
Egyházmegyei presbiteri konferencia 
 

   2019. 04. 06-án egyházmegyei presbiteri konferencián vettünk részt. A találkozó házigazdája a 
Nagydorogi Református Gyülekezet volt. Témája: Egyházmegyénk jelene és jövője. 
   A házigazda gyülekezet nevében Surányiné Réti Katalin lelkipásztor köszöntötte a megjelent 96 
résztvevőt. Áhítatában a Jn 11:17—27 igeverseket idézte, amelyek Lázár feltámasztásáról szólnak. Az 
igei rész aktuális mondanivalója: ahol Jézus van, élet van. 
Marco de Leeuw van Weenen megyei missziói munkatárs vezette be az alkalmat: Azt kell nézni, hogy 
honnan jöttünk akkor tudjuk látni a célt. Ma a 10 évvel ezelőtti helyzethez hasonlítjuk magunkat. 
   A Tolnai Református Egyházmegye 10 évvel ezelőtti helyzetét, valamint az eltelt időszak változásait 
Rácz József esperes úr foglalta össze. 10 évvel ezelőtt a 31 gyülekezetet 26 lelkész vezette, akik közül 
8 aktív nyugdíjasként szolgált. A gyülekezetek és lelkészek száma nem változott, viszont a lelkészek 
közül senki sem nyugdíjasként dolgozik. A gyülekezetek közül 26 támogatásra szoruló (missziói) 
gyülekezet, ez nagyon rossz arány. Jellemző a népesség, és ezzel együtt sajnos a gyülekezeti tagok 
fogyása is (oka lehet a paraszti réteg megszűnése). Elkezdtük temetni a népegyházat. (Népegyház: ahol 
több a hagyomány, mint Isten igéje). 10 évvel ezelőtt az egyházmegye vezetésére a kézi vezérlés volt 
jellemző. Tervek nem voltak. Nem volt rendezett levelezés, adatnyilvántartás, iratok, nem volt 
számítógépes nyilvántartás. 
   Az eltelt 10 évben lettek gyermek istentiszteletek, konfirmandus találkozók, lelkész találkozók. Jöttek 
új gyülekezeti tagok, lettek presbiterek olyan emberek közül is, akik 10 éve még templomba sem jártak. 
Cél lett az átláthatóság, a lelkészek közötti bizalom. Alakultak kiskörök (lelkészi, gyülekezeti), 
amelyekből kinőtt a gyermekmunka. Missziói tervek készülnek, kiértékeléssel. Cél: Az építkezések 
mellett a lelki munkát nem hanyagolhatjuk el, sőt, ez az első. 
   Marco de Leeuw van Weenen megyei missziói munkatárs szerint van jó hír is: kis tüzek jelennek meg 
több helyen a megyében (Pl. szekszárdi evangelizáción 50 csatlakozni szándékozó, Dombóvári 
felekezetközti együttműködés, stb.). Cél: ezeknek a tüzeknek az összeérése. 
   Az elhangzottakat csoportokban beszéltük meg. A megbeszélés témái: nehézségek – lehetőségek. A 
délutáni előadónk, Lenkey István, a továbblépésről, a jövő lehetőségeiről tartott előadást. A 
gyülekezetek fogyásának megállítására, gazdasági helyzetének javítására történt eddigi megoldási 
kísérletek siralmas eredménnyel zárultak. Más megoldásra van szükség. Elsősorban imádságra: „Uram, 
újítsd meg egyházadat, és újító munkádat kezd el rajtam”. Mást nem tudok megváltoztatni, csak 
magamat. Kérdés, mi presbiterek akarunk-e megújulást. Az fog történni, amit akarunk. Az egyház jövője 
nem szervezeti, vagy finanszírozási kérdés, hanem akarati, Isten szereteti, életszentségi kérdés. Az 
előadást csoportfoglalkozás követte, amelynek legfontosabb része az imaközösség volt. 
   A csoportokban megbeszélteket közösen meghallgatott beszámolók követték. A csoportok egy-egy 
tagja összefoglalta a beszélgetésen elhangzottakat.  
   Megítélésem szerint a délutáni beszámolók hangulata észrevehetően bizakodóbb volt a délelőttieknél. 
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