NYILATK OZAT
A Tahiban megtartott IV. NEMZETKÖZI PRESBITERI KONFERENCIA 120 résztvevője
nevében testvéri szeretettel köszöntjük a Kárpát-medencében élő református presbitereket.
Istennek adunk hálát azért, hogy az erdélyi és királyhágó-melléki, kárpátaljai, a szlovákiai és
az anyaországi presbiterek alkotó módon voltak jelen rendezvényünkön.
Hálás szívvel állapítjuk meg, hogy nemzetközi konferenciáink lelkileg évről-évre gazdagabbá
és elmélyültebbé válnak, a résztvevők száma növekszik.
Buzdítjuk presbiter testvéreinket arra, hogy a következő évben sorrakerülő III. Magyar
Református Világtalálkozó előkészítésében példaadó módon vegyenek részt, s az erdélyi és a
királyhágó-melléki főrendezvények keretében, valamint a kapcsolódó utórendezvényeken
szervezzenek presbiteri találkozókat. Indítványozzuk az Egyházkerületek Elnökségeinek, –
hogy ahol még nincs – a testvéri kapcsolatok bővítésére hozzák létre a Presbiteri Szövetség
helyi szerveit, s rendezvényeikre hívják meg egymás küldöttségeit.
Konferenciánk résztvevői támogatják a Magyar Református Presbiteri Szövetség
kezdeményezését a presbiterek alapfokú (gyülekezeti), középfokú (egyházmegyei) és
felsőfokú (főiskolai), illetve konferencia-jellegű képzésére vonatkozólag. Ezzel
összefüggésben indítványozzuk, hogy a Magyar Egyházak Tanácskozó Zsinata tűzze
napirendre a presbiterek rendszeres, többszintű képzésének kérdését.
Szükségesnek látjuk presbitereink számára a Heidelbergi Káté tanításának felelevenítését,
valamint Papp Vilmos „Légy kőszikla!” és „Krisztus jó vitéze” című könyveinek csoportos
tanulmányozását. Fontosnak tartjuk, hogy presbitereink, gondnokaink keresztyén
felelősséggel, aktívan vegyenek részt a közéletben. Ezzel munkálhatjuk a magyarság
megtartását, erkölcsi magáratalálását és felemelkedését.
Imádságunkkal támogatjuk a református iskolák visszanyerésére és működtetésére irányuló
egyházi erőfeszítéseket.
Örömmel hallgattuk az erdélyi és a királyhágó-melléki testvérek beszámolóit a
templomlátogatás magas számáról, a missziói munkáról, az Ifjúsági Keresztyén Egyesület
tevékenységéről és a cserkészetről. Urunk áldását kérjük a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház folyamatban lévő egyházi tisztújítására.
Örömmel értesültünk a kárpátaljai iskolák fejlődéséről, ugyanakkor együttérző szívvel
gondolunk megpróbáltatásokat átélő délvidéki testvéreinkre, a Jugoszláviai Református
Keresztyén Egyház hívő népére. Könyörgésre hívunk fel érettük: a történelem Ura legyen
irgalmas hozzájuk, de az őket körülvevő délszláv népekhez is! Hozza fel végre a megbékélés,
a gyűlöletből való gyógyulás napját agresszor és áldozat számára egyaránt!
Örömmel látjuk, nagy szükség van a határon inneni és túli kilenc református egyházkerület
vezetőinek és a presbitériumoknak szorosabb kapcsolattartására, a folyamatos párbeszédre.
Szorgalmazzuk, hogy a „PRESBITER” jusson el minél több határon túli presbiterhez is.
Egyúttal kérjük, hogy a határon túli presbiter testvéreink toborozzanak lapunknak külső
munkatársakat, akik írnak gyülekezeteik és a presbitereik szolgálatáról, hogy együtt
örvendezhessünk és imádkozhassunk Krisztus testének áldást nyert, illetve megpróbált
tagjaival. Ily módon is szolgáljuk a szétszórtságban élő magyarság és reformátusság egységét!
Végezetre a Szentháromság, egy, örök, igaz Istennek adunk hálát a konferenciánkon közölt
ajándékokért, s kérjük további munkánkhoz a presbiterek, gondnokok, főgondnokok,
lelkipásztorok, esperesek, teológiai professzorok és püspökök testvéri támogatását.
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Az Úr Jézus kegyelem maradjon mindnyájatokkal!
Tahi, 1995 szeptember 2.
A konferencia megbízásából:
Fülöp Sándor – Marosvásárhely
Csurka István – Szászrégen
Erdélyi Egyházkerület

Kiss Imre – Beregszász
Molnár Endre - Péterfalva
Kárpátaljai Református Egyház

Tusa Zoltán – Érmihályfalva
Varga Imre – Nagybánya
Királyhágó-melléki Egyházkerület

Kosár Károly – Alistál
Ollé Béla – Dolistál
Szlovákiai Ref. Keresztyén Egyház

Balla Tibor főtitkár – Budapest
Békefi Lajos felelős szerkesztő – Budapest
Magyar Református Presbiteri Szövetség
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