Ülésezett az Együttműködési Tanács Zsobokon
Zsobok kicsiny falu a Kalotaszegi egyházmegyében, olyannyira kicsiny, hogy a Cartographia
legújabb, kétnyelvű Erdély-térképén fel sincs tüntetve. Pedig gyönyörű környezetben fekvő,
többségében magyarlakta falu, református temploma a falait borító hímzéseknek és a padokat,
úrasztalát. mellvédeket, sőt, a mennyezeti kazettákat díszítő kézi faragásoknak köszönhetően
valóságos ékszerdoboz. Legszebb díszítése azonban a gyülekezet; a templomba járók aránya
az egész egyházkerületben itt a legnagyobb.
Az MRPSz részéről Viczián Miklós ügyvezető elnökünk vezetésével részt vett ezen a
tanácskozáson missziói és diakóniai bizottságunk, valamint presbiterképzési bizottságunk
elnöke, titkárunk, nemzetközi tanácsadónk és egyik tiszteletbeli elnökünk is. Barta István, a
gyülekezet lelkésze érkezésünk estéjén, 20-án esti áhítattal fogadott bennünket, amelyben a
133. Zsoltár alapján hangsúlyozta az egyetértés fontosságát közösségeinkben.
A másnap reggeli áhítaton Szegedi László, a Brassói egyházmegye esperese a Tit 1,1-5 igét
magyarázva felhívta a figyelmet arra, hogy tisztséget viselni az egyházban mindig Jézus
Krisztus szolgálata, amely nem korlátozható napokra vagy napszakokra. Nagy lehet a
jelentősége a beszélgetésnek embertársainkkal, hiszen a missziós parancs is azzal kezdődik:
„Elmenvén…”; ez nem teljesíthető úgy, hogy csak ülünk a számítógép előtt.
Az áhítat után Szegedi esperes úr tolmácsolta Kató Béla püspök úr üdvözletét és elmondta,
hogy a Károli Biblia hasonmás kiadásával ebben az évben minden gyülekezetet
meglátogatnak, emlékeztetve arra a kincsre, amit a Bibliában adott Isten a kezünkbe.
A testvér-szövetségek beszámolóját a Magyar Református Presbiteri Szövetség részéről
ügyvezető elnökünk kezdte el, amelynek során ismertette az országos elnökség idei személyi
változásait, részvételünket a „Reformáció 500” ünnepi év eseményein, társ-szövetségeink
rendezvényein, valamint tájékoztatott idei és rendszeres kiadványaink helyzetéről. Bár a 2018.
évre még nincs elfogadott tervünk – ezt várhatóan a nov. 10-11-i kibővített elnökségi ülésünk
fogja megtárgyalni –, de előzetesen elmondta, hogy a jövő évi nemzetközi konferenciánk
témája az 1Pét 2,5-ben szereplő ige: „…épüljetek fel lelki házzá…” lesz, amit alátámaszt az
Ef 2,20: „…a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus…”.
A
Királyhágómelléki
Református
Egyházkerület Presbiteri Szövetsége részéről
Tóth András elnök tartott beszámolót
szolgálatukról. Az ApCsel 20,28 felolvasása
után utalt a március 18-án tartott
közgyűlésükre,
amelyen
„Presbiteri
szolgálatért” díjat és oklevelet adtak át 9
egyházmegye, valamint az egyházkerület
egy-egy presbiterének és egy határon túli
szövetség leköszönő elnökének. Felsorolta
azokat
a szövetségi
rendezvényeket,
amelyekre sor került az év folyamán, majd ismertette a 2018-ra tervezett nagyobb
konferenciáikat, beleértve az Együttműködési Tanács Királyhágómelléken tervezett 3. ülését.
Ennek lehetséges helyszíne Sólyomkővár ifjúsági központja, vagy Nagytarna.
A Kárpátaljai Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége részéről Gyurkó Miklós elnök
számolt be. Háromtagú delegációjuk bemutatása után elmondta, hogy a kerületi alkalmak
csekély sikere miatt egyházmegyei alkalmakat szerveznek, mindig az év elején. Tavaly
kezdték a presbiterképzési tervük teljesítését és idén be is szeretnék fejezni. Hálás szívvel
gondol vissza az augsburgi találkozóra, amelyen jó volt együtt lenni és imádkozni
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testvérekkel. Azt látja mostanában, mintha folytatódna a lelki megfáradás, de jó volt az
aznapi igéből a János 17,15-ben Jézus szava: „nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból,
hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól”. A kerületi és megyei misszió bizottságok tagjaként
tanúja annak, hogy püspökük is szívén viseli a lelkipásztorok lelki megújulását, amire a
laikusoknak is szükségük van, és amiben a szövetségek sokat tehetnek. Megköszönte az
MRPSz segítségét és a zsoboki vendéglátók szeretetét, és Isten áldását kérte a jövő évi
munkálkodásra.
Sorrendben következőként a nemrégen megalakult Nyugat-Európai Magyar Presbiteri
Szövetség elnöke, Varjas Zsolt az 1Tim 1,11-16 felolvasásával kezdte beszámolóját,
mondván, hogy innen vette a bátorságot a Szövetség életre hívásához. Fontos missziói
területnek tartják a diaszpórában a családok és a család nélkül kint dolgozó reformátusok
megkeresését, majd azután következik a gyülekezetek és nagyobb adminisztratív egységek
szolgálata. Fontos terület a presbiterképzés; szerinte az igazi presbiternek szolgálata van a
gyülekezetben, és erre fel kell őket készíteni. . Készek a párbeszédre minden egyházi
szervezettel és minden szövetséggel, hogy elháruljanak a vállalt szolgálat akadályai. Az idén
megalakult augsburgi gyülekezet után 2018-ban Passauban szeretnének új magyar református
gyülekezetet alapítani, tekintettel arra, hogy ebben a városban 1000-1500 magyar diák tanul,
akik gyülekezetbe hívása és Istenhez vezetése nagyon szép feladat lehet. Beszámolóját a Zsolt
16,11. verssel zárta.
A házigazda Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége részéről Pályi József
elnök számolt be az elmúlt évről és terveikről. Kiemelte a Brassói egyházmegyében tartott
konferenciájukat, mert ez a református magyarok által legritkábban lakott, legnagyobb
területű egyházmegye. Sikerült megjelentetniük a 2017. évi Református Zsebnaptárt, amely a
Bibliaolvasó Kalauz napi igéivel együtt jeleníti meg az év napjait, és azt terjeszteni
szándékoznak az egész Kárpát-medence és a nyugat-európai diaszpóra területén.
Köszönetüknek adott hangot azért, hogy a MRPSz térítésmentesen eljuttatta a Tematikus
Füzeteket és a Presbiter folyóirat számait egyházkerületükbe. Nemzetközi konferenciájuk
2018-ban Vámosgálfalván lesz április 20-21-én, témája az első erdélyi presbitérium
megalakulásának 350 éves jubileuma.
A hozzászólások sorát Váczi Gábor titkárunk nyitotta meg, aki elmondta, hogy elkészült az
eseménynaptárunk. Szeretnénk azonban bevenni az eseménynaptárba a testvér-szövetségek
kerületi konferenciáit, hogy az ütközéseket elkerülhessük, de ehhez még a közegyházi
eseményeket is figyelembe kell venni.
Ezt követően dr. h.c. Szabó Dániel, Szövetségünk nemzetközi tanácsadója szólt az ülés
résztvevőihez. Felvetette, hogy a múlt század 30-as éveiben keletkezett „Barmeni Hitvallás”
mintájára nekünk is kellene állásfoglalást kiadnunk a társadalmunkat foglalkoztató
kihívásokról, különös tekintettel az abortuszra és a migránsokra. Idézte Balog Zoltán
miniszter szavait, amely szerint meggyőződése, hogy Isten minket felelőssé tett Európáért.
Idézte továbbá Orbán Viktort is, aki egy spanyolországi konferencián azt az igét mondta el:
„Őrállóul állítottalak…” azzal, hogy ez nemcsak a lelkészekre vonatkozik, hanem a
laikusokra, sőt, a politikusokra is, vallván, hogy két dologért érez felelősséget magában: Isten
országáért és Magyarországért. Dr. Szabó Dániel későbbi hozzászólásában adatokat
ismertetett a keresztyénség robbanásszerű terjedéséről Kínában és Afrikában, hangsúlyozva,
hogy Isten ma is cselekszik. Ne keseredjünk el a fogyó gyülekezetek miatt.
Több hozzászólás foglalkozott az imádsággal és az imaközösségekkel, majd az ülés
istentisztelettel zárult Vincze Minya István kalotaszegi esperes szolgálatával.
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