
Presbiteri napok 

2017 év végéig a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben esedékes a presbitériumi 

tisztújítás lezajlott, mivel a 2012. január 1-től tisztségbe lépett presbiterek 6 éves mandátuma az év 

végével lejárt. A Nyíregyháza Városi Református Egyházközségben 37 fős presbitériumot választott a 

gyülekezet, az újonnan megválasztott testület 2018. január 1-jén kezdte meg működését.  

A 37 fős presbitériumnak 16 olyan új tagja lett, akik korábban nem láttak el presbiteri feladatokat. 

Ahhoz, hogy a gyülekezetben végzendő presbiteri feladatok mindenki előtt ismertek legyenek, 

valamint a presbiterek egymást is jobban megismerjék elengedhetetlennek tartottunk egy intenzív 

együttlétet, mely alkalom a fentiek megvalósításához. Ennek adott keretet a Berekfürdőn 2018. 

február 16-18. között Presbiteri Napok címmel megtartott együttlét. 

Az elhangzott előadások alkalmával bemutatásra került gyülekezetünk élete. Részletesen 

megismerhették a presbiterek az egyházközség felépítését, szervezetét, az egyházközségben 

rendszeresen megtartott hitéleti alkalmakat, az egyházközség által működtetett intézményeket, a 

következő ciklusra tervezett feladatokat. 

(szolgálati területek ppt.) 

Nem csak a hitéleti alkalmakat, az intézményeket kellett részleteiben megismerni, hanem a jelentős 

számú új presbiter miatt egymást is jobban ismernünk kell, hogy eredményesen dolgozhassunk 

együtt. 

Az „idősebb presbiterek” röviden összefoglalták az életükkel, családjukkal, egyháztagságukkal 

kapcsolatos információjukat, ismertették hogyan kerültek ebbe a tisztségbe, beszámoltak korábbi 

feladataikról, amit kisebb csoportokban tovább részleteztek, elemeztek a csoport tagjaival.  

Mindenki előtt ismertté vált, hogy melyek azok a területek, ahol a presbiterek szolgálatásra számít az 

egyházközség, számítanak a lelkészeink. 

A következő előadás arra volt hivatott, hogy tisztázza, hogy milyen a presbiter kapcsolata 

- Istennel, 
- Családjával, 
- Lelkipásztorával, 
- Egyházkormányzatával, 
- Egyháza szolgálatával, 
- A világgal. 

(a jól forgolódó presbiter ppt) 

Az elhangzottakat kiscsoportos foglalkozások keretében dolgoztuk tovább lelkészeink vezetése 

mellett. 

A református egyház által fenntartott berekfürdői Megbékélés Háza ideális helyszinnek bizonyult. A 

mellet, hogy a résztvevők elszállásolása, ellátása kiváló szinten megoldható, rendelkezésre álltak a 

nagy közösség és a kiscsoportos foglalkozások megtartásához szükséges feltételek is (elhelyezés, 

technika – hangosítás, vetítési lehetőségek). 

 


