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Van időd? 

A Péld 9,11 szerint Isten az, aki megsoka-
sítja napjaink számát, és meghosszabbítja 
életünk esztendeit. A Préd 3,1 pedig arról 
szól, hogy Isten ezt az időt céllal adta ne-
künk. Mi következik ebből? 

Először is az, hogy higgyük el, a velünk 
történő események nem véletlenségből, vala-
miféle meghatározhatatlan sorstól, vagy 
szeszélyes erőtől vezérelve történnek ve-
lünk, hanem Isten akaratából. A Heidelbergi 
káté írói is az Ige alapján ezt vallották meg a 
27. kérdés-feleletben, amikor az isteni gond-
viseléssel kapcsolatban azt mondják: „szóval 
minden, nem történetesen (véletlenszerűen), 
hanem az Ő atyai kezéből jön”. Dávid király 
is arról tesz bizonyságot a Zsolt 31,16-ban: 
„életem ideje kezedben van”. Isten az, aki kiren-
delte, és odaadja az időt nekünk, és Ő az, aki 
azt arra fordítja, amire akarja. Az időnkre 
tehát nem szabad úgy tekintenünk, mint ami 
csak úgy magától van és célnélküli, hanem 
úgy, mint amit Isten kezéből veszünk el. 

Ebből következik a második dolog: mivel 
Isten határozza meg, hogy mire kapunk időt, 
ezért olyan dolgokkal is foglalkoznunk kell, 
amikkel esetleg mi nem szeretnénk, amiket 
nem terveztünk be. A Prédikátor a 3. fejezet-
ben számos ellentétpárt sorol fel, úgymint: 
születés-halál, sírás-nevetés, megölés-
gyógyítás, hallgatás-szólás, szeretet-gyűlölet, 

hadakozás-békesség. Mindezeknek rendelt 
idejük van, még akkor is, ha mi a rossznak 
ítélt dolgokat szívesen elhagynánk. Halál-
eset, súlyos betegség, anyagi korlátok, és más 
egyebek gyakran megállítanak minket, és 
kizökkentenek abból az illúzióból, hogy urai 
vagyunk saját életünknek, és mindent kéz-
ben tartunk. Isten pedig ezeket gyakran azért 
hozza elénk, hogy foglalkozzunk velük, mert 
más esetben nem igen gondolnánk rájuk.  

Ugyanis hajlamosak vagyunk arra, hogy 
Isten nélkül magunk döntsünk el, mire van 
időnk, és mire nincs. Az optimista ember 
mindenben az élet derűs, szép oldalát keresi, 
a rosszról kevésbé akar tudomást venni. A 
pesszimista a fordítottja: szinte mindenben 
csak a rosszat, a veszélyt, a fájdalmat látja 
meg, és nem képes felfedezni mindazt, ami-
nek örülhet. Az előbb említett kétféle ember-
típus keresztyén megfelelője az olyan hívő, 
aki mindenben csak az isteni kegyelmet látja 
meg, és tagadja a bűn súlyosságát, jelenlétét, 
vagy éppen csak a bűnre tud figyelni, és 
csak arról beszél, és nem fedezi fel Isten sze-
retetének, keze munkájának számos jelét 
saját és mások életében. Isten az által, hogy 
mindennek rendelt időt az életünkben, el 
akarja zárni előlünk az előbb említett két 
szélsőséges utat, és helyette Jézus Krisztus 
útján akar vezetni minket, aki Isten szerete-

„Mindennek rendelt ideje van, és ideje 
van az ég alatt minden akaratnak.”  

Prédikátor 3,1 
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Népmozgalmi adatok 2018-ból 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden év december 31-ével lezárul a következő évre érvényes választói névjegyzék, az 
egyháztagságot nyilvántartó jegyzék. Az kérheti felvételét a választói névjegyzékbe, aki 

 konfirmált, 

 elmúlt 18 éves, 

 látogatja a gyülekezeti alkalmakat, 

 részt vesz az úrvacsorai közösségben, 

 hozzájárul a gyülekezet anyagi szükségleteihez 

 és kéri felvételét. 

Bátorítjuk azokat a testvéreinket, akik látogatják gyülekezeti alkalmainkat, de még nem 
rendezték egyháztagságukat, hogy tegyék meg azt! Jelentkezni lehet a Lelkészi hivatalban.   

Ha az jelenti az akadályt, hogy még nem konfirmált, akkor lehetőség van minden évben 
a felnőtt konfirmációi előkészítőn felkészülni, és aztán konfirmációs fogadalmat tenni. Elő-
készítő tanfolyamok minden évben szeptemberben indulnak.  

Megkereszteltünk:Megkereszteltünk:  

5 férfit és 5 nőt 

23 fiút és 28 leányt 

Összesen 61 személyt. 

 

Konfirmációs fogadalmat tett: Konfirmációs fogadalmat tett:   

6 férfi és 9 nő 

11 fiú  és 20 leány 

Összesen 46 személy. 

  

Házasságot kötött:Házasságot kötött:  

15 református és 11 vegyes pár 

 

Eltemettünk:Eltemettünk:  

28 férfit és 21 nőt 

Összesen 49 személyt 

 

Az egyházközség taglétszáma Az egyházközség taglétszáma   

2018. december 312018. december 31--én: én:   

1292 fő, idén belépett: 40 fő 

tét és kegyelmét hozta el nekünk, miközben 
mindannyiunk bűnét hordozva tudatosan 
vállalta a szenvedést értünk. Ez pedig azt 
jelenti, hogy nekünk is egyszerre kell a bűn 
miatti fájdalmat és Isten szeretetének, ke-
gyelmének örömét megtapasztalnunk, és 
hordoznunk. Bűneink miatti őszinte bánat, 
azok miatt érzett fájdalom, és a szabadítás, a 
nekünk adott üdvösség öröme egyaránt ré-
sze a hívők életének, és egyik elől sem sza-
bad elmenekülnünk (korunk élvezetet hajhá-
szó emberéhez hasonlóan), hiszen Isten 

mindkettőre adott időt nekünk.  

Hadd tegye fel ez az igevers, így év elején, 
azt a kérdést nekünk, hogy miközben ter-
vezgetjük mindennapjainkat, találkozóinkat, 
teendőinket, programjainkat, belegondolunk
-e abba, hogy Istennek terve van a nekünk 
adott idővel? Keressük az Ő igéjében a 
Szentlélektől vezettetve azt, hogy mire adott 
most időt nekünk, és legyen szüntelen kö-
nyörgésünk Mózes kérése: „Taníts minket 
úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez 
jussunk” (Zsolt 90,12)! Szepesy László 
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1% adó és alapítványi támogatás 
Személyi-jövedelemadó bevallásunkhoz kapcsolódóan adónk egyik 1%-ával valamelyik 

egyházat támogathatjuk, másik 1%-át pedig közhasznú szervezet (pl.: alapítvány) támoga-
tására fordíthatjuk. A kétszer 1% nem vonható össze.  

Megjegyezzük, hogy az 
egyéni vállalkozó bevallá-
sát sok esetben a könyve-
lője készíti el és küldi be 
az NAV-nak február 25-ig. 
A könyvelő bejelentett 
(elektronikus) meghatal-
mazása csak ritkán terjed 
ki az 1+1 %-ra a vállalko-
zó személyét illetően. 
Kérjük, hogy ilyen eset-
ben ne feledkezzék meg a 
rendelkezését május 21-ig  
elkülönülten, postán, 
vagy a saját ügyfélkapuján keresztül megküldeni a NAV-nak!   

Hasonlóképpen, ha a bevallást a munkahely, illetve a NAV készíti el, kérjük, akkor se 
feledkezzen meg az 1%-okról rendelkezni! 

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066 

Örömmel fogadjuk, ha a gyülekezet iránti szeretetét avval is kifejezi, hogy adója 1%-át a 
Pasaréti Református Alapítvány (adószáma: 18058819-1-41) számára ajánlja fel.  

Családi hírek 

2018. november 30. és február 
1. (lapzárta) között a követke-
zőkről számolhatunk be: 

 

 

Megkereszteltük 

Papp Lőrincz Domonkos 

Tolnai Zsuzsanna Réka 

Vincze Boglárka 

Erdélyi Mátyás 

gyermekeket. 

Imádkozzunk  értük! 

Esketés nem volt 

 

 

Eltemettük 

Keresztes Mária Magdolna 

Tóth Sándorné 

Mán Sándorné 

Kovács Elemér 

Petrányi Jánosné 

Endresz Istvánné Dr Hajas 

Margit 

Dr Hajpál Katalin 

Nagy János 

Domokos Mihályné 

Sztelek Emese 

Dicsővári Istvánné   

testvéreinket. 

Imádkozzunk  a gyászolókért! 
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Missziói munkaterv – Bevezetés* 
A 2019. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 2 Péter 3, 13. alapján: „De új eget 

és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik” üzenete fényében 
szeretnénk szolgálni misszióba küldő Urunknak.  

A missziói munka összefogásában, végzésében a lelkipásztorok munkáját segítik a kü-
lönböző bizottságokban, vagy gyülekezeti csoportokban is szolgáló presbiterek, valamint a 
különböző szolgálati ágakban munkálkodó munkatársak. A Missziói Bizottságban ezek 
vezető tagjai jönnek össze évi 5 alkalommal, az ifivezetők 6-8 hetente találkoznak. A misz-
sziót érintő lelki és gyakorlati kérdések megbeszélése ezeken az alkalmakon és a presbiteri 
gyűléseken történik. 

A különböző szolgálati ágakban munkálkodó munkatársak képzését, felkészítését to-
vábbra is fontosnak érezzük. Tervezünk hétvégi kurzusokat, ahol lelki elcsendesedés, szol-
gálók közösségének építése valósulhat meg. A gyermekmisszióban szolgálóknak pedig 
VISZ képzést helyben. 

Idén is csendesheteket tartunk a különböző csoportok számára Neszmélyen és más he-
lyeken. 

Az ifjúság számára közös tavaszi csendeshétvégét szervezünk, ahol a fiatalság együtt 
élheti át Isten igéjének áldásait, a közösség összetartó erejét. Így jobban megismerhetik 
egymást a különböző korosztályhoz tartozó fiatalok. 

A gyermekek nyári napközis hetét már évek óta megáldotta Isten, éreztük annak sokféle 
hasznát a gyerekek, családok életében. Idén is megtartjuk, és külön hangsúlyt helyezünk 
arra, hogy ezen keresztül az iskolai hitoktatásban részt vevő, de gyülekezethez nem kötődő 
gyerekek közelebb kerüljenek a gyülekezethez.  

A három óvodában folyó hitoktatás sok áldást jelent, ami különösen nagy ajándéka Isten-
nek. A kötelező erkölcstan vagy helyette választható hitoktatás fontos szolgálatot jelent az 
iskolai hitoktatásunkban.  

A legkisebbek közti szolgálat úgy alakult az elmúlt év tapasztalatai alapján, hogy 2 éves 
tanmenetben tanítsuk őket a Szentírásra. Arra továbbra is törekszünk, hogy kevesebbet, 
alapvető bibliai igazságokat tanítsunk meg nekik, de azt mélyen, hogy tőlünk kikerülve 
tiszta igei alappal induljanak. Szeretnénk, ha a szolgálói közösségünkben megerősödne az 
„egy testhez tartozás” érzése, ha mindenki magáénak tudná a szolgálatot, és mélyülne az 
egymással való közösségünk. A gyermekek nagy létszáma miatt az óvodás korúakat két 
csoportra osztottuk. Ez több feladatot, szervezést jelent a szolgálók számára. Istentől ké-
rünk segítséget, a szolgálóktól pedig hűséget.  

Idén is folytatjuk a baba-mama kört, ahol a gyermekekkel együtt lehet az édesanyáknak 
tanulmányozni Isten igéjét, imaközösségben lenni, testvéri közösséget ápolni. Olyan alkal-
makat is szervezünk számukra, ahol a teljes családok részt vehetnek (családi nap tavasszal, 
családi szilveszter). Fontos célunk a tavalyi év folyamán a csoporthoz csatlakozott, de szü-
lés miatt otthon maradt édesanyák és babáik újbóli hívogatása és visszaintegrálása a cso-
portba. Folytatjuk John MacArthur Isten terve gyermekeink nevelésére c. könyv tanulmá-
nyozását, valamint néhány, a keresztyén gyermekneveléssel kapcsolatos újságcikk megbe-
szélését.  

*A teljes munkaterv a refpasaret.hu honlapunkon az Egyéb anyagok alatt olvasható. 
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A konfirmáltak számára új ifjúsági csoportot szervezünk, nyáron külön csendeshetet is 
tartunk számukra, hogy erősítsük a közösségüket. 

A területünkön levő kórházakban a kórházmissziót, a betegek lelkigondozását a me-
gyénkben alkalmazásban levő kórházlelkész segíti, és önkénteseket is toborzunk a gyüleke-
zet tagjai közül. 

A Szent Erzsébet Otthonban folytatjuk a rendszeres istentiszteleti alkalmakat, melyeken a 
segítők hűséggel szolgálnak. A Kútvölgyi úti Otthonban szolgá-
lók továbbra is szeretnének az igei alkalmak mellett mélyebb 
lelki beszélgetéseket is az idősekkel. Az igeolvasásra ösztönzés 
mellett szeretnék elérni az idős testvérek szolgálatba állását, kö-
zösséggé formálódását: számontartás, hívogatás, alkalmakra 
kísérés, egymás lelki-testi támogatása, mosogatás az úrvacsora 
után. Október utolsó vasárnapján idén is a kórus részvételével is 
szeretnék megünnepelni az indulás évfordulóját, és tervezik idén 
is a karácsonyi alkalmat az intézmény részére. 

A csütörtök esti istentiszteleteken továbbra is tanító jellegű ige-
hirdetések hangzanak el, de szeretnénk rendszeresen egy-egy 
fontos kérdésben bibliai tanítást adó, keresztyén értékrendet kép-
viselő szolgálatot, előadást is tartani, amelyre vendég szolgáló-
kat, előadókat hívunk. Közülük többen valamilyen misszióban is 
szolgálva az adott misszióról is beszámolót tartanak, ezzel is szí-
nesítve gyülekezetünk lelki életét.  

A csütörtök esti istentisztelet előtt imaközösséget tartunk. Legin-
kább olyanok vesznek részt, akiknek több egyéb szolgálata is 
van, és szolgálatnak tekintik a közös imádságot is. Idén már 
nemcsak a Lepramisszió Kalauza szerinti ország lesz imádsá-
gunk tárgya, hanem a Wycliffe havonkénti Hírlevele szerint is 
választunk országot. Rendszeresen könyörgünk a Wycliffe mun-
kájában részt vevő magyarokért, kiváltképp a mi gyülekezetünk 
kiküldötteiért. 

Ebben az évben is az imahetet egyházmegyénk 7 gyülekezetével 
közösen tartjuk. Vendég igehirdetők szolgálnak igehirdetéssel De 
ő… témában, melyet a gyülekezet közös imádsága követ. Szeret-
nénk, ha a gyülekezet imádkozó közösséggé formálódna, ahol a 
kisebb és nagyobb közösségben is tudunk hangosan imádkozni. 

Céljaink tehát ebben az évben különösen a gyülekezet belső lelki 
közösségének megerősítése, megújítása az év elején kapott igei 
bátorítás alapján is. Ugyanakkor szeretnénk a kívülállók felé is 
Isten Igéjét képviselni, Jézus hívását közvetíteni. Továbbra is 
hangsúlyozzuk a gyülekezethez tartozás fontosságát, különösen 
azok számára, akik csak vendégnek érzik magukat közöttünk. 
Ebben az évben kéthetente hétfőnként bibliaismereti alkalmakat 
tartunk, ahol a Rómaiakhoz írt levelet tanulmányozzuk. A pres-
bitérium határozata alapján a 10 órai istentiszteletet online köz-
vetítjük (folytatás a gyülekezet honlapján) 
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lelkész aláírásával nyújtotta be az 
Egyetemes Konventen, köztük volt 
Joó Sándor pasaréti lelkipásztor is. 

Az Egyetemes Konventen törté-
nő megbeszélés a forradalom kitö-
rése miatt elmaradt. Joó Sándor 
aktívan részt vett az 1956. novem-
ber 1-jén megalakult Országos 
Intézőbizottság munkájában is. Az 
időközbeni lemondások miatt ve-
zetők nélkül maradt egyház irányí-
tását a célul kitűzött törvényes 
tisztújításig Ravasz László, Pap 
László teológiai dékán és hivatal-
ban lévő püspökhelyettes, vala-
mint az 1948-ban kényszerrel le-
mondatott Kardos János főgond-
nok vállalták. A testület hamaro-
san Megújulási Mozgalom néven 
folytatta tevékenységét. 

1956. november 13-án Ravasz az 

A közelmúlt református egyháztörténetének egyik 
meghatározó, ám kellőképpen mégsem ismert része a 
Megújulási Mozgalom története. Az 1956-os forradal-
mat követő megtorlás idején, 1957 decemberében a 
leköszönő Péter János tiszántúli püspök – néhány 
éven belül már az ország külügyminisztere – az „Ige 
elleni lázadásnak” bélyegezte a református egyház 
szervezeti, személyi és teológiai megújítására törekvő 
mozgalmat. 

A második világháború utáni években a Magyar 
Kommunista Párt erőszakos társadalom- és világné-
zeti átalakítási programja gyökeresen átalakította az 
egyházak, így a református egyház életét is. A politi-
kai kényszer hatására lemondott Ravasz László utolsó 
püspöki jelentésében, 1948. május 11-én így fogalma-
zott: „ebben a nagy átalakulásban vagy meg fog újul-
ni a magyar református egyház, […] vagy elpusztul, 
ha nincs benne lé-
lek.” 

A pártállami dik-
tatúrát kiszolgáló 
egyházi vezetést 
lelkészi és világi 
csoportok bírálták, 
hangjuk egyre erő-
sebb lett: vélemé-
nyük 1955 őszén és 
1956 nyarán egyre 
szélesebb körben 
Nyugaton is is-
mertté vált. Az egy-
ház állapotáról és 
kibontakozási lehe-
tőségeiről összeállí-
tott memorandumot 
egy küldöttség 1956. 
október 2-án 160 

A pasaréti gyülekezet zászlóvivő szerepe a 
Megújulási Mozgalomban (1956)  

Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, C/259 dr. Joó Sándor, 1. 

doboz. A rajz alkotója: Tichy Kálmán festőművész. A rajz címe: Szilágyi Erzsébet fasor: 

dr. Joó Sándor megálló  
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Tanács nem 
rendelte el az 
általános 
tisztújítást. A 
pasaréti gyü-
lekezet ezt 
komolyan 
vette: Joó 
Sándor az 
általános 
tisztújítás 
érdekében a 
presbitérium 
döntésétől 
tette függővé 
lemondását. 

A presbitérium tisztségében meg-
erősítette lelkipásztorát, teljes bi-
zalmát nyilvánította ki iránta. 
Folytatva a tisztújítást, Pasaréten a 
teljes presbitérium, a főgondnok és 
a gondnokok soron kívüli újravá-
lasztását tűzték ki célul. Továbbá 
„feltétlen” kívánságuk volt, hogy 
az általános tisztújításig Ravasz a 
püspöki és Kardos a főgondnoki 
teendőket lássák el. 

Nem sokkal később mind állami, 
mind egyházi részről ellehetetlení-
tették a Megújulási Mozgalom 
működését. Pap László dékán le-
mondásra kényszerült, Ravasznak 
pedig el kellett hagynia Budapes-
tet. Joó Sándor látva a megújulási 
törekvések elfojtását, visszahúzó-
dott az egyházi közélettől. Noha 
1957. január 5-én Győry Elemér 
püspök és Buza László főgondnok 
megbízták konventi missziói elő-
adónak, a megbízást nem vállalta 
el. Sok más lelkésztársával együtt 
követték a Ravasz-i útmutatást és 
visszahúzódtak a gyülekezet 
„láthatatlan lelki funkciói közé”, 
munkálkodva az egyház megúju-
lásán. Erdős Kristóf  

Országos Intézőbizottság részéről körlevélben fordult 
a gyülekezetek presbitériumaihoz. Programjukat köz-
readva kérte őket, hogy támogassák az egyház meg-
újulását. Szinte példa nélküli volt, hogy mintegy 1200 
gyülekezetből csaknem 1000-en csatlakoztak a Moz-
galomhoz. A presbitériumi határozatok súlyát tovább 
növeli az a körülmény, hogy megszületésük már az 
1956. november 4-i, második szovjet intervenciót kö-
vető hetekre esett. 

Két nappal a Ravasz-féle körlevél kiküldése előtt, 
1956. november 11-én ülésezett a pasaréti presbitéri-
um. Joó Sándor javaslatára határozatot hoztak arról, 
hogy a „gyülekezet életének további irányításában az 
Országos Intézőbizottság rendelkezéseihez tartja ma-
gát” a presbitérium. A jelenleg ismert források arra 
mutatnak, hogy a pasaréti gyülekezet vezetése csatla-
kozott először a Megújulási Mozgalomhoz, így annak 
zászlóvivője lett. 

Kiemelendő, hogy 1956. november 18-án maga Ra-
vasz László püspök prédikált Pasaréten. Ezen az is-
tentiszteleten kimagasló volt a létszám: 850-en vettek 
részt, míg a második szovjet intervenció napján, no-
vember 4-én mindössze 6-an, november 11-én pedig 
421-en. Ezzel párhuzamosan fokozatos visszarende-
ződés kezdődött az egyházkormányzat soraiban, el-
maradt a Mozgalom által kívánt általános tisztújítás. 
A pasaréti presbitérium ezért 1957. január 1-én ke-
mény hangú határozatot hozott és azt megküldték az 
illetékes felsőbb egyházi szerveknek. 

Ebben többek között sérelmezték, hogy a Zsinati 

 Joó Sándor Pap László Ravasz László 
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De Ő… – Református imahét 
Hét gyülekezet lelkipásztorai szolgáltak 

egymás gyülekezeteiben a január első teljes 
hetében rendezett imahéten, melynek össze-
foglaló címe: De Ő …volt, ugyanis az igehir-
detésekben Jézus személyének nagysága 
ragyogott fel olyan igék által, ahol ő azt 
mondta, "de én". Az igehirdetés* elhangzása 
után a gyülekezet imaközösségben válaszolt 
Isten igéjére.  

hétfő hétfő   

(Kovács-Hajdú Albert): Aki az igazsággal 
vigasztal. „De én az igazat mondom néktek: 
Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem 
megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló: ha pe-
dig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok.” (Jn 16,7) 

kedd kedd   

(Horváth Géza): Akiről az Atya tanúskodik 
„De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt; 
hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartas-

satok.” (Jn 5,34) 

szerda szerda   

(Nagy József): Aki Úr létére szolgál „Mert 
melyik nagyobb, az-é, aki asztalnál ül, vagy aki 
szolgál? nemde aki asztalnál ül? De én tiköztetek 
olyan vagyok, mint aki szolgál.” (Lk 22,27) 

csütörtök csütörtök   

(Pocsaji Miklós): Aki közbenjár és megtart 
„Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sá-
tán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a 
búzát; De én imádkoztam érted, hogy el ne fo-
gyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a 
te atyádfiait erősítsed.” (Lk 22,31-32) 

péntek péntek   

(Zila Péter): Akinek egyedülálló közössége 
van az Atyával „És nem ismeritek őt: de én 
ismerem őt; és ha azt mondom, hogy nem isme-
rem őt, hozzátok hasonlóvá, hazuggá leszek: de 
ismerem őt, és az ő beszédét megtartom.” (Jn 
8,55) 

*Az igehirdetések meghallgathatók a 
refpasaret.hu honlapunkon a Prédikációk rovat-
ban.    

Világ-egytemi  
előadás  

Móréh Tamás: Ébredési korok visszatük-
röződése énekeinkben 

Időpont: 2018. december 7. 18:00 

Isten népe énekes nép. Szívesen, örömmel 
énekeljük istentiszteleteinken, közösségi 
alkalmainkon az ezeréves himnuszt, az ősi 
zsoltárt, a régi magyar, vagy az angol meto-
dista éneket, vagy akár a korunkban írt 
evangéliumi éneket. Mi a titka, hogy ezek a 
különböző korokban, különböző kultúrájú 
népek ajkán megszületett énekek nemzedék-
ről nemzedékre jelen vannak és élnek ke-
gyességi gyakorlatunkban? Ezzel a kérdéssel 
foglalkozik az interaktív, közös énekléssel 
tervezett előadás. 

A februári előadás témája Reformátusok 
Kárpátalján a Monarchiától a Szovjetunióig, 
előadója pedig Horkay Sámuel, aki Kárpá-
talja kiváló ismerője. Mivel az előadás lap-
zárta után hangzik el, csak  húsvéti szá-
munkban fogunk beszámolni róla.  

 

*A korábbi előadások meghallgathatók a 
refpasaret.hu lapon az Egyéb anyagok rovatban. 
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Szilveszteri együttlétek 
Az év utolsó óráit 2018-ban is 

többen gyülekezeti közösségben 
töltötték Pasaréten. Az ifjúság 
csoportjai, de a felnőttek kisebb 
közösségei is házaknál, két fel-
nőtt csoport viszont a gyülekezeti 
termekben töltötte a 6 órai isten-
tisztelettől az éjféli úrvacsorai 
közösségig tartó időt.  Tizenegy 
óra után aztán kisebb csoportok-
ban szállingózni kezdtek a hívek 
a templomba.  

Kint háborús hangulatot idéző robbaná-
sokkal és villanásokkal űzték a gonosz szel-
lemeket – ugyanis a szilveszteri zajkeltésnek 
ez a pogány hiedelem az eredete – bár bizo-
nyára a legtöbben csak a divatnak hódolva 
eregették az ég felé a rakétákat, amelyek a 
szellemeket ugyan nem, de kis házi kedven-
ceket annál inkább rémisztették.  

Bent a templomban barátságosan köszön-
tötték egymást az érkezők, köztük nagyszá-
mú ifis is, majd az Úr asztalához sorakozva 
vették magukhoz a kenyeret és a bort. Mire 
éjfélkor megkondult a templom harangja, 
már véget is ért a szent vacsora. Az újévet a 
templom előtt köszöntötték az ismerősök, és 
még hosszan beszélgettek a téli éjszakában.  

Hegyek, dombok, magaslatok a Hegyek, dombok, magaslatok a   
BibliábanBibliában  

Ez volt a témája a régi nagyteremben ösz-
szejött gyülekezeti  szilveszternek. Együtt 
adogattuk össze – bibliaismeretünk emlékeit 
felidézve – azokat az igéket, amelyekben 
hegyekről, halmokról, magaslatokról van 
szó. Előkerült az Ararát, a Hóreb, a Sion 
hegye, Kármel, a Golgota, s még több tucat 
más hely és a témába illő esemény.  

Játékként kivetített képekhez kellett meg-
keresni, hogy a kép milyen kapcsolatban van 
valamelyik heggyel.  

Örömmel idéztük fel, hogy énekeskönyve-
inkben milyen sok zsoltár és dicséret tartal-

maz utalást hegyekre. Ezekből néhányat el is 
énekeltünk. 

Az együtt elfogyasztott vacsora közben 
jókat beszélgettünk, majd Erdélyi Judit ösz-
szeállításában szép hegyi tájakon készült 
képekben gyönyörködtünk.  

Az utolsó negyedórában Viczián Miklós a 
Biblia időszemléletét vetette össze az idő 
múlásáról vallott más nézetekkel.  

Együttlétünket imaközösséggel zártuk. 

Viczián Miklós 

Rendkívüli babaRendkívüli baba--mama kör mama kör   
szilveszter napjánszilveszter napján  

Immár negyedik alkalommal került meg-
rendezésre a gyülekezet baba-mama köré-
nek családi szilvesztere 2018. december 31-
én délután. Helyzetünkből adódóan nehéz 
szilveszterre bármilyen egyéb gyülekezeti 
programon, saját csoportjaink alkalmain 
részt vennünk, hiszen kicsi gyerekeink mel-
lett az éjféli program nem igazán jöhet szá-
mításba. Így minden évben hálásak vagyunk 
az Úrnak, ha sikerül megszerveznünk ezt az 
alkalmat, és részt is tudunk venni rajta. Az 
idén 6 családdal gyűltünk össze a kora délu-
táni órákban az új épület földszintjén. Gyer-
mekeink igencsak változatos alvási szokásai 
miatt lassacskán gyülekeztünk (amint ezt az 
alkalomról megjelenő kép is tanúsítja), eköz-
ben beszélgettünk, gyermek énekeket éne-

illusztráció a bibliaismereti játékból  
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keltünk. (A baba-mama kör egyik célkitűzé-
se egyébként, hogy minél több gyermekéne-
ket megismerjenek az édesanyák, a családok 
is, hogy otthon is legyen lehetőség együtt 
énekelni a gyermekek által a hitoktatásban 
megismert és megszeretett énekeket.) Vidám 
hangulatban töltöttük az időt, aztán együtt 
meghallgattuk a 16 órás Istentiszteletet. Az 
Istentisztelet után alkalom nyílt egy kis sü-
tizgetésre, további kötetlen beszélgetésre, 
majd – ahogy az már hagyomány ezeken az 
alkalmainkon – közös beszélgetésre gyűl-
tünk össze a gyermekeink és a játékok köré, 
ahol minden család megoszthatta azokat az 
élményeket, tapasztalatokat, megtanult lec-
kéket, amelyeket a 2018. évben az Úr Jézus 
engedett megtapasztalnunk, átélnünk. Cso-
dálatos volt hallgatni a családok bizonyság-
tételeit, együtt örülni és épülni egymás hite 
által! Nagyon hálás vagyok az Úrnak ezért 
az alkalomért, és az egész baba-mama kö-
rért, az Ige mellett épülő kis közösségért! 

Szepesy Fruzsi 

Vigyázzatok magatokra és a 
nyájra – Presbiteri csendesnap 

Hosszú ideje gyakorlat, hogy Pasaréten a 
presbiterek januárban egy csendesnapon 
együtt készülnek fel az egész éves szolgálat-
ra.  

Délelőtt Pál apostolnak az efezusi vének-
hez intézett szavai jelentették a tanítások és 
az azt követő beszélgetés alapját. Bevezető 
áhítatában Czakó Zoltán Tit 2,6 alapján arra 
hívta fel a presbiterek figyelmét, hogy egész 
életükkel példákká kell lenniük. Magyará-
zatként a példa szó eredeti jelentését emlí-
tette: a pénznyomáshoz egy mintát készíte-
nek, és azt préselik az érme felületére. Így 
hagy lenyomatot életünk a környezetünk-
ben.  

A Viseljetek gondot tehát magatokra és az 
egész nyájra (ApCsel 20,28) alapján három 
további tanítás hangzott el. Horváth Géza 
arról beszélt, hogy miként ügyelhetünk ma-
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gunkra. Hangsúlyozta, hogy csak hitre ju-
tott, Krisztust követő ember szolgálhat.  
Földvári Tibor a nyáj fogalmát bontotta ki, és 
azt, hogy mit jelent a nyájra vigyázni. 
Szepesy László pedig a szolgálatról beszélt a 
teljes ApCsel 20, 18-38 alapján.  

A közösen elfogyasztott ebéd után presbi-
teri gyűléssel folytattuk az együttlétet. Fő 
téma a 2018-as záró számadás, és a 2019-es 
költségvetési terv megtárgyalása volt. Dön-
töttünk arról is, hogy a bevételeink tizedéből 
támogatást küldünk a leégett teológiai diák-
szálló* lakóinak, és az életét vesztett személy 
családjának a megsegítésére. Továbbá a feb-
ruár 3-i persely tartalmát a Dunántúli Egy-
házkerület kérése alapján szintén a tűzkárok 
enyhítésére megküldjük az erre a célra léte-
sített számlára.  

Viczián Miklós 
 

*Január 24-ére virradó éjjel tűz ütött ki a 

Dunamelléki Egyházkerület Ráday utcai épületé-

nek kollégiumi szárnyában. A tűzben az egész 

kollégiumi szárny lakhatatlanná vált, és az épület-

együttes többi része is, így a könyvtár és levéltár is 

komoly károkat szenvedett. 

Változások az ifik életében 
A közelmúltban két ifjúsági kör életében is 

változás következett: a 2018-ban huszadik 
születésnapját ünneplő Sámuel kör idén új 
időpontban, és némileg átalakult formában 
folytatódik, a Dániel ifi pedig házaskörként 
működik tovább. 

A Sámuel ifit Sámuel ifit eredetileg a 98-99-ben konfir-
máltak alkották, akik az évek során meghá-
zasodtak, majd gyermekeket vállaltak. Az 
elmúlt néhány évben egyre inkább két részre 
oszlott a közösség: házasokra, akik a vasár-
napi alkalmakra a gyermekek mellett nehe-
zen, vagy egyáltalán nem tudtak eljutni; és 
egyedülállókra, akik a Sámuel kör magját 
kezdték el alkotni.  

Éreztük, hogy szükség van változásra, az 
évekig jól működő struktúra már nem meg-
felelő, főleg a családosok számára. Hosszas 
imádkozás és az ifitagokkal való közös be-
szélgetések után az alkalmakat áttettük va-
sárnapról péntekre és csak minden páros 
héten jövünk össze a gyülekezet egyik ter-
mében, páratlan heteken pedig valakinél 
találkozunk. A páros heteken a családoknak 
is kedvezünk, ezekre az alkalmakra gyerek-
vigyázást is szervezünk. 

A 2019-es évet ebben a felállásban kezdtük 
el. Az első tapasztalataink nagyon pozitívak, 
mind a gyülekezetben, mind a háznál való 
összejövetelekre eljöttek olyan tagok is, akik 
már évek óta csak nagyon ritkán tudtak el-
jutni egy-egy alkalomra, ami hálával tölt el 
bennünket. Imádkozunk azért, hogy ha Isten 
tudja még használni a Sámuel kört, akkor 
valóban használja is mind a családok, mind 
az egyedülállók életében.  

Szeretettel várjuk alkalmainkra azokat, 
akik még nem tartoznak semmilyen kis kö-
zösséghez.  

Czakó-Ágoston Judit 



14 Áldás, békesség! 2019. Február GYÜLEKEZETI HÍREK 

A gyülekezet legújabb házasköre, a 
Dániel körDániel kör, a korábbi Dániel ifiből ala-
kult az elmúlt év végén, a harminc év 
körüli házaspárok és jegyespárok szá-
mára. Tagjaink zöme az elmúlt 2 – 8 
évben kötött házasságot, s a családok 
többségét Isten gyermek(ek)kel is meg-
ajándékozta már. 

Az átalakulásunk egyik oka az volt, 
hogy visszatekintve azt láttuk meg, már 
egy-két éve nagyjából házaskörként mű-
ködtünk. Ideje volt tehát a formát is a 
tartalomhoz igazítani :) Másik oka 
(egyben új célja) az, hogy legutóbbi 
csendeshetünkön megtapasztalhattuk, 
mennyire nagy szükségünk van rá, 
hogy időnként konkrétan a házasságun-
kat, gyereknevelésünket is az Ige mérle-
gére tegyük, hogy megvizsgáljuk, mi 
Isten akarata jelenlegi élethelyzetünkre 
és egész életünkre vonatkozóan. Nem 
megy feltétlenül könnyen, automatiku-
san az, hogy megtanuljuk házaspárként, 
új egységként is Isten parancsa szerint 
berendezni az életünket. Például, hogy 
hogyan legyen a férj a gyereknevelésben 
is a család feje; hogy kicsi gyerekek mel-
lett is alkalmat teremtsünk a közös 
imádságra; vagy hogy a ránk bízott 
gyermekeket hogyan kellene Isten sze-
rinti egységben neveljük, és a természe-
tünkből fakadó megoldásokkal szakíta-
nunk. Tavaly nyáron ilyen módon 
(Istennel, házastársunkkal és gyereke-
inkkel való kapcsolatunkat vizsgálva) 
világította meg az ÚR a lábunk előtti 
utat, s nyúlt bele sokunk életének egyik-
másik területébe, amiért azóta is hálásak 
vagyunk! 

Ezzel együtt alkalmainkon elsősorban 
egy-egy bibliai könyvön megyünk végig 
közös igetanulmányozással, mert hisz-

szük, hogy Istenünk a teljes Szentíráson 
keresztül keres és tanít minket. Két-
három havonta ugyanakkor egy-egy 
konkrét, élethelyzetünkben aktuális té-
mát is igyekszünk elővenni, s keresni 
abban Isten útját. Kéthetente (páratlan 
heteken) péntek este 6-kor találkozunk 
bibliaórán, mely alatt gyermekmegőr-
zést biztosítunk. Ezenkívül hathetente 
háznál is összejövünk, közös imádság-
gal megállni Isten előtt, s hogy így egy-
más terhét hordozzuk. 

A házaskörré válással egy időben a 
kör vezetése is átalakult, Márkus-Pálffy 
Zsuzsi, Márkus Barni és Erdélyi Marci a 
továbbiakban egy-egy részfeladatért 
felelősek, míg a vezetés, szervezés janu-
ártól a mi (Szőke Balu és Anna) felada-
tunk lett. 

Megtapasztaltuk tavaly, hogy milyen 
fontos, hogy ne csak világi jó(?)tanácsok 
vegyenek körül minket a házasság, gye-
reknevelés, családi élet területeit tekint-
ve, hanem Isten akarata szerint éljük 
meg ezeket az élethelyzeteket. Tapasz-
taljuk azt is, hogy ebben a sűrű életsza-
kaszban micsoda megtartó erő a gyüle-
kezeti közösség. Ezért házaskörré alaku-
lásunk kifejezett célja az is, hogy meg-
nyissuk a kört mások előtt és szeretettel 
hívjuk, várjuk azokat a korunkbeli páro-
kat, házaspárokat, akik még nem tartoz-
nak gyülekezetünk valamelyik kis-
 közösségébe, vagy bár tartoznak ifibe, 
de szükségét érzik annak is, hogy más 
házaspárokkal együtt is beszélgessenek 
életük, hitük kérdéseiről. Köszönjük, ha 
a gyülekezet tagjai segítenek abban, 
hogy megtaláljuk a közösséget kereső 
harminc év körüli párokat!  

Szőke Balu és Anna  
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Bár az előző ”Áldás 
békesség!” belső borító-
ján megjelentek már a 
képek adventi zenés 
áhítatunkról, a lapzárta 
miatt elmaradt tudósí-
tást ezúton pótolom. 

Meglepetéssel készül-
tünk; a gyertyafényes templomban advent 
második vasárnapján „sztereóban” szólalt 
meg a nyitókórus: „Nyíljatok ajtók, jön már 
az Úr!” A három többszólamú kórusra szét-
vált kar három helyről; a karzatról és az Úr 
asztala bal és jobb oldaláról adta elő a mű-
vet, nemcsak hogy sok szólamban, hanem 
ráadásul kánonban. Megvallom, hogy ez az 
előadó egyed számára eléggé kakofónikus  
élményt nyújtott, valamint a „szétcsúszás” 
kockázatának  rizikóját, (ilyennek képzelem 
a cirkuszbeli izgalmat, miszerint „az orosz-
lán azért megeheti az idomárt”!). Karna-
gyunk  azonban úrrá  lett a helyzeten és ké-
sőbb egyik meghívott vendégem  döbbene-
tesnek írta le a hatást. 

Két Magnificat-ot (Mária éneke) adtunk elő 
szövegkivetítéssel, majd a prédikációban 
Mária és Erzsébet találkozásáról hallhattunk. 
Különösen megfogott az, hogy mennyire 
fontos, kikkel osztjuk meg élményeinket, 
kikkel töltjük időnket. Töltődünk-e, vagy 
ellenkezőleg: „merül az akkumulátor lefe-
le”…. 

A mögöttünk lévő ünnepek során ezt is, azt 

is megtapasztalhattuk valamennyien. 

Milyen felemelő volt pl. a Kútvölgyi úti 
idősotthon istentiszteletén énekelni, kántálni 
menni betegekhez, idősekhez, énekelni, igét 
hallgatni Karácsonykor akár több alkalom-
mal is. Ugyanakkor milyen lemerítő az ün-
nepek előtti loholás (és gyakran milyen fe-
lesleges), hiszen ajándékok helyett talán 
jobban esne időt ajándékozni egymásnak. Mi 
lenne, ha lennének beváltható „idő csek-
kek”? Jelszó: „törődj velem” (és ne a telefo-
noddal - kéri nem egy nagyi és kisgyerek... 
És kéri az Úr) 

Ilyen időtöltésre jöttünk össze dec. 29-én jó 
néhányan immár hetedik alkalommal egy 
kakaózásra, ahol a kakaó nem gyors 
(Nesquick) hanem lassú, főzött, habbal a 
tetején, a fonott kalács kemencében sült 
(made by Koffán Tamás basszus). Az ese-
ménynek csak a kezdete adott, a vége ahogy 
alakul, lehet énekelni, imádkozni, beszélget-
ni… 

És eljött az új év, lassan megtelnek az év 
végén kiürített mappák kottákkal, és készü-
lünk a kétnapos félévnyitó hétvégénkre, ami 
hagyományosan az „akkutöltés” remek al-
kalma a kórus számára. 

Program: 

 92. zsoltár 
 Ének szombat napra 
 Jó dolog dicsérni az Urat és éneket 

mondani a Te nevednek, oh Felséges! 

Kiss Éva 

Az Úr érkezése 
Ady Endrének evvel a versével emléke-

zünk meg halálának 100. évfordulójáról. 

Mikor elhagytak,  
Mikor a lelkem roskadozva vittem,  
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,  
Hanem jött néma, igaz öleléssel,  
Nem jött szép, tüzes nappalon  
De háborus éjjel.  

És megvakultak  
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,  
De őt, a fényest, nagyszerűt,  
Mindörökre látom. 
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ÖSSZ’IFI HÉTVÉGE  
2019-ben Neszmély felújítása miatt nem 

tudnak az ifik  Neszmélyre tavasszal csen-
des-hétvégékre menni, ezért szervezünk egy 
közös tavaszi össz'ifihétvégét. 
Elég nagyszabásúnak készül várhatóan 100 
fő fölötti létszámmal. Minden ifis hivatalos 
rá a gyülekezetből. 

Készítettünk az eseménynek egy plakátot, 
esetleg ezt be lehetne még tenni az újságba? 

A jelentkezés egy online form-on keresztül 
lehetséges, ennek a linkje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istentől megáldott hitmélyítő 

hétvégén lehettünk együtt  

Beszámoló a férfi hitmélyítő hétvégéről Beszámoló a férfi hitmélyítő hétvégéről   

Neszmélyen gyűltünk össze fiúk október 
26. és 28. között. Kis létszámban, de nagyon 
lelkesen indult az egész hétvégénk. Az idő 
remek volt, egyáltalán nem őszies idő, ha-

nem napsütéses, enyhe. Azért is jött ez na-
gyon jól, mert a szombati napra tereprende-
zést, kertészkedést terveztünk. Az alkalma-
kat Czakó Zoltán és Márkus Áron tartotta, 
akik számunkra, a fiatal korosztály számára 
érthetően és hitelesen hirdették Isten igéjét.  

Péntek este az igaz emberről volt szó. Az 
igaz ember hitből él (Zsid 10,32) és hit nélkül 
senki se lehet kedves Isten előtt (Zsid 11,6), 
hallhattuk Isten első üzeneteként. Hisszük 
mi ezt? Elfogadtuk-e már valóban Isten ke-
gyelmét? - kaptuk elsőként kérdésként, 
amely alapkérdése a Krisztus-követésünk-
nek.  

A szombati nap reggelit és csendességet 
követve délelőtt az Igéről, az evangéliumról 
volt szó (Róm 1,16-17). Az üdvösséggel kap-
csolatban Isten 3 fajta munkáját vettük vé-
gig, miszerint az üdvösségben Isten meg-
ment, megtart és üdvözít. Ez következik az 
üdvösség értelméből, de utal múltunkra, 
jelenünkre és jövőnkre. De mindezt nem 
kiérdemeljük, hiszen nincs igaz ember egy 
sem (Róm 3,10). Mindezt Krisztusban kap-
hatjuk meg, őáltala tulajdonít Isten igazságot 
nekünk. Ezeket meghallgatva, majd a kiscso-
portos beszélgetést és ebédet követően ker-
tészkedtünk. Fákat tettünk rendbe, s a lehul-
lott diókat szedtük össze főleg, de sok egyéb 
kisebb feladat is adódott. Az egész hétvégén 
végig nagyon őszinte és derűs hangulat volt, 
ami sok személyes beszélgetésre adott lehe-
tőséget.  

Este Dávid vitézeiről volt szó (2Sám 23,8-
39). Dávid és Jézus közti párhuzamból ért-
hettük meg jobban Jézus személyét. A gyüle-
kezetnek, Krisztus egyházának olyan férfiak-
ra van szüksége (persze nőkre is), akiket 
Krisztus személye vonz, úgy ahogy Dávid 
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vitézeit is Dávid vonta maga köré. A másik 
üzenet az volt, hogy elkötelezettek legyünk 
Krisztus ügyéért, tudjunk küzdeni akár a 
saját életünk veszélyeztetésével is.  

A vasárnapi nap folyamán a Lélekben való 
járásról hallhattunk igemagyarázatot, ami 
három ok miatt különösen is fontos. Első 
fontos indok, hogy az Isten által megkövetelt 
norma miatt járjunk alázatban, hitben, iga-
zságban, bölcsességben, világosságban. Má-
sodjára, a félelmetes ellenség, a Sátán miatt 
kell a Lélekben járnunk, s végül pedig a bű-
nös testünk miatt. A test kívánságát ne telje-
sítsétek! (Gal 5,16) – volt a gondolat, amit 
végső üzenetként kaphattunk, és vihettünk 
el útravalónak.  

Köszönjük ezúton is a szervezőknek, az 
Ige hirdetőinek, s legfőképpen az Úrnak, 
hogy bőséggel megáldotta a hétvégénket.  

SZPÁ 

Mécsesek fénye mellett… – 

Összifi karácsony  
2018. december 15-én 

18:00-tól került megrende-
zésre gyülekezetünkben az 
ifjúsági karácsony. Az alka-
lom megszervezésére fel-
kért Káleb ifi nagyon sok 
szeretettel várta a fiatalabb 
és idősebb ifik tagjait, vala-
mint az ajtó nyitva állt a 
testvérek, barátok, ismerősök, illetve az alka-
lom és Isten iránt érdeklődők előtt is. A 
templomba belépve mindenki kapott egy 
kézzel megírt igés kártyát. Ezek a kártyák 
véletlenszerűen kerültek kiosztásra, formá-
juk lehetett hullócsillag, gyertya, ajándékdo-
boz, szaloncukor, hal és egyéb formák (a 
különböző formák a későbbiekben még je-
lentőséggel bírtak). Az igehirdetés előtt kis 
mécsesek fénye mellett karácsonyi énekeket 
énekeltünk Földvári Tibor vezetésével.  

Az igét Czentnár Simon lelkipásztor hir-
dette a Gal 4,4-5 alapján, a téma Karácsony 

aktualitása volt. Az igehirdetésben kitért 
arra, hogy ma a Karácsony talán az egyik 
legnépszerűbb ünnep, amikor az emberek a 
saját szívüket és a saját szeretetüket ünnep-
lik. Ugyanakkor Krisztus nélkül az élet eről-
ködés, így a Karácsony is az emberi erőlkö-
dés ünnepévé válik valójában. Mindezek 
fényében Karácsony a szembesülés, a lelep-
leződés ünnepe is lehet Isten előtt, azonban 
egy ilyen karácsony már nem olyan népsze-
rű a világ szemében. Isten hívő népe számá-
ra viszont ebből származik az igazi öröm és 
a békesség. Így ugyanis annak a családnak 
az ünnepévé válik, ahol az Atya elküldte a 
Fiát a világba. A karácsony ezáltal Nagypén-
tek egy kis darabkája, amely így egy nagyon 
kizárólagos ünnep a hívők számára. Ekkor 
már egyáltalán nem a mindenki által elfoga-
dott és nagyon népszerű Karácsonyról be-
szélhetünk, hanem egy, a hívők számára 
aktuális ünnepről. Hiszen Krisztus él és 
megszólítható ma is, és Őt dicsérhetjük ke-

gyelméért és szeretetéért.  

Az igehirdetés után köz-
vetlenül a szervezők egy 
kisebb játékkal készültek 
az alkalmon résztvevők 
számára. Aszerint, hogy 
ki milyen formájú igés 
kártyát kapott az alkalom 
elején, keresnie kellett két 
körben is valakit, akinek 
a kezében egy, az övével 
megegyező formájú igés 

kártyát látott. Így lehetősége volt mindenki-
nek szervezett keretek között megismerked-
nie olyan emberekkel is, akikkel azelőtt talán 
még nem volt alkalma beszélgetni. Minde-
zek után az ifjúsági karácsony további része 
szeretetvendégség melletti kötetlen beszél-
getéssel telt. A Káleb ifi tagjai örömmel ta-
pasztalhatták meg azt, hogy Isten milyen sok 
ember számára készítette el ezt az alkalmat, 
és hálásak azért, hogy a szervezés lebonyolí-
tásával ők maguk is részesei lehettek Isten 
munkájának. Thaly Anna, Békés Judit 
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Fényképek és videók 
 Gyerekek karácsonyi ének,  

verses szolgálata (videó+fotó) 

 Adventi kézműves 

 Januári korizás 

...és tervezett programok: 
 pl. február 16-i Mustármag dé-Mustármag dé-

lelőtt!lelőtt! (részeltek a 26. oldalon) 

Mindezek elérhetők a következő címen: twitter.com/pasakidstwitter.com/pasakids  
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Gyermekotthon 
„Én annak az aratására 
küldtelek titeket, amin nem 
ti fáradoztatok: azon mások 
dolgoztak, és ti mások mun-
kájába álltatok be.”  

Jn 4,38 
Amikor idekerültem Pa-
sarétre, a sok felismerés 

és megtapasztalás között az egyik legerő-
sebb az volt, hogy kinyílt a szemem, és meg-
láttam magamat: azt, hogy mennyire öntelt 
és önző vagyok. Ezzel egy időben pedig 
vágyat éreztem arra is, hogy a továbbiakban 
ne a magam dicsőségére éljek, hanem az Úr 
Jézus Krisztus dicsősé-
gére. Ráébredtem, hogy 
mindig mindenért Övé a 
dicsőség. Korábban na-
gyon is sok gondom volt 
az alázattal, a szolgá-
lattal (=szolgasággal), 
amelyet mindig valami-
lyen alantas és viszo-
lyogtató dolognak érez-
tem. 

Így érkezve a gyüleke-
zetünkbe, 2011 nyará-
nak végén, a gazdag és 
tartalmas igei alkalmak és testvéri beszélge-
tések kapcsán növekedhettem hitben, és 
növekedett bennem az az elhatározás, hogy 
van valami, amit egy Istent dicsőítő szolgá-
lat formájában szülők nélkül felnövő gyere-
keknek kell(ene) odaadnom. A valami a 
2012. év elejére konkrétabb formát is öltött: 
oda szeretném adni az időmet nekik egy 
kötetlen formájú együttlétben. Szerettem 
volna kapcsolatba kerülni velük, de úgy, 
hogy ebbe a kapcsolatba nem viszem ma-
gammal az addig (mások és korábban ma-
gam által is) oly nagyra tartott sallangjaimat 
(ezeket így összegezhetem röviden: végzett-
ségem, mindenféle kiválóságomat bizonyító 
papírok és bizonyítványok…és mélyebb 
értelemben pedig az óriási gőgöm és öntelt-

ségem nélkül). Az Úr tudta, hogy a Hűvös-
völgyi Gyermekotthon igen közel van a gyü-
lekezetünkhöz. Ő küldött oda korábban is 
embereket, akik évekig hűséggel jártak egy-
egy gyermekhez. Közülük egyikük-
kel ,,véletlenül” kapcsolatba kerültünk és 
négy másik Sámueles ifistársammal 2012 
márciusában először léptük át a HÜVI kü-
szöbét.* 

Így indulhattam el akkor, és az évek során 
sok minden sokféleképpen változott a 
HÜVIben, és a szolgálói közösségünkben is. 
Sok-sok Ige valóságos megtapasztalássá 
válhatott. A valami (amit adni akartam még 
az elején) szintúgy formálódott, érett ben-
nem… erről ma már leginkább Péter apostol 

szavai jutnak eszembe 
az ApCsel 3,6-ból*.  
Egy ilyen rövid írásban 
nem lehet elmondani 
mennyi csodát élhettem 
át és mennyi sok nagy 
bukásból emelt fel az 
Isten. Az Atya mindent 
tud, így tudja rólam azt 
is, hogy még mindig 
mekkora kísértés szá-
momra a gőgös felfuval-
kodottság. Ezért is tölt 

el örömmel, hogy most azt kéri, fejezzem be 
ezt a szolgálatot, mert elköltözés előtt állunk. 
Reménykedünk benne a férjemmel, hogy 
mások (a jelenlegi társaink) a gyülekezetből 
folytatni fogják. És reméljük azt is, hogy a 
gyerekek közül lesznek olyanok, akik hittel 
egyszer meg tudják ragadni az Úr Jézus 
megváltását. Így lesz ,,aratás” azokból az 
igemagvakból, amit egykor mi vihettünk be 
a HÜVIbe. 

Hogy én mit viszek magammal? A szolgá-
latban töltött hét év teljesen összefonódott az 
életemmel, hiszen ezalatt kaptam társat és 
gyermekeket, még egy magas presztí-
zsű ,,papírt”, és végül egy elég konkrét szak-
mai elhívást. Ezek látszanak ki belőlem 
messziről. A belső dolgaimmal pedig úgy 
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vagyok, hogy még mindig komoly gondom 
van az alázattal, és nagy kísértés számomra 
a gőgös felfuvalkodottság. De hiszem, hogy 
az Úr Jézus imádkozik értem, és adja az Ő 
Igéjét, hogy érthessem, és megélhessem pél-
dául ezt is: Mi pedig, miközben fedetlen 
arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr 

dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre 
formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről 
dicsőségre (2Kor 3,18). 

Kovácsné Rónai Kati 
* „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, 

azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevé-
ben, kelj fel, és járj!” 

Egy laikus megjegyzés a 
klérusról 

Egy kedves, régi szolgatársam a Presbiteri 
Szövetségből így bíztatott levelében: „…
sohase feledd református mivoltodat, amely 
a „zsinat – presbiteri elv”-re épül; nem te-
kintélyelvű, és így jelentős szerepe kell(ene), 
hogy legyen az úgynevezett laikus elemek-
nek…” 

Laikus… volt egy elképzelésem a szó je-
lentéséről, de kíváncsivá tett lelki testvérem 
levele, hogy kik is a laikusok? S rögtön felöt-
lött az ellenpárja is a klérus. Elszomorodva 
észleltem a világhálón böngészve, hogy a 
világi szóhasználat minden értelmező szó-
tárban és szövegkörnyezetben a laikust a 
„hozzá nem értő” jelentéssel rokonítja, illet-
ve a római katolikus szóhasználat a megke-
resztelt hívek összességét érti ezen – szem-
ben a felszentelt papsággal, azaz a klérussal.  

Ha a gyökerekig hatolunk, felismerjük a 
laikusban a laosz (=nép) görög szót. A laikus 
tehát egyszerűen az Isten népéhez tartózót 
jelenti. Ebből a népből az Úr különböző fela-
datokra hív el embereket: „Ő  „adott” néme-
lyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét 
másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és 
tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat 
végzésére, a Krisztus testének építésére.” (Ef 4,11
-12) Títusznak pedig így rendelkezik Pál 
apostol: „Azért hagytalak Krétán, hogy rendbe 
hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbi-
tereket állíts szolgálatba városonként.” (Tit 1,5) 

Van tehát Isten népe, az eklézsia, a zsidó-
ságból és a pogányságból kihívottak gyüle-
kezete, s ezen belül sokféle szolgálat. Mit 
jelent akkor a klérus? Kik tartoznak oda? A 

Magyar Katolikus Lexikon szerint a klérus 
„az egyházi rend szentségében részesült 
férfiak, diakónusok, papok, püspökök ösz-
szessége”. Abból vezetik le, hogy amikor 
Mátyást kiválasztották Júdás helyére, akkor 
sorsot vetettek, és a sorsvetés eszközét neve-
zi a görög szöveg klérosznak. (ApCsel 1,25) 
Nagy fantázia kell ennek alapján, hogy eljus-
sunk oda, hogy bizonyos elkülönült rend 
létezik Isten népén belül, akiket meg kell 
különböztetni a laikus hívektől. Nincs több-
ről szó itt, mint hogy a jeruzsálemi gyüleke-
zetnek volt egy vezető testülete – mondhat-
nánk presbitériuma – amelynek létszámát, 
igazodva a Mester által elhívott tanítványok 
számához, 12 főben kívánták továbbra is 
fenntartani. Azok közül, aki Jézus Krisztus 
tágabb tanítványi köréhez tartoztak, sorsve-
téssel választották ki Mátyást.  

Ebben az időben még el sem különült a 
lelkipásztor a presbitertől, s papi rendről az 
Újszövetségben szó sem esik… azaz esik, de 
más formában: „Ti azonban választott nemzet-
ség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten 
tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tet-
teit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos vilá-
gosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő 
népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, 
akik számára nem volt irgalom, most pedig irga-
lomra találtatok”. (1Pt 2,9-10)  

Isten népe és a királyi papság ugyanarra a 
választott nemzetségre vonatkozik! Nincse-
nek laikusok, és nincs klérus, csak Istennek 
irgalomra talált népe, akit arra hívott el 
(egytől-egyig), hogy hirdesse a Szenthárom-
ság Isten nagy tetteit. Közös feladatuk, hogy 
őrködjenek azon, hogy Isten népe a megvál-
tás örömhírét hirdesse, és ne más evangéliu-
mot.  Viczián Miklós 
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Hírek a Hűvösvölgyi 
Gyermekotthonból  

Átalakulóban van szolgálatunk a 
gyermekotthonos gyerekek között. A fia-

tal anyákkal foglalkozó anyaotthon közel 
áll a megszűnéshez. Ezzel párhuzamo-
san az ott szolgáló test-

véreinket is új felada-
tokra hívta el az Úr: 
Felföldi Julcsi, Major 

Bea és Némethi Ágnes 
élethelyzetében is válto-
zások történtek, és így a 

szolgálattól hosszú évek 
után elköszöntek.  

A többi gyermekcsoportból sokan 
elkerültek más otthonba, vagy nevelő-
szülőkhöz; csoportokat vontak össze, és 

a nevelők is folyton cserélődnek. Nagyon 
nagy hiány a gyerekek életében az állan-
dóság, a rend és a kiszámíthatóság. Új-

donság, hogy biztonsági őrök is dolgoz-
nak az otthonban. Hála Istennek, hogy 
jól beszélnek a gyerekek nyelvén, ugya-

nakkor a gyerekek tisztelik is őket, és 
így képesek rendet tartani.  

Egyikőjük nyitott és érdeklődő az 

evangélium iránt is, imádkozunk érte, 
hogy megismerje Isten kegyelmét. Mi 

továbbra is járunk szerdánként, de kü-
lön csoportok helyett a Kuckó nevű kö-
zös helyiségben együtt várjuk, hívogat-

juk a gyerekeket. A karácsonyi alkalom 
ezúttal közös volt valamennyi ott dolgo-

zónak, önkénteseknek, és 

a gyerekeknek. Mindenki 
készült valamivel: énekkel, 
mesével, ajándékkal.  

Hálásak vagyunk, hogy a 

gyerekek még mindig na-
gyon szeretnek énekelni, a 
karácsonyi témájú dalokat 

pedig már ősz óta szüntelen, megunha-
tatlanul kérték, hogy énekeljük. A közös 
éneklés után Kovács Pisti, mint postás 

kézbesített egy levelet, amelynek fő üze-
net ez volt: 

„Szeretteim, ha így szeretett minket 
az Isten, nekünk is szeretnünk kell egy-

mást” (1Jn 4,11) 

Fekete János  
és felesége Anna 
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Bizony, az Úr 
ajándéka a gyermek 

A 127. zsoltárnak ez az Igéje (3. vers) 
jutott eszembe, amikor az óvodákban 

folyó hitoktatásról szeretnék írni. Mert a 
gyermekeket, mint ajándékot, nemcsak a 
szülők kapták, a családok, ahova Isten 

elhelyezte őket, hanem én is, aki hetente 
találkozhatok velük. Három intézmény-
ben kaptunk lehetőséget, hogy foglalkoz-

hatok gyerekekkel: a Gesztenyéskert, a 
Mesevár, és a Zugligeti óvodában. 
A többi óvoda elutasító volt, a fenti 

helyeken azonban a szülők kezde-
ményezték, és kérték az óvoda ve-
zetésétől a református hitoktatást. 

Nagyon sok örömem és nagyon sok 
harcom van ezen a területen. Saj-
nos annyi minden külön foglalko-

zást szerveznek a kicsinyeknek, 
hogy az Úr dolgaira már nincs ide-
jük, vagy nem érdekli őket. Akik 

jönnek, azok viszont nagyon ara-
nyosak, nagyon lelkesek, az éneke-
ket nagyon szeretik, otthon is meg-

tanítják a családtagoknak. Minden 
órát imádsággal kezdünk, majd 
elénekeljük az „Itt van Isten köz-

tünk” és „A Biblia Isten szava” kezdetű 
énekeinket. Aztán éneklünk még sokat. 
A Bibliai történet folytatását alig várják, 

és szomorúak, hogy egy hétig kell várni 
arra. A történet után, színezés közben jó 
kérdéseik vannak, és nagyokat beszélge-

tünk. A szép munkájuk után mindig a 
történethez kapcsolódó matricát kapnak 
a füzetükbe. Többször megtörtént, hogy 

egy-egy gyermek nem volt aznap óvodá-
ban, mert pl. betegsége után még nem 
hozták, de kérte a szüleit, hogy hittan-

órára hozzák be. Ha valakinek kisebb 
testvére jár már hozzám, a nagyobb, is-
kolás testvér is bejön a szülővel, hogy 

találkozzon velem, és beszélhessünk. 
Köszönöm az imádságokat, és kérem, 
hogy a testvérek továbbra is hordozzák 

imádságban az óvodai magvetést.  

Horváth Gézáné, Gyöngyi 
óvodai hitoktató 

Csépe Andrea levele a 
pasaréti olvasóknak 

Előző levelemben arról adtam hírt, 
hogy a nyugati hegyekben, a gyülekezeti 

írásolvasás-tanítás első osztálya szep-
temberben befejezte a tanulást. Azóta 
úgy érzékelem Isten vezetését, hogy a 

folytatással kapcsolatban várakozásra 
int. Egyrészt, jelenleg nincsenek tanítók 
(vagy akár csak jelöltek), akik vállalnák 

a hosszú hónapokra való elköteleződést. 
Másrészt, hama-
rosan hivatalos 

formában kezdi 
el néhány helyi 
szervezet a nyu-

gati hegyvidéken 
beszélt m. nyelv-
járáson a mun-

kát: a környék-
beli dialektusok 
felmérését, az 

írásmód tovább-
f e j l e s z t é s é t , 
nyelvdokumentá-

ciót stb. Terveik-
nek egy későbbi 
s z a k a s z á b a n 

anyanyelvre épülő írásolvasás-tanítás is 
szerepel. Mindez igen örvendetes hír. 
Most arra várok, hogy ezek a tervek pon-

tosabban körvonalazódjanak és meglás-
sam, mi lenne az új felállásban a megbí-
zatásom. Addig is dolgozhatok a szósze-

deten, amely egyetemi kutatásom témá-
ja. (Talán emlékeztek rá, hogy kutatói 
vízummal tartózkodom ebben az ország-

ban.) A szószedet két m. nyelvjárás do-
kumentálását is szolgálja. 

A m. embereknek mindig is nehéz 
körülmények között kellett megküzdeni-

ük a megélhetésért, a túlélésért. Az 
utóbbi időkig nem volt jellemző, hogy 
valakinek fölöslege lett volna. Ez a nyel-

vükben is megmutatkozik, amelyben 
nem szerepel az a szó, hogy ’gazdag’. A 
gazdagság, azaz a jólét fogalmát az ’olco’ 

kifejezéssel jelölik. Ez olyan személyre 
utal, akinek van ’elég’: elegendő élelme, 
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ruházata stb. Milyen mély igazság rejlik 
ebben! Hiszen valóban az az igazán gaz-

dag, aki megelégedett. Ahogyan az Ige is 
mondja: „nagy nyereség az istenfélelem 
megelégedéssel” (1Tim 6,6). Ilyen gaz-

dagsággal megáldott új évet kívánok 
mindannyiunknak:  

Andrea  
 

Greizer család 
hamarosan csomagol 

Február 28-án indulunk vissza Vanu-

atura – előreláthatólag 2-3 évre. Gyak-
ran teszik fel nekünk azt a kérdést, hogy 
a gyerekek mit gondolnak erről, és vajon 

hogyan fogják ott magukat érezni. Ami-
kor 2015-ben kiindultunk Vanuatura, 
még csak alig több mint 1 évesek voltak, 

most viszont már 5 évesek! Éppen ezért 
kérnénk a gyülekezet imádságát, hogy az 
Úr pótolja majd ki az itthoni körülmé-

nyek és megszeretett óvodai barátaik 

hiányát. 

Az indulásig azonban még a jövőbeli 
iskolai tankötelezettségüknek is utána 

kell járnunk, és persze jó néhány más 
teendő is vár ránk. Éppen ezért február-
ban már csak egyetlen beszámolót tar-

tunk. 

Nagyon hálásak vagyunk Istennek az 
itthon töltött hosszú időért (tavaly júni-
us óta vagyunk itthon), de azért is, hogy 

lehetővé tette, hogy visszamehessünk. 
Nem csupán a fizikai körülményeket 
biztosította, hanem szívünket is Ő tette 

késszé, hogy ismét útra keljünk. Az Övé 
a dicsőség. 

Ha valaki fel szeretne iratkozni a hír-
l e v e l ü n k r e ,  a z t  k é r j ü k  a 

zsofia_greizer@wycliffe.hu vagy a 
miklos_greizer@wycliffe.hu email címen 
jelezze. Köszönjük a sok-sok kedves itt-

honi bátorítást, imádságot, és ha az Úr 
is engedi, a következő híreinket már is-
mét Vanuaturól írjuk majd. 

William MacDonald 

Az elfelejtett isteni 
parancs: Legyetek 
szentek 

Ez a könyv harsonaszó va-
lamennyi keresztyén felhívá-
sára, hogy kövessék Mesterük 
parancsát, és legyenek szen-
tek. A szent élet megelevenítő 
igazsága a keresztyének szá-
mára sosem volt lényegesebb, 
mint napjaink világában, ahol 
a szentséget mellőzik és ide-
jétmúltnak tekintik. A Krisztushoz való ha-
sonlóság létrehozza a szentséget, és William 
MacDonald ennek fontosságát hangsúlyoz-

za, miközben áttekinti a ke-
resztyén élet sok területét.  

William MacDonald nagy 
tiszteletnek örvendett az 
Egyesült Államokban mint 
szerző és mint előadó egya-
ránt. Erőteljesen, ugyanakkor 
könnyen érthető módon mu-
tatja be a bibliai igazságokat. 
Sokfelé utazva, széles körben 
tanította Isten igéjét. 

Ez a mű ösztönző és feltáró 
olvasmányt nyújt azoknak a 
számára, akik komolyan en-

gedelmeskedni akarnak az elfelejtett isteni 
parancsnak: LEGYETEK SZENTEK! 

Az irat- és hangmisszióból ajánljuk 
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Köszönjük 

 Az egész elmúlt év áldá-
sait – de nehézségeit is, 

 a gyermekek közt folyó 
misszió lehetőségét,  

 az elmúlt évben házassá-
got kötött párokat, és a 
megszületett gyermeke-
ket. 

Kérjük 

 Isten oltalmát a Vanuatu-
ra visszatérő Greizer csa-
ládra, 

 hogy a konfirmációra ké-
szülő fiatalok hitbeli dön-
tésre jussanak,  

 a nyári csendesnapok elő-
készületeihez az Úr veze-
tését. 

Istentisztelet vasárnap 800 és 1000, csüt. 1800 óra 
jeltolmácsolás: vasárnap 1000 

Evangélizáció a hónap utolsó előtti vasárnapján 1800 

Úrvacsora a hónap utolsó vasárnapján 

Bibliaórák női: kedd 1000 és 1800; férfi: kedd 1800;  
családos: 3 csop. váltakozva – szo. 1700;  
házaspáros: 3 csoportban kéthetente szerda 
1730, 1800, 1900  ifjúsági órák: vas 1700, pé 1800 
fiatal felnőtt: vas 1700, kedd 1830, sze, pé 
1800   kéthetente sze 1830, kéthetente szo 1700 

özvegyek: minden hónap 2. péntek 1800 

Imaközösség vasárnap 730 és 930  csütörtök 1700  

Kóruspróba csütörtök 1900 - 2100  

Gyermek  
alkalmak 

Gyermekistentisztelet: vasárnap 800 és 1000 
Gyülekezeti hittanórák: csütörtök 1630 

Gyermekmegőrzés a vasárnapi és ünnepi istentiszt.  alatt 

Kútvölgyi úti 
idősek otthona 

istentisztelet: vasárnap 1530;  
bibliaóra: csütörtök 1530 

Á. Sz. Erzsébet 
idősek otthona 

istentisztelet: hónap első vasárnapján 1530  
bibliaóra: hónap harmadik csütörtökén 1030 

MEGHÍVÓ 

Világ-egyetemi előadás  
A legközelebbi előadást március 1március 1-én 18:00 órai kezdettel tartjuk 

Koczó József történész: 
A helvét hitvallás Palócföldön 

„Koczó József témáját nagyobb vallástörténeti összefüggésekbe ágyazva vizsgálja, fejti 
ki. Miközben felvillantja az országos vallástörténeti mozgalmak lecsapódásait az adott 
régióban, kellő érzékkel és nagy körültekintéssel tárgyalja, mutatja be az egyes eklézsiák 
mindennapjait, sikereit és problémáit. Ír a gyülekezeti életről, a lelkészek egyéb tevékeny-
ségéről, a templomok sorsáról, állapotáról. A szerző mintegy negyedszázada foglalkozik a 
Börzsöny-vidék, Alsó-Ipoly mente vallás- és egyháztörténetével, így a környék középkori 
keresztény egyházaival, Árpád-kori templomos helyeivel, de protestáns felekezeteinek 
emlékeivel, múltjával is.” (Részlet az előadó azonos című könyvének méltatásából. A 
könyv az előadást követően megvásárolható lesz.) 


