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Hála és köszönet.

Idén októberben le  gyülekezetünk 20 éves! Ha két 
szóban kellene összefoglalnom, hogy mit érzek ezzel 
kapcsolatban, azt mondanám: hálát és köszönetet.

Kicsit bővebben. Hála, hogy 2005 tavaszán minket is 
ebbe  a  gyülekezetbe  vezete   el  Isten.  Hála,  hogy 
gyülekezetünk  az  emberi  élet  célját  Isten 
imádatában  látja  és  éli  meg.  Hála,  hogy  a 
templomba nem csak eljárunk, hanem közösséget is 
alkotunk. Hála,  hogy  együ   valljuk,  Isten  nem  csak 
kétezer évvel ezelő , hanem ma is gyógyít, szabadít, 
feloldoz,  újjátesz.  Hála,  hogy  hétről  hétre  halljuk  a 
szta Igét, ami irányt szab életünknek. 

Köszönet.  Mindenkinek.  De  tényleg  és  őszintén: 
MINDENKINEK. 

Ezt a számot arra szántuk, hogy visszaemlékezzünk az elmúlt 20 évre. Amikor a fényképek közö  keresgéltem, voltak 
pillanatok,  amikor  elérzékenyültem  látván  olyanokat,  akik  már  nincsenek  közö ünk.  Abból  a  szempontból  is 
kivételesnek  látom  Isten  szeretetét  a  gyülekezeten,  hogy  olyan  hithősöket  ismerhe ünk  személyesen  is,  mint  a 
Pánczél, a Pásztor és a Szabó házaspárok! Ha csak egy ilyen házaspár le  volna is, áldo nak érezhetnénk magunkat, 
nemhogy  így!  Hála  és  köszönet  értük.  Ahogy  az  első  gyülekezetépítőkért  is,  akik  nem  sajnáltak  sem  időt,  sem 
energiát,  hogy  az  újszülö   közösségből  megteremtsék  az  Újpalotai  Református  Egyházközség  lé eltételeit.  A 
teljesség igénye nélkül róluk is megemlékezünk.    

Hála és köszönet. Lelkipásztorunkért és gondnokunkért, akik  Isten kezében csodálatos eszközök voltak a gyülekezet 
és  a  templomépítésben!  Mennyi  áldást  ve ünk  már  az  évek  során  így,  együ esen!  Annyira  hálás  vagyok  ezért 
Istennek,  hogy  ennyire  szeret  bennünket,  mint  gyülekezetet!  És  azért  is  hálás  vagyok,  hogy  20.  születésnapunk 
alkalmából  kapo   üzenetünk  az,  hogy  ne  öregedjünk meg  soha!  Ne  kényelmesedjünk  el,  ne  punnyadjunk  bele  a 
hitéletünkbe, hanem gerjesszük fel a Szentlelket, ami nem csak minket, hanem másokat is megelevenít!  

Végül  pedig  szeretnék  külön  köszönetet  mondani  Fogarasiné  Frits  Ildikónak,  aki  a  mostani  gyülekeze  
újságunk anyagának nagyrészét előkészíte e. 

Kedves Gyülekezet! Boldog Születésnapot, Áldást – Békességet! 

Orbán Dániel
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Vajon  milyen  szerepe  lehet  az  emlékezésnek  az 
evangélium  tanítását  komolyan  vevő  ember  vagy 
gyülekezet számára?

Sokszor  halljuk  a  felszólítást,  hogy  ne  a múltban  éljünk, 
mert  az  elvon  bennünket  a  jelen  valóságától,  annak  az 
észrevételétől,  amit  i   és most  cselekedni  akar  az Úr az 
életünkben.

Valóban,  ha  az  emlékezés  a  régmúlt  idők  idealizálása, 
kozme kázása, akkor bizony vakká tesz bennünket a jelen 
feladataira és áldásaira nézve. Így volt ez az Egyiptomból 
kivonuló nép életében is. 

„És  zúgolódni  kezde�  Izráel  fiainak  egész  közössége 
Mózes  és  Áron  ellen  a  pusztában.  Mert  azt  mondták 
nekik Izráel fiai: Bárcsak meghaltunk volna az ÚR kezétől 
Egyiptomban,  amikor  a  húsos  fazekak melle�  ültünk,  és 
jóllakásig ehe�ünk kenyeret!” (II. Mózes 16, 2‐3.)

Az „emlékezés” ilyen módja, amely a régmúlt idejét nem 
valóságos,  hanem  „megszépíte ”  módon  mutatja  fel, 
éppen  az  Istennek  a  bennünket  jelenben  megszólító 
elhívása  ellenében,  arra  nemet  mondva  uralkodik  el 
bennünk. Persze ilyenkor nem csak a régmúlt eseményeit 
„szépítjük”  meg,  hanem  sokszor  a  saját  életünket, 
szerepünket az akkor történt eseményekre nézve.

Az  ilyen  „emlékezés”  önpusz tó,  destruk v,  nem 
hordozza magában  az  áldás  lehetőségét.  Ugyanakkor  ez 
nem  jelen   az  emlékezés  ajándékának  elvetését,  hiszen 
maga  az  Örökkévaló  szólítja  fel  erre  népét,  hogy 
tekintsen  vissza  időben,  a  vele  megte   út  végén,  vagy 
egy  szakasz  lezáródásakor,  mielő   lépne  hitben  egy 
lépést tovább. 

Októbertől  gyülekezetünk  ünnepel.  A  huszadik 
születésnapja  alkalmából  ünnepel.  Fontos  ennek  ilyen 
módon  való  megfogalmazása.  Vagyis,  nem  huszadik 
születésnapját  ünnepli,  nem  önmagát  ünnepli,  hanem 
egy  megte   szakasz  alkalmából  az  ünnepe  Isten  felé 
irányul. Ünnepe kinyílik önmaga  létezése  felől,  felefelé a 
Teremtő, Megváltó, Gondviselő  felé.  A  Szentháromságot 
ünnepli, annak jelenlétét, teremtő, megtartó szeretetét.

Ezzel  a  gondola al  már  be  is  veze em  azt,  hogy 
miképpen  lehet  jól,  Isten  szerint,  áldo   módon 
ünnepelni.

Az ünnep öröme a hálaadás. Hálaadás nélkül nincs öröm. 
Az öröm alapja ugyanis nem a birtokolt, megkapo  javak, 
ajándékok  összesége  és  annak  valamifajta  felszabadító 
érzése.  Az  öröm  alapját  így  fogalmazza  meg  a  Mózes 
könyvéből  idéze   rész:  „amelyen  vezete   Istened”.  Az 
öröm  alapja  annak  megtapasztalása,  az  arra  való 
ráeszmélés, hogy közösségben volt és van velünk az Úr. A 
hálaadásunk  legfőbb  és  semmi  mással  nem 
helye esíthető  oka  ennek  megtapasztalása,  megélése, 

vagyis az Úr közössége. Minden ebből és kizárólag ebből 
ada k. Ami van, ami ajándék, ami áldás a megte  úton, 
azért  volt  átélhető,  mert  szerető  kegyelméből 
közösségben  volt  és  van  velünk,  ha  keressük  Őt  és 
kizárólagossá válik az akarata a számunkra. 

Az emlékezés akkor  lesz  gyógyító,  felszabadító és áldo , 
ha számba veszi, felsorolja az Isten áldásait, de úgy, hogy 
közben  köszönetet  mond,  mindezt  pedig  az  imádás 
lelkületével. Így kapcsolódik össze a legmélyebben a múlt 
és jelen. A megte  út ajándékait felidézi, de úgy, hogy i  
és most hódol az Ajándékozó, a Megtartó elő . 

Isten népe soha nem felejthe  el, hogy a megte  úton az 
Istentől  kapo   ajándékok  leginkább  nem  tárgyi 
vonatkozásban,  alakban,  hanem  hús‐vér,  emberi 
formában  ajándékozódtak  a  gyülekezet  számára.  Olyan 
emberekről van szó, akik talán már nincsnek is közö ünk 
e  földi  életben,  hanem  elnyerve  „a  dicsőség 
hervadhatatlan  koszorúját”  (I.  Péter  5,  4.),  a  Megváltó 
Urukkal  vannak  az  örökkévalóságban.  Fontos,  hogy  az 
emlékezésünk az ére ük való hálaadásban teljesedjék ki, 
oly módon, hogy annak adunk hálát, akiktől kaptuk őket, 
hogy  közö ünk  forgolódjanak  és  nyerjünk  áldást  rajtuk 
keresztül. A gyülekezet „szentlelkes légköre” a Zsidó levél 
szavai  szerint  egyben  jelen   annak  állapotát  is,  hogy 
„bizonyságtevőknek  ekkora  fellege  vesz  körül” 
bennünket.  Az  október  végén  kezdődő  emlékezés  során 
így  remélhetőleg  sokszor  fogunk azokért hálát adni, akik 
rövidebb,  hosszabb  időre  közö ünk  voltak,  és  áldássá 
le ek. 

A  hálaadó  emlékezés,  azonban nem marad  önmagában, 
hanem  a  leghatározo abban  meghív  a  jelenben  való 
elköteleződésre.  Ha  visszanézve  látom  az  Úr  ezernyi 
gondoskodó  te ét,  felfedezem,  hogy  miképpen 
irányíto a ére ünk az eseményeket, akkor ez i  és most 
a  meghajlás  mozdulatában  kifejeződő,  megerősíte  
elköteleződésre  hív  bennünket.  A  hála  szavai  az 
elköteleződéshez  vezetnek  el.  Ha  az  út  során  Isten 
megállít,  hogy  hátra  tekintve  vegyük  számba  áldásait  és 
adjunk érte hálát, akkor arra nézve is megállít bennünket, 
hogy  a  hálaadást  követően  semmiféleképpen  sem 
menjünk tovább megerősíte  önátadás nélkül. Bizony, ha 
e nélkül ünnepeljük az áldásokat, akkor az öntel é tehet 
bennünket,  és  azt  fogja  hazudni,  hogy  mindezt 
valamilyen módon önmaguknak is köszönhetjük, hogy ez 
a mi „nagyszerűségünkről” is szól.

Az  elkövetkezendő  hetek,  hónapok  során,  ezért  az 
isten szteleteinken,  és  a  gyülekeze   élet  sokféle 
alkalmain  szükséges  kifejeznünk  közösségileg  is,  hogy 
felajánljuk  magunkat  és  a  gyülekezetünket  Isten 
dicsőségére  és  szolgálatunkat  teljes  mértékben  az 
evangélium szolgálatára kötelezzük el. 

„Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus 
nevében  tegyétek,  hálát  adva  az  Atya  Istennek 
őáltala.”

Fogarasi Gábor
lelkész

Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezete� 
Istened, az ÚR… (V. Mózes 8, 2)

20 esztendő
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Az újpalotai református gyülekezet rövid 
története

A Budapest‐Északi Református Egyházmegye a 2000‐es évek 
elején  felmérte,  hogy  hol  van  a  hozzátartozó  részen  olyan 
nagyobb  terület,  ahol  nincs  gyülekezet.  A  felmérés  alapján 
az  újpalotai  lakótelep  volt  az  egyik,  ahol  önálló  gyülekezet 
nem volt,  pedig  lakosainak  száma  több mint  30.000 ember 
volt.  Az  Egyházmegye  úgy  lá a,  hogy  szükség  van  i   egy 
speciális  missziói  egyházközségre.  Simonfi  Sándor  esperes 
úrnak  ez  szívügye  volt,  de  imádsággal,  tanácsokkal 
támoga a a Budapes  Missziós Csoport  és  a Panelmissziós 
Kör is.

A misszió a Pestújhely‐Újpalota Református Egyházközségen 
belül  indult  2002  őszén,  ahol  Fogarasi  Gábor  – 
gyülekezetünk  lelkésze  –  beoszto   lelkészként  kezdte  meg 
szolgálatát.  Látása  szerint  a  gyülekezet  alapja  az  Istennek 
szentelt  vasárnapi  Isten sztelet.  Hamarosan  ennek  helye 
le  az Újpalotai Közösségi Ház, ahol már évek óta miséztek a 
katolikusok is. 

Az első Isten sztelet 2002. október utolsó vasárnapján volt. 
Az  első  Isten szteleteken  az  előző  szolgála   helyéről 
(Rákosszentmihály)  vele  együ   érkező  5‐10  ember, 
szórólapjaink  nyomán  15‐20  lakótelepi  református  ember 
ve   részt.  Őket  kelle   gyülekeze é  formálni.  A  szolgálatot 
ak van  támoga a  három  csodálatos  lelkészházaspár  is: 
Szabó  Imre  bácsi  és  felesége  Éva  néni,  Pánczél  Tivadar  és 
felesége Áci néni, és dr. Pásztor János és felesége Judit néni.

Bibliaórát,  imaórát  indíto unk  kezdetben  még  a  lelkész 
akkori  lakásán, a Kálvin  téren. Később a Szabadidő Központ 
vezetője  felajánlására  ezeket  már  a  Zöld  Klub  nevű  volt 
óvodában  tartha uk  szerdánként  17‐19  óráig. Ugyancsak  a 
Zöld  Klub  ado   o hont  minden  hónap  első  szombatján  a 
gyerekklubnak  és  vasárnapján  a  szeretetvendégségnek. 
Mindeközben növekede  a gyülekezet. Sok embernek vonzó 
volt a befogadó közösség, az  i   tapasztalt  lelkiség. A régiek 
melle   új  énekeket  tanultunk,  előadásokat  tarto unk, 
melyekre más előadókat  is meghívtunk. Fontos volt – és az 
ma is – a személyes kapcsolat.

Nagy  lépés volt, amikor 2005.  január 1‐vel a Magyarországi 
Református  Egyház  Zsinata  megalapíto a  az  Újpalotai 
Református  Missziói  Egyházközséget  és  a  Dunamelléki 
Református Egyházkerület püspöke Fogarasi Gábort missziói 

lelkészévé kinevezte. 

Már  a  kezdetektől  pres‐
biterek  segíte ék  a  lelkész 
munkáját.  Első  gondno‐
kunk dr. Mezey Gábor volt, 
akiről  újságunkban  rövid 
megemlékezés is található.

2006.  január  1‐től  új 
presbitérium  kezdte  meg 
szolgálatát. Tagjai: Fogarasi 
Gábor  lelkész,  dr.  Sápi 
Zoltán  gondnok,  Horváth 
Csilla,  Kövér  Andrásné, 
Ullrich  Ferencné,  dr.  Me‐
zey  Gábor  presbiterek, 
Pavle tsné  Egressy  Mária 
Viczencz  Katalin  pótpres‐
biterek.

A  következő  években  nagy  lendületet  ado ,  hogy 
a Forrás Keresztyén gyülekezet tagjai egyházközsé‐
günkhöz  csatlakoztak.  Ebben  az  időszakban 
indultak  el  a  szeretetvendégségek,  missziói 
alkalmak,  előadások,  koncertek,  dicsőítések. 
Egyre  több  alkalom  indult,  többek  közö   a 
gyerekklub, nyári családi és i úsági táborok.

A  gyülekezet  növekedésével  együ   igény  volt  egy 
saját  térre,  ahol  a  hét  minden  napján  együ  
lehe ünk.  2010.  január  1‐től  az  önkormányzat 
rendelkezésünkre  bocsáto   a  piac  melle ,  egy 
blokkház  földszintjén  egy  80  nm‐es  felújítandó 
helyiséget.  A  szerződö   munkásokon  kívül  a 
gyülekezet  tagjai  is  segíte ek  a  felújításban. 
Anyagokat  szereztek  be,  feste ek,  fogasokat 
készíte ek,  berendezési  tárgyakat  hoztak.  Az  első 
Missziós  Központot  2010.  húsvétján  szenteltük  fel. 
Bár a helyiség nem volt nagy – és háromrészre oszto  
– de nekünk mégis sokat  jelente . Nem kelle  nézni 
az  órát,  hogy  meddig  maradhatunk,  cipelni  a 
foglalkozásokhoz  szükséges  anyagokat.  Volt  hely  a 
bibliaórák,  imaórák,  csopor oglalkozások,  lelki 
beszélgetések számára. 

A kerüle  önkormányzat 2013. évben a piac felújítása 
melle   döntö ,  mely  érinte e  a  melle e  lévő 
önkormányza   tulajdonú  helyiségeket  is.  Az  általunk 
használt  helyiségnek  is  új  funkciót  szántak  és  a 
gyülekezet  számára  más  –  szépen  felújíto   ‐ 
helyiséget ajánlo ak fel, melyet 2014. évben birtokba 
is  ve ünk.    Az  új Missziós  Központ  az  előzőnél  jóval 
nagyobb,  elhelyezkedésében  kedvezőbb  volt.  I  már 
lehetőség nyílt egy szép kápolna, gyülekeze  helyiség, 
iroda,  szociális  helyiségek  kialakítására  is. 
Gyülekezetünk  tagjai  ismét  ak van  segíte ek  a 
berendezésben,  kialakításban.  Az  új  Missziós 
Központban  az  időközben  több  mint  200  főre 
növekvő  gyülekezet  rendszeres  programjain  túl 
dicsőítéseket,  gyermek  és  i úsági  foglalkozásokat, 
előadásokat,  ökumenikus  estéket,  ‐  a  Közösségi  Ház 
karbantartása,  felújítása  idején  ‐  Isten szteleteket, 
szeretetvendégségeket is tarto unk. 

2014. évben a XV. kerüle  önkormányzat a Száraznád 
u.  2.  szám  ala   lévő  telket  református  templom 
építése  céljára  99  évre  rendelkezésünkre bocsáto a. 
2015. évben megkezdődhete  a tervezés – szervezés 
szép  időszaka.  Megvalósulni  látszo ,  amelyre  a 
gyülekezet  15  éve  vágyo ,  amiért  dolgozo .  A 
terveket Kertész Balázs készíte e. 
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Az alapkő  letételre 2016. szeptember 18‐án került sor. Az 
építkezést  2017.  évben  szere ük  volna  befejezni  és  a 
reformáció 500. évfordulójára bírtokba venni, de bizonyos 
technikai  problémák  mia   ez  csak  a  következő  évben 
valósult  meg.  A  2017.  évi  karácsonyt  azonban  a  még 
befejezetlen  templomban  ünnepelte  a  gyülekezet.  Az 
elkészült  templomot  2018.  február  végén  lehete  
bírtokba  venni.  A  kivitelező  az  A‐PONTON  Mérnökiroda 
volt.  A  gyülekezet  részéről  a  munka  felügyeletét, 
figyelemmel  kísérését,  ha  kelle   fizikai  munkával  is 
segítését gyülekezetünk gondnoka, dr. Sápi Zoltán végezte, 
de a gyülekezet tagjai is részt ve ek a kivitelezés során egy‐
egy  kisebb munkában. A  templom 7 méter magas  színes 
üvegablakait  Hegedűs  Andrea  üvegtex l  művész 
készíte e.

A  templomszentelésre  2018.  június  5‐én  került  sor. 
Bogárdi  Szabó  István  a  Dunamelléki  Egyházkerület 
püspöke  a  római  levél  13  fejezetének  7‐8  versei  alapján 
hirde e  Isten  igéjét.  „Ennek  a  gyülekezetnek  nincs 
adóssága, Pál apostol szerint azonban mégis van egy. ……. 
hogy  szabadok  legyünk egymást  szeretni – mert ez az az 
egy, amivel tartozunk.”

2018.  január  1‐től  az  Újpalotai  Református  Missziói 
Egyházközség  hivatalosan  is  anyaegyházközséggé  vált 
Budapest‐Újpalotai Református Egyházközség néven.

Jelenlegi  presbitériuma:  Fogarasi  Gábor  lelkész,  dr.  Sápi 
Zoltán  gondnok,  Géczy  Lajos,  Nagy  Zoltán,  Sájevicsné  dr. 
Sápi  Johanna,  Orbán  Dániel  presbiterek,  Fogarasiné  Frits 
Ildikó, dr. Kiss Márton pótpresbiterek.

 Az azóta eltelt négy esztendő sok örömet, de nehézséget 
is hozo . A gyülekezet növekedése, új szolgála  csoportok 
melle  a pandémia két esztendeje ala   sok hazatávozo  
testvérünktől  kelle   elbúcsúznunk.  Nehéz  volt  látni  az 
üres  templomot.  Újra  kelle   szervezni  a  szolgálatokat. 
Hála  műszaki  tudással  rendelkező  testvéreinknek,  a 
járvány  időszaka  ala   (és  azóta  is)  lehetőségünk  volt  az 
Isten szteletet o honról is megtekinteni. Isten irán� hála 
és öröm volt bennünk, amikor újra találkozha�unk. 

„Boldogok, akik  lakozhatnak a  te házadban, dicsérhetnek 
téged szűntelen!” (Zsoltárok 84:5)    

Fogarasiné Frits Ildikó

                                                                                                        
                                       

Templomszentelés:  2018. június 05. 
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Köszönöm  a  presbitérium  és  a  vezető  lelkipásztor 
támogatását  és  imádságát,  hogy  beoszto   lelkészként 
meghívást  kaptam  az  újpalotai  gyülekezetbe.  Az  eddigi 
lelkipásztori  munkám  során  más  jellegű  szolgálatokba 
állíto   Isten.  Hiszem,  hogy  Isten  Országa  nemcsak  egy 
általunk  építe   házban  van,  hanem  o   van  közö ünk 
minden szolgála  területen, a templomban, az iskolában, a 
táborokban,  útközben  is.  I   van  a  különböző  érdeklődési 
körű  és  há erű  emberek  közö .  Köszönöm,  hogy  már 
most  betekintést  kapha am  azokba  a  csoportokba  és 
szolgálatokba, amelyek a gyülekezetben működnek.

Bemutatkozásomat  nem  csak  rövid  „szakmai”  módon,  az 
évszámok felsorolásával szeretném összefoglalni. Azokat az 
állomásokat  mutatom  be,  amelyek  személyes  Isten‐
kapcsolatomat  és  lelkipásztori  iden tásomat  formálták. 
Ezen  az  úton  Isten  ado   nekem  értékes  állomásokat  és 
drága  ú társakat,  akikért  hálás  vagyok  és  akiktől  sokat 
tanultam. Hiszem, hogy nincsen elindulás Isten nélkül és Ő 
terelget a keskeny úton. 

Ő nem mellékszereplője utamnak, hanem Ő maga az Út, az 
Igazság és az Élet.

Soltról,  református  családból  származom,  apai  ágon 
azonban  evangélikusok  is  vannak  a  családban. 
Nagymamám odaadó, dolgos, Bibliát olvasó özvegyasszony 
volt, aki férje korai elvesztése után négy gyereket egyedül 
nevelt  fel.  Imádkozó  élete  nagy  hatással  volt  rám 
gyermekkoromban. Nagyszerű, okos, önzetlen ember volt, 
aki  élete  végén  egy  tragikus  balesetben  hunyt  el. Minket 
gyermekeket újra és újra megáldo , így indíto  útnak. 

Kamaszkoromban  komoly  lelki  élet  folyt  a  sol  
gyülekezetben  Szűcs  András  lelkész  munkája  nyomán. 
Rengeteg  programban  ve ünk  részt,  színdarabok, 
diakóniai  napok  Őrbo yánban,  élénk  ifi,  ifis  kirándulások 
és  nyári  táborok  Agárdon,  Foktőn,  Zánkán,  Erdélyben. 
Együ   énekeltünk,  beszélge ünk,  hallga uk  az 
igehirdetéseket, beszélge ünk az  ifivel az élet dolgairól és 
Isten  hívó  szaváról.  A  gyülekezet  második  o honom  le . 
O  érte em meg, hogy mit  te   Isten értem. Az örömhír, 
az  evangélium  imádságra  nyito a  a  számat.  Hálát  adtam 
azért,  hogy  Isten  szeretetét  megmuta a  és 
megismerhe em  Őt,  mint  újra  és  újra  hozzánk  forduló, 
kegyelmes  Urat.

Ikertestvérem,  Zsuzsa  is  lelkipásztor.  Több,  min  20  éve 
szolgál  az  egyik  veszprémi  egyházközségben.  Sokat 
köszönhetek  neki,  hiszen  életem  legnehezebb 
időszakaiban  együ   imádkozha unk  és  szeretetében 
mindig  bízhatok.  Nagy  öröm  számomra,  hogy  egy 
ökumenikus  csoport  keretei  közö  úgy  is  találkozhatom 
vele, mint lelki vezető. 

2011‐ben  születe  meg  kislányom Emese,  akit  válásom 
mia   egyedül  nevelek.  Hiszem,  hogy  a  mi  tékozlóan 
szerető Atyánk a csonka családokban élőket is szere  és 
utánuk nyúl. Sok bölcsességre és imádságra van szükség 
a gyereknevelésben, ahol a viszonyulásokat, kérdéseket, 
örömöket is igyekszem az Úrnak átadni. 

1997‐től az Önkéntes Diakóniai Programirodát veze em. 
A  különböző  országokból  érkező  önkéntesekkel  való 
szolgálat  lehetőséget  ado   fiataloknak  arra,  hogy 
megtapasztalják, milyen Krisztus tanítványának lenni egy 
szekularizált  világban  és  mit  jelent  egyszerűen  és 
önzetlenül  segíteni.  Hálás  vagyok  azokért  a  fiatal 
felnő ekért,  akik  olykor  lázadtak,  olykor  bizalmukkal 
ajándékoztak  meg,  olykor  az  útkeresésük  kérdéseibe 
vontak  bele.  Életem  meghatározó  élménye,  hogy 
megismerhe em  a  különböző  országokból  érkező 
önkénteseket,  akik  egy  évig  szolgáltak  különböző 
diakóniai  vagy  oktatási  intézményekben.  Hallatlanul 
izgalmas  volt  meghallgatni  meglátásaikat,  kérdéseiket. 
Nagy  örömöm,  hogy  a  volt  önkéntesek  közül  sokan 
dolgoznak  egyházi  munkatársként  vagy  vezetőként, 
mivel az önkéntes szolgálatnak sokszor élethosszig tartó 
hatása  van.  Krisztus  valóban  életeket  formál,  mint 
ahogyan  az  önkéntes  szolgálat  életeket  formál.  Hiszem, 
hogy  az  anyaszentegyház  hasznára  válnak  ezek  a 
megváltozo  életek.

Az  elmúlt  20  évben  a  Budapest‐Németajkú 
Egyházközségnek  voltam  ak v  tagja,  a 
gyerekisten szteleteken  és  egyéb  igei  alkalmak  során 
szolgáltam.  I   sokat  tanultam  a  testvéri  közösségről, 
arról,  hogy  Isten  szeretetéből  vagyunk,  akik  vagyunk. 
Nem  abból  kell  kiindulnunk,  hogy  kik  vagyunk 
önmagunkban,  hanem  abból,  hogy  Istennek,  Isten 
számára kik vagyunk. Elég az, hogy az ÖVÉ vagyunk. O  
minden isten szteleten megvallo uk: „Nem a magamé, 
hanem az én hűséges Megváltómnak a Jézus Krisztusnak 
tulajdona vagyok” (HK 1KF). 

Hitem  szerint  a  gyülekezet  középpontja  Jézus  Krisztus, 
aki megválto  és megtart minket. Ez a középpont segí  a 
közösséget,  ez  ad  lelkesedést,  örömöt  és  erőt  ahhoz, 
hogy  valódi  jelenlétet  élhessünk  meg  egymással  a 
gyülekezet közösségben.

Reménységgel tekintek előre a közös munkára.

SDG!

Závodi Emese

Lelkészi bemutatkozás
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„Fény és világosság”
Bibliai foglalkozás – közös játék – 
kézműves foglalkozás az őszi 

gyerekklubban

Az október 8‐án megrendeze  gyerekklub  fő  témája a 
fény  és  világosság  volt.  Gyülekezetünk  beoszto  
lelkésze – Závodi Emese – már előző nap sárga és barna 
leveleket  rejte   el  a  templom épületében, melyeket  a 
gyerekek  két  csoportban,  nagy  izgalommal  kerestek 
meg  és  ragaszto ak  fel  „az  élet  fájára”.  A  leveleken  a 
fénnyel, világossággal kapcsolatos igék voltak.

Rövid játék után Jónás történetét hallgatha ák meg, és 
ügyesen válaszoltak a lelkész által felte  kérdésekre. 

Nagy  sikere  volt  a  gofri  sütésnek  (és  evésnek).  A 
süteményt  mindenki  magának  ízesíte e  meg 
nutellával,  lekvárral  és  sok‐sok  tejszínhabbal.  Végül 
üveg  mécsestartókat  díszíte ek  szalvétákból  kivágo  
mintákkal. 

Köszönet  a  segítőknek.  Találkozunk  a  téli 
gyerekklubbon!

Beszámoló a gyülekeze� napközis táborokról

A  nyáron  két  csoportban  voltunk  együ   a 
gyerekekkel,  július 6‐8 közö  a kicsikkel,  július 11‐15 
közö  a nagyokkal.
A  program  reggel  énekléssel  és  rövid  áhíta al 
kezdődö   a  templomban.  Sokat  kirándultunk  Buda‐
pesten,  ahol  a  táborok  tema kájának  megfelelően 
látoga unk el kivételes helyekre.   A kicsikkel a  tábor 
témája a Biblia állatai voltak, mint a madarak, a teve, 
az  oroszlán.  Olyan  bibliai  személyek  kerültek 
előtérbe,  akiknek  életében  még  az  állatokon 
keresztül  is  betekintést  kapha unk  Isten  örökkévaló 
tervébe: Ábrahám, Ézsau és Rebeka, Dániel. A kézmű‐
veskedés  során  is  ezeket  a  témákat  dolgoztuk  fel. 
Sokat  kirándultunk:  jártunk a Magyar  Zene Házában, 
az  Állapkertben,  a  városlige   nagy  játszótéren,  az  új 
Néprajzi Múzeumban. A délutáni pihenés után pedig 
különböző  meséket  hallga unk  meg  a  papírszínház 
segítségével.
A  nagyokkal  megismerkedtünk  különböző 
templomokkal  és  a  felekezetekkel.  Jártunk  a  Deák 
téri  evangélikus  templomban  és  az  Evangélikus 
Országos  Múzeumban,  ahol  a  gyerekek  múzeum‐
pedagógiai  foglalkozásban  is  részt  ve ek.  Majd  a 
Bazilikában  jártunk,  ahol  a  tetőre  sajnos  nem 
tudtunk  kimenni  a  zuhogó  eső  mia .  Saját 
templomunkban arról beszélge ünk, hogy melyek az 
egyház  ismertető  jegyei.  Különösen  érdekes  volt, 
amikor  a  templombelsőket  kuta uk.  Szembesül‐
he ünk  azzal,  hogy  miben  különbözik  egy‐egy 
templom belseje,  külsője  a ól  függően,  hogy melyik 
felekezethez tartozik.
A  beszélgetések  és  kézművesfoglalkozások  során 
különösen  sokat  foglalkoztunk  a  református 
templomok  szimbolikájával.  Például  a  pelikánnal.  A 
kicsinyeit  vérével  tápláló  pelikán  századok  óta  a 
legkedveltebb  Krisztus  szimbólumok  egyike,  az 
áldozatkészséget, az  isteni szeretetet fejezi ki. Hiszen 
a pelikánt gyakran  láthatjuk kelyheken, úrasztalán és 
szószékeken.
Lerajzoltuk a Magyarországi Református Egyház címe‐
rét,  amelyen  a  főnix  madár  is  látható,  amely  a 
hányato   sors  allegóriája,  akárcsak  a  hamvaiból 
újjászülető csodás madár.
Arról  is  tanultunk,  hogy  ezek  a  szimbólumok  és 
képek  mind‐mind  arra  szolgálnak,  hogy  Krisztushoz 
vezessenek.  Isten  nagyságát  és  szeretetét  hirde k, 
ezzel  önmagukon  túl  Istenre  irányítják  a  figyelmet, 
elvezetnek oda, ahol találkozni  lehet a kegyelemmel: 
a  gyülekezet  közösségében,  a  hirdete   és  íro   Ige 
megélésében. 
A  szép  környezet,  a  sok  játéklehetőség,  a  kiállítások, 
a  foglalkozások  felejthetetlen  élményt  nyújto ak 
gyerekeknek és felnő eknek egyaránt. 
Hálás  a  szívünk  Istennek,  hogy  idén  is  megőrzö  
bennünket, gazdagon megáldo , semmiben sem volt 
hiányunk  és  egész  héten  át  figyelhe ünk  az  Ő 
szavára,  amely  képes  az  életünket  megújí‐
tani. Köszönjük a  szülőknek, hogy  idén  is  ránk bízták 
gyermekeiket,  illetve a segítőknek a  táborokban való 
állhatatos  gondoskodást.  Köszönjük  Gábornak  is  a 
sok szervezést, tervezést és foglalkozást!

Závodi Emese
lelkipásztor



A reformáció ünnepére

Luther  Márton  német  ágostonrendi  szerzetes,  a  szász 
választófejedelemség  bibliamagyarázó  professzora 
1517.  október  31‐én  függeszte e  ki  a  wi enbergi 
vártemplom  kapujára  95  pontba  foglalt  téziseit,  a 
katolikus  egyház  megreformálása  érdekében.  Luther 
Mártont  a  pápa  kiátkozta  és  kiközösíte e,  életére 
törtek.  III.  (Bölcs)  Frigyes  védelme  ala   Wartburgban 
élt,  ahol  1522‐ben  az  Újszövetséget  német  nyelvre 
lefordíto a.  Nézetei  hosszas  harcok  árán  törtek  utat. 
Az általa vezete  új irányzat az evangélikus, míg a nála 
is  határozo abb  genfi  reformátor  –  Kálvin  János  – 
veze e irányzat a református vallás alapja.

A  reformáció  505.  emléknapjára  Luther  Márton 
versével emlékezünk:

Luther Márton
 

DAL A BIBLIÁRÓL

Hol nincs a polcon Biblia,
üres, kietlen o  a ház;

könnyen bejut Sátán oda,
s az Úr Isten o  nem tanyáz.

Azért hát ember, bárki légy,
egy‐két filléred kerül:
egy Bibliát sietve végy

az ördög ellen fegyverül.

Nyisd azt föl minden reggelen,
csüggj hi el mindenik szaván,

merülj belé figyelmesen,
olvasd, kutasd nap‐éjszakán.

E könyv erőt ad és vigaszt,
s ne bánd, ha int, ha néha bánt,
pajzs gyanánt használjad azt
örömben, búban egyaránt.

Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd
mint földi élted támaszát,
amely ha sírodig kísért,

számodra nyit új, jobb hazát.
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25 éve az Ige szolgálatában 
Fogarasi Gábor lelkész 

Gyülekezetünk vezető lelkésze 
2022. szeptember 4‐i Isten sz‐
teleten  ünnepelte  lelkészi 
szolgálatának  25.  évforduló‐
ját. Az  igehirdetés Pál apostol 
I.  Kor.  levelének  13.  fejezete 
4‐8  versei  alapján  a 
szeretetről  szólt,  úgy, mint  25 
évvel azelő . 

Fogarasi  Gábor  17  évesen 
ismerte  meg  Isten  kegyelmét 
Jézus Krisztusban. Az ére ségi 
után  Skóciában  kapta meg  az 
elhívását  a  lelkipásztori 
szolgálatra.  A  teológia 
elvégzéséig  a  Budafoki 
Református  Gyülekezet  tagja 

volt. 1997‐ben végze  a Károli Gáspár Református Egyetem 
Hi udományi Karán. 1998‐ban szentelték fel lelkésznek.
Szolgálata  első  öt  évét  a  Rákosszentmihály‐Sashalmi 
Református  Egyházközségben  előbb  segéd,  majd  mint 
beoszto   lelkipásztor végezte. 2002‐ben a Budapest‐Északi 
Református  Egyházmegye  felkérésére beoszto   lelkészként 
az  újpalotai  lakótelep  gyülekezetszervezője  le .    A  2005. 
január  1‐jétől  az  Újpalotai  Református  Missziói 
Egyházközség,  missziói  lelkésze,  majd  2018.  január  1‐től  a 
Budapest‐Újpalotai  Református  Egyházközség  vezető 
lelkésze.  25  éves  lelkészi  szolgálatából  20  évet 
gyülekezetünkért, gyülekezetünkben töltö .

2009. év májusában költözö  a lakótelepre. Tanulmányait a 
Pázmány  Péter  Római  Katolikus  Egyetemen  folyta a 
mediáció szakon. 2014. évben a XV. kerüle  Önkormányzat 
Rákospalota,  Pestújhely,  Újpalota  érdeméremmel  tünte e 
ki.

Életére, további szolgálatára Isten áldását kérjük!
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„Azt  az  életet  pedig,  amit  most  testben  élek,  az 
Isten Fiában való hitben élem, aki szerete� engem, 
és önmagát adta értem.” Galata levél 2, 20.

ÁTMENETI ÁLLAPOT

Az  esztendő  utolsó  pár  hete,  főleg  a  hűvös,  nyirkos 
november  picit mindig  emlékeztetnek  bennünket  a  földi 
életünk  végességére,  földi  életünk  határaira.  Bizonyosan 
szerepe  van  ebben  a  rövidebb  nappaloknak,  a  korán 
érkező sötétedésnek. 
Talán mások is úgy vannak vele, mint én, hogy az ember 
ilyenkor  azt  számolja,  hogy  mikor  érkezik  meg  már  az 
advent,  a  maga  fényeivel,  reményével.  Hiszen  ez  az 
időszak kicsit megszakítja a „nem szeretem” hónapokat. 
Még  éppen  csak  elkezdődö   a  hűvös  idő,  az  ősz,  de  az 
ember már arra vár, hogy újra napfény, melegség legyen.

Valami  átmene   állapotként  éljük  meg  az  esztendőnek 
ezen időszakát, amin „túl kell lenni”.

Azonban nem  csak  az  időjárás  terén  élünk meg hasonló 
átmen   időket,  állapotokat, hanem a benső életünkben, 
életvezetésünkben, életünk előrehaladásában.

Kivétel  nélkül  mindegyikünk  élt  át  ilyen  időszakot,  sőt 
lehet, hogy éppen benne van. Olyan időtáv ez, amelynek 
határait  legtöbbször nem  tudjuk,  időnként még azt  sem, 
hogy pontosan mikor kezdődö . Egyszer csak azt vesszük 
észre, hogy valami, ami talán teher, vagy éppen nehézség 
a vártnál hosszabban velünk marad, sőt kitöl   teljesen a 
mindennapjainkat.  Elképzelhető,  hogy  később  ez  az 
időszak a nevét kapja arról az állapotról, amelyben benne 
voltunk. 

Sokszor  nem  csak  a  kezdetét  nem  tudjuk  megnevezni, 
meghatározni, hanem ami még fájdalmasabb, hogy végét 
sem,  azt  az  időpontot,  amikor  túl  leszünk  rajta,  amikor 
végre  véget  ér.  Nehéz  benne  lenni  egy  –  egy  ilyen 
átmene  időszakban, állapotban. Talán, ha tudnánk, hogy 
mikor  lesz  vége,  mikor  gördül  le  rólunk  a  teher,  mikor 
léphetünk  át  az  új  időszakba,  akkor  könnyebben 
elhordoznánk. 

Az megdöbbentő, hogy megtörténhet, hogy valakinek az 
EGÉSZ élete, egy átmene  állapo á válik. Mindig csak vár 
valamire, várja, hogy valami varázsütésre vége legyen. I  
már  nem  egy  időszakról  van  szó,  amelybe  az  ember 
„beleragadt”, hanem az egész élet  lesz  foglya valaminek, 
soha  nem  képes  kimozdulni,  átlendülni  az  új  kezdet 
valóságába.

A  Galata  levél  írója  a  Szentlélek  által  emlékeztet 
bennünket  arra,  hogy  földi  életünk  átmene   állapot. 
„Amit  MOST  e  testben  élek…”  Ez  az  átmene   állapot 
azonban  teljesen  más  jelentéssel  bír,  mint  amiről  eddig 
beszéltem. Ez az átmene  állapot nem megfoszt, leterhel, 
kizsigerel,  hanem  éppen  az  által,  hogy  Krisztusban 
megértem  a  jelentőséget,  annak  ellenére,  hogy 
ÁTMENETI,  mégis  Isten  Fiában  egy  KITELJESEDETT 
valósággá  válhat.  I   ugyanis nem arról  van  szó, hogy ne 
tudnánk ennek határát és végső pontját. Pont ez a végső 

pontja  és  ami  utána  következik  az  üdvösségben,  adja 
meg az értelmét, SZÉPSÉGÉT, ÖRÖMÉT. 

Így már ez az átmene  állapot – életünk, amit e testben 
élünk  –  a  maga  átmene ségében  is  dicsőséges  és 
örömteli  hordozója  az  eljövendőnek,  az  átmeneten 
túlinak. 

Két nagyon fontos elhívásunk van erre nézve önmagunk 
felé,  hogy  nap,  mint  nap  megértsük  jelentését  és 
jelentőségét.  Mások  felé  is,  a  szolgálatban,  Krisztus 
evangéliuma  hirdetésben.  Ez  a  két  feladat  pedig 
látszólag  ellentmond  egymásnak,  de  éppen  ebben  a 
látszólagos ellentmondásban tartoznak össze. 

Az  első,  hogy  éljük  meg  és  hirdessük,  hogy  nem 
fogadjuk  el,  annak  hazugságát,  hogy  ami  véges,  ami 
átmene   az  az  örök.  Pontosabban,  hogy  az,  ami 
számunkra  átmene ,  sehova  nem  vezet,  így 
értelmetlen.

„Mert  nincsen  i�  maradandó  városunk,  hanem  az 
eljövendőt keressük.” (Zsidó levél 13, 14.) 

Nem  keverhetjük  össze  a  maradandót,  az  örökkévalót, 
az  elmúlandóval.  Önmagunk  elő   és  mások  elő   is  le 
kell  lepleznünk azt a hazugságot, amely e földi életre, a 
tes   létre  vonatkozólag  kívánja  a  mulandóságunkat 
örökkévalóra,  kizárólagos  létezésre  kozme kázni,  s  ez 
által  soha  nem  szembe  nézni  a  múlandóság  okával,  az 
ember  lázadásával,  bűnével,  Istentől  való 
elszakadásával. 

A  másik  feladtunk  pedig  (ahogy  utaltam  rá  ez 
látszólagos ellentmondásban van az első feladatunkkal), 
hogy Krisztussal való közösségben – „amit most testben 
élek, az  Isten Fiában való hitben élem” –  fogadjuk el és 
éljük meg örömmel ezt az „átmene  állapotot”. 

Ez egy hatalmas csoda. Azt jelen , hogy akié Krisztusban 
az  örökkévalóság,  az  ennek  a  fényében  képes, még  ezt 
az  átmene   életet  is  felszabadult  örömmel,  Isten  irán  
hálával  megélni.  Sőt  egyedül  ez  által  képes.  Igy  értjük 
meg a Megváltó szavait az evangéliumból: „mert akinek 
van, annak ada�k, és bővelkedik…” (Máté 13, 12.) 

Aki  Krisztusban  megkapta  már  i   e  testben  az 
átmene n  túli  örökkévalót,  az  örök  életet,  az 
üdvösséget, annak e  földi,  tes  élete  is, ez az átmene  
idő is TELJESSÉ, KITELJESEDETTÉ válik. 

Végül  a  szen ró  a  Lélek  által  azt  is  elénk  tárja,  hogy 
mindez miképpen le  a mienk. „Isten Fiában való hitben 
élem, aki szerete� engem, és önmagát adta értem.”

Ennek  az  átmene ,  arasznyi  létnek  a  felemeltetése  az 
örökkévalóságba  a  Krisztus  golgotai  keresztje  által 
történt meg.  Az  általmenetel  így  igazából  nem  időbeli, 
hanem  szívbeli.  Amikor  felismerjük  és  kimondjuk, 
megvalljuk, hogy „értem”, ez értem történt valóság.

                                                                                                    
      Fogarasi Gábor
                                                                                                    
             lelkész
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Pánczél Tivadar és Pánczél Tivadarné Kovács Ágota

Pánczél Tivadar pedagógus 
családban,  Nagykőrösön 
születe   1930.  július  17‐
én.  1956‐tól  közel  fél 
évszázadon keresztül előbb 
beoszto ,  majd  vezető 
lelkészként szolgált a Rákos‐
szentmihály‐Sashalmi 
Református  Egyházközség 
gyülekezetében,  mely  idő 
ala   a  gyülekezet  templo‐
mát  jelentősen  felújí a a. 

Szívügyének  tekinte e  az  i úság  evangélizálását. 
Feleségével ‐ akivel 25 évesen, 1955‐ben kötö  házasságot 
–  i úsági  konferenciákat  rendeztek  balatonszemesi  családi 
nyaralójukban.  I úsági  órákat,  kéthavonta  csendesnapokat 
tarto ak.
Felesége  Kovács  Ágota  –  Áci  néni  –  gyógypedagógus  volt, 
akivel  gyermekkoruk  óta  ismerték  egymást.  Két  fiuk 
születe  Zsolt és Gyula.

1988  és  1990  közö   a  nagyszámú  erdélyi  menekült 
fogadásában  és  patronálásában  ve ek  részt  Tóth  Károly 
akkori  református  püspök  jóváhagyásával.  A  gyülekeze  
misszió  ruhákkal,  élelemmel,  lakás,  vagy  munkalehetőség 
közve tésével  és  folyamatos  lelkigondozással  segíte e  a 
menekülteket.  Hetente  tarto ak  számukra  Isten sztele  
alkalmat.
E  munkáért  a  gyülekezet  a  Bethlen  Gábor  Szövetségtől 
Márton Áron plake et, Nyárádszeredán pedig Bocskai‐díjat 
kapo .  2010.  évben  e  két  év  eseményeiről  „Út  az 
elnyomásból  a  szabadságba  –  a  menekülőket  befogadó 
egyház” címmel könyvet írt.

1989. június 16‐án Pánczél Tivadar képviselte a Református 
Egyházat Nagy  Imre újratemetésén. A  rendszerváltás  után, 
1992‐ben lelkészeket segítő munkatársak képzésére Pánczél 
Tivadar  oktatói  közreműködésével  alakult  meg  a  Károli 
Gáspár  Teológiai  és  Missziói  Intézet.  Több  személyes 

elismerést  is  kapo .  I úsági  munkájáért  Szacsvay 
Imre  díjban  részesült.  A  XV.  kerüle   Önkormányzat 
díszpolgári  címet  és  „Rákosszentmihályért  emlékpla‐
ke et” adományozo  a számára.
 
Tivadar  bácsira,  2016.  évi  halála  után  gyülekezetünk 
lelkésze így emlékeze :
„Legelőször  az  tűnt  fel  nekem,  amikor  a  gyülekezetébe 
kerülhe em  segédlelkészként,  hogy  milyen  sok  fiatal 
veszi  őt  körbe.  Pedig  már  közelebb  volt  a  hetvenedik 
életévéhez, mint  a  hatvanhoz.  Hamar megismerhe em 
ennek  tkát. A fiatalok bizalma Tivadar bácsi iránt abból 
fakadt,  hogy  hiteles  szavain  túl  tudo   velük  együ  
játszani,  valamint  abból,  hogy  mindenét:  a  szívét,  a 
hétköznapjait,  a  parókiát,  a  szemesi  nyaralóját  mind‐
mind  megnyito a  elő ük,  feltétel  nélküli,  elfogadó 
szerete el.”  „…  Tivadar  bácsi már  fél  ötkor  talpon  volt, 
így mire  lementem fél nyolcra dolgozni, ő már a munka 
nagy részét elvégezte.”
„Tivadar  bácsi  –  ha  kimondtuk  ezt  a  nevet,  akkor  a 
mondat  nem  ért,  nem  érhete   véget.  Ahogy  az 
újszövetségi  áldo   házaspár  Akvila  és  Priszcilla  neve  is 
együ   szerepel  az  Írásban  és  tudatunkban,  úgy  Tivadar 
bácsi neve is szinte mindig együ  hangzo  és hangzik fel 
hűséges  felesége,  Áci  néni  nevével.  Nem  csupán  közös 
év zedeket kitevő szolgálatuk példamutató, hanem az is, 
amilyen  sztele el  és  egymást  támogató  szerete el 
szolgáltak, éltek egymás felé és együ  felénk.”
Pánczél  Tivadar  emlékét  gyülekezetünkben  a  róla 
elneveze   terem,  emléktábla  és  palástját,  személyes 
tárgyait rejtő vitrin is őrzi.

Dr. Pásztor János és Pásztor Jánosné Kádár Judit

Pásztor János a Fejér megyei 
Gyúrón  születe   1925‐ben. 
Szolgálatát  a  sárbogárdi, 
majd  a  Kálvin  téri 
gyülekezetben  kezdte  meg. 
1952‐től  18  éven  át  a 
szentendrei  gyülekezet 
lelkipásztora  volt.  1952‐ben 
ve e  feleségül  Kádár 
Juditot,  dr.  Kádár  Mihály 
orvos  leányát,  akivel  a 
Kálvin  téri  gyülekezetben 
ismerkede   meg,  s  akinek 
nagymamája  Matolcsy 
Miklósné  Éberling  Nagy 

Pálma  volt,  aki  sok  viszontagság  árán  nyomta a  ki 
Magyarországon  az  első  vakbibliát.  Életéről, 
munkásságáról Judit néni könyvet is írt.

1970‐ben  a  Zsinat  elnöksége  afrikai missziói  szolgálatra 
küldte  ki  őket  Kenyába,  ahol  Pásztor  János  egy 
ökumenikus teológiai intézetben taníto , felesége pedig 
könyvtárosként dolgozo . 1976‐ban tértek haza, amikor 
a  Debreceni  Teológiai  Akadémia  professzorává 
választo a,  Judit  néni  pedig  a  Kollégium  főigazgatói 
hivatalvezetője  le .  1987‐től  Budapestre  költöztek. 
Pásztor  János  a  budafoki  gyülekezet  lelkipásztora  le . 
Ezzel  egyidejűleg  a  Budapes   Teológiai  Akadémia 
professzora.  Felesége  nyugdíjasként  is  a  református 
egyházat  szolgálta.  1991‐ben  az  újból  létrejö  
Református  Nőszövetség  második  elnöke  le .  Ezt  a 
szolgálatot  közel  20  évig  végezte.  Többször  járt 
gyülekezetünkben,  nagy  örömmel  várta  a 

Hálaadással emlékezünk és mondunk 

köszönetet három lelkészházaspárnak, akik 

gyülekezetünk létrejö�ét segíte�ék, életét, 

lelkiségét nagyban meghatározták.
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templomépítés  megkezdését,  amit  sajnos  már  nem 
láthato , mert 2016. május 24‐én hazatávozo .

Pásztor  János  kapcsolatai  nagyon  jók  voltak  a  testvér 
egyházakkal. Taníto  Limuru‐i, bécsi és amerikai (Columbia 
Seminary),  Nagyváradi  egyetemeken  is.  Amíg  egészséges 
volt,  nyugdíjas  korában  is  sokfelé  prédikált  és  tarto  
előadásokat. 

Bolyki  János  2007.  évi  megemlékezéséből  szeretném 
felidézni János bácsi alakját:
„Munkásságának sokféle arca volt, de ő maga mindezekben 
mindig  Isten  Igéje  szolgájának  tudta  magát.  I.  Isten  Igéje 
szolgája  volt,  mint  igehirdető.  Azt  tarto a,  hogy  ez  csak 
akkor  lehetséges,  ha  a  prédikátornak  a  Szen rással 
naponként megújuló személyes kapcsolata van.”
„Fontos volt számára a Bibliaolvasó Vezérfonal használata.”
„Igehirdető  volt  Isten  tkainak  sáfáraként.  Ahogy  a 
zsoltáros  mondja:  „Nem  zárom  be  szájamat,  ….  hanem 
beszélek.” „…..az igehirdetést prófétai szolgálatnak tarto a. 
Nem  véletlen,  hogy  1955‐ben  (a  fiatal  lelkészek  által 
szerkeszte )  Hitvalló  Nyilatkozat  alapirata  a  szentendrei 
parókián  születe .”  Arra  taníto ,  hogy  „Igehirdetés  nélkül 
nincs  isten sztelet,  de  az  isten sztelet  több  mint  az 
igehirdetés.  Szerves  része  annak  az  imádság  is.”  „Az 
úrvacsora is szerves része az isten szteletnek. Nem szere e 
az  „úrvacsora‐osztás”  kifejezést  …..  ehelye   az  „úrvacsora 
ünneplése” kifejezést ajánlo a, amikor az egész gyülekezet 
együ  részesedik Krisztus testéből.”
„Pásztor  János  élete  Isten  Igéje  szolgálatában előbb  lángra 
lobbant,  aztán  lobogó,  végül  pedig  ellobbant  prédikátor 
élet volt. Adjunk hálát érte Istenünknek.”

Szabó Imre és Szabó Imréné Szabó Éva 

Imre bácsi és Éva néni 
mindke en  lelkészek 
voltak.  Éva  néni  1924‐
ben Budapesten szüle‐
te ,  Szabó  Imre,  a 
Budapes   Egyházme‐
gye  első  esperese, 
Fasori  református  lel‐
kész gyermekeként.
Imre  bácsi  1919‐ben 
születe   a  délvidéki 
Alsói ebén. 
Mindke en  a  magyar 
református,  ébredési, 
karizma kus  mozga‐
lom  meghatározó 
személyiségei  voltak. 

Az  ébredési  mozgalomban  a  lélek  ajándékaival 
szolgáltak  egymásnak,  a  gyülekezeteknek  azok  a 
lelkészek,  egyszerű  hívők,  akik  a magyar  református 
egyházat  soha  nem  akarták  elhagyni,  de  annak 
megújulásáért  naponta  imádkoztak  és  te ek. 
Szolgáltak  többek  közö   a  Zsindely  házaspár 
Istenhegyi  O honában  is.  Házasságkötésüket  1949‐
ben  maga  Zsindelyné  Tüdős  Klára  (a  Református 
Nőszövetség  első  elnöke)  segíte e.  Hatvankét  év 
házastársi  és  szolgatársi  közösség  le   belőle,  hét 
gyermek és számos unoka.

Harminchárom  évig  szolgáltak  a  sárbogárdi 
gyülekezetben.  Nyugdíjba  vonulásuk  után  is  ez 
maradt  az  o honuk.  Isten  ügyében  való 
fáradhatatlan  munkálkodásuk  nem  fejeződö   be 
nyugdíjba  vonulásukkal.  Nemcsak  szűkebb 
hazánkban, hanem a világban is sokfelé vi ék az örök 
élet üzenetét. 
Sokan  a  gyülekezet  tagjai  közül  életük meghatározó 
élményeként  élték  meg  a  Szabó  házaspárral  való 
találkozást.  Két  fontos  dolgot  tanulha ak  tőlük. 
Először  is a szolgálatban való hűséget, hogy bárhová 
helyez  minket  az  Örökkévaló  Isten,  a  hűség  mindig 
ugyanaz.  A  másik,  hogy  semmilyen  emberi 
erőfeszítés  nem  helye esí ,  nem  lehet  pótléka  a 
Szentlélek áldo  munkájának.

Önéletrajzi  írásaik,  prédikációik  könyvben  is 
megjelentek.  Éva  néni  „Süt  a  nap”  és  Imre  bácsi 
„Sírjanak  a  papok”  című  önéletrajzi  írása  egyben  a 
magyar  református  karizma kus  mozgalom  belső 
tükre, nélkülözhetetlen adalék annak megértéséhez.

Idézet Szabó Imre írásából:
„Kicsi  nép  vagyunk,  de  voltak  nagy  embereink,  és 
őrájuk  mindig  is  szükségünk  van  és  lesz,  mert 
nélkülük  egyszerűen  nem  fogunk  létezni.  De 
szabadjon  azt  mondani,  hogy  a  nagy  embereknél 
még nagyobb szükségünk van szentekre. És amikor a 
Szentlélek  lehajol  hozzánk,  akkor  nem  annyira  egy 
emberi  nagyságra  akar  felemelni  bennünket,  hanem 
szentekké akar tenni.” 

Mindke en  2011.  évben  távoztak,  de  örökségüket 
hálaadással megőrizzük!
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Gyülekezetünk első gondnoka
Dr. Mezey Gábor fizikus

1947 – 2018

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végze , majd a 
Közpon   Fizikai  Kutatóintézetben  szilárdtes izikából 
szerze   egyetemi  doktorátust.  Munkájából  eredően 
sokat  járt  külföldön.  Dániában,  Angliában, 
Kaliforniában, Kanadában, feleségével Mártával és fiával 
hosszabb  ideig  is  élt.  Hamiltonban  (Kanada)  két  évig 
tagja  volt  az  o ani  magyar  nyelvű  református 
gyülekezetnek, fia is o  konfirmált. 

2006.  évben  vele  készíte   interjúban  így  vall:  „Most 
már  35  év  után  kijelenthetem,  hogy  bizonyosan  Isten 
adta  a  feleségemet. A  kutató  családjának nem könnyű 
az élete. A tudományos élet területén erős a verseny. Az 
eredményeket mindig a nemzetközi tudományos „piac” 
minősí .  Ez  nagy  szellemi  leterhelést  jelent.  Biztos 
családi  há ér  nélkül  nem  lehetne  átugrani  az 
akadályokat.”

„Ma úgy  látom – vallo  a  természe udomány és a hit 
kapcsolatáról – hogy az egész teremte  világ a Teremtő 
dicsőségét  hirde .  A  Szen rás  Isten  teljes  beszéde, 
amely az embernek elegendő az Istent kereső élethez, a 
kegyelem  megtalálásához.  Magamban  viszont  a  Biblia 
szerves függelékének tekintem a fizika, kémia, biológia, 
stb.  törvényeit.  Ezeket  a  „Legyen”  teremtő  Ige 
lábjegyzeteként  is  fel  lehet  fogni.  Mert  nem  csak  az 
anyag  jö   létre,  hanem  annak  szerkezete  is.  …..  Pál 
apostollal vallom: „Mert ami megismerhető az Istenből, 
az  nyilvánvaló  elő�ük,  mivel  Isten  nyilvánvalóvá  te�e 
számukra.  Ami  ugyanis  nem  látható  belőle:  az  Ő  örök 
hatalma  és  istensége,  az  a  világ  teremtésétől  fogva 
alkotásainak  értelmes  vizsgálata  révén  meglátható” 
Róma 1:19‐20”

Egyházközségünk  életében  a  kezdetektől  részt  ve . 
Nagyon  szere e  a  gyülekezetet,  úgy  érezte,  haza 
érkeze .  „Az  egyház  az  egyik  legnagyobb  csoda. 
Különböző  korú,  végze ségű,  munkájú  és  há erű 
embereket  tart  egyben  a  Lélek.  …..  A  gyülekezetben 
szükségképpen  a  hitre  jutás  különböző  állomásain 
állunk.  Ezért  tartom  fontosnak,  hogy  a  gyülekezetnek 
legyen belmissziós tevékenysége.”

Munkáját  félbeszakíto a  hosszan  tartó  súlyos 
betegsége.  Felesége,  Márta  utolsó  percéig  odaadóan, 
nagy szerete el ápolta.

Emlékét hálaadással megőrizzük!

Akik a gyülekezet alapítói közö� voltak:

Ullrich Ferenc és felesége Genersich Zsuzsanna

Ullrich  Ferenc  Budapesten  születe   1943‐ban,  édesapja 
kereskedő  volt.  Zsuzsa  1944‐ben  Kolozsváron. Mindke en 
hívő  családban  nevelkedtek.  Zsuzsa  nagyapja  unitárius 
esperes  volt,  de  a  családban  más  felekezetek  tagjai  is 
voltak. 
Zsuzsa és Feri egy bálon  ismerkede  meg, majd 1969‐ben 
házasságot  kötö ek.  Házasságukból  négy  gyermek  –  két 
leány  és  két  fiú  –  születe .  Gyermekeik  közül  Zsuzsa  és 
unokájuk Panka ak v tagja gyülekezetünknek. 
1983‐tól  le ek  tagjai  a  Rákosszentmihály‐Sashalmi 
református  gyülekezetnek,  ahol  szerete   lelkipásztoruk 
Pánczél Tivadar szolgált. A gyülekezet életében mindke en 
ak van részt ve ek, Zsuzsa presbiterként  is szolgált. A 90‐
es  évek  végén  új,  fiatal  beoszto   lelkész  került  a 
rákosszentmihályi  gyülekezetbe,  Fogarasi  Gábor,  akit  a 
gyülekezet tagjai hamar megszere ek. 
Pánczél Tivadar lelkész nyugdíjazása után már nem érezték 
jól  magukat  a  rákosszentmihályi  gyülekezetben.  Fogarasi 
Gábor  is  új  feladatot  kapo :  Újpalotán  új  gyülekezet 
építését.    Mivel  vele  együ   hi ek  benne,  hogy  az  Úr 
segítségével  megépülhet  az  új  gyülekezet,  szívvel‐lélekkel 
csatlakoztak e szép feladat megvalósításához. Velük együ  
még vagy  z „régi” gyülekeze  tag és sok fiatal. 
A  gyülekezetépítés  sok  és  sokféle  feladatot  ado , 
szórólapot  vi ek  az  emberekhez,  hívoga ak,  bibliaórákon 
ve ek részt, sőt kezdetben – mivel még nem volt helyiség ‐ 
minden  pénteken  a  fiatalok  a  lakásukon  gyűltek  össze 
imaórát,  bibliaórát  tartani.  Zsuzsa  már  az  első 
presbitériumnak  is  tagja  volt.  Később,  amikor  már 
növekede   a  gyülekezet,  a  megkeresztelteknek  a 
keresztelés évfordulójára a gyülekezet nevében  levelet  írt. 
Ezt  a  szolgálatot  éveken  át  végezte.  A  legutóbbi 
presbiterválasztáson  –  életkorára  tekinte el  –  már  nem 
jelölte e magát, de a gyülekezet a szolgálata elismeréséül 
„örökös  szteletbeli presbiterévé” választo a. 
Ma már – közeledvén a 80. életévhez – kevesebb, de annál 
fontosabb  feladatot  tudnak  végezni.  Rendszeresen  részt 
vesznek  a  pénteki  bibliaórán,  betegeket  látogatnak, 
imaszolgálatot végeznek. 
Ullrich  Ferenc  szerint  a  „gyülekezet  jövője,  növekedése 
a ól függ, hogy az emberek nehézségeik közepe e Krisztus 
felé  fordulnak‐e.”  Úgy  látja,  hogy  „önmagában  a 
megélhetési  nehézségek  nem  terelik  az  embereket 
Krisztushoz.  Jó  lenne  egyházunkban  egy  újabb  ébredési 
mozgalom!”
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A templomépítő

Gyülekezetünk gondnoka, dr. Sápi Zoltán Pécse  születe  
1956‐ban  és  i   is  végezte  tanulmányait,  beleértve  a 
középiskolát és az orvosi egyetemet is. 
Még  zenévesen  hitre  juto   a  Pécsi  Református 
Gyülekezetben.  1975‐ben,  az  egyetem  első  éveiben 
azonban  komoly  döntés  elé  került,  mivel  hitét  o   is 
megvallo a  és  emia   „szektásnak”  kiálto ak  ki,  azzal 
fenyegetve,  hogy  el ltják  tanulmányaitól!  Zoltán  ennek 
ellenére  is  felvállalta  hitét  és  bár  továbbra  is  rossz 
szemmel  nézték  hitéle   tevékenységét,  Istennek  hála  ‐, 
végül mégsem  lto ák ki az egyetemről.   
Az egyetemi évek ala  igen ak v, előbb református, majd 
független  lelki‐i úsági  mozgalommal  ismerkede   meg, 
melynek  vezetője  Bereczki  Sándor  református,  később 
független  lelkipásztor  volt.  Ebben  a  gyülekezetben 
ismerte meg  feleségét,  Fülöp  Évit  és  szolgáltak  közösen 
Isten dicsősségére hosszú éveken át. 
1991‐től  a  független  Forrás  Keresztyén  Gyülekezet 
alapítóihoz  tartozo ,  mely  közösség  lelkipásztor 
hiányában lényegében presbiteri vezetéssel működö . 
I   kerültek  kapcsolatba  Szabó  Imre  nyugalmazo  
sárbogárdi  lelkipásztorral  és  feleségével  Szabó  Évával, 
akik nagy hatással voltak rá és az egész gyülekezetre.
2005‐ben  feleségével  és  családjával  együ   az  Újpalotai 
Református  Missziói  Egyházközséghez  csatlakozo ,  ahol 
egyháztag  le ,  majd  megválaszto ák  presbiternek  és 

gondnoknak is. 
A  gyülekezetben  nagyon  sok  szolgálatot  végez, 
foglalkozik  daganatos  betegekkel,  gondnoki  munkája 
gyülekezetünk szinte minden területére kiterjed és még 
a  gyülekezet  zenei  szolgálatában  is  ak van  részt  vesz, 
vasárnapról vasárnapra.
A  legnagyobb  teher  azonban  akkor  nehezede   rá, 
amikor  gyülekeztünk  a  templomépítésbe  belevágo . 
Már  a  tervezésben  is  kiemelkedő  szerepet  játszo ,  a 
templom  megvalósulásában  pedig  elévülhetetlen 
érdemeket  szerze .  Mindezt  mindig  hi el,  teli 
op mizmussal  és  örömmel  te e,  akár  fizikai munkáról 
volt  szó,  akár  a  munkafolyamatok  szervezéséről,  akár 
adakozásról a templomért.
 Zoltán a Semmelweis Egyetem professzora az  I. számú 
Patológiai  és  Kísérle   Rákkutató  Intézetben. 
Rákkutatással,  oktatással  és  főleg daganatdiagnosz ká‐
val foglalkozik. 
Ak van  sportolt,  junior  ö usa‐válogato   volt 
középiskolai, majd felnő  párbajtőr‐válogato  egyetemi 
évei  ala .  Ma  már  a  szerényebb  fizikai  megterhelést 
jelentő asztalitenisz jelent számára kikapcsolódást. 
  Négy  nagyszerű  lánya  van,  Bori,  Zsófi,  Kinga  és 
Johanna.  Mind  férjnél  vannak  és  Isten  már  nyolc 
unokával áldo a meg.
Isten  további  gazdag  áldását  kérjük  életére,  egyú al 
megköszönve  szolgálatát  –munkásságát  Egyházközsé‐
günkben!
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KÖZÖSSÉGI IDŐ ‐ GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁSOK

Kutatások  szerint  elképesztően  sok  időt  verünk  el  a  közösségi  médiákon,  években  mérhető 
nagyságrendben! A közösségimédia‐használa ól való függőség pedig egyre korábban alakul ki. 

Nem  mondom,  hogy  ennek  ellensúlyozására  kezdtem  el  szervezni  2014  –ben  a  gyülekeze  
kirándulásokat, de azt igen, hogy a közösségi időt, az együ  eltöltö  időt szere em volna egy kicsit növelni, 
hogy  egymást  jobban  megismerjük,  kapcsolatok,  barátságok  szövődjenek,  erősödjenek,  hogy  egy  kicsit 
kötetlenebb formában is megéljük Istennel és egymással a közösséget. 

A  tes   –lelki  táplálék  melle   juto   idő  kulturális  feltöltődésre  és  a  természet  csodálatára  is!  Mindhárom 
alkalommal  különjára al mentünk,  ‐ milyen  jó,  hogy megtöltö ünk egy buszt!  ‐,  és  volt  idegenvezetőnk  is, 
akik  részletesen  meséltek.  Derűs  pillanatok  jellemezték  ezeket  az  utakat  és  most,  hogy  a  gyülekezet  20. 
születésnapját  ünnepeljük,  gondoltam  megosztok  néhány  képet  ezekről  a  kirándulásokról.  Néhány  sort 
szeretnék csak leírni történetükről, a többit mondják el a képek. 

2014 április 12. KASSA

Ezen a kiránduláson többek közö  még Tivadar bácsiék is velünk voltak, most is hálás vagyok érte Istennek! 
Megnéztük  többek  közö   a  Szent  Erzsébet  dómot,  ami  Európa  egyik  legszebb  székesegyháza,  leró uk 
szteletünket az altemplomban Rákóczi márványkoporsójánál, megnéztük a botanikus kertnél a rodostói ház 

mását, ami elő  Rákóczi szobra 2006 óta áll és ellátoga unk a Városházára  is.  Idegenvezetőnk egyfolytában 
azt hangsúlyozta, hogy Kassa Szlovákia legszebb városa, amivel a láto ak alapján nem is szálltunk vitába.
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2015 április 25. ROZSNYÓ

A betléri Andrássy –vadászkastélyban kezdtünk, ami 1945 –ig a nemesi család tulajdonában volt. A kastély 
1994 –s felújítását követően Europa Nostra díjat nyert épületet mi is alaposan megcsodáltuk. Végigsétáltunk 
Rozsnyó  történelmi központján, megnéztük a Tűztornyot, a Városházát majd a Mauzóleumot, ami egyú al 
egy  férfi  (Andrássy  Dénes)  gyászának mélységes  fájdalmáról  is  szólt.  Ezt  követően  Cseke  Laci  vezetésével 
belevete ük  magunkat  a  természetbe,  a  Szádelői  –völgybe,  ami  a  Gömör  –Tornai  –karszt  legszebb 
kirándulóhelye!

2016 október 01. POZSONY

Pozsony  történelmi  belvárosa  ma  is  nagyon  szép,  amit  ezen  a  kora  őszi  napon  mi  is  megcsodálha unk. 
Felmentünk a négyszögletű várba, ami Pozsony  legjellegzetesebb épülete.  I  őrizték a Szent Koronát közel 
kétszáz  éven  át, miután  a  törökök beve ék Budát. A  vár  körüli  nagyon  szép  és  rendeze  parkban  látható 
Szent Erzsébet szobra is, aki ebben a városban születe .   Külön élmény volt számunkra, hogy sétánk során 
belebotlo unk még egy „korhű felvonulásba” is! A naplemente a Dévényi várromnál ért bennünket, ahol a 
Duna és a Morva összefolyik és ahonnan átlátni Ausztriára és Csehországra.
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