
Békekövet A Pilisi Református Egyházközség lapja 

Reformáció  500, presbiterválasztás XIV. évf. 2. szám 2017. október 

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt és új jött létre.”     2Korinthus 5, 17. 

 Bár az ősz, a levelek lehullása inkább az elmúlásról 

szól. Arról, hogy szép lassan megkopaszodnak a fák. 

Ilyenkor emlékezünk elhunyt szeretteinkre is. Sokakon 

szomorúság lesz úrrá. S, inkább a tavasz ideje a megújulá-

sé, a kivirágzásé, az élet elindulásáé, amikor vidámodnak, 

fényesednek a nappalok.  

 Mégis érdemes ezekben a napokban is az újra éle-

désre, az újra formálódásra gondolnunk, annak lehetősé-

gére figyelnünk. Egyrészt azért, mert az ősz egyben a gyü-

mölcstermés ideje is, ami éppen arról 

szól, hogy valami tartalmas maradandó 

értékes jött létre.  

 Másrészt mert éppen ötszáz esz-

tendeje lesz idén annak, hogy ősszel, 

méghozzá 1517 őszén, október 31-én, 

elindult valami új, valami más Isten 

népének életében.  

 A munka már elkezdődött koráb-

ban, ám Isten lelkének munkája ekkora 

érett be teljesen egy bizonyos Luther 

Márton Ágoston rendi szerzetes szívé-

ben. Megérett arra, hogy valaminek 

változnia kell az egyház életében, és 

ezért tegyen is valamit. Valaminek ala-

kulnia kellett, a kezdetekhez, a gyöke-

rekhez kellett vissza-, reformálódnia. Így aztán kifüggesz-

tette a 95 tételt a wittenbergi várkapura, és akkor talán 

csak sejtette, hogy mi indul el. Esetleg valahol mélyen re-

mélte, hogy végbe megy mindaz, amit személyesen maga 

is átélt, amiről a fenti ige is beszél.  

 A Krisztushoz való visszatérésben, a Hozzá való 

odafordulásban megújulhat az emberek Istenhez való tar-

tozása, egymással és Vele való közössége.  Átélik minél 

többen, hogy milyen élet az, amikor, nemcsak a vallásos 

szertartások vannak, nemcsak arra való törekvés, hogy 

„megvásárolják” maguknak az üdvösséget, hanem élő hit 

Jézus Krisztusban, így újjászületett élet. Isten kegyelméből 

ez a változás, formálódás, sokakban végbe ment, többek 

között Kálvin Jánosban, Méliusz Juhász Péterben, Károli 

Gáspárban, hogy csak néhányakat említsünk.  

 S Isten kegyelméből, ez a megújulás ma is végbe 

megy, és végbe mehet. Fontos lehet számunkra a Szent-

írás, a kegyelem, a hit, egyedül Krisztusban, Isten dicsősé-

gére.  S nemcsak az ötszáz éves emlékezés az események-

re való gondolás lehet ott a lelkünkben, hanem valóban 

formálódás, hitben való megerősödés. 

Bizalom Jézus Krisztus, és a mennyei 

Atya iránt, Lélek által élő közösség. 

Ennek a formálódásnak egyik eszköze 

idén a presbiteri tisztújítás is reformá-

tus gyülekezetekben, így a miénkben 

is.  

 Segítsen bennünket a mi Urunk, 

hogy azokkal a testvérekkel, akik újra, 

és akik újonnan vállalták a szolgálatot, 

együtt tudjunk a közösség javára tenni, 

és Isten dicsőségét szolgálni. Reméljük, 

hogy minél többünk számára ott lehet 

annak személyes élménye, hogy nem 

régi természetünk dolgaival kell foglal-

kozni, hanem azzal, amit Krisztus  

   munkált ki bennük és közöttünk.  

 Éljünk ezzel a lelkülettel, a gyülekezeti találkozá-

sok, alkalmak lehetőségével, és éljünk a tisztújításban való 

részvétellel. Azért, hogy ne csak elmúló hiányzó dolgok 

legyenek, hanem valóban gyümölcstermés, mellyel nem-

csak bennünket táplál Urunk, hanem azt a környezetet, 

azt a várost is, ahol élhetünk. Végezve a békéltetés szolgá-

latát Istennel és egymással, ahogy Pál ebben a szakaszban 

is a korinthusi testvérek számára fogalmaz. Ehhez igazán 

az újjászülő Lélek erejére van szükség, és bízunk benne, 

ezért imádkozunk, hogy meg is adja.   

Wisinger Dániel lelkipásztor, 2017 őszén 

Luther Márton Kálvin János Melanchton Fülöp Zwingli Ulrich 



 Luther Márton a 95 tételt kiszögezte a witten-

bergi vártemplom ajtajára. Ez egy olyan esemény volt, 

amely a világot megváltoztatta – és egy óriási jubile-

um, amelyet 2017-ben nem csak a Luther városokban, 

Wittenbergben és Eislebenben ünnepelnek meg illően. 

Luther Márton, szerzetes, professzor és reformátor áll 

egy egész évtizedes programsorozat középpontjában: 

Németország egyik legnagyobb szülöttét éljenezi. 

 Az emlékév országos megnyitó ünnepségét 

2017. január 6-án, vízkereszt ünnepén tartották a bu-

dapesti Művészetek Palotájában. 

 A budapesti Kálvin téren 2017 áprilisában egy 

95 térkőből álló köztéri installációt helyeztek el. Az 

egyes köveken a reformáció valamelyik meghatározó 

alakjától és egy magyar írótól származó gondolatok 

olvashatók. 

 Augusztus 24. és 27. között Wittenbergben ma-

gyar napokat rendeztek, ahol konferenciával, kiállí-

tással, hangversennyel és más színes programokkal 

mutatkozott be a magyarországi reformáció. 

Október 5-én az Országház felsőházi termében refor-

máció-emlékülést tartottak, október 13-án pedig kö-

zös zsinati ülést rendez a két nagy protestáns egyház. 

 A reformáció emlékévének legnagyobb ün-

nepsége, egy össz-művészeti program október 31-

én, a reformáció napján lesz, a Papp László Buda-

pest Sportarénában, melyre 13 ezer résztvevőt vár-

nak. 

(and-i) 

2 BÉKEKÖVET 2017. október 

500 év telt el 

Luther Márton élete egy német grafikán 
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Reformátusságunk margójára 
 Veszprémi tanulmányaim során találkoztam a val-

lásszociológia tudományterületével. Tanárom, a Pannon 

Egyetem egyik neves oktatója, Dr. Kalmár István profesz-

szor úr volt, akinek az egyik leghíresebb emberismereti 

könyve az Ecce Homo (Íme az ember). Bevallom őszintén, 

hogy nemsokra emlékszem az órán elmondottakból, de 

amire igen, az mégis sokáig meg fog maradni bennem. Az 

egyik egy negatívum, a tanár úr a Szentháromságot hal-

mazállapotokhoz hasonlította, hogy ugyanaz a személy 

három állapotban van jelen - azt gondolom, hogy hasonló 

badarságok borították ki ötszáz évvel ezelőtt a reformáto-

rokat is.  

 A másik viszont egy nagyon fontos különbségtétel 

azok között, akik pusztán templomba járnak akár minden 

vasárnap, akár egy évben néhányszor, és akiknek Krisz-

tusban új életük van, megtértek, valóban Isten gyermekei. 

Ez pedig az a különbség, amit a vallásszociológia így ne-

vez meg: a külsőleges és a belsőleges vallásosság.  

 Azokat nevezik külsőleges vallásos embereknek, akik 

nem értik, nem tudják az adott vallás alappilléreit, felszí-

nesek az ismereteik és az istenélményeik, és akik nagyon 

könnyen hajba kapnak másokkal egy-egy vallásbéli kü-

lönbözőség miatt. Ugyanakkor nem tudják, hogy miért is 

támadtak másokra, a lényeg számukra, hogy „a másik 

nem olyan, mint én”. Vitázni, érvelni nem igazán tudnak, 

nem a saját megtapasztalásaikról beszélnek, hanem felszí-

nesen rögzült információkat szajkóznak. Ezzel együtt 

nem emberekre, hanem eszmékre nyitottak és össze is 

keverik hitüket más vallások dolgaival. 

 Találkoztunk már ilyennel? Én sokszor. Velük 

szemben vannak azok, akiket a vallásszociológia belsőleges 

vallásos embereknek hív. Ők azok, akiknek kiforrott a meg-

győződésük, nem hagyományból követik az adott vallást, 

azonosultak a hitükkel, képesek normálisan vitázni más 

meggyőződésűekkel, tudják, hogy mit miért hisznek  és 

nyitottak az emberek felé. Félreértés ne essék, ők azok, 

akik képesek akár az életüket is áldozni a hitükért. Nem 

keverik a vallásokat össze, mert emberek iránt érzéke-

nyek és nem eszméket akarnak kutyulni. Azt gondolom, 

ezek az emberek vannak kisebbségben a világon.  

 Fontos tudni, minden vallásban megtalálható ez a 

két kategória! Egy alkalommal megállított egy biblikus-

nak nem mondható közösség tagja, aki azt akarta magya-

rázni, hogy „hát vannak képmutató vallások” - itt feleke-

zetekre gondolt, mint például a református felekezetre. 

Azt mondtam neki, hogy nincsenek képmutató vallások. 

Képmutató és hiteltelen emberek vannak, ezzel együtt 

hiteles és következetes emberek is. 

 Amikor a világban vagyunk és élünk egy bizonyos 

fajta életet, akkor cselekedeteink elárulják rólunk, hogy 

melyik két nagy kategóriába tartozunk. Nem szeretjük a 

kettes felosztást, mert a világ - valóban - sokszínű, min-

den ember egy egyedi teremtmény, nem lehet beskatu-

lyázni senkit sem. Ugyanakkor csak hiteles és hiteltelen 

emberek lehetünk. Nincs olyan, hogy valaki egy kicsit 

ilyen és egy kicsit olyan. 

 A reformáció ötszázadik évfordulóján érdemes 

mindenekelőtt magunkba néznünk. Tudjuk, hogy mi tör-

tént akkor? Tudjuk, hogy miért vagyunk reformátusok, 

evangélikusok vagy baptisták? Tudjuk, hogy miért nem 

tartozunk a katolikus egyházhoz? Azt is tudjuk-e, hogy 

mindegyik reformátor katolikusnak vallotta magát, pon-

tosabban keresztyénnek? Tudjuk, hogy ez a szó, katoli-

kus, csak 50 évvel később születik meg?   

 Azt is érdemes tudnunk, hogy a reformátorok nem 

akartak egyházszakadást. Ezért nem „neoformációról”, 

hanem reformációról beszélünk. Előbbi azt jelenti, hogy 

egy teljesen újat hozunk létre, utóbbi azt, hogy valami 

régihez térünk vissza, újra olyanokká leszünk, mint ré-

gen. Reformátor eleink érezték, hogy a középkori Európa 

az 1500-as évekre a kezdeti belsőleges vallásosságból 

átkerült a külsőleges vallásosságba, még ha ezek a tudo-

mányos kifejezések nem is léteztek akkoriban. Ezért akar-

tak visszatérni valakihez, valamihez. Krisztushoz, a 

Szentíráshoz és a korakereszténységhez.  

 Magyarországon is megjelent a reformáció, és egy 

sajátos világot hozott létre, amiben nagyon sok ember 

visszatért Krisztushoz, a Szentíráshoz—egyúttal ellent-

mondások is születtek. Tudnunk kell, hogy az egyszerű 

kereszt nem „katolikus”, hanem keresztyén szimbólum. 

Ugyanígy a térdelés sem „katolikus”, hanem az Isten 

iránti megalázkodás és hódolat fizikális kifejezése. A böjt-

ölés sem „katolikus”, hanem egy nagyon fontos gyakorlá-

sa az istenhitnek. Furcsaság továbbá, hogy vannak püs-

pökeink is. Nincs még egy református egyház a világon, 

ahol lennének püspökök, ez is magyar református sajátos-

ság.  

 Azt gondolom, 2017 októbere nagyon fontos dol-

gokra hívja fel a figyelmet. Az egyik, hogy amit Isten el-

tervez, azt végbe is viszi: ha valakit magához akar hívni, 

legyen akár katolikus, református, evangélikus, azt magá-

hoz is hívja, befogadja az üdvösségbe már itt e földön. A 

másik, hogy mindenek előtt Krisztushoz kell tartoznunk 

és csak utána egy felekezethez - erre jöttek rá reformátor 

eleink. A harmadik pedig, hogy meg kell vizsgálnunk, 

mennyire vagyunk hitelesek, érzékenyek más emberek és 

nem más eszmék irányában. Adja Isten, hogy ez  a szem-

benézés megtörténjen velünk, gyülekezetünkkel! 

Somogyi Csaba 
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Képek gyülekezetünk alkalmairól 

Ifis kirándulás (REFISZ—ház) 

Tanévnyitó Családi Nap 

Pusztatemplomi istentisztelet 

Gyülekezeti Gyermektábor 
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Pilis Városi Nap - Református Befogadó 

 Április végén tartottuk meg szokásos családi napunkat 

a Melich pincénél. Jó hangulattal, játékkal, beszélgetéssel, 

sportolással, Isten igéjére való figyeléssel voltunk együtt. 

Istennek legyen hála ezért a napért, és köszönjük, akik segí-

tettek ennek lebonyolításában. 

 Május végén négy fiatal tett konfirmációs fogadalmat, 

ezzel válva gyülekezetünk úrvacsorázó közösségének tagjai-

vá. Az Úr áldja meg életüket, Istenhez való közeledésüket, 

családjukat. Érezzék itthon magukat közöttünk. Már konfir-

máció után Diósjenőre utaztunk 7 fiatallal két napra, hogy 

egy kicsit összekovácsolódjon a csapat. Áldott együtt töltött 

idő volt.  

 Július elején napközis gyermektáborunk volt a gyüle-

kezeti házban. A hét során 30-40 gyermek fordult meg kö-

zöttünk s bibliai történeteken keresztül ismerkedtünk meg a 

kegyelemmel, a Szentírás fontosságával, Krisztus személyé-

vel, a hit erejével, és hogy mindez Isten dicsőségére szolgál. 

A reformáció nagy témáihoz kapcsolódóan. Sok ének, játék 

is volt a hét során, és egy budapesti látogatás is sorra került, 

amikor megnéztük a Biblia múzeumot. Köszönjük a sok-sok 

szervezést, munkát a hitoktatók, gyermekmunkások, gyüle-

kezeti tagok részéről, akik gondoskodtak arról, hogy mindez 

áldottan és jó hangulatban mehessen végbe, a gyermekek 

örömére, Istennek tetsző módon. Köszönjük Istenünk velünk 

való jelenlétét. 

 Augusztusban hat fiatallal vettünk részt a balatonszár-

szói SDG hotelben tartott nyári Refisz konferencián. Köszön-

jük a testvéreknek az ehhez nyújtott anyagi támogatást. 

Szintén augusztusban szolgáltak presbiter testvéreink egy 

istentiszteleti közösségben. S augusztus végén, szeptember 

elején adtunk hálát az új kenyérért valamint a termésért, 

amivel Isten megáldott bennünket ebben az esztendőben is. 

 Elindult gyülekezetünkben a tisztújítási folyamat, en-

nek részleteiről más helyen olvashatnak az újságban a test-

vérek. Azt újra szeretettel, és határozottan kérjük, hogy él-

jünk a választás lehetőségével, és október 15-én jöjjünk el az 

istentiszteltre és szavazzunk az új presbiterekről! 

 Szeptember elején megtartottuk tanévnyitó családi 

napunkat és tanévnyitó istentiszteletünket. Szombaton a 

Márkus színház jött el hozzánk és Mátyás király életét mu-

tatta be bábos mókás formában a gyermekeknek, és utána 

volt játék, szeretetvendégség. Vasárnap pedig a gyermekek-

kel, és a Kálvin János Gimnázium képviselőivel nyitottuk 

meg újonnan a tanévet. Hitoktatásunkban jelenleg közel 90 

gyermek van, úgy, hogy az idei tanévtől a Újhartyáni Német 

Nemzetiségi Általános iskolában már nem mi, hanem a Da-

bas-Inárcsi gyülekezet végzi a hitoktatást. Hálásak vagyunk 

minden hitoktatónak, gyermekmunkásnak, aki ebben részt 

vett és részt vesz, és Isten áldását kérjük a munkájukra, és 

Isten áldását kérjük a Kálvin Gimnáziumunk munkájára is. 

A gyermekeket várjuk vasárnaponként, két csoportban gyer-

mekistentiszteletre.  

 Szeptember 16-án részt vettünk a városünnepen. Ki-

vittük a hintát, ahol a gyermekek hintázhattak, és egy kis 

sátorban kézműveskedni, lehetett beszélgetni, süteményt, 

szörpöt, mustot jó ízűen elfogyasztani. Isten megengedte, 

hogy ilyen módon is részt vegyünk a város életében, sok-sok 

segítő kézzel, odaszánt idővel. Köszönjük!  

Gyülekezeti hírmorzsák 
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 Mit tanít a Második Helvét Hitvallás a presbiterekről 

és a testületi vezetésről? A Magyar Református Presbiteri 

Szövetségnek az idén őszi presbiterválasztásra felkészítő 

összeállításából kiderül.  

 A Második Helvét Hitvallás XVIII. fejezete foglalko-

zik az anyaszentegyház szolgáival, azok rendeltetésével és 

kötelességeivel. A presbiterekről ezt mondja: „A presbiterek 

idősebb emberek és mintegy szenátorai és atyjai a gyüleke-

zetnek és azt üdvös tanácsaikkal igazgatják.” Az egyházi 

szolgák választásáról: „Az egyházi szolgákat meg kell hívni 

és törvényes egyházi választással meg kell választani, azaz 

válassza ki őket lelkiismeretesen az egyház vagy azok, aki-

ket erre az egyház kiküldött, szép rendben, zavargás, pár-

toskodás és marakodás nélkül. De ne akárkit válasszanak, 

hanem alkalmas embereket, akik szent és igaz tudomány-

nyal, kegyes ékesszólással, természetes bölcsességgel, mér-

tékletességgel és életük tisztességével tűnnek ki az apostoli 

előírás szerint, amelyet az apostol a Timótheushoz írt első 

levél harmadik részében és a Titushoz írt levél első részében 

fogalmazott meg. Akiket pedig megválasztottak, azokat a 

vének közös imádsággal és kézrátétellel szenteljék fel.”  

Presbiterek tehát kezdettől fogva voltak, de mióta létezik 

„presbitérium”, mint testület? Ugyanott: 

 „Jeromos is hasonló dolgokról számol be a Titushoz 

írott levél magyarázatában. Ezt mondván:» Mielőtt az ördög 

ösztönzésére versengések támadtak a hitben, a presbiterek 

közös tanácsa által kormányozták a gyülekezeteket.…” Je-

romos teszi hozzá: »Amiképpen a presbiterek tudják, hogy 

ők az egyház szokásai következtében vannak alávetve an-

nak, aki föléjük van rendelve, úgy a püspököknek is tudni-

uk kell, hogy ők inkább szokásból, mint az Úr rendelésének 

igazsága szerint állanak felette a presbitereknek és velük 

együtt kell az egyházat kormányozniuk.«” 

A XXVIII. fejezetben pedig ez áll: 

„Az egyház javainak helyes felhasználása egykor és most a 

következő: Fenntartani a tanítást az iskolákban és a szent 

gyülekezetekben az egész istentisztelettel, szertartásokkal 

és az egyházi épülettel egyetemben, aztán gondoskodni a 

tanítókról, tanulókról és lelkipásztorokról, más szükséges 

dolgokkal együtt és főképpen a szegények megsegítéséről 

és eltartásáról. Választassanak tehát istenfélő, bölcs és gaz-

dálkodásban gyakorlott férfiak, akik szabályszerűen kezel-

jék az egyházi javakat.” 

 Az Ószövetség szerint a papság Lévi törzséből, a nép 

vezetői pedig a többi törzsből kerültek ki, és általában te-

kintélyes családfők voltak, akik nemcsak saját házuk népét 

igazgatták, hanem mint testület, a nép vagy a település kö-

zös képviseletét is ellátták. 

„Menj, gyűjtsd össze Izráel véneit” – mondja Mózesnek az 

Úr – „Ők majd hallgatnak a szavadra. Azután menj be Izrá-

el véneivel együtt Egyiptom királyához.” (2Móz 3,16;18). 

Az Ószövetség első „presbitériuma” Jetró tanácsa szerint: 

„De válassz ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat, meg-

bízható embereket, akik gyűlölik a haszonlesést”(2Móz 

18,21) Korábban a presbiterség nem tisztség volt, csak egy 

minőségi jelző. Némelyik országban és némelyik protestáns 

egyházban ma is csupán „idősebb” egyháztagokról beszél-

nek, ahogyan Pál apostol is egy helyen így emlegeti őket: 

„… elküldött Efézusba, és magához hívatta a gyülekezet 

véneit” (ApCsel 20,17) és azután nekik mondja: „Viseljetek 

gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őriző-

ivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egy-

házát, amelyet tulajdon vérével szerzett” (ApCsel 20,28). 

 Egyértelműen kimondja ez az ige, hogy a presbiteri 

szolgálatra a Szentlélek hív el. Az elhívás végrehajtását, az 

úgynevezett külső elhívást viszont az evangélistákra és az 

apostolokra bízta. Titusznak ezt írja Pál apostol: Azért 

hagytalak Krétán, hogy rendbe hozd az elintézetlenül ma-

radt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városon-

ként, ahogyan meghagytam neked: ha van olyan, aki fedd-

hetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem 

vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek.  

 A püspök ugyanis, mint Isten sáfára, legyen feddhe-

tetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, 

nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a 

jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, 

aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, 

hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tud-

ja győzni az ellenszegülőket.” (Tit 1,5-9.) 

Más helyen kimondottan a presbiterekről szól az ige: 

„A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést 

érdemelnek; elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a 

tanításban fáradoznak” (1Tim 5,17). 

Itt presbiter néven szerepelnek az igehirdetők is, sőt, János 

apostol leveleiben magát is „presbiter” néven mutatja be. 

Péter apostol a presbitereknek írja a következőket: 

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbiter-

társ és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő 

dicsőségének is részese: legeltessétek Isten közöttetek levő 

Hitvallás a presbiteri szolgálatról 
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„ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, ha-

nem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk 

bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.” (1Pét 

5,1-3) 

A presbiterek jellemvonásait a püspökök és diakónusok 

vonatkozásában – a fent idézett Tit 1,6-9 mellett – így írja le 

a Szentírás. 

 „Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre törekszik, 

szép feladatra vágyik. Szükséges tehát, hogy a püspök le-

gyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi, megfontolt, józan, tisz-

tességes, vendégszerető, tanításra alkalmas, nem részeges, 

nem erőszakos, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, 

nem pénzsóvár; olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, 

gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. 

Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, ho-

gyan fog gondot viselni Isten egyházára? Ne újonnan meg-

tért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azo-

nos ítélet alá essék.  

 Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük 

legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába es-

sék. Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, 

nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, nem ha-

szonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit tiszta lel-

kiismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak ak-

kor szolgáljanak, ha feddhetetlenek. Feleségük is hasonlóan 

tiszteletre méltó legyen: nem rágalmazó, hanem mértékle-

tes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egyfelesé-

gű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza 

népét jól vezetik” (1Tim 3,1-12). 

Ezen a helyen az ige püspökök és diakónusok között tesz 

különbséget, ma azonban lelkészek és presbiterek a megfe-

lelő fogalmak. 

 Elsőként Istvánt választották a diakónusok közé, aki 

életét tette fel a szolgálatra és hamarosan vértanú-halállal 

távozott az örökkévalóságba. Tanulság: nemcsak lelkészek, 

hanem hívő világi segítők – akár a mai presbiterek – között 

is voltak és vannak tanúságtevők és életüket Krisztusért 

feláldozók. 

Forrás: Tematikus Presbiteri Füzetek 2017-es, presbiterválasztási 

különszámában. Összeállította: Szilágyi Sándor és Viczián Miklós 

  

 A pilisi református gyülekezetünkben is presbiter-

választás zajlik. Új tagjainkat itt és most bemutatjuk, igaz, 

hogy az idő változtával mi is változtunk. Itt és most nem-

csak a gyülekezet idősebb, de fiatalabb tagjai is vállalták e 

nemes és szép feladatot. 

A presbiterjelöltek bemutatkozásai 2017 
Dobai Mária  

 Tizenhét éve lakom Pilisen, családommal: férjemmel 

és immár felnőtté vált fiammal. Két fiú testvérem van. Mind-

annyian református keresztségben részesültünk. Szociál-

pedagógusként Budapesten egy integráló óvodában dolgo-

zom, ahol sérült gyerekek életre való felkészítése a fő felada-

tom és felelősségem.  Életem irányadója szüleim nagyra be-

csült szerénysége, tisztessége, alázata, becsülete és bölcsessé-

ge volt.  

 Barátaimat  egy életre választom és kitartok mellettük. 

Isten szeretetében bővelkedem életem minden napjában. 

Hiszem és tudom, hogy hitben az ember mindig csak növe-

kedni tud és én is ezt gyakorlom nap, mint nap. Életem meg-

határozó gondolataként idézném  Pál apostol Kolosszeiek-

nek írt leveléből a következő sorokat, amit egyben Édes-

anyám személye és élete is jelentett számomra: "Mint Isten-

nek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmassá-

got, a jóságot, a szelídséget és a türelmet."/ Kolossé.3.12/ 

Mári Sándor József 

 1973-ban születtem Tatabányán. Iskolai könyvtáros-

ként, Budapesten dolgozom. Albertirsán élek. 21 éve vagyok 

házas. Feleségemmel, Máriné Nagy Anitával nyolc gyerme-

ket nevelünk.  

 1996-ban konfirmáltam a Kispest-Rózsatéri Reformá-

tus Gyülekezetben. Vidékre költözésünk után, 2009-ben csa-

ládommal együtt csatlakoztam a pilisi egyházközséghez. Az 

iratterjesztés szolgálatát kb. egy éve vettem át. E munka mel-

lett presbiterként is örömmel dolgoznék egy tervszerű, 

imádsággal támogatott missziói programban, amely építené 

és a városban is láthatóbbá tenné közösségünket.  

Isten irgalmát jó együtt megélni és hálából továbbadni. 

Jusztin István  

 2003-ban Hajdúszoboszlóról költöztem Pilisre a csalá-

dommal, azóta vagyok tagja a Pilisi gyülekezetnek is. Hús-

hentesárú eladó a végzettségem, jelenleg a Budapest Air-

portnál dolgozom mint parkoló-díj beszedő. 47 éves, nős, két 

fiú gyermek Péter és Ádám édesapja. Péter fiam még Hajdú-

szoboszlón, Ádám pedig már Pilisen lett megkeresztel-

ve. 2014- ben lettem a Pilisi Református Alapítvány elnöke. 

Alapítványunk szervezésével, több sikeres jótékonysági bált 

rendeztünk, melynek bevételét a templomunk fűtésére for-

dítottuk.  

 Még kisgyermekként lettem megkeresztelve, majd 

később konfirmáltam is. Sajnos az akkori  politikai rendszer, 

a családi helyzetem, illetve a többszöri költözködés sem tette 

lehetővé fiatalkoromban a rendszeres vallásgyakorlást szá-

momra. 

 Az Úristenhez való közeledésem itt Pilisen, Morva 

Ákos tiszteletes úr vezetésével kezdődött.  Köszönöm 

a  presbiteri jelölést, mely szolgálatnak megpróbálok megfe-

lelni.  Áldás Békesség! 



Czinkos Jánosné Jolika 

 2000-ben választott meg a gyülekezet, azóta presbiter-

ként szolgálom Istent. Számomra nagyon fontos, a közösség-

hez, gyülekezethez való tartozás. testvérek közötti kapcso-

lattartás és lelki építés. Megtiszteltetésnek érzem újra jelölé-

semet. presbiterként, Isten akarata szerint a gyülekezetbe a 

lelkipásztorral együtt, készen állok minden feladat elvégzé-

sére, amelyre megbíznak és arra alkalmasnak találnak. To-

vábbra is szeretnék aktívan tevékenykedni. Hálás vagyok 

Istennek, hogy ebbe a gyülekezetbe vezetett és lehetőséget 

adott, hogy Őt szolgáljam. 

Áldás, békességgel. 

Lukács Árpád 

 1996 óta vagyok a Pilisi Református Gyülekezet pres-

bitere. Nagy megtiszteltetésnek érzem újra jelölésemet. Meg-

választásom esetén ezt a szolgálatot kellő alázattal és tisztes-

séggel szeretném betölteni. Nagyon fontos számomra, a gyü-

lekezetünkben lévő idős és fiatal református testvérekkel 

való kapcsolattartás és Isten szolgálata, hogy a gyülekezet 

épüljön hitben és szeretetben.  

 Presbiterként a lelkipásztorral együtt szeretnék igaz 

hittel és szeretettel részt venni a feladat elvégzésében, amely-

lyel megbíznak és közösen gazdagítani a gyülekezetet. Isten 

itt akar látni és szeretném Őt szolgálni. Tőle kapok erőt, se-

gítséget és áldást. 

Áldás, békességgel. 

Korsós Tiborné Anikó 

 2006-ban, az első presbiterré választásomnál azt tar-

tottam szem előtt, hogy Morva Ákos lelkipásztor munkáját 

segítsem. Most, több év elteltével tudom, hogy elhivatottsá-

gomnak érzem a gyülekezet életének segítését. Úgy érzem, 

tudásom legjavát adtam és adom ezután is. Hiszem, hogy 

csak élő hittel lehet élő gyülekezet.  

 Kérem Jézust, hogy továbbra is segítse munkámat és 

adjon erőt a gyülekezet életének további fejlődése érdekében. 

Előre köszönöm a gyülekezet bizalmát, ha ismételten presbi-

ternek választanak. 

Kapás Győző 

 Erdélyben születtem, Székelyvajában, 1967.12.07.-én. 

Konodszentmártomban nőttem fel. Édesapám is presbiter-

ként részt vett az ottani Református Egyházközség életében, 

és engem is ebben a hitben neveltek. Nekem két gyermekem 

van és mindent megteszek azért, hogy a gyermekeim is eb-

ben a hitben nevelkedjenek.  

 Számomra nagy megtiszteltetés, hogy rám gondolt a 

Pilisi Református Egyházközség gyülekezete, hogy presbiter-

ként részt vehessek a közösség életében. Köszönöm minden-

kinek, aki ezzel a felkéréssel megtisztelt és megpróbálom a 

legjobb hitem és tudásom szerint Isten segítségével végezni a 

rám ruházott feladatokat. 

Várdai Enikő 

 Nagybányán születtem 1976.09.23-án Lovász Zoltán és 

Simon Margaretta elsőszülött gyermekeként. Szüleim gon-

doskodó szeretete közepette cseperedtem fel, az otthonunk,   

 az iskola és a templom falai között két évvel fiatalabb 

öcsémmel, Zolival együtt.  

 Iskolai éveim alatt mindig szem előtt tartottam a tanító 

nénink szinte zsigereinkbe ívódott szavajárását, József Attilát 

idézve: „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az 

égen, úgy érdemes!”  

 Ma már tudom, hogy ez nemcsak egy elcsépelt mon-

data volt, hanem egyfajta gondolkodásmódot plántált belém, 

ami mindig meghozta a maga jóízű gyümölcsét. A főiskolás 

évek elszakítottak az otthonomtól, így kerültem Debrecenbe, 

majd Szegedre és Budapestre, amely tanulmányok vége egy 

közgazdász, pénzügyi végzettség lett. 

 Alberthez történő férjhez menetelem és Orsolya lá-

nyunk születése életem felbecsülhetetlen ajándékai voltak, 

amelyben Isten gondviselése, vezetése szinte szemmel látha-

tó, kézzel tapintható volt.  

 Hiszem, hogy nincsenek véletlenek az életünkben, 

minden okkal és céllal történik. A presbiter jelöltségemre is 

így tekintek és ahogy a 134. Zsoltár fogalmaz:  „Úrnak szolgái 

mindnyájan… vigyázván vagytok hűséggel”, - ezen szolgáló lel-

külettel, féltő szeretettel, hűséggel, kívánom végezni szolgá-

latomat Isten vezetését és áldását kérve. 
 

Bretka Ferenc (presbiter- és gondnokjelölt) 

 Bemutatkozáskor, bár próbálom elnyomni mégis elő-

furakszik belőlem az a vágy, hogy imponáljak, a szebbik ar-

comat mutassam meg, lehetőleg jó benyomást hagyjak ma-

gam után. 

 Célravezetőnek tartom ezért, amit szerény szemé-

lyemben dicséretesnek vélek, hogy alaposan kidomborítsam 

míg a kevésbé veretes dolgaimat, rossz tulajdonságaim erő-

sen árnyaljam. Azt hiszem emberi természetem(- tűnk?) ré-

sze ez miként az is, hogy ilyenkor csúszik általában a dolog 

félre ( kilóg a lóláb); jobb lett volna az őszinteség és csak le-

heletnyi smink. Ettől a rossz szokásomtól szeretnék most 

megválni. Nyilván bemutatkozásom sok mindenben hagy 

majd kívánni valót maga után( tartalom, terjedelem, komoly-

ság) de  a törekvés: őszinteség és semmi púder!-valamint az 

általánostól kissé eltérő hangvétel valamicskét jobbít rajta. 

Vágjunk hát bele kezdjük mindjárt a legelején: 

 Nagyon fiatalon születtem...Történt mind ez 1953 

szeptemberében, ha jól emlékszem hetedike volt. Szüleim- 

nem számított, hogy bömbölök, rúgkapálok - 6 hónapos ko-

romban megkereszteltek( katolikus vallás szerint). Úgy 12-13 

éves koromig jártam is hittanra a templomba és őszinte gyer-

meki szívvel szerettem Istent, amikor is az iskolában 

„felvilágosítottak” és belém sújkolták, hogy akit én szeretek 

nem létezik, mert a mi ősapánk egy majom, akiknek az ős 

apja egy cickány szerű maki, akinek az ük apja egy hal, aki-

nek az ük-ük apja pedig egy olyan algaszerű egysejtű volt 

amilyet most algaevő halunk (a kis kannibál) jóízűen nyal-

dos az akvárium üvegéről (ugye bizarr). Mivel engedelmes 

jó tanuló gyerek voltam, úgy gondoltam ezzel az „Isten me-

sével” én örökre befejeztem. Az általános iskola nyolcadik 

osztályának elvégzése után erdész, agronómus, vagy kémi-

kus szerettem volna lenni.  
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 Nem volt reménytelen egyik sem; csupán a párt-

összeköttetés hiányzott. Így a monori József Attila Gimnázi-

umban folytattam tanulmányaimat, ahol az első évben ren-

desen tanultam, a többit viszont „elfiatalkodtam”, de az 

érettségire neki duráltam magam. A gimnáziumi évek alatt 

nekem a mozgás, a sport, a csapatjáték olyan örömöt adott, 

aminek a telefon nyomogatás a bokáig sem ér fel. A Testne-

velési Főiskolán szerettem volna folytatni; szívesen megpró-

báltam volna a pedagógusi pályát. Végül az ORION-ban, 

majd a GELKÁ-ban kötöttem ki, mint rádió tévé műszerész. 

Ma is bosszant ha belegondolok; a szakmámban közel any-

nyit kellett tanulnom, mint egy pedagógusnak és mára ez a 

tudás, ismeretanyag semmit érővé vált. Életem talán leg-

nagyszerűbb dolga néhány hónappal a katonaság előtt tör-

tént velem: összetalálkoztam egy végtelenül csinos, nagyon 

barátságos 17 év körüli pesti kislánnyal aki ráadásul igen 

kifinomult jó ízléssel rendelkezett.  

 Nem csoda, hogy megakadt a szeme rajtam...! Az 

meg főleg nem, hogy az enyém is rajta és örömömben akko-

rát kurjantottam, hogy Debrecenből (akkor ott voltam kato-

na) elhallatszott a fővárosig. Néhány hónappal a katonaság 

után összeházasodtunk. Mind ketten úgy gondoltuk (-juk) a 

társ, a család egy egész életre szól a hűség, a ragaszkodás 

pedig a legfontosabb emberi tulajdonságaink közé tartozik. 

Jó ennek biztos tudatával élni: Mindig számíthatsz rám! 

Nekem ezért fáj és tán egy kicsit neheztelek is azokra, akik 

ha nem a szája ízük szerint történik valami vagy találnak 

egy fülüknek kedvesebb „tanítást”,  elittebb közösséget, 

kényelmesebb esetleg hasznosabb vasárnapi időtöltést; kö-

szönés nélkül tovább állnak. De ne szaladjunk ennyire elő-

re; idő és papír is van bőségesen, még öntudatos, büszke 

ateistaként élek. Ezt megsokalva egy aranyos, édesanyám 

korú asszony akivel sok időt töltöttem együtt egyszer meg-

kérdezte: 

 – Ferikém, imádkozhatunk a Szabad Keresztény Egy-

házban a te megtérésedért?  

Nem tudtam, hogy az akkori válaszomnak - „persze Rózsi 

néni, ettől még semmi bajom nem lehet”- milyen következ-

ményei lesznek. 

 Elementáris erővel szólított meg Isten... Hasonló bol-

dogságot, amivel a Szent Lélek megajándékozott az újjászü-

letésemkor, csak esküvőnk napján, gyermekeink, unokáink 

születésekor éltem át. Hol van ehhez a pénzszerzés, az ital, 

a drog, a pénzen vett ölelés öröme...? Úgy… úgy... a bokájá-

ig sem ér fel! A második ember akinek hálás vagyok Cseri 

Kálmán. Rádión az ő igehirdetéseit hallgatva érett meg ben-

nem az elhatározás; a Református Egyházhoz szeretnék tar-

tozni. Egy vasárnap délelőtt aztán összeszedve minden bá-

torságom izgulva- félve elindultam az istentiszteletre. Már 

jó 25 éve nem léptem át templom küszöbét. Kalimpált a szí-

vem, minden porcikám remegett. Az istentisztelet végén 

odajött hozzám a harmadik ember, akire hálával gondolok 

mindig, és tenyerét a kézfejemre tette. Aranyoskám ugye 

először van itt...? A bólintásra- - remélem még sokszor lát-

juk- és egy simogatás volt a folytatás.  

 Könnyű kitalálni. Drága Ica néni volt… Döntően ő 

segített át a tűzkeresztségen és volt sok jószándékú testvér, 

akik megkönnyítették beépülésem a közösségbe. 49 évesen 

konfirmáltam és azóta több mindent kezdeményeztem a 

gyülekezetben, vagy bábáskodtam a születésénél.  

 Ide tartozik mindjárt az újságunk is, a nyaranta meg-

szervezett 5 napos gyülekezeti kerékpár túrák, versmondó 

alkalmaink és a nekem tán legféltettebb: legyen egy olyan 

állandó egyben gyarapodó imaközösségünk ahol a Szent 

Lélek, az Úr Jézus jelen van, ahol Istent dicsérve hálaadással 

elkérhetjük jelenünket, jövőnket, Isten vezetését. Ép egy 

olyan gyülekezeti mag létrejöttén serénykedtem, amelyik-

ben nincsen széthúzás, egymással karöltve segítjük a közös-

ség épülését, lelkészünk és felesége munkáját amiben Rózsi, 

Ica néni és Kálmán bácsi lelkületű emberekké formálódha-

tunk amikor értesítettek, hogy a gondnoki teendők ellátásá-

ra kaptam jelölést. 

 Miután többször is alaposan átgondoltam és átérezve 

ennek felelősségét a következőket tudom mondani. 

 Nem  érzem magam alkalmasnak a gondnoki feladat 

ellátására. Nem értek a pénzügyekhez. Összefüggéseiben 

nem ismerem működésünket. Nem látom tisztán az iskolá-

hoz fűződő viszonyunkat, nem ismerem  anyagi helyzetün-

ket stb. Ezen kívül vannak olyan emberi tulajdonságaim is 

amelyek megkérdőjelezik alkalmasságom( ezeket most had 

ne soroljam, drága a papír). Megértve azonban, hogy egye-

düli olyan jelölt vagyok aki az egyházi előírásoknak megfe-

lel, ezért ha megkapom (de csak akkor!) gyülekezetünk 

közel egészének támogató szavazatát, megpróbálom ellátni 

ezt a feladatot. Nem érzem teljesen reménytelennek helyze-

tünket, ha Isten aki megalkotta ezt a csodálatos bolygót a 

Földünket az összes teremtményével együtt mindenkit al-

kalmassá tud tenni egy szolgálatra, arra, hogy építse Jézus 

Krisztus egyházát. Nem hiszem, hogy ebben bármelyikünk, 

köztük én is erejét fölülmúló feladat lenne.  

 A kérdés mindössze az, hogy a válaszunk: Igen 

Uram!, nincs időm, esetleg, talán, vagy egy határozott nem. 

Nem hangulatos szép szavakkal akarom befejezni; ennél 

sokkal többet mond református köszönésünk. Legyen sze-

mélyes és közösségi életünkön áldás, a szívünkben otthona-

inkban és gyülekezetünkben pedig végre békesség.  

Áldás-békesség. 

 

Albert Ferenc 
 

  Áldás békesség. 2004-ben szeretettel befogadtak és a 

Pilisi Református Egyházközség tagja lehetek a párommal 

és a lányommal. A nevem Albert Gyula Ferenc, Erdélyben 

születem, Nagysármáson, 1971. május 20-án, 1985-ben kon-

firmáltam. Az asztalos szakmát, mint családi hagyományt 

örököltem. A felelősség vállalás alkotó része az életnek, 

presbiternek lenni még több felelősséget jelent. Kell a gyüle-

kezet imaközösségnek hozzájárulása, hogy maradjon isteni 

irányítás és áldás része az életünknek.       



Valcsó Mihály:  

Csak Őbenne 

Amióta én csak az Úr Jézusban bízom 

s vele beszélgetek kis szobámban titkon, 

naponta ha a bennem élő szentlelkét  

hallgatom, 

elfújja mint a szél, minden aggódásom. 

Oly sok szépet ígér,  

miért ne hinnék benne, 

csak el kell fogadnom,  

hisz ajándék kegyelme. 

De, tudom jól, hogy drágán megfizette, 

üdvösségem árát ő kiegyenlítette. 

Rettenetes kínok között  

szenvedve miattam, 

ártatlanul meghalt, hányszor  

megsirattam. 

Sok-sok fájó bűnöm az Úrnak  

megvallottam, 

s a megváltás kegyelmében én  

megigazultam. 

Befogadott engem is az Ő országába, 

nem cserélem e kincset,  

soha semmi másra. 

Mint elhívott tanítvány,  

a keskeny úton járva, 

naponta nyitom számat,  

Őt dicsőítő hálaadásra. 

Megmutatom az örömtelen,  

reményt vesztett világnak, 

milyen az öröme annak,  

kit az Úr nevez barátjának. 

Megváltott testvérekként mind  

együtt járnak, 

kik átadták az életüket,  

a mindenség Urának. 

Vezetőt is küldött nem  

hagyott magunkra, 

csak reá kell hallgatnunk,  

Ő vigyáz sorsunkra. 

Szentlelke betöltött, így lett testem  

az Ő temploma, 

ha Övé az életed,  

akkor tiéd a Menny dicső hona. 

Féltő reménységgel azt kérem barátom, 

engedd, hogy  

kegyelme a szíveden találjon. 

Ne nekem higgy, higgy a sok csodának, 

megtudod majd akkor,  

hogy mit tarts igazságnak. 

Ismerd meg,  

hogy mit ígért Isten a világnak, 

az Úr Jézusban láthatod is  

igazságát szavának. 

Újra kérlek, ne kételkedj,  

nézz fel a keresztre, 

ahonnan Megváltód tekint  

szeretettel a szívedbe. 

Mit jelentek neked,  

ezt kérdezi érted szenvedve, 

barátom kell-e neked az Isten  

ingyen kegyelme? 

Mert csak így jöhetsz át az örök halálból  

az Örök Életbe, 

mit válaszolsz erre, tudsz-e hinni, bízni,  

de csak Ő benne… 

Ámen 

A Pilisi Református Gyülekezet kiadványa.  

Megjelenik negyedévente, változó időpontban 

Felelős kiadó: Wisinger Dániel 2721 Pilis, Rákóczi út 30. 

e-mail: pilisref@gmail.com 

Főszerkesztő: 

P.Fné Andrási Györgyi G. Bojana 06/20/56-99-517  

Tördelőszerkesztő:  

Somogyi Csaba e-mail: somogyipilis@gmail.com 

Írásokat erre a címre várjuk: 

bekekovet@gmail.com 

Anyakönyvi hírek: 

Megkereszteltük 2017. július másodikán Korsós László és Antal 

Viktória első gyermekét: Gábor Lászlót. 

Aranymenyegző: Juhász Gábor és Juhász Gáborné Nagy Zsuzsanna 

kérték Isten áldását életükre 50. házassági évfordulójuk alkalmá-

ból 

Konfirmációs fogadalmat tettek: Dálnoki Dávid,  Kolár Tekla, Mak-

szin Szilárd, Mári Konrád,  

Búcsúztunk a Boldog Feltámadás Reménysége Alatt: Szabó Sán-

dor testvérünktől, aki a Csaba utcában lakott és 77 éves korában 

hunyt el. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak. 

Benczéné Kircsi Katalin (pótpresbiter-jelölt) 

 

 Budapesten születtem, 1967-ben, ebben az évben ke-

resztelek a hajdúszoboszlói Református templomban. Csa-

ládommal Pilisen élek, itt dolgozom a Gyermekotthonban 

gyógypedagógusként. 

Pilisen konfirmáltam, 2011-ben. 

 Bátor fiamat, 2005-ben kereszteltük a pilisi reformá-

tus templomban. A Baba-mama körben megismertem Mor-

váné Cserna Anettet. Az ő munkáját  segítettem az óvodai 

hitoktatásban. Azóta is segítek gyermekprogramok szerve-

zésében, levezetésében, a Bárka alkalmaiban szolgálok. 

 

Orbán Zsolt (pótpresbiter-jelölt) 

 

 Az erdélyi Szászrégenben, 1973, január 30-án szü-

lettem. Református szülők gyerekeként nevelkedtem, így 

korán megismerkedtem a református  hittel, a keresztény 

életformával.  A kétezres évek elején kerültem az anya-

országba, előbb a fővárosba, ahol egy református misszió-

ban gyakorolhattam a hitemet, majd pár évvel később már 

a Pilisi Református Gyülekezetet erősítettem. Örömmel és 

alázattal fogadtam a gyülekezet felkérését, hiszem azt, 

hogy Isten akarata is ez. Igyekszem a legjobb tudásom sze-

rint a gyülekezet érdekeit képviselni.  

Áldás, békességgel. 


