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Zsinati választásokról

A Magyarországi Református Egyház 
Zsinata a református egyház törvényhozó 
és legfőbb intézkedő testülete. A Zsinat 
állapítja meg az egyház tanait, ünnepe-
it, határoz az istentisztelet rendjéről, a 
hivatalos bibliafordítás, az istentiszteleti 
rendtartás és az énekeskönyv ügyében, 
a lelkészképzés rendjéről. Működteti az 
Országos Református Egyházi Közalapot 
és a Református Lelkészi Nyugdíjintéze-
tet. Intézkedik az Egyház egészét érintő 
kormányzási és igazgatási ügyekben.
A Magyarországi Református Egyház 
választójogi törvénye értelmében a Zsi-
nat lelkészi elnökét a négy egyházkerület 
püspökei, világi elnökét pedig a négy 
egyházkerület főgondnokai közül vá-
lasztják. Az elnöki jelölést Balog Zoltán 
dunamelléki püspök és Fekete Károly 
tiszántúli püspök, valamint Molnár János 
tiszántúli főgondnok és Nemes Pál dunán-
túli főgondnok fogadták el.
Kató Béla az Erdélyi Református Egy-
házkerület püspökének igei szolgálata 
után 2021. február 17-én nyílt meg a XV. 
zsinat. Dr. P. Tóth Zoltán világi- és Püski 
Lajos lelkészi korelnökök vezetésével 
tartott alakuló ülésén a jelöltek bemutatko-
zása után a Zsinat tagjai titkos szavazással 
a következő hat évre a Zsinat lelkészi 
elnökévé Balog Zoltán dunamelléki püs-
pököt, világi elnökévé pedig Molnár János 
tiszántúli főgondnokot választották.
A Zsinat lelkészi alelnökének Pásztor 
Dániel tiszáninneni püspököt, világi 
alelnökének dr. Nemes Pál dunántúli 
főgondnokot választotta meg. Ezek után 
a Zsinat megválasztotta jegyzőit, majd az 
egyházkerületek ajánlásai alapján a 30 
tagú Zsinati Tanács tagjait.

Szerk.
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30 év

 Közel 30 évvel ezelőtt, 1991. szeptember 
21-én kötöttünk házasságot. Ekkor már 3 
éve ismertük egymást, mégis, visszate-
kintve, többször megállapítottuk, milyen 
könnyelmű döntést hoztunk akkor, ami 
már a házasságunk elején is könnyen vá-
láshoz vezethetett volna. Ugyanis nagyon 
eltérő tulajdonságú emberek voltunk, 
és bizonyos értelemben vagyunk ma is. 
Egymás tulajdonságainak elfogadása nem 
volt könnyű, ami kapcsolatunk elején 
állandó konfliktusokat eredményezett. 
Zavart minket, hogy bizonyos dolgokról 
teljesen másként gondolkodtunk, más 
volt az értékrendünk. Általában azért jól 
megértettük egymást, szerettünk együtt 
lenni, ragaszkodtunk egymáshoz, de a 
köztünk lévő különbségekre inkább úgy 
tekintettünk, mint ami elválaszt minket, 
nem pedig úgy, mint ami kiegészíti, gaz-
dagítja kapcsolatunkat.
Régen azt gondoltuk, egy párkapcso-
lat akkor ideális, ha a felek minél több 
dologban hasonlítanak egymáshoz. Így 
kevesebb a súrlódás, konfl iktus közöttük. 
Csak később értettük meg, hogy a formá-
lódáshoz szükség van valakire, aki más, 
mint mi vagyunk, aki hatással van ránk, 
és akire mi is hatással lehetünk. Bizonyára 
sokan ismerik a hasonlatot a patakban 
egymás mellett úszó kövekről, amelyek 
néha egymáshoz érnek, s közben a másik 
érdes felületét folyamatosan csiszolják, 
fi nomítják. Sokszor éreztük úgy, hogy ez 
rólunk is szól. Az évek alatt folyamatosan 
formálódtunk, és kezdtünk hozzászokni 
ahhoz, hogy a személyiségünkben rejlő 
különbségekre másként tekintsünk. Ez 
állandó tanulási folyamat volt, és az ma is.
Volt azonban köztünk egy másik, ennél 
lényegesen fontosabb különbség is, ez 

pedig az eltérő világnézetből fakadt, amit 
bibliai szóhasználattal élve „felemás igá”-
nak nevezünk. Bea, amikor házasságot 
kötöttünk, még nem volt hívő ember. Nem 
ellenezte, hogy templomba járjak, sőt, ha 
vasárnap valami miatt nem mentem, meg is 
kérdezte, miért nem megyek istentisztelet-
re. Aztán többször ő is eljött velem. Évek 
múltán jutott el addig, hogy úgy döntött, 
részt vesz a Bibliaiskola alkalmain, ahová 
én is elkísértem. A Bibliaiskola végén hoz-
ta meg, ahogy mondani szokta, élete leg-
fontosabb döntését. Konfi rmált, és azóta 
ő is hitben él, ami által a kapcsolatunk, a 
házasságunk is minőségileg megváltozott.
Még a jól működő házasságokban is fon-
tos a házastársak közötti kapcsolat ápolá-
sa. Ehhez nyújtottak segítséget számunkra 
a gyülekezetünkben szervezett házasköri 
alkalmak, ahol hasonló és különböző 
életkorú házaspárokkal oszthattuk meg 
nehézségeinket, örömeinket, tapasztalata-
inkat, ahol a házasságunkat érintő kérdé-
sekben kaptunk bibliai alapokon nyugvó 
gyakorlati útmutatást, és ahol egymás hite 
által épülhettünk. Az évente megrendezett 
Házasság hete programjainak rendszeres 
résztvevői, segítői voltunk. Ezekre mint 
a házasságunkat építő, áldott alkalmakra 
gondolunk. Jelenleg is tagjai vagyunk 
egy házaspári körnek, ahol más felekeze-
tekhez tartozó házaspárokkal találkozunk 
rendszeresen. Mindezt azért tartjuk lénye-
gesnek, mert a házasság csak jó alapokra 
helyezve, folyamatos ápolás mellett mű-
ködik. Fontosnak tartjuk évtizedek után 
is a kettesben eltöltött minőségi időt, a 
közös programokat, és törekszünk, hogy 
jó példát mutassunk gyermekeinknek, 
hiszen csak így lehetünk hitelesek előttük.

Guti István
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Gazdasági beszámoló 2020-ról

„2019-et a gyülekezeti életünk szempont-
jából is többféle aspektusból lehet jelle-
mezni. Közösségünk lelki fejlődése, meg-
erősödése öt terület fi gyelembe vételével 
jellemezhető, úgymint Isten dicsőítése, a 
tanítványképzés, a közösség megélése, az 
evangelizáció – mind egyéni és közösségi 
formában –, illetve a különböző szolgálati 
területekben történő részvételünk. Mind-
annyiunk fel tudna sorolni több olyan, 
évről évre folyó tevékenységet, amely az 
említett öt pont valamelyikébe sorolható. 
Időben visszafelé haladva: a hajléktalan-
étkeztetés, a Házasság h ete, az András 
szolgálat, a gyülekezeti nagytábor, vagy 
az Összetartozásunk napja, hogy csak 
néhányat említsek.
Azért tartom lényegesnek a gazdasági 
beszámolót a lelki fejlődés mozzana-
tainak felsorolásával kezdeni, mert ez 
direkt módon összefügg a közösségünkért 
vállalt elköteleződéssel, teherviseléssel, 
támogatások nyújtásával. Talán úgy tud-
nám összefoglalni, hogy gyülekezetünk 
minden tagjának, nekünk, ez a közösség 
értéket jelent. Hogyha valaki a gyüleke-
zetünkből testvérnek szólít, akkor az nem 
valamiféle kegyes kiszólás, hanem a szó 
valódi értelmében értendő.”
Bizonyára sokaknak feltűnt jó néhány 
dolog az előző mondatokban. Igen, ezek 
a tavalyi, 2020. február 23-án elhangzott 
gazdasági tájékoztató kezdő gondolatai. 
Azért tartottam fontosnak, hogy ebből 
idézzek, mert a közösségünkért vállalt 
elköteleződés, teherviselés, támogatás 
szükségessége, a közösség mint érték 
jelentősége a tavalyinál is nagyobb hang-
súlyt kapott az 2020-ben. 
Hogy miért? Zárt templomajtók, a sze-
mélyes találkozások korlátozása… Mind-

annyian tudjuk, mivel abban éltünk, sőt 
bizonyos mértékben élünk most is.
2020-ra nem számoltunk jelentősebb 
fejlesztéssel vagy az épületeink felújí-
tásával, állagmegőrzésével, mivel nem 
volt rá szükség. Ezeket az előző években 
végrehajtottuk. Néhány kisebb kiigazítást 
végeztünk, ilyen volt pl. a kerítés festése. 
Valamint amit az élet hozott, az istentiszte-
letek internetes megjelenítéséhez szüksé-
ges eszközök megvásárlása, beüzemelése 
jelentett.
Az előző évet, éveket folytatva tovább 
támogattuk − lelkileg, gyakorlatban és 
anyagilag is − az Úrréti gyülekezetet, 
amely, ahogy az előző heti hirdetésekben 
is hallottuk, elindult a felnőtté válás, az 
önálló gyülekezetté formálódás útján. 
Néhány szóban gyülekezetünk 2020-as 
záró számadásáról, számokban. Mivel az 
Úrréti gyülekezet egyházjogi szempontból 
2020-ban még nem volt önálló szervezet, 
ezért több értelemben is része volt a Nagy-
erdei gyülekezetnek. Így a 2020-as záró 
számadásunkat is összevontan készítettük, 
amelyet ebben a formában adtunk le az 
esperesi hivatalban.
Gyülekezetünk bevételei az Úrréti és 
Nagyerdei összevont mérleg alapján 
2020-ban 54.074.000 Ft-ot, míg a ki-
adások 49.564.000 Ft-ot tettek ki. Így 
gyülekezetünk vagyona 4.510.000 Ft-tal 
gyarapodott. A növekmény legjelentő-
sebb oka a tervezetthez képest 3,5 millió 
Ft-tal nagyobb egyházfenntartói járulék, 
csekken-, átutalással kapott támogatás, 
adomány, sőt perselypénz. 
Gyülekezetünk bevételei három alappil-
léren nyugszanak: a gyülekezeti tagjaink 
által befi zetett egyházfenntartói járulék, a 
perselypénz és a céladományok. Az egy-
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Gazdasági beszámoló 2020-ról

házfenntartói járulékból és a perselypénz-
ből végezzük épületeink karbantartását, 
ezek összessége biztosítja a működésünk-
höz szükséges anyagi hátteret a bérek, a 
fűtés, villany, telefon, internet és további 
költségek kifi zetéséhez. A céladományok-
ból tudunk fejleszteni, az elképzeléseinket 
megvalósítani.
Az említett bevételek, források arra ele-
gendők, hogy gyülekezetünk mindennapi 
életét fedezzék. Ha fejleszteni akarunk, 
tovább akarunk lépni Isten országának 
építésében, pl. egy új gyülekezet alapításá-
val, akkor ahhoz nekünk, közösségünknek 
kell megtalálnunk a lehetőségeket.
2021-re nem tervezünk nagyobb kiadás-
sal járuló átalakítást vagy karbantartást. 
Ebben az évben néhány kisebb, de a mű-
ködtethetőségünk szempontjából fontos 
dolgot kell végrehajtanunk, úgymint a vil-
lámhárító javítását, a tűzoltókészülékeink 
cseréjét, hitelesítését. Ahogy a helyzet 
engedi, készülnünk kell egy jövőbeni, 
nagyobb befektetést igénylő, a templom 
fűtésrendszerét érintő rekonstrukcióra.
A templom fűtését ellátó kazán annyi idős, 
mint a templom: 45 éves. Ez nem jelenti 
azt feltétlenül, hogy működésképtelen. 
Hiszen aki a 60-as, 70-es években kapott 
műszaki diplomát, az emlékszik rá, hogy 
abban az érában hosszú élettartamra, 
többszörös biztonságra terveztek, és 
nem a kereskedelmi szempontok voltak 
az elsődlegesek. De eltelt 45 év, vannak 
hatékonyabb, költségtakarékosabb megol-
dások, és bizony egyre inkább látszanak az 
évek. A kazán vezérlésével folyamatosan 
voltak problémák, így azt nemrég ki kellett 
cserélnünk, ami 200.000-es nagyságrendű 
kiadás volt.
Tehát 2021-re visszafogott költségvetést 

állítottunk össze, készülve a jövőbeni 
nagyobb befektetést igénylő munkákra.
Köszönünk minden adományt, amelyet Is-
ten dicsőségére és a gyülekezet épülésére 
kaptunk, és köszönjük sokak szolgálatát, 
amelyet nem lehet számokban kifejezni. 
Az önkéntes szolgálatok építik a közössé-
get, és azt is, aki végzi.
Igaz, visszafogott terveket szőttünk 
2021-re, de ezzel együtt szükség van az 
adományokra és a szolgálatokra. Sosem 
feledkezhetünk meg arról, hogy Urunk a 
tenyerén hordoz bennünket. Hálával tarto-
zunk Urunknak mindenért, amit kaptunk 
megmentőnktől és reménységünktől, a 
Krisztustól.
„Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de 
nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy 
sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyen-
ként pedig egymásnak tagjai.” Róm 12,4

Kerti Péter, gondnok
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Egy éve online

2020. március közepén kellett átállnunk 
istentiszteleteink online közvetítésére. 
Lelkészeink munkáján kívül a technikai 
háttér megteremtése, a felvétel és a köz-
vetítés biztosítása is elengedhetetlenül 
szükséges. 
E szolgálatot Kozák Tamás, Máté 
Sándor és Bölcskei Péter végzi, nagy 
odaadással, rengeteg munkával, amit 
nagyon köszönünk nekik. A tapasz-
talatokról Kozák Tamás presbiterrel 
beszélgettünk.

2020 tavaszán hogyan lehetett olyan 
gyorsan kiépíteni gyülekezetünkben 
az alkalmak online elérhetővé tételét?
Már évekkel korábban abban kezdtünk 
gondolkodni, hogy istentiszteleteink fel-
vehetőek és visszanézhetőek legyenek. 
2016 decembere óta minden gyüleke-
zeti alkalmunkat rögzítettük. Akkor azt 
vállaltuk, hogy kialakítjuk a hang- és 
képrögzítés technikai feltételeit, s a 
felvételeket utólag, számítógépen meg-
vágjuk, szerkesztjük, majd feltöltjük a 
gyülekezeti YouTube-csatornára, honlap-
ra, Facebookra. Ez a bejáratott technikai 
háttér, illetve szakmai tapasztalat tette 
lehetővé, hogy már a járványhelyzet kez-
detétől elérhetővé tudtuk tenni gyülekezeti 
tagjaink számára a lelkészeink nyújtotta 
lelki táplálékot.
Missziós szempontból miben voltak 
mások az online alkalmak?
A lelkészeink bölcsen azt mondták, hogy 
ne ugyanabban a formátumban történjen, 
mint a jelenléti istentiszteletek rögzítése. 
Ezeknél rövidebb, jobban szerkesztett, 
hiszen már előre felvett anyag készült. 
Sokszor nem is a szószékről, palástot 
viselve hangzott el, hanem az úrasztala 

mellől vagy az átriumból, így közvet-
lenebbé tette a megszólalást az otthoni 
istentisztelet számára.
Hogyan készültek a felvételek?
A stúdiósok péntekenként találkoztak lel-
készeinkkel. Külön vettük fel az énekes-
zenés anyagot és külön a bibliaolvasást, 
igemagyarázatot. Sokan nem is gondol-
nák, hogy egy felvétel során 2-3 órányi 
nyersanyag keletkezett. Ezt utólag vágtuk 
meg otthon, akár 5-6 órányi utómunká-
val is, hogy feszes tartalom szülessen, 
30, legfeljebb 40 percben. A hang és a 
kép szinkronban legyen, a zene és ének 
megfelelő helyen álljon, s a tartalomhoz 
illő képekkel, kapcsolódó szövegekkel is 
kiegészíthessük az áhítatot, majd vasárnap 
reggel, a fél 9-es istentisztelet időpontjára 
elérhetővé tehessük mindenkinek. Hétről-
hétre tanultuk a felvétel módját, illetve 
a szerkesztést és vágást, valamint lelké-
szeink is folyamatosan tökéletesítették 
ezt a sajátságos prédikációs gyakorlatot. 
Közösen jöttünk rá például arra, hogy 
minden egyes megszólalás, ismétlő fel-
vételszakasz előtt tapsolnunk kell egyet, 
a fi lmkészítés csapóját helyettesítve, hogy 
ez segítsen majd minket a vágás során.
Miként és kikhez jut el az evangélium 
üzenete ezen a missziós csatornán?
A YouTube elemző programja segítsé-
gével tudni lehet, hogy az alkalom mely 
szakaszát nézik inkább az emberek, mely 
pontján lépnek ki a közvetítésből, hol 
tekernek bele. Sokan csak a prédikációt 
nézik, az énekeket átugorják, mások a 
Miatyánk után egyből kikapcsolják, nem 
várják meg az áldást, záróéneket. Érdekes 
volt régiók, illetve korosztályok szerint is 
látni az elemzéseket. Feltűnő volt, hogy 
nemcsak Debrecenből kapcsolódnak be 
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sokan, nyilván nagyrészt a gyülekezeti 
tagjaink, hanem akár a Dunántúlról és a 
határon túlról is. Szintén kiderült, hogy 
inkább a 60 évnél idősebb korosztály 
követi az alkalmainkat, s nem a fi atalok. 
Ez alapján lehetne a célközönségre opti-
malizálni az alkalom jellegét. Pontosítani, 
kik néznek minket, s aztán őket jobban 
érdeklő tartalmat, nekik megfelelőbb for-
mában állíthatnánk elő. Igaz, ezeknek az 
ismereteknek a függvényében mindeddig 
nem változtattunk sem a liturgián, sem a 
tartalmon, de jó volt látni, hogy azok az 
idősebbek, akik máskülönben ott lenné-
nek az istentiszteleten, a karantén idején 
hajlandóak akár interneten is követni az 
istentiszteletet. 
Debrecen persze más helyzetben volt, 
mert a nagytemplomi istentiszteleteket 
már tavasszal élőben közvetítették: az 
interneten és a városi tévé is, ezért sokan 
ezt választották. Ennek ellenére a mi 
alkalmaink is nagyon népszerűek voltak, 
húsvét környékén akár a tízezres nézett-
séget is elérték. Persze, törekedtünk arra, 
hogy ne csak véletlenül találjanak rá a 
közvetítésünkre. Ezért láttuk el mindig 
releváns és aktuális kulcsszavakkal az 
anyagokat, valamint az élethelyzetünkhöz, 
az istentisztelet üzenetéhez kapcsolódó 
képeket kerestünk.
Miben lett más a közvetítés a nyári és 
az őszi időszakban?
Visszatértünk a korábbi évek gyakorlatá-
hoz: rögzítettük az élő, jelenléti istentisz-
telet. Utólag ezeket kevésbé kell vágni, 
nagyjából 30-40 perces szerkesztés követ-
te a felvételt. Eleinte egy-két nappal, ké-
sőbb már csupán órákkal az istentisztelet 
után feltöltöttük az anyagot a YouTube-ra.
Nemrég újabb jelentős lépés történt: 

Egy több mint félmillió forint értékű 
technikai adománynak hála, immár 
negyedik vasárnapja élőben követhető 
az istentisztelet, ami nagyon sokat je-
lentett az otthon maradásra kényszerült 
gyülekezeti tagoknak, mostantól pedig, 
az újabb lezárások miatt, akár minden-
kinek. Miben más ez a közvetítési mód?
A technikai csapattal 2021 elején kezd-
tük kiépíteni az élő közvetítés technikai 
feltételeit. Vásároltunk egy videokeverő-
pultot, új kamerát, megfelelő kábeleket, 
szinte egy kisebb TV-stúdió felszerelését. 
Három-négy ember összesen nagyjából 20 
napnyi tanulásával, munkájával elértük, 
hogy képesek vagyunk élőben közvetíteni 
az alkalmakat; illetve egyszerre rögzítjük 
is, azaz visszanézhetővé tesszük azokat. 
Ez a gyakorlat a helyszínen több munkát 
és több tudást igényel, utólag viszont már 
nem kell szerkeszteni az anyagot. Nagyon 
örülünk, hogy azóta az Úrréti Gyüleke-
zetnek is segítettünk megtanulni ezt a 
módszert, illetve ők is a mi videokeverő-
pultunkat használhatják. Hisszük, hogy 
e nehéz időszakban a kiépített technikai 
háttér is jelentős módon hozzájárul Krisz-
tus evangéliumának terjedéséhez.

Dr. Fazakas Gergely

Szivárvány –

a Debrecen-Nagyerdei Református 
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Telefon: (52) 410-811
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Nyomda:  Litográfi a        Készült 250 példányban

29. évfolyam 3. szám       Megjelenik havonta

Egyházközségünk számlaszáma:

11738008-20012917

E-mail: refnagyerdo@gmail.com
Gyülekezeti honlapunk: www.refnagyerdo.hu
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