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János testvér

(Jn 20,19-31)

19 Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol 
összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók 
zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: 
Békesség nektek!  20 És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét 
és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat.  21 Jézus 
erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem 
elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.  22 Ezt mondva rájuk lehelt, és 
így folytatta: Vegyetek Szentlelket!  23 Akiknek megbocsátjátok a 
bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a 
bűnei megmaradnak. 

24 Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt 
velük, amikor megjelent Jézus.  25 A többi tanítvány így szólt hozzá: 
Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a 
szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem 
teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.  26 Nyolc nap múlva ismét 
benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, 
bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek!  27 
Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a 
kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy 
hitetlen, hanem hívő!  28 Tamás pedig így felelt: Én Uram és én 
Istenem!  29 Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: 
boldogok, akik nem látnak, és hisznek. 

30 Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek 
nincsenek megírva ebben a könyvben.  31 Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, 
az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. 

 Kedves Testvérek!

 Az Úr Jézus így szól a tanítványokhoz, amikor misszióba küldi őket: Vegyetek Szentlelket! Ugyanis a 
misszióban több olyan dolog is várt az apostolokra, és vár ránk is, ami emberi erőnket meghaladja. Nézzünk 
meg ebből néhányat:

 Először is úgy köszönti a tanítványokat Jézus, hogy békesség néktek! Elég összevissza lehettek 
lelkileg a tanítványok. Szembesülnek Júdás árulásával, aztán a Mester halálával. Azzal, hogy nem tudnak 
úgy zsidók lenni, ahogy eddig, de Krisztus-követők sem úgy lesznek, ahogy tervezték. Békesség néktek! - 
köszönti őket Jézus, Akiben nincs békesség, az nem fogja tudni Isten békességét másoknak átadni. De 
vajon van-e bennünk ahhoz elég béke, hogy másoknak is jusson belőle? 

 Másodszor Jézus a misszió részeként a bűnbocsánat továbbadását jelöli meg feladatunknak. Már a 
Miatyánkban is arra int Jézus, hogy úgy kérjünk bocsánatot Istentől, hogy mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek. Megbocsátani pedig az tud - hasonlóan a béke továbbadásához -, aki maga is átélte Isten 
bűnbocsátó kegyelmét. Van-e bennem annyi feltöltődés, Isten bűnbocsátó kegyelmének megtapasztalása 
után, hogy másnak szívből meg tudok bocsátani? 
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 Harmadszor pedig, ezt halljuk Jézustól: Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. 
Ahogy az Ige elhagyta a mennyet, és a Földre szállt, úgy nekünk is el kell hagynunk sokszor a 
komfortzónánkat, ha igazán Krisztust akarjuk hirdetni. Körülbelül olyan lehetett ez az apostoloknak, mintha 
nekünk Kínába kellene eljutni, úgy hogy közben letartóztatnak, megvernek, hajótörést szenvedünk, de a 
végén a kínai keresztényekkel ehetünk kutyahúst és cserebogarat. Ki kell tehát lépnünk a számunkra 
kényelmes világból - de ez sokszor nem megy, mint ahogy akadozva megy a megbocsátás és a békesség 
megtalálása is. De Jézus nem is azt mondja az apostoloknak, hogy amíg nem lesztek ilyenek, nem foglak 
benneteket misszióba küldeni. Hanem azt mondja: Vegyetek Szentlelket! Krisztus elfogadja őket, úgy, 
ahogy vannak, de nem hagyja őket úgy, ahogy vannak- Isten Lelke tette az apostolokat és tesz velük minket 
is alkalmassá Krisztus küldötteivé lenni, és arra hív, hogy menet közben érjünk, csiszolódjunk - ahogy az 
apostolok is tették. Ámen.

Horváth Béláné Irénke

Bemutatkozik a Korban Gazdagok Köre

 

                                                                                      „  A szeretetben megélt öregség

 csendes tanúságtétel

 az élet szépségéről.

 Test és lélek meghajlása

 a Teremtő jósága előtt.

 Derűs vágyakozás

 végesből a végtelenbe.”

 A Korban Gazdagok Köre 2014 októberé-
ben alakult 18 fővel. Együttlétünk létjogosultságát 
az is bizonyítja, hogy aktívan jelenleg 28 testvér 
vesz részt  közösségünk munkájában. A gyüleke-
zet előtt egy alkalommal már volt lehetőségünk 
bemutatkozni.

 Továbbra is három fő szempont vezéreli 
együttlétünket.

 Lelki fejlődésünk-
ről Emese tiszteletes 
asszony gondoskodik. Az 
igehirdetés után mélyre-
ható beszélgetés folyik az 
igéről. 
 E g é s z s é g ü n k 
megőrzéséhez szükség 
van a mozgásra, ami 
szintén elengedhetetlen 
lett számunkra. Meghí-
vunk előadókat, akik az 
időskor sajátosságairól, 
egészségünk, valamint 
szellemünk megőrzéséről 
tartanak tájékoztatást.
 

 Minden alakalommal nagy hangsúlyt 
f ek te tünk  a  beszé lge tés re .  K i cse ré l j ük 
gondolatainkat, megbeszéljük örömünket, 
bánatunkat. Gondoskodunk a jó hangulatról is, nem 
adunk teret a szomorúságnak, persze vannak 
helyzetek, amikor együtt sírunk, együtt nevetünk, 
odafigyelünk egymásra. Vicces történeteket 
mesélünk életünkről.
 Kulturális tevékenység is folyik közös-
ségünkben.  Ilyenkor egy-egy testvérünk készül fel 
vers vagy próza témában.

 Minden túlzás nélkül elmondhatjuk, közös-
ségünk úgy összekovácsolódott, hogy örömmel 
várjuk a következő találkozást.

 Amennyiben bemutatkozásunkkal vala-
kinek kedvet tudtunk csinálni, és szívesen 
csatlakozna hozzánk, szeretettel várjuk minden 
szerdán 10 – 12 óra között  a gyülekezeti házban.

 Célunk, hogy az együtt eltöltött idő után 
mindenki testben és lélekben megújulva térjen 
otthonába.
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Márkus Mihály

Hamarosan megnyitja kapuit az Édenkert Pápai Református Óvoda

 Pápán, bizonyára már mindenki számára ismert a hír, miszerint a református egyház újabb 

intézménnyel gyarapodik. Ezúttal óvoda működtetését veszi át az önkormányzattól. 

 Nézzünk egy kicsit a mélyére ennek az információnak.

 1933-ban kezdte meg működését a Kerkápolyi-Bodor Alapítvány kamataiból a Református Óvoda 

az alsóvárosban, és az 1948-as államosításig egyházi fenntartásban működött. 1948-tól a Magyar Állam 

vette át működtetését. Az 1990-es évek elején gyülekezetünk természetben igényelte vissza az óvoda 

épületét, azzal a szándékkal, hogy abban újra óvodát üzemeltessen. Ettől azonban az akkori önkormányzat 

elzárkózott. A Pápai Református Egyházközség tehát csak a pénzbeli kártalanításban gondolkozhatott, 

amit később, 2003-ban meg is kapott. 

 Néhány évvel ezelőtt a város önkormányzatával tartott éves egyeztetésen megkérdezték a 

gyülekezet elöljáróitól, milyen elképzelésük 

van hosszú távon intézmények fenntartásáról 

– például szociális intézmények. Ekkor a 

gondnokok, lelkipásztorok elmondták, hogy 

bár elgondolkoztató ajánlat lenne egy idősek 

otthona átvételében gondolkozni, mégis, 

legelőször egy óvoda átvételében gondolkoz-

nának, hiszen a protestáns oktatási „portfóli-

óból” ez az intézményi forma hiányzik még. 

 2016 tavaszán került elő újra a kérdés, 

amikor a gyülekezet tudomására jutott, hogy a 

város önkormányzata nem zárkózna el attól, 

hogy egy óvoda működtetését átadja a 

református egyháznak, amennyiben az 

Egyházközség Presbitériumának ez szándé-

kában áll. 

 A gyülekezet vezetősége fél év gondol-

kozási időt kért, ami alatt többször tárgyalt az esetleges intézmény átvétel előnyeiről és hátrányairól. 

Meghívtak olyan gyülekezeteket, ahol már működik óvoda. Rákérdeztek a missziói, gazdasági 

következményekre. A presbitérium több tagja részt vett egy olyan csendesnapon, ahol közösen keresték 

Isten akaratát arra nézve, hogy át szabad-e vennie egy óvodát a gyülekezetnek. 

 A gondolkozás, a sok imádság, a sok tárgyalás eredményeként a Presbitérium úgy határozott, hogy 

amennyiben az Önkormányzat továbbra is nyitott arra, hogy egy óvoda működtetését átadja a 

gyülekezetnek, akkor készen áll arra, hogy intézményfenntartóként azt üzemeltesse. Ekkorra már kiderült, 

hogy a valamikori református óvoda, a Csókai Óvoda átadása kerül számításba. 

 Az utóbbi hónapokban felgyorsultak az események. Januárban tárgyalta először az Önkormányzat 

a gyülekezet vezetőségének szándéknyilatkozatát, és azt támogathatónak tartotta. Majd - miután a Csókai 

Óvodába jelenleg járó gyermekek szülei nagy többségben hozzájárultak az óvoda fenntartó váltásához, 

2017. április 28-án tartott Képviselőtestületi ülésen a honatyák hozzájárultak az intézmény átadásához, és 

felhatalmazták a Polgármester urat a köznevelési szerződés és a vagyonkezelői szerződés aláírására. Az 

aláírásra 2017. május 4-én került sor.

 Egyházközségünk 5 éves köznevelési szerződést kötött, amelyben vállalta az Óvoda 

üzemeltetését, s erre az öt évre vagyonkezelői jogot kapott a valamikori református óvoda épületére. A 

szerződés a lejáratot követően meghosszabbítható.
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 A Presbitérium már 2017. március 27-én kimondta az új református óvoda megalapítását. Ekkor került sor 
az intézmény elnevezésére is. Több javaslatból a gyülekezet vezetősége az Édenkert Pápai Református Óvoda 
elnevezést választotta. Hitet tett ezzel amellett, hogy az új református óvodában a gyermekek számára egyfajta 
„felhőtlen, boldog” gyermekkort, „paradicsomi körülményeket” szeretne biztosítani. Hasonlót ahhoz, amit az első 
emberpár az Édenkertben élhetett meg. Közösségben Istennel és egymással, harmóniában a körülöttük levő 
teremett világgal. 

 Gyülekezetünk új munkaterülettel gazdagodott. Komoly részt vállalhatunk gyermekeink keresztyén 

neveléséből. Ez a munka azonban csak akkor lehet sikeres, amennyiben a gyülekezet Istenre figyelve, 

imádságos szívvel hordozza az óvoda ügyét. Ha minden támogatást megad az óvodában dolgozóknak, hogy a 

keresztyén alapértékek fényében nagy szeretettel vehessék körül az óvodába íratott gyermekeket. Ha segítő 

figyelmével ajándékozza meg a gyermekeiket a református óvodába adó szülőket, s nem olyan elvárásokat 

fogalmaz meg, amit a gyülekezet tagjai sem teljesítenek. Ha jelenlétével, kétkezi munkájával segíti az intézmény 

fenntartását, az épület, az óvodakert gondozást. 

 Kérem minden testvérünket, hordozzák szívükön az Édenkert Pápai Református Óvoda munkáját. 

Imádkozzanak az intézmény elindulásáért, a kezdeti nehézségek legyőzéséért. Könyörögjenek, hogy Isten 

áldása kísérje református óvodánk életét. 

Márkus Mihály

Gyermekhét 2017.

 Ha augusztus vége, akkor gyermekhét a 

pápai református gyülekezetben. 

 Már hagyományként tekinthetünk arra a 

programra, amit a gyülekezet minden augusztus-

ban, a tanév kezdete előtt szervez az Immánuel 

Közösségi Házban.  Az iskolakezdés előtti teljes 

héten hétfőtől péntekig várják a gyermekeket a 

gyülekezeti házba, ahol 3 korcsoportban gyermek-

programot szerveznek. Az utóbbi két évben a KOEN 

Alapítvány gyermekheti tematikája alapján állították 

össze a programot. 2015-ben Eszter királyné 

története, 2016-ban az Olimpia jegyében Vigyázz… 

kész… rajt címmel tartották a tematikus programot. 

Ebben az esztendőben a tervek szerint Dániel 

próféta történetei elevenednek meg a gyülekezeti 

házban. Istenhez való hűség, próbatétel, a hitvalló 

győzelme is szerepel az egyes napokon. 

 A hittanos gyermekek számára szervezett 

napközis tábor nagy segítséget jelenthet az 

iskolakezdés előtt gyermeknek és felnőttnek is. A 

gyermekek a délelőtti foglalkozások során már 

készülhetnek az iskola kötött délelőtti programjára, 

mégis az egész napos játékos együttlét, a közösség 

a sok játék, nevetés szinte észrevétlenül vezeti 

vissza a gyermekeket az iskolai élet felé. A felnőttek 

számára az jelenthet segítséget, hogy a nyár végi 

napokban a gyülekezet a tábor megszervezésével 

segíti a gyermekek elhelyezését, hiszen 8 óra és 16 

óra között a gyermekek biztos helyen, felügyelet 

alatt lehetnek. 

 Nagyon várom már ezt a hetet – mondhatná 

Máté fiam -, mert ilyenkor az udvarunkon felállításra 

kerül a trambulin, amin a napközis tábor után, kora 

este is sokat tudok ugrálni!

 Sok játékkal, színes programmal várjuk a 

gyermekeket a nyári gyermekhétre.

 Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban, 

vagy az info@paparefomatus.hu címen legkésőbb 

augusztus 15-ig. Várjuk a gyermekeket! 

Csomor István

Passio

 A hagyomány szerint idén ismét a kis konfirmandusok adták elő a passiót. Idén két alkalommal is 

láthattuk a passiójátékot, először a kéttornyúlaki gyülekezetben, utána a pápai gyülekezetben.

 Szakács Gergely vezetésével a fiatalok visszarepítették a közönséget a múltba, akik testközelből 

élhették át Jézus utolsó napjait. Az előadást teljes komolysággal és profizmussal előadó konfisok a tapsot 

teljesen megérdemelve távoztak a „színpadról”. A történet elgondolkodásra serkentett fiatalt és öreget egyaránt, 

így mindenki megértette a húsvét lényegét, és mindenkinek tisztává válhatott, hogy Jézus valóban feltámadt.
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Kövy Rózsa

Teológus nap

Április 30-án került sor a már hagyományos teológus napra. Az istentisztelet követően a teológusok 

családoknál fogyasztották el a vasárnapi ebédet. Ezen az alkalmon beszélgettem a PRTA két hallgatójával; 

Imre Enikővel, aki katechéta szakon másodéves és Makra Zsolt Istvánnal, aki negyedéves lelkipásztor 

szakos. 

- Honnan vezetett utatok a pápai teológiára?

Enikő: A „Refiben” érettségiztem az első művészetis osztályban, néptánc szakon. Az öt év alatt Pápa a 

szívemhez nőtt, s érettségi után abban is biztos voltam, hogy tanítani szeretnék, mégpedig hittant. Így 

könnyű volt a PRTA mellett döntenem.

Zsolt: Én is a „Refiben” érettségiztem. Érdekes, hogy a nyílt napon való részvételig nem éreztem késztetést 

arra, hogy ide jöjjek. Akkor viszont valami megérintett az iskolában, és így választottam a Refit. Bizony néha 

renitens diák voltam, aztán történt velem valami, ami megváltoztatta az életemet. Ezután egyenes volt az 

utam a teológiára. 

- A családi háttérnek volt e szerepe a választásban?

Enikő: Nekem sokat számít a családom véleménye, és ebben a döntésben mindenki egyetértett.

Zsolt: Nem, sőt nagyszüleim akkor még ellenezték, szüleim pedig rám bízták a döntést. Azt még 

hozzátenném, hogy édesanyám sokáig kántorizált a győrszabadhegyi gyülekezetben.

- Hogy érzitek magatokat a pápai teológián?

Enikő: Nagyon jól érzem magam, főleg az idei tanévben. Már könnyebben megy a barátkozás, néptáncot is 

tanítok, jó a légkör az iskolában és a kollégiumban. Egyre inkább azt érzem, hogy a helyemen vagyok.

Zsolt: Jól, a teológián baráti a légkör, mindenki ismer mindenkit. Annak is örülök, hogy már most 

megtapasztalhatom azt, amit a későbbiekben is szeretnék végezni. 

- Milyen kapcsolatotok van a pápai gyülekezettel?

Enikő: Az előző tanév tavaszi félévétől kezdve egyre többet veszek részt a gyülekezet életében. Néha 

helyettesítek konfi órákon, járok a gyülekezeti kórusba, és ha 

kell, kántorizálni is temetésekre.

Zsolt: Besegítek a kórus munkájába, igyekszem részt venni az 

alkalmakon, gyakran tartok kórházi istentiszteletet. A teológus 

nap is jó alkalom, hogy találkozzak a gyülekezet tagjaival. 

- Végül osszátok meg az olvasókkal jövőbeli 

terveiteket!

Enikő: A közeljövőben a félév sikeres teljesítése. Jövőre végzős 

leszek, szeretném megszerezni a diplomámat. Bízom benne, 

hogy szerető Istenünk majd oda vezet minket, ahol meg tudjuk 

állni a helyünket.

Zsolt: Sikeresen befejezni a félévet, diplomát szerezni, letenni a 

lelkészképesítő vizsgát, megnősülni, családot alapítani.

Nem véletlen, hogy Enikő többes számot használ, Zsolt pedig 

családról beszél, hiszen ők ketten egy párt alkotnak. Isten áldja 

meg életüket és egyházunkban végzett munkájukat!
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Mayerné Pátkai Tünde

A Pápai Református Gyülekezet 
története - Ótemplom

 Gyülekezet és templom szorosan tartoznak 
össze, mint ahogy élet és sors egymásba fonódva 
a lét egységét alkotják. A templom szakrális, 
központi hely, ott dobog a gyülekezet szíve, onnan 
lüktet tovább Isten Igéje az egyháztagokba. A 
genius loci ott él a gyülekezet közösségében 
„nemzedékről nemzedékre".  

Az elmúlt esztendőben emlékeztünk meg a 
Pápai Református Újtemplom építéséről, és 
adtunk hálát Istennek a felszentelés 75. 
évfordulójára emlékezve.  Ne feledjük el azonban, 
hogy a pápai eklézsiának viharos történelme során 
több temploma is volt. A 19. század végén az 
Ótemplom töltötte be a szakrális hely funkcióját, 
amelyet az Eőry — Szabó család birtokán 
1783—ban, az adászteveli száműzetésből való 
hazaszabadulás után azonnal építeni kezdtek a 
pápai reformátusok. II. József Türelmi rendelete 
értelmében azonban csakis torony nélküli, belső 
udvarban lévő templom építésére kaphattak 
engedélyt. A hívek lelkesedését és hűségét jelzi, 
hogy egy év alatt felépítették a hajlékot, hogy újra 
legyen Pápán méltó helye az istentiszteleti 
közösségnek.

 Az Ótemplom: téglalap alaprajzú, késő-
barokk—copf stílusú, egyszerű,de méltóságteljes 
építmény. Végfalai oromzatosak, a Csáky László 
utca felől két kerek ablakkal. Oldalhomlokzatait 
lapos pilaszterek osztják mezőkre, a mezőkben két 
sorban elhelyezkedő ablakok kosáríves záródá-
súak. A bejárat kőkeretes, kapuja kovácsoltvas 
díszítésű, rokokó ízlésű. A kiegyensúlyozott, méltó-
ságteljes belső teret három oldalról pillérek tartják. 
Ezeken nyugszik a karzat három része. A pilléreket 
f inoman tagolt árkádívek kötik össze. Az 
orgonakarzat az orgonával együtt — amely ma már 
nem látható — 1856—ban készült. A bejárattal 
szemben áll az 1887—ből való Úrasztala. A 
bejárattól jobbra az egyik pilléren az adászteveli 
száműzetés emléktáblája, a másik oldalon a 
reformáció 400. évfordulójának vörösmárvány 
emléketáblája látható. A faragott szószék diófából 
készült, gazdag, de nem túlzott barokk díszítésű, 
amely soproni mester alkotása. Egykori gazdag 
felszerelésének darabjait (kelyhek, úrasztalai 
terítők) ma a Dunántúli Református Egyházkerület 
Könyvtárában és Tudományos Gyűjteményeiben 
őrzik. 

 A kollégium diáksága a századfordulón 
eleinte minden nap ebbe a templomba járt, 
vasárnap azonban a tanárok és diákok nagy 
létszáma miatt alig—alig fért meg a gyülekezet. 
Ráadásul a nagy terhelés miatt a karzatok, 
amelyeket az istentiszteleteken a kollégium 

ifjúsága, a gyülekezet ifjabb férfi tagjai és a 
vidékiek töltöttek meg, idővel meggyengültek. 
Ezért már 1864—ben meg kellett erősíteni a tartó-
szerkezetet alulról 3-3 faoszloppal. 20 év múlva 
elengedhetetlenné vált újabb tartógerendák 
beépítése. Ekkoriban fogalmazódott meg a vágy a 
pápai gyülekezet vezetésében, hogy „indítassék 
meg a mozgalom egy új templom építése 
tárgyában." 

 Az új templom elkészültével az Ótemplom 
funkciója jelentősen megváltozott, csupán 
szeretetvendégségek és alkalmi kiállítások 
színhelye maradt. A második világháború idején a 
légoltalmi előírásoknak megfelelően az Ótemplom 
padlásának nyugati átjáróit 30 cm-es fallal be 
kellett falazni. 1947-ben a karzati padokat a 
Nőnevelő Intézet kapta meg, hiszen már nem volt 
szükség az előző század végén kialakított 
ülőhelyekre. 1949-ben a templombelső részleges 
felújítása megtörtént, de szinte állandó problémát 
jelentett az állagmegóvás. 1960-ban úgy döntött a 
presbitérium, hogy minden hónap 1. vasárnap-
jának a perselypénzét az Ótemplom felújítására 
teszik félre.  Végül 1970-ben bérleti szerződés 
révén a Dunántúli Református Egyházkerület 
Könyvtárának és Tudományos Gyűjteményeinek 
fennhatósága alá került. Érdekességképpen 
idézünk a bérleti szerződésből:”Bérleti szerződés, 
mely egyrészről a Dunántúl i  Református 
Egyházkerület – képviselői: Dr. Bakos Lajos 
püspök és Dr. Kádár Imre egyházkerületi 
főgondnok-, mint bérbevevő: másrészről a Pápai 
Református Egyházközség- képviselői: Bognár 
Károly lelkész és Csajtay Elemér egyházközségi 
gondnok-, mint bérbeadó között a következőkben 
jött létre.

 1) Bérbeadó bérbeadja a Református 
Egyházközség tulajdonát képező, a Pápa, Fő u. 6. 
sz .  a la t t i  i nga t lanon  épü l t  Ó temp lomot 
kizárólagosan egyházművészet i  múzeum 
létesítése céljából az Egyházkerületnek 50 Ft, 
azaz ötven forint havi bérösszegért, amely a mai 
naptól kezdődően negyedéves részletekben lesz 
fizetendő.” / a Pápai Református Gyülekezet 
Presbiteri Jegyzőkönyve. 1970.május 3./

 A bérbeadás óta eltelt fél évszázad alatt 
több rangos kiállításnak, hangversenynek, konfe-
renciának és egyházi alkalomnak adott otthont az 
Ótemplom. Történetének azonban új és remény-
teljes időszaka kezdődött el az előző esztendőben 
azzal, hogy véglegesen is egyházkerületi tulajdon-
ba került, és megkezdődhetett a felújítása, és a régi 
parókiával együtt modern és korszerű egyházmű-
vészeti-egyháztörténeti kiállítóközponttá alakí-
tása. 
                                
/Felhasznált irodalom: a szerző 2004-ben készült A 
Pápai Református Gyülekezet XX. századi története 
című diplomamunkájából./



Szedlmayer Noémi és Gábor

Jegyeshétvége

 Izgatottan érkeztünk a Pápai Református Egyházközség két lelkésze, Misi és Gergő által szervezett  

PÁR-beszéd hétvégére a Káli-medencében lévő Monoszlóra szombaton. A hegyekkel körülvett, gyönyörű 

völgyben fekvő falu a madárcsicsergéses meghittségével azonnal megtetszett mindkettőnknek, ahogy az 

erdei iskolában lévő szállásunk is.

 A jegyes- és friss házaspároknak szóló program egyedisége már a bemutatkozásban is 

megmutatkozott: a szokásos „honnan érkeztetek” kérdés megválaszolását egy izgalmas, az első közös 

nevetésbe torkolló játékkal váltották ki. Az itt megalapozott jó hangulat végigkísérte az együtt töltött időt: a 

közös étkezések befejezésekor az asztalnál maradva ismerkedtünk egymással, majd éjszakába nyúlóan 

beszélgettünk. 

 Misi és Gergő gondosan felépített felkészítője széles tematikát ölelt fel, interaktív megoldásaiknak 

köszönhetően nagyon változatosan. (Pl. A gyermek születésével leszünk új család? Miért hasznos, ha 

tudom, hogy a páromnak a szavak vagy az érintés a fontosabb? Megbocsátottam azt a tettet, amit nem 

felejtettem el? Mi a „semmi” doboz?) 

 A PÁR-beszéd hétvége mélyítette ön- és társismeretünket, megerősítette az egymásra szánt idő és 

odafigyelés fontosságát. Hálásan köszönjük Misinek és Gergőnek e remek másfél napot, amit a jövőbeli 

h á z a s u l a n d ó k n a k  s z í v b ő l 

ajánlunk! (Szuper hétvégénk 

zárásaként a Monoszló és Zánka 

között magasodó Hegyestűre 

mentünk fel ,  ahol párat lan 

kilátást kaptunk a Balatonra és a 

Káli-medencére.) 

  Az esküvő előtt  ál ló 

jegyespároknak sok boldogságot 

kívánunk, és ne felejtsétek: 

„Minden gondotokat őreá vessé-

tek, mert néki gondja van reá-

tok!” 

Áldás, békesség! 

Szakács Gergely

Görgényi Egyházmegye lelkészei 
Pápán

 Tavaly tavasszal egy kedves meghí-
vásnak tettünk eleget. A Pápai Egyházmegye 
lelkészei ellátogattak a Görgényi Egyház-
megyébe. Idén tíz éve támogatjuk a Holtmaro-
si Tulipán Gyermekotthont. A támogatásról 
többször is hírt adtunk újságunkban. Bartha 
József, nyugalmazott holtmarosi lelkipásztor 
kezdeményezésére érkezett a meghívás 
Szász Attilától, a Görgényi Egyházmegye 
esperesétől. Idén, a húsvét utáni hétvégén ezt 
a meghívást viszonozta Tóth András a Pápai 
Egyházmegye esperese.
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 Hét erdélyi lelkipásztor érkezett Tápra április 
21-én, pénteken, ahol kipihenték az út fáradalmait, 
és élvezték a tápi gyülekezet vendégszeretetét. 
Másnap Pápára jöttek kirándulni, ahol a vendéglátó 
esperessel és több lelkésszel közösen megnézték 
templomunkat, gyülekezeti házunkat. A bátrabbak a 
toronyba is felmentek, hogy Pápát és a környéket 
madártávlatból is megtekintsék.

 Ezt követően Mezei László Pápa város 
főépítészének vezetésével bejártuk a Fő utca 6. 
szám alatt található volt lelkészlakást és az 
Ótemplomot. Korábban beszámoltunk arról, hogy 
ezt az ingatlanegyüttest gyülekezetünk eladta a 
Dunántúli Református Egyházkerületnek. Jelenleg 
az épületek felújítása zajlik, de már látszanak a 
tervezett múzeum, foglalkoztató és kiszolgáló 
helyiségek, kávéház kialakításai.

 Az ebéd után a Fő téren sétáltunk majd az 
Esterházy kastélyt és a Dali kiállítást tekintettük 
meg. Az élménydús nap után minden vendég-
lelkészt elvittek egy-egy gyülekezetbe, ahol 
vasárnap Isten igéjét hirdették és találkoztak a 
dunántúli református testvérekkel.

A hétfői nap a Pannonhalmi Apátság, a cseszneki 
vár és Zirc megtekintésével zajlott. Külön öröm volt, 
hogy a Zirci Reguly Antal Múzeumban a bakonyi 
reformátusság életéről, múltjáról rendezett kiállítás 
megnyitóján is részt vehettek vendégeink.

 Lelkész barátaink kedd reggel, sok 
élménnyel gazdagon indultak haza. Bízunk benne, 
hogy a tavaly elkezdett és idén folytatódó 
kapcsolatépítés meghozza gyümölcsét, hosszú és 
szép közösség épül a Görgényi és Pápai 
Egyházmegye lelkészei és református népe közt.

Mayerné Pátkai Tünde

Ökomenikus imahét

„Isten nem rideg magányosság, hanem szerető közösség”

 Január 15. és 22. között az ökumenikus imahét keretében a több évtizedes hagyományt követve a pápai 

történelmi felekezetek lelkészei közösen szolgáltak egymás templomában, tovább erősítve a keresztény-

keresztyén összetartozást. 

 A hét kiemelt alkalma volt a Református Templomban 21-én, szombaton tartott záró istentisztelet. 

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének meghívására dr. Márfi Gyula, veszprémi 

érsek hirdette Isten igéjét. Beszédének középpontjában a Szentlélek titkának bibliai magyarázata állt. Kiemelte: 

a Szentlélek segít nekünk, más-más történelmi felekezethez tartozó krisztuskövetőknek abban, hogy 

egymásnak jó testvérei lehessünk, hogy tudjuk Istent hűségesen szeretni, megbékéljünk önmagunkkal, s ha kell, 

tudjunk áldozatot vállalni felebarátainkért. 

 Steinbach József református püspök, Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője, 

Bellai Zoltán püspöki főtanácsos, Tóth András esperes, dr. Lackner Pál, nyugalmazott evangélikus tábori 

püspök, dr. Mail József római katolikus apát-plébános, Polgárdi Sándor evangélikus esperes, Szijártó László 

római katolikus esperes-plébános, Darnai János, a veszprémi Padányi Bíró Márton Katolikus Iskola lelki 

igazgatója- a Pápai  Református Gimnázium öregdiákja- , Boncz Zoltán baptista lelkipásztor, dr. Németh Tamás, 

a Pápai Református Teológiai Akadémia rektora és Márkus Mihály református lelkész szolgáltak az ökumenikus 

liturgiában. Köszöntőt mondott dr. Huszár Pál, egyházkerületi főgondnok.

  Az istentisztelet utáni agapénak az Immánuel Református Közösségi Ház adott otthont, ahol alkalom 

nyílt arra, hogy személyesen is találkozzanak és beszélgessenek a pápai testvérek és megtapasztalják, hogy 

Isten közelében megélhető a szerető közösség öröme és egysége. 

Csomor István

Báli emlékkép

 Az idő múlásával is tisztán emlékszem idei 

református bálunkra. 

 Kezdetként Márkus Mihály köszöntötte a 

gyülekezetet, majd felolvasta Steinbach József 

jókívánságait. Ezt követően Parola Csabával rövid 

koncertet adtak, melyet a Tánc-Lánc tehetségei 

tetőztek egy előadással. Folytatásként mindenki 

kedvére válogathatott a Boszorkánykonyha ínycsik-

landó ajánlataiból, melyhez a büfé szolgáltatta a 

toroköblítőt. Az édesszájúak finomabbnál-finomabb 

házi süteményekkel kényeztethették ízlelőbimbóikat. 

Az izgalmas tombolasorsolás után DJ Marcell szolgál-

tatta a zenét. Minden korosztály igényét és minden ze-

nei stílust kielégítve húzták a nótát egészen kifulla-

dásig. 

 A jókedv garantált volt, remélhetőleg jövőre 

még többen élhetik át ezt a nagyszerű élményt. 
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Igehirdetés 

 Joó Sándor 1910. február 17-én született 
Kecskeméten , és 1970. júl ius 3-án halt meg 
Veszprémben. Lelkészi oklevelet 1932-ben szerzett. 
Ezután két évig ösztöndíjas volt Amszterdamban. Majd 
segédlelkész Kecskeméten és Budapesten. A Budapest 
Pasaréti Gyülekezet alapító lelkésze.Szolgálatát 
követően Pasaréten kivirágzik az egyházi élet. Az 50-es 
években szemére is vetik, hogy sokan vannak a 
templomban.
  Pátosz nélküli, hitet és szeretetet sugárzó 
prédikációi közül egy pünkösdi igehirdetéséből közlünk 
részletet az alábbiakban:

 

Teljesedjetek be Szentlélekkel!

Akit Jézusban ismerhettünk meg, itt van az Ő Szentlelke 

erejében, hordozni akar bennünket, azt akarja, hogy 

benne legyünk az Ő titokzatos lényében és Ő mibennünk! 

Ezért mondja, hogy teljesedjetek be Szentlélekkel! Tehát 

lehet olyan állapot egy hívő ember életében, amikor teljes 

életét vagy élete teljességét Jézus isteni Lelke tölti be, 

tartja uralma alatt, foglalja el! Mintha azt mondaná: 

tartsátok oda azt a korsót a forrás alá, ne csak azért, hogy 

kiöblítsétek és tiszta legyen a belseje, hanem azért, hogy 

most már a korsóból is lehessen önteni tovább... 

Teljesedjetek be Szentlélekkel! Ez a pünkösd!

De hát ha valóban ezért volt pünkösd, hogyan lehetséges 

az, hogy mégis olyan nagyon kevés érződik a hatásából? 

Miért van akkor mégis olyan hideg és sötét, és még a hívő 

emberek életében is annyi fáradtság, erőtlenség, meg-

torpanás? 

Nos, egészen bizonyos, hogy nem az isteni erőműből 

fogyott ki az energia, hanem bennünk van valami hiba. 

Valahogy olyanformán lehet a Szentlélekkel is, mint volt 

annak idején Noé galambjával, amelyik üresen tért vissza 

a bárkába az első kibocsátás után, mert nem talált helyet, 

ahol letelepedhetett volna... Mert egyet jegyezzünk meg 

jól: Isten az Ő Lelkét nem hajlandó eltékozolni! Ezt, a 

legdrágábbat, nem adja akárkinek. Az elektromos 

magasfeszültséggel sem lehet meggondolatlanul bánni, 

az ilyen nagy energia mindig veszélyes is lehet! Hát még 

a mennyei árammal milyen nagy felelősségtudattal lehet 

csak járni, élni!... Nem elég egy-egy pünkösdi ünnepen 

áhítattal énekelni, hogy „Jövel Szentlélek Úr Isten, töltsd 

be szíveinket ...” A Szentlélek jön, jönne, de csak ha 

megvan hozzá az előfeltétel a részünkről. Két ilyen előfel-

tétel szükséges hozzá.

Egyik előfeltétel: késznek lenni arra, hogy átvegye 

fölöttünk a teljes uralmat. Jézus isteni Lelke nem jön 

vendégségbe senkihez, sem albérlőként vagy társbér-

lőként nem osztozik senkivel a szívben, Ő mindent egé-

szen birtokba akar venni, - személyiségünk és életünk 

minden részletét, porcikáját önmagával akarja betölteni.

Egyre jobban! Akkor kapja valaki a Szentlelket, ha helyet 

enged neki, főhelyet, életének az egész területét 

átengedi a számára, az Ő munkája számára. Isten nem 

ad addig az égből tüzet az oltárra, amíg nincs ott az 

oltáron az áldozat! Ez az áldozat pedig nem kevesebb, 

mint a saját énünk! Amíg ez nincs ott az oltáron, mint 

Istennek odaszánt ÉN áldozat, addig hiába várom az égi 

tüzet. Ahol áldozat van, ott tűz is van! Ahol van 

odaszánás, készség a teljes uralomváltozásra: ott van a 

Szentlélek ereje és tüze is! Ez az egyik előfeltétel. Tehát, 

amit Pál így mond egy helyen: „Szánjátok oda magatokat 

élő, szent, Istennek kedves áldozatul!” - Nagyon jól 

tudom, milyen nehéz ez! Átadni azt a helyet, ahol a nagy 

ÉN trónol, átadni Jézusnak! Nem is megy ez egyszerre, 

és nem megy mindig egyforma intenzitással. De éppen 

arról van szó, hogy amilyen mértékben száll alá az ÉN, 

olyan mértékben növekszik bennem a Krisztus! Teljesed-

jetek be Szentlélekkel! Ami még nincs az uralma alatt, azt 

is adjuk át Neki! Még jobban! Egyre teljesebben!

A másik előfeltétel: késznek lenni arra, hogy úgy hasz-

náljon fel, ahogyan Ő akar!

Isten az Ő Lelkét nem belső élvezetre, lelki gyönyör-

ködtetésre adja, hanem mindig konkrét feladatok 

elvégzésére, szolgálatra. A Szentlélek most rajtunk 

keresztül akarja bemutatni a világnak Jézust, azt akarja, 

hogy úgy ábrázolódjék ki bennünk, rajtunk Jézus, hogy az 

Ő áldott élete, embereken segítő szeretete, jósága, 

láthatóvá és érezhetővé váljék mindenütt, ahol járunk, 

élünk... - Az első pünkösd alkalmával az apostolok más 

nyelven kezdtek beszélni. Ez a más nyelv éppen a 

szeretet nyelve, amitől kinyílik a másik embere szíve, 

amivel egymásra találnak újra az emberek, ami áthidalja 

közöttük a távolságokat, ami közösséget teremt. Ez az 

örömnek, a békességnek, a megbocsátásnak, a 

bizalomnak a nyelve, valami egészen új és más nyelv, 

mint amit magunktól tudunk! Sokáig azt hittem, ahhoz, 

hogy valaki megtelítődjék Szentlélekkel, apostolnak kell 

lennie. Pedig éppen fordítva van: Szentlélekkel kell 

megtelítődnie valakinek ahhoz, hogy apostol lehessen! 

És itt közülünk is: aki kész eszközül adni magát Jézus 

Lelkének: az apostol - mert ez a szó azt jelenti, hogy 

küldött! Készek vagyunk-e Isten küldötteiként élni az 

emberek között? Ez a második feltétel!

Atyámfiai! Pünkösd van! Nem azért, mert ez áll a naptár-

ban, hanem azért, mert Isten Szentlelke itt van! Ama első 

pünkösd óta még mindig pünkösd van! Ezért mondja 

Isten: „Teljesedjetek be Szentlélekkel!” Ha a bennünk 

végbemenő uralomváltozásnak és a magunk szolgálatba 

adásának a készségével tudnánk most könyörögni 

érette: egészen bizonyosan nem hiába kérnénk! Próbál-

juk meg hát egyszer igazán kitárni előtte magunkat ebben 

az őszinte, vágyakozó könyörgésben:

Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám,

Égi lángod járja át szívem és a szám!

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!

Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!

Ámen.
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Márkus Mihály

A jó gazda gondosságával

A gyülekezet Presbitériuma nevében nagy szeretettel köszönjük meg a gyülekezet 2016. évi támogatását, 
és az idei esztendőben eddig eljuttatott támogatásokat. 

A 2016. esztendőben is kiemelkedő volt a gyülekezet összefogása az anyagi terhek hordozásában. 
Különösen is azok, akik vasárnap rendszeresen támogatják a gyülekezetet a perselyadományokkal is, tehát 
az egyházfenntartás mellett komoly összeget helyeznek éves szinten a perselyekbe. Örömmel látjuk, hogy 
a perselypénz vasárnapi összege az elmúlt évben nagyobb mértékben növekedett, ami jelzi a gyülekezeti 
tagok komolyabb elköteleződését, de a gyülekezet növekedését is. 

Egyházközségünk 2017. évi első presbiteri gyűlésén a presbiterek hálaadással köszönték meg a 
gyülekezet adományait, és fejezték ki reményüket arra nézve, hogy 2017-ben is a jó gazda gondosságával, 
nagylelkűen járulnak hozzá az egyházközség tagjai a gyülekezet fenntartásához. Köszönjük minden 
kedves testvérünknek a gyülekezet számára eljuttatott adományokat.

2016-ban egyházfenntartói járulékként 8.083.500 Ft, perselyadományként 4.517.425 Ft, Isten dicsőségére 
szánt adományként 1.144.600Ft, további adományokként    átvett pénzeszközként (pályázatok, 
hittantanári illetmény)  6.862.976 Ft.

A kiadási oldalon személyi kiadásként 14.450.540 Ft jelent meg. A gyülekezeti élet kiadásaiként 5.854.987 
Ft-ot költöttünk el, igazgatási költségekre 1.711.846 Ft -ot, míg az ingatlanok fenntartására és azokkal 
kapcsolatos beruházásokra 4.584.050 Ft-ot egyéb kiadások 4.738.527 Ft. Az egyházi szervezet 
(egyházmegye-egyházkerület) fenntartására 284.650 Ft támogatást fizettünk. 

2016. év teljes kiadása 32.711.569 Ft volt

A Presbitérium 2017 februárjában megtartott gyűlésén határozatot hozott az egyházfenntartással 
kapcsolatban. Erre biztat bennünket egyházunk törvénye is: (2002. évi 1. törvény 9.§ 2. bekezdése) „az 
Egyháztag hitből fakadó kötelessége, hogy egyházfenntartói járulékot fizessen, amelynek mértékét a 
gyülekezet presbitériuma határozza meg, - azonban nem lehet kevesebb, mint az egyháztag jövedelmének, 
nyugdíjának legalább 1 %-a” (Ez a minimálbér esetén havi 1275 Ft, százötvenezer forintos bér esetén havi 
1500 Ft, és így tovább), de minimálisan – gyülekezetünk presbitériumának határozata alapján legalább – 
havonta 830 Ft-ot (ez egy évre vetítve 10000 Ft) míg a nyugdíjasoktól azt kéri, hogy havi nyugdíjuk 1 %-át 
(negyvenezer forint esetén havi 400 Ft, hatvanezer forint esetén havi 600 Ft) de minimálisan havi 500 Ft-ot 
(egy évre 6000 Ft) fizessenek be az egyházközség pénztárába.

Örömmel vennénk, ha ezt nem „kényszerből”, hanem örömmel, hálaáldozatunkként tudnánk befizetni. 

Idézet a Presbiteri Jegyzőkönyvből: „4/2017. sz. határozat. A Pápai Református Egyházközség 
Presbitériuma továbbra is kéri, hogy az egyházközség tagjai továbbra az Egyházi Törvényben rögzítettek 
szerint éves jövedelmük 1 %-a mértékében fizesse meg az egyházfenntartói járulékot. Mindazonáltal kéri a 
Presbitérium, hogy az Egyházfenntartói járulék mértéke nyugdíjasok esetén 6000 Ft, keresők esetén 
10.000 Ft, presbiterek esetén pedig 16.000 Ft éves összeg legyen.”

Köszönjük, hogy Önök is fontosnak tartják gyülekezetünk fennmaradását, és ehhez anyagi áldozatokat is 
hoznak. Az Egyházfenntartás fizetésének lehetséges formái:

a, Rendszeres (akár havi) átutalással támogatják az egyházközséget Bankszámlaszám: 12085004-
00102657-00100002 Kérjük a közleményben felírni a befizető nevét, címét, és azt hogy EFJ. 

Ebben az esetben a néhány száz, esetleg ezer forint nem jelent megterhelést a családi kasszának. 
átutalással lehet akár több személynek is befizetni az egyházfenntartását, de ezt is kérjük jelezni az 
átutalásban.

b, Személyes befizetés a gyülekezet pénztárába.  A Lelkészi Hivatal nyitva tartása idején, vagy akár 
vasárnap az istentisztelet előtt, vagy után lehetőség nyílik arra, hogy befizessék a gyülekezet pénztárába 
adományaikat. Örülünk annak, ha legalább ekkor személyesen is találkozhatunk a család képviselőivel. 
(Ekkor sem muszáj egy összegben befizetni a járulékot, lehet félévenként, negyedévenként vagy akár 
havonta is.)
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c, Gyülekezetünk képviselője személyesen hozza el az adományt. Amennyiben betegség, vagy más 
okból nem tudják sem utalni, sem behozni a járulékot, akkor elmegyünk érte a családhoz. Kérjük, jelezzék 
ezen igényüket a lelkészi hivatalban.
Kényszer? Ajánlás? Elvárás? Számomra sokkal inkább iránymutatás! Annak az Istennek az ügyét 
támogathatjuk, aki MINDENÉT odaadta Krisztusban. A gyülekezet életét támogatjuk, amit, mint jó gazdákra, 
a gyülekezetet fenntartókra is bízott Isten. 

2017-ben meghatározó feladatunk egy lehetséges komolyabb templomfelújítás előkészítése mellett a 
gyülekezeti ház beruházásának lezárása, a végleges használatba vételi engedélyének beszerzése, amihez 
még néhány munkálatot el kell végeznünk. 

Adakozást hirdetünk meg a gyülekezeti ház padlásterében található közösségi terme befejezésére, 
valamint a templom villamos kapcsolószekrényének felújítására. A gyülekezeti ház beruházása kb. 500.000 
Ft, a templomi beruházás kb 1.500.000 Ft lesz.

Kérjük támogassák gyülekezetünket ezekben a munkákban. Adományaikat befizethetik a lelkészi 
hivatalban, vagy teljesíthetik átutalással a gyülekezet bankszámlájára. 

Újfent hadd köszönjük meg a gyülekezeti tagjaink anyagi áldozathozatalát, amelyet gyülekezetünk 
fenntartása érdekében hoznak.

Goda Zsolt

 

Virágvasárnapi játszóház 

Az óvodás és iskolás hittanos gyermekeket és szüleiket 

hívták játszóházba Virágvasárnap. Akik jelezték, hogy 

részt szeretnének venni a közös ebéden a gyülekezet 

más tagjaival, azok a gyülekezeti házban fogyasztották 

el azt az istentiszteletet követően. Önkéntes segítők 

ebéd után előkészültek a kézműves foglalkozásokra, a 

kisgyermekes családok pedig elsétáltak a várkertbe a 

tojásvadászatra. Azok, akik családi körben fogyasz-

tották el az ebédet, itt csatlakoztak hozzánk. A tojásva-

dászatot kicsik és nagyok egyaránt várták. A vadászat 

kezdetén csapatokat alkottunk, és meghallgattuk az 

eligazítást. A feladat szerint betűkkel ellátott hímes 

tojásokat kellett megtalálni, amiket az ifis csoport tagjai 

rejtettek el több állomáson. Minden csapat nagy 

igyekezettel vetette bele magát a keresésbe, amely 

némely állomáson nem is volt olyan egyszerű feladat, 

mert volt, ahol a nyuszi a tojást fára rakta. A betűkből 

bibliai fogalmakat kellett kirakni, amit minden csapat 

sikeresen teljesített. A gyülekezeti házba visszatérve 

kezdetét vette a kézműves foglalkozás. A gyermekek a 

szüleik és a segítő felnőttek figyel-

me mellett a húsvéti ünnephez kap-

csolódó díszeket készíthettek el. A 

legkisebbektől a legnagyobbakig 

mindenki nagy lelkesedéssel vetette bele magát a 

tojásfestésbe és díszítésbe, tekert nagy türelemmel 

fonalat, festett, vágott, ragasztott, hajtogatott. A 

foglakozás végén a család apraja-nagyja büszkén vitte 

haza az elkészült szebbnél szebb műveket, hogy azok a 

húsvéti otthon díszei lehessenek.

                          TEBENNED BÍZTUNK  -    2017. Pünkösd                    11. OLDAL



Varga Jenő

Presbiter-pedagógus találkozó

 A márciusi Kollégiumi vasárnap után került sor az idei presbiter-tanár találkozóra az Immánuel 
Gyülekezeti Házban.

 Az összejövetel résztvevői közül kérdeztem néhány illusztris személyt, megszólalt egy pedagógus, 
egy presbiter és egy lelkész. Bizonyítván, hogy mennyire tarka a kép, azaz mennyi az átfedés a két csoport 
között: a pedagógus teológiát végzett, a férje presbiter; a presbiter egyik lánya az iskola tanulója; a lelkész 
középiskolai tanulmányait a Refiben végezte.

 Riportalanyaim: Mayerné Pátkai Tünde (MPT) igazgató helyettes, Böröczky Attila (BA) presbiter és 
Szakács Gergely Attila (SzGA) lelkész.

- Mi volt az, ami nagyon tetszett a presbiter-tanár találkozón?

MPT: - A játékosság, a kötetlen beszélgetések lehetősége.

BA: - Őszintén szólva, nem nagy kedvvel készültem a találkozóra. Ilyen esetekben sokat segít az az 
irányelv, amelyet kiscsoportok vezetése közben alkalmazok, és amire minden kezdő alkalommal felhívom a 
résztvevők figyelmét: annyit fogsz kapni az alkalomtól, amennyit beleraksz. Ebben az esetben is erre 
figyelmeztettem magam és tudatosan készültem, hogy valóban jelen tudjak lenni, ne csak túl akarjam élni az 
eseményt. Nekem sokat segített az is, hogy nem voltak ismeretlenek a beszélgetőtársak. Örültem, hogy 
lelkészünk feladatokkal, konkrét kérdésekkel segítette a beszélgetést, így az nem maradt meg a felszínes 
társasági társalgás keretei között.

SzGA: - Tetszett, hogy olyan tanárok és presbiterek is eljöttek, akik az előző két alkalommal nem voltak. 
Örültem nekik. Az is tetszett, hogy azok is eljöttek, akik már korábban is részt vettek az előző találkozókon. 
Jó volt régi ismerősökkel, volt tanárokkal beszélgetni. Itt vagyunk egymás mellett, iskola és gyülekezet és 
mégis szükséges volt egymás mellé ülni a terített asztalnál, hogy beszélgessünk. Túlpörgött, túlhajszolt 
életformánkban jó volt megállni, lelassulni, találkozni egymással.

- Mi volt az, ami kevésbé tetszett az említett találkozón?

MPT: - Ilyen nem volt.

BA: - Annak ellenére, hogy nehéz szívvel mentem el, nem tapasztaltam semmi negatívumot, sőt kíváncsian 
várom a folytatást és azt is, hogy mivé fogja kinőni magát ez a kezdeményezés. A kíváncsiságom nem 
alaptalan, mivel hallgatva az egyes asztalok beszámolóit ,egyértelmű számomra, hogy nem ez volt az utolsó 
ilyen jellegű összejövetel.

SzGA: -Sajnáltam, hogy nem jött el mindenki. Tudom, az élet nem forgatókönyv, nem lehet elvárni, hogy 
mindenki ráérjen, minden úgy alakuljon, ahogy előre megtervezzük. Remélem, a jövőben azok is el tudnak 
jönni, akik most nem voltak jelen.

- El tudnál képzelni egy semleges helyszínt a következő ilyen alkalomra?

MPT: - Igen, örülnék neki, ha kilépnénk az épületeinkből, Bakonybélt kiváló helyszínnek tartom, hiszen az 
arborétumi séta újabb lehetőséget ad az ismerkedésre, még az asztalközösséghez sem köt, ami most előre 
el nem tervezett módon ugyan, de mégiscsak megkötötte a kommunikációt.

BA: - Az egyik asztalnál megfogalmazódott ötletként, hogy a jövőben lehetne egy bográcsozós, piknikezős 
alkalmat tartani, ahol még kötetlenebb lehet az együttlét. Jó ötletnek tartom, hozzátéve azt, ha én 
szervezném az irányított beszélgetés eszközét nem hagynám ki ebben az esetben sem, mert tapasztalatom 
szerint ez még jobban segíti az egymás megismerését. Erre azért van szükség, mert különben nem nagyon 
beszélünk egymásnak magunkról.

SzGA: - Igen, sőt fel is merült a beszélgetésekben, hogy akár közös kirándulást, bográcsozást, családos 
találkozót is szervezhetnénk.

- Milyennek látod a gyülekezet és az iskola kapcsolatát?

MPT: - Mivel mindkettőnek aktív tagja vagyok, ezért azt látom, hogy alapvetően jó. Sok közös ponton 
találkozik az életünk, a nyitottság és a kölcsönösség a meghatározó. Köszönettel tartozunk a 
gyülekezetnek, azért, hogy az építkezés miatt többször is lehetőséget kaptunk a gyülekezeti ház 
használatára, illetve diákjainkat számtalan alkalommal hívják közösségi szolgálatra.
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BA: - Az együttlét elgondolkodtatott a gyülekezet és iskola kapcsolatáról. Valóban szükség van ezekre a 
formális alkalmakra? Arra jutottam, hogy térben (épületek közelsége), nevünkben (református) sokkal 
közelebb vagyunk egymáshoz, mint személyes kapcsolatban, ahogy ezt egy kívülálló, nem tanár és nem 
gyülekezeti tag azt jogosan feltételezheti. Mivel ez így van, ezért válaszom egyértelmű igen. Igen, kell az 
ilyen formális alkalom, amikor „muszáj” találkoznunk, ez segíthet abban bennünket, hogy megismerjük 
egymást, és így megvan a lehetősége annak, hogy ne csak az épületek legyenek közel egymáshoz, hanem 
mi is.

SzGA: - Őszintén szólva felszínesnek. Minimális a kapcsolat köztünk, holott ez lehetne szorosabb is. 
Természetesen van átfedés a gyülekezetünkbe járó tanárok, a Refibe járó diákok révén. Van némi kapcsolat 
kollégiumi vasárnapok, egyéb ünnepek alkalmával, de ez formális és kevés. Szükség lenne a két közösség 
életét közelebb hozni egymáshoz.

- Pedagógusként/presbiterként/lelkészkén mit tehetsz a „két tábor" közelebb kerüléséhez?

MPT: - Azt gondolom, hogy elég sok ponton próbálom ezt előremozdítani. Az osztályaimat mindig az első 
napokban megismertetem a gyülekezettel, a lelkészekkel, a gyülekezeti házzal. Elsőként az osztályom vett 
részt az ételdoboz feltöltésében, korábban az idősebb gyülekezeti tagok látogatásában, kisebb ház körüli 
munkák elvégzésében segítettek tanítványaim, de a Korban Gazdagok Körének is adtunk már műsort. 
Sajnálom, hogy az ifiből az iskolai elfoglaltságuk miatt kimaradnak a refisek, viszont öröm látni, hogy a 
zenekarban sok tanítványunk ott van.

BA: - Refis diák szülőjeként a személyes találkozásokra is több lehetőségem van. Továbbá jó azt látni, hogy 
több tanárnak van szorosabb vagy lazább kötődése a gyülekezethez, ami szintén segíti a két közösség 
közeledését. Ebben látom a szorosabb, elkötelezettebb, bensőségesebb kapcsolat kulcsát is. Azaz minél 
több tanárt tud „megszólítani”, közösségébe vonzani gyülekezetünk, (természetesen felekezeti 
hovatartozástól függetlenül), annál szorosabb lesz a kapcsolatunk.

SzGA: - Jó kérdés. Ebben a helyzetben nemcsak lelkészként, hanem Refis öregdiákként is fontosnak 
tartom, hogy segítsem a két közösség életének szorosabbá válását. Mindenféleképpen szorgalmazni 
fogom a következő találkozót és azt, hogy a tanárokkal közösen beszélgessünk arról, hogyan tudnánk 
közelebb kerülni egymáshoz.

 Köszönöm mindenkinek az őszinte válaszokat! Hiszem azt, hogy ezzel a néhány sorral is sikerül 
hozzájárulnunk ahhoz, hogy kapcsolatunk minél gyümölcsözőbb legyen.

 „Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére!” /Róm 15;2/

Csillagpont 2017

 2017. július 25. és 29. között Debrecenben 
kerül sor a 8. Csillagpont Református Ifjúsági 
Találkozóra.

           A Csillagpont egy kétévente megrendezett 
református ifjúsági találkozó, ami alkalmanként több 
ezer 14-35 éves fiatalt vonz. Többet kínál az 
egyszerű fesztiváloknál: a Csillagpont egyben lelki 
alkalom is, ahol tényleg feltöltekezhetsz.

         A Csillagpont azért felejthetetlen élmény, 
mert nyári ifjúsági eseményként nemcsak igényes 
kulturális és szórakozási lehetőségeket kínál, 
hanem egyben találkozási pont is, ahol résztvevők-
ként együtt gondolkodhatunk a világról, közös 
értékeinkről, Istenről.

 A Csillagpont tematikus találkozó, amelynek 
központi gondolata alkalmanként változó. Például 
2011-ben az érintéssel, 2013-ban az identitással, 
2015-ben pedig a bizalommal foglalkoztunk. A 
reformáció kezdetének 500., valamint a magyar 
reformátusság születésének 450. évfordulóján a 

Csillagpont központi gondolata a reformáció.

 Milyen változást hozott Jézus? Mi változott a 
reformációval? Mi változhat velünk? – ilyen és 
ezekhez hasonló kérdésekre keressük a válaszokat 
a találkozón. A témára fókuszálva megnézzük, mit 
jelentett Jézus számára a reformáció, mit jelent 
nekünk a Jézussal való kapcsolat, és hogy mi 
hogyan viszonyulunk  a reformációhoz.

 Gyere el! Indítsd a napot a különféle stílusú 
reggeli áhítatok egyikén, vitasd meg a délelőtti 
főelőadáson hallottakat a saját kiscsoportodban, 

délután válassz 
kedvedre a több 
száz izgalmas 
program közül, 
az esti áhítaton 
gondold végig a 
napodat, a nap 
végén pedig lá-
togass el egy 
koncertre bará-
taiddal! 
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Anyakönyvi hírek 2016. december 01-2017. április 30

A keresztség sákramentumában részesültek: 

Renczes Tamás és Csákvári Viktória fia, Nimród; Gyenge Szabolcs és Vincze 
Gabriella fia, Zalán Szabolcs; Ladányi Norbert és Verebélyi Tímea fia, Ákos Noel és 
lánya Hanna Éva; Mester Tamás és Méhringer Nikolett lányai, Csenge és Dóra; 
Szalóky Zsolt és Horváth Tímea lánya, Luca.

Isten áldás5át kérjük a megkereszteltekre, hogy növekedjenek lélekben, Isten és emberek előtt 
való kedvességben. 

Eltemettük:

Ö. Böröczky Zoltánné sz. Mórocz Jolán (92);Varga Gyuláné sz. Pethő Irma(90), ö. Horváth 
Józsefné sz. Böröczky Vilma (93); Fehér Lajosné sz. Fejes Karolin (87); Ráday Józsefné sz. 
Horváth Emília (82), Kiss Károlyné sz. Tálos Irén (89); Fodor Pálné sz. Szilágyi Irén (87), Peng 
Gyuláné sz. Szélinger Gizella Irén (87); Keresztes Istvánné sz. Giczi Mária (90); Böröczky 
Zoltán (68); Tarczi Csaba (49); Buzás Dezső (81), Kaizer Béláné sz. Varga Irma (86), Takács 
Géza (74); Kiss Sándor (65); Kiss Kálmánné sz. Kecskés Aranka (79) Iványi Szabolcs Károly 
(72); Dobi Imréné sz. Gyebnár Ilona (83), Kőszegi Kálmán (75); Kovács János Istvánné sz. 
Tokay Margit (53).

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! 
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Házasságot kötöttek:

Regovics Péter és Császár Zsuzsanna.

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

Varga Jenő

Böjti hitmélyítő alkalmak

 Az idei évben is a tavalyi gyakorlat szerint, 
már a vasárnapi istentisztelettel kezdetét vette a 
böjti evangelizáció. Ezúttal Kovács József hirdette 
az igét, aki a Csokonai Vitéz Mihály Református 
Gimnázium igazgatója, valamint három (hamarosan 
már négy) gyermek édesapja is egyben.

           Az ez évi négy alkalom prédikációi a 
feltámadt Jézus és az Emmausba tartó tanítványok 
találkozását elemezték (Lukács 24;1-35). Kovács 
József az igehirdetései során egyre tovább olvasta a 
Lukács evangéliumának legvégén szereplő 
történetet. A négy nap során összevetette az egykori 
és mai Krisztus követők gondolkodását és életét, 
rávilágítva mennyire korlátoltak vagyunk, milyen 
gyakran fogalmazunk meg helytelen elvárásokat 

Istennel kapcsolatban és, hangoztatunk tévesen 
egyháztörténeti elméleteket, ragaszkodunk torz 
vallási szokásokhoz, miközben nem vesszük észre 
a mellettünk lévő lényeget.

         Az előző évi adventi evangelizációk Fodor 
Ákos egyik haiku verse köré megfogalmazott 
keresztény gondolatokról szóltak. A költő neve ismét 
említésre került. Ezúttal „Mindennapi teszt-kérdés” 
című verse került terítékre: Látod-e még azt, amit 
nézel, vagy már csak tudod: „ott” „az” „van”?

          A négy nap alatt az igehirdető megvilágította 
a keresztény ember életének tartalmát, lépésről 
lépésre, ahogy az ige folyamatos tovább 
olvasásából következett: Jézus belép az életünkbe, 
majd felnyitja szemünket, közösségbe hív és 
feladatot ad.

 Az alkalmakról készült videók a gyülekezet 
honlapján elérhetőek.



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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Ökumenikus Nap Tervezett 
programja

Programok a Fő téren
14:00 Ünnepélyes megnyitó 
14:10 Floorball eredményhirdetés
14:15 Pápai Református Gimnázium és 

Művészeti Szakgimnázium produkciója    
14:35 Ökumenikus Rajzpályázat 

eredményhirdetése
14:45 Szent István Római Katolikus 
Általános Iskola bemutatója

15:00  Ökumenikus Örömfutás - 
bemelegítés, start   

15:15 Szent Anna Óvoda bemutatója
15:30-17:15 Bibliai ételkóstoló
15:35 Egyházi énekverseny díjátadó és 

győztesek gálája
15:45   Gyurátz Ferenc Evangélikus Iskola 

bemutatója
16:10 Bibliai történet mesélő verseny 

díjátadó és gála
16:20 Tánc-Lánc AMI és Pápai Református 

Gimnázium és Művészeti 
Szakgimnázium produkciója,

17:15 Istentisztelet – igehirdető: Varga Attila 
baptista prédikátor

18:15 Dicsőítés - Ökumenikus zenekar

Programok a Szent István Római Katolikus 
Általános Iskolában

11:30-14:00 Ökumenikus Floorball Kupa - 
tornaterem

14:00-17:15 Kiállítás az Ökumenikus 
Rajzverseny képeiből

14:15  Bábelőadás - aula
14:30-17:15 Gyermek játszóház - aula
15:30-16:30 Ha Isten küld... előadás - Varga 

Attila baptista prédikátor
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A Szentlélek kiáradásával 
gazdagodó, boldog pünkösdi 
ü n n e p e k e t  k í v á n u n k  a 
gyülekezet minden tagjának.

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

Alkalmak

Május 25. áldozócsütörtök         18:00 
 Istentisztelet és konfirmandus   

vizsga 

Május 28. vasárnap       10:00  
 Hittanos tanévzáró majd családi 

nap Bakonybélben

Június 4. pünkösdvasárnap      10:00  
 Ünnepi istentisztelet, konfirmáció, 

úrvacsora

Június 5. pünkösdhétfő       10:00  
 Ünnepi istentisztelet, úrvacsora, 

igehirdető: Csepreginé Ármai 
Kinga teológiai hallgató (PRTA)

Július 31 - augusztus 6.            
 Mécsestartók Gyülekezeti Tábor

Augusztus 21. hétfő - 25. péntek         
 Nyári Gyermekhét – napközis 

tábor a gyülekezeti házban

Szeptember 3. vasárnap  10:00
Nyári Gyermekhét – napközis 
tábor a gyülekezeti házban

Szeptember 10. vasárnap  10:00         
 Hittanos tanévnyitó

Lapunkat ingyenesen terjesztjük református családjainknak. Bekerülési ár kb. 200 Ft. 

A költségekre adományokat elfogadunk.
Írták:  Csomor István, Goda Zsolt, Horváth Béláné Irénke, Kövy Rózsa, Mayerné Pátkai Tünde, Márkus Mihály,  

Szakács Gergely, Szedlmayer Noémi és Gábor, Varga Jenő.

Grafika: WEB  Szerkesztés: Kopeczky Péter 

Kiadja a Pápai Református Egyházközség Felelős kiadó: Márkus Mihály lelkipásztor

Készült a Jókai Mór Városi Könyvtár nyomdájában 1000 példányban. 

Felhívás!

Tisztelettel kérjük kedves testvéreinket, hogy személyi 
adataik változásáról (különösen is a lakcím változásról) 
mihelyt módjukban áll, értesítsék a Lelkészi Hivatalt, hogy 
a  vá l tozásoka t  á tveze thes sük  gyü lekeze tünk 
nyilvántartásába is. 

Köszönjük.


