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MMEEGGHHÍÍVVÓÓ  
 

A VVAANNCCOOUUVVEERRII  

EELLSSŐŐ  MMAAGGYYAARR  RREEFFOORRMMÁÁTTUUSS  EEGGYYHHÁÁZZ  
(KKÁÁLLVVIINN,,  11995555) 

 

2013. NOVEMBER 4-én, VASÁRNAP 

12:30 órától 
 

a gyülekezet templomának közösségi termében 

(2791 East 27th Avenue, Vancouver) 
 

ÜNNEPI EBÉDJÉRE. 
 

Vendégszónok: 
 

NNTT..  PPAAIIZZSS  JJÓÓZZSSEEFF  
 

Edmontoni magyar református 

lelkipásztor. 
 

Előadásának címe:  

Magyarság az erdélyi szórványban. 
 

Belépőjegyek:  

$20.00 személyenként, gyermekjegy: $10. 
 

A Női Kör által készített ebéd: húsleves, 

sertésszelet körettel, sütemény. 
 

 Jegyek elővételben kaphatók október 31-ig 

bezárólag: Herczeg Katalin: 604-583-5834;  
 

úgyszintén az Első Magyar Református 

templomban, vasárnap istentisztelet után. 
 

Nt. Paizs József halottak napja kapcsán bibliaórai sorozatot tart templomunkban Lázár 

feltámasztása alapján „A fájdalomtól a hitvallásig” címmel.  

Október 31. szerda, „A késlekedő Jézus”. November 1. csütörtök, „A meghallgató Jézus”. 

November 2. péntek, „A tanító Jézus”. Az alkalmak este 7 órától kezdődnek.  

November 4-én vasárnap délelőtt igét hirdet, „Az együttérző Jézus” címmel.  
 

Érdeklődni lehet Nt. Szigeti Miklós lelkipásztornál: 604-456-0532. 

Nt. Paizs József - református lelkipásztor 
 

Erdélyben születtem 1987-ben Szentgericén, 

Marosvásárhelytől kb. 25 km-re egy négygyerekes család 

második gyerekeként. A település lakossága teljesen 

magyar, felekezetileg pedig unitáriusok és reformátusok. 

Boldog gyermekkoromnak édesapám korai halála vetett 

véget. Az elemi iskola elvégzése után a Marosvásárhelyi 

Református Kollégiumba vezetett Isten, ahol a több 

évszázados kollégiumi lelkület és Csiha Kálmán püspök 

úr áldásos munkája végül a lelkipásztori szolgálat felé 

irányította az életemet. A kolozsvári Protestáns Teológiai 

Intézet hallgatója voltam 2006-2012 között, majd az 

egyetem elvégzése után a Segesvári Református 

Egyházközség előbb gyakornok-, majd beosztott 

lelkipásztora lettem.  

A segesvári református gyülekezet 1600 lelket számlál. Öt 

évet szolgáltam Segesváron. A gyülekezeti munka mellett 

tanítottam, valamint egy bentlakásban önkénteskedtem. 

Szintén ez idő alatt végeztem el egy másoddiplomás 

képzést a budapesti Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné 

Intézetében, ahol mentálhigiénés lelkigondozó diplomát 

szereztem. 2017. július 20-án érkeztem Edmontonba. A 

gyülekezet lelki életére szeretném a hangsúlyt helyezni.  

Meggyőződésem, hogy a legfontosabb az életben, hogy 

Jézus Krisztuséi legyünk! Nem lehet eléggé hangsúlyozni 

a Heidelbergi Káté szavait: „életemben és halálomban 

egyetlen vigasztalásom, hogy Jézus Krisztus tulajdona 

vagyok”. Ez a megmaradásunk egyetlen esélye éljünk 

bárhol ezen a világon. Igen, megmaradásunké – akár erre 

az életre gondolunk, akár az élet utánra… 

 

 

 


