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Elnöksége

Eln.1/2021

Körlevél a Tatai Református Egyházmegye 
Lelkipásztoraihoz és Gyülekezeteihez

Nagytiszteletű Lelkipásztor Testvérünk, Nagytiszteletű Presbitérium,
Kedves Testvéreink a Krisztusban!

 A Tatai Református Egyházmegye újonnan választott Elnökségeként úgy 
érezzük, illő és fontos, hogy levelünkkel megkeressük az Egyházmegye 
gyülekezeteit. 
 Mindenekelőtt azért, mert a járványügyi biztonsági intézkedések szigorúan 
korlátozzák a személyes találkozások lehetőségeit, és úgy tűnik, ez a 
közeljövőben is így marad. Sajnos, nem tarthattunk nyilvános, személyes 
beiktatási és alakuló közgyűlést sem. (Reménységünk szerint az ünnepi alkalmat
a jövőben pótolni tudjuk.) Így nem tudtunk személyesen találkozni az 
Egyházmegye közösségével. Engedjék meg, hogy e sorok által köszönjük meg 
Testvéreink bizalmát, amellyel Egyházmegyénk élére állítottak minket. 
 Köszönetet mondunk továbbá minden lelkipásztor, gondnok, presbiter, és 
minden gyülekezeti tag imádságáért, hűséges szolgálatáért, amellyel e sok 
tekintetben  ismeretlen helyzetben egyházunk sorsát szívükön viselik. A 
beszűkült életlehetőségek között is örvendezve láttuk, milyen áldott szolgálati 
lehetőségeket adott Istenünk szinte mindenütt.
 Bizonyára mindannyian tudják, hogy eddig az esztendő elején került sor az 
egyházlátogatásokra. Ezek nemcsak ellenőrzések voltak, hanem elsősorban 
annak az alkalmai, hogy megéljük az egyház egységét. A látogató bizottságok 
elhozták saját gyülekezeteik és az Egyházmegye közösségét, megjelenítették 
ennek odafigyelő törődését és szeretetét minden egyes gyülekezet felé. Sajnos, 
ezek a találkozások is elmaradnak. Egyházmegyénk Lelkészi Kara éppen az 
egymás iránti felelősség jegyében, február 1-én tartott értekezletén úgy döntött, 
hogy az egyházlátogatás megszokott rendjét felfüggeszti. Az évenként -így 
ebben az évben is- beküldendő jelentések adatszerűen bemutatják a 
gyülekezetek életét, de természetesen nem pótolhatják a közösen megélt 
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alkalmakat. Ugyanakkor elhatároztuk, hogy minden gyülekezet készítsen egy 
szöveges jelentést arról, hogy a 2020. esztendőben hogyan élte meg a járvány 
miatti korlátozásokat, miként tudta teljesíteni küldetését, mit tapasztalt a 
gyülekezeti élet terén. Külön kérjük azt is, hogy térjenek ki a gyülekezet anyagi 
állapotára is: mennyiben volt más, mint a korábbi években, milyen negatív, de 
egyben akár milyen pozitív jelenségekkel találkoztak, biztosított-e a zavartalan 
működés stb.
 Egyházmegyénk életének másik meghatározó jellemzője a konferenciák sora. A
járványhelyzet alakulása, a lakosság átoltottságának lassú növekedése arra 
indított minket, hogy a tavaszi egyházmegyei konferenciákat sem szervezzük 
meg. Amennyiben a helyzet úgy alakul, az őszi hónapokban igyekszünk pótolni,
amit lehet. 
 Miközben türelemre, óvatosságra, felelősségteljes gondolkodásra kérünk 
minden Testvérünket, hangsúlyozzuk: ebben a helyzetben is együtt és egyek 
vagyunk az Úr hatalmas kezében. Ne feledkezzünk meg az imádság ajándékáról 
és szolgálatáról. Nemcsak megmaradásra, de életre és megújulásra hívunk 
mindenkit az ige szavával: „Légy erős, szedjük össze az erőnket népünkért és 
Istenünk városaiért! Az ÚR pedig tegye azt, amit jónak lát!”(II.Sám. 10, 12)
 Egyházmegyénk minden gyülekezetére, minden tisztségviselőre, minden 
kedves testvérünkre Isten gazdag áldását és Lelkének vigasztalását kérjük.

Ács-Esztergom, 2021. február 3

 Testvéri szeretettel és szolgatársi tisztelettel:

         Gerecsei Zsolt                                                    dr. Balogh Zoltán
              esperes                                                      egyházmegyei gondnok
                  sk.                                                                          sk.
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