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Kedves Presbiteri Szövetséges Testvérünk!
Tavaly a világjárvány meghiúsította azt a szép tervünket, hogy méltó módon, közös ünnepség keretében
adjunk hálát Istennek - Szövetségünkben harminc éve tartó - vezetéséért és megtartó szeretetéért. E helyett
akkor csak egy kiadvány formájában, írásban tekintettünk vissza a megtett útra.
Idén - reménységünk szerint - szeptember 2-4. között országos konferencián személyesen is találkozni
tudunk Piliscsabán az Evangélikus Egyház konferenciatelepén. Ezen az alkalmon szeretnénk a közösség előtt
személyesen is bemutatni az új Elnökséget, az előadásokon hálaadással visszatekinteni a megtett útra és előre
tekinteni az előttünk álló évekre. A konferenciára feltétlenül várjuk Testvérünk jelentkezését!
Tájékoztatjuk, hogy a Presbiteri Szövetség idei (levélszavazással megtartott) küldöttgyűlése úgy
határozott, hogy az egyszemélyi, ügyvezető elnöki vezetés helyett háromtagú elnökséget választ Bor Imre
elnök (a Dunamelléki Református Egyházkerület presbiteri főjegyzője), dr. Viczián Miklós alelnök (korábbi
ügyvezető elnök) és dr. Tóth János (a Missziói és Presbiterképzési Bizottság elnöke) személyében. Továbbá, a
területi szervezeti munka adminisztrációs egyszerűsítése érdekében az egyházmegyei szervezeteink a jövőben
nem küldöttgyűlést, hanem taggyűlést tartanak. A küldöttgyűlés arról is határozott, hogy Presbiteri Háló néven
zárt, internetes hálózatot hoz létre a magyarországi (s perspektívában a külhoni) presbiterek számára is,
amelyhez minden presbiter csatlakozását várjuk! A Presbiteri Háló elérhető honlapunkról
(www.presbiteriszovetseg.hu), a nyitólap közepén a Magyar Református Presbiteri Háló kék mezőre kattintva.
Kérjük Testvérünket, tájékoztassa erről lelkipásztorát és presbitertársait is!
A változásokkal az volt a célunk, hogy egyrészt erősítsük kapcsolatunkat a Magyarországi Református
Egyházzal - melynek Szövetségünk tagjai elkötelezett önkéntes szolgálói - valamint, hogy megerősítsük területi
szervezeteinket a presbiterek közt végzendő szolgálatukban, illetve lehetőséget teremtsünk a különböző
gyülekezetekben élő presbitereknek a kapcsolatteremtésre.
Kérjük, hogy szorgalmazza környezetében a pedagógusok közelgő pedagógusnapi köszöntését, ill. azt,
hogy az ajándékként ajánlott könyv - dr. Nagy Mihály: A hit és a tudomány határán - beszerzéséről időben
gondoskodjanak a gyülekezetek!
A küldöttgyűlés legfontosabb határozatainak összefoglalóját is mellékelten küldjük.
Megköszönjük eddigi hűséges tagságát és Szövetségünk idei vezérigéjével kívánunk további áldott
presbiteri szolgálatot:
„Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen
velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.” (1Jn 1,3)
Budapest, 2021. május 17.
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