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A Gyulafehérvár–Vajdahunyad 

társegyházmegyébe 1968. szeptember 1-i 

hatállyal küldte el a Kolozsvári 

Református Teológiai Fakultás frissen 

végzett növendékét, a segédlelkész Gudor 

Andrást, hogy betöltse és vigyázzon a 

szolgálatra, amelyre vállalkozott az 

Úrban. (Kol 4,7)  

 Gudor András aranyosgerendi 

lelkészcsaládból származik. Édesapjától – 

aki jó reménységgel hordozta a reábízott 

gyülekezetnek és nagy családjának 

szüntelenül szaporodó gondjait – 

hivatástudatot, édesanyjától népnevelői 

lelkületet kapott útravalóul, s ez volt első és későbbi szolgálati helyeinek lelki tápláléka.  

Abban az időben egy lelkész látta el az egész völgy református gyülekezeteinek lelki 

szolgálatát. Szentbenedek mellett Nagymedvés, Magyarsülye és Magyarherepe református 

népe osztozik a szórványsors sanyarúságában. Az új lelkész fiatalos lendülettel lát neki a 

munkának. Rázós szekéren, de legtöbbször gyalog fáradhatatlanul járja a nyáron sáros, télen 

jeges-havas utakat azért, hogy minden vasárnap minél több helyen szóljon Isten Igéje. A 

templomi istentiszteleteken kívül foglalkozik a felnőttekkel, gyermekekkel. Dolgozik 

fáradhatatlanul, nagy-nagy megelégedéssel, a nyáját féltő pásztor buzgalmával. Itt ismerkedik 

meg igazán a szórvánnyal, s ebből az ismeretségből életre szóló kapcsolat nő ki. A 

szórványgondolat elemi iskoláját itt kezdi meg, s vizsgázik is belőle jelesre ugyanitt. 

 Gudor András közel három 

esztendeig szolgálja a Szárazvám-

völgyi gyülekezeteket. Munkája 

nyomán nem csak anyagi, hanem 

szellemi, lelki épülés áldásait is 

megköszöni neki e vidék hívő népe, 

amikor búcsúzáskor Isten áldásával 

bocsátják el új szolgálati helyére, 

Búzásbocsárdra. Ebben a több mint 

700 lelket számláló gyülekezetben 

is sok gond van. A nagy magyar 

református gyülekezet a Balázsfalva 

környéki tengerben elrománosodott, 

rosszul vagy alig beszélik már az 

anyanyelvet, Alsókarácsonyfalván 

pedig már alig hallani magyar szót. 

Hogyan fog hozzányúlni egy ilyen kényes jelenségéhez egy ifjú, tapasztalatlan lelkész? A 

búzásbocsárdi 26 évig tartó szolgálatban együtt tudott lenni népünkkel, sírni a sírókkal, 

örvendeni az örülőkkel. Hittel, szelídséggel, alázattal szolgált, s ha kellett s nem volt más 

lehetőség, jó értelembe vett ravaszsággal megtéveszteni, kijátszani az illetéktelen „figyelő 

szemeket”, céltudatossággal kitartani, a sötétségében fényt gyújtani, utat mutatni a 
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bizonytalanságban. Ezt szolgálták az ifjúsággal való foglalkozások, bibliaórák, kirándulások, 

a környező falvakban előadott színdarabok. A példamutató következetességgel elvégzett 

fáradtságos munka gyümölcsei: az új ruhába öltöztetett templom, s azok folyamatos 

karbantartása, valamint az egyházközség lelkészi lakásának a nagyjavítása – történt ez akkor, 

amikor a gyülekezetek külföldi támogatásáról még álmodnia sem volt szabad.  

 Az 1989. decemberi események utáni változások a szolgálat új lehetőségeivel, 

kihívásaival kecsegtettek. Az Erdélyi Református Egyházkerület felkérésére megszervezi és 

beindítja az algyógyi szórványtáborozást. 1990-től 2003-ig vezeti és szüntelenül fejleszti és 

irányítja a tábort. A 13 esztendő alatt sokszáz gyermek zárta szívébe Andris bácsit, akinek a 

tábor minden gondjának a rendezése mellett volt ideje velük együtt focizni, a tábortűz mellett 

népdalokat, zsoltárokat énekelni. Andris bácsi mindenütt ott volt, fegyelmezett, jutalmazott. 

Éveken keresztül ide vittük mi is a gyülekezeteink gyermekeit. Gyermekeink már 

karácsonykor úgy mentek kántálni, hogy az így szerzett pénzzel majd nyáron Algyógyra 

mennek. 1995-től a gyulafehérvári egyházközség meghívását elfogadva átköltözik 

Gyulafehérvárra. A tábor vezetése, az új szolgálati hellyel együtt járó feladatok megoldása jól 

egybefonódva és tökéletes harmóniában adják a jól végzett munka örömét. 2003-ban az 

algyógyi tábortól elbúcsúzva a már épülő gyulafehérvári gyülekezeti házba tervezi az 

algyógyi gyermekzsivajt áttelepíteni az itt megnyitott, vegyes házasságokból származó 

gyermekek napközi otthonába, a gyulafehérvári II. Rákóczi Ferenc gyülekezeti házba. 

 Gyulafehérvár mellett a jó és hű szolgának vasárnaponként el kell indulnia, hogy 

négy-öt szórványgyülekezetben, estenként egy-két magyarul már alig tudó református 

hívőnek is hirdesse az Igét Sászsebesen, Alvincen, Marosszentimrén, Kisenyeden, Sóskűton, 

Dombváron, Alsóváradján, Szászbergenyében, Oláhherén, Tatárlakán, Bokalyon vagy 

Borbereken.  

A kegyelmes Úristen adjon ezért az Anyaszentegyházunkat, nemzetünket ékes 

rendben végzett munkádért méltó jutalmat, s hátralevő szolgálati éveidre áldást, szeretteid 

körében örömöt. Isten dicsőségére végzett munkájáért, Isten által számon tartott érdemeiért, 

39 évi lelkészi szolgálatáért szeretettel és tisztelettel ajánlom Gudor Andrást az elismerő 

Czelder Márton Díjra.  
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