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Miklósi Hosszú Ödön Koppány - egyházmegyei beosztott lelkész

„Ha a nehéz időkben…”

Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Őáltala járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben 
vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten 
dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a 
megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a 
kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert 
szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. (Római levél 
5,1-5)

Ismerjük a fenti címben idézett ének folytatását, de most máshogyan szeretném 
folytatni. Ha a nehéz időkben jár egy családtagunk, barátunk, munka vagy 
iskolatársunk, esetleg szomszédunk, de bárki, akire együttérzéssel gondolunk, 
imádkozhatunk érte. Esetleg van most is, aki eszünkbe jut e sorok olvasása 

közben? Isten elé vihetjük őt könyörgéseinkben hálát adva és kérve, hogy adjon számára olyan békességet, amelyet csak Ő 
adhat. Tehetjük azért, „mivel megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által”. 
Örömhír, hogy a keresztények már békében élnek a világegyetem legfontosabb személyével. Sajnos könnyen 
megfeledkezünk erről a mindennapokban! Imádkozzunk a felejtésünk ellen! Ha van olyan a környezetünkben, aki 
nehézségeken megy keresztül, és nem ismeri még Jézus Krisztust, imádkozhatunk, hogy megismerje Krisztust, és ezáltal 
Isten békességét. Ha pedig Krisztusban élő testvérünk van megpróbáló helyzetben, akkor imádkozhatunk érte azért, hogy 
újból megismerje, és becsben tartsa ezt a békét. Kérjük, hogy mindig tudjon örülni az evangélium csodájának, még akkor is, 
ha az életben látszólag rosszul mennek a dolgai.

Mivel „a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot” ezért imádkozzunk, hogy ezek a személyek és mi is tudjuk, hogy ez az Ige 
igaz. Emberi természetünk mindig a kisebb ellenállás felé tört. A hívő ember viszont ahelyett, hogy csak a kiutat keresné élete 
nehéz időszakából, inkább keresheti azt, hogyan munkálkodik Isten mindezen keresztül. Ezért is imádkozhatunk. Hogy ez a 
személy, aki most előttünk van, megtanuljon kitartani a hitében - hogy az Isten jóságában való kételkedés helyett a Jézushoz 
való ragaszkodás erősödhessen. 

Mindez a kipróbáltsághoz vezeti a hívőket. Ez nem rólunk, hanem Istenről szól, mert a próbák során derül ki, hogy az a 
változás, amelyet Isten az idők folyamán az életünkben véghezvitt, valóban az Ő Lelkének a munkája. Ezért életünk nehéz 
időszakaiban való állhatatosságunk Istent dicsőíti. Soli Deo Gloria (Egyedül Istené a dicsőség!) – szoktuk gyakran mondani. 
Ilyenkor is?! Isten hatalmának a meglátása és elismerése bátoríthatja a testvéreket a maguk küzdelmeiben. Ez ad élő 
reménységet Istenben, mivel megpróbáltatásainkban életünk azon eresztékei recsegnek-ropognak, amelyektől – munka, 
kapcsolat, egészség – biztonságunkat reméltük az Egy, Igaz és Élő Isten helyett. Imádkozzunk, hogy ez a szeretett személy a 
„Csalfa és Vak” reményei helyett minden reményét Istenre és az ő kegyelmére helyezze.

Így az, akiért imádkozunk, azzal, hogy egyre jobban reménykedik Istenben, egyre mélyebben ismerheti meg Isten irántunk 
való szeretetét és egyre kézzelfoghatóbbá válik az Ő vigasztalása. Ekképpen vezet Isten áldásról-áldásra. Milyen jó, hogy 
ebben eszközei lehetünk egymás életében. SDG! 
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Interjú

Miután a budaörsi beosztott lelkipásztori szolgálatom 
nem folytatódhatott, ismerős espereseket kerestem meg 
a szolgálati lehetőségek után érdeklődve. Egyedül 
Márkus Mihály esperes úr adott megerősítő választ és 
kérte, hogy gondolkodjunk a Kéttornyúlak-Nóráp-Dáka-
Borsosgyőri Társegyházközségben való szolgálaton. 
Feleségemmel beszélgetve több szempontból is 
hívogatóvá vált a gyülekezet és maga a hely, ezért 
örömmel vállaltuk az idejövetelt. Július 1-től kaptam a 
kinevezésemet, és ekkor már beköltözhettünk a szépen 
felújított parókiába.     

Örömmel és hálával gondolok arra, hogy több, mint 10 
éve szolgálhatok lelkipásztorként a Magyarországi 
Református Egyházban. Amikor a budapesti teológiára 
beadtam a felvételi jelentkezésemet, Márkus Mihály 
püspök úr úgy adott elbocsátást, hogy ide, Dunántúlra 
várnak vissza. Végig így készültem, ezért is volt, hogy a 
segédlelkészi évemet már a Dad-Bokodi gyülekezetben 
töltöttem. Mivel ezt követően a diplomám megszerzése 
egy kicsit váratott magára, az átmeneti időben 
párhuzamosan a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium 
lelkipásztora és a KONTRASZT kiállítás szervező 
munkatársa voltam. Ezt követően Litéren folytattam a 
szolgálatot, ahol a református iskola lelkészsége mellett a 
gyülekezeti szolgálatban is részt vettem. 2013 
szeptemberétől  kaptam kinevezést  a  Fonyód-
Balatonfenyvesi Misszió Egyházközségben való 
szolgálatra. Mivel időközben megismerkedtem a 
feleségemmel, akit a tanulmányai még Budapesthez 
kötöttek, ezért a közelben kellett keresnem lehetőséget a 
lelkipásztori munkára, és így hívott meg 2016 
szeptemberétől a budaörsi közösség beosztott 
lelkipásztorának. 

Milyen feladatokat látsz el a kéttornyúlaki és többi 
gyülekezetben? Milyen feladatokat látsz el 
egyházmegyei beosztott lelkészként?

Gyülekezetünkben néhányan már találkozhattak Miklósi 
Hosszú Ödön Koppány nagytiszteletű úrral. A nyáron 
költöztek családjával Kéttornyúlakra, és kezdte meg 
szolgálatát négy kis gyülekezetben és a Pápai Református 
Egyházmegyében beosztott lelkészként. Ennek 
apropóján beszélgettünk Koppánnyal.

M ind a négy településen végzem a vasárnapi 
istentiszteleti szolgálatokat, Kéttornyúlakon és Dákán 
pedig az óvodás hittanórákat tartom. Szeretném ősztől 
elkezdeni a testvérek meglátogatását, és reménységünk 
szerint szintén ebben az időben Kéttornyúlakon 

elkezdődhet feleségem szervezésében a mama-baba kör. 
Egyházmegyei beosztott lelkipásztorként az esperes urat 
elsősorban gyülekezeti szolgálatában igyekszem segíteni 
azzal, hogy feladatokat vállaltam a hittanoktatásban, az 
idősotthoni istentiszteleteken és az Alpha Kurzusban. De 
ígéretem van az egyházmegyei szervezési és admini-
sztrációs feladatok végzésére is. 

Szakács Gergely

Mit tartasz fontosnak lelkészi szolgálatodban?

Még a fonyódi szolgálatom megkezdése előtt megszólító 
volt az első thesszalonikai levél Igéje: „Olyan szelíden 
léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja 
gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk 
odaadni nektek nemcsak az Isten evangéliumát, hanem a 
saját lelkünket is,  mert annyira megszerettünk 
titeket.”(2,7-8) Fontos számomra ez a kép, amit az apostol 
használ a gyülekezettel való kapcsolatára.  Szülővé válva 
jobban megérthettem, hogy mit is jelent úgy kapcsolódni a 
gyülekezetben élőkhöz, mint ahogyan anya – és tegyem 
hozzá apa – kapcsolódik gyermekéhez. Kitüntetésnek 
érzem, hogy Isten rám bízza azt, hogy az Ő Egyházának a 
népét gondozhatom. És ezt Isten örömüzenetének a 
hirdetésével szeretném tenni. Szeretem az igehirdetési 
szolgálatokat, igyekszem jól felkészülni ezekre az 
alkalmakra és képezni magam a homiletikai tudományban. 
De keresem az örömüzenet hirdetésének az alkalmát a 
személyes találkozásokban mind szóban és cselekedetben. 
Szeretném minél jobban szeretni azokat, akikhez 
küldettem 

Négyen érkeztünk Kéttornyúlakra: felségem Zita, 
kislányunk Lídia, aki három éves és most kezdett el járni az 
Édenkert Pápai Református óvodába és kisbabánk Janka, 
aki egy hónapja született, és nagyon szereti a bakonyaljai 
levegőt.  Költözésünkkel  közelebb kerülhettünk 
szüleimhez, akik Szombathely mellett élnek egy faluban, 
viszont távolabb kerültünk feleségem szüleitől, akik 
budapestiek. Hálával tölt el, hogy apai részről még 
élhetnek nagyszüleim, mindketten közel a 90. évükhöz, 
csak sajnos tőlünk messze, a székelyföldi Baróton.

Eddig hol szolgáltál lelkészként? 

Köszönöm a beszélgetést! Isten áldását kívánjuk 
családodra és szolgálatodra! Bízunk benne, hogy 
megtaláljátok a helyeteket közöttünk!

Kérlek, mutasd be a családodat!

Hogyan kerültetek Kéttornyúlakra?
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A csütörtök délutáni érkezést követően, néhány rövid és vidám játék után, megpróbáltuk pontosan meghatározni a Krisztust 
követő keresztény férfi fogalmát, majd apró papírlapokra írtuk azokat a gátló emberi tulajdonságokat, melyek akadályoznak 
ebben bennünket a mindennapokban. Ezeket a lapokat a közösségi tér kövezetén tetszőlegesen elhelyeztük, és az így 
keletkezett képzeletbeli aknamezőn kellett a párunkat a célig navigálni.

Este a Körvonal nevű kártyajáték segítségével kerültünk még közelebb önmagunkhoz és egymáshoz.

Péntek délelőtt íjászkodtunk, majd az Istennel való kapcsolatunkról elmélkedtünk. Délután felgyalogoltunk a meredek 
hegyoldalon a rezi várfalhoz, ott egy tisztáson letelepedve az önmagunkkal 
való kapcsolatunkat boncolgattuk.

Az időjárás szeszélye miatt az aznap esti szalonnasütés bizonytalannak 
tűnt, de hála az Úrnak, az eső elállt, a felhők eltűntek, így nem kellett korgó 
gyomorral lefeküdnünk.

A szombati nap hagyományosan a kirándulásé, ezúttal Balatongyörökön 
túráztunk. 

Varga Jenő

Harmadik férfi - fiú tábor Reziben

Június utolsó hétvégéjén immáron a harmadik férfi – fiú táborban vettünk részt. A helyszín ezúttal is a már jól bevált turistaház volt 
Reziben.

Vacsora után a helyiek invitálásának eleget téve lesétáltunk a hegybe (a szőlőhegy a szállásunktól lefele található…) és a „Nyitott 
pincék” estéjén zamatos borokat kóstolgatva gyönyörködtünk a hévízi panorámában.

A két kilátó felkeresése közt a saját családunkhoz fűződő viszonyunkat 
elemezgettük. Az ebédre kapott hidegcsomagok elfogyasztása után 
fagylaltozás, majd strandolás következett. Szintén hagyománnyá vált már 
az, hogy egy labdát minél több érintéssel a víz felett tartsunk. Az ez évi 
rekordunk 144 érintés lett.

Vasárnap délelőttre a gyülekezeti közösséggel való 
kapcsolatunk megbeszélése maradt.

Köszönet Gergőnek a szervezésért és a tartalmas 
programokért! Köszönet a résztvevőknek a magvas 
gondolatokért, az új felismerésekért, a közösség 
erősítéséért!

Mindannyiunkban megfogalmazódott az az egyértelmű 
vágy, hogy jövőre újra találkozzunk ugyanott!

Ebéd előtt megosztottuk egymással az idei táborozás 
örömeit, tapasztalatait.

De sajnos, mint mindennek, a tábornak is vége lett, volt, 
akinek könnyek között, de volt, akinek nem. Szerencsére ez 
nem egy örökké tartó búcsú, majd jövőre újra találkozunk, és 
újabb emlékezetes élményeket élünk meg.

 Böröczky Júlia

Idén is Felsőtárkányban volt megtartva a Mécsestartók tábor.

Csoportunk létszáma megint hatalmas volt. Már nagyon 
vártam és készültem az idei táborra barátnőimmel, és az 
élmény emlékezetessé vált. A csoportfoglalkozások 
játékosak voltak, és sok nevetéssel töltöttük el. Nem lehet 
e l f e l e j t e n i  a z o k a t  a  n a g y o b b  k i h í v á s o k a t  a 
csoportfoglalkozások során, melyek idegeinkkel játszottak. 

A tábor végére csoportunk egy nagy baráti társasággá 
alakult. A délutáni és esti programok is kifogástalanok voltak. 
Délután mindig jólesett a medence hűsítő vize. A karaoke 
estéket a mellettünk levő táborban is lehetett hallani, és a 
Just Dance mindenkit megmozgatott, köztük engem és 
barátnőimet. A reggeli és esti áhítatok mindig jó kezdése és 
befejezései volt a napnak. Persze az idei Görbetükör estét is 
meg kell említenem, hiszen mint minden évben, az idei is 
fe le j thetet len vo l t .  Mindegyik  csopor t  e lőadása 

megnevettetett, még a sajátunk is. 

Tábori beszámoló
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A nyárról általában az embereknek a napsütés, a meleg, a nyaralás, a pihenés jut eszébe. Számomra a nyár a testi-lelki feltöltődés 
időszaka, na meg a táborozásoké. 

Nagy élmény volt a lillafüredi kirándulás is számunkra. Életemben először voltam cseppkőbarlangban. Megtekinthettük 
Magyarország legnagyobb függőleges esésű vízesését, ami húsz méteres magasságával gyönyörű látványt nyújtott, a libegőn 
pedig gyönyörködhettünk a csodálatos kilátásban. 

Kedves Testvérek! Heczel Rozália vagyok, a kárpátaljai Visken élek családommal, hitoktatóként szolgálok a Viski Református 
Gyülekezetben. 

Immáron harmadik alkalommal vettünk részt a viski gyülekezetből a Mécsestartók táborban, Felsőtárkányban. Először 2018-ban, 
majd 2019-ben és az idén, 2022-ben is együtt táborozhattunk a pápai testvérekkel. Már 2018-ban tapasztaltuk, hogy ez a tábor 
más, mint amiben eddig részt vettünk. Nagyon tetszett az élettel teli, fiatalos, dinamikus gyülekezeti közösség, amit akkor 
megtapasztaltunk. 

A Mécsestartók tábor attól is különleges, hogy különböző korosztályok, kicsik, nagyok, idősek, fiatalok egy közösséget alkotnak, s 
mindenki jól érzi magát együtt. A komoly igei rész mellett megfért a sport, a kirándulás, a kézműves foglalkozás, a tánc, az ének, s 
nem utolsósorban a Görbe tükör est is, ami vidám, derűs perceket szerzett mindenki számára. 

A tábori héten az előadások alkalmával hallhattunk arról, hogy mennyire fontos a hűség, a megbocsátás, mit jelent Isten 
képmásának lenni földi életünkben, mennyire fontos, hogy miután elindultunk az Úr útján, hogy maradjunk meg a keskeny úton, 
aminek a végén vár ránk az a hervadhatatlan koszorú. Felemelőek voltak az igehirdetések, előadások, bizonyságtételek. 
Számomra meghatározó alkalmai voltak a hétnek a csoportfoglalkozások. Új emberekkel, sorsokkal ismerkedhettünk meg, kicsit 
bepillanthattunk egymás életébe, nehezen megélt élethelyzeteibe. Egymás hite által épülhettünk, gazdagodhattunk ez által.

Köszönjük az együtt töltött időt, az új élményeket, új barátságokat! Isten áldjon Benneteket! Isten igéjével zárnám soraimat: „És 
mindent, amit csak tesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa hálát adva az Atya Istennek.”  
(Kolossé 3,17)

Élménybeszámoló Felsőtárkányról

 Testvéri szeretettel,  Heczel Rozália

Heczel Rozália

Az idei nyarunk másként telt Kárpátalján a kialakult politikai helyzet miatt. Különösen jólesett számunkra, hogy gondoltak ránk 
Pápán, s meghívást kaptunk az idei táborra is. Ránk fért a lelki töltődés, együttérzés, bátorítás. Tapasztalom, hogy az Úr 
vezetésére, irányítására a nehéz időkben még jobban szomjazunk.
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A dunántúli reformátusság nagy családja számára 
kétségtelenül az idei nyár csúcspontja a július elején zajlott 
pápai REND volt. A COVID miatti kihagyás után végre újra 
találkozhattunk, átélhettük, hogy vagyunk, hogy sokan 
vagyunk, és hogy jó nekünk együtt lenni, együtt örülni, 
ahogy a vezérige is buzdított bennünket: Örüljetek az 
Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.” (Filippi 4:4) 
Néhány v isszatek intő gondolatban szeretném 
összefoglalni, hogy mitől is volt különleges az idei egyházi 
fesztivál. 

Összehasonlítva a korábbiakkal a mostani REND abban 
volt egyedi számomra, hogy olyan volt, mint mikor a páva a 
maga teljességében, legyezőszerűen kitárja a fedő 
farktollait, és teljesen elkápráztatja a szemlélőt. Ez a „páva 
e f f e k t u s ”  k ö s z ö n t  v i s s z a  a z  i n t é z m é n y e k 
együttműködésében, a programok színességében, 
valamint a szervezők és résztvevők egymásra 
találásában. A sokszínűség csodálatos egysége 
jellemezte a mögöttünk hagyott napokat.

Az öt érzékszerven túl azonban leginkább mégis a „hatodik” 
lett alaposan megdolgoztatva. Ez pedig nem más, mint a 
lelkünk, mely kaput nyit a láthatókon túli, az isteni világra, és 
lehetővé teszi, hogy befogadjuk annak kincseit. Pápán 
alaposan küzdött a lélek, hogy mennyit bír még befogadni, 
mennyi öröm fér még el benne. Mert nem csak az 
istentiszteleti alkalmak igei üzenetei, de a programok által 
közvetített tartalmak, gondolatok, értékek élmények is 
telítették, sőt az egész rendezvény forgataga, atmoszférája. 

Gyakran fordulok meg Pápán, hol az egyik, hol a másik 
intézményben, egyházi hivatalban akad dolgom, van 
valami ügyem, szolgálatom. De olyankor mindig csak az 
adott intézményt, hivatalt, ügyet tartom szem előtt, és nem 
a teljességet. Jó volt nekem is így együtt látni, hogy 
hány fé le  módon,  hány fé le  te rü le ten  próbá l ja 
anyaszentegyházunk nemcsak a helyi gyülekezeten, de 
intézményein ( iskoláin, múzeumon, levéltáron, 
könyvtáron stb.) keresztül is szolgálni az Úr ügyét. Az 
intézmények és a helyi gyülekezet együttesen nemcsak a 
nagyon is szükséges infrastrukturál is hátteret 
biztosították, hanem meg is mutathatták magukat fizikai 
valójukban, és a résztvevők elé tárhatták kincseiket, 
tevékenységüket. Meg lehetett ezáltal is tapasztalni, hogy 
múlt, jelen és jövő összetartozik, s a közös bizonyságtétel 
annyival adott többet, mint amivel egy-egy különálló 
pávatollat leköröz a teljes tollazat látványa.

Mindez persze Istenünk áldásán túl nem jött volna létre, ha 
nem bizonyosodott volna be újra, hogy Krisztus népe akkor 
tud igazán valamit felmutatni, hogyha egy testként működik, 
melynek Jézus Krisztus a feje. Ez a Krisztustest 
örvendetesen és örvendeztetően meg tudott mozdulni a 
pápai RENDEN, mivel tagjai nem legyőzni, beárnyékolni 
akarták egymást, hanem a közös ügyet szolgálni. A 
háttérben szolgálók tökéletesen együttműködtek, értették 
egymást azokkal, akiket kegyelmi ajándékaik most az 
előtérbe, a kirakatba tettek. És így élhettük meg az örömöt, 
az egységet azokkal is, akik „csak” résztvevőként voltak 
jelen a REND-en ebben a 3 júliusi napban. A REND-re 
látogatók számára olyan egyszerűen, olyan könnyedén, 
rendben és látszólag magától ment minden, holott a sok-sok 
belefektetett előkészítő, szervező munkát áldotta meg a mi 
Istenünk. Hála és köszönet mindenki munkájáért, az 
odaszánt időért, energiáért. Nem volt hiábavaló.

Ugyanezt tapasztaltuk a programok sokaságában is. 
Sokszor küszködtünk a bőség zavarával, közben egyik 
érzékszervünk sem maradt stimuláció nélkül. Hallhattunk 
jobbnál jobb zenés produkciókat, előadásokat. Láthattunk 

fergeteges táncokat, egyszerre szórakoztató és tanító 
tartalmas műsorokat. Kóstolhattunk finom borokat, 
m e l y e k n e k  e g y e d i  í z t  k ö l c s ö n z ö t t ,  h o g y 
megismerkedhettünk azokkal is, akik a létrehozásukban a 
Jóistenen kívül munkálkodtak. Orrunkat megcsaphatta a 
kávéillat, mely a Pannonia Reformata kávézóból szállt 
felénk. De a kezek sem maradtak tétlenek, megérinthettük, 
ki is próbálhattuk például a régi nyomdagépet, melyet ki 
tudja kik és hányan használtak már előttünk. De ugyanilyen 
maradandó élményt szereztek például azok a fizikai 
kísérletek is, ahol szemlélőből tevékeny részessé is 
válhattak a jelenlévők. 

Pálfi Zsuzsanna

Pápa kitárta kincseit 
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Thoma László 1980-ban született. Teológiai tanulmányait a 
Sárospataki Református Teológiai Akadémián végezte. A 
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán 
szerzett PhD fokozatot a serdülőkori önértékelés fejlődés 
valláspedagógiai vetületeinek kutatásából. Középiskolai 
hittankönyvek szerzője, a KRE Hittudományi Karán oktató 
tevékenységet folytat. Jelenleg Budapesten, a Gazdagréti 
Református Gyülekezetben szolgál feleségével és négy 
gyermekével.   

Lehet, egyszerűbb dolognak tűnik embert küldeni a Marsra, 
vagy szondát küldeni a legközelebbi naprendszerbe, mint 
kapcsolódni ehhez. Mert távoli, vagy talán túlságosan közeli.

Életre hív, szolgálni hív

Mit kezdünk ma, Magyarországon, a mi valóságunkban egy 
olyan zsoltárral, egy énekkel, ami nem kevesebbet kér, mint 
az egész világot szólítja meg, és buzdítja arra, hogy dicsérje, 
magasztalja, áldja Istent, aki az alkotó, a teremtő, aki jó és 
örökké hűséges? Mit kezdünk ezzel az énekkel, amire az 
Újszövetség is több helyen utal (Ef 2, 10; Fil 4,4-7; Kol 3, 16-
17, ApCsel 14, 15-17)?

C.S. Lewis szerint a kultúránk jellemzője a „Praise of 
whatever…”, ami azt jelenti: akármit képes dicsőíteni, 
szolgálni. Akármiért képes lelkesedni, akármit képes 
bálványozni. Akármit, ami értelmet adhat az életnek, ami 
megtöltheti tartalommal azt, ami üres. 

2. …jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége 
nemzedékről nemzedékre.

A helyzet, hogy a Szentírás alapján van, akinek van köze, ez 
pedig az élő Isten. De ez egy nagyon jó hír, a lehető legjobb 
dolog, ami történhet velünk.

- Miért tartozzak közösségbe?

- Miért szolgáljak?

Nyilvánvalóan egy hiányra, egy feszültségre reagál ez a 
zsoltár, hiszen világos, hogy a világban, ahol a bűn valósága 
jelen van, az ember magától nem magasztalja Istent, és nem 
szolgálja Őt. Hanem inkább sok minden mást.

A két állítást a magyarázók motivációs verseknek nevezik: 
ezek miatt, ennek felismerése által kapcsolódhat be az 
ember Isten dicséretébe és az Ő szolgálatába.

- Miért menjek keresztyén közösségbe?

1. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő alkotott 
minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája.

Az alábbiakban Thoma László református lelkipásztor, 
vallástanár, pszichodráma- és bibliodráma-vezető 
igehidetését közöljük. 

1. KÖZELEBB A KÉRDÉSHEZ:

Isten népe számára ezek Isten kijelentéséből ismerhetők 
meg, Ő mondta ezt magáról, másrészt ez volt Isten népének 
a tapasztalata is.

Az Úr a szabadítás szerzője! Ő a szabadítás cselekvője is. 
Alapvető és fontos információkat tudunk meg itt Istenről:

Kedves Testvérek!

Keressük ma együtt arra választ, mit jelenthet számunkra ez 
a hívás, ennek a zsoltárnak a valósága!

o Ő az Isten (azaz Ő Isten, teljesen más, mint mi)

Kedves Olvasó!

Mit értek ezalatt? Távoli lehet azért, mert idegen, a 
nyelvezet, a tartalom nem az, amiben élünk. Többé vagy 
kevésbé nem érthető, nem életszerű. Túl közeli azért, mert 
kapásból rávághatjuk: igen, ebben élek. Isten jó, Őt 
szolgálom, és nekem ez nagyon jó. Többnyire. Evidencia. 
Fenntartom magam és mások számára ezt a képet. Közben 
az élet, a valóság e két pont között helyezkedik el és 
valójában bármelyikünk elhelyezkedhet ezen a képzeletbeli 
skálán, bármelyikünk bejárhat utat a hit keresése, 
megtalálása és elvesztése útján. Mert ilyen az emberi 
természetünk, mert küzdünk, és egy elég kemény világban 
élünk.

A zsoltár kapcsán három kérdés van velünk, amit felvet a 
100. zsoltár ma a számunkra:

És a kultúra, amiben élünk, ki is kéri talán magának: 
mindenki azzal tölti ki az életét, amivel akarja. Kinek mi köze 
ehhez?

2. KÉT TÉNY ÉS HÁROM FELSZÓLÍTÁS

A zsoltárban tartalmilag két ténnyel, fontos állítással és 
három felszólítással találkozhatunk.

2.1 Két tény

1. Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön!

Ha Isten az egyedüli Úr, akkor mindenki, aki jót akar 
magának, Isten útján akar járni, szeretni akarja őt, 
megtartani a szövetségi keretet, a parancsolatokat. Ezt 
jelenti Istent szolgálni.

2. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva 
járuljatok színe elé!

o Kapcsolatra törekszik: pásztor és nyáj

2.2. Három felszólítás

Jelent hálaáldozatot, felajánlást is az időnkből, a javainkból.

Ennek a legfőbb oka az lehet, hogy ez, ami itt áll előttünk az 
Igében, nem más, mint színtiszta felszólítás. Akit szolgáltok, 
annak a hatalmát ismeritek el (több írásmagyarázó von 
párhuzamot az egyiptomi szabadulás helyzetével, ahol 
Mózes felszólításaiban egyedül Isten szolgálatára 
buzdított).

Máshogy fogalmazva: a valódi dicsőítés újrarendezi 
(átrendezi) az életet…! És ez ütközés, dráma és hívás is 
egyben.

o Ő a teremtő

A tényekhez kapcsolódóan találhatunk három felszólítást az 
Igében:

És valószínűleg ez az a pont, ahol már megérkezett kisebb 
vagy nagyobb ellenállás belénk. Mert miközben világos, 
hogy nálunk hatalmasabb erők és hatalmak formálják a 
mindennapi életünket, hogy tele van az életünk tehetetlen 
szituációkkal, kiszolgáltatottsággal, ellenállunk annak, hogy 
belelépjünk Isten szolgálatába, és ezt az egészet 100%-
osan elfogadjuk.

3. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba 
dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!

o És három fontos dolgot nem szabad elfelejtenünk 
vele kapcsolatban: Isten jó, Isten szeret, Isten hűséges, 
Ennek a feszültsége és valósága van most velünk: ennek az 
igazságáról ember nem tud meggyőzni. A Szentlélek adja és 
végzi el bennünk és közöttünk itt és most is, hogy ez 
történjen, hogy megértsük, elfogadjuk, befogadjuk, hogy ez 
az igazság. Ez Isten Igéje. Ez az Ő kijelentett szava.
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Ámen!

- Miért tartozzak közösségbe?

szól. Hanem Istenről és a vele való kapcsolatról. Azért, 
teszed ezt, azért lépsz bele, mert ezáltal is az életet 
választod. Mert Ő már előbb választott téged!

Egy gyakorló pszichiáter barátom fogalmazott így: „A 
halálfélelem, a halálvágy akkor nő, amikor az élni akarás, az 
életben való részvétel csökken.”

Kedves Testvéreim, lehet, ezen a ponton több kérdés van 
már benned, mint az igehirdetés elején, de fókuszáljunk a 
válaszra. A választ a feltett kérdéseinkre nem nekünk kell 
kitalálni, megválaszolni. Isten segít ebben is minket.

Az egész zsoltár a szövetségi kapcsolatba hív, abban 
gondolkodik. Ebbe pedig magunktól nem tudunk belépni. Ha 
azt érzed, nem tudod, vagy nem akarod Isten szolgálni, jól 
érzed. Mert Őt lehetetlen magunktól – ugyanis a bűn miatt az 
ember erre képtelen, akarata pedig saját vágyainak, 
félelmeinek fogja. Egyáltalán nem akar más hatalmat maga 
fölött önmagán kívül.

Isten jó, azaz az életet akarja. Ő a teremtő! Az életet adó és 
munkáló. A bűn a halált munkálja, a romlást hozza, az 

elveszettséget tágítja tovább. És ne gondold, hogy teljesen 
ellen tudsz neki állni: ez történni fog az életedben. Nem az a 
megoldás, ha saját erődből harcolsz ellene, vagy mindent 
feladva sodródsz. Hanem ha az életre fordítod a figyelmed, 
az életet választod.

3. VÁLASZ

Az evangélium, hogy ez a szövetségi kapcsolat Krisztusban 
helyreállt! Azért vállalta a keresztet, halt meg értünk a 
megváltó, hogy helyreállítsa a megtört kapcsolatot, hogy 
mindannak, aki Benne hisz, szabad legyen Istennel járni. Ő 
szolgált, egyedül Ő tudott így szolgálni, ahogy a 100. 
zsoltárban is olvassuk. És azért tette ezt, hogy ebbe a 
szeretetkapcsolatba bevezessen minket.

Az evangélium, hogy Isten akarja, hogy élj, hogy álljon helyre 
Vele a kapcsolat, hogy részesedj az életből. A földiből és az 
örök életből is. Ez lehet a tiéd Krisztus által.

A mai istentiszteletnek nem a szolgálat a legfontosabb 
kérdése, hanem az a szeretetkapcsolat, amire Isten 
Krisztusban téged is hív. Lépj be ebbe, kapcsolódj Hozzá, 
fogadd el azt a hívást!

Ha ebben a kapcsola tban erősödünk,  akkor  is 
megmaradnak a kérdések:

- Miért menjek keresztyén közösségbe?

De talán átalakulnak, más fényben látod őket. A szolgálat 
nem rólad szól. A szolgálat nem a gyülekezetről

- Miért szolgáljak?

Az alkalmak során új embereket ismertünk meg, és új barátokat szereztünk. A konfihétvége során sok új dolgot tudtunk meg 
egymásról, és sok játékban, élményben volt részünk.

Nagy örömünkre az idei konfirmáció ünnepi 
alkalmát már nem befolyásolta a koronavírus. Sajnos a most konfirmáló fiatalok az első előkészítő év jelentős részét az online térben 
töltötték, a második évben már személyesen találkozhattak. És bár hónapokon keresztül maszkban tartottuk az órákat, a fiatalok 
kitartóan részt vettek az alkalmakon. Nagy segítségünkre volt a közvetlen, bizalmas és oldott légkör kialakításában Bogdán Rebeka és 
Márkus Luca. Rebi és Luca két éve konfirmáltak gyülekezetünkben, és segítőként voltak jelen az alkalmakon. Nagyon sokat adott a 
konfirmandusoknak, hogy két középiskolás fiatal keresztyénnel játszhattak, beszélgethettek, akik segítették hitbeli növekedésüket.

És végül köszönjük a gyülekezetnek, hogy befogadnak, és a közösség tagjai lehetünk.

Alább Böröczky Bertalan ünnepi beszédét olvashatjuk, melyet a konfirmáló csoport nevében mondott el az pünkösdi istentiszteleten.

Két éve, mikor elkezdtük a konfirmációi előkészítőt, nem is gondoltuk volna, hogy ilyen gyorsan eljön ez a nap. Bár 
visszagondolva, a két év alatt sok problémával kellett szembenéznünk. A koronavírus újabb mutánsai, hullámai 
megnehezítették a találkozóinkat. És mikor úgy határoztak, hogy a maszkviselés sem elegendő, akkor a konfiórákat is 
karanténba kellett helyezni. De mikor együtt lehettünk, akkor sokat játszottunk, tanultunk, megismertük Istent és az 
egyházunkat.

Kedves Gyülekezet!

Konfirmáció

Szakács Gergely, Böröczky Bertalan

Köszönjük szüleinknek, hogy tartották bennünk az erőt, és akkor is elküldtek minket az órára, mikor legszívesebben aludtunk 
volna egy fárasztó nap után. Köszönjük Lucának és Rebinek a sok segítséget, a beszélgetéseket és az idejüket. 
Különösképpen köszönjük Gergő bácsinak a tudás átadását, a sok türelmét, a sok játékot és a sok élményt.

A pünkösdi konfirmáció előtt pár héttel külön hétvégét szerveztünk nekik, ahol a fiatalok fogalmazták meg: „most kezdünk közösséggé 
válni”. Nagy örömünkre a Mécsestartók gyülekezeti táborunkba többen is eljöttek közülük, és reménység szerint az ifjúsági csoporthoz 
is csatlakoznak.

Ezen a különleges napon megerősítjük azt a fogadalmat, melyet szüleink és keresztszüleink tettek keresztelésünk napján.
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Anyakönyvi hírek 2022. 01 - 2022. augusztus 31.május 

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

Bejczi Bálint és Bóka Patrícia fia, Zétény; Blaskovics Tamás és Csuti Bianka lánya, 
Janka Borbála; Ruzsás Gergő és Sági Alexandra lánya, Szófia; Szabó Arnold és Illés 
Viktória fia, Zsombor; Szalai Gergő és Halász Brigitta lánya, Nárcisz és fia, Zénó; 
Szita Norbert és Dóri Bernadett lánya, Boglárka; Török Tamás és Németh Nikolett 
lányai, Zorka és Zsejke; Mészáros András és Csiszár Viktória fia, Barnabás és lánya, 
Véda; Zsuponics Máté és Gáspár Judit lánya, Lia; Zsuponics Márk és Pillér Viktória 
Csenge fia, Dániel; Szahalovics Ákos Zsolt és Balogh Bianka Rebeka fia, Álmos 
Zsolt; Gotthárd Péter és Szihalmi Fruzsina lánya, Bíborka; Horváth Bence és Drabik Noémi fia, Előd Levente; Kiss 
Gergely és Farkas Alexandra lánya, Lilien; Ősz András és Molnár Eszter fia, András; Ősz András és Bencze Bernadett 
Réka lányai, Lara Bianka és Lotti Bella; Glatz Tamás és Gyömörei Szilvia lánya, Dóra; Mészáros Tamás László és 
Bálint Georgina lánya, Odett; Piszku Miklós és Mányoki Zita lánya, Nóra; Zampaligre Youssouf és Tarnovean- Katona 
Kata lánya, Jázmin.

A keresztség sákramentumában részesültek: 

Tálos Lászlóné sz. Ságh Marietta Gabriella(76), Bolla Gyula (83), Szili Józsefné sz. Ihász Éva 
(80), Horváth Ferenc (74), Tóth Lászlóné sz. Sóki Irén (64), Bóka Jánosné sz. Czunyi 
Magdolna (88), Fülöp Béla (71), Papp Lajos (90), Zsigmond Zoltánné sz. Silingi Szeréna (93), 
Bujáky Miklós (88), Erdélyi Gyuláné sz. Farkasdy Etelka (69), Németh Sándor (87), Tálos 
Sándor (74).

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

Eltemettük:

 

Én vagyok a 
Feltámadás
 és az Élet! 

Jézus mondja:

Jáhn Erik és Erdős Szilvia, Szántó Péter és Nagy Evelin, Szabó Martin és Magasy Petra, Stoiacovici Dávid és Ditrich 
Barbara, Kis Milán és Kiss Brigitta, László Bálint és Böröczky Szimonetta, Kerkuska Roland és Horváth Loretta, 
Zsidró Dominik és Mészáros Dorottya, Magyar Ádám és Jáki Laura, Sági Dániel és Horváth Réka, Páli Márk és 
Gombás Vivien, Csordós Patrik és Gál Dóra, Horváth Bálint és Horváth Evelin, Mester Tamás és Méhringer Nikolett, 
Somogyi Róbert és Laman Nikolett, Kovács Vilmos és Mészáros Adrienn, Nagy Szabolcs és Mészáros Judit, Pomher 
Ádám és Orbán Anita.

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

Házasságot kötöttek:

Bagarus Mira, Bede-Fazekas Réka, Berkes Bálint, Böröczky Bertalan, Böröczky Júlia, Heszler Áron, Karácsony Réka, 
Kopeczky Bence, Magyar Péter, Nagy Levente Pál, Nagy Tamás Dániel, Nagy Máté Ferenc,Németh Abigél, Németh 
Léna, Pereznyák Bianka, Sápi Panna, Sinkó Rebeka, Szakács Álmos Máté, Szalai Ádám, Varga Luca.

Konfirmációi fogadalmat tettek:

Felnőtt konfirmandusok: Bogdán-Balogh Mária, Fodor-Németh Barbara, Kiss Péter és Szolga Gábor

Isten áldását kérjük konfirmáltjaink életére, kérve, hogy megtarthassák magasztos ígéretüket, hitvallásukat!
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ifj. Márkus Mihály

Elkészült az Édenkert Óvoda új 
épülete

2019-ben kapta meg azt a lehetőséget a Pápai Református 
Egyházközség, hogy az országos óvodaprogramba belépve 
lehetővé váljon egy új 
óvodaépület építése. 
Erre azért volt szükség, 
mert a vagyonkezelésbe 
k a p o t t  i n g a t l a n 
helyiségei, méretei nem 
f e l e l t e k  m e g  a  2 1 . 
századi előírásoknak, 
nem volt meg minden 
fontos helyiség ahhoz, 
h o g y  m e g f e l e l ő 
körü lmények közöt t 
nevelhessük a ránk 
bízot t  gyermekeket, 
i l l e t ő l e g  m e g f e l e l ő 
munkakörülményeket 
b i z t o s í t s u n k 
dolgozóinknak. 

Nem könnyítették meg az áramszerződéseket azok a 
változások sem, amelyek 2022 májusában az energiaválság 
miatt bevezetésre kerültek. Hálát adunk az Istennek, hogy 
ezekkel a nehézségekkel együtt is végrehajtható volt a 
kivitelezés. 

A tervezési fázisban – az óvoda tervezője Gáncs Attila 
mérnök úr lett – sokféle lehetőséget 
körbejártunk, milyen épület hová helyezhető 
a területen, figyelembe véve a környezeti 
kapcsolatokat, (pl. Penny parkoló). Fontos 
volt arra is törekedni, hogy az ingatlan a 
P e n n y  p a r k o l ó j á n  k e r e s z t ü l  i s 
megközelíthető legyen. Sajnos ez a folyamat 
majdnem 1 évig húzódott. Ennek fényében 
az építési engedélyt csak 2021. februárjában 
kapta meg az épület, majd a kiviteli tervek 
elkészülte után a nyár folyamán hirdette meg 
az  Országos Óvodapro jek t  I roda a 
kivitelezést, amelyet a Kovácsi-Fal Kft nyert 
meg. 2021 októberében megkezdődött a 
versenyfutás elsősorban az idővel, hiszen 
2022 szeptemberében már szerettük volna 
az új épületben megkezdeni a nevelési évet. 

Az energiaválság konkréttá 
v á l á s a  e l ő t t  m á r 
e l h a t á r o z t u k ,  h o g y  a 
t e r v e k e n  s z e r e p l ő 
napelemeket megpróbáljuk 
saját erőből megépíteni. 
2022 szeptembere végén 
ez is megtörténik az óvoda 
épületében, ezt is saját 
erőből végezzük majd el. 

A folyosón továbbmenve az udvarra érkezünk. Óriási tér, 
csodálatos új játékok, füves terület várja kint a gyermekeket. Az 
udvaron megépített udvari WC sokat segít abban, hogy a kinti 
játék idején a gyermekeknek ne kelljen beszaladnia az óvoda 
épületébe. 

E z e n  f e l ü l  a z  u d v a r i 
j á t é k o k h o z  i s  n a g y 
összegben hozzájárult. 

H á l á s a k  v a g y u n k 
mindenekelőtt Istennek, 
h o g y  m e g s e g í t e t t 
b e n n ü n k e t ,  é s 
elkészülhetett a csodás 

épületünk. 

Az alapkőletételi ünnepség után szinte 
gomba módjára nőttek ki a falak az földből, és 
készült el a szerkezetkész épület. Folyamatos volt a 
munkavégzés, a fő szerkezeti munkákat követően 
párhuzamosan végezték  a  munkát  a  kü lönböző 
szakemberek. Volt, hogy 50-60 ember dolgozott egyidőben 
az épületben. 

A középső folyosón hátramenve az óvodások 
birodalmában találjuk magunkat. A folyosóról nyílnak 
a fejlesztő szobák, amelyek később leválasztásra 
kerülnek egymástól egy harmonika ajtóval. A folyosón 
végigmenve egy tágas aulában találjuk magunkat. 
Innen nyílnak a csoportszobák, a csoportok mosdó 
helyiségei, a tornaterem, valamint a takarító raktár. A 
tornateremhez pedig egy nagy méretű szertár is 

kapcsolódik. 

2022. nyár elején már formálódott a remény arra, hogy 
elkészülhet az épület, de néhány bizonytalansági tényező 
még sok napon keresztül adott „álmatlan éjszakát” a 
számunkra. Különösen is nehéz volt az árambekötés, hiszen 
ehhez a munkához, külön tervet készíttetve, saját forrásból 
kellett kivitelezőt találni. Nagy örömünkre ez a munka is 
elkészült augusztus elejére. 

A Kovácsi Fal Kft. 2022. augusztus 11-re készre jelentette az 
épületet. Ekkor még néhány fontos gépészeti eszköz sajnos 
nem érkezett meg, de a hónap végére ezek is a helyére 
kerültek. Kimondhatjuk, teljesen elkészült az új épület.

A bejárattól balra a konyhai kiszolgáló helyiségek 
vannak. A modern melegítőkonyha mellett mosó-
szárító helyiség, textil raktár, tisztítószer raktár, az 
öltözők és a hozzájuk kapcsolódó mosdók találhatók. 
Ezen az oldalon van az orvosi szoba, egy 
óvodapszichológusi terem, sószoba, és mozgássérült 
WC. 

Az épületnek 3 fő része van. A bejárattól jobbra a 
nevelőtestületi helyiségek találhatók – titkárság, óvodavezetői, 
helyettesi és nevelőtestületi szoba. (Ezek az eddigi 
óvodaépü le tben  egy  16  m2-es  szobában  vo l t ak 
„összezsúfolva”) Ma több mint 80 m2-en helyezkednek el ezek 

a termek. 

Az Édenkert Óvoda saját költségein augusztusban 
fűszőnyeget telepített az udvar kétharmadára, azért, hogy a 
gyermekek szeptember 1-től már birtokba vehessék az udvart, 
és tudjanak játszani. 

Az építkezés előtt óriási kérdés volt az, hogy hol építhetnénk 
fel ezt az új óvodát. Sokáig úgy tűnt, hogy a meglévő óvoda 
melletti telkeket kellene megvásárolnunk, és ott kellene 
bővíteni az épületet. Sajnos sok olyan nehezítő körülmény 
lépett fel, többek között a terület megközelíthetősége, ami 
arra bátorított, hogy keressünk másik ingatlant. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a Veszprémi út 6 és 8. sz.ingatlant 
meg tudtuk erre a célra vásárolni. 
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Népszámlálás 2022

Kérjük, hogy a vallásra vonatkozó kérdésnél jelöljék be, hogy a református 
felekezethez tartoznak. Ez azért fontos, mert az országos felmérésből fog 
kiderülni, hányan vallják reformátusnak magukat ma Magyarországon. Nagy 
segítség mind nekünk, pápai reformátusoknak, mind a Magyarországi 
Református Egyháznak a népszámláláson bejelölt vallási hovatartozás. Bátran 
vállaljuk fel, hogy mi is magyar reformátusok vagyunk!

Amennyiben az online népszámlálási kérdőív kitöltésében segítségre van 
szüksége, kérjük, jelezze felénk! Gyülekezetünkben több önkéntes is szívesen 
segít Önnek.

Kérjük Önöket, hogy családtagjaikat, rokonaikat, ismerőseiket is bátorítsák 
református vallásuk megjelölésére!

Szakács Gergely

Idén október 1-16. között országos népszámlálás lesz Magyarországon. Ez 
minden háztartást és minden személyt érint. A kötelező kérdéseken túl 
önkéntesen megválaszolható kérdések is lesznek a népszámláláson. Ezek 
közé tartozik a vallásra vonatkozó kérdés.

Óriási hálát érzünk az óvoda munkatársai irányában azért a megfeszített 
munkáért, ami az augusztusi költözést, az új óvoda berendezését lehetővé tette. 
Köszönjük. Ugyancsak szeretnénk megköszönni a szülőknek, családoknak, a 
pápai református intézmények munkatársainak és a gyülekezet tagjainak a 
költözésben nyújtott segítséget. Örülünk annak is, hogy 2022. szeptember elején 
nagyon sokan látogatták meg az óvodát, hogy megtekintsék új épületünket.

Hálásak vagyunk a tervezőknek, kivitelezőknek az elkötelezett munkájukért, 
köszönjük az Óvoda Projektiroda munkatársainak, valamint az építést koordináló, 
ellenőrző műszaki ellenőröknek a munkáját. 

Az óvoda ünnepélyes átadására 2022 októberében kerül majd sor, amiről majd 
tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait.

 

hétfő 18:00 Mécses kör

hétfő 18:00 Utazók kör (2 hetente)

szerda 18:00 Felnőtt Bibliakör           

szerda 18:00 Immánuel kör            

csütörtök 10:00 Baba-Mama kör           

kedd 18:00 Forrás kör

szerda 18:00 Bárka kör        

szerda 10:00 Korban Gazdagok köre              

csütörtök 18:00 Énekkari próba          

 

szombat 16:00 IFI óra                           

Állandó heti gyülekezeti 

alkalmak

vasárnap 10:00 istentisztelet 
(templom)

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

vasárnap 10:00 gyermek istentisztelet

hétfő 11:00 Ép testben ép lélek 
csoport

Állandó havi gyülekezeti

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

hónap első kedd 16.30 Nőszövetségi 
Bibliaóra (Immánuel Közösségi 
Ház)

havonta 2 alkalommal Férfi Kör

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

alkalmak

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



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. 

Befizetési, támogatási  lehetőségek, számlaszámok

Gyülekezeti számlaszám: Raiffeisen Bank 12085004-00102657-00100002

Református Eklézsia Alapítvány: OTP Bank  11748045-20017204-00000000

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:

Raiffeisen Bank:  12085004-00102657-
00100002. 

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

A Lelkészi Hivatal nyitva tartása:

Tel: 89/324-415 

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

Grafika: WEB  Szerkesztés: Kopeczky Péter 

Kiadja a Pápai Református Egyházközség Felelős kiadó: Szakács Gergely lelkipásztor

Készült a Kapitális nyomdában 900 példányban. 

A költségekre adományokat elfogadunk.
Írták:  Böröczky Bertalan, Böröczky Júlia, Heczel Rozália, ifj. Márkus Mihály, Miklósi Hosszú Ödön Koppány, Pálfi 

Zsuzsanna, Szakács Gergely, Thoma László, Varga Jenő. 

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. 

Felhívás!

Köszönjük.

 A programok változtatásának jogát 
fenntartjuk.

Őszi alkalmak

Október 30. vasárnap                  11:00  

 Óvodai befogadó istentisztelet és 
szeretetvendégség 

Október 31. hétfő          17:00

November 23-25. szerda-péntek 17:30        
Hitmélyítő alkalmak az Ótemplomban

November 26. szombat        9:00-13:00     
Adventi játszóház az Immanuel 
közösségi házban        

 Advent első vasárnapi ünnepi 
istentisztelet úrvacsoraosztással

 Örökkévalóság vasárnapja, 
megemlékezünk az elmúlt egy 
esztendőben elhunytakról.

Szeptember 25. vasárnap           10:00 

 A 10 órakor kezdődő istentisztelet 
után közösen keressük fel az 
Alsóvárosi temetőben nyugvó 
valamikori lelkipásztorok és 
gondnokok sírjait, elhelyezve az 
emlékezés virágait.

 Reformáció napi közös istentisztelet a 
helyi protestáns felekezetekkel.

November 28. vasárnap               10:00

November 20. vasárnap              10:00        
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