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Szakács Gergely

 Gyerekkori emlékem, amikor jött a pünkösd ünnepe, a konfirmáló gyerekek anyukái feldíszítették a templomot. 

Meleg, napsütéses idő volt, rengeteg virág a padokon, úrasztalán, vázákban. Virágillat lengte be a pici móri templomot. 

Leginkább a pünkösdi rózsákra emlékszem, ahogy gyerekként hatalmasnak tűnt minden egyes virágfej. Számomra a 

virágoktól roskadozó padok, a tavaszi melegben lengedező virágillat az életet, az örömöt jelentette.

Apostolok cselekedete 2, 1-6

 Azóta minden konfirmáció alkalmával ez az élmény jut eszembe. A pünkösdi feldíszített templom az életet 

ünnepli. Azt az életet, amit Istentől kaptunk ajándékba, amit Jézus Krisztus megváltott a kereszten, és amit az első 

pünkösdkor kitöltetett Szentlélek elevenít meg bennünk. A pünkösd az isteni életnek az ünnepe. Isten Szentlelke 

megnyitja a szívünket, az értelmünket és nyilvánvalóvá teszi a számunkra, hogy mindaz, amiről a Biblia ír, nem mese, 

monda, kitalált történetek, hanem az egyedüli isteni valóság. Pünkösd annak az ünnepe, hogy hit által miénk a 

megváltás, az örök élet. Annak az öröme, hogy bár Jézus visszament a mennybe, de elküldte a Szentlelket, aki azóta is 

itt van közöttünk, itt van bennünk és bátorít, vigasztal, erőt ad, lelki tüzet ébreszt bennünk, ahogy az első 

tanítványokban. Ő az, aki ebben az óriási hangzavarban, amiben élünk, amiben nem értjük egymást, közös nevezőre 

hoz minket. Az első tanítványok szóltak, és mindenki a saját anyanyelvén értette őket. Isten csodát tett. Ezt a csodát 

azóta is újra és újra megismétli. Isten Szentlelke közösségbe von minket, családdá formál. Ez a gyülekezetnek, az 

egyháznak az igazi lényege. Megélni az egységet a nagyon különböző emberek közt. Megélni azt, hogy sokfélék 

vagyunk, mégis testvérek vagyunk Krisztusban.

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt 
voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz 
hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, 
ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, 
amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan 
megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, 
úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes 
zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete 
közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és 
zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket 
beszélni.”

 A mostani, vírushelyzettől beárnyékolt ünnep sajátos üzenete az, hogy ha hisszük, hogy Isten kezében van az 

életünk, akkor nincs mitől félnünk. Ha látjuk, hogy miénk az örök élet, akkor erőt tudunk meríteni ebből, amikor a földi 

élet törékenységével és végességével szembesülünk. Legyen ez a mostani pünkösd Isten felé nyitásnak és a másik 

ember felé nyitásnak az ünnepe. Éljük meg azt, hogy a világmindenség Urának Lelke megelevenít minket, életet ad 

nekünk!
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A mostani találkozó lehetőséget adott arra, hogy 
megkérdezzük arról, a pandémia miként írta fölül a 
gyülekezeti munkát.

Ahogyan mindannyiunk életébe és munkájába változást 
hozott a járvány, úgy engem is nem várt kihívások elé állított. 
Nagy nehézség volt a tavaszi és az őszi bezárás, amikor 
nem tarthattunk templomi istentiszteleteket, ezt 
személyesen nagyon nehezen éltem meg. Amint lehetett, 
visszatértünk a személyes jelenléthez. Bakonyszentkirály, 
Csesznek és Veszprémvarsány kis közösségek, a 
járványügyi szabályok figyelembevételével a távolságot is 
tudjuk tartani. A karácsony volt egyedüli kivétel. Szenteste 
két alkalommal tartottunk alkalmat, a másodnapi 
istentiszteletet pedig elsősorban a 65 év felett i 
korosztálynak hirdettük meg. A hittanoktatás hibrid módon, 
részben élőben, részben pedig online történik.

Gilicze Tamás nagytiszteletű úr 20 éve lelkipásztora a 
Pápai Egyházmegyéhez tartozó 3 bakonyi gyülekezetnek. 
Pápán is több alkalommal szolgált már. Rendszeresen 
közreműködött a vasárnap délutáni zenés áhítatokon, hol 
igehirdetőként, hol zenészként, 2014-ben az adventi 
sorozaton prédikált, illetve az ifjúsági istentiszteletek 
gyakori résztvevője volt.

 A vasárnapi igehirdetés középpontjában a kísértés állt. 
Nagytiszteletű úr szavait idézve: ”A kísértés valami olyan 
külső vagy belső sugalmazás, ami le akar téríteni 
bennünket az utunkról, el akar távolítani küldetésünktől.” 
Mindannyiunk közös tapasztalatát fogalmazta meg, 
amikor rámutatott arra, hogy ez a késztetés sajnos 
végigkíséri az életünket, személyre szabottan, szinte 
végtelen számú lehetőségként próbál bennünket elvezetni 
egészen a bukásunkig. Ugyanakkor lehetőséget kaptunk 
Istenünktől a gonosz legyőzésére, ezt azonban 
folyamatosan tanulnunk, gyakorolnunk kell. Számtalan 
bibliai és mai releváns példát hallottunk a hitmélyítő 
alkalmakon Jézus megkísértésének története kapcsán 
arra vonatkozóan, hogy milyen nagy szerepe van a helyes 
önismeretnek, az imádságnak, a bűnbánatnak, a 
közösség segítő erejének, de legfőképpen az Istenbe 
vetett hitnek a kísértésektől, a bűntől való szabadulásban. 
Vigasztaló, bátorító üzenetként hangzott a vasárnapi 
igehirdetés textusa Pál apostol Korintusiakhoz írt 
leveléből: „Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért 
titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön 
felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a 
szabadulás útját, hogy el tudjátok azt viselni.” 

- Saját gyülekezetében van-e lehetőség online 
istentiszteletre?

MINDENNEK ELLENT TUDOK ÁLLNI, 
CSAK A KÍSÉRTÉSNEK NEM?

Szándékosan provokatív céllal választott címe volt a böjti 
előkészítőnek: Mindennek ellent tudok állni, csak a 
kísértésnek nem?  Gilicze Tamás a Máté evangéliuma 4, 
1-11. versei, azaz Jézus megkísértésének a története 
segítségével vezette végig a gyülekezetet a kísértés, a 
bűnbeesés, a bűnvallás fogalmának tisztázásával a 
krisztusi megváltás, a szerető isteni megbocsátás 
megértéséig.

Mayerné Pátkai Tünde

Amíg a gonosz tökéletes térképpel rendelkezik rólunk, 
t u d j a ,  h o g y  h o l  v a g y u n k  a  l e g g y e n g é b b e k , 
legsebezhetőbbek, sőt egészen leegyszerűsítő 
formulákat kínál föl a megkísértésünkre, addig Jézus a 
kísértések elutasításában megmutatta, hogy a szenvedés 
nem kerülhető el a küldetésünk teljesítéséhez. Ahogy a 
második kísértés elutasítása bizonyítja, és ahogy az Ő 
küldetését az Apostoli Hitvallás egyetlen szóban foglalja 
össze: „szenvedett”. Krisztus azért jött, hogy bizonyítsa 
nekünk: nem leegyszerűsítő, egydimenziós létben kell 
gondolkodnunk, hanem fölvennünk az Ő keresztjét, 
amivel a teljességet nyerhetjük meg. Erre pedig éppen a 
böjt egy nagy lehetőség. Valamit elhagyunk, valamiről 
lemondunk azért, hogy Istenünk legnagyobb ajándékában 
részesülhessünk.  A második kísértés kapcsán az 
igehirdető részletesen kitért arra, hogy tudományos 
istenbizonyítékok helyett az ember számára a legszebb és 
legnemesebb feladat az Isten létezésébe vetett hit. Az 
anyagi természetű, a leegyszerűsítő formulákkal 

kecsegtető kísértés után a hatalom után vágyó, fausti 
embertípus szemléltetésével azt is megérthettük, hogy nem 
az építeni, a világra hatással lenni ősi ösztönnel van 
igazából baj, hiszen maga Isten adta ezt feladatul az 
embernek. Sajnos azonban hajlamosak vagyunk 
elveszíteni a mértéket, az ember akar istenné lenni a 
világban. A végletekig kihasználjuk Földünk erőforrásait, 
nem tudunk leállni a fogyasztással. 

Jézus háromszor megkísértetett, de mindegyiknek ellenállt. 
„Kövessük hát Jézust, szolgáljuk őt, és akkor megtalálhatjuk 
a magunk útját”-bátorította a gyülekezetet zárásképpen-, és 
ha világméretű problémákat nem is tudunk megoldani, 
Istentől kapott felelősségünkkel szabadon élhetünk”.

A Pápai Református Egyházközség böjti hitmélyítő 
alkalmai február 14-én, a vasárnap délelőtt 10 órakor 
kezdődődő istentisztelettel indultak, és hétfő, kedd, 
szerdán 17.30-kor folytatódtak a református templomban 
a járványhelyzetre vonatkozó előírások betartásával. 
Ahogy azt már a gyülekezeti tagok megszokták az utóbbi 
esztendőben, otthonaikból tudták követni az igehirdetés 
sorozatot online közvetítésben, amelyen ezúttal Gilicze 
Ta m á s ,  a  B a k o n y s z e n t k i r á l y -  C s e s z n e k -
veszprémvarsányi gyülekezet lelkipásztora végezte az 
igeszolgálatot. 

Az online közvetítéshez sem megfelelő eszközünk, sem 
ismeretünk nincs, ezért írott formában a gyülekezetünk 
közösségi oldalán, valamint nyomtatásban juttattunk el lelki 
útravalót a híveinknek. Úgy gondolom, hogy az online 
közvetítés nem csak annyi, hogy a lelkész indít egy 
Facebook live-ot és kiteszi a telefonját az úrasztalára - annál 
ez komolyabb. Ez egy szakma, amit felkészülten, jól kell 
csinálni, különösen, ha Isten dolgairól van szó. Méltatlan és 
színvonaltalan és pláne unalmas dolgot nem szerettem 
volna kiadni a kezeim közül, ezért inkább az írás mellett 
döntöttem.

-  Mit gondol, a mostani böjt mennyiben más, a 
hitmélyítő alkalmak miben segíthetik a gyülekezeti 
tagokat?

Vannak olyan böjtök, amiket az ember önként vesz magára, 
amikor fogadalmat tesz, és vannak böjtök, amik 
kényszerűek. Ez most ilyen. Senki se akarja, hogy így 
legyen, de nem tudunk egyelőre változtatni. Amit tehetünk, 
az a helyzethez való viszonyunk meghatározása. A 
sopánkodás és önmagunk megindító sajnáltatása helyett 
ismerjük fel a mostani helyzetben elrejtett üzenetet, tanuljuk 
meg belőle a leckét! Amire pedig nincs hatásunk, amit nem 
tudunk megváltoztatni, azt engedjük el és igyekezzünk 
beletörődéssel elfogadni.
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- Pápai szolgálatára egy kiváló kántort is hozott 
magával, kérem, mutassa be egy kicsit közelebbről is! 

Jávori Antalt 2004 óta ismerem, jelentkezett, hogy szeretne 
gitározni tanulni. Rögtön kiderült, hogy zseniális érzéke van 
a zenéhez. Abszolút hallása és kiváló matematikai 
készsége segítségével a zeneelméletben autodidakta 
módon jutott egészen magasra. 2007 óta kisebb-nagyobb 
megszakításokkal kántorkodik gyülekezetünkben. Zenei 

végzettsége van, a zenéért és a zenéből él. Korábban a 
Pápai Kántorképző oktatói munkájában is segédkezett, 
egyik kórusműve a pápai templomban is elhangzott.

Ezúton is köszönetet mondunk a Pápai Református 
Egyházközség nevében Gilicze Tamás nagytiszteletű 
úrnak, Istenünk védő, oltalmazó szeretetét kívánjuk 
életére, gyülekezeteire, szolgálataira.

2000-2012. Az Erdélyi Református Egyházkerület főjegyzője.
2012 decemberében választják püspökké.
Nevéhez fűződik több alapítvány létrehozása, orvosi központ építése, hitelszövetkezet létrehozása, 
emlékszobák kialakítása, köztéri szobrok állítása, önsegélyező pénztár megszervezése. 
Díjai közül kiemelkedik: 
Kisebbségekért Díj 1995.
Az Anyaegyház Építője Díj 2001.

Kedves Olvasó!

Az alábbiakban Kató Béla püspök beszédének részleteit olvashatják, ami a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet újraavató 
ünnepségén hangzott el.

Életpályája és munkássága: 
Kolozsváron végezte a középiskolát és a teológiát. 
Lelkész Cófalván és Sepsiillyefalván. 

Az Ige testté lett, Krisztus földi testévé, Egyházzá. És mi hisszük, hogy a nagy egyetemes Egyház része az 500 éves 
protestantizmus, valamint a protestantizmus keleti bástyája, a mi egyházunk az Erdélyi Református Egyház is. Ez az intézet ennek 
az egyház-testnek lett nemcsak egy darabja, hanem tükörképe, egyszersmind élesztője, katalizátora is, amely úgy őrizte és őrzi az 
örökséget, hogy közben jövőbe néz és jövőt épít. 

Külhoni Magyarságért Díj 2017.

1895-ben, a Teológia első évnyitóján Szász Domokos azt mondta a tanároknak: „Én felépítettem a falakat, önök töltsék meg 
lélekkel”. Mi újraépítettük és továbbépítettük a falakat, Rektor úr, önök töltsék meg lélekkel.

Azt kívánom, és azért imádkozom, hogy Teológiánk és egyházunk soha ne tévessze szem elől a reformátori örökséget, a testté lett 
Igét, Krisztus járjon ennek az egyetemnek a folyosóin, óráin, istentiszteletein, és hosszú évszázadokon keresztül hangozzék fel 
tanár és diák, lelkipásztor és lelkipásztor-jelölt ajkán a fohász: Úr Krisztus, lakozz közöttünk, látni akarjuk dicsőségedet, hogy erőt, 
hitet és reményt meríthessünk belőle.

Mélyen tisztelt ünneplő közösség! Kedves Testvéreim!

A Reformáció 500. évfordulóján itt állunk Kolozsváron a Protestáns Teológiai Intézetünk megújított belső 
udvarán. Közel 600 lelkipásztor ad ma hálát azért, hogy ebben az Alma Materben tanulhatott. Verbum caro factum est. Az Ige testté 
lett. Olvashatjuk a Teológia dísztermének szószéke fölött János evangéliumának legtömörebb, az egész üdvtörténetet 
összefoglaló mondatát. A szájhagyomány szerint Szász Domokos kérésére került ez a mondat a terem fókuszpontjába. Azon 
kortársainak akart üzenni vele, akik ellenezték a kolozsvári Teológia meglapítását: Íme, minden ellenszél, egyházpolitikai 
küzdelem, személyeskedő gáncsoskodás ellenére a terv megvalósult, az épület áll, a tanári kar kinevezésén megszáradt a tinta és 
a hallgatók egy része már beiratkozott, az ötlet, a gondolat, az álom testté lett. A liberális beállítottságú Szász Domokos teológiai 
látásába tökéletesen beleillik az igehely ilyetén értelmezése. A felirat mégsem tekinthető a liberális teológia torzszülöttének, vagy 
egyházpolitikai viták kőbe vésett emlékének. Sokkal inkább a néhai püspök hitvallását és prófétai látását tükrözi. Az Ige testet öltött, 
legelőször Krisztusban, utána pedig az első pünkösdkor az Egyházban. Az Ige testté lett a Reformáció idején is, amikor lelkes 
prédikátorok Isten beszédét tették ismét az egyház tanításának és életének zsinórmértékévé. A felirat tehát nemcsak az 
Evangélium summája, hanem egyszerre a drága bibliai–reformátori örökségünkhöz való töretlen ragaszkodás, és jövőbe néző, 
reménykedő útmutatás, hiszen a testté létel, a megváltás ténye volt és lehet az egyetlen kapaszkodó a legnehezebb időkben is.

 

A Magyar Érdemrend középkeresztje csillaggal 2021. 

Szász Domokos édesapja, Szász Károly 1822-ben, a Nagyenyedi Kollégium 200. jubileumán „Erdély legszebb szülöttének” 
nevezte az intézményt. Valószínűleg nem gondolta, hogy 73 év múlva fia egy másik lelkészképző főiskola alapításánál bábáskodik. 
Ha Enyed Erdélyünk legszebb szülötte, akkor a Kolozsvári akadémia Tündérország legellenállóbb, legimmunisabb gyermeke. 
Túlélt három impériumváltást, egyedüli protestáns tanintézetként megmenekült az államosítástól, kedvező széljárásban pedig úgy 
gyarapodott, hogy a nehéz időkre is maradtak erőtartalékai. Immunitását az alapító éleslátása, tanárainak felkészültsége, hite és 
hűsége, de legfőképpen Isten védelmező karja biztosította. A megújult épület tiszta falai között ma ezért adunk hálát.
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Reményeink szerint a csoportok más-más helyekre kirándulnak majd május utolsó hetében: állatkertekbe, a németbányai 
Tarka boci tanyára, a mezőlaki Mekegő állatsimogatóba.

Virág és facsemete ültetéssel tisztelegtünk a Föld napjának. Elektronikai hulladékot és papírt is gyűjtöttünk erre az alkalomra, 
köszönet a szülőknek és a református múzeum levéltárának, a gyülekezetnek a segítségért!

Készülünk a Gyermeknapra, melyet sajnos a szülők nélkül, de változatos programmal szervezünk majd.

Anyák napjára kézműves ajándékkal, virággal készültünk. A csoportok köszöntő műsorait felvételen bocsátjuk a szülők 
rendelkezésére.

Uram! Köszönjük neked, hogy egyengeted utunkat, erőt, hitet adsz napi munkánkhoz, erősíted közösségünket! Soli Deo 
Gloria!

A Víz világnapra tervezett kirándulásainkat is megvalósítottuk. Felkerestük a forrás eredőjét Tapolcafőn, megkóstoltuk friss 
vizét, majd végigsétáltunk a Tanösvényen.

Lezajlottak a beiratkozások, a leendő ovisokat egy májusi délelőttön, az udvaron fogadjuk játékra, ismerkedésre.

A nevelési év Kibocsátó istentiszteletén elköszönünk 33, iskolába induló gyermektől. Jószívvel engedjük őket útjukra, 
megállják majd helyüket az iskolában.

Az Édenkert Óvoda eseményei

Életünkben nagy nyomot hagy a covid vírus, de próbáljuk a legjobb megoldást megtalálni.

Örömmel tudathattam minden szülővel, hogy óvodánk a téli szünet után teljes létszámmal tudott indulni. Gyerek és felnőtt 
egyaránt egészségesen kezdte az új évet. Hálát adunk ezért Istenünk, köszönjük a kegyelmet!

Feltétlenül fontosnak éreztük a szülőkkel való párbeszéd fenntartását, ezért Fogadóórát, Szülői értekezleteket tartottunk 
január végén, a járványügyi intézkedések megtartásával.

Az évek óta megszokott bőséges havi eseménytervek a vírushelyzet miatt soványkák voltak, hisz a délutáni foglalkozások, 
egész óvodának szóló gyermekműsorok, elmenetelek hiányoztak minden hónapban. Sajnos, a nyílt napok megtartására 
sem kerülhetett sor, a farsangi közös bábelőadást is le kellett mondanom. Leginkább nehézséget okoz, hogy az óvodaszintű 
gondolkodás a csoportok elkülönülése miatt nem lehetséges.

Helyette a felnőttek elkészítették hagyományos Mackókiállításunkat a gyermekek örömére. 400 plüssmedvét hoztak 
vendégségbe a családok otthonról. A Medvenap alakoskodással, verseléssel, medve-szerepjátszással telt.

Februárban a Farsangra Állatok témában készült gyermek, felnőtt egyaránt. A felnőttek minden csoportba beköszöntek, 
vidám rigmusokkal vittek jókedvet a gyerekeknek.

Gyermekeinknek a húsvéti ajándékot ebben a helyzetben is elkészítettük, kézbesítettük.

A március 8-tól tartó óvodabezárás alatt eleinte ügyeletet tartottunk 8 gyermeknek, az óvoda dolgozóinak tömeges covid 
megbetegedéséig. Leghatékonyabb megoldásként a teljes bezárás mellett döntöttünk.

 Tunnerné Buzás Éva

A tavaszi szünet után kétségekkel ugyan, de bizakodva, örömmel indultunk újra. Gyermekeink félszeg, boldog mosolya 
tudtunkra adta, mennyire hiányzott nekik az óvodai közösség! 
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 Gyülekezeti kiscsoportjaink november óta nem 

találkoztak. Az óvatos nyitás jegyében néhány csoport újra 
kezdte májusban a személyes alkalmakat, más csoportok 
továbbra is online találkoznak. A nyár eleji, záró alkalmakat 
már személyes találkozással szervezi mindegyik 
kisközösség.

 Nagy örömünkre megnyertünk egy pályázatot, 
melyből a templom porticusát (oszlopos előtér) szeretnénk 
felújítani és a templom elavult villamoshálózatának egy 
részét megújítani. A  jelenlegi megdrágult építőipari árak 
miatt ebben is szükség van az Önök támogatására. 
Amennyiben tehetik, kérjük, támogassák a templomon 
tervezett felújításokat!

 Pünkösdvasárnap gyermekkon f i rmác ió , 
pünkösdhétfőn felnőtt keresztség és konfirmáció lesz. 
Mindkét alkalommal megterítjük az úrasztalát. Mindenkit 
nagy szeretettel várunk az ünnepi alkalmakra!

 Nagy reménységgel szervezzük táborainkat. 
Június végére (június 24-27.) tervezzük Férfi táborunkat. Ez 
a tábor jó lehetőség, hogy keresztyén férfiakként időt 
töltsünk egymással. A közös tevékenység, kirándulások, 
evezés és az elmaradhatatlan szigligeti fagyi segítségével 
megéljük a közösség élményét. A beszélgetések 
alkalmával arra a kérdésre keressük a választ, hogyan 
legyünk példák a családunk és mások számára. A táborral 
és a jelentkezéssel kapcsolatban további információt a 
lelkészi hivatalban tudunk adni.

 Augusztus 23-25. között lesz napközis táborunk 
az óvodás és általános iskolás korosztály számára. A tábor 
jelentkezési lapját eljuttattuk a hittanos gyermekeknek. Ha 
valaki nem kapott, de szívesen jelentkezik, a lelkészi 
hivatalban kérhet.

 Köszönjük, hogy eddig is imádságban hordozták 
közösségünket. Külön köszönjük az eddigi adományokat, 
egyéb támogatásokat. Isten legyen minden kedves 
testvérünk és egész gyülekezetünk őriző pásztora!

 Július 12-18. között szervezzük meg Mécsestartók 
családos táborunkat. Nagy öröm számunkra, hogy már több 
mint százan jelentkeztek. A tábor Felsőtárkányban, Egertől 
nem messze lesz. A tábor fő gondolata: „Áldás leszel!” A 
tábor mindenki számára nyitott. Bővebb információ és 
j e l e n t k e z é s  g y ü l e k e z e t ü n k  h o n l a p j á n 
(www.papareformatus.hu) vagy a lelkészi hivatalban. 
Mindkét tábor jelentkezési határideje május 31.

 Istennek hála,  május 2-án megnyi tot tuk 
templomunkat és van lehetőség arra, hogy személyesen 
vegyünk részt az istentiszteleteken. Mindenkit bátorítunk, 
hogy jöjjön el és az előírások betartásával vegyen részt a 
gyülekezet közösségében! Bízunk benne, hogy 
templomunk már véglegesen nyitva maradhat.

 Mivel a beruházás még nem zárult le teljesen, az 
eszközök beszerzése és a teljes hang- és képrendszer 
kiépítése folyamatban van, ezért továbbra is szükség van 
az Önök támogatására. Amennyiben lehetőségük van rá, 
kérjük, támogassák a közvetítés kiépítését!

 Örömmel vesszük, ha bármilyen kérdéssel, 
kéréssel keresnek bennünket. Arra bátorítunk mindenkit, 
tartsuk a kapcsolatot, akár személyesen, akár online. 
Bátran forduljanak hozzánk bármelyik elérhetőségen 
k e r e s z t ü l !  T e l . :  8 9 / 3 2 4 - 4 1 5 ,  e - m a i l : 
i n f o @ p a p a r e f o r m a t u s . h u ,  f a c e b o o k : 
www. facebook .com/papa re fo rma tus ,  you tube : 
www.youtube.com/papareformatus.hu

 Az elmúlt időszakban sokan megbetegedtek 
gyülekezetünkből. Hálásak vagyunk azoknak, akik 
bevásárlással, ügyintézéssel, egy-egy telefonnal és 
rengeteg imádsággal segítettek a karanténban lévőknek. 
Is tennek mondunk hálát  minden meggyógyul t 
testvérünkért.

 A koronavírus-járvány több mint egy éve 
meghatározza az életünket. Számok, adatok, hány beteg, 
hány halott, mennyi beoltott. Új szavakkal bővült 
szótárunk,  o l takozunk,  karanténban vagyunk, 
fotelvirológusok véleményét olvassuk, stb. Ez a helyzet 
gyülekezetünk életét is erőteljesen befolyásolja.

 Szomorú, hogy többször is meg kellett állnunk 
olyan keresztyén testvérünk ravatala mellett, aki a 
vírusfertőzésbe halt bele. Isten vigasztalását kérjük a 
gyászolókra és mindenkit bátorítunk, nézzünk fel Jézusra! 
A megváltás és az örök élet reménysége erősebb a 
vírusnál és minden földi nyomorúságunknál!

 A járványhelyzet kezdete óta online közvetítjük 
istentiszteleteinket gyülekezetünk youtube csatornáján 
(www.youtube.com/papareformatus). A tavaly elkezdett 
gyűjtést idén is folytattuk. Sok adomány érkezett a 
közvetítés végleges kiépítésére, ezeket nagyon 
köszönjük. A hatmilliós beruházást gyülekezeti tagjaink 
személyes adományain túl a Dunántúli Református 
Egyházkerület és Pápa Város Önkormányzata is 
támogatta nagyobb összegekkel.

 Köszönjük azoknak a fiatal technikusoknak, akik 
az eddigi közvetítésben segítettek, és a rendszert kiépítik. 
Elkezdődött azon önkénteseink betanítása, akik hétről 
hétre fognak segíteni, hogy legyen élő közvetítés.

Szakács Gergely

Járvány idején is Krisztust 
követve

Nem szerettem volna, ha túl sok hátrány éri ezért a pápai gyülekezetet, bár tudtam, hogy az egyházmegyei szolgálat az én helyi 
szolgálatomtól sok időt fog elvenni. Olyan megoldási ötleteken gondolkoztunk, amelyek segítenek abban, hogy a gyülekezet 
2012-13-ban elindult fejlődése, növekedése ne szenvedjen csorbát. Ezek közül az ötletek közül vannak olyanok, amelyeket 
sikerült megvalósítani, és vannak olyanok is, amelyek még váratnak magukra. 

Egyházmegyei vezetés – gyülekezeti változások

2021. január elseje változást hozott a gyülekezet életében, mert ettől az időponttól kezdhettem meg szolgálatomat a Pápai 
Egyházmegye espereseként. A megbízás óriási megtiszteltetés a számomra, ugyanakkor sok kihívást is jelent. 

ifj. Márkus Mihály

Nagy örömömre szolgál, hogy a gyülekezet presbitériuma -felismerve a lehetőséget – megbízta Szakács Gergely 
lelkésztársamat a gyülekezet lelkészi elnöki feladataival, s Gergő pedig elfogadta ezt a feladatot. Sok változást hoz ez az Ő 
szolgálataiban, hiszen olyan területekért vált felelőssé, ahol eddig nem kellett helytállnia. Az elmúlt 3 hónap azonban 
bebizonyította, hogy érezve a felelősséget, rátermetten és bölcsen hoz meg szükséges döntéseket, vezet presbiteri gyűlést, tart 
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Anyakönyvi hírek 2020. 01 - 2021.  30.december április

A keresztség sákramentumában részesültek: 

Péter Dominika Ibolya, gondviselője Nagy Ibolya; Németh Tibor és Prekovits Verita 
fia, Teodor.

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

Merétei Sándor (80), Jánosa Ferencné sz. Molnár Etelka (85), Polgár Ferencné sz. Nyulasi 
Ibolya (57), Kocsis Józsefné sz. Böröczky Ilona (95), Horváth Ferencné sz. Szakács Jolán(74), 
Gulyás János (72), Antal Zoltán (64), Márkus Deák Attila (82), Maga Imréné sz. Nagy Ágnes 
(100) Kálóczi Ferencné sz. Csákvári Jolán (82), Sarmon Dalma (53), Kovács István (77), Pethő 
István (66), Fodor Pál (92), Hömöstreiné Vakulya Mária (72), Dr Sántha Gábor Lajos (74),  
Németh Gáborné sz. Tima Rózsa Erzsébet (89)..

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! 

munkatársi megbeszélést. Úgy gondolom, hogy ennek a döntésnek az lesz a legpozitívabb hozadéka, hogy az egyházmegyei 
szerepvállalás ellenére sem felejtődnek el fontos gyülekezeti dolgok, és így a gyülekezet élete az eddigi ívben szárnyalhat tovább, 
mert felelős vezetője van a továbbiakban is. 

A lelkészi elnöki feladatok átadása mellett további részterületeket adtunk át gyülekezeti tagoknak. A gyülekezetben a gazdasági 
feladatok összefogását, koordinálását Fodor-Németh Barbara végzi – aki eddig csak a könyvelésért volt felelős. Ő egyben az 
óvoda gazdasági felelőse is. A hittan tanítás feladatait májustól Péter-Szarka Katalin koordinálja. Örömmel tölt el, hogy a 
szolgálatomban bekövetkezett változás lehetőséget adott arra, hogy nem speciálisan lelkészi feladatokat delegálhassunk, és 
felelős munkatársakat bízzunk meg azok elvégzésével. 

Van még egy terület, ahol még nem találtuk meg a megfelelő munkatársat, ez pedig az egyházmegyei beosztott lelkészi 
munkatárs kérdése. Látásunk szerint ez egy fél állásnyi szolgálatot jelentene, s reméljük, hogy a nyár folyamán megtaláljuk azt az 
alkalmas, rátermett munkatársat, aki az esperesi szolgálatból fakadó kieső lelkészi szolgálatokban – pl. idősek otthonában 
tartandó istentiszteletek, temetések stb. – helyettesíteni tudna. 

Megkezdtük a gyülekezetek pásztori látogatását az egyházmegyei gondnokkal, az esperes-, és gondnokhelyettessel. Az 
Egyházmegyei Tanács tagjai megkezdték a gyülekezetek látogatását. A korábbi támogatások rendszerét átdolgoztuk, hogy 
átláthatóan a szükség és rászorultság elveit figyelembe véve állhassunk egy-egy gyülekezeti projekt mellé. 

Hálás vagyok Istennek azért, hogy lehetővé tette, hogy szolgálatommal a Pápai Egyházmegye építésében is kivehessem 
részemet. Ugyanakkor óriási hála van bennem családom, gyülekezetem és gyülekezeti munkatársaim irányában azért, hogy 
ebben az új szolgálatban mellettem állnak. A kitűzött célok elérése, az Isten által mutatott úton járás csak akkor sikerül, ha 
gyülekezetünk tagjai, ha az Egyházmegye közössége imádságban hordozza az Egyházmegyei Tanács és az Egyházmegye 
Elnökségének szolgálatát. 

Az online találkozási formát kihasználva tartottunk már lelkészértekezleteket is, de már nagyon várjuk a személyes találkozást. 

Az esperesi szolgálattal való ismerkedésem során – bár a járványhelyzet sok szempontból hátráltatott – mégis sikerült az 
Egyházmegyei Tanáccsal lehelyezni azokat az alapokat, amelyek mentén az Egyházmegye tovább építése haladhat. Az eddigi 
segítő, támogatói rendszer mellett fontosnak tartjuk a következetességet, az esetleges hiányosságok feltárását, ugyanakkor 
kiemelten fontos a szeretettel való odafordulás a lelkésztársakhoz, gyülekezetekhez és a segítő szándék. 

Az esperesi hivatal adminisztratív teendőinek elvégzésére sikerült megnyerni gyülekezetünk tagját, Varga Ernőt, aki április 1-től 
látja el a titkári teendőket. Ernő a Türr Gimnáziumban kollégiumi nevelőtanárként dolgozik, de nagy lelkesedéssel vetette bele 
magát a sokszínű munkakör feladatainak elvégzésébe. Az első hónap tapasztalatai alapján elmondható, hogy jó összhangot 
megtalálva tudunk együtt dolgozni, ami óriási segítséget jelent a számomra, és remélem, hogy az Egyházmegye számára is. Sőt, 
úgy gondolom, hogy Ernő jelenléte a gyülekezeti szolgálatban is segítséget jelent, hiszen hittantanári végzettsége akár arra is 
lehetőséget adhat, hogy alkalmanként hittanoktatóként is helyettesítsen. 



hétfő 18:00 Mécses kör 

kedd 18:00 Forrás kör

szerda 10:00 Korban Gazdagok köre              

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)

vasárnap 10:00 istentisztelet 
(templom)

vasárnap 10:00 gyermek istentisztelet

szombat 18 óra IFI óra                           

szerda 18:00 Felnőtt Bibliakör           

csütörtök 18:00 Énekkari próba          

csütörtök 10:00 Baba-Mama kör           

szerda 18:00 Immánuel  csoport          

szerda 16:00 Gyülekezeti Bibliakör         

Állandó havi gyülekezeti

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

alkalmak

hónap első kedd 16.30 Nőszövetségi 
Bibliaóra (Immánuel Közösségi 
Ház)

havonta 2 alkalommal Férfi Kör

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

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

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

 Idén a pápai református újtemplom adott otthont a 
Magyarországon 2008 óta megrendezett Házasság hete elnevezésű 
országos programsorozat nyitóistentiszteletének. 

 Az istentiszteleten Steinbach József, a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Az alkalom vendégei az idei 
rendezvénysorozat reklámarcai: a Pálúr házaspár, valamint Tóth János, a 
Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervizori Intézet vezető lelkésze 
voltak.

 Steinbach József egy számomra nagyon kedves igét vett 
prédikációjának alapjául, (ugyanis a házasságkötésünket megelőző 
jegyes hétvégének is ez volt a vezér gondolata): "A férfi elhagyja apját és 
anyját, ragaszkodik feleségéhez és lesznek egy testté". / 1 Mózes 2,24/. A 
három évtizede házas püspök kijelentette: a házasság Istentől kapott 
szövetségi életrend, amelyben az emberi lét kiteljesedhet. A házasság 
meggazdagodás egymásban, de ugyanakkor lemondás is, valamint 
boldog ragaszkodás és örök hűség Jézus Krisztusban. Házastársunkra a 
sok küzdelem között ezerszer is igent mondhatunk válaszul az Isten 
Krisztusban ránk kimondott igenjére, mert Ő az, ki megváltotta és 
összetartja a házasságot. Nem jó egyedül, jobb ketten, de legjobb az 
Úrban: a hármas fonál nem egyhamar szakad el! A mai rohanó világban 
különösen oda kell figyelni arra, hogy minőségi idő és elég figyelem 
jusson a házasságra és a családra. 

A Házasság hetének nyitóistentisztelete 
Pápán

 Tóth János érdekességként megemlítette: már huszonegy 
országban helyezik egy héten át a középpontba a házasságot, de csak 
hazánkban választanak minden évben egy-egy házaspárt a 
rendezvénysorozat nagyköveteinek. A lelkész szerint mindenki kaphat 
megerősítést, azok is, akik esküvőre készülnek és azok is, akiknek 
válságba jutott a házassága.

 Az idei év reklámarcainak Pálúr Kornéliát és férjét, Pálúr Jánost 
kérték fel. Az orgonaművész férj és pedagógus felesége bizonyságot 
tettek hitükről és a házasság mellett, mottójuk ez utóbbihoz: Keressétek 
először az ő országát és igazságát és a többiek ráadásul megadatnak 
néktek! Egyetemista éveik óta alkotnak egy párt, négy gyermekük 
született, a mai napig emlékeznek első találkozásukra és templomi 
esküjükre is.

 

 A Házasság hete hagyományaihoz híven a jelen lévő 
házaspárokat Steinbach József megáldotta az istentisztelet végén. 



HONLAP ! HONLAP! HONLAP! HONLAP!

GYÜLEKEZETÜNK HONLAPJA

www.papareformatus.hu
Várjuk észrevételeiket, hozzáaszólásaikat, 

megjegyzéseiket! Keressék fel!
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Köszönetet mondunk minden testvérünk 
adományáért, amellyel támogatta gyülekezetünk 

életét, szolgálatát. 

Református Eklézsia Alapítvány: OTP Bank  11748045-20017204-00000000

Gyülekezeti számlaszám: Raiffeisen Bank 12085004-00102657-00100002

Befizetési, támogatási  lehetőségek, számlaszámok

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:

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

Apró segítség az Egyházfenntartás befizetésében!

Raiffeisen Bank:  12085004-00102657-
00100002. 

A Lelkészi Hivatal nyitva tartása:

E-mail: info@papareformatus.hu

Kedd, Szerda, Péntek: 9:00-12:00
Csütörtök: 9:00-12:00 és 17:00-18:00 

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

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

Grafika: WEB  Szerkesztés: Kopeczky Péter 

A költségekre adományokat elfogadunk.
Írták:  Kató Béla, Mayerné Pátkai Tünde, ifj. Márkus Mihály, Szakács Gergely, Tunnerné Buzás Éva, Varga Jenő. 

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

Készült a Kapitális nyomdában 1000 példányban. 

Felhívás!

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

Köszönjük.

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

 Ünnepi istentisztelet, konfirmáció és 
úrvacsoraosztás 

Pünkösdi alkalmak

Május 23. Pünkösdvasárnap     10:00 

Május 28. péntek        16:30

Június 6. vasárnap            10:00        

Június 24-27.        
Férfi-fiú tábor            

Július 12-18.

 Édenkert Pápai Református Óvoda 
kibocsátó istentisztelet

 Napközis hittanos tábor

Június 18. péntek       16:30  
Márkus Mihály esperesi beiktatása, 
ünnepi istentisztelet és ünnepi 
közgyűlés

Május 24. Pünkösdhétfő            10:00  

 Mécsestartók családi tábor

 Ünnepi istentisztelet, felnőtt 
konfirmáció és úrvacsoraosztás

Augusztus 23-25.

 Hittanos tanévzáró istentisztelet


