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Üdv az olvasónak!                         2020. Karácsony    XXIV. Évfolyam 3. szám

Advent az elcsendesedés ünnepe – és az imádságé. Legyen minden napban egy kis idő, amikor meggyújtjuk a 
gyertyát az adventi koszorún, és a lelkünk mélyén beszélgetünk Istennel. Mondjuk el félelmeinket, gondolatainkat, 
kérjük, hogy adjon erőt, bölcsességet, bátorságot, oltalmazza családunkat, ismerőseinket, barátainkat.

 A karácsony nagy lehetősége az idén, hogy a betlehemi történeten keresztül meglássuk, megértsük, megérezzük, 
hogy velünk az Isten.

ADVENT

Advent a várakozás ünnepe, amikor ünneplőbe öltöztetjük a szívünket. 
Készülünk a nagy pillanatra, amikor karácsonyi fények, zenék, illatok meghitt 
hangulatában együtt a család, ünnepeljük Jézus születését. Boldog 
fáradtsággal roskadunk a fotelba, figyeljük gyermekeink arcát, amint 
bontogatják az ajándékokat.

„Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek 
örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már 

tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a 
boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány 

órára öltöztessem díszbe a szívemet.” 

Amikor József megtudta, hogy jegyese babát vár, titokban akarta elbocsátani. Álmában beszélt vele egy angyal, és 
Ézsaiásnak erre a próféciájára hivatkozott. Itt van az a pillanat, amikor beteljesedik az ősi ígéret: „József, Dávid fia, ne 
félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak 
nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr 
mondott a próféta által: „Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: 
Velünk az Isten.” (Mt. 1, 20-23)

Nehéz, az átlagosnál súlyosabb időszakok mindig voltak a történelemben. Az első században Isten népe idegen 
elnyomás alatt élt, a nép vezetőinek jelentős része hataloméhes, az elnyomókkal együttműködő, gátlástalan ember 
volt. Ez is nagyon nehéz időszak volt. Igaz, más miatt, mint manapság. Az emberek várták, hogy Isten majd 
szabadulást készít, hiszen prófétái által már évszázadokkal korábban megígérte. Várták, hogy eljön a Szabadító. 
Ézsaiás ígérete szerint ennek különös jele lesz: „Íme, egy fiatal nő, aki várandós, fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezi 
majd el.” (Ézs. 7,14)

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

2020-ban az Advent is más. A szívünk készülődik, de ebben az évben kicsit 
nehezebb. Nincsenek adventi vásárok, kevesebbet rohanunk a boltba, inkább 
internetről rendelünk. Átgondoljuk, hogy kit tudunk meglátogatni, és ki az, akit 
csak telefonon hívunk fel. Nehéz kérdés, hogy személyes találkozás nélkül 
hogyan tudjuk virtuálisan „átölelni” szeretteinket. Itt van a szívünkben a 
félelem és a féltés, nehogy valaki megbetegedjen, és ha mégis, akkor mielőbb 

gyógyuljon. Az ünnepi várakozásba idén nagyon sok gond és félelem is vegyül.

Karácsony ünnepe ma is azt üzeni, hogy velünk az Isten. Isten szeretetének bizonyítéka, hogy Jézus eljött a világba, 
azóta velünk van. Nekünk Jézust már nem a jászolban kell keresnünk. Aki gyermekként született a földre, megismerte 
és végigélte az emberi lét minden nehézségét és fájdalmát, és végül vállalta értünk és helyettünk a kereszthalált – 
feltámadt! Most hatalmas Úrként ott van az Atya jobbján. Mivel vállalta az emberi élet útját, éppen ezért megérti a 
félelmeinket, fájdalmainkat, nem hagy magunkra bennünket.

Kisantal Zsuzsanna
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,, Nem sokaság, hanem lélek… ’’

Ezekről szól az életem? Forgatom-e naponta a 
Bibliát, iránymutatója-e mindennapjaimnak? 
Motivál-e a kegyelem arra, hogy másokat is 
támogassak? Meg tudom-e élni a hitemet a 
közösségben, ezzel erősítve mások hitét?Ez jutott eszembe visszagondolva október 31-re, 

a reformáció 503. évfordulóján megtartott 
istentiszteletre. Nagyon kevesen voltunk a 
református templomban. Mindent felülír a járvány. 
2020. erről lesz emlékezetes. 

'Az egyháznak a Jézus a fundamentuma' ének 
zárta a templomi együttlétet. Majd a protestáns 
egyházak képviselői koszorút helyeztek el a pápai 
reformátorok, Huszár Gál és Sztárai Mihály 
emlékművénél. 

Mégis ott voltunk, akkor még ott lehettünk, és a 
maszkokon keresztül „zengett” a Tebenned 
bíztunk és az Erős vár a mi Istenünk. A 
zsoltárimádság sorai is erőt sugároztak.” Bízzatok 
benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte 
szíveteket, Isten a mi oltalmunk!”

Az igehirdető szólt arról is, hogy nem csak a 
lelkészek feladata Isten országának építése. Isten 
azt akarja, hogy mindenki szolgáljon. Felismerve 
lelki ajándékainkat tudjunk ennek megfelelni a 
gyülekezeti életben. Ez legyen a küldetésünk. 
Akkor fogjuk igazán megismerni Istent, ha együtt 
szolgálunk Vele, ha azt tesszük, amit Ő kér tőlünk. 
Mint ahogy reformátor elődeink is tették, hagyjuk, 
hogy Isten (re)formáljon bennünket. 

Boncz Zoltán baptista lelkész prédikációjának 
alapigéje az Efézusi levél 4:11-15. része volt. Az 
igehirdető kiemelte a reformáció örökségeként az 
5 Solát. Egyedül Krisztus, egyedül hit által, 
egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből van 
üdvösségünk, s mindezekért egyedül Istené a 
dicsőség. 

Kövy Rózsa

Családi nap kicsit másként

Kora ősszel hirdette meg családi napját a Pannonia Reformata Múzeum, s a terv az volt, hogy november 21-én egy 
komplex programot kínálnak a múzeumlátogatóknak mesével, játékkal és az előre meghirdetett rajzpályázat 
eredményhirdetésével. A korlátozások miatt úgy tűnt, elmarad a rendezvény, a szervezők azonban úgy döntöttek, 
hogy virtuálisan várják a résztvevőket.

Az eredeti rendezvény a Ha lehetne három kívánságom 2020 Karácsonyára készülve címet kapta, s bár a helyszín 
változott - hisz az Ótemplomból a digitális térbe került a program -, a cím és a tartalom nem. S az a szeretet és 
gondosság sem, amivel a múzeum vezetője és az őt segítő kreatív csapat létrehozta ezt a digitális tartalmat. A 
kiindulópont A három kívánság című mese volt, ezt a Szó és Kép Színpad előadásában láthatják az online felület 
látogatói. Ehhez kapcsolódnak a lélekerősítő gondolatok, de vannak digitális játékok és kézműves ötlet is. A 
gyerekek beküldhetik imádságaikat, háladásaikat, melyekből a tervek szerint összeáll egy közös hálaadó 
imakönyvecske, amely decemberben letölthető és tovább küldhető lesz. 

Egy rajzpályázatot is meghirdettek a szervezők a kívánságok kapcsán, az erre érkezett alkotásokat Halászné 
Kapcsándi Szilvia múzeumvezető, Kisantal Tibor grafikus, tanár és két tanítványa, Baky Veronika és Sztyéhlik Anna 
zsűrizték. Az eredmények szintén az online felületen tekinthetők meg. A Pannonia Reformata Múzeum honlapján a 
Hírek fülre kattintva érhető el az oldal, mely az adventi időszakban látogatható. Áldott időtöltést és tartalmas adventi 
készülődést kívánnak a digitális térben létrehozott program szervezői, létrehozói.

 

Horváth Andrea gyűjteményi tudósító, pannoniareformata.hu/3kivansag
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A járványhelyzet miatt hónapok óta kötelező a 
maszk viselése, ami egészségügyi szerepe mellett 
mára az outfit része lett. Az anyagával, a 
mintájával, a feliratával üzenünk valamit a világnak 
úgy, ahogy tulajdonképpen azzal a maszkkal is, 
amit annak érdekében öltünk magunkra, hogy 
olyannak látszunk, amilyennek magunkat 
szeretnénk láttatni. A maszk eltakarja az igazi 
énünket, sőt sokszor szándékosan egy olyan ént 
közvetít, ami hamis képe a valódinak. Szerepekbe 
bújunk, hogy elhitessük a környezetünkkel, hogy 
velünk mindig, minden rendben van. Shakespeare 
szavaival: Színház az egész világ. A lelkipásztor 
felhívta a figyelmet arra, hogy Pál apostol sem 
tagadja a kétféle én létezését. A régi emberre 

A koronavírus-járvány óta a médiában sokszor 
elhangzó 3 felszólító mondat adta a mottóját 
gyülekezetünk adventi hitmélyítő estéinek, 
amelyet a megváltozott körülmények miatt a 
református templomból élő közvetítésben 
követhettünk november 25., 26. és 27-én 17.30-
tól a gyülekezet youtube csatornáján. 

Pálfi Zsuzsanna Máté evangéliumának 27. 
részéből a 24. verset, Pilátus kézmosásának 
történetét olvasta fel. Egy mai világból vett 
példával, egy facebook-os mém-mel vonta 
párhuzamba a jól ismert bibliai példát, amelynek 
felirata: ,,Szeress, mint Jézus, és moss kezet, 
mint Pilátus!”

Farkas Gergely lelkipásztor testvérünk már 
többször is szolgált a gyülekezetünkben, e 
mostani sorozat utolsó alkalmán a tőle 
megszokott kedves és őszinte öniróniával, 
ugyanakkor nagyon is mély önvizsgálatra 
késztető prédikációjában arra kereste a 
választ, hogy milyen maszkot vegyünk fel. 
Pál apostolnak a Kolossébeli gyülekezethez 
írt leveléből választott igeszakaszt: „Ne 
hazudjatok egymásnak, mivel levetettétek az 
óember t  cse lekedete ive l  együt t ,  és 
felöltöttétek az újembert, aki megújul 
t e r e m t ő j é n e k  k é p m á s á r a  a  t e l j e s 
megismerésééig. Itt már nincs többé görög 
és zsidó, körülmetélt és körülmetéletlen, 

barbár, szkíta, rabszolga vagy szabad, hanem 
minden és mindenekben Krisztus” (Kol 3,9-11). 

Adventi hitmélyítő alkalmak: 
MOSS KEZET! TARTS 

TÁVOLSÁGOT! HORDJ 
MASZKOT!

A prédikáció elején elmondta, 
hogy a keleti kultúrában milyen 
n a g y  j e l e n t ő s é g e  v o l t  a 
kézmosásnak, hiszen Isten elé 
csak t isz ta  kézze l  lehete t t 
odajárulni. Másik jelentés szerint 
pedig a kézmosás az ártatlanság, 
a bűntől való elhatárolódás 
kifejezésére szolgált. Pilátus 
kézmosása csak a csúcspontja 
volt annak a folyamatnak, amiben 
ő elhatárolódott Jézustól. Bár 
fe l i smer te  ár ta t lanságát ,  a 
f e l e l ő s s é g e t  á t t o l t a  e l ő b b 
Heródesre, aztán a népre. Vagyis 
a kézmosás csak üres külsőség, 
Jézus elítélése pedig szándékos és tudatos 
bűntett az ő részéről, aminek terhével nem is 
tudott együtt élni. A történelmi adatok tanúsága 
szerint kb. 6 évvel Jézus keresztre feszítése után 
önkezével vetett véget életének. Az igehirdető 
azzal szembesítette a gyülekezetet, hogy a 
pilátusi minta a halálba, visz. Ha csak úgy mosunk 
kezet, mint Pilátus, akkor egyre nagyobb fertőzést 
hozunk magunkra, egyre nagyobb veszélyt 
jelentünk másokra is. Isten elé csak őszintén lehet 
odaállni, belátva bűneinket: ” Amint vagyok, sok 
bűn alatt”. Isten az, aki elfogad, és nem a 
kézmosásban, hanem a keresztségben és szent 
Fia kereszthalálában ártatlanná, tisztává, 
bűntelenné, új emberré tesz bennünket. 
Kapaszkodjuk hát Krisztus kezébe, és általa 
megtisztult, új emberként éljünk felelősségteljes 

életet. Mayerné Pátkai Tünde

Vecsey Katalin Lukács evangéliumának 17. 
részéből a 10 leprás történetének magyarázatával 
világított rá a távolságtartás fogalmára. A leprában 
szenvedő, az egészségesektől elszigetelve, 
karanténban élő betegek az első lépést együtt 
tudták megtenni. Eddig mi is el tudunk jutni: életünk 
mélységeiből Istenhez kiáltunk, hátha megsegít. A 
2. lépésig már csak egyetlen leprás jutott el. Amikor 
meggyógyult, visszament jézushoz, hogy hálát 
adjon, hogy megköszönje a rajta történt csodát. 
Bár samáriai, kitaszított, megvetett ember volt, 
akitől a zsidók távolságot tartottak, volt bátorsága 
még egy lépéssel közelebb menni a Mesterhez. A 
3. lépéshez pedig akkor jutott el, amikor azt az 
áldást kapta Jézustól: Menj el, a te hited megtartott 
téged. Vagyis többet kapott, mint kért. Nemcsak 
test i  betegségéből gyógyult meg, hanem 
jóváhagyást kapott az életre. A történet arra tanít 
bennünket, hogy nem Isten távolodott el tőlünk, 
hanem mi tartunk tőle távolságot. A hála mindig oda 
és visszavisz Istenhez. A távollét, a távolságtartás 
kényszere nemcsak nehezen megélt valóság, 
hanem áldások előkészítője is. Nemcsak a vírus 
van levegőben, hanem a mi Urunk szeretete is 
közel ölel bennünket, ahogy Füle Lajos írja: „Közel 
az Úr, így hát nem vagyok magam, csak egy 

imádságnyi távolságra van.”

Pálfi Zsuzsa győri, Vecsey Katalin zirci 
gyülekezeti lelkipásztorok, valamint Farkas 
Gergely  lelki Ipásztor, a püspöki hivatal 
hivatalvezetője e három nagyon ismerős mondat 
köré gyűjtötte össze adventi gondolatait. 
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Az adventi hitmélyítő alkalmak sokat segítettek 
abban, hogy Isten üzenetének a megértésével 
ebben a rendkívü l i  he lyzetben lé lekben 
felkészülhessünk karácsonyra.

utalva az első emberpár, Ádám és Éva eredendő 
bűnére emlékeztetett, aminek következtében 
először kényszerült az ember rejtőzködésre Isten 
és a másik ember elől. Pedig tudták, hogy honnan 
szakadtak ki, mint ahogy azóta is mindannyian 
arra a boldogságra, arra a teljességre vágyunk, 
amibe teremtettünk, azt az ént keressük, akinek 
az Isten teremtett bennünket. A Galaxis zenekar 
egyik dalszövegét idézve: „Boldoggá akarlak 
tenni, de nem tudom, hogy kell…., magamat 
akarom nyugtatni azzal, hogy nem tudom, hogy 
kell.”

Hogy ne az üresség uraljon el bennünket, Pál 
apostol tanácsát vegyük fontolóra. A régit le lehet 
vetni, a szerepeket el lehet utasítani. Oda 
tekinthetek, ahonnan az életem származik, 
akinek a közelében az igazi én vagyok. 
Megláthatom, hogy céltévesztett életem a bűn 
következménye, de ott megláthatom Istent is, aki 
karácsonykor megmutatta Jézusban önmagát, és 
az új ember lehetőségével ajándékozott meg. 

Nem ke l l  többé maszkokat ,  szerepeket 
kényszerítenem magamra, mert Isten képmását 
hordhatom magamon.  Maga Isten újít meg engem 
a naponkénti igeolvasásban, az imádságban, a 
vele való közösségben. Kálvin szerint ezután 
mások veszik észre rajtam, hogy az Isten 
képmására teremtett ember vagyok. A prédikáció 
záró részében Bonhoeffer német teológusnak a 
páli teológiára épülő gondolatait idézve bátorított 
bennünket e különös és sokféle szorongásra okot 
adó helyzetben: Ami velem történik, az úgy 
történik, hogy a Teremtő védelmében vagyok. 

Köszönjük a szolgálattevő lelkipásztoroknak és 
technikai háttér biztosítóinak, hogy lehetővé tették 
a z  é l ő  k ö z v e t í t é s t .  A h i t m é l y í t ő  e s t é k 
visszanézhetők a gyülekezet you tube csatornáján.

Egyházmegyei gondnoknak Tóth Józsefet a borsosgyőri gyülekezet 
gondnokát választották, aki a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola matematika-kémia szakos tanára.

Közegyházi választások

Isten áldását kérjük megválasztott vezetőink életére és szolgálatára!

A többi egyházmegye és a többi egyházkerület választási eredményeit elérik egyházkerületünk honlapján 
(www.refdunantul.hu) és az országos honlapon (www.reformatus.hu).

Idén ősszel voltak egyházunkban a közegyházi választások. Egyházkerületi és egyházmegyei tisztségekre 
választottunk vezetőket.

Egyházkerületi főgondnoknak Dr. Nemes Pált, a Somogyi Református 
Egyházmegye eddigi gondnokát, a Nagykanizsai Református 
Egyházközség gondnokát választották. Dr. Nemes Pál Nagykanizsán él 
és dolgozik ügyvédként.

 

 Egyházkerületünk gyülekezetei újra bizalmat szavaztak Steinbach József püspök 
úrnak, aki január 1-jével harmadik hatéves püspöki ciklusát kezdi meg.

Egyházmegyénkben új vezetőségnek szavaztak bizalmat a presbitériumok. 
Esperesnek Márkus Mihályt, gyülekezetünk lelkipásztorát választották meg.
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A karácsonyban minden ember, a hitben járó és a még 
nem hitben járó is valahogy a pillanatot akarja 
megragadni. A gyertyagyújtás pillanatát, az éneklés 
örömének pillanatát, az áhítat csendjének pillanatát, a 
kiküzdött, megszenvedett karácsonyi békesség 
pillanatát, a család együtt örvendezésének pillanatát, 
az ajándékozás pillanatát. Ilyenkor fényképek 
készülnek, hogy rögzítsék a pillanat varázsát, hogy 
majd évek múlva elindíthassák vele az emlékezés 
folyamatát.

Tévednek talán azok, akik Jézus születésének 
ünnepét egy áldott pillanatnak fogják fel, amit jó újból 
visszaidézni? Nem tévednek, a születés valóban 
megragadható pillanatképekkel. Ma, ha gyermek 
szület ik, a leendő apa beviszi kameráját a 
szülőszobába, hogy felvegye ezt az egyedi pillanatot. 
A szülésznő felír ja a megszületett gyermek 
születésének évét, napját, óráját és percét is, megméri 
a súlyát, feljegyzi a testhosszát, felírja a nevét. De 
mégis egyértelmű előttünk, hogy a születés pillanata, 
nem csak felvillanó fény, hanem egy folyamatnak, a 
földi életnek kezdete. 

Kedves Olvasó!

Dr. Németh Tamás lelkipásztor, egyetemi tanár, a Pápai 
Református Gyülekezet tagja. Önálló 
gyülekezeti szolgálatát Pócsmegyeren 
kezd te ,  aho l  a  leány fa lus i  k i s 
gyülekezet megszervezése mellett 
rész vett a temploma építésében is. 
Ezután Székesfehérváron szolgált, 
ahol a református óvoda és iskola 
alapítását segítette, valamint a most 
önállóvá lett Budai úti gyülekezet 
templomának építését irányította. 
2000-től oktatott a Pápai Református 
Teológiai Akadémián. Kilenc éven át 
tanított a Debreceni Református 
Kollégium gimnáziumában, majd 2012-
től ismét Pápán oktat. Több teológiai 
szakkönyv szerzője és sok könyv 
társszerzője, szerkesztője és kiadója, 
jelenleg a PRTA rektora. 

„Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, betölti 
a földet az Úr ismerete, ahogyan a tengert víz borítja.” 
(Ézs 11,9)

Az alábbiakban Dr. Németh Tamás, a PRTA rektora egy 
igehirdetését adjuk közre.

 Sokan felteszik azt a kérdést is, hogy jobbá 
lett-e az ember a karácsonyoktól. Igen, jobbá lett, ha 
nem állt meg a pillanatnál, hanem Jézus születésének 
ünnepe kezdete lett Jézus Krisztus megismerésének, 
a vele való naponkénti kapcsolatnak. Ha nemcsak 
énekeljük, hanem hisszük is, hogy Ő „az életnek szent 
Ura, dicsőség királya” aki ott, akkor szegényen a jászol 
mélyén feküdt, de aki most a mi életünk ura. A 
jászolban fekvő kisgyermek nemcsak a pásztoroknak 
jel, hanem nekünk is. Jele a megváltó, a halálon 

 A k é r d é s ,  h o g y  m o z d u l u n k - e  a  m i 
karácsonyainkkal Krisztus uralkodásának békessége 
felé? Látjuk-e, hogy a kezdet pillanata a beteljesedés 
felé mutat? Tudjuk-e, hogy a kezdet és a beteljesedés 
pillanata között mit kell cselekednünk? Amikor Jézus 
azt a parancsolatot adta nekünk, hogy egymást 
szeressük, alapigénk beteljesedését indította el. A 
szeretetből következik az, hogy a teremtmények nem 
pusztítják egymást, nem ártanak egymásnak, hanem 
az Úr szeretetére tanítanak, és teljes lesz a föld az Úr 
ismeretével. Sokat és sokan gondolkoztak azon, hogy 
mi emeli ki nyomorúságából az embert, mi teszi jobbá 
a világot. Arra gondoltak, hogy talán a pénz, talán a 
kultúra, talán a tudomány, talán a technika. És 
mindegyikben csalatkozniuk kellett. Az ókor nagy 
teológusa, Augustinus, azt mondta: Szeresd az Istent, 
és tégy, amit akarsz. Az Isten szeretete, az Úr 
ismerete, bármit is tesz, jobbá teszi a világot. Aki 
elfogadja, hogy az Úré a föld és annak teljessége, az 
Úré a föld és annak lakosai, annak számára 
természetes, hogy nem pusztíthatja el sem az embert, 
sem a környezetét.Ézsaiás próféta, akinek az Úr előre megmutatta, hogy 

mi fog majd történni, szól a karácsony pillanatáról és 
szól a folyamatáról is. A 9. fejezetben ezt olvassuk: egy 
gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és 
azonnal elmondja azt is, hogy ki lesz ez a gyermek. „Az 
uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: 
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, 
Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és 
békéjének nem lesz vége.” A 11. részben pedig így 
folytatja: „Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás 
sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik meg rajta, a 

bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az 
Úr ismeretének és félelmének lelke.” Egy gyermek 
született, nekünk született, ő hozta el az életet, ő 
munkálja az üdvösséget, ő veszi el a bűneinket, 
hordozza a betegségeinket, és mi az ő sebeivel 
gyógyultunk meg. Ez egy hosszú folyamat. Ez a 

folyamat Jézus születése óta zajlik, az idei, 
rendkívüli karácsonykor és az év minden 
napján, amikor valaki őszintén leborul 
előtte és kitárja élete ajtaját, megvallja 
bűneit. Ő hű és igaz, hogy megbocsásson 
és megtisztítson minden hamisságtól. Ez a 
folyamat a beteljesedés felé halad. Amikor 
Jézus visszajön és helyreállítja, újjáteremti 
a földet, akkor beteljesedik az ige, hogy a 
farkas a báránnyal lakik, a párduc a 
kecskegidával hever. Nem árt, és nem 
pusztít senki.

 A karácsony elindulás ezen az úton. 
Elmondja, hogy „született néktek ma a 
megtartó, aki az Úr Krisztus”, és előrevetíti 
a beteljesedés pillanatát, hogy „betölti a 
földet az Úr ismerete, ahogyan a tengert víz 

borítja”. A két pillanat között pedig ott van Jézus földi 
élete, tanítása, gyógyítása, szenvedése, halála és 
dicsőséges feltámadása. De ott van a mi életünk is, a 
karácsonyaink, a nyomorúságunk és a boldogságunk, 
ott van a bűnvallásunk és a hitvallásunk, népünk egész 
története, a világ egész folyása.
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győztes Isten Fiának. Nem emberi eszközökkel kezd 
uralkodni a földön, hanem úgy, hogy teljes legyen az 
Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. 

Azt jelenti ez a gyönyörű kép, hogy amint a víz azonos 
a tengerrel, és a tenger azonos a vízzel, úgy 
teljesedjék Isten ismeretével az egész lakott föld és a 
földön élő minden ember élete. Nekünk, akik 
megértettük a karácsony jelentőségét és meghallottuk 
az új kezdet örömhírét kettős feladatunk van, az egyik, 
hogy a szívünkben hordozzuk. a másik, hogy el ne 
mulasszuk másoknak is elmondani. Ismét Ézsaiás 
prófétát idézzük, aki hírül adja a pusztában, a kietlen 
sivatagban kiáltónak szavát: „Készítsétek az Úrnak 
útját, egyengessétek az Ő ösvényeit”! Minden völgy 
felemelkedjék, minden halom alászálljon, legyen az 
egyenetlen egyenessé, és a göröngyös simává. Út 
készüljön az Úrnak az emberek felé. 

De hogyan készülhet el ez az út? Nem úgy, hogy 

másban keresed, hanem önvizsgálattal. Most ne a 
hibásokat keresd, akik miatt a hétköznapok és az ünnep 
is szomorúvá lehet, hanem saját magadat, vétkeidet vidd 
imádságban az Úr elé, hogy felragyogjon életedben a 
bűnbocsánat és szabadulás. Pál apostol a saját életének 
megújulását így foglalja össze. Amik nekem egykor 
nyereségek voltak, kárnak és szemétnek ítéltem a 
Krisztus nevének gazdagsága miatt. Jézus a Szentlélek 
által cselekedte ezt benne.

A karácsonyi üzenet felismerői, a pásztorok nemcsak 
örültek, hanem elmenvén elhirdették, ami nekik a 
gyermekről mondatott. A feltámadott Jézus így küldte 
szét a világba tanítványait. „Menjetek el tehát, tegyetek 
tanítvánnyá minden népet”, hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtésnek. Ez az út nyílt meg, ez a folyamat 
indult el karácsonykor. Ennek az evangéliumnak lettem 
szolgájává, és lehetsz te is továbbadójává. Mert ennek az 
evangéliumnak szólni és szólítani kell mindaddig, amíg 
teljes nem lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a víz a 
tengert beborítja. Ámen.

Tavasszal kaptam a felkérést két társammal együtt Márkus Mihály nagytiszteletű 
úrtól, hogy segítsünk be az istentiszteletek közvetítésébe. Mivel már régóta 
hangosítok - 4 éve rendszeresen a gyülekezet rendezvényein is - ezért nem is volt 
kérdés számomra, hogy igent mondok. A feladat adott volt. A képért Pintér Ádám 
volt a felelős, amit azóta is kiváló odaadással csinál vasárnapról vasárnapra. A 
hangosításban Tóth Máté,  Ropi segít, mivel a live-on kívül a helyi hangosításra is 
oda kell figyelni. Az első pár hét után Márkus Mihály újra elénk állt egy ötlettel ,,Mi 
lenne, ha a templomnak lenne egy saját live technikája?” Örömmel vettük a 
felkérést, és új kihívást jelentett a technika összerakása. Aztán ezen is 
túllendültünk, és a sok nehézség és a még több munkaóra mellett, amit a 
templomban töltöttünk, ezt is megoldottuk.

Pintér Ádám:

Döbröntei Máté:

Nem volt ismeretlen számomra az egyházi alkalmak, szertartások közvetítése, hiszen a Pápai Mária Rádió 
önkénteseként 11 éves korom óta számos szentmise, imaóra és egyéb liturgikus 
alkalom közvetítésének részese lehettem. A fotózás és a televíziózás sem áll távol 
tőlem, hiszen különböző helyi médiumokban évek óta jelennek meg fotóim. 
Egykori középiskolámban, a győri Jedlikben tagja voltam a média stúdiónak, 
mellyel az iskolai rendezvényeket több alkalommal is élőben közvetítettük. A Pápa 
Városi Televízió 25. születésnapi élő műsorának közvetítésében pedig 
operatőrként működtem közre. Örömmel veszek részt hétről hétre a református 
istentiszteletek közvetítésében a két Mátéval. Sokszor éjszakába nyúlóan 
dolgozunk azért, hogy megfelelő kép- és hangminőségben tudjuk közvetíteni az 
istentiszteleteket. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy katolikusként bizalmat 
szavaztak nekem, és minden tudásommal azon vagyok, hogy minden technikai 
feltételt megteremtsünk a közvetítések folytatásához. Remélem, még sokáig segíthetem munkámmal a gyülekezetet. 

A koronavírus-járvány első hulláma idején kezdődtek az élő közvetítések a Pápai Református Egyházközség 
istentiszteleteiről. Isten igéje lelkes fiatalok segítségével jutott el az otthonokba, akik közül legtöbben a református 
gyülekezet tagjai, de van köztük katolikus testvér is. A fiatalok most az elmúlt hónapok tapasztalatairól mesélnek.

Márciusban egy hét alatt hirtelen kellett átállnunk a templomi közvetítésekre. 
Akkor még csak kevés technikai eszköz állt rendelkezésre, így a közvetítés 
kezdetleges volt. Voltak kisebb-nagyobb hibák, leállások, de egy hónap után már 
szinte hibátlanul mentek az élő adások. A közvetítés egyrészről kihívás, hisz sose 
lehet tudni, mikor szól bele a technika "ördöge", mikor hibásodik meg valami. Más-
részről egy jó lehetőség a tanulásra, a fejlődésre, az új dolgok kipróbálására.

Közvetítések

Márkus Mihály Pál:
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Tóth Máté:

Már tavasszal sem volt számomra idegen a környezet, amikor elkezdtünk 
foglalkozni az istentiszteletek élő közvetítésével, mivel már több mint hét éve tagja 
vagyok a pápai gyülekezetnek. Otthonosan mozgok a templomban és a 
gyülekezeti házban, jó a kapcsolatom a lelkészekkel, gyülekezeti tagokkal. A 
gyülekezet programjainak, eseményeinek technikai hátterének biztosítása 
korábban sem állt tőlem távol, legyen szó a gyülekezeti táborokról, a Gyermekek 
Karácsonyáról, vagy a zenés istentiszteletekről. A jelenlegi közvetítések során 
Döbröntei Máté és én felelünk a felvétel hangjáért. Mátéval és Ádámmal több éve 
dolgozunk együtt, így hatékonyan és rugalmasan tudjuk közösen megoldani az 
előttünk álló problémákat. Így volt ez az elmúlt fél évben is. Számtalanszor 
kúsztunk a templom padjai alatt, „lifteztünk” a földszint és az énekkari karzat között, újabb és újabb problémák 
megoldásait keresve. Mire beköszöntött az ősz, már csukott szemmel is össze tudtuk volna rakni (és szét tudtuk volna 
szedni) a közvetítés felszerelését. A sok ráfordított idő és energia ellenére nem veszett el a lelkesedésem, továbbra is 
teljes odafigyeléssel teszem a dolgomat az istentiszteleti alkalmakon.

Élő közvetítések folytatása - 
adománygyűjtés

A márciusi szigorítások óta folyamatosan közvetítjük 
i s ten t isz te le te inke t  és  egyes  e lőadásokat , 
beszélgetéseket gyülekezetünkből. A kezdeti 
nehézségek után sikerült kiépíteni egy olyan ideiglenes 
rendszert, ami hang- és képminőségben is kielégítő.

 Gyülekezetünk presbitériuma legutóbbi 
gyűlésén megszavazta, hogy a közvetítéseket a 
vészhelyzet elmúltával is folytassuk. Fontos 
gyülekezetünk vezetői számára, hogy az ágyhoz kötött 
betegek,  a  távo labb é lők és mindenki ,  ak i 
akadályoztatva van, hogy eljöjjön a templomba, részt 
tudjon venni az istentiszteleten online formában. 
Ahhoz,  hogy ez hosszú évek ig 
megva lósu lhasson ,  szükséges 
kiépítenünk egy komolyabb video és 
audio rögzítő, közvetítő rendszert 
templomunkban, és ezzel együtt a 
templom te l jes  hangosí tását  is 
s z ü k s é g e s  m e g ú j í t a n u n k .  A 
közvetí téshez je lenleg használ t 
eszközöket kölcsönbe kaptuk, ezért szükséges saját 
eszközöket vásárolnunk.

 A kiépítendő rendszernél fontos, hogy önkéntes 

gyülekezeti tagjaink, akik jelentkeztek erre a szolgálatra, 
tudják kezelni. Továbbá szempont számunkra, hogy a 
rendszer a kitelepülésre is alkalmas kell, hogy legyen. 
Akár az Ótemplomban szervezett alkalmakat, akár egy 
tábori eseményt tudjunk közvetíteni és minőségi 
felvételen rögzíteni.

 Több szakemberrel és céggel is felvettük a 
kapcsolatot, jelenleg az árajánlatok bekérésénél tartunk. 
Az előzetes információk szerint a komplett rendszer 4-5 
millió forintba fog kerülni. Ennek az összegnek egy része 
rendelkezésre áll, de szükség van az Önök adományaira 
is. Kérjük, ha szívesen adakoznak a közvetítés technikai 
feltételeinek biztosítására, adományukat fizessék be a 
lelkészi hivatalban (kedd-péntek 9-12 óra közt, továbbá 
csütör tökön 17-18 óra közt)  vagy uta l ják át 
gyülekezetünk bankszámlájára (Raiffeisen Bank 

1 2 0 8 5 0 0 4 - 0 0 1 0 2 6 5 7 - 0 0 1 0 0 0 0 2 ) .  A 
m e g j e g y z é s h e z  í r j á k :  i s t e n t i s z t e l e t 
közvet í tésére.  Adományaikat  e lőre  is 
köszönjük! Bízunk benne, hogy hamarosan 
sikerül egy minőségi, korszerű, minden igényt 
kielégítő rendszert kiépítenünk, mely alkalmas 
lesz istentiszteleteink, gyülekezeti alkalmaink 
közvetítésére és rögzítésére.

Uram Jézus Krisztus, Te azt akarod, hogy várjunk Téged!

Hogy legyen időm Téged hallgatni,

legyen erőm rajta segíteni; hogy rátaláljak az útra,

Taníts hát meg várni! Taníts meg a Te szent pillanatodra,

legyen bátorságom Hozzád imádkozni, legyen erőm Neked

a Te idődre várni! 

amelyiken találkozhatom vele!

átgondolni, legyen bátorságom elmondani, legyen erőm

felelni rá: hogy megtaláljam az utat hirdetésére; hogy

szélesre tárni ezen a világon! Mutasd meg, hogyan

Túrmezei Erzsébet: Adventi 
imádság

követhetlek Téged! hirdethetjük, hogy eljöttél és eljövendő vagy. Mutasd

meg, hogyan élhetünk, mint olyanok, akik Hozzád

 Uram, mutasd meg nekünk, hogyan lehet a kapukat

időm őt megkeresni, legyen bátorságom megismerni,

engedelmeskedni; hogy rátaláljak az útra, amelyiken

Uram, taníts meg a másik emberre várni! Hogy legyen

 Uram, taníts meg szent igédre várni! Hogy legyen időm

beteljesedhessék rajtam, ha Te úgy akarod!

tartoznak ma és mindörökké! Ámen
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Anyakönyvi hírek 2020. 01 - 2020.  30.szeptember november

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

Csillag Szabolcs és Magyari Virág lánya, Virág; Farkasdy Péter és Trombitás Zsófia  fia, Dominik; Szentpéteri István 
és Benecz Angéla lánya, Róza; Szombathy Ádám és Pákai Marietta fia, Alexander; Berzsenyi Zoltán és Nagy Katalin 
fia, Zétény; Ezres Imre és Szabó Nikolett lánya, Laura; Mohácsi Sándor és Gazsó 
Klaudia Anita fia, Zétény; Szabó Csongor és Kovács Erzsébet lánya, 
Lorabella;Vörös János és Rad Hajnalka fia, János

A keresztség sákramentumában részesültek: 

Németh Imréné sz. Nádasdi Franciska (93), Somogyi Lajos (77), Dénes Sándorné sz. Vincze 
Eszter (90), Nagy Kálmán (69), Valdinger Imre (46), Illés Kálmán (88), Szakács Zoltán (65), 
Németh Imréné sz. Tóth Irén (93), Gáti Ferenc (80), Sándor Józsefné sz. Varga Éva (85), Sikos 
Dezsőné sz. Patkó Irma (90), Tima János (82)

Eltemettük:

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

Én vagyok a 
Feltámadás

Jézus mondja:

 és az Élet! 

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

Házasságot kötöttek:

Rózsa Balázs és Győrffy Viola, Szentmiklósi-Nagy Kornél  és Barati Piroska Julianna, Kovács Zoltán és Varga 
Giuletta, Csomor István és Gyalog Mária, Fülöp Tamás és Gulyás Eszter

Konfirmációi fogadalmat tettek:

Bede-Fazekas Attila, Bogdán Rebeka, Czere András, Horváth Kristóf, Márkus Luca, Nagy Sára, Pető Dorina, Szabó 
Barnabás, Szalay Marcell

Isten áldását kérjük konfirmáltjaink életére, kérve, hogy megtarthassák magasztos ígéretüket, hitvallásukat!

Szakács Gergely

Konfirmáció

Két fiatal konfirmandus testvérünk így emlékezik vissza 
a konfirmációra:

„Amikor elmaradt a pünkösdi  konf i rmációnk, 
kétségbeesettnek és tehetetlennek éreztem magam. 
Úgy éreztem, hogy a semmiért készültünk és tanultunk. 
Amikor újra elkezdtük a készülést, és lett egy kitűzött 
időpont, akkor még komolyabban és nagyobb 
erőfeszítéssel tanultam a konfirmációra. Ahogy 
lekonfirmáltunk a gyülekezet előtt, elképesztően büszke 
voltam magamra és csoporttársaimra. Ezt együtt vittük 
véghez, az összes megpróbáltatás ellenére.”   
    Bogdán Rebeka

Az idei konfirmáció a vírus miatt rendhagyó módon 
alakult. A pünkösdre tervezett ünnepséget el kellett 
halasztanunk október 18-ra. A tizenegy konfirmandus 
közül ketten így sem tudtak részt venni a konfirmáción a 
vírus miatt. Ők karácsony első napján tesznek 
fogadalmat.     Márkus Luca

 

„Amikor azt mondta Gergő bácsi, hogy el kell halasztani 
a konfirmációt, kétségbe estem. Nem tudtam elképzelni, 
hogy hogy fog megvalósulni, mivel ez a tény sok 
következménnyel járt. Nem biztos, hogy mindenki el tud 
majd jönni, vagy egyáltalán meg lesz-e tartva, és nem 
kell megint eltolni, új időpontot találni. De végül meglett. 
Végigcsináltuk. Nagyon boldog voltam, és nagyon 
büszke voltam a csoportunkra, hogy nem adtuk fel. Attól 
függetlenül, hogy másképp alakult, egy nagyon boldog 
emlék marad.”
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Karácsonyi, óévi, újévi alkalmak

A jelenleg kialakult szigorítások és folyamatosan változó előírások miatt az alábbiakban alakulnak ünnepi 
programjaink.

Ha valamilyen újabb szigorító előírás miatt be 
kell zárnunk a templomot és csak online 
közvetíthetünk gyülekezetünk youtube 
csatornáján 
(www.youtube.com/papareformatus), akkor a 
programjaink a következőképpen alakulnak:

December 24. csütörtök      
 Nem lesz alkalom. 

 Ünnepi, úrvacsorás istentisztelet

December 27. vasárnap                 10:00    
Istentisztelet

December 31. csütörtök                   17:00   
Óévi hálaadó istentisztelet            

Január 1. péntek                  10:00

December 26. szombat      

 Újévi ünnepi , úrvacsorás istentisztelet

Január 3. vasárnap                             10:00
 Istentisztelet                    

 Nem lesz istentisztelet.

December 25. péntek              10:00  

 Ünnepi istentisztelet (nem lesz úrvacsora-osztás)

December 31. csütörtök                       17:00    
Óévi hálaadó istentisztelet úrvacsorával           

Január 1. péntek                     10:00

December 27. vasárnap                10:00    
Istentisztelet

 Ünnepi, úrvacsorás istentisztelet

 Újévi ünnepi istentisztelet úrvacsorával

Január 3. vasárnap                                       10:00

Újságunk megjelenésének időpontjában az előírások 
betartása mellett (maszk, kézfertőtlenítés, távolságtartás) 
személyes jelenléttel lehet istentiszteletet tartani. 
Szeretettel várunk mindenkit alábbi alakalmainkra:

 Halk zene, a karácsonyi történet felolvasása, 
imádság, csend mellett biztosítunk lehetőséget, 
hogy a templomba bárki eljöhessen. Istentiszteletet 
és Gyermekek Karácsonyát nem tartunk. 

December 24. csütörtök                  22:00  

December 24. csütörtök                         15-16 óra közt      

December 25. péntek                      10:00  

 Éjjeli istentisztelet úrvacsorával (nem közve-títjük)

December 26. szombat                            10:00 

 Istentisztelet

Nyitott templomos istentiszteleteinket folyamatosan közvetítjük élőben (www.youtube.com/papareformatus). 
Kérjük Önöket, amennyiben otthonaikban követik az úrvacsorás istentiszteleteket, családjaik körében vegyenek 
úrvacsorát. Ezzel kapcsolatos ajánlást gyülekezetünk honlapján találnak (www.papareformatus.hu).

Folyamatosan követjük a hivatalos állásfoglalásokat, állami előírásokat és az egyházi ajánásokat. A karácsony 
közeledtével gyülekezetünk facebook oldalán (www.facebook.com/papareformatus), gyülekezetünk 
honlapján (www.papareformatus.hu), valamint az istentiszteletek hirdetéseiben tájékoztatjuk Önöket az 
esetleges változásokról.

Ezzel párhuzamosan várjuk azok jelentkezését, akik szívesen 
segítenek önkéntes munkával gyülekezetünkben. A vírushelyzet 
sok olyan feladatot hozott elénk, ami eddig nem volt. Kérjük, 
jelentkezzen a fenti elérhetőségeken, ha szívesen segítenek 
kétkezi munkával, rászorulóknak élelmiszer csomag eljutta-
tásával, telefonos kapcsolattartással, informatikai feladatokkal, 
stb.

Kapcsolattartás és segítségnyújtás a 
vírushelyzetben

Gyülekezetünkben fontos, hogy a jelenleg kialakult nehéz 
helyzetben is segítsük közösségünk tagjait. Kérjük azokat a 
testvéreinket, akiknek ezekben a nehezebb és zártabb időkben 
igénye van online beszélgetésre, együttlétre, telefonos 
beszélgetésre vagy nehezen boldogulnak a technikai 
beállításokkal, azok jelezzék igényüket a gyülekezetnek az 
info@papareformatus.hu email címen vagy az 89/324-415-ös 
telefonszámon.

Várjuk azok jelentkezését is, akiket bevásárlással, gyógyszer-
tárba menéssel, egyéb konkrét segítségnyújtással tudunk 
támogatni.

Hasonlóan várjuk azok jelentkezést, akik szeretnének 
megtekinteni az online istentiszteleteket, de nem tudják beállítani 
az eszközüket.

Bátorítson mindannyiunkat Isten igéje a segítség kérésre és 
segítség nyújtásra: „Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó 
cselekvésébe.” (Thesszalonikai gyülekezetnek írt második levél 
3, 13)



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. 

Gyülekezeti számlaszám: Raiffeisen Bank 12085004-00102657-00100002

Befizetési, támogatási  lehetőségek, számlaszámok

Református Eklézsia Alapítvány: OTP Bank  11748045-20017204-00000000

Raiffeisen Bank:  12085004-00102657-
00100002. 

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

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:

Vasárnap: Istentisztelet után közvetlenül

E-mail: info@papareformatus.hu

Kedd, Szerda, Péntek: 9:00-12:00

Tel: 89/324-415 

Csütörtök: 9:00-12:00 és 17:00-18:00 

A Lelkészi Hivatal nyitva tartása:

Készült a Kapitális nyomdában 1000 példányban. 

Írták:  Horváth Andrea, Kisantal Zsuzsanna, Kövy Rózsa, Mayerné Pátkai Tünde, Dr. Németh Tamás, 

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

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

Grafika: WEB  Szerkesztés: Kopeczky Péter 

Szakács Gergely. 

A költségekre adományokat elfogadunk.

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.

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

vasárnap 10:00 gyermek istentisztelet

hétfő 18:00 Mécses kör 

szerda 10:00 Korban Gazdagok köre              

szombat 18 óra IFI óra                           

szerda 18:00 Immánuel  csoport          

kedd 18:00 Forrás kör

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

vasárnap 10:00 istentisztelet (templom)

hétfő 18:00 Felnőtt Bibliakör   

szerda 16:00 Gyülekezeti Bibliakör                 

csütörtök 10:00 Baba-Mama kör           

csütörtök 18:00 Énekkari próba          

Állandó heti gyülekezeti alkalmak

Az angyalok dicsőítő énekét folytató, 
Krisztust magasztaló, áldott karácsonyi 

ünnepeket és áldott új esztendőt kívánunk.

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

havonta 2 alkalommal Férfi Kör

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


