
Vass Árpád nyugalmazott lelkipásztor méltatása 

 

Nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen szép őszi 

napon együtt lehetünk ebben az ősi dél erdélyi 

templomban, annak tiszteletére, hogy a Czelder 

Márton és Földes Károly szórványdíjakat átvegyék 

díjazottaink. 

Még mielőtt a díjazott Vass Árpád nyugalmazott 

mihályfalvi lelkipásztor tevékenységét méltatnám, 

engedtessék meg, mint a mihályfalvi református 

egyházközség jelenlegi lelkipásztora, egy Igét 

olvassak fel ennek a nemes eseménynek az 

örömére. Ez írva található 1Tim 3,13 versében, 

amely így hangzik: 

Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet 

szereznek maguknak, és sok bizodalmat a Jézus 

Krisztusban való hitben. 

Ez ige a diakónusok, szeretetszolgálatot 

végzők tisztéről beszél. Fontos, hogy Pál apostol 

nem múlt időben fogalmaz a szolgálatok teljesítésében, hanem a jelenben próbálja 

megvilágítani és értelmessé tenni a Krisztusban szolgálattevő lelkek életét, mert hiszem azt, 

hogy Istennek terve van minden lélekkel ezen a földön. 

Az Úr Isten terve bontakozik ki Vass Árpád nyugalmazott lelkész életében, amikor 1929 

október 29-én Bethlenszentmiklóson, Fehér 

megyében meglátja a napvilágot. Elemi iskoláit 

szülőfalujában kezdi, és középiskolai 

tanulmányait Albert Sándor 

bethlenszentmiklósi lelkipásztor bíztatására a 

nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium falai 

között folytatja. Már ifjú korában elhivatást 

érez a lelkipásztori pályára, amikor 1951-ben 

sikeres felvételi vizsga után, a Protestáns 

Teológia diákja lesz. A teológiai tanulmányok 

elvégzése után 1955-ben a Szeben megyei 

mihályfalvi református gyülekezet lelkipásztorává választja. Zord idők járnak abban az időben 

dél Erdélyben: identitásvesztés, magyar nyelven történő tanulás és tanítás hiánya, 

kommunizmus, elszórványosodás, mély sebet hagynak a kis magyar közösségek életében. 

Vass Árpád a díszoklevéllel 

Ünneplő arcok Gyulafehérváron 



Mihályfalva anyaegyházközséghez, mint szórványközponthoz két leányegyházközség 

Kiskapus és Mikeszásza, és kisebb szórványközösségek: Hidegvíz, Nagyselyk, Bólya, 

Csicsóholdvilág, Sorostély, Szászvessződ és a Viszai tanya társulnak. E sok közösségekben 

szolgálatot teljesítő lelkipásztornak 

odaadóan, hűen és hittel kellet 

sáfárkodnia a reá bízottakkal, hogy e 

szétszórt szórványban élő lelkeket 

megtartsa, bátorítsa és építse. Vass 

Árpád kitartóan, bizakodó lélekkel tudta 

szolgálni az Urat, még abban az esetben 

is, ha két vagy három lélek gyűlt össze az 

istentiszteleti helyre. Hittel vallotta az Úr 

Jézus szavát: Ha ketten vagy hárman 

összegyűlnek az én nevemben, én ott 

vagyok közöttük. 

Szolgálati ideje alatt a következő munkálatok valósultak meg a gyülekezetekben: 

templomrenoválás és meszelések Mihályfalván és Mikeszászán. Padok és templompadlózat 

javítása Mihályfalván. Villanyvezetés és gázvezetés a parókián és a templomban. A lelkészi 

lakás renoválása, fürdőszobával történő ellátása. Nyárikonyha, gazdasági épületek építése. 

Vaskapu és kerítések készítése. 1984-ben a kiskapusi református híveinknek imaház 

vásárlása. 

Mindezen nagy fizikai munkálatok elvégzéséhez társult a tiszteletes asszony, Balogh 

Irénke tanítónő gyerekekkel és ifjúsággal való foglalkozása. Kevés lelkipásztorról mondható 

el, hogy 45 éven keresztül szórványközösségekben kezdje pályafutását és ugyanabban a 

szórványban fejezze is be. De Vass Árpád lelkész testvérünk szolgálata tisztességes, hittel 

teljes szolgálat volt. 1999 novemberében ünnepélyes és meghitt egyházi keretek között 

búcsúzott el családja gyülekezeti tagjaitól. Mihályfalvi gyülekezeti szolgálata szórványaiban 

ugyan befejeződött, de mint segítőkész nyugalmazott lelkész örömmel tesz eleget ma is 

szolgálati kéréseknek az Erdővidéken. 

A jó Isten kísérje további életét,családját, szolgálatát, hogy szép tisztességet szerezzen 

magának, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben. 

Zsebe Attila mihályfalvi lelkész 
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A mihályfalvi új gyülekezeti ház 


