
Presbiteri Konferencia 
   A tavalyi év utolsó presbiteri konferenciáján egybegyűlteket (körülbelül 100 fő) 
Marco de Leeuw van Weenen a Tolnai Református Egyházmegye missziói 
munkatársa köszöntötte, aki egyben a „házigazda” szerepét is betöltötte. 
   A megnyitó után Fekete Zoltán bátaszéki lelkipásztor tartott áhítatot. A kezdő 
imádság után „Az Úr Isten nékem fényesség” kezdetű erdélyi népdalzsoltárt énekeltük 
zenekari kísérettel.  

   Az elhangzó ige a János féle evangélium 8. fejezetének 37-42. verse volt. A lelkész úr egy gondolata 
maradt meg nagyon. Lehetünk bárki utódja, leszármazottja, akár Ábrahámé is, a fizikai örökség nem 
sokat számít, az csak egy állapot, a lelki örökséget kell tovább vinni, annak van igazi értéke. Az ige 
magyarázata után az áhítatot imádsággal és az „Ó, Sion, ébredj” énekünkkel zártuk. 
   Főelőadónk nagytiszteletű Ablonczy Zsolt, nyugalmazott lelkipásztor, a Magyar Református Missziói 
Szövetség elnöke volt, aki a missziói szemlélet és a missziói gyakorlat témában osztotta meg velünk 
gondolatait és tapasztalatait. Az előadás első felében a MRE missziójának történeti áttekintését 
hallgathattuk meg, kezdve az 1936-os Missziói törvény eredményeivel, majd, hogy miként hatott erre 
az 1952.03.01-én életbe lépett Missziói Szabályrendelet, melynek ki nem mondott célja az egyház 
zsugorítása, bokrosítása volt. A 1990-es évek politikai berendezkedésének változása hozta meg a 
lehetőséget az új Missziói törvény megalkotására, melynek megfogalmazása és elfogadása „házon 
belül” is ütközött némi nehézségbe, de 1995-től érvényben van. A törvényt itt a névvel ellentétben 
annyiban kell másként érteni, hogy nem a korlátozás a célja, hanem inkább a védelem. A missziói munka 
fontosságát vizsgálva, 2000-ben a Magyar Református Egyház életében a jövőben várható tendenciákat 
valahogy így fogalmazták meg: 15 év múlva feleződik a létszám az Istentiszteleteken, ha nincs gyermek 
és ifjúsági szolgálat, akkor az a gyülekezet elszórványosodik. Gyülekezeti élet inkább ott lesz, ahol 
fiatalok is vannak. 
   Az előadás második felében nagytiszteletű úr a mai missziós gyakorlatokra, lehetőségekre igyekezett 
rávilágítani a fent nevezett törvény segítségével. Megkülönböztetünk: gyülekezeti missziót (akik 
hallottak Krisztusról, de még nem fogadták be a Krisztust), belmissziót (akik az egyháztól 
elidegenedtek, illetve elszakadtak), külmissziót (akik még soha nem hallottak a Krisztusban minden 
ember számára megjelent üdvözítő kegyelemről). Ezek egy részének kibontása és magyarázata kapott 
még helyet. Elhangzott az is, hogy természetesen az evangelizáció során mással is lehet próbálkozni, de 
a célt mindig szem előtt kell tartani. Az előadáson idő szűkében olyan konkrét példák nem hangzottak 
el, melyeket használni tudnánk, de úgy gondolom, ez inkább arról szólt, hogy az egyes gyülekezetekben 
miket is kellene felelősen megfontolni a missziót illetően. A mi esetünkben, gyülekezetünk Missziós 
Munkaterve elismerést váltott ki a megye lelkészeinél és vezetőségénél, negatív észrevételt eddig még 
nem kaptunk. 
   Az előadás után ebéd következett, majd az ebéd után kiscsoportos beszélgetés keretében 
lehetett átbeszélni az elhangzottakat, illetve megosztani a gyülekezetek tapasztalatait.  
 
              Pap Norbert 


