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Balla Ibolya

Az idők jelei

  „Ezért maga az Úr fog jelet adni nektek: Íme, egy fiatal nő, aki 
most várandós, fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezi majd el.” (Ézs 
7:14)

  Mindig voltak a történelemben olyanok, akik nem tudták 
olvasni az idők jeleit. Közéjük tartozott az a júdai Áház király is, aki elé a 
Szentírás tanúsága szerint Ézsaiás próféta azzal az Istentől küldött 
örömhírrel lép, hogy ne féljen az országát fenyegető ellenségektől, 
mert a történelem, az emberek, a nagyhatalmak sorsa Isten kezében 
van. Nem számít, kik a támadók, a hódítók, milyen fejlett fegyverekkel, 
ideológiákkal és taktikákkal rendelkeznek, mert maga az Úr védelmezi 
népét, választottjáért, Dávid királyért. Hogy Áház elhiggye, országa 
valóban megmenekül, és Isten igéje beteljesedik, Isten felajánlja, hogy 
ezt jellel megerősíti. Bármilyen jelet kérhetett volna – „akár lentről a 
mélyből, akár fentről a magasból” –, ő azonban hitetlenségből, 

félelemből és engedetlenségből nem kért. Ezért maga az Úr adott neki jelet. Olyan jelet, ami nemcsak az 
akkori helyzetben élőknek – a még megmaradt hívőknek – jelentett örömhírt, hanem eredeti jelentésén 
messze túlmutatva ma, nekünk is. Akár értjük azt, akár nem, akár belé vetjük reménységünket, akár nem, 
számunkra is van jelentősége. Akkor is, ha most is sok minden mondatja velünk: nem kísértem az Urat, nem 
kérek jelet. Vagy amikor sok minden homályosítja el a mi igére figyelésünket, tereli el a figyelmünket arról, 
amire igazán szükségünk van, ami üdvösségünket munkálja. Ahogyan több mint két és fél ezer évvel 
ezelőtt, úgy most sem mindig könnyű olvasni az idők jeleit, és sokan vannak, akik azt mondják: Isten nincs 
jelen a világban, nem irányítja azt, nincs itt az ideje, hogy megsegítsen, vagy nincs is rá hatalma. Most, 
amikor valós vagy vélt veszélyek fenyegetnek, amikor évről évre egyre nagyobb kérdések merülnek fel az 
európai és magyarországi keresztyénség köreiben is. Amikor – joggal – egyre többen aggódunk azok miatt 
az események miatt, amelyek kontinensünket, országunkat és világszerte keresztyén hitsorsosainkat 
érintik. Vagy akkor, amikor divatos áramlatokkal ijesztgetik az embereket, hiszen vannak, akik a világ végére 
készülnek és élelmiszerraktárakat halmoznak fel, bunkereket építenek, mások pedig azt mondják, hogy 
idegen bolygókról érkezőktől kell tartanunk. Ismét mások a globális felmelegedés rémével próbálják elérni, 
hogy legyünk pesszimista, borúlátó emberek. Valaki egyszer megfogalmazta, hogy manapság igazán 
szórakoztató, mulattató, könnyed filmeket már alig gyártanak. Azért, mert az a leginkább eladható, ami 
megrémít, ami szenzáció, ami katasztrófa; a jó hír nem kelendő. Ha nem félünk a globális felmelegedéstől, a 
szökőáraktól, a földönkívüliektől, akkor nem vagyunk jó vásárlók, hiszen a termékeket, tárgyakat, eszméket 
– amelyekre egyáltalán nincs szükségünk – nem tudják nekünk eladni. 

 Tudjuk-e mindig a Szentlélek vezetésével az idők jeleit olvasni, helyesen olvasni? Elfogadni azt a 
jelet, és csakis azt, amit Isten ad, amire egyedül szükségünk van? Amikor lehet, merünk-e kérni tőle? 
Merjünk! Merjük kutatni az ő akaratát, merjünk tőle nagyot kérni, és merjük hinni, hogy az a jel, amit 
némelyek elutasítottak és megvetettek, nekünk is, értünk is adatott. Merjük hinni, hogy értünk küldte el 
egyetlen Fiát, akiben megérthetjük és érezhetjük: Velünk az Isten. Az uralom az ő vállán volt, van és lesz, 
senki másén, ezért adventben és adventen kívül, életünk minden napján az ő kezébe helyezhetjük a mi 
félelmeinket, aggodalmainkat és reménységeinket.
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Ünnep Istvánné

Bemutatkozik a Mécses kör

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha 
valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az 
ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő 
pedig énvelem.” (Jel 3:20)

A napokban kaptam egy megtisztelő kérést, 
mutassam be a csoportunkat a gyülekezeti 
újságban. Bevezetőként arról írnék pár 
gondolatot, hogyan kerültem katolikusként 
kapcsolatba a református gyülekezettel.

Életem nagyon nehéz időszakát éltem. A 
miértekre próbáltam válaszokat keresni – 
eredménytelenül. Anzelm testvér, lelki 
vezetőm ismertetett össze a 2015 
februárjában induló Alpha kurzus egyik 
vezetőjével. Azzal a reménnyel jöttem, hogy 
több szempontból is segítségemre lesznek 
ezek a rendszeres találkozások a közösségi 
házban. Így az első találkozásom veletek az 
Alpha volt – közös énekléssel, érdekes 
előadásokkal, kisfilmekkel és beszél-
getésekkel. Közösen kerestük a válaszokat 
azokra a kérdésekre:

- Kicsoda Jézus?

- Miért halt meg Jézus?

- Ennyi lenne az élet?

- Mi a hit?

- És persze az élet többi nagy 
kéréseire is.

Szinte észre sem vettem, ahogy telt az idő, 
egyre fontosabbá váltak ezek a találkozások 
számomra. Ha kedd, akkor Alpha. Ez 
mindig biztos időpont volt a napirendem-
ben. Jól éreztem magam köztetek. A jóízű 
beszélgetések, közös kirándulás Tatán, 
egyre jobban összekovácsolt bennünket. 
Aztán elérkezett az utolsó Alphás alkalom, 
ahol azon gondolkodtunk, hogyan tovább? 
Szerencsére 2016 kezdete újabb lehetősé-
get hozott.  Az Útra kelők csoporttal útra 
keltünk Szakács Gergely lelkész vezetésé-
vel, hogy elmélyítsük hitünket Istenről, és 
hitünkben növekedjünk.  A személyes 
beszélgetésekkel közelebb kerültünk 
egymáshoz. Egyszer megkérdezték tőlem, 
miért járok ide minden kedden? Azt 
válaszoltam, jó itt lenni, szívem szerint 
jönnék szerdán és pénteken is. Hasonló 
gondolkodású emberekkel találkozom, 
közösen keressük a bennünket foglalkoz-
tató kérdésekre a válaszokat és hát a közös 

érdeklődés.

Szorítottunk Andi, Csaba és Niki konfirmációra való 
felkészüléséért. Közös öröm volt hallgatni, ahogy 
Andi és Csaba megosztotta velünk azt az utat, amíg 
eljutottak a felnőtt konfirmációjukig. Kedvesek 
voltak, ahogy meghívtak bennünket otthonukba egy 
kemencés partira, ahol még közelebb kerültünk 
egymáshoz, megismerve a családtagokat is. Majd 
elfelejtettem a bakonybéli családi napot, ahol a 
közös ebéd, játék mellett jutott idő komoly 
beszélgetésekre is. 

Mivel az idő nem áll meg, örülök, hogy 2016 őszén 
újra együtt van kis csapatunk pár új taggal bővülve. 
A csoport vezetője ezúttal Márkus Mihály. Előtérbe 
került a névválasztásunk, mivel a név is fontos. Zárt 
fb. csoportunkban több lehetőségről is szavaztunk. 
Mivel az útra kelőknél már kicsit többnek érezzük 
magunkat, szóba került a Vándor, Úton járók, 
Lámpás és a Mécses csoportnév lehetősége is. 
Csabának erre volt egy másik javaslata is…….. 

A Mécses jónak tűnik – világít és egy kis meleget is 
ad. Ezeken az alkalmakon szintén közös 
énekléssel kezdünk, aztán mindenki elmeséli, mi 
történt vele az elmúlt találkozás óta. Közkívánatra 
Márk evangéliuma lett a téma olyan kérdésekkel 
kiegészítve, ami az adott evangéliumi szakaszra 
vonatkozik. Kicsit utánajárva, otthon átgondolva a 
következő találkozáskor átbeszéljük azokat a 
kérdéseket is, amik felmerültek bennünk, de nem 
tudtuk rájuk a választ. Ahogy haladunk Márk 
evangéliumának olvasásában, egyre jobban 
kibontakozik előttünk Jézus élete, tanítása. 

Közösen készülünk az adventi elcsendesedésre. 

„De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte 
Fiát” Gal 4:4
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Mayerné Pátkai Tünde

Kegyelem és hűség

 Hálaadó ünnepségre hívta a harangszó a híveket a pápai református templomba október 30-án, amelyen a 

templom felszentelésének 75. évfordulójára emlékeztek. 

 A hálaadó istentiszteleten jelen voltak az új templom megépítése óta a gyülekezetben szolgáló egykori 

lelkipásztorok, illetve az elhunytak hozzátartozói. Ólé Sándor még élő lánya, Málik Lászlóné sz. Ólé Vilma, az ő 

gyermekei, unokája, valamint másik lányának lánya Exner Judit  férjével, gyermekeivel. Maller Kálmán még élő lánya 

Maisáné Maller Ágnes. Hargita Pál lánya, Szántóné Hargita Csilla. Kertész Péter és felsége, Kertész Ilona  legkisebb 

lányukkal, valamint Pásztor-Dudinszki Éva. Bognár Károly családtagjai nem tudtak eljönni. Dr. Márkus Mihály püspök, 

aki szintén szolgált Pápán gyülekezeti lelkipásztorként, levélben köszöntötte az ünneplő közösséget. Az alkalmat 

megtisztelte dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Unger Tamás, Pápa város alpolgármestere, dr. Huszár Pál 

egyházkerületi és zsinati főgondnok, Steinbach József egyházkerületünk püspöke, Köntös László lelkészi főjegyző, 

Tóth András esperes, a környező gyülekezetek lelkipásztorai,  a testvéregyházak képviselői és Pápa város 

képviselőtestületének tagjai.

 Az istentisztelet elején ifj. Márkus Mihály elnök lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, majd Némethné Schédl 

Tímea beosztott lelkész és  Szakács Gergely lelkipásztor lekciót olvasott, illetve imádkozott. Steinbach József, a 

Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét a 2 Korintus 3,4-6 alapján, kiemelve, hogy 

alkalmasságunk nem magunktól, hanem Istentől van. Ahogy elmondta: ,,Különösen igaz ez Istennek azokra az 

elhívottjaira, akik az előző század nehéz körülményei között a pápai református templom építésén fáradoztak. 

Emlékezzünk szeretettel és megbecsüléssel azokra, akik előttünk jártak, különösen Kis József és Ólé Sándor 

templomépítő lelkipásztorokra, de a gondnokokra, presbiterekre és a gyülekezetre is, akik áldozatot hoztak azért, 

hogy a Dunántúl legnagyobb református temploma megépülhessen. Ez a templom azért épülhetett meg, mert Isten 

népe Pápán is vágyta Isten igéjét, át akarta élni a csodát, mely minden istentisztelet és igehirdetés csodája, hisz 

megszólal az ige és benne az üzenet, amit vasárnapról vasárnapra magunkkal vihetünk.”

 Felhangzott a gyülekezet Séllyei István kórusának előadásában Parola Csaba karnagy erre az alkalomra 

komponált kórusműve, amelyet a templom szószéke fölött olvasható ige ihletett: Nem azé, aki akarja, sem nem azé, 

aki fut, hanem a könyörülő Istené” Róm 9,16.

   A köszöntések sorában dr. Kövér László házelnök elmondta, hogy a családja története is benne van a templom 

történetében és a templom története is a családéban. Dédnagyapja dolgozott a templom festésén, szülei itt 

házasodtak össze és őt is itt tartották keresztvíz alá, éppúgy, mint első gyermekét. Mint mondta, egyre inkább lelki 

otthonának érzi ezt a helyet. Mert ez a lényeg: fontos az épület mérete, stílusa, befogadóképessége, de a legfontosabb 

az, hogy otthonná lesz-e az épület, s lesznek-e egymást követő nemzedékek, akik elindulnak, ha megszólal az 

istentiszteletre hívó harang. A XXI. század nagyon sok ajtót nyitogat, sok helyre hívja a fiatalokat, hangosan, 

tolakodóan könnyű boldogságot ígérve. A templom nem tud agresszivitásban versenyre kelni velük, de tud közvetíteni 

valami mást, amit az aktuális csábítás nem tud: a történelmi hitelességet és a kipróbáltságot. ,,A templom népe és 

prédikátorai őrzik és közvetítik a hitben előttünk jártak bizonyosságát. Erre a kipróbáltságra, tapasztalatra ma is 

építhetjük életünket” - fűzte hozzá a házelnök.

 Unger Tamás alpolgármester azt hangsúlyozta: „hogy bár a ma embere már másként viszonyul a templomhoz, 

gyakran csak turisztikai látnivaló az épület, a hívek számára azonban szakrális hely, a hit megélésének legfontosabb 

színhelye. - Sok közösséghez lehet tartozni, de a vallási közösség mindig a legfontosabbal foglalkozik: a lélekkel, a 

lelki értékekkel. A gyülekezet egy olyan közösség, ahol magától értetődő egymás támogatása, s megadja az 

összetartozás élményét.” Felidézte a 75 évvel ezelőtti város történetét, melynek jelentős eseménye volt a református 

templom felépítése, amely Pápa protestáns arculatának az egyik szimbolikus épülete lett. 

 Dr Huszár Pál köszöntője után Kerpel Péter művésztanár méltatta a Varga Petra, Balázs Mariann és 

Gosztonyi György által készített interaktív templomtörténeti kiállítást. Ezt követően Köntös László főjegyző a jubileumi 

alkalomra szerkesztett kiadványt mutatta be, amelyet Mezei Zsolt főkönyvtáros szerkesztett. Ebben olvasható a 

templomépítés története, az alapkő elhelyezési okirat szövege, Huszár János gyülekezeti tagunk, a templomépítés 

még élő szemtanújának visszaemlékezése, valamint ifj. Márkus Mihály előszava. 

 Az alkalom zárásaként a templom mellett emlékfa ültetésére került sor, majd a gyülekezeti házban tartott 

szeretetvendégség keretében kötetlen beszélgetésekben idézték fel a múltat az ünnepre egybegyűltek.

 Ahogy a templom bejárata fölötti ige is hirdeti:” Istennek háza és az égnek kapuja” ezúttal is Isten iránti hálára 

és örömre adott lehetőséget. SDG

       (Az idézett részeket a papa-ma.hu oldalról emeltük át.)
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Csomor István

Hittanos találkozó 
Balatonfüreden

 Szombaton kora reggel indultunk útnak 

Balatonfüredre, már a buszban is jó volt a 

hangulat. Miután bepakoltunk az öltözőbe, 

nekiálltunk a készülődésnek. A csapatmunkának 

köszönhetően sikerült mindent elkészítenünk a 

fiatalok érkezéséig. 

 A PRIZ zenekar vezette be az ünnepélyes 

megnyitót, ezután a csurgóiak bemutatkozása 

következett, amit egy nagy közös mozaik tetőzött. 

A következő pár órában mindenki nyugodtan 

megebédelhetett, s amíg nem kezdődött a tataiak 

előadása, kézműves foglalkozáson és más 

játékos programokon vehettek részt azok, akik a 

finom ebéd után még mozdulni tudtak. Külön 

kiemelném a szkander-versenyt, melyet a nézők 

és a játékosok is nagyon élveztek. Mindenki 

becsületesen küzdött és jól érezte magát, és ez a 

lényeg. Jó volt látni, hogy akik az előbb még 

ellenfelek voltak, rá egy percre egy új barátra 

tekinthettek. Hiszen mint Isten is tanította: mind 

testvérek vagyunk, és együtt világítunk az Úr 

lámpásában. Ez teljes mértékben összeillett az 

idei témával, melynek kulcsszava a „Világíts” volt. 

Ez a téma arra utalt, hogy bátran felvállalhatjuk 

hitünket, és mint ahogy a lámpás világít a 

sötétben, mi is így világíthatunk a világban. 

Hiszen, mint ahogy itt is több száz ember 

összegyűlt, és nem szégyelltük a hitünket, ezt az 

utcán és a társadalomban sem kell szégyellnünk, 

nyugodtan világíthatunk Jézus Krisztus 

lámpásában. A tataiak és a kaposváriak előadása 

után egy záró áhítaton tisztíthattuk ki lelkünket. Az 

eseményt a PRIZ zenekar zárta le csodálatos 

koncertjével. 

 Várom a következő ilyen alkalmat, és én 

csak ajánlani tudom, hiszen ez egy olyan 

esemény, ahol hallhatjuk Isten igéjét, és más 

fiatalokkal együtt dicsérhetjük őt. Én jövőre is ott 

leszek, és te?

Gotthárd Rebeka

Holtmarosi út

Péntek hajnalban, az indulás napján nagy nehezen felkeltünk, összekészülődtünk, majd nekivágtunk a 

nagy útnak. Sok-sok óra tájbámulás, szendvicsevés és szóláncozás után megérkeztünk Holtmarosra. A 

"Holtmaros" táblánál szerintem mindenkinek nagyot dobbant a szíve. Miután a ház előtt kinyújtóztattuk az 

elgémberedett tagjainkat, bementünk és találkoztunk a gyerekekkel. Megöleltünk mindenkit, majd persze 

felvittük a csomagjainkat. Este aztán, mint minden este, hangulatos beszélgetéssel zártuk a napot. Reggel 

reggelivel indult a nap. Én kifejezetten szeretem az ottani reggeliket, főleg a zamatos, helyben készült 

málnalekvár miatt... Egész nap fociztunk, legalábbis a fiúk, mi a pálya szélén szurkoltunk nekik. A rossz idő 

miatt nem tudtunk elmenni kirándulni a hegyekbe. Persze egèsz nap játszottunk, ahogy szoktunk, egypáran 

például poharakkal zenéltünk. Később ,,Amerikából jöttem”-et jászottunk. Este közösen filmet néztünk, 

nagyon nagyon sokat nevettünk. 

Vasárnap reggel templomba mentünk mindnyájan, tanúi lehettünk egy kisgyermek keresztelőjének is. 

Délután sétálni mentünk a Maros partjára. Fáradtan, mégis szomorúan aludtunk el a búcsúzkodás után, 

hiszen pár gyermek még azelőtt elindult iskolába Marosvásárhelyre, mielőtt mi felkeltünk volna. A 

Szászrégenbe járóktól reggel köszöntünk el nagy nehezen. Fájó szívvel szálltunk be a kisbuszba, és 

indultunk vissza Pápa fele. 

Mint mindig, most is nagyon nagy élmény volt a hosszú út ellenére.
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Halmos Ábel OSB perjel

Köszöntő János testvér örökfogadalmán

 Főtiszteletű Püspök úr és Főapát úr, kedves testvéreim!

A Szent Mauríciusz Monostor közössége nevében szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönjük, hogy 

eljöttetek velünk ünnepelni János testvér örökfogadalmát. 

Jeles számunkra a mai nap. Először is monostorunk jövője szempontjából, Bakonybél újraindulása óta Ő a 

második, aki az ide belépők közül véglegesen elkötelezi 

magát Istennek. János testvér Szentlélek hívására 

adott válasza a ma ünnepelt Szent Günter által 998 éve 

alapított, és 1998-ban újraindított monostorunk 

megmaradásának és evangéliumi küldetésének 

reményteli jele.

És jeles számunkra a mai nap ökumenikus 

elköteleződésünk szempontjából is.  János testvérrel 

közösségben naponta élhetjük meg az Egyház – Urunk 

Jézus Krisztus által kívánt – egységét.  Ezért nagy öröm 

számunkra, hogy ma szép számmal ünnepelnek velünk 

protestáns testvéreink, a pápai gyülekezet tagjai és 

sokfelől mások is. Itt vannak bencés testvéreink Pannonhalmáról, Budapestről, Tihanyból és szerte az 

országból (sőt a határon túlról is) oblátus, szerzetes, pap és lelkész testvéreink. Velük és Isten szent 

népével együtt imádkozhatunk Krisztus Egyházának egységéért.

A liturgia kezdetén szeretném megköszönni Püspök úrnak és Főapát úrnak, hogy kezdetektől bátran 

támogattak bennünket ezen a szokatlan úton. Köszönöm Zalatnay István lelkész úrnak, hogy a református 

egyház részéről János testvért kísérte, a pápai gyülekezetnek, hogy tagjai közé fogadta, és így erősítették 

református identitásában. Cirill atyának köszönöm, hogy segített megteremteni azokat az egyházjogi 

kereteket, amelyek lehetővé teszik János testvér csatlakozását közösségünkhöz. És szeretném 

megköszönni János testvér szüleinek, családtagjainak, hogy őt a keresztyén hitben fölnevelték, s 

támogatják abban, hogy velünk közösségben élje Krisztus-követő 

életét. Isten áldása kísérje mindannyiuk életét!

Áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk, pax et gaudium!
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Kedves Olvasó!

Az alábbiakban Végh Tamás Budapest-fasori 

lelkész gondolatait adjuk közre, akit 2010-ben 

adventi evangelizáció keretében ismerhetett meg 

gyülekezetünk. 

Üdvözítő születet t  ma nektek

Parányi földgolyón élünk a világmindenség 

arányaihoz képest. – Gondolatban szálljunk be 

egy fénysebességű járműbe. Egy másodperc, 

háromszázezer kilométer. Már ez is hatalmas 

távolság, hiszen Földünk az Egyenlítő körül 

negyvenezer-hétszáz kilométer.

Elindulunk fénysebesen, és négy perc alatt 

elérjük a Napot. A földgolyó régen sehol. Majd 

több mint négy évet megyünk, és következik a 

Naprendszeren kívüli első csillag. Tíz évet, száz 

évet, ezer évet megyünk... csillagrendszerek 

százmilliárdjai következnek... millió év, milliárd 

évek... A rádiócsillagászok állítása szerint ma már 

tizenhárommilliárd fényév távolságból érkező 

jeleket fogunk, és még nincs vége a teremtett 

mindenségnek, csak korlátozottak a műszereink. 

– Tizenhárommil l iárd éven át minden 

másodpercben háromszázezer kilométer?! – 

Ilyenkor érzékeljük, milyen semmiség a földünk.

Erre a parányi földgolyóra küldte el a Teremtő 

Isten Jézust. A Biblia arról tudósít, hogy Üdvözítő, 

Megvál tó ,  Megtar tó születet t  az e lső 

karácsonyon.

Bizonyára sokak kérdése, amelyet tizenéves fiam 

feltett annakidején nekem: „Apu, miért kellett 

Jézus rettenetes kereszthalála? Ha Isten olyan 

hatalmas, nem tehette volna meg, hogy minden 

ember minden bűnét egy kézmozdulattal eltörli?”

Az volt a válaszom: „Nem tehette meg. Azaz, 

megtehette volna, de akkor mindnyájunkat 

elpusztít." Érdeklődve nézett rám, mint aki további 

magyarázatot vár.

Folytattam: „Nézd, ahhoz, hogy az élet 

megmaradjon, a milliónyi fizikai, kémiai, biológiai 

törvénynek a helyén kell maradnia. Ha egyet is 

'egy kézmozdulattal', ahogy kérdezted, elmozdít 

a helyéről Isten, mindnyájan elpusztulunk. 

Gondold meg, ha a gravitációt, a nehézségi 

törvényt csak egy másodpercre megváltoztatja 

Isten, minden összeomlik, elpusztul. Amióta 

teremtett világ létezik, egy pillanatra sem engedte 

ezt a törvényt megváltoztatni Isten." Vagy ha a 

levegőre gondolunk. Ha „egy kézmozdulattal" fél 

órára, vagy csak tíz percre egyszer is kivonja 

Isten az oxigént a levegő összetételéből, 

mindnyájan megfulladunk. Amióta élet van a 

Földön, soha nem engedte ezt a törvényt sem 

elmozdulni a helyéből. Ugyanígy a mérhetetlen 

sok törvényt őrzi a helyén, hogy biztosítsa 

számunkra az életet.

Itt érkezünk meg Jézushoz! – A „lelki" 

törvényekkel is az a helyzet, hogy egyet sem 

szabad elmozdítani a helyéről, mert akkor az 

„életháló" egy szála megsérül. Ilyen lelki törvény, 

hogy „a bűnnek büntetése van". Igaz, ez a földi 

büntetés végrehajtásnál nem érvényesül 

tökéletesen. De még így is élet-őrző szerepe van. 

Ha mindenki tudná, hogy egy évig bármit 

cselekszünk, semmiért nem kérnek számon, nem 

tudom, hányan élnék túl azt az esztendőt?!

I s t e n n é l  p e d i g  a  l e l k i  t ö r v é n y e k  i s  

hajszálpontosak. „A bűn zsoldja a halál" – 

olvassuk a Bibliában. Mégpedig nem csak a 

biológiai halálra vonatkozik ez, hanem az örök 

Isten nélküli állapotra, a kárhozatra, a nagybetűs 

halálra.

Márpedig ha Isten ezt a törvényt „egy 

kézmozdulattal" megváltoztatja, ugyanúgy 

„elpusztít" bennünket, mint a gravitáció változása 

esetén. Ha meghagyja, akkor is „elveszünk" 

mindnyájan, hiszen ha elérjük a „határállomást", a 

halálunkat – melyikünk mondhatja, hogy bűntelen 

vagyok?!

Itt jön Isten lélegzetelállító megoldása! – A bűnöm 

és büntetésem közé odatette Jézus keresztjét: A 

bűn zsoldja – fizetsége, következménye – a halál. 

De nem az én halálom, hanem az Övé! Helyettem 

átvette a bűneim büntetését, hogy ha én ezt 

elhiszem és elfogadom, elkezdhessem élni már itt 

az Általa hozott új élet lehetőségét. Azt az „örök 

életet", amelynek a halálban sem lesz vége.

Erről beszél karácsony. Egy másik bibliai 

mondatban ezt így olvashatjuk: „Abban nyilvánul 

meg Isten hozzánk való szeretete, hogy 

egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy 

éljünk őáltala."
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Varga Jenő

A hős benned él! /Na de ki a hős?/

 Gyülekezetünk Férfiköre immár második 
alkalommal rendezte meg idén a Férfiak napját. A 
november 19-i rendezvény különlegessége, hogy az 
1999 óta jegyzett Nemzetközi férfinap dátuma 
egybeesett a mi alkalmunkkal. Az előzetes 
várakozásoknak megfelelően közel harmincan tették 
tiszteletüket a Gyülekezeti Házban. 

 A hangulat oldásául ezúttal is egy rövid, tréfás 
játékkal indítottunk: „Superman barátot keres...” A 
játékmester, Böröczky Attila irányítása és útmutatásai 
mellett cirkált a nagy teremben egy szakasznyi 
szuperhős, és koccintotta össze először csak az öklét, 
majd a könyökét, végül a csípőjét is. 

 

 A vidám perceket a Csomor család Istvánjainak 
bizonyságtétele követte. Az idősebb jelen volt már Férfikörünk 
kezdőlépéseinél is, a fiatalabb az ifisek oszlopos tagja, tavasz 
óta a már fiúk is részt vesznek a találkozásainkon, de a 
rendszeres istentisztelet látogatók a karzaton is felfedezhetik 
a videokamera mögött.

 Az est vendége Hajdú Szabolcs Koppány lovasberényi 
református lelkész volt, aki a gyülekezetében végzett munkája 
mellett négy fiúgyermek édesapja, ami napjainkban nem kis 

feladat.
Előadásának elején a filmek világából ismert, a valóságtól azonban nagyon távol  élő „hősökről” beszélt, 
akiknek példáját a hétköznapi életben nem követhetjük büntetlenül. Az állandó küzdelem és a győzni akarás 
azonban ott lappang bennünk. Pál apostol levelében ( 1 Kor 9, 26-27) szintén egy sportolóhoz hasonlítja 
magát.

  -„A kérdés csupán az, hogy mi mire szeretnénk fordítani ezt az energiát? Ha a világnak próbálnánk 
megfelelni, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a 19. század elején az információ 
mennyisége száz év alatt duplázódott meg, míg ez napjainkban négy év alatt bekövetkezik...” - hökkentett 
meg mindannyiunkat az előadó.
 - „Lépést tartani a felgyorsult világgal lehetetlen, ha a férfi nincs a helyén, akkor nem működik 
férfiként.”- jelentette ki a folytatásban.

 Okfejtésének végén elmesélte keresztyénné való 
elköteleződésének történetét: 1956-ban az ecuadori törzshöz 
érkező misszionáriusokat a helyi indiánok pár nap múlva 
lemészárolták. Családtagjaik a tragédia színhelyére utaztak, és 
folytatták a missziót, amely sikerrel ért véget. Jim Elliot (az egyik 
áldozat) hitvallása minket is ráébreszthet az igazi bátorságra: „Nem 
bolond az, aki odaadja azt, amit úgysem tarthat meg, azért, amit 
úgysem veszíthet el.”   Az elgondolkodtató szavak üzenete rímel 
Lukács evangéliumára (17,33). 
Másik meghatározó élménye Shahbaz Bhatti, a 2011 márciusában 
meggyilkolt pakisztáni keresztény miniszter története volt, aki a 
megfutamodás helyett szintén a vértanúságot vállalta. 

 Az est végén néhány fős csoportokban elemeztük a 
hallottakat, majd mielőtt hazatértünk volna otthonainkba, 
szeretetvendégség vette kezdetét.

 Az alkalom sikere mindannyiunk számára vitathatatlan, 
úgyhogy jövőre veletek ugyanitt (a III. Férfiak napján)!
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Gasparics Mónika

Női konferencia
Győrszemere,  2016. november 

18.

„Szedd magad!”

 …össze. Ne mások gyümölcsére 

vágyjunk, hanem teremjük meg és szedjük le a 

magunkét.  Az irigykedés csak rosszat szül. Ez 

vol t  az győrszemerei  női  konferencia 

igeszolgálatát végző Vecsey Katalin, zirci 

lelkipásztor egyik központi gondolata. Ehhez 

kaptunk még egy gyönyörű képet is tőle: „A 

gyümölcs a fa vallomása önmagáról, amin 

meglátszik milyen és mennyit ér. Hozzátette, hogy 

nem önmagának termi gyümölcsét a fa, hanem 

másoknak, hogy mások javára  válhasson. 

 Ezekke l  a  gondo la tokka l  i ndu l t  

győrszemerei napunk, ami egy kellemes, felüdítő 

nap nyitánya volt. Pápáról közel 20 nőtársammal 

együtt képviseltük a gyülekezetet, négy autóval 

mentünk a helyszínre. Délelőtt az említett áhítat 

után egy közös előadást hallgathattunk, délután 

pedig a kiscsoportos foglalkozások, ún. szekciók 

zajlottak. A kettő között pedig egy finom ebéddel 

kedveskedtek vendéglátóink. Érkezéskor 

süteményekkel roskadozó asztalok vártak 

bennünket, kínáltak kávéval, üdítővel, borral is. 

Barátságos, adventi vásári hangulatot nyújtott a 

terem szélén felállított asztalokon kínált sokféle 

kézműves termék. Amikből persze vásárolni is 

lehetett. Az ebéd előtti szünetben sikerült 

megnéznünk a helyi református templomot is, 

mely 1786-ban épült. A délutáni kiscsoportos 

foglalkozások más-más helyszínen voltak. Mi a 

Polgármesteri Hivatal egyik termét kaptuk kölcsön 

erre a célra. Na de erről majd később!

 Vecsey Katalin gondolatai elég mélyre 

szántóak voltak ahhoz, hogy a fenti pár sorral 

elintézzük! Isten tenyerén olyanok lehetünk, mint 

a diófa. A kertben álló diófa régen a családi tűzhely 

helyszíne is volt, ahol nyaranta összegyűlt a 

család. Aki diófát ültet, az bízik a jövőben – 

hangozott a következő szép gondolat. Aztán még 

a diófánál maradva: „Ha életünk termő, akkor 

felüdítő a környezetünkben tartózkodni”. 

Nemcsak jó gyümölcsök léteznek persze, hanem 

rosszak is. Életünk ezen rossz gyümölcsei akkor 

alakulnak ki, ha önmagunknak és a bűneinknek 

élünk. Fontos még a tudatosság: látnunk és 

láttatnunk is kell ezeket a gyümölcseinket, annak, 

hogy Krisztushoz tartozunk, látszódnia kell az 

életünkön is. Befejező gondolatai  is szépek 

voltak: „A hit bölcsessége a kivárni tudás- amíg 

beérnek imáink és áldozatvállalásunk. Azokká 

legyünk, akikké Isten teremtett bennünket, ne 

azért éljünk, hogy másoknak megfeleljünk.”

 A délelőtt Szabóné Dr. László Lilla 

előadásával folytatódott. Három gyermek 

édesanyjaként hasznos tanácsokat és hiteles 

információkat kaptunk tőle a családban, mint 

emberformáló műhelyben  történő hitre 

nevelésről. Valójában rajtunk, szülőkön múlik, 

hogy „Istenmérgezést” kap-e és vallásosan 

hontalan lesz gyermekünk, mert túlmoralizáljuk az 

életet, vagy hívő lesz felnőtt korára. Ebben tudunk 

neki segítséget nyújtani, ha a mindennapokban 

megjelenik, láthatóvá válik a felnőttek hite, 

különféle rítusok, szimbólumok és az ünnepeink 

által. Pl. az asztalközösségnél olvasunk-e fel a 

Bibliából, illetve a pont most aktuális adventi 

koszorú, betlehemi motívumok jelennek-e meg az 

otthoni tereinkben vagy esetleg másfélék.

 A könnyed, de ízletes ebéd után a délutáni 

foglalkozások három téma köré szerveződtek: 

jelenlét az idős korúak (időben gazdagok) között 

intézményi keretek között, megküzdés a Down 

gyermekek születésével illetve a gyermekek 

szexuális felvilágosítása. Ez utóbbiról Bella 

Violettától, a konferencia főszervezőjétől 

hallhattunk praktikus dolgokat. Elmondta, hogy a 

Bibliában több helyütt is szó esik a szexualitásról, 

kezdve Mózes 1. könyvével. Itt olvashatjuk, Isten 

rájött, hogy az ember magánya nem jó, így Ádám 

társat kapott. Kiemelte, hogy mennyire nem prűd a 

Biblia. Az alábbi igeszakaszokat olvasva magunk 

is meggyőződhetünk róla: 3Móz 20,15, 3Móz 

20,17, 3Móz 15,25, 1Móz 38,9. Ez a Kedves 

Olvasó házi feladata.  Szerinte a lányok 

romantikus filmekből, a fiúk pedig a pornóból 

tanulják a szerelmeskedés technikáját. Emiatt 

fontos, hogy korrekt információkat kapjanak 

tőlünk, mert mind a kettő torzít. „Amit kiveszünk a 

s z a k r á l i s b ó l ,  v u l g á r i s  l e s z ,  v a g y i s  

elértéktelenedik.” Fontos, hogy kimondhatóak 

legyenek ezek a témák, és ítélkezés, 

megbélyegzés nélkül tudjunk róluk  beszélni. 
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Találjunk ki közös szótárt, kérdezzem meg, milyen 

szavaka t  haszná l j unk !  Mond jam meg  

gyermekemnek, hogy mivel fontos Istennek és 

nekem is, ezért nem mindegy milyen és mennyi 

lelki sérülést szenved el! Felhívta még 

figyelmünket arra is, hogy helyes testtudat nélkül 

nincs helyes önismeret, és ha csak a 

címlaplányokhoz mérik magukat, garantált a 

kudarc. A nyílt és őszinte beszélgetés elősegíti a 

rendellenességek korai felismerését és segít 

kikerülni a félinformációkat. Mikor kell ezzel 

foglalkozni? Amikor és amire kíváncsi a gyermek, 

és vegyük ezt komolyan! Piciknél pl. a fürdőruha-

módszer célravezető: idegen nem nyúlhat azokra a 

területekre, ameddig a fürdőruha ér. Az Mfm-

projekt lányok, asszonyok ciklusával kacsolatos 

információkkal segít bennünket. Illetve a Youtube-

on megtekinthető videók címét osztotta meg 

velünk: Ciklus show – Testem titkos jelzéseinek 

nyomában, Lifenetwork: Szexiskola 29:28'. 

Kiemelte még, hogy az Elköteleződés, Barátság, 

Erotika párkapcsolati modell hármas pillérét bárki 

tudja képviselni a gyermek felé, de az Agapé csak a 

hívőnél van meg, ez olyan habarcs, ami segít 

megújulni a párkapcsolatban.

 Köszönjük a konferencia szervezőinek és 

lebonyolítóinak, hogy ott lehettünk, tanulhattunk, 

feltöltődhettünk. Jólesett a törődésük!   Szerintem 

mindenki haza tudta vinni azt az egy mondatot, ami 

ezen a napon pont neki szólt. Hála Isten volt miből 

választani!  „Isten országa növekszik, és nem mi 

növesztjük.” Ezért félretehetjük az erőlködést, 

görcsölést, megfelelni akarást. Nagy kegyelem, 

hogy így növekedhetünk Istenben, nap mint nap.

Párhuzamok címmel bibliodráma csoport indul

Szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket, akik szeretnének megismerkedni a bibliodráma műfajával, 

lehetőségeivel.

Az öt alkalomból álló foglalkozás 2017.január 30-án indul, s kéthetente találkozunk 17 – 19  óra között a 

Pápai Református Gyülekezet Immánuel közösségi házában.

A bibliodráma sajátos utat kínál a Biblia megismeréséhez. Azáltal, hogy a történeteket eljátsszuk, 

megragadhatóvá válik a bibliai alakok tetteinek mozgatórugója, a bőrünkön tapasztalhatjuk meg konfliktusaikat, 

vívódásaikat, helyezkedhetünk bele azokba a kapcsolatokba, melyekben éltek.

Keressük azokat a párhuzamokat, amelyek az évezredes történeteket mindennapi életünkkel összekötik, és 

segíthetnek abban eligazodni.

A játékhoz semmiféle színészi képességre nincs szükség, csupán kíváncsiságra, játékkedvre és nyitottságra. A 

Biblia alapos ismerete sem előfeltétel, hiszen a vezetők minden szükséges információt biztosítanak, ami a 

játékhoz kell.

A csoport minimum 8, maximum 15 fővel indul.

Részvételi díj: 1000 Ft/ alkalom

Jelentkezés és bővebb információ a vezetőknél:

Vadász Márta és Földi Pál, bibliodráma vezetők

70/591-84-65                            30/773-86-23
vadasz.marta@gmail.com        foldipal@freemail.hu

Gyülekezeti szilveszter

 Az elmúlt években rendszeresen szerveztük meg a gyülekezeti szilvesztert. Nagy öröm, ha közösen 

búcsúztathatjuk az óévet, és köszönthetjük az újat. Erre az alkalomra szívesen hívjuk gyülekezetünk 

tagjait. Tavaly kb. ötvenen voltunk, ennél sokkal többen is elférünk gyülekezeti házunkban. A szilveszter 

estét közös vacsorával, beszélgetéssel, játékokkal tesszük még hangulatosabbá.  

 December 27-ig várja Böröczky Kriszta a jelentkezéseket (tel: 30/520-05-97, e-mail: 

tamopinfo@gmail.com). Jöjjön el Ön is, hogy velünk együtt ünnepelhessen!
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Anyakönyvi hírek 2016. szeptember 1 – november 30. 

A keresztség sákramentumában részesültek: 

Kalcsó Péter és Kornsée Ingrid lánya: Csenge, Judit;  
Sipőcz Béla és Petrő Loretta fia: Benjámin, Béla;
Szili Attila és Csete Hajnalka fia: Kristóf;
Szili Attila és Csete Hajnalka lánya: Petra;  
Vörös Gábor és Bognár Zsuzsa lánya: Abigél;
Hercz Attila és Léránt Brigitta fia: Mátyás;
Kis Péter és Kacsó-Pápai Annamária lánya: Emma, Izabella;  
Takács Ferenc és Nagy Veronika lánya: Boglárka;  
Umoren Ubong Isaiah és Fribék Szabina lánya: Maya;

Felnőtt keresztségben részesült: Bíróné Stuth Andrea.

Isten áldását kérjük a megkereszteltekre, hogy növekedjenek lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. 

Eltemettük:

Dr. Győri Istvánné sz. Kiss Éva Ágota (65); Nyőgér Imréné sz. Szabó Anikó Irén (62); László 
Mária (86); Gáti Samu Lajosné sz. Pap Irén Mária (86); Nepusz Tamásné sz. Bolla Irén (78); Lux 
Ibolya (93); Fölnagy Tibor (71); Németh Zsuzsanna sz. Kádár Zsuzsanna (72); Körmendy 
Tamásné sz. Bagdány Katalin Borbála (74); Englert József (78); Konrád Jenő (74); Böröczky 
József (69).

Istenünk vigasztalását kérjük a gyászoló családokra, tudva, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, ha 
meghal is, örökké él. 

 

Jézus mondja:

Én vagyok a 
Feltámadás
 és az Élet! 

Házasságot kötöttek:

Nagy Szabolcs és Szanyi Edit; Felber Zsolt és Török Beatrix.

Isten áldását kérjük a fiatal pár életére, és szeretettel hívjuk őket alkalmainkra.

Karácsony szent ünnepén
Alázatos szerető szívvel
Ragyogó fénylő ünneppel
Áraszd reánk Szentlelked
Csodálatos sugárzó jóságod.
Odafent a mennyből sok szeretettel.
Nyugalom és béke egész életünkben. Ámen.

Karácsony ünnepén

Szülessen meg az Úr Jézus mindenki szívében.
Töltse be az egész földet szeretet és béke.
Csillagok fénye mutassa az utat egymás kezét 
fogjuk.
Örömmel zengjünk hálaéneket, boldogan.
Drága Megváltónk született e földre.
Árassz jóságot, békességet, szeretetet 
szívünkbe.
Isten hívői legyünk egész életünkben. Ámen.
A Szent Biblia azt írja merre van az Isten útja.
Megköszönöm tiszta szívvel, imádságos 
szeretettel.

Cseke Dezsőné versei
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Gyermekoldal

 

 

Ady Endre:

Kis, karácsonyi ének

Tegnap harangoztak, 
Holnap harangoznak, 
Holnapután az angyalok 
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent 
Nagyosan dicsérni, 
De én még kisfiú vagyok, 
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretre 
Mégis csak kiállok, 
De boldogok a pásztorok 
S a három királyok.

Én is mennék, mennék, 
Énekelni mennék, 
N a g y o k  k ö z ö t t  k i s  
Jézusért 
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban 
Százszor bepiszkolnám, 
C s a k  a z  Ú r n a k  
szerelmemet 
Szépen igazolnám.

(Így dúdolgattam én 
Gyermek hittel, bátran 
1883 
Csúf karácsonyában.)
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ifj. Márkus Mihály

A Fő utca 6. jövője

 2016 tavaszán elérkezett arra az idő, hogy történjen valami a református ótemplom „életében”. Az 
ingatlan, a mellette levő parókia épülettel együtt új életre kel.
 A Dunántúli Református Egyházkerület 2016 elején kereste meg a Presbitériumot, hogy egy 4-5 
évvel korábban felvetett kérdésről tárgyaljanak. Mint később kiderült, megítélésre került az Egyházkerület 
számára az a támogatás, amelyből egyrészről a Pápai Református Kollégium épülete újulhat meg, 
másrészről elkészülhet az Egyházkerület régi álma, a Dunántúli Református Múzeum. 
 Sokan emlékeznek, hogy az 1970-es évektől kezdve 2003-ig az Ótemplom adott helyet a Dunántúli 
Református Gyűjtemények kiállításának. A megítélt támogatásból méltó körülmények közé kerülhet a tárlat, 

amely bemutatja a Dunántúl egyháztörténeti kincseit.
 A 21. században egy kiállító helynek már sokkal többet 
kell biztosítani egy kiállító térnél, és ehhez komolyabb 
koncepcióra is volt szükség. A tervek szerint a Fő u. 6. szám 
alatti ingatlanegyüttes teljes átalakításával tud válaszolni az 
Egyházkerület a kor kihívásaira. Nemcsak annyi átalakítás 
történik, hogy felújításra kerül az Ótemplom, s benne kiállító 
tér kerül megvalósításra. A korábbi lelkészlakás, a boltok is 
teljes átalakításra kerülnek. A földszinten Múzeum shop és 
Múzeum kávézó kap helyet, valamint a Múzeum pénztára, 
az első emeleten múzeumpedagógiai helyiségek, valamint 
Hóri, a múmia kerül elhelyezésre. Tervek szerint 2017 
szeptemberére elkészül a teljes átalakítás.
 

Varga Jenő

Nincs semmi baj /Adventi 
hitmélyítő alkalmak

 A már hagyományos adventi evange-
lizációkon az igehirdetés szolgálatát az idei évben 
Farkas Gergely, a Dunántúli Református 
Egyházkerület Püspöki Hivatalának titkára 
végezte. Az előadó - bár nem ismeretlen a gyüle-
kezet számára, hisz számos alkalommal prédikált 
már templomunkban – bemutatkozásképp rövi-
den elmesélte, hogy sikerült a pasaréti református 
templom karzatának utolsó padjából (kőröshegyi 
kitérővel) a pápai református templom karzatának 
utolsó padjába érkezni.
Az előadó az igehirdetéséhez ezúttal Fodor Ákos 
költő haiku versét a „Három negatív szót” vette 
kölcsön. Estéről estére a három szó egyike köré 
fűzte fel gondolatait.
Az első este a „Nincs” volt a téma, Farkas 
Gergely felvázolta: az ember élete során 
hányszor és mily módon tapasztalhatja meg a 
hiányt, mennyi minden hiányozhat az életünkből? 
Miután alaposan kivesézte nélkülözéseinket, Pál 
apostol rómaikhoz írott levelét (8, 1-2) hozta fel, 
bizonyítva, hogy Jézus Krisztus megszabadított a 
test törvényétől.

A második alkalommal a „Semmi” következett. 
Mindannyian megtapasztalhattuk már, hogy 
milyen az, amikor nem történik semmi. Amikor az 
életében űr van, pótcselekvésekbe menekül a 
tanítványokhoz hasonlóan. (János 21, 1-14) Ha 
azonban Jézus tölti ki az űrt, akkor az ember a 
helyén van, a semmi helyét az Ige, az Imádság és 
a Gyülekezet veszi át.

A harmadik esten a „Baj” került sorra. Az embert 
élete során a baj sem kerüli el, mindenki tudná 
hosszasan sorolni gondjait... A Biblia (Jézus 
Krisztus) azonban ekkor is segítsé-get nyújt: 
„Keressétek először Isten országát és az ő 
igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak 
majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, 
mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden 
napnak a maga baja.” ( Máté 6,33-34)”  

Farkas Gergely az evangelizációk során 
lebilincselően, rengeteg humorral, helyenként 
öniróniával fűszerezve alakította át a három 
negatív szót pozitív üzenetté: (Jézussal) Nincs 
semmi baj!

Epilógus: e gondolat, azaz a három szó bekerült 
Advent első vasárnapján az istentisztelet 
igehirdetésébe is.



Állandó heti gyülekezeti alkalmak

vasárnap 9:20 imaközösség az istentisztelet  
  áldásáért

vasárnap 10:00 istentisztelet (templom)

vasárnap 10:00 gyermek istentisztelet

hétfő 18:00 Forrás kör

szerda 10:00 Korban Gazdagok köre                
(Immánuel Közösségi Ház)

szerda 16:00 Gyülekezeti Bibliakör         
(Immánuel Közösségi Ház)

szerda 18:00 Felnőtt Bibliakör           
(Immánuel Közösségi Ház)

szerda 18:00 Útrakelők csoport           
(Immánuel Közösségi Ház) 

csütörtök 10:00 Baba-Mama kör           
(Immánuel Közösségi Ház)

csütörtök 16:30 Kórházi istentisztelet 
(kórházkápolna)

csütörtök 18:00 Énekkari próba           
(Immánuel Közösségi Ház)

szombat 18 óra IFI óra                           
(Immánuel Közösségi Ház)

 

Állandó havi gyülekezeti alkalmak

hónap első kedd 9.15 és 10.00 Istentisztelet a 
Barát utcai idősek otthonában

hónap első kedd 16.30 Nőszövetségi Bibliaóra 
(Immánuel Közösségi Ház)

hónap harmadik csütörtök 10:30 Istentisztelet a 
Vörösmarty úti idősek otthonában.

hónap utolsó szerda 10:30 Istentisztelet a Teveli 
úti idősek otthonában

hónap utolsó vasárnap 17 óra (nyáron 18 óra) 
Énekes-zenés istentisztelet  (Immánuel 
Közösségi Ház)

havonta egy szombat Férfi Kör
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Jegyeshétvége

A 2017-ben házasságot kötni szándékozók 
számára jegyeshétvégét tartunk, melynek 
időpontja : 2017. március 18. szombat és 19. 
vasárnap. Másfél napot töltünk festői 
környezetben Monoszlón, ami minden párt 
segít abban, hogy az együtt töltött idő minőségi 
időt jelenthessen kapcsolatukban. 
Nagy szeretettel várjuk a házasulandókat. 
Kérjük, legkésőbb január végéig jelezzék 
felénk, hogy házasságot kívánnak kötni, mert 
így minden fontos információt át tudunk adni 
időben a pároknak.

 Ennek megvalósítása érdekében 
szükséges volt a tulajdoni viszonyokat 
rendezni. 2016 tavaszán a gyülekezet eladta a 
Dunántúli Református Egyházkerületnek a 
parókiát. A kapott vételár egy részéből új 
lelkészlakást biztosító ingatlant vásároltunk, 
valamint lakásokat, amelyek kiadásából 
fedezzük azt a kieső bevételt, amit korábban a 
boltok biztosítottak.  Ráadásul az elképzelések 
szerint a Fő utca 6. sz. alatti ingatlan 
napközbeni nyitva tartásával átjárást biztosít a 
Fő utca és a Csáky utca között. 

 Egyházközségünk azt szeretné, ha a 
jövőben évente  1  a lka lommal  ú j ra  
istentiszteletet is tarthatnánk az Ótemplom 
falai között, megbecsülve a régiektől kapott 
kincseket. 

 Köszönet és hála van a szívünkben 
azért, hogy az Ótemplom és parókia 
épületegyüttese a külső és belső megújulást 
követően újra Isten dicsőségét tudja szolgálni.
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GYÜLEKEZETÜNK HONLAPJA

www.papareformatus.hu
Várjuk észrevételeiket, 

hozzáaszólásaikat, megjegyzéseiket! 
Keressék fel!

HONLAP ! HONLAP! HONLAP! HONLAP!

Köszönetet mondunk minden testvérünk 
adományáért, amellyel támogatta gyülekezetünk 

életét, szolgálatát. 

Befizetési, támogatási  lehetőségek, számlaszámok

Gyülekezeti számlaszám: Raiffeisen Bank 12085004-00102657-00100002

Református Eklézsia Alapítvány: OTP Bank  11748045-20017204-00000000

Apró segítség az Egyházfenntartás befizetésében!
Az önkéntes egyházfenntartói járulék egy összegben való 
kifizetése egyre nagyobb terhet jelent mindenkinek. Ezért 
javasoljuk, hogy akinek van rá lehetősége, bankszámlájáról 
állandó megbízással havi rendszeres átutalásként fizesse 
támogatását. Így testvérünknek sem megterhelő jövedelmének 
havi 1 %-nyi összegét átutalni, mi pedig folyamatosan 
megkapjuk az átutalt támogatást. A gyülekezeti számla, amelyre 
megbízását megadhatja:

Raiffeisen Bank:  12085004-00102657-
00100002. 

Kérjük közleményként írja fel nevét, címét és az 
EFJ rövidítést. Köszönjük.

A Lelkészi Hivatal nyitva tartása:
Kedd, Szerda, Péntek: 9:00-12:00

Csütörtök: 9:00-12:00 és 17:00-18:00 
Vasárnap: Istentisztelet után közvetlenül

Tel: 89/324-415 
E-mail: info@papareformatus.hu

Karácsonyi alkalmak

December 18. Advent 4. vasárnap               
10:00  Istentisztelet

December 24. Szenteste              15:00  
 Gyermekek Karácsonya

December 24. Szenteste              22:00 
 Karácsony éjjeli istentisztelet

December 25. Karácsony 1. nap 
10:00 Ü n n e p i  i s t e n t i s z t e l e t ,  
úrvacsora

December 26. Karácsony 2. nap 10:00  
Ünnepi istentisztelet, úrvacsora, 
legátus: Bogyó Zsófia (KRE HTK, 
Budapest)

December 31. szombat       17:00  
 Óévi hálaadó istentisztelet, úrvacsora

Január 1. vasárnap       10:00
 Újévi istentisztelet, úrvacsora

Lapunkat ingyenesen terjesztjük református családjainknak. Bekerülési ár kb. 100 Ft. 
A költségekre adományokat elfogadunk.

Írták:  Balla Ibolya, Cseke Dezsőné, Csomor István, Gasparics Mónika, Gotthárd Rebekka, Halmos Ábel OSB 

perjel, Mayerné Pátkai Tünde, ifj. Márkus Mihály, Ünnep Istvánné, Varga Jenő. 

Grafika: WEB  Szerkesztés: Kopeczky Péter 

Kiadja a Pápai Református Egyházközség Felelős kiadó: ifj. Márkus Mihály lelkipásztor

Készült a Kapitális nyomdában 1000 példányban. 

Az angyalok dicsőítő énekét

folytató, Krisztust magasztaló, 

áldott karácsonyi ünnepeket 

és áldott új esztendőt 

kívánunk.

Felhívás!

Tisztelettel kérjük kedves testvéreinket, hogy személyi 
adataik változásáról (különösen is a lakcím változásról) 
mihelyt módjukban áll, értesítsék a Lelkészi Hivatalt, hogy 
a  vál tozásokat  á tvezethessük gyülekezetünk 
nyilvántartásába is. 

Köszönjük.


