
Nagytiszteletű Lelkipásztor Asszony! Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr! 
Kedves Szolgatársaink! 

Tisztelt Gondnok Asszony! Tisztelt Gondnok Úr! 

Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr! 

Kedves Testvéreink!  
  
Az ünnep közeledtével az alábbi rövid üzenettel szeretnénk köszönetet mondani mindenki hűséges 
szolgálatáért, egyben magasztalni Urunkat a dunántúli reformátusság nagy családjában, az Ő 
megtartó szeretetéért és kegyelméért, a mindennap megtapasztalt örömért, erőért, 
reménységért; a szolgálat lehetőségéért.  
  
Hálát adva a 2021-es esztendőért, amelynek gyülekezeti, egyházkerületi, közegyházi eseményeiről 
folyamatosan hírt adtunk felületeinken, bizakodva tekintünk előre a 2022-es esztendőre! Az Úrra 
tekintve készülünk arra, hogy folyamatosan minden egyházkerületi alkalom is visszaállhat építő 
rendjébe, ahogyan arra, a lehetőségek keretei között, ebben az esztendőben is törekedtünk. 
Előjegyzési naptárunk is ezt mutatja, hiszen minden egyházkerületi alkalmat beterveztünk, külön 
köszönjük a számos gyülekezeti meghívást, amelyeknek örömmel teszünk eleget! Minden 
alkalomról, időben hírt adunk! Urunknak mondunk hálát azért, hogy ebben az évben is láthattuk, 
amint megújulnak épületeink, haladnak és rendben lezárulnak beruházásaink, miközben krisztusi 
élettel próbáljuk megtölteni megújult templomainkat, gyülekezeti házainkat, intézményeinket, 
imádságos reménységgel hordozzuk épülő óvodáink majdani szolgálatát! Imádkozzunk a pápai új 
internátus megépülésért, valamint a balatonfüredi Siloám Missziói Otthon felújításának teljes 
befejezéséért! Köszönet a források biztosítóinak, dicsőség az Úrnak! Könyörögjünk egymásért, 
hazánkért, világunkért; mondjunk közbenjáró könyörgést vezetőinkért, a jövő év minden 
eseményéért, a Történelem Ura előtt!  
  
Erős hittel és reménységgel készülünk arra, hogy 2022. július 1–3 között Pápán megrendezhessük a 
„Református Egyházi Napok – Dunántúl” fesztivált! A jövő év elejétől, minden hírcsatornánkon 
folyamatosan tájékoztatjuk a gyülekezeteket a programokról, a jelentkezés lehetőségeiről. A 
„REND” fesztivál anyagait, plakátjait, szórólapjait a Dunántúli Református Lap oldalain, e-mail 
üzenetekben is továbbítani fogjuk; online felületeinken, pedig interaktív anyagokat tekinthetnek 
meg és oszthatnak meg másokkal! Már most kérjük a lelkipásztorok, gondnokok, gyülekezeti tagok 
segítségét a hívogatásban! A fesztivál fő témája az „Öröm”. Neves előadók, teológusok, művészek 
segítenek körbejárni a témát, úgy, hogy ne csak beszéljünk a krisztusi örömről, hanem azokban a 
napokban át is élhessük azt!   
A megszokott programok mellett részben már elfogadták meghívásunkat, illetve tervezzük 
meghívni dunántúli előadóink mellett a Kaláka együttest, Grecsó Krisztián írót, Rátóti Zoltán 
színművészt, a 30Y és a Bagossy zenekart, Horváth Gergely főszerkesztő-műsorvezetőt, Csermely 
Péter Széchenyi-díjas magyar biokémikus, hálózatkutató - evangélikus teológust, Dr. Földi Rita 
pszichológust, az Aranyakkord együttest.  
  
Kedves Testvéreink! Az alábbi Igével és rövid üzenettel kívánok, a Dunántúli Református 
Egyházkerület teljes vezetése nevében, áldott ünnepet és áldott új esztendőt!   
  
Pápa, 2021. Karácsonyán 

Testvéri köszöntéssel, Steinbach József, püspök 

 *  
 „… kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.” (Filippi 1,2)   
   



Kegyelem és békesség.   
Mindkettő a karácsonykor született Jézus Krisztus ajándéka.  
  
Régóta vágytam arra, hogy lássam a híres Boszporusz-hidat, amely pillér nélkül, felülről aláfeszülő 
függesztékekkel ível át Európából Ázsiába. A híd a tengerszinttől hatvan méter magasan, másfél 
kilométer hosszan, sziklaszilárdan hordozza a szünet nélküli forgalmat, a Márvány-tenger torkolata 
előtt.  
  
Egyszerre láttatja velem ez a híd a kegyelmet és a békességet.   
  
A kegyelem ez: felülről hordoz, megtart az Úr, hogy mi is hordozhassunk és vezethessünk másokat, 
örök irányban, boldog reménységgel, „innen” a „túlpartra”. Kegyelem az is, hogy a hídon 
fegyelmezetten igazodni kell a biztosan kijelölt irányhoz, tisztelve a korlátokat, egyébként 
beleveszünk a mélységbe.  
  
A békesség pedig nem más, mint az isteni kegyelemből fakadó terhelhetőség: nyugalmunk nincs – 
miként a Boszporusz-hídon is, éjjel-nappal, folyamatos a forgalom –, de békességünk van, 
miközben minden napra megkapjuk az erőt és az örömöt, a mennyei boldog világba hazahívó 
szóig.  
  
Kegyelem és békesség.   
Mindkettő a karácsonykor született Jézus Krisztus ajándéka.  
Áldott karácsonyt! Áldott új esztendőt!  
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