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Varga Lívia

Van Megtartód!

 „Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid 
városában.” Lukács 2.11.

Úgy tart meg tehát, hogy szeret „és úgy szeret minket, hogy ölel, egészen velünk van, a legelképzelhetetlenebb 
mélységekben is, de szabadságra küld, és nem roppant össze a karja.” ( Fekete Ágnes: Ádventi gondolatok 82-83.o. 
Kálvin Kiadó)

Ne hagyd az Isten üzenetét megválaszolatlanul! És ne halogasd a válaszadást! 
Ugye az egyéb üzenetekre azonnal válaszolsz. Hát akkor az Isten üzenetére?

„…Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy kitárta a kezét, elengedte a Fiát, akit addig ölelt, és nekünk adta. Jézus úgy 
szeretett minket, hogy az életét adta. Kitárta a karját, és mindenét letette értünk.’’ 

Gondold el, mennyire más lett volna az élete, ha elhiszi és komolyan veszi az 
üzeneteket, és annak megfelelően cselekszik! Majd 30 elvesztegetett év! Az 
egész fiatalsága ráment! Te ne maradj mozdulatlan! Ne félj elindulni a 
betlehemi úton, és ne félj megérkezni és találkozni Krisztussal! Isten ma neked 
üzeni:

 Mit válaszolsz erre az üzenetre? Mozdul-e a szíved? Indulsz-e Betlehembe? Indulsz-e Jézushoz, Vele 
találkozni, hogy a tiéd is legyen az ő megtartó, ölelő szeretete?

Talán többen is látták az interneten Placid atyának az elbeszélését élete legnehezebb 10 évéről, a 10 év munkatáborról. 
Hogyan tudta olyan belső tartással végigcsinálni azt a 10 év borzalmat? Azt mondta, csak úgy lehetett túlélni, hogy 
kapaszkodtunk felfelé! Tudjátok, azért kapaszkodtak, mert tudták, érezték az apró csodákon keresztül, hogy van 
Megtartójuk! Hogy az Isten tartja az életüket! Hogy a poklaikban megtartatnak! Az az Isten karácsonyi üzenete 
számodra, hogy neked is van Megtartód. A nehezekben, a csalódásokban, a küszködésben, az önmagaddal vívott 
harcaidban, félelmeidben, a keserűségben, a magányosságban, a szíved fájdalmaiban, a kísértésekben, a bűn 
mélységeiben van Megtartód, van Szabadítód az Krisztus Jézusban. Hogyan tart meg? Hadd idézzek egyik ádventi 
olvasmányomból:

Sokféle utat, sokféle céllal bejárunk így az ünnepek előtt és alatt. Ha kilóméter 
számlálót tennének ránk, meglepődnénk, hogy mekkora távolságokat képesek 
vagyunk megtenni egy-egy cél miatt, egy-egy szerettünk érdekében. Lejárjuk a 
lábunkat, és szinte észre sem vesszük. Mert a cél motivál, és a szeretet 
mozgásba hoz. Sokféle út, kisebb-nagyobb távolságok. Megtesszük őket. De 
tudod, azon gondolkodtam, hogy vajon a legfontosabb utat bejárjuk-e? A 
legfontosabbat, a pásztorok útját, a Jézus Krisztushoz vezető utat 
megtesszük-e? Azt az utat, amin találkozhatunk a Megszületettel, és másként 
folytatódhat az életünk, életutunk? Elindulunk-e és megérkezünk-e Őhozzá?

Isten az angyalai által küldött üzenetet ezeknek a pásztorembereknek, és ők 
ezt az üzenetet komolyan vették! Elhitték és ez mozgásba hozta őket! 

Az az ő üzenetének a tartalma: „Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus,…” Megtartód született 
Krisztusban! 

Egy Onoda nevű japán katona, akit 1942-ben soroztak be, csak(!)  1974-ben 
tette le a fegyvert, miután felolvasták neki a megadásra szóló parancsot. 
Amikor a 2. világháborúnak vége lett, röplapokkal értesítették őket, és a 40 fős 
egységének a nagy többsége le is tette a fegyvert. Csak néhányan Onodával 
nem hittek a jó hírnek! Nem vették komolyan a jó hírt! Nem hitték el, és nem 
mozdultak. 



2. OLDAL              TEBENNED BÍZTUNK  Karácsony- 2019. 

 Nagyon megindító volt számunkra mind a 
délelőtti, mind a délutáni igehirdetés, közös éneklés, 
énektanulás, a bemutatkozások. Jó volt látni a két 
gyülekezet zászlaját, miután rögtön el is kezdtünk 
gondolkodni, hogy milyen jó lenne nekünk is. Ezért is 
volt jó együtt lenni. Megoszthattuk tapasztalatunkat, 
gondolatainkat, életünket, téve ezt úgy, hogy Isten 
volt a középpontban. 

 A királyhágómelléki nőtestvérekkel pedig 
még tovább együtt lehettünk, hiszen Győrbe 
indulásuk előtt együtt vacsoráztunk. Jó volt 
beszélgetni, egymásra mosolyogni, találkozni. 
Reméljük, hogy lesz még folytatása.  

 Isten adja, hogy még sokszor együtt 
lehessünk!

 Öröm és hála tölt el minket, hogy már 25 éve 
létezhet Dunántúli Nőszövetségünk, s szolgálhatunk 
gyülekezetünknek, s Istennek. Megindító érzés, hogy 
bár a mindennapjaink egymástól távol zajlanak, de itt, 
néhány óra erejéig együtt lehettünk azok, akik 
hasonló lélekkel vagyunk gyülekezeteinkben. Az 
összetartozás érzését adja, hogy összeköt minket a 
Dunántúl, s az egész országra kiterjedő „nőszö-
vetségi hálózat”. 

Szakács Veronika

 Számunkra különösen kedvessé tette e 
napot az, hogy nálunk került megrendezésre. 
Egyszerre volt megtiszteltetés, öröm és felelősség 
is. 

 Nőszövetségünk munkáját nagyban segítette 
a Pápai Református Kollégium három tizenegyedikes 
d iák ja.  Részt  vet tek az a jándékcsomagok 
előkészítésében, a vendégfogadásban, a sütik 
hátrahozatalában (nem kis terhet levéve rólunk). 
Nagyon jól érezték magukat, sajnálták, hogy nem 
tudtak tovább maradni a tanítási nap miatt. 
Megérintette Őket az, amit tapasztaltak, s elkezdtek 
érdeklődni a Nőszövetség iránt. 

25 éves a Dunántúli Nőszövetség

 A reggeli regisztrációval, sütifogadással és 
elrendezéssel kezdődött a nap. Jó volt, hogy a sütik 
mellett szolgálhattunk, mert ott szinte mindenki 
megfordult. Így sok lehetőség adatott beszélgetésre. 
Új kapcsolatok születtek, és a régi ismerősök is 
örülhettek a viszontlátásnak. 

 Október 19-én, Pápán zajlott a Dunántúli 
Nőszövetség 25 éves évfordulója alkalmából 
szervezett konferencia.

 2019. szeptember 22-én a Révkomáromi Nőszövetség tagjai látogatták meg a Pápai Nőszövetséget. A két 
nőszövetség kapcsolata évek óta tart, a három évvel ezelőtti révkomáromi kirándulást követően, ebben az 
esztendőben gyülekezetünk nőszövetsége látta vendégül régi és új ismerőseit. A Révkomáromi Református 
Egyházközségből tizenkilenc fő (asszonyok és férfiak) tudott eleget tenni meghívásunknak. Testvéreink reggel kilenc 
órakor érkeztek az Immánuel Közösségi Házba, ahol 
asszonytestvéreink által készített sós finomságokkal, kávéval, 
teával kínáltuk határon túli testvéreinket. Részt vettek velünk az 
istentiszteleten, ahol elnökasszonyuk, Dr. Körtvélyesi Piroska 
beszámolt nőszövetségük tevékenységéről, szolgálatáról. Ebéd 
előtt Mayerné Pátkai Tünde igazgatóhelyettes asszony 
vezetésével megtekintettük a református gimnáziumot. Ebéd 
után a gyülekezeti házban beszélgettünk, sütiztünk, majd a 
teológia épületében együtt megnéztük A. Tóth Sándor 
festőművész „Lélekpillanatok” című kiállítását. Délután a 
Pannonia Reformata Múzeum vendégei voltunk. A szakszerű 
tárlatvezetés által közelebb kerültünk magyar református 
gyökereinkhez. A kiállítás mindannyiunkat lenyűgözött. 
Vendégeink hálás szívvel köszönték meg a tartalmas együtt 
töltött időt. Hálásak vagyunk Istennek az együtt töltött napért. 
Reméljük, hogy a következő esztendőben Révkomáromban újra 
találkozhatunk.

A Révkomáromi Nőszövetség látogatása gyülekezetünkben

Dr. Németh Tamásné Schédl Tímea
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Varga Jenő

Visszatekintés a Férfikör 2019-es évére

 Szervezés alatt áll idén még egy reptérlátogatás, illetve gőzerővel dolgozunk az egyen pólónkon. 

Óriási öröm számunkra, hogy idén néhány új taggal is bővült lelkes csapatunk!

 Az elmúlt évben sikeredett végre megvalósítanunk egy régebbi álmunkat: Reziben együtt táboroztunk 
fiainkkal.  A négy nap együttlét minden résztvevőnek hatalmas élmény volt!

 Természetesen nemcsak a beszélgetés és a szórakozás jellemzi a csapatot, hanem a munkában is számíthat 
ránk a gyülekezet. Legyen az pakolás, vagy éppen a templom takarítása, stb. 

 A bibliai férfi alakjainak kivesézése során felváltva vettünk egy-egy ószövetségi, illetve újszövetségi személyt; 
volt, aki több alkalommal is szóba került. A teljesség igénye nélkül álljon itt egy rövid felsorolás, kikről beszélgettünk 
idén: Nehémiás, Pilátus, Dávid, az apostolok közül Péter és Pál, de szóba került az irgalmas samaritánus is.

 Az egyik hónapvégi szeretetvendégségre csoportunk biztosította a hozzávalókat, ezúttal az egészséges 
életmódnak szerettünk volna hírverést csapni. Csupa egészséges étket szervíroztunk, a visszhangok alapján ennek 
is nagy sikere volt…

 “Aki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket és megnöveli a ti 
igazságtoknak gyümölcsét.”     /2. Korintus 9:10 /

 Elcsépelt frázisként hathat, de bátran kijelenthetjük, hogy gyülekezetünk Férfiköre ismét egy mozgalmas évre 
tekinthet vissza.

 Igyekeztünk kétheti rendszerességgel találkozni, péntek délutánonként a beszélgetés, míg szombat 
délelőttönként a fizikai megmérettetés került inkább középpontba. Persze, a mozgalmasabb alkalmakon sem 
feledkeztünk meg az igéről, illetve a beszélgetős délutánokat is gyakran kezdtük játékkal.

 Csoportunkban már hagyomány a disznóvágás, az elkészített finomságokkal elesetteket segítünk. Évek óta 
elvonulunk egy hétvégére Bakonybélbe, ahol idén Anzelm testvér lelki vezetésével elmélkedtünk az igén.

 A tagság jelentős része részt vett a SOULCON kihíváson. ( A megpróbáltatásokról másik cikkünkben is 
beszámolunk…)

Jártunk Sümegen, ahol a bemutató során mi magunk is kipróbálhattuk a középkori fegyvereket.

 Szerintünk nagy sikere volt a Férfiak napjának, ahol tavasszal Balczó András többszörös olimpiai bajnok, a 
nemzet sportolója bizonyságtételét hallgathattuk meg.

Tűzben edzett

 A 4 hétig tartó Tűzben edzett kihívást, ami a 
Soulcon magyar változata, a Férfikör tagjaival együtt 
kezdtük el hatalmas lelkesedéssel és egy kis 
izgatottsággal fűszerezve. Legtöbbünk már 
tapasztalattal rendelkezett, hiszen tavaly részt 
vettünk benne. Korán kelések, napi igék, lelki, 
erőnléti és szellemi feladatok vártak ránk, amelyeket 
egy könyvben foglaltak össze. Emellett az 
egészséges életmód, táplálkozás fontosságát is 
kiemeli a kihívás, és tanácsokkal lát el ezzel 
kapcsolatban, mit együnk, mit igyunk, mennyit 
mozogjunk és pihenjünk.  

 Nekem a legtöbbet a keresz-
tyénségről való beszédben 
segített, sokszor volt alkal-
mam kifej teni ismerőse-
imnek/barátaimnak a gondo-
lataimat, ezért hálás vagyok 
Istennek.

 A Soulcon megtanít a keresztyén férfi 
életstílus alapjaira, a lelkünk és a testünk 
irányítására és arra, hogy miképp válhatunk Jézus 
különleges katonáivá. Számomra plusz erőt adott, 
hogy csapatban kellett véghezvinnünk a legtöbb 

feladatot, így nem éreztem magamat egyedül. Együtt 
sétáltunk, pacsis fekvő-támaszoztunk, fát ültettünk, 
beszélgettünk a heti igeszakaszokról és témákról. 
Egyénileg és közös-ségileg is imádkoztunk 
egymásért és a kitűzött célokért. Modern módon, 
online felületen is hallgattunk áhítatot olyan 
csoportokkal, emberekkel együtt, akik szintén részt 
vettek a kihívásban. 

Békefi Csanád
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1941-ben a Kálvin téri Egyházközségbe került 
Ravasz László püspök mellé. Az SDG missziói 
lelkészeként is tevékenykedett. 

1948-tól a Gyulai Pál utcai gyülekezetben szolgált; 
Feladatának beteljesítéséhez a teológiai és 
pszichológiai szakirodalmat (németül, angolul, 
franciául is) folyamatosan tanulmányozta.

Farkas József élete célja, minden tanulmányának 
rugója az volt, hogy mind jobban megérthessük 
Mennyei Atyánk üzenetét.

Számos könyve, írása jelent meg, melyek közül 
ismerjük most meg az „Az idő”-t.

ellenünk dolgozik. A Biblia így mondja ezt: „az idők 
gonoszak” (Eféz. 5,16). Nem tudunk jól élni az idővel, 
ezért ellenünk fordul, romlásunkat munkálja. Amikor 
boldogok vagyunk, gyorsan múlik az idő, szinte 
felpörög az óra járása. Amikor boldogtalanok vagyunk, 
akkor bezzeg nem siet, ráér az idő. Egyetlen óra alatt 
annyit lehet szenvedni, mintha egész napig tartana az 
az óra. A testi fájdalom, a belső kín, a magányosság 
egy-egy napja egy-egy örökkévalóság. És az idő 
„vasfoga” könyörtelenül megemészt körülöttünk 
mindent, és végül minket magunkat is felfal. Leplezzük 
le most a gonosz idő néhány cselvetését.

1. Elhiteti velünk, hogy „sose halunk meg”. Nem 
csupán részeg fiatalok danolják ezt, hanem be nem 
vallottan sok öreg is ilyen önámítóan-felelőtlenül él. 2. 
Elhiteti velünk, hogy még sok időnk van. Tehát: „Ej, 
ráérünk arra még”. 3. Becsaphat minket a gonosz idő a 
másik irányból is: „Most már késő, többé nincs rá idő”. 
Nem lehet már jóvátenni, amit elmulasztottunk. Ebben 

az a csalárdság, hogy van benne igazság. Végzetesen 
el lehet szalasztani bizonyos lehetőségeket. De rossz 
az időérzékünk: több mulasztást lehetne még mindig 
jóvátenni, mint amennyiről már eleve lemondtunk. 4. 
Gonosz lehet az idő úgy is, hogy „cseppfolyóssá” válik: 
kifolyik az idő a kezünkből. Nem tudjuk beosztani, 
irányítani az időnket. Céltalan hajónkat iránytalanul 
sodorja az idő szele. 5. Szívesen játsszuk a „semmire 
sincs időm” című játékot. Jó mentség ez a rendetlen 
élet igazolására. Mindenre van időnk, amit igazán 
akarunk.

Farkas József református lelkész 1914. október 
16-án született Budapesten. Középiskolai 
tanulmányait a Lónyay utcai Református 
Gimnáziumban végezte, majd a teológia 
hallgatója lett. A teológia elvégzése után 
Halléban, majd Genfben töltött egy-egy évet. 

6. Gonoszok az idők úgy is, hogy „hivatalosan” minden 
nap huszonnégy óra hosszat tart. Minden nap 
egyforma. És ez nem igaz. A Bibliából meg kellene 
tanulnunk a kettős időszámítást. Vannak szürke 
hétköznapok. Görögül ez a chronosz. Ezt mérjük az 
óránkkal. De vannak jeles napok is, amikor sűrített az 
idő, amikor messzire ható döntések születnek. 
Görögül ez a kairosz, a különleges alkalom. Ez több, 
mint az egyszerű idő, mint ahogy a „mennyei látomás” 
több, mint az egyszerű látás. A jeles napok nem 
feltétlenül pirosbetűs ünnepnapok. Sokszor alig 
észrevehető csöndes alkalmak ezek, amikor válaszút 
elé kerülünk, és el kell döntenünk, hogy a széles útra 
lépünk, vagy a keskeny úton fogunk járni, a magunk 
esze után igazodunk, vagy Jézust akarjuk követni 
mindhalálig. A kairoszt nem órával mérjük, hanem a 
felelős döntések sorozatával. Ezen a ponton 
figyelmeztet az Ige: „Áron is megvegyétek az 
alkalmakat (kairosz!), mert az idők gonoszak”. Valamit 
valamiért! Valamit félre kell tenni azért, hogy más 
valamit középre tehessünk. Vagy a lustaságunkat 
dédelgetjük, vagy pedig elindulunk a szolgálat útjára. 
Vagy tartjuk a haragot, és abba belepusztul testünk-
lelkünk, vagy élünk az alkalommal - amíg van! - és a 
megbékélés útjára lépünk.

Az idő

Érdemes csend-kúrával, időáldozattal, a test 
akaratának megfékezésével megvásárolni a kairoszt, 
a soha vissza nem térő alkalmakat. Az új esztendőben 
is sokszor el kell mondanunk ezt az imádságot: „Taníts 
minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez 
jussunk” (Zsolt. 90). Aki fölismeri az idő sokféle 
csalárdságát, de ugyanakkor fölismeri azt is, hogy 
nagy kegyelméből Isten idő-darabokra tördelve 
ajándékoz meg minket az örökkévalósággal, annak 
számára többé nem lesz gonosz ellenség az idő, 
hanem jó baráttá lesz, olyan ajándékká lesz, ami segít 
a célba jutáshoz. Ne feledjük: az örökkévalóságban 
(nem belőle kifelé, hanem benne!) születik az idő, és 
amikor lezajlik az időben az, ami arra a kairoszra
rendeltetett ,  v issza-bele-torkol l ik az idő az 
örökkévalóságba.

Kedves Olvasó!

1987-ben vonult nyugdíjba. Átadta a stafétabotot 
l e l k é s z t á r s á n a k ,  K a r s a y  E s z t e r n e k ,  d e 
mindhalálig hirdette az örömhírt.  1999. 
december 25-én, a karácsonyi istentisztelet előtt a 
Gyulai Pál utcai lelkészi szobában állt meg a szíve. 
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Farkas Gergely

 És az „ül és vár” innentől kezdve már az élő Istennel való állandó kapcsolatot, az imádság által mindig Isten 
színe előtt való jelenlétet jelenti, hogy vágyaim, várakozásaim, kétségbeesésem, elveszettségem, 
magányosságom, irigységem, gőgöm, hálátlanságom, hálám, reménységem, 
igazságom, minden, ami rossz és minden, ami jó, ott van a Gazdánál. Én ülök és 
várok. Hosszan, kitartóan, állhatatosan, hozzá hűségesen, Rá figyelve. Tudom, hogy 
lát és ért engem. Tudom, hogy szeret, mert látom a karácsonykor értem megszületett, 
és helyettem kereszthalált szenvedett Fiút. A keresztet, Isten mély szeretetének 
bizonyítékát soha, senki nem veheti el, nem tüntetheti el. 

 De találkoznak a Jó Gazdával (ahogy Gyökössy Endre is sokszor utalt így Istenre), az Egyszülött Fiúval, 
Jézus Krisztussal. És a Jézussal való találkozásból megélték azt, amit a Zsoltáros így ír le:  „Támogat az Úr minden 
elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. 
Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen.”  (Zsoltárok 145, 14-16). 

 Közhelyes vágyunk, hogy - különösen ünnepek előtt - legyen egy kis időnk megállni, elcsendesedni, 
önmagunkra és Istenre figyelni. Advent kapujában három estén keresztül olyan bibliai történetekre figyeltünk, 
amelynek szereplői életük egy-egy pontján olyan helyzetbe kerültek, hogy csak ültek és vártak. A házasságtörő 
asszony János evangéliumából, a hamis bírót folyamatosan, „zaklató” özvegy és a Jézus lábát könnyeivel öntöző 
bűnös asszony Lukács evangéliumából, mind úgy kerülnek elénk, mint akik megállnak életük ezen pontján (ülnek) 
és várnak. Magukkal hozzák azt, ami az életükben van (kétségbeesésüket, félelmüket, igazságkeresésüket, 
szorongásaikat, szeretetvágyukat), hogy próbáltak az életük gazdái lenni, és így boldognak lenni, de mindez 
kudarcot vallott, ők rossz gazdák voltak.

 „Ó, ha én úgy tudnék imádkozni, ahogy a kutya néz a húsra! Az ő gondolatai kizárólag a darab húson 
csüggenek, azon kívül nem gondol, nem kíván, nem remél semmit. Látod, a legigazabb szívek is abban tévesztik el a 
dolgot, hogy mellékes gondolatok nélkül nem tudnak imádkozni.” (Luther Márton)

 A Gazda ezzel a szeretettel szeret engem, és néz 
rám. Ezért én is így szeretnék az Ő jelenlétében lenni, ülni 
és várni rá, szavára, vezetésére - egyszóval imádkozni. 
Nem gondolni, nem kívánni, nem remélni semmit, csak 
azt, ami Tőle van, ami Ő maga. Ülök és várok, imádkozom, 
és szavát, tekintetét figyelem, minden élethelyzetben, a 
szédítő magasságokban és a rémisztő mélységekben 
egyaránt. Ő a Gazdám, aki szeret, így hát „mi más marad 
nekem, mint hogy szeresselek?”

Ül és vár

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy már most gondolják 
át, hogyan tudják úgy alakítani a nyári programjaikat, 
hogy a táborunkban részt tudjanak venni. Úgy 
gondoljuk, hogy a közösség megéléséhez és a hitben 
való növekedéshez is kiváló alkalom a gyülekezet 
nyári tábora. Készüljünk imádságos szívvel, közösen 
a Mécsestartók 2020-as táborára. Figyeljék majd a 
gyülekezeti hirdetéseket, amelyek tájékoztatják a 
testvéreket a regisztrációról, a jelentkezés 
feltételeiről. 

 

Részletes beszámolót olvashattunk a Mécsestartók 
gyülekezeti táborról az őszi lapszámban. Örömteli 
volt, hogy 169-en részt vettek a táborban (7-en 
betegség miatt nem tudtak eljönni), s közöttük 16 
viski testvért is köszönthettünk körünkben. Az ősszel 
már megkezdtük a nyári gyülekezeti tábor 
szervezését, többek között azzal, hogy új helyszín 
után néztünk. Hosszabb keresgélés, és több 
helyszín bejárását követően a tábort szervezők úgy 
döntöttek, hogy a 2020. évi gyülekezeti tábort 
Keszthelyre szervezi, ahol a szállás az Egyetem 
kollégiumában, 3 ágyas külön wc-fürdőszobás 
szobákban lenne, a közösségi alkalmakat az 
Egyetem D épületében tudnánk megtartani. Sokak 
számára új lehetőséget nyújtana a tény, hogy a 

Balaton 5 percnyi sétával elérhető. Reméljük azt is, 
hogy a korábbi évekhez hasonlóan csodálatos idő 
lesz a tábor folyamán. 

2020-ban is a megszokott időben, augusztus elején, 
idén terveink szerint augusztus 3-tól tartjuk a 
táborunkat. (Az, hogy 6 vagy 7 napos lesz a tábor, 
még el kell döntenünk.)

ifj. Márkus Mihály

 Mécsestartók 2020 tábor
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 Gyülekezetünk 2006-tól támogat egy árva-
házat Holtmaroson. Jelenleg 12 gyerek él az 
otthonban, több, mint felük már nagykorú, de még 
önálló életük elindítása előtt állnak. Négy kicsi van 
már közöttük, az új generáció kis fecskéi. Mikor este 
6-kor megérkeztünk,  a k icsik megfürödve, 
megvacsorázva mesét néztek. A nagyobbak kezdtek 
hazaszállingózni munkahelyeikről. Finom vacsorával 
vártak minket, majd kirakodtuk az autót, és 
megkezdődött az ismerkedés, vagy akik már ismerték 
egymást, az örömteli üdvözlések, beszélgetések. 

Mohainé Dániel Ágnes

 Pénteken hajnalban indultunk, úgy 300,000ft-
nyi adománnyal megpakolva, hat fővel és Márkus 
Mihály lelkészünkkel aktuális holtmarosi utunkra. A 
GPS 9 óra utazást ígért, bizonyítva azt, hogy nem túl 
okos, mert nem tudta bekalkulálni a határon túli 
útviszonyokat és a közlekedési kultúra különbségét. 
Gondolok itt pl. a lovaskocsik kerülgetésére és a 
keskeny utakra. Így az út 13 órát tett ki, de egyáltalán 
nem volt elviselhetetlen. 

 Tavasszal a nagyok meglátogatták gyüleke-
zetünket, adtak egy nagyon szívhez szóló műsort, és 
utána közösen beszélgethettünk velük. Mi a 
férjemmel ekkor döntöttük el, hogy legközelebb mi is 
meglátogatjuk őket. Erre a legközelebbre csak most 
került sor. Az ismerkedést a kicsikkel kezdtük. Velük 
könnyebben tudtunk szót találni, mint a tinédzser-
korúakkal, bár ők is nagyon nyitottak és kedvesek 
voltak. Az este beszélgetéssel, társasjátékkal telt. 
Szombaton a jó hangulatú reggeli után a társaság 
egyik fele Szászrégenbe ment, megnézték azt az 
üzletet, ahol Gitta, Gyöngyi és Zoltán dolgozik. Mi a 
lelkész urakkal, Öcsivel, Gittával és Lehellel Maros-
vécsre mentünk, megnéztük a Kemény kastélyt, ahol 
színvonalas és élvezetes idegenvezetést kaptunk. 
Hazafelé gyönyörködhettünk a jól látható Isten-
székében. A finom ebéd után az egész társaság 
lement a Maros partjára lapos köveket gyűjteni, 
ugyanis megkért minket Böröczky Kriszta, hogy a 
karácsonyi játszóházhoz okvetlenül hozzunk sok-sok 
lapos követ. Szép emlék lesz ezekből készíteni 

gyerekeinknek a karácsonyi apróságokat. Óriási 
medvenyomokat csodálhattunk meg a parton. A 
nyomok egészen frissek voltak, nemrég járhatott arra a 
koma. Hazafelé még elidőztem a kicsikkel a 
játszótéren, de sötétedés után hazasiettünk, nehogy 
útjába kerüljünk a komának. Vacsora után nagy 
csocsóverseny és társasjátékozás folyt, a nyertesek 
nagy örömére. Vasárnap a ház kis és nagy lakói sokáig 
aludtak, ami nem csoda, mert az esti pingpongozás és 
beszélgetés késő éjszakába nyúlt. A bátrabbak még 
reggel padlizsánvadászatra indultak Régen piacára. 
Kati segítségével 11kg padlizsán boldog tulajdonosai 
lettünk, nagyon jó áron. Kati zseniálisan alkudozott. 
Miután visszaértünk, a közeli templomban vehettünk 
részt az Istentiszteleten. A vasárnap délután az épülő 
öregotthon megtekintésével, újabb maros-parti 
piknikkel,  társasjátékozással,  csocsózással, 
beszélgetéssel telt. A délelőtt fénypontja Misivel való 
közös zenés éneklés volt, a délutáné pedig az 
ajándékok kiosztásának élménye. Csodás volt látni a 
gyerekek ragyogó szemét és örömét, mikor ajándékot 
kaptak. Mi is nagy örömmel fogadtuk a tőlük kapott 
képeslapot és naptárt, amit a gyerekek fotói díszítenek. 
Csodás élmény volt együtt lenni. Látni, hogy a nagyok 
milyen gondoskodók a kicsikkel, mintha pótmamáik 
vagy pótpapáik lennének. Mintha nem is árvaházban 
lettünk volna, hanem egy nagy családban. Nagyok és 
kicsik egyaránt sok szeretettel bántak egymással és 
velünk is. Megható volt a ragaszkodásuk, szerény-
ségük, lelkesedésük. Meglepő volt az egymás iránti 
felelősségérzetük, és az is, hogy mindenkinek volt 
feladata, amit vita nélkül, szorgalmasan végzett. 

A végére mindenkivel szoros kapcsolatba 
kerültünk, így a búcsúzás könnyesre sikerült. Azzal 
vigasztaltuk magunkat, hogy nem utoljára látjuk 
egymást.

 Első élményem Holtmaroson
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A vasárnap délelőtti istentiszteleten a Pápai 
Református Teológiai Akadémia negyedéves 
hallgatója, Banu Brigitta hirdette az igét, aki 
rendezvényeink ál landó résztvevője és 
önkéntese. Megtisztelő volt számunkra, hogy 
első, az egyházkerület legnagyobb templomában 
tett szolgálatát a Cigánymisszió bemutat-
kozásával egybekötve teljesíthette.

A teológushallgató Jézus nagy parancsolatáról 
tanította a gyülekezetet, Márk 12,28-34 alapján. 
„Isten- és emberszeretet elválaszthatatlan 
egymástól, mert külön megszűnnek igaz szere-
tetnek lenni” – fogalmazott. „Jézus szeretetről 
szóló felelete egyben meghívás is: ,,Hagyjátok el a 
cselszövést, az ármánykodást és az üres 
vallásosságot” – tette hozzá.

„Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; 
nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés 
szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat 
választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, 
hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat 
választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, 
hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat 
választotta ki Isten, akik a világ szemében nem 
előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy 
semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se 
dicsekedjék az Isten színe előtt.” (1Kor 1,26-29)

Az alkalmat követően a gyülekezet közösségi 
házában bővebben is mesélhettünk szolgálatunkról: 
Tóth Anita országos referens a cigánymisszió ese-
ményeire és programjaira invitálta az érdeklődőket, 
Rácz Miklós az Együtt-egymásért gyülekezeti 
közösségfejlesztő képzésünkről mondott néhány 
információt, Laboda Georgina pedig a RefoRom 
életéből villantott fel pillanatképeket személyes 
élményein keresztül.

A közös dicsőítés és énektanulás mellett az 
istentisztelet 
r é s z e  v o l t 
Lakatos At-
tila bizony-
ságtétele is. 
Hon lapunk 
olvasói jól is-
merhetik őt, 
hiszen több 
ízben készí-

tettünk már vele interjút: A gyermekotthonból 
kikerülve ma már az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem hallgatója, és a Budapesti Református 
Cigány Szakkollégium tagja. Attila arról mesélt, 
hogyan találta meg Jézust az intézet falai között, és 
milyen nagy reménységet jelent mind a mai napig 
számára az alábbi néhány igevers:

Szabó Tamás, a helyi gyülekezet tagja szintén saját 
tapasztalatait osztotta meg pápai vendéglátóinkkal, 
ugyanis ott volt az áprilisi imanapon. „Nagyszerű 
élmény volt megtapasztalni a befogadást, hogy az 
emberek őszinték, és hogy a szünetekben is Jézusról 
mesélnek egymásnak” – mondta.

(forrás: http://ciganymisszio.reformatus.hu)

 Megerősített hídfőállás Pápán

Dezső Attila 

Kicsit több, mint fél éve, hogy Hanula-Csordás Dóra 
lelkipásztor révén cigánymissziós referense van a 
Dunántúli Református Egyházkerületnek. A 
Cigánymisszió munkatársai és önkéntesei pedig 
október 27-én, az ősz talán utolsó verőfényes napján 
tettek látogatást és szolgáltak a Pápai Református 
Gyülekezetben.

Mindig remek érzés új közösségeket meglátogatni, 
legutóbbi túránk pedig a jövőbeli gyümölcsöző 
kapcsolatok megalapozásául szolgált. Pápa egyike 
az ország négy legnagyobb, gazdag református  
múlttal rendelkező városának. Itt található a 
Dunántúli Református Egyházkerület központja, 
felsőoktatási és hitéleti hagyományai rengeteg 
értékkel gazdagították egyházunkat.

Az Országos Református Cigánymisszió folyamatos 
segítséget kíván nyújtani az egyházkerületeknek a 
romák közötti munkában, melynek egyik lényeges 
eleme volt a szolgálat intézményesülése a 
Dunántúlon is.

A folyamat egyik fontos állomásaként kapott 
referensi kinevezést Hanula-Csordás Dóra lelki-
pásztor év elején, most pedig egy kisbusznyi csapat 
indult útnak Pápára, hogy a helyi gyülekezet előtt 
bemutatkozzon. A munkatársak mellett Carlaw Judit 
Söndi a dicsőítésben vett részt, de velünk tartott a 
Budapesti Református Cigány Szakkollégium 
néhány hallgatója is.

Köszönjük a Pápai Refor-
mátus Egyházközség lelkészeinek, ifj. Márkus 
Mihálynak és Szakács Gergely Attilának a nap 
lebonyolításában és megszervezésében nyújtott 
segítséget, Hanula-Csordás Dórának és Banu 
Brigittának pedig a közbenjárást a kapcsolatok 
megerősítéséért és a közös épülésért.

A program ebéd után a 2018. május 12-én átadott 
Pannonia Reformata Múzeumban folytatódott, ahol 
tár latvezetéssel 
egybekötve tekint-
hettük meg az in-

tézmény gazdag kiállítását.
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 December elején Mezőőrsről várunk vendégeket. Szeptemberben indult óvodájuk, tapasztalatcserére 
érkeznek hozzánk. Örömmel fogadjuk őket hitéleti bemutatóra, beszélgetésre, hisz jól emlékszünk a bennünket segítő 
tatai Hajnalcsillag Óvoda meleg vendégszeretetére.

 A zöld jeles napok sorában az Állatok Világnapját méltón ünnepeltük. Rendkívüli lehetőséget hozott egy alföldi 
madarász Madársuli foglalkozása, élő ragadozó madarak bemutatásával, fergeteges élményt nyújtva 
gyermekeinknek. Kilátogattunk a kutyamenhelyre is, a szülők kutyaeledel adományával. Madaras, szülőkkel közös 
játszóházunk is sikeres volt.

 A templomi karácsonyra minden családot 
szeretettel hívogatunk, hiszen minden csoport 
készülődik szereplésre.  A Gyertyafényes Ádvent 
rendezvényén dolgozóink kórusa idén is szerepel. Az 
óvodai karácsonyon csoportonként örvendeznek 
gyermekeink az ünnepnek. Köszönetet mondunk a 
családoknak és minden kedves támogatónak 
minden segítő adományért!

 Az Ádventben a gyülekezet játszóházában vesz részt óvónőink egyik fele, az ovis korosztállyal foglalkozva. 
Zöld jeles napunk a Madárkarácsony, melyre 
különleges madárétkekkel és verssel, dallal 
készülnek a gyerekek, szintén hagyományosan. 

Hírek az Édenkert Pápai Református Óvodából

 A gyülekezet Korban gazdagok körével szép hagyomány épült. Már harmadik éve hívtuk őket vendégségbe, 
hogy a legidősebb generáció barátkozzon a legifjabbakkal. Idén a 
Csiga csoport készült műsorral, ők pedig szerető szívvel hozták finom 
süteményeiket.

 Márkus Mihály vezető lelkészünk és Szabó Beatrix óvodalelkész 
szervezésében a bakonyszentkirályi gyülekezet vendégszeretetében tölthettek dolgozóink remek Csendes napot, 
mely lelki töltődésünket hozta, köszönet érte!

Tunnerné Buzás Éva

 Az őszi papírgyűjtés a tavalyihoz hasonlóan megmoz-
gatta a családokat, majdnem 10 tonnát sikerült begyűjteni. 
Köszönet a gyülekezeti segítségért is. A papír árából szervezzük 
majd májusban Gyermeknapunkat.

Istentől megáldott, békés karácsonyt kívánok. 

 Az adók 1%-ból 709 000 Ft-ot kapott idén óvodánk 
alapítványa. A Kuratórium döntése alapján fényképezőgépet, 
filmvetítőt, projektort, egyedi játékszereket, bábkészletet 
vásároltunk egy részéből az ünnepre.              

 Óvodánk 3. nevelési éve 4 csoportban, száz gyermekkel 
indult. A beszoktatás zökkenőmentesen zajlott a Dinnyehéten. A 
Befogadó istentiszteleten gyermekeink csilingelő, lelkes éneke 
bizonyította intézményünk áldott létét. A legkisebbek is bátran 
szerepeltek, örömmel fogadták az ajándékokat. Nagyszerű volt 
látni, hogy a családok legtöbbje a nagyszülőkkel együtt vett részt e 
megható alkalmon. Örömünkre a Szeretetvendégségre is nagyon 
sokan elfogadták a gyülekezet meghívását.

 Vallási pályázat keretében továbbképzést szervezhettünk az egész 
alkalmazotti közösségnek. Alkalmunk nyílt saját magunk, egymás jobb 
megismerésére, valamint kommunikáció gyakorlására.

 Novemberben többhetes Egészség projektet valósítottunk meg. A 
nagycsoportosok úszótanfolyamon vettek részt az önkormányzat 
támogatásával. Dr. Lőrincz Matild gyermekorvost kértük föl 
gyermekeink általános vizsgálatára. Védőnőnk és a fogszakorvos is 
járt nálunk, gyermekeink figyelmét a fogápolásra és fogaik védelmére 
irányítva. Közben részt vettünk a Mézes reggeli nevű országos 
programban is.
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Örvendezés a viski testvérekkel

A délelőtti hálaadó alkalom után a kárpátaljai 
vendégszeretetre je l lemző, gazdagon 
megterített asztal várt ránk. Délután Paulus 
Frigyes orgonaépítő mester bemutatta a 
felújítás teljes folyamatát. Ezt követően Bacsi 
János viski származású zongoraművész 
szólaltatta meg a hangszerek királynőjét. Több 

darabot is eljátszott a gyüle-
kezet nagy örömére. A darabok 
közt egy-egy gyülekezeti éneket 
közösen elénekeltük. A felújított 
orgona hangzásvilága szívet-
lelket örvendeztető volt.

A Visken töltött néhány nap alatt 
Lator Sándor gondnok és ked-
ves felesége vendégszeretetét 
é lveztük.  Nagyon k i tet tek 
magukért, hogy semmiben ne 
szenvedjünk hiányt. Öröm volt 
mindazokkal a viski testvérekkel 
találkozni, akik már jártak 

Pápán, és azokkal is, akiket gyülekezeti táborunkból 
ismerünk. Kárpátaljára, Viskre úgy megyünk, mintha 
haza mennénk. Bár több száz kilométer, egy 
országhatár és közel száz év elszakítottság választ el 
minket, mégis a keresztyén közösséget és a magyar 
testvériséget mindig örömmel éljük meg viski 

barátainkkal.

Az ünnepi alkalmon igét hirdetett Zán Fábián 
Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke. 
Ünnepi beszédet mondott, és az emléktáblát 
leleplezte Magyar Levente külügyminiszter 
helyettesi feladatokat ellátó államtitkár. Az orgona 
sokak összefogásával és  a magyar kormány 
támogatásával újult meg. Paulus Frigyes és 
munkatársai magas színvonalú hozzáértéssel 
újították meg az úgynevezett Országh orgonát. 
Pápáról jelen volt dr. Áldozó Tamás polgár-
mester és a város küldöttsége is, valamint a 
Pápai Nyugdíjasok Egyesületének tagjai.

Szakács Gergely

Október 19-21. között kárpátaljai testvérgyü-
lekezetünknél, Visken járt Gyimóthy Lajos gondno-
kunk, felesége Éva és Szakács Gergely lelkipásztor. 
Az út apropója a viski orgona felújításának 
befejezése, a harangláb felújítása, a templom és a 
parókia részleges felújítása és az ehhez kapcsolódó 
hálaadó istentisztelet és ünnepi nap volt.

 

Amikor elfogynak a szavak....

Horváth Andrea (forrás: pannoniareformata.hu)

 Parola Csaba a pápai református gyülekezet kántora, egyházzenét tanít a PRTA-n, ő vezeti a Séllyei István 
Énekkart, a nyári kántorképző kurzusokon is oktat, s az egyházzene és a karvezetés mellett zeneszerző is. Neki 
köszönhető többek közt a Pannonia Reformata Múzeum Hajlék az örökkévalóságban című kiállítás zenei anyaga, a 
107. zsoltár oratorikus feldolgozása, mely a szerzői esten is elhangzott. - Csaba bátran és magabiztosan nyúl hozzá 
az ősi zsoltárokhoz, a bibliai történetekhez, újraértelmezi ezeket, új koncepciót teremt, és modern elemeket ötvöz 
egy-egy általa írt darabban. Fő küldetése, hogy Isten írott igéjét a hangszerek, a 
zene, az énekszó magával ragadó erejével közvetítse, megismertesse és újra 
felfedeztesse a közönséggel - mondta Halászné Kapcsándi Szilvia múzeumvezető 
köszöntőjében.

 ....akkor a zenén keresztül szól hozzánk az Úr. Ma ezt tette. - fogalmazta meg Köntös László főjegyző, 
gyűjteményi igazgató mindazok gondolatát, akik részt vettek Parola Csaba szerzői estjén az Ótemplomban. A 
hangverseny végén a közönség állva, vastapssal köszönte meg az egyedülálló, lélekre ható élményt, a Musica 
Pannonica Reformata hangversenysorozat harmadik koncertjét.

 Parola Csabát kisgyermekként megszólította egy gyülekezeti ének. Akkor még nem a mondanivalója, hanem 
a dallama ragadta magával, s addig dolgozott vele, míg meg nem tanulta három szólamban. Kísérletezett a zenével, 
tehetsége és intellektusa segítette ebben. Aztán lettek zongoratanárai is, majd hatodikos korában leült a református 
gyülekezet orgonájához, és azóta ott ül. A helyszín időnként változik, 2009 óta Pápán él, s adjunk ezért hálát, hisz ő 
ma a református egyházzene egyik legnagyobb tehetsége, reménysége. Ezt bizonyította a koncert is. S bizonyította 
azt is, hogy lehet próféta a saját hazájában, hisz zsúfolásig megtelt az Ótemplom.

 A zeneszerző életében mindig fontos alkalom, ünnep a szerzői est, mondta 
Parola Csaba. 2015-ben vette át a kórus vezetését, s azóta folyamatos az építkezés, 
s szinte magától értetődő volt, hogy a saját műveket az általa vezetett kórus énekelje. 
- Egy tematikus válogatás volt a szerzői est anyaga - nyilatkozta a karnagy, 
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zeneszerző, aki egyébként az egyházzenész titulusát tartja a legfontosabbnak. 
- Genfi zsoltárfeldolgozásaim hangzottak el ma, kórussal, szaxofonnal, 
hegedűvel, zongorával, orgonával, operaénekesek közreműködésével. 
Nagyon közel áll hozzám ez a zenei anyag, hisz református egyházunk fontos 
hagyatéka ez az énekkincs - mondta Parola Csaba.

 Aztán elkezdődött a koncert. S itt tényleg elfogytak a szavak. Csak a 
zsoltárok szövege maradt, és a zene, mely felemelte, magával ragadta és 
messzire vitte a hallgatóságot. Olyan helyre, ahol jó lenni, ahol 
megtapasztalható a harmónia és tisztaság, s a transzcendens élmény mellett 
ott a bőrünkön bizsergés, az a jófajta, amikor érezzük, hogy sejtig hatol a 
pillanat. Köszönhetően Parola Csabának, a Séllyei István Énekkarnak, Fodor 
Bernadett és Horváth István operaénekeseknek s a hangszeres művészeknek: Szabó Tamásnak, Németh-Vékes 
Erzsébetnek, Miklós Csongornak, Varga Ernőnek.

(forrás: papa-ma.hu)

Lenne-e Jézusnak facebookja, mit osztana meg az 
instagramon és ehhez hasonló kérdések is 
előkerültek, s szó esett arról, hogy vajon a közösségi 
médiában mutatott boldog, csillogó felszín mélyén 
mi van. Mindenki másképp használja az online teret, 
nyilván vannak előnyei, de torzít is. Kálinger Roland 
feltette például azt a kérdést, hogy a több mint ezer 
vagy több ezer ismerősből hányhoz kopoghatnánk 
be, ha szükségünk van valamire? Vagy ha 
lekapcsolnák a villanyt és eltűnne az virtuális tér, 
hányan maradnának az ismerősök közül? Szerinte 
lehet jóra is használni és rosszra is a közösségi 
médiát, de ne adjuk át önként az életünket olyan 
háttértárolóknak, ahol nem biztos, hogy etikusan 
használják fel ezeket az adatokat.

A helyszínváltoztatásra azért is szükség volt a 
szervezők szerint, hogy nyissanak egy kicsit a világ 
fele, egy pubban talán nem csak a megszokott 
törzsközönség vesz részt a programon. A téma sem 
kifejezetten "papos" volt, hisz a közösségi médiáról, 
az online világról esett szó, a képmutatásról, a 
felszínről és arról, ami mögötte van. A moderátor 
ezúttal is Böröczky Attila volt, beszélgetőtársai pedig 
Kálinger Roland szolnoki katolikus tábori lelkész, 
Szabó Ferenc evangélikus tábori lelkész, Boncz 
Zoltán baptista és Farkas Gergely református 
lelkész.

A papok és az Ördögpince

Horváth Andrea 

A Szólj be a papnak! sorozat szervezői gondoltak 
egyet, s az eddig megszokott helyszínről új 
környezetbe vitték a rendezvényt - az Ördöpincébe. 
A Rákóczi utcai vendéglátóipari egység rendsze-
resen ad helyet koncerteknek, de ez az azért új szín 
volt a palettán. Ahogy Boncz Zoltán az ördögre 
utalva viccesen fogalmazott: oda kell menni az 
ellenséghez, védekezéssel nem lehet csatát nyerni. 
Persze ellentétről és támadásról szó sem volt, egy 
érdekes beszélgetős este kerekedett.

 

Szabó Ferenc szerint a technika fejlődésével egyenes 
arányosságban hűltek ki az emberi kapcsolatok. A 
közösségi oldalak ezt próbálják visszahozni a maguk 
módján, hisz hírt kapunk a másik emberről. 
Ugyanakkor a lelkiség változott, a képmutatás, a 
felszín nyert teret, mondta. Boncz Zoltán szerint 
természetes, hogy szeretnénk mindig jobbnak és 
szebbnek tűnni, ez régi vágya az emberiségnek, de 
azért kell egy kontroll, s ez ma eltűnni látszik. A 
felszínesség és a mélyebb tartalmak kapcsán Farkas 
Gergely azt mondta el, hogy ez egy kicsit hasonlít a 
szörphöz. Ha a pohár alján marad az eszencia, a 
szörp és csak ráöntjük a vizet, akkor nem lesz jó íze, 
hiába dekoráljuk színes szívószállal. Viszont ha 
felkeverjük, akkor arányba kerül minden, és 
elégedetten kortyolunk. Valahogy így van ez az 
életben is.
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Hálát adva az eddigi adományokért, kérjük a 
testvéreket, ha anyagi helyzetük megengedi, a 
továbbiakban is támogassák a templom felújítását. 

2019. november végén már majdnem befejeződött a 
templom felújítása. A tornyok és a templom bejárat 
feletti homlokzat kivételével megújult a teljes külső 
homlokzat. A kivitelező De Pepper Kft jelzései szerint 
a hónap végéig, de legkésőbb december első 
hetében – amennyiben az időjárás is kedvező lesz – 
befejezik a felújítást, ami után következik a műszaki 
átadás-átvétel, illetve az esetleges hibák kijavítása. 

Az elmúlt időszakban csodálatos volt látni, ahogyan 
egyre nagyobb területen készül el a felújítás. Mára 
már a gimnázium felőli homlokzat is régi-új 
pompájába öltözött. 

Beszámoló a 
templomfelújításról

Ezúton meghívjuk a gyülekezet minden tagját, 
valamint minden adományozó testvérünket 2020. 
január 5-én vasárnap a délelőtt 10 órás 
istentiszteletre, amelyen hálát adunk Istennek a 
felújítási munkák elvégzéséért.

Nagy örömre ad okot, hogy a gyülekezet adakozása 

meghaladta a tervezettet. 2019. november 20-ig több 
mint 6,5 millió forintot adakoztak a testvérek a 
templomfelújításra. A külső támogatásokkal, az 
önkormányzat rendkívüli támogatásával, valamint a 
templom korábbi bevételeivel elértük a 70 millió 
forintos bevételt. A teljes 2019. évi kiadás azonban 6.-
8 millióval meghaladja a fenti összeget. (A pótmunkák 
végső összege majd csak a lapzárta után válik 
ismertté) A gyülekezet ezért további forrás bevonását 
tervezi saját megtakarításából, de várja év végéig, sőt 
a jövő év első felében is a gyülekezeti tagok 
adományait, hogy teljes összegében eleget tudjon 
tenni a templomfelújítás kiadásai kiegyenlítésében. 
Többek között ezért igényelt hárommillió forint 
visszatérítendő támogatást a Dunántúli Református 
Egyházkerülettől, amelyet 2020. év végéig szeretne 
visszafizetni. 

ifj. Márkus Mihály

A tervezett munkák során csupán 2 kisebb helyen 
ázott át a födém a nyárvégi és őszi esőzések során, 
amelynek nyomai láthatók a szószék feletti részen, 
ezeknek a (garanciális) kijavítására is sor kerül majd 
– valószínű csak januárban.

 Egyházközségünk Presbitériuma úgy határozott 2019 februárjában, hogy a 2019. esztendőre a keresettel 
rendelkezőktől az éves jövedelmük 1 %-át, de legalább évi 12.000 Ft-ot, míg a nyugdíjasoktól az éves nyugdíjuk 1 %-
át, de legalább évi 6.000 Ft-ot javasol fenntartói járulékként befizetni, míg a presbitérium tagjaitól azt kéri, hogy a 
minimum összeg érje el az évi 20.000 Ft-ot. Ez lehet, hogy egyszerre soknak tűnik, de havi lebontásban 500 illetve 
1.000 Ft-ot tesz ki. Úgy gondoljuk, hogy egy bruttó 140-180-200 ezer forintos fizetésből havonta 1.000 Ft egyházi 
támogatás befizetése nem eget rengető összeg, a gyülekezetnek fennmaradásához azonba szükség van erre a 
támogatásra.

 Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy még 2019 decemberében tegyenek eleget egyháztagsági 
kötelezettségüknek. A fenntartói járulék befizethető a lelkészi hivatalban, hivatali időben, illetve utalással is 
elküldhető a gyülekezet bankszámlaszámára, a 12085004-00102657-00100002 számú számlára.

 Újra és újra visszatérő kérdés, hogy mennyit „kell” fizetni fenntartói járulék gyanánt. Egyházi törvényünk 
szerint a fenntartói járulék önkéntes adomány, amelynek azonban éves összege nem lehet kevesebb, mint az 
egyháztag éves jövedelmének (nyugdíjának) 1 %-a. Mi nem tudjuk, mennyit keresnek egyháztagjaink. Azt sem 
tudjuk, hogy mennyi nyugdíjat visznek haza. Azt azonban gondoljuk, hogy akkor arányos ez a teherviselés, ha 
mindenki komolyan tudná venni az egyházi törvényben leírtakat.

 Minden év végén visszatérő kérdés, hogy hogyan alakul a gyülekezet anyagi élete. Mennyi bevétel érkezett, 
és ez fedezi-e a kiadásokat. 

 A gyülekezet példás adakozással vesz részt a templom felújításához való hozzájárulásban, ugyanakkor az 
egyházfenntartói járulék 2019. november elején még csak 75 %-os volt a tervezetthez képest. 

ifj. Márkus Mihály

Fenntartói járulék

 A fenntartói járulék olyan adomány, amivel a gyülekezet tagjai a közösség fenntartását támogatják. A 
gyülekezeti élethez kapcsolódó személyi kiadásokat, a rezsiköltségeket, a gyülekezeti élet kiadásait (gyermekek 
közötti szolgálat, missziói kiadások, pl. a kereszteléskor adományozott gyermekbibliák megvásárlása, vagy a 
konfirmandus bibliák vásárlása, valamint az épületek állagmegóvási munkái.) A gyülekezet a működési kiadásokra 
semmilyen állami, vagy közegyházi támogatást nem kap, csak 1-1 pályázat ad lehetőséget arra, hogy pl. a 
gyülekezeti tábor, vagy a templomfelújítás költségeire külső forrást kapjon a gyülekezet. Ezért különösen is fontos,  
hogy a fenntartói járulék befizetésre kerüljön. 
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Anyakönyvi hírek 2019.  - 2019. 31.augusztus 31 október 

A keresztség sákramentumában részesültek: 

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

Horváth Péter és Fribék Viktória fia, Gergő; Németh Norbert és Bálint Katalin 
Boglárka lánya, Csenge és fia, Dávid; Szabó Arnold és Illés Viktória fia, Zétény; 
Szalai Róbert és Valler Kinga fia, Ádám; Varga Gábor és Lankovits Szilvia fia, 
Marcell; Jakab Gergely Zoltán és dr. Juhász Gyöngyvér fia; János, Mezősi Roland és 
MEzősi Alexandra fia, Mirkó; Végh Ádám és Tóth Szilvia lánya, Luca.

 

Kovács Lajosné sz. Illés Jolán (90), Varga Lajosné sz. Németh Teréz (87), Kis Gyula(74), 
Csiszár Zoltán (61), Böröczky Károlyné sz. Takács Irén (90), Mészáros Ilona (78), Pitó János 
(74), Tánczos Rezsőné (83), Bóka Sándor (77), Buzás Gyuláné (78).

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

Eltemettük:

Jézus mondja:

Én vagyok a 
Feltámadás
 és az Élet! 

Házasságot kötöttek:

Tóth Martin és Kálmán Klaudia, Szalai Gergő és Halász Brigitta.

Isten áldását kérjük a fiatal párok életére, és szeretettel hívjuk őket alkalmainkra!

Az Egyházkerületi Közgyűlés 2018-ban a Filippi levél 4. fejezetének 4. versét választotta a találkozó mottójává. 
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” Szeretnénk közösen gondolkozni arról, mit üzen Isten 
igéje az örömről, hogyan találhatjuk meg Istennél a „teljes örömöt” (Jn 15:11). Ezért is hívunk meg több előadót, akik 
körüljárják a fenti kérdést. Beszélnek arról, hogy mi a tanítása a Bibliának az örömről, mit jelent az öröm a nemzet 
számára, hogyan viszonyul egymáshoz öröm és kultúra, vagy öröm és a fogyasztói társadalom. Érdekesnek 
ígérkezik a „Szeretethálózatok” című előadás, vagy az a beszélgetés, amelyben feltesszük magunknak a kérdést: mi 
a különbség a pozitív gondolkozás és a Krisztusban való öröm között. 

SZOLGÁLÓK, ELŐADÓK

A Fő tértől a Március 15. téren keresztül a Jókai utca elejéig lesznek a rendezvény helyszínei. A résztvevők 
bejárhatják az Ótemplom, a Teológiai Akadémia, a Református Gimnázium és az Újtemplom falait. Átélhetik a közös, 
szabadtéri istentiszteletek bizonyságtevő erejét. 

Reméljük, hogy a találkozó hozzásegít minden résztvevőt ahhoz, hogy ne csak „halljon” az örömről, hanem 
megélhesse a dunántúli reformátusok nagy közösségében, milyen csodálatos ehhez a közösséghez tartozni, hogy 
örömünk valóban teljes lehet. 

ifj. Márkus Mihály

 Készülünk a REND-re

A kilencedik REND-re készül Egyházkerületünk. A 2019. évi püspöki jelentésben olvashatjuk, hogy szinte 
egyedülálló ez a rendezvény a Magyar Református Egyházban, mert bár voltak hasonló próbálkozások, de a REND, 
a Református Egyházi Napok Dunántúl rendezvénye 2003 óta minden második évben megrendezésre kerül.

A HELYSZÍN

A TÉMA

2020-ban újra Pápán, az Egyházkerület székhelyén kerül megrendezésre a találkozó, ezúttal azonban nem a 
várkertet, hanem a belvárost töltheti meg az a többezer ember, akiket a rendezvényre várunk. 

Az istentiszteleteken az Egyházkerület püspöke és főjegyzője, valamint a Pápai Egyházmegye esperese hirdeti az 
igét. Az előadók között találjuk dr. Németh Tamás rektort, dr. Vladár Gábor egyetemi tanárt, dr. Földváriné Kiss Réka 
történészt, dr. F. Földi Rita pszichológust, Horváth Gergely rádiós főszerkesztőt, Csermely Péter ev. lelkészhallgató, 
akadémikust. 



vasárnap 10:00 istentisztelet 
(templom)

szerda 10:00 Korban Gazdagok köre              

hétfő 18:00 Felnőtt Bibliakör 

kedd 18:00 Forrás kör

Állandó heti gyülekezeti 

alkalmak

A heti alkalmaink a gyülekezeti házban 
vannak, a templomi alkalmakat 
külön jelezzük.

vasárnap 9:20 imaközösség az 
istentisztelet áldásáért (Immánuel 
Közösségi Ház)

hétfő 18:00 Mécses kör 

csütörtök 18:00 Énekkari próba          

szerda 16:00 Gyülekezeti Bibliakör            

kedd 18:00 Immánuel csoport

szombat 18 óra IFI óra                           

vasárnap 10:00 gyermek istentisztelet

csütörtök 10:00 Baba-Mama kör           

havonta 2 alkalommal Férfi Kör

hónap első kedd 16.30 Nőszövetségi 
Bibliaóra (Immánuel Közösségi 
Ház)

Állandó havi gyülekezeti

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

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

alkalmak

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

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

A fentiekben felsorolt előadások és koncertek mellett számos további, 
a RENDeken megszokott programmal találkozhatunk. A „Miénk a 
színpad” rendezvényen egyházi iskolai, gyülekezeti csoportok 
fellépésében gyönyörködhetünk. A „Református utcában” lehetőség 
nyílik könyvkiadók, egyházi intézmények, értékes kézműves portékát 
árusítók standjainak megtekintésére, ajándéktárgyak vásárlására. A 
Dunántúli Református Nőszövetség idén is szervez egy rövid 
találkozót a szombati napra. A gyermekek számára a kézműves 
foglalkozások és játékok mellett fellép a Pegazus Színház, az Alma 
zenekar, a Tündérkert daloló. Lesz Kerekítő foglalkozás is. A 
Pannonia Reformata Múzeumban egész nap látogatható a Hajlék az 
Örökkévalóságban kiállítás. A Kávézóban, valamint a Teológia 
udvarán kialakított kávézó helyen beszélgetések, zenei produkciók 
lesznek hallhatók és láthatók. Pénteken és szombaton este 
táncházat szervezünk. 

Mi örömmel készülünk a 2020-as RENDre. Ha kedves Testvéreink 
pedig örömmel érkeznek, akkor nem csak megérthetjük, hanem meg 
is élhetjük július 26. és 28. között az apostol felszólítását, hogy mit 
jelent örülni az Úrban! 

Az Ökumenikus fórumon egyházi és állami méltóságok beszélnek 
arról, hogy mit jelent a mai társadalomban, illetve felekezeteink 
számára az Öröm. 

Csodálatos koncerteken is örömmel tölthetik el majd a szívünket. 
Részt vesz a REND-en Szabó Balázs Bandája, Kowalsky meg a 
Vega, Berkesi Alex basszusgitáros, a Neumann Balázs Trió, Vadász 
Attila orgonista, Rátóti Zoltán előadóművész. Ezen a REND-en 
mutatkozik be először az egyházkerület összevont énekkara, 
terveink szerint kamarazenekari kísérettel. 

PROGRAMOK

Szeretnénk, ha minél többen részt vennének a REND mindhárom 
n a p j a  r e n d e z v é n y e i n .  J a v a s o l j u k ,  h o g y  P á p a  v á r o s 
szálláslehetőségei mellett a környékbeli falvak panzióit, 
vendégházait is keressék. Nagy segítséget nyújt a szallas.hu 
weboldal ebben. 

 (Pápa mellett a következő települések szálláshelyire érdemes 
rákeresni: Bakonyjákó, Németbánya, Farkasgyepű, Döbrönte, 
Ganna, Dabrony, Nagyalásony, Takácsi, Vaszar, Homokbödöge, 
Nagytevel, Ugod, Marcaltő, Adásztevel, Nagygyimót, Pápateszér, 
Bakonyszücs, Bakonykoppány, Bakonybél) 

A 2020. évi REND-en nem lesz központi ebéd befizetési lehetőség. A 
város főterén kerül kialakításra egy étkező „sziget”, ahol többféle 
ételből lehet majd választani, fogyasztani. Természetesen, a város 
éttermeiben is lehet előre rendelni ebédet, vagy leszervezni a csoport 
étkezését, de ezt is érdemes már jó előre megtenni. 

 

Örüljetek az Úrban mindenkor!



HONLAP ! HONLAP! HONLAP! HONLAP!

www.papareformatus.hu
Várjuk észrevételeiket, hozzáaszólásaikat, 

megjegyzéseiket! Keressék fel!

GYÜLEKEZETÜNK HONLAPJA
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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

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.

Apró segítség az Egyházfenntartás befizetésében!

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

E-mail: info@papareformatus.hu

Csütörtök: 9:00-12:00 és 17:00-18:00 

Tel: 89/324-415 
Vasárnap: Istentisztelet után közvetlenül

Karácsonyi, Óévi, 
Újévi és böjti  

alkalmak

Március 1. Böjtfő vasárnap        10:00

December 24. kedd             15:30  

December 22. Advent 4. vasárnap 
10:00  istentisztelet 

December 29. vasárnap      10:00   
Istentisztelet            

 Karácsonyi istentisztelet, úrvacsora

December 24. kedd                      22:00

 Újévi istentisztelet, úrvacsora, 
istentisztelet után pezsgős köszöntés

 Istentisztelet, úrvacsora

December 26. csütörtök         10:00   
Karácsonyi istentisztelet, úrvacsora, 
legátus: Léder Tamás

Január 10. hétfő, január 25. szombat  
Egyetemes imaheti alkalmak a város 
templomaiban

Január 5. vasárnap                       10:00

 Gyermekek karácsonya

 Hálaadó istentisztelet a templom 
felújításáért, utána fogadás

Január 1. szerda                          10:00

December 25. szerda      10:00             

 Karácsony éjjeli istentisztelet, 
úrvacsora

Február 23. vasárnap - 26. szerda 
Böjti hitmélyítő alkalmak

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

Mohainé Dániel Ágnes, Dr. Németh Tamásné Schédl Tímea, Szakács Gergely, Szakács Veronika, 

Tunnerné Buzás Éva, Varga Jenő, Varga Lívia. 

A költségekre adományokat elfogadunk.
Írták:  Békefi Csanád, Farkas Gergely, Farkas József, Horváth Andrea, ifj. Márkus Mihály, Dezső Attila, 

Kiadja a Pápai Református Egyházközség Felelős kiadó: ifj. Márkus Mihály lelkipásztor
Grafika: WEB  Szerkesztés: Kopeczky Péter 

Készült a Kapitális nyomdában 1000 példányban. 

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.

Felhívás!

Az angyalok dicsőítő énekét folytató, 
Krisztust magasztaló, áldott karácsonyi 

ünnepeket és áldott új esztendőt kívánunk.


