközség törvényben bizto-
sított szabadsága, az egyház érdeke sérelmet ne szenved-
jen. Az esetleg tapasztalt sérelmet az egyházmegyének 
jelenti. 
h) Egyházszervezés: 
   Az egyházközséget presbiteri körzetekre osztja, és azok-
ban a presbiteri feladatok ellátásáról gondoskodik.      
   Az egyházközségnek több egyházközségre vagy 
parókiális körre való megosztása esetében egyházközségi 
szinten határoz és intézkedik. 
i) Egyházközségi szolgálatok megszervezése: 
   Határoz az egyházközségi tisztségek szervezéséről, a 
munkaszerződések és munkaköri leírások, díjlevelek kiál-
lításáról, a szervezett állások betöltésének feltételeiről. 
j) Örökség, adomány, alapítvány elfogadása: 
   Határoz az egyházközség kezelésére bízott alap vagy 
alapítvány, örökség, hagyaték, adomány elfogadásáról. 
k) Ingó és ingatlan javak kezelése: 
   Az egyházközség ingó és ingatlan javait, valamint a ke-
zelésére bízott alapítványokat és alapokat nyilvántartja, 
kezeli, jövedelmezteti, és azokról pontos leltárt vezet.      
   Gondoskodik az egyházközség ingatlan vagyonának, 
különösen épületeinek sértetlenségéről és jó karban tartá-
sáról; őrködik afelett, hogy egyházi és templomi kegy sze-
reket el ne idegenítsenek, vagy le ne foglaljanak és jó kar-
ban, pontos nyilvántartás szerint őrizzenek. 
l) Határoz az egyházközség vagyonának elidegenítése, 
megterhelése, hosszú távú bérbeadása, új vagyontárgyak 
szerzése, kölcsön felvétele ügyében;  
                                                            Folytatás a 8. oldalon  ►   
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A Kánon Első rész, harmadik fejezet 28.§ szerint: 



    A Királyhágómelléki és az Erdélyi Egyházkerület Presbiteri Szövetsége ebben az évben is közös konferenciát szer-
vez 2015. augusztus 28-30. között Kolozsváron, a Bethlen Kata Diakóniai Központ.  
    A konferencia központi témája: A testület (presbitérium) szerepe az egyházi életben. 
Az első napon (pénteken)Nyitó áhítat Csűry István Királyhágómelléki Egyházkerüket püspöke, köszöntések,  Dr. Tóth 
Levente tart előadást A presbitériumok megalakulásának törtétéről. Ezt Dr. Kozma Zsolt nyugalmazott teológia tanár 
Presbiter-zsinat elv című előadása követi. A második napon (szombaton) Dr. Juhász Tamás nyugalmazott teológiai 
tanár tart előadást Krisztusi testvériség. Egyházunk döntéshozó testületei címmel. Ezt követik Dr. Kiss Jenő teológiai 
tanár és Kállay Csaba lelkipásztor előadásai A testületről, presbitériumról mint csapatról. Délután részletes konferen-
ciakiértékelésre kerül sor. 
     Az idei konferencia különlegessége, hogy nem két, hanem három napos. Szombat délután a résztvevők városnézés-
re, este pedig előreláthatóan színházba mennek. Vasárnap délelőtt a Kolozsvár Belvárosi (Farkas utcai) gyülekezetben 
Úrvacsorás istentiszteleten vesznek részt, igét hirdet Gáll Sándor Erdélyi Egyházkerület püspöki kancellárja.  
     A konferencia mivel három napos ezért 20 lej a részvételi díj.  
A jelentkezéseket augusztus 17 - ig kérjük Venter Miklós főtitkár: mikiref@yahoo.com címre, vagy a 0722-437208 
telefonszámra. 
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m) Költségvetés és pénzkezelés: 
    Az egyházközség költségvetését évenként elkészíti és 
jóváhagyás után végrehajtja. Gondoskodik az egyházfenn-
tartói járulékok, egyházi közterhek megállapításáról és 
azok begyűjtéséről.  
  Gondoskodik a központi járulékok és a nyugdíjjárulék 
időben való kifizetéséről. Pénzügyi bizottságot szervez, 
mely az egyházközség elnökségének közreműködésével 
az egyházközség pénzforgalmát legalább félévenként 
számba veszi, jegyzőkönyvezi és a számbavétel eredmé-
nyeiről a presbitériumnak beszámol. Az egyházmegye 
rendelkezései szerint kitűzött időben egyházmegyei felül-
vizsgálatra terjeszti költségvetését és számadását, vala-
mint évenkénti vagyonleltári jelentését. 
n) Épületekről és temetőről való gondoskodás: 
   Köteles gondoskodni istentisztelet végzésére alkalmas 
helyiségről és megfelelő lelkészi lakásról. Gondoskodik 
arról, hogy az egyházközséghez tartozó híveknek halottja-
ik eltemetéséhez alkalmas temetőhely álljon rendelkezé-
sükre. A tulajdonában levő temetőhasználatáról szabály-
rendeletet alkot. 
    Gondoskodik a temetőben levőtörténelmi értékű sírok 
és a lelkipásztorok sírjainak védelméről és gondozásáról. 

o) Harangozás: 
Felügyeli a harangozást, alkalmi harangozásért díjat álla-
píthat meg. 
p) Adminisztráció, iratkezelés: 
Az egyházközségnek bélyegzőt készíttet. Biztosítja az 
egyházközségi levéltár és irattár épségét és jó rendjét; a 
parókiális könyvtár megőrzését és gyarapítását. 
r) Bizottságok: 
A felmerülő feladatok megoldására bizottságokat alakít, 
vagy meghatározott feladatkörben eljáró tisztviselőt vagy 
megbízottat választ. 
s) Felsőbb utasítások végrehajtása: 
A felsőbb egyházi testületek rendelkezéseit végrehajtja, és 
mindazokat az egyházközségi jogokat gyakorolja és a kö-
telességeket teljesíti, amelyeket az egyházi Kánon egyes 
tisztségviselők hatáskörébe nem utal. 
t) Képviselet: 
   A hatóságok előtt képviseli az egyházközséget az elnök-
ség útján. Az Egyházmegyei Közgyűlésre képviselőt vá-
laszt (lásd 7. §). Megválasztja a felsőbb egyházi hatóságok 
és képviseleti testületek mindazon tagjait és tisztségviselő-
it, akiknek választását a Kánon az egyházközség jogköré-
be utalja. 

Lapköszöntő 

     A Magyar Református Presbiteri Szövetség lapja, a Presbiter Szerkesztőbizottságának nevében testvéri áldáskívá-
nással köszöntöm a királyhágó-melléki laptestvér, az Őrállók Szerkesztőbizottságát és szerkesztőjét, Tóth Zsigmond 
Béla sajtóreferens urat.  
    Örülünk annak, hogy az évekkel ezelőtt Hídalmáson tartott médiakonferencia szellemében így tágul a lapjaink kö-
zötti, határokon átívelő, hittestvéri, szellemi-lelki összetartozásunkat bizonyító együttműködés köre a kárpát-medencei 
református sajtó újszülöttje révén is. Isten éltesse az újszülöttet, s adjon mind Olvasói, mind Szerkesztői szívébe sok 
áldást, örömet, imát, ötletet az Őrállók révén. Lapjaink pedig szolgálják együtt a még gyorsabb és gazdagítóbb, hit-
ben, egyházszeretetben, bizonyságtételben építő református információcserét, közösségünk Istent magasztaló elmélyí-
tését.  

Dr. Békefy Lajos főszerkesztő   


