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„Krisztus meghalt a mi b!neinkért, az Írások szerint. 
Eltemették, és ugyancsak az Írások szerint feltámadt 
a harmadik napon, és megjelent…” (1Kor 15,3–5) 
 
Húsvét ünnepén a mai napi újszövetségi 
Igével köszöntöm a Testvéreket! Ebb!l az 
Igéb!l kiindulva egy rövid beszámolót 
szeretnék adni az elmúlt három hónapról, 
amelynek tapasztalatai az el!ttünk álló hat 
év feladatait is meghatározzák. 
 

Találkozások a feltámadott 
Jézus Krisztussal 

 
Többször prédikáltam már err!l az Igér!l, 
tanulmányoztam a homiletikumát, hivata-
los szaklapunkba, a „Református Egyház-
ba” részletes tanulmányt írtam err!l az 
Igeszakaszról. Itt és most egy tagmondat 
lett fontossá: „…és megjelent…”. Pál egy 
korabeli hitvallást idéz, amely kihangsú-
lyozta azt a tényt, hogy a feltámadott Úr 
Jézus Krisztus sokaknak megjelent, hogy 
hitre segítse !ket. Az apostol 500 testvér-
r!l beszél, akik találkoztak a feltámadott 
Úrral.  

Felmerül a kérdés, hogy ma hogyan lehet találkozni a feltámadott Úrral? 
Nyilván Igéjére figyelve, a Sákramentumokkal élve, de úgy is, hogy találkozunk 
egymással, id!t áldozunk egymásra. Barth szerint minden ilyen !szinte, emberi és 
testvéri találkozás a Feltámadott Jézus Krisztusban történ! találkozás. A nagy 
teológus ezt részletesen kifejti az „Ember és embertárs” cím" munkájában. Most 
arról szeretnék beszámolni, hogy ezt a találkozást, hogy éltük meg az Egyházke-
rületben az elmúlt három hónapban. 

 

Találkozások egymással 
 
Ezek a találkozások az els! három hónapban több szinten történtek meg. De-
cemberben részt vettünk az egyházmegyék alakuló közgy!lésein Gy!rben, Komá-
romban, Polgárdiban, Szombathelyen és Kaposváron, és januárban Dégen (de-
cember 12., 13., 19., 20. január 17.). A találkozások más egyházkerületekkel kap-
csolatosan is testet öltöttek. Januárban részt vettünk a másik három egyházkerület 
alakuló közgy"lésén (Miskolc: január 24, Debrecen: január 27., Budapest: január 
28.), miközben készültünk a január 30-i Alakuló Közgy"lésünkre és Ünnepi Is-
tentiszteletünkre. Komáromban Fazekas László püspök úr és Fekete Vince f!-
gondnok úr beiktatásán voltunk jelen (február 14.). A Generális Konvent Elnök-
ségi Tanácsának berekfürd!i ülésén, a Kálvin év megnyitója után, a május 22-i, 
debreceni Alkotmányozó Zsinatra készített fel bennünket (március 18–19.). Err!l 
részletes tájékoztatást kapnak a gyülekezetek. A Református Missziói Központ 
vezet!ivel is történt 
egyeztet! megbeszé-
lés új székházukban 
(március 9.). Felme-
rült, hogy Dunántúlon 
nincs börtönlelkész és 
egyetemi lelkész, és 
más fontos területeken 
is vannak nyitott kér-
dések.  
Az ökumenikus ima-
héten ezek a talál-
kozások ismét széle-
sedtek Veszprémben, 
Gy!rben, Kaposvá-
ron, Esztergomban, 
Szombathelyen és 
Székes fehé rváro n 
( j a n u á r  1 8 – 2 5 . ) . 
Február 2-án megtör-
tént a Püspöki Hiva-
tal átadás-átvétele, 
amelyr!l a március 
25-i Egyházkerületi 
Tanácsülésen beszá-
moltunk. 

(Folytatás a  
3. oldalon) 
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(Folytatás az 1. oldalról) 
 

Esperes-gondnoki értekezleteken folytattuk a személyes találko-
zókat és megbeszéléseket (január 9., 16., február 12., március 
20.). Balatonfenyvesen az esperesekkel kétnapos együttlétet 
tartottunk (február 26–27.), ahol az el!ttünk álló hat év legfonto-
sabb feladatairól beszélgettünk. Megtörtént az egyházkerületben 
szolgáló gondnokokkal való találkozás a balatonfüredi gondnoki 
konferenciákon (március 2., 7., 9., 16., 20.). Megkezd!dtek a 
lelkészértekezletekkel történ! találkozások is (Kaposvár, március 
23.), várjuk a lelkészértekezletekre való meghívásokat. 

Az egyházkerület zsinati képvisel!ivel minden zsinati ülés 
el!tt szeretnénk találkozni és átbeszélni az el!ttünk álló felada-
tokat, az els! ilyen találkozóra már sor került (február 18.). 

Folyamatban van a Kerületben m"köd! Intézményekkel 
való találkozás. Megbeszélést folytattunk Dr. Vladár Gábor 
rektor úrral (február 19. és március 10.), a Pápai Református 
Gimnázium vezet!ivel, a „Tánc-Lánc” Alapfokú M"vészet-
oktatási Intézmény igazgató asszonyával, Müller Anitával, és 
már megszerveztük a találkozót a Tatai Református Gimnázi-
ummal és a Dadi Református Általános Iskolával, valamint a 
Hévizi #szikék Id!skorúak Otthonával, készülünk továbbá 
Csurgóra is. Találkoztunk Otthonaink vezet!ivel is, f!leg 
Balatonfüredre és Tótvázsonyra gondolok (február 17.). 

Március 25-én, az Egyházkerületi Tanácsülés elfogadta az 
új egyházkerületi költségvetést, valamint az egyházkerület 
intézményeinek költségvetését, tárgyalta a Pápai Református 
Kollégium Igazgató Tanácsának ügyét, az Alkotmányozó 
Zsinattal és a 2010-es REND-el kapcsolatos teend!ket. 

Nagy ajándéknak tartom, hogy Köntös László f!jegyz! 
úrral és Bellai Zoltán püspöki f!tanácsos úrral épít! módon 
tudunk együtt szolgálni a közös ügy érdekében. Ugyanezt 
mondhatom a nem lelkészi szolgatársaimról is: Dr. Huszár 
Pál f!gondnok úrral és Dr. Baráth István f!jegyz! úrral is 
gyümölcsöz! az együttmunkálkodás. F!gondnokunkat id!-
közben a zsinat világi elnökévé választották. Az Úr gazdag 
áldását kérjük szolgálataihoz. 
 

A találkozások áldásai 
 

A fenti találkozások célja: személyes találkozás és beszélgetés 
közös dolgainkról, önreflexió és el!retekintés, a feladatok szám-
bavétele. Az eddigi találkozók alapján az alábbi  feladatok állnak 
el!ttünk. Engedjék meg, hogy ezekr!l most csak t!mondatok-
ban, szinte felsorolásszer"en számoljak be, bízva abban, hogy 
lesz majd lehet!ségünk ezekr!l b!vebben is beszámolni. 

Ezeket a SZEMÉLYES TALÁLKOZÓKAT továbbra is foly-
tatni szeretnénk, egyfajta egyházkerületi pásztori munkát vé-
gezve. Évente kérjük a lelkészértekezleteken való részvétel 
lehet!ségét. Felajánlottuk, hogy minden hónap utolsó hétvégé-
jén szeretnénk meglátogatni egy gyülekezetet, vagy egy kiskört. 
Ez a Generális Vizitáció mellett inkább a kötetlen beszélgetés 
lehet!sége lenne egy áhitat után. Várjuk a meghívásokat. Fel-
merült az is, hogy nyaranta egy egyházmegyét lelátogatnánk. 
Ekkor inkább a lelkészekkel szeretnénk személyesen találkoz-
ni. Köntös László f!jegyz! úr már szervezi a református vál-
lalkozók, polgármesterek, orvosok találkozóját.  

A MISSZIÓ fontosságát többször hangsúlyoztuk már. A 
költségvetés 20%-át missziói célokra irányoztuk el!. Kidol-
gozás alatt van a missziói körzetek kialakítása, amely az élni 
akaró kis gyülekezetek megsegítését t"zte ki célul, valamint 
gondolkodunk egy kerület által támogatott, de önsegélyezésre 
épül! alap létrehozásáról azon szolgatársaink számára, akik-
nél gond van a lelkészi minimum-illetmény felvételével. 
Tudjuk, hogy mindez számos problémát vet fel, igyekszünk 

minél több szempontot figyelembe venni. A városi misszió 
kidolgozása, támogatása, az érintettek összehívása egyik 
legfontosabb és sürget! feladatunk. A kerületben nincs egye-
temi lelkész, börtönlelkész. Felmerült egy kerületi Missziói 
Intézet létrehozása, amely egyben az egyházkerület Család-
segít!, Mentálhigiénés centruma is lehetne. 

A missziói célját is szolgálná a készül! EGYHÁZKERÜ-
LETI HONLAP. A Tiszáninneni Egyházkerületben ez jól 
m"ködik. A velük megkötend! szerz!dés folyamatban van, 
és a felületet használva kialakíthatjuk a saját honlapunkat, 
amelyhez kapcsolódhatnak az egyházmegyei és gyülekezeti 
oldalak. Ezt mindannyian szerkeszthetjük, itt kommunikálha-
tunk egymással és tarthatjuk egymással a kapcsolatot. Az 
oldal rendszeres, naprakész gondozását szakemberre kell 
bízni. A Dunántúli Református Lapot egy magazin jelleg", 
gyülekezet-centrikus lappá szeretnénk formálni, amelyet 
els!sorban a gyülekezetek írnak, és természetesen eljut a 
gyülekezeti tagokhoz is. 

AZ ANYAGIAKKAL való gazdálkodásról Bellai Zoltán f!-
tanácsos úr a következ! számban beszámol. Egy részben új 
koncepcióra épül! költségvetés készült. Err!l adunk tájékozta-
tást e lap hasábjain is. Itt említem, hogy gyakran felmerültek a 
kerület „épületgazdálkodására” vonatkozó meglátások, javas-
latok. Ezek mentén is tájékozódunk. Ide tartozik az is, hogy 
kezdeményezni fogjuk Egyházunk vezet!inél a M"emlék 
Hivatallal való tárgyalást, miszerint egy m"emlék templom 
felújításnál legalább a templombels! felújítása esetében alakít-
hassunk ki egy mai viszonyoknak megfelel! térbeépítést, mert 
ha a 18. századot rekonstruáljuk óriási összegekért, akkor 
továbbra is egy kif"thetetlen és hatalmas teret kapunk, ami 
nem felel meg a mai kor gyülekezeti kihívásainak. 

INTÉZMÉNYEINKR#L: A Pápai Református Teológiai 
Akadémia a mi teológiánk, m"ködését, az ott folyó munkát 
fontosnak tartjuk, ugyanakkor bíztatjuk a gyülekezeteket, hogy 
rendszeresen és nyomatékkal tudatosítsák a gyülekezetekben 
és a fiatalokban a Teológiai Akadémiára való jelentkezés lehe-
t!ségét, fogadjanak, s!t kezdeményezzenek teológus napokat. 
Töltsük meg minél több dunántúli fiatallal az Intézményt. Az 
Intézmény stabilitása növelhet! lenne a feln!ttképzés, lelkész-
továbbképzés, laikusképzés ide telepített és kidolgozott formái-
nak megteremtésével. A Pápai Református Gimnáziumra nyo-
matékkal oda szeretnénk figyelni az elkövetkezend! hat évben, 
szükség lenne az épület megújítására, a fiú kollégium helyze-
tének megoldására. A „Tánc-Lánc” Alapfokú M"vészetoktatá-
si Intézménnyel középiskolai szinten való együttm"ködés 
mindkét intézmény jöv!jét biztosíthatná. Az Otthonaink közül 
Balatonfüred és Tótvázsony jobb kihasználhatóságával kapcso-
latban is folytatunk megbeszéléseket. 

AZ EGYHÁZMEGYÉK „MEGER#SÍTÉSE” folyamatban 
van. Ez a rendelkezésre álló összegek leosztásában ugyanúgy 
tükröz!dni kíván, mint abban, hogy minden ügyben kérjük a 
szolgálati út betartását. A problémás ügyek megoldásához 
kérjük az Úr bölcsességét és vezetését. Szeretnénk, ha csak a 
valóban szükséges ügyek jutnának el kerületi szintre, így a 
kerület vezetése a folyamatos ügyintézés és problémakezelés 
megkötözöttségéb!l felszabadulna épít!bb feladatokra. 

Igyekszünk Krisztus ügyét, szeretett Református Anya-
szentegyházunk és Egyházkerületünk ügyét alázattal, szere-
tettel, és T!le való bölcsességgel szolgálni. Kérem imádkoz-
zanak értünk, és keressük az alkalmat minél gyakrabban a 
személyes találkozásra, beszélgetésekre, épít! együttgondol-
kodásra és cselekvésre. A húsvéti napi Ige is erre bíztat ben-
nünket. ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! 

Steinbach József püspök 
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A Somogyi Református Egy-
házmegye és a Dunántúli 
Református Egyházkerület 
egész közösségét mélyen 
megrendítette a 2009. feb-
ruár 16-án érkezett  hír, 
hogy Balogh Tibor nagy-
kanizsai és galamboki lelki-
pásztor, az egyházmegye 
2008. december 31-ig volt 
esperese, rövid lefolyású, 
súlyos betegség után a szom-
bathelyi kórházban hazatért 
mennyei Urához. Temetése 
február 24-én volt  nagy 

részvét mellett a nagykanizsai templomból. A vigasztalás Igéjét 
Steinbach József püspök hirdette (II. Tim. 4:6–8. alapján), majd 
Bellai Zoltán kaposvári lelkipásztor, püspöki f!tanácsos emléke-
zett Balogh Tibor életútjára és szolgálatára, amelynek szerkesz-
tett változatát az alábbiakban közöljük. A sírnál Nagy Csaba 
esperes hirdette az Igét. Dr. Márkus Mihály tiszteletbeli püspök 
levélben fejezte ki részvétét. Az Egyházkerület nevében Köntös 
László lelkészi f!jegyz!, a nagykanizsai gyülekezet részér!l 
Balogh László presbiter, a városi önkormányzat képviseletében 
Marton István polgármester, a Somogy Megyei Önkormányzat 
nevében pedig L!rincz Sándor búcsúzott Balogh Tibortól. 
 
Balogh Tibor 1940. május 10-én született Celldömölkön. A nyugat-
dunántúli kisvárosban végezte általános iskolai és középiskolai 
tanulmányait, majd a Budapesti Református Theológiai Akadémián 
tanult, ahol 1964-ben kapott lelkészi oklevelet. Segédlelkészi éveit 
el!ször a Vas-Zalai Református Egyházmegyében, majd Somogyban 
töltötte. 1966-ban a Csökölyi Református Egyházközség választotta 
meg lelkipásztorának. A fehér gyászáról is ismert somogyi faluban 
1985-ig szolgált, eközben éveken át gondozta a helyben lakó lelki-
pásztor nélkül maradt szomszédos kisbajomi gyülekezetet is. 

1971 !szén kötött házasságot Nagy Mártával, házasságukból két 
gyermekük született: Tibor 1972-ben, Csilla pedig 1976-ban. Életé-
nek utolsó éveit bearanyozták unokái, Botond és Barbara, akikr!l 
mindig mérhetetlen szeretettel beszélt. 

A Nagykanizsai Református Egyházközség 1985-ben választotta 
lelkipásztorává. Anyagyülekezete mellett kezdett!l gondozta a Ga-
lamboki Református Egyházközséget, és a Nagykanizsa-környéki 
kiterjedt szórványterületet is. A Somogyi Református Egyházmegye 
2002-ben esperesévé választotta. Hatvannyolc somogyi gyülekezet 
tengernyi gondját-baját vette vállára. Hatéves szolgálata alatt h"ség-
gel és odaadással végezte munkáját, különös gondot fordítva arra, 
hogy Somogy els! iskolája, az egyházmegyei fenntartású csurgói 
Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és 
Kollégium mindennapjai biztonságban és békességben telhessenek. 

A most lezárult tisztújítás során már nem vállalt egyházmegyei 
tisztséget, nyugdíjba vonulását tervezte. A t!le megszokott határo-
zottsággal és körültekintéssel szervezte meg és vezette le az egy-
házmegye alakuló közgy"lését, majd január els! napjaiban átadta 
utódjának az esperesi hivatalt. 

Gyorsan elhatalmasodó betegsége els! jeleit a kívülállók a hiva-
talátadás napján észlelhették. Állapota napról-napra rohamosan rom-
lott, el!ször a nagykanizsai, majd a szombathelyi kórházba került. 

Két nappal halála el!tt azonnali nyugdíjazását kérte esperes utódjá-
tól, mire azonban a nyugdíjazási eljárás elindult, megérkezett a 
fájdalmas hír: Balogh Tibor esperes-lelkipásztor úr itt hagyott ben-
nünket. 

Lelkipásztori és egyházkormányzói szolgálatának csaknem teljes 
idejét a Somogyi Református Egyházmegyében töltötte. Elismert, 
szeretett és tisztelt tagja volt a lelkipásztori közösségnek. Társadalmi 
tisztségek hosszú sorát töltötte be, nyolc évig képvisel!ként dolgo-
zott Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgy"lésében is. Munkássá-
gát Somogy Megye Közgy"lése a legmagasabb somogyi elismerés-
sel, a „Somogy Polgáraiért” kitüntetéssel ismerte el. Váratlan elme-
netele súlyos veszteség nemcsak Szeretteinek, hanem egyházme-
gyénk és Nagykanizsa Megyei Jogú Város közösségének is. 

Balogh Tibor nagytisztelet" úr hazament. Nem abba a házba, 
ahol nyugdíjas éveit tölteni készült, oda már csak szerettei szívében 
költözik. Mi azonban tudjuk, hogy az Úristen által készített örökké-
való mennyei házba ment haza, ahol Mennyei Édesatyánk ölel! 
karja várta: „Jól van, jó és h! szolgám…”! 

Kérjük az Úristent, legyen közel ittmaradott Szeretteihez, eny-
hítse fájdalmukat, ajándékozza meg Mindnyájukat él! reménység-
gel! Mi pedig – szolgatársak, gyülekezetek – a színr!l-színre látás 
pillanatáig meg!rizzük !t emlékezetünkben! 
!
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