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Püspök
Steinbach József

„Utánam jön, aki erősebb nálam.” (Márk 1,7) Utánam jön, aki erősebb nálam!
Ez szolgálatunk szívverése: Jézus Krisztus, aki a legerősebb, megáldja a mi erőtlen
szolgálatunkat. Ő, az Úr az, aki a Szentlélek pecsétjét ráteszi majd töredékes
szolgálatunkra és életünkre, hogy áldássá legyünk. A mi munkánk nem hiábavaló az
Úrban! (1Korinthus 15,58)
Mindenekelőtt, hálásan köszönöm a Dunántúli Református Egyházkerületnek, a
dunántúli reformátusság nagy családjának, az előző két ciklusban irántunk és
személyesen irántam tanúsított bizalmát. Minden közvetlen szolgatársam és
munkatársam nevében is köszönöm. Köszönöm a jelölő egyházmegyei közgyűlések
bizalmát is. A tizenkét esztendőért kimondhatatlanul hálás vagyok az Úrnak; bízva a
harmadik ciklus lehetőségében, hiszen sok feladatunk van még, folyamatban lévők,
újak. A gyülekezetek döntését mindenben alázattal és Isten akarataként fogadom el.
Mit tettünk eddig? Herenden, 2020. szeptember 3-án tartottuk a cikluszáró
egyházkerületi közgyűlésünket. Erre az alkalomra megjelent egy háromszáz oldalas
cikluszáró püspöki jelentés, amely olvasható a www.refdunantul.hu oldalon. Itt
részletesen bemutatom azokat a területeket, ahol örömmel és igyekezve
szolgáltunk, mint akik – az Úr kegyelméből – szeretnék építeni a dunántúli
reformátusság nagy családjában az Isten országát. Ebben a jelentésben további
feladatainkra is részletesen kitérek, itt csak vázlatosan tudom érinteni ezeket.
Melyek a további feladataink? Megtartani és erősíteni a közösséget, a
dunántúli református identitást, az egységet és családiasságot, megtartani a pásztori
lelkületet. * Tevékenyen reagálni a körülöttünk tapasztalható változásokra, de hinni,
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hogy az Úr megőrzi népét. * Átgondolni, milyen hatékonyabb módon segíthetünk a
sorvadó gyülekezeteinken, anyagilag megbecsülve, lelkesítve, támogatva az itt
szolgáló lelkipásztorainkat, buzdítva minden itt élő, hűséges gyülekezeti tagunkat. *
Még jobban erősíteni a stabil gyülekezeteinket és a nagyvárosi gyülekezetek
szolgálatait, felfedezve a nyugati mobilizációs irány missziós lehetőségeit. *
Megtalálni az útját annak, miként lehetnek áldottabbak és eredményesebbek a
missziói programjaink; miként találhatjuk meg az alkalmas embert az alkalmas
helyre. * Belátni, hogy ne húzzuk folyamatosan a „fogyunk” vészharangot, amire sok
tekintetben az adatok sem adnak okot * Segíteni a feszültségek oldását, a
konfliktusok

megoldását,

az

együttes

szolgálat

örömét,

egy-egy

adott

gyülekezetben. * Buzdítani a lelkészeket az odaadó szolgálatra, még jobban
segíteni őket, anyagilag és lelkileg is. * Nehéz ügyekben bíróságaink
döntéshozatalának gyorsítása fontos lenne, a törvényes keretek között. *
Átgondolni, mit tehetünk az iskolai hitoktatás mellett a gyülekezeti hitoktatás
erősítéséért. * Fontos az egyházfinanszírozás újragondolása; a beruházások
forráshiányának megoldása; miközben a külső támogatások nem csökkenthetik a
gyülekezeti adakozó kedvet. * Fontos az intézmények és fenntartók; intézmények,
gyülekezetek, lelkészek szolgálati harmóniájának megtalálása; az estleg még
átvételre felkínált intézményekkel kapcsolatos felelős döntéshozatal, a hosszútávú,
felelős tervezés, legfelsőbb szintű garanciák kiépítése. * Fontos az erős
egyházmegyékhez erősebb helyi felelősséget rendelni. * Kikerülhetetlen az ifjúsági
munka megerősítése; a következő generáció megszólítása, gyülekezetekbe való
beépítése. * Előadói rendszer újragondolása. * Nélkülözhetetlen a megnövekedett
feladatok miatt szakemberek beállítása, kisebb osztályok létrehozása a főbb
területeken; a nem lelkészi jellegű testvéreink szakmaiságának bekapcsolása; az
egyes területen elhívott és szakértő lelkészek bevonása a szolgálatba. * Folytatni kell
a korábban működő és áldássá lett szolgálati területeket, még akkor is, ha a
szolgálati arányokat külső meghatározók folyamatosan átalakítják. * Biztosítani kell
továbbra is a precíz ügyintézési rendszert, adminisztrációt. * Épületállományunk
átgondolása is nélkülözhetetlen. * Imádkoznunk kell társadalmi presztízsünk hiteles
növekedéséért; a hit, a lelkiség, az evangéliumi lényeg növekedéséért,
megbecsülve a hatékony módszereket, de minden tekintetben, túllépve a
menedzser és technokrata egyházszemléleten.

Szakmai önéletrajz
Steinbach József (Veszprém, 1964. június 21. –[1]). Jelenleg a Magyarországi
Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke. Ezt a
tisztségét 2009 óta tölti be.
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Püspök
Iskolai végzettségei:
Református Theológiai Akadémia Budapest, református lelkészi oklevél (1991) *
Károli

Gáspár

Református

Egyetem –

Hittudományi

Kar,

középiskolai református vallástanári diploma (1999) * Veszprémi Egyetem (Pannon
Egyetem) – Bölcsészettudományi Kar, antropológia-etika-társadalomismereti szak;
etika, ember és társadalomismeret szakos tanári diploma (2008) * Károli Gáspár
Református Egyetem – Hittudományi Kar, Doktori Iskola (2012) * Károli Gáspár
Református Egyetem – Doktori cím, Dr. h.c. (2019)
Szolgálati helyek és területek:
Balatonalmádi –
Szolgálati

Balatonfűzfői Református Társegyházközség

tisztségek:

(1990-óta).

Egyházmegyei missziói előadó

2000), egyházmegyei tanácsos

(1996-tól), egyházkerületi tanácsos

*

(1996(1998-tól),

egyházmegyei lelkészi jegyző (2002-től), egyházmegyei lelkészi főjegyző (2007-től).
* Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője (püspök-helyettes, 2007–
2008).

*

Dunántúli

Református

Egyházkerület püspöke 2009-óta.

*

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke 2012-től.
Tudományos munkássága:
Óraadó tanár, kutató - Pápai Református Teológiai Akadémia, Gyakorlati
Teológiai Tanszék, homiletika oktatása (1999-től). * Évente előadások a Károli
Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, a hatodévesek szemináriumán. *
Rendszeresen előadások a Doktorok Kollégiuma Gyakorlati Teológiai szekciójában.
* Számos egyházvezetői előadás, konferencia, megszólalás, médiaszereplés
szakmai

szolgálati

naplóban

vezetetten.

*

Rendszeres

publikációk teológiai szaklapokban, és számos felületen, adatbázisban rögzítetten.
* Kötetei: igehirdetések, bibliameditációk, fotómeditációk, novellaszilánkok,
homiletikai

tanulmányok,

püspöki

Egyházkerület kiadásában megjelent

jelentések.
számos

A
kötet

Dunántúli

Református

szerzője,

szerkesztője,

társszerkesztője. * Reformátusok Lapjában – Ige mellett rovat vezetése – 2009
elejétől.
Kitüntetések, elismerések, díjak:
Balatonfűzfő díszpolgára (2010. augusztus 20.) * „Balatonalmádi Városért”
Érdemrend (2014. augusztus 20.) * Magyar Érdemrend középkeresztje (2018.
március 15.) * „Balatonfűzfőért” Érdemrend (2020. augusztus 20.)
Pápa–Balatonalmádi, 2020. szeptember 24.
Steinbach József
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Főgondnok
Gyimóthy Géza
Alulírott, Gyimóthy Géza 1952 március 12-én
Tatán

születtem.

Naszályon

nőttem

fel
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testvéremmel, édesapám református lelkészként
haláláig,

1977-ig

hűségesen

szolgálta

édesanyámmal együtt a naszályi gyülekezetet.
1970-ben Tatán érettségiztem, 1 év katonaság
után

a

Gödöllői

Agrártudományi

Egyetemen tanultam, 1976-ban végeztem. 15
évet

szövetkezetben

vezetőként; az

1980-as

dolgoztam
évek

végén

ágazat
aktívan

bekapcsolódtam a rendszerváltásért zajló küzdelembe, részt vettem a Lakitelki
Találkozón, majd a Független Kisgazdapárt városi, majd megyei végül országos
tisztségviselője, 1994-2002 között országgyűlési képviselője voltam. Visszavonulva
a politikától, 2002-2013-ig Herceghalomban az Állattenyésztési Kutatóintézetben
dolgoztam, azóta nyugdíjas vagyok. 1984-ben választottak meg tatai presbiternek,
azóta folyamatosan szolgálok a gyülekezetben. 1990-ben a tatai egyházmegye
főjegyzőjének, melyet 3 cikluson át szolgáltam, majd 2008-ban az egyházmegye
gondnokának,

2014-ben

újraválasztottak.

Egyházkerületünk Tanács

és

Közgyűlésein 1990 óta részt veszek, hálát adok a Megváltó Urunknak, hogy sok
hűséges tanítványától tanulhattam. 1978-ban házasodtam, feleségem Nagy
Julianna

védőnő,

aki

hűségesen több

mint

40

évet

szolgált

Bajon,

nyugdíjazásáig. Életünket, közös szolgálatunkat az Úr Jézus 3 gyermekkel és 6
unokával áldotta meg, gyermekeink és házastársaik hűséges reformátusok, és
elfogadták életük Megváltójának Úr Jézust.
Szeretett Testvéreim az Úrban! Püspök Úr a cikluszáró püspöki jelentésében a tatai
egyházmegyét nevezte meg a legerősebb egyházmegyének. Megválasztásom
esetén Isten segítségével a 30 évi aktív egyházmegyei szolgálatom tapasztalatait
szeretném átadni a többi egyházmegyének is. Imádkozva és Dolgozva
Mindkettőre nagy szükség van, de ha felcseréljük a sorrendet a nagy hajtásban, baj
van! A 30 év alatt különböző vérmérsékletű szolgatársakkal dolgozhattam együtt,
de gondjainkat imádságban az Úr Jézus előtt letéve, erőt kaptunk a megoldásra.
Véleményem szerint a világi tisztségviselőnek is elsősorban lelki vezetőnek kell
lennie, személyes életével, hitével hirdetni Megváltó Jézusunk örömüzenetét: " mert
én élek, és ti is élni fogtok" (Ján14,19). Legfontosabb feladatomnak Dunántúl kis
gyülekezetei sorvadásának megállítását tartanám. Nagyon fontos a megelőzés! Sok
gondnok, hűséges presbiter magára marad egy kis gyülekezet nagy gondjaival;
segíteni kell őket, hogy hűséges szolgatársaikat, utódaikat megtalálják. Ahol a

Főgondnok
lelkész mellett a gondnok, a presbiter, vagy egy-két gyülekezeti tag rendszeresen
összejön imádkozni, az egyházközség gondjait, örömeit felvállalja, ott van Remény!
Az egyházkerület, egyházmegyék vezetőinek ehhez kell minden lelki, anyagi
segítséget megadni! Intézményeink bővülésével sokan igénybe veszik az egyházi
szolgáltatásokat,

de

élő

hitre,

rendszeres,

folyamatos

kapcsolattartásra

gyülekezeteinkkel kevesen vállalkoznak. Miért? Mert Úr Jézus szolgája lenni, az
életfogytig tartó boldog büntetés. Törekedni kellene, hogy temetés, keresztelő,
konfirmáció, házasságkötés után jusson idő a lelkipásztornak az érintett családok
meglátogatására;

ezeknek

a

találkozóknak

a

megszervezésében

sokat

segíthetnének a gondnokok, presbiterek. A rossz hírek pár nap alatt végig söpörnek
az egész Dunántúlon; törekedjünk arra, hogy a jó hírek, jó módszerek is eljussanak
mindenhová és kövessük őket! Fiatalon kezdtem az egyházi szolgálatot, hálával
gondolok azokra, akikkel együtt szolgálhattam. Talán nem volt hiábavaló hűségünk,
kitartásunk amit az Úr Istentől kaptunk és ígérete szerint kapunk. Erről a
kegyelemről,

irgalomról

szól

szép

énekünk:

Nagy

irgalmú

Úr

Isten,

kíméljed szolgádat; Ne hagyj végleg elvesznem, bár áll minden vádad; Semmi más
nem lehet, bűneim váltsága, csak Fiad halála. Ebben a hitben és reménységben, az
Úr akaratát elfogadva kérem Isten áldását mindnyájunk életére, szeretettel:
Gyimóthy Géza
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Dr. Nemes Pál
"A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes
lelkületűek: az Úrnak szolgáltok." (Róm. 12.11)
1969. szeptember 20-án születtem Kaposváron,
református

szülők

gyermekeként.

Édesapám

somogyjádi református családból származik, aki
maga is presbiteri tisztséget töltött be a Kaposvári
Református

Egyházközségben

Bellai

Zoltán

Nagytiszteletű Úr megválasztását követően.
Édesanyám
családban,

Balatonkilitin
jelenleg

is

született
presbiter

református
a

Kaposvári

Református Egyházközségben. Nagyapám Dr. Nagy István több mint negyven évig
szolgált

református

lelkészként

Balatonkilitin,

szolgálata

alatt

vált

önálló

egyházközséggé Siófok.
A pécsi jogi egyetem elvégzése után 1996-ban költöztem Nagykanizsára.
1996. június 29-én a nagykanizsai református templomban kötöttem házasságot Dr.
Nagy Gabriellával, aki jelenleg is életem társa és 2000-ben született Gábor, valamint
2002-ben született Benjámin nevű gyermekem édesanyja.
1997.-óta ügyvédként dolgozom Nagykanizsán.
2000-től néhai Nt. Balogh Tibor Esperes Úr felkérése alapján vállaltam el
Nagykanizsai Református Egyházközségben a presbiteri tisztséget, majd 2007-től a
gyülekezet egyik gondnokának választottak.
2013 január 1-től Nt. Hella Ferenc Lelkipásztor Úr mellett a Nagykanizsai Református
Egyházközség főgondnoki tisztét töltöm be.
2003-tól egyházmegyénkben a Somogyi Református Egyházmegyében is vállaltam
feladatokat.
2003 és 2008 között egyházmegyei bíró tisztséget töltöttem be, majd 2009.-től
2014. december 31.-ig egyházmegyei tanács, valamint az egyházkerületi tanács
tagja voltam, továbbá egyházkerületi bírói tisztséget is elláttam.
2015. január 1-től Somogyi Református Egyházmegye gondnokának választottak
meg.
Az egyházi szolgálataimat hitemnek és lelkiismeretemnek megfelelően legjobb
tudásom szerint „a buzgóságban nem lankadva” láttam el. Hiszem, hogy az egyház
a hívők szolgáló közössége.
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Presbiterré választásomat követően rendszeresen részt vettem az egyházkerületi
gondnoki konferenciákon, melyeken az évek során megismerkedtem a kerületünk
egyházközségeinek eredményeivel gondjaival és gondnoktársaimmal barátságokat
kötöttem.
A Somogyi Református Egyházmegye gondnokaként megtapasztaltam a városi és
kis falusi gyülekezeteket egyaránt magába foglaló iskolafenntartó egyházmegye
irányításának minden örömét és nehézségét.
Az egyházkerületi főgondnoki tisztségre történő jelölés elfogadásakor számomra
nagy motivációt jelent, hogy megválasztásom esetén Főtiszteletű Steinbach József
Püspök Úrral szolgálhatok együtt, úgy érzem gyülekezeti és egyházmegyei
gondnokként,

valamint

jogászként

szerzett

tapasztalataimat

kamatoztatva

eredményesen tudnánk együtt dolgozni és haladni a jelenlegi kerületi vezetés által
megkezdett úton.
Hiszem, hogy egyházközségi, egyházmegyei, vagy egyházkerületi vezetés csak
akkor lehet eredményes, ha vezetők megosztják a feladataikat és mindig a közös
célt szem előtt tartva munkálkodnak. Szeretném, ha szolgálatommal elő tudnám
segíteni a püspöki hivatal mindennapi gördülékeny működését. Szeretném, ha 21.
század informatikai lehetőségeit kerületi szinten is minél jobban kihasználnánk.
Jogászként sajnos azt tapasztalom, hogy egyháztagjaink lelkészeink nehezen
igazodnak el egyházi törvényeink előírásai között, és ehhez sajnos a törvények nem
mindig egyértelmű szövegezése is hozzájárul. Fontosnak tartanám, ha legalább
egyházkerületi szinten egységesen tudnánk értelmezni a jogszabályokat, hisz egy
egyértelmű szabályozási környezetben kevesebb konfliktus képződik, és a kialakult
vitákba is könnyebben lehet dönteni.
„Boldogok mindazok, akik Őt szolgálják.” (Ézs. 30:18)
Dr. Nemes Pál
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