Vizsolyi presbiteri csendesnap és Biblia-zarándoklat
Szövetségünk Abaúji Területi Szervezete szeptember 9-én csendesnapot rendezett
Vizsolyban, a Károli-Biblia szülőhelyén. Az alkalom a reformáció 500 éves jubileuma és a
közelgő presbiterválasztások jegyében zajlott. A nyitó áhítatot Szalay László Pál telkibányai
lelkipásztor tartotta Jób könyvének 28. része alapján. Bevezetőként elmondta, hogy számára
ez már a harmadik presbiteri tisztújítás a gyülekezetben, amelyek során követtek el hibákat. A
felolvasott igerész kapcsán rámutatott, hogy nagyrészt emberi bölcsesség szerint folytak le a
választások. Az ige bányászatról beszél, amely erőfeszítéssel és kockázattal jár, és ez
párhuzamba állítható a presbiterválasztással. Feltette a kérdést: teszünk-e elegendő
erőfeszítéseket az alkalmas presbiterek megtalálásához?
Az alkalom első előadását „Presbiterválasztás és presbiterség: hitben vállalt felelősség”
címmel dr. Szilágyi Sándor,, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke tartotta. A presbiterség tartalmi
és formai követelményeit igei és hitvallási idézetekkel támasztotta alá, de kiegészítette a
többszáz éves tapasztalat néhány tanulságával is. Ez utóbbiak közé sorolható, hogy a presbiter
ne legyen túl fiatal, ismerje a gyülekezet tagjait, ne alakuljanak ki „családi” presbitériumok,
ne válasszanak presbiternek nyugdíjas lelkipásztort, ne éljen élettársi kapcsolatban.
Több hozzászólás és kérdés is elhangzott. Az egyik kérdés arra vonatkozott, lehet-e a
presbiternek római katolikus házastársa? Az előadó igenlő válaszát a hozzászólók azzal
egészítették ki, hogy feltétel, hogy a házastárs ne adjon reverzálist, azaz ne kötelezze őt a
gyermekek rk. hitben való nevelésére.
Ezt a területi elnök, Kovács Zsolt Levente vizsolyi lelkész előadása követte „Református
egyháztagságunk – múltunk és jövendőnk metszetében” címmel. Sokan, sokszor próbálták
már megfogalmazni az egyháztagság követelményeit, de a legfontosabb a részvétel az
istentiszteleten, a gyülekezet közösségében. Ez nagy lehetőséget ad az egyháztagok számára,
hogy magas szellemi szinten élve gyarapítsák hitüket, ismereteiket és gyakorolják a szeretetet
egymás segítésében. Röviden kitért a lelkipásztor és a presbiterek között előforduló
ellentétekre, amelyek legtöbbször anyagi okokra vezethetők vissza. Ezután az előadó
ismertette az egyházközség által 3000 példányban kiadott „Református egyháztagság” c.
füzetet, amelyet Victor István ny. hejcei lelkipásztor, területi elődje közreműködésével állított
össze az abaúji gyülekezetek számára.
Eközben kedves küldöttség érkezett meg a csendesnapra: egy kerékpáros zarándok csoport,
melynek magja, 9 fő, Székelyudvarhelyről indult Bereczki-Orbán
Zsolt székelyudvarhely-szombatfalvi lelkipásztor vezetésével, és
amelyhez csatlakozott a székelyudvarhely-belvárosi, majd Magyarországon a tiszaladányi gyülekezet
néhány tagja is. Az összese 15 fős
küldöttséget, valamint a csendesnap
résztvevőit a vizsolyiak ebéden
látták vendégül, majd történelmi
emlékműsorra került sor Erdélyi
Márta és Andics Zsolt művészek közreműködésével. A zarándoklatot Dr. Fodor Ferenc
sárospataki professzor köszöntötte a Magyar Bibliatársulat nevében, majd ünnepélyesen
átadott nekik egy Bibliát annak jelképeként, hogy további 500 db Bibliát majd egy későbbi
időpontban szállítanak Szovátára, szétosztásra erdélyi szegénysorsú családok között. Az
alkalom a Himnusz eléneklésével zárult.

