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Az irat- és hangmisszióból ajánljuk
Alföldy-Boruss Dezső

Reformáció
valójában

Ismét hirdetjük a kötetet,
amelynek szerzője Alföldy
-Boruss Dezső ny. református lelkipásztor, vallástanár és bibliaiskolai oktató, s amelyből további
példányokat szereztünk be – tekintettel a
szerző április 5-én, a Világ-egyetemi előadások sorozatban elhangzott előadására. (A
kötet 4. fejezete foglalkozik az úrvacsoratannal.) A kötet előszavában így olvasunk
róla: "a kedves olvasóközönség kezébe olyan
mű kerül, amely Krisztus gyülekezetének
kíván szolgálni, amely legyen elnéző és
megértő a hibákat illetően, és a hiányosságok ellenére is fogadja lelki gyümölcsként a
leírtakat, amelyeknek egy célja van:
'dicsőségének magasztalására legyünk, mint
akik előre reménykedtünk Krisztusban' (Ef
1,12)".

Koczó József történész

A helvét hitvallás
Palócföldön
„Koczó József témáját nagyobb vallástörténeti öszszefüggésekbe
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 tevékenységéről, a templomok sorsáról, állapotáról. A szerző mintegy negyedszázada foglalkozik a Börzsöny-vidék, AlsóIpoly mente vallás- és egyháztörténetével,
így a környék középkori keresztény egyházaival, Árpád-kori templomos helyeivel, de
protestáns felekezeteinek emlékeivel, múltjával is.” A szerző március 1-én a Világegyetemi előadások sorozat keretében ismertette kutatásait.

Idén is: gyülekezeti családi
nap az arborétumban
Szeretettel várjuk a gyülekezet minden tagját!

Május 25-én
szombaton

Tudnivalók a 22. oldalon!
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A feltámadott Úr kérdése
Jézus így szólt hozzá: „Asszony, miért sírsz? feltámadt.
Kit keresel?” (Jn 20,15)
Jézus ugyanezt a kérdést intézi hozzád is,
Jézus ezt a mondatot feltámadása után mint amit Máriához: „Miért sírsz?” Talán
intézte Máriához. Hangozzon most az ünne- ugyanolyan gondolkodó ember vagy, mint
Mária és a következőket kérdezed: „Ez egy
pekben felénk is ez a két kérdés.
buta kérdés! Uram, nem látod mit tettek?
Miért sírsz?
Sírok, mert…” – Az Úr pedig óvatosan csak
Mária mélyen csalódott volt a keresztre
ennyit mond: „Várj egy percet, a sír üres,
feszítés miatt, de ennek ellenére is elment a
mert feltámadtam. Most miért sírsz?”
sírhoz, hogy Jézus testét bebalzsamozza
Jézus ezután a második kérdéssel önmagá(lásd: Mk 16,1-2). Közben azon gondolkodott
ra
irányítja a figyelmünket. „Kit keresel a
magában, vajon ki fogja elhengeríteni a kösírban?
Engem? De hiszen én itt vagyok!
vet.
Feltámadtam!” Ezzel pedig azt akarja megMária gondolkodása tipikusan emberi, és
mutatni Jézus, hogy az egyedüli örömünk
valljuk be, ez ránk is olyan gyakran jellemegyedül az Ő feltámadásában van. Bármiző. Sokszor „csalódunk” Istenben, mert nem
lyen helyzetben is legyünk, bármilyen eseúgy alakul az életünk, ahogyan mi azt elképmények is vesznek körbe, ha Jézus Krisztuszeljük. Úgy tűnik, hogy az Úr nem tartja be
ra fókuszálunk, a nehézségek más megviláaz ígéreteit. Rá kell jönnünk azonban, hogy
gításba kerülnek.
valójában rossz kérdéseket teszünk fel, és
A második világháború végén egy konolyan feladatokra koncentrálunk, amelyek
valójában teljesen feleslegesek (a kő elhenge- centrációs táborba egy titkos levél érkezett a
rítése, és a test bebalzsamozása értelmetlen, hadifoglyokhoz. Az állt benne, hogy a szövetségesek megnyerték a háborút, és hamahiszen Jézus feltámadt).
rosan fel fogják szabadítani őket. A börtönÉrthetően
megrázó,
amikor
egy
ben azonban a körülmények semmit sem
szerettünket elveszítjük. Sok esetben az éleváltoztak: az őrök ugyanúgy nem adtak enni
tünk végéig érezzük annak az embernek a
a foglyoknak, és ugyanúgy kemény munkáhiányát. Az egyáltalán nem gond, ha egy
ra fogták őket. Viszont egy valami megváltoilyen veszteség során sírunk. A Biblia bátozott: a kétségből reménység lett. A rabok
rítja is a keresztyéneket, hogy bár szomorkotudták, hogy fel fognak szabadulni, mert
dunk egy ilyen helyzetben, de mégsem úgy
már megnyerték a háborút.
szomorkodunk, mint „akiknek nincs reményBármi is legyen a nehézséged, szomorúsáségük” (1Thessz 4,13).
god vagy bármilyen próba
Az, hogy Jézus feltámadt,
alatt is legyél, mégis reményés eljön majd, hogy újra
nyel teli lehet az életed, mert
velünk legyen, valójában
Jézus győzedelmeskedett a
hatalmas örömet kellene,
halál felett. A feltámadt Jézus
hogy indítson bennünk.
Krisztus pedig ugyanezeket
Bármi is legyen a bánatunk
a kérdéseket teszi fel nekünk
vagy bármilyen nehézségis, mint amiket Máriának:
ben is legyünk, mindezeket
„Miért sírsz? Kit keresel?”
azon a tényen keresztül kell
Czakó Zoltán
vizsgálnunk, hogy Jézus
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HÚSVÉT és rokon fogalmai
„Elközelge húsvét, és felméne Jézus Jeruzsálembe, a templomba…” zengenek Kodály
remekművének, a Jézus és a kufárok című kórusának nyitó ütemei. Azután következik a
Jézustól szokatlan indulatossággal végrehajtott cselekvéssor: a templom megtisztítása, „…
mert közel vala a zsidók húsvétja…” (Jn 2, 13-16) Nekünk ez a legnagyobb ünnepünk , -és Jézusnak? A templom megtisztítása az árusoktól nem volt egy kissé „ünneprontó” tett?
Mert hát a zsidóknak is nagy ünnepük, ha nem a legnagyobb volt a „zsidó húsvét”.
Röviden járjuk körül a húsvét terminológiáját. A húsvét szó szerb-horvát vagy szlovén
mintára alkotott tükörszó (azaz idegen szónak szó szerinti lefordításával alkotott összetett
szó) a XIV. századból (A magyar nyelv történeti-etymológiai szótára, „a TESZ”, Akadémiai
Kiadó, 1967). Eredetileg a húsvétel megrövidüléséből keletkezett, ami a nagyböjt utáni
húsevésre utal. Helyesen hosszú ú-val írjuk a húsvétot, de kiejtésében a rövid u sem hibás,
sőt a Károli-biblia mintegy 20 igehelyén (a legkiemelkedőbbek: 2Móz 34,25, 2Krón 35,8,
2Krón 35,9, Mt 26,2, Jn 2,13, Jn 6,4, Jn 13,1 stb.) nem egyszer a kiejtést követően rövid u-val
is előfordul .
1.) A zsidóság egyik legnagyobb ünnepe a pászkaünnep/páskaünep, másképpen a
páska vagy a kovásztalan kenyerek ünnepe (2Krón 8,13), összefoglaló néven a zsidó húsvét. A sinai-hegyi törvény adása előtt rendeltetett, hogy az Egyiptomból való kivonulásról,
szabadulásról ünnepélyesen megemlékezzenek. Niszán hó 14-én kezdődött, és egy hétig
tartott (3Móz 23, 5-8). Minden izraelita férfinak részt kellett vennie rajta (5Móz 16,16). A
páska a zsidóknál húsvétkor kenyér helyett sütött vékony, kovásztalan tészta (nálunk
macesz néven ismert ). A hétnapos ünnep előestéjén hibátlan bárányt ( páskabárány) öltek,
amelyet a csont megtörése nélkül sütöttek meg, és kovásztalan kenyeret és keserű salátát
fogyasztottak hozzá. A húsvéti bárány vagy páskabárány elrendelése: 2Móz 12. Pészach
héberül: az elkerülés, a megkímélés ünnepe, „Mert általmegyek Egyiptom földén
(mellesleg: innen az angol Bibliában a passover elnevezése a zsidó húsvétnak) ezen az
éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földén…én, az Úr. És a vér (a bárány
vére) jelül lesz néktek a házakon, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek, és nem lesz
rajtatok a csapás (vagyis a 10. csapás) veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földét.” (2Móz 12, 12-13)
2.) A keresztyénség legnagyobb ünnepe: emlékezés Jézus Krisztus megváltó kereszthalálára és feltámadására. Napját a niceai zsinat (325) a tavaszi napéjegyenlőséggel (március
21.) egybeeső vagy azt követő holdtölte utáni első vasárnapban határozta meg. Így húsvét
ünnepe március 22. és április 25. közé esik. Jeles napjai a nagyhétnek: virágvasárnap, nagypéntek, húsvétvasárnap, húsvéthétfő, ill. húsvét másnapja. A katolikus egyházban húsvéthoz kötődően nagyon fontos fogalom a nagyböjt, amely a húsvét előtti 40 napos előkészület időszaka, Krisztus szenvedéseire való emlékezés kezdete. Ennek minden péntekén kerülni kell a húsféléket. A böjt a protestáns egyházak gyakorlatából kikopott, annak inkább
belső lelki értelemben vett gyakorlatát jelenti, lényege az emlékezés a Megfeszített Úrra, a
kereszt titokzatos világának lélekben történő befogadása. Ám nagypénteket református
népünk is megtartotta szigorú böjti napnak. Ezen a napon még mindig sok helyen tartózkodnak a hústól.
Jézus az ünneplés helyett dorgált, korbácsot ragadott, s kiűzte a templomból azt, ami és
aki nem volt odavaló. Mert így ez nem ünnep. Joggal tehetné fel a kérdést: mit műveltetek

2019. Húsvét

AKTUÁLIS – CSALÁDI HÍREK

ti akkor a templomban s a templommal,
az „én Atyám házával”? – S mi csendben azt is megkérdezhetjük:
vajon
Jézus eljönne-e ünnepelni a mi templomunkba, meg átvitt
értelemben a mi
egyéni „templomunkba”, a magunk testi-lelki mivoltára gondolva? Az, hogy van mit „kiűzni” Jézusnak
életünk mindennapjaiból, kétségtelenül igaz. Mégis,
abban van a mi legfőbb reménységünk, hogy Jézus
közbenjár értünk az Atyánál, hogy méltatlanul bár, de
ünnepelhessünk, és igazi húsvétunk lehessen.
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Állami kitüntetésben
részesült Magay
Tamás testvérünk
Az emberi erőforrások minisztere a március 15-i nemzeti ünnep
alkalmából, március 12-én adta át
a Magyar Érdemrendeket, illetve
az állami művészeti díjakat.

Kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Prof. Dr. Magay
Tamás lexikográfus, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalMagay Tamás mazott egyetemi tanára, aki az
angol–magyar kétnyelvű lexikogEltemettük
ráfia művelője, több mint 50 szóDr Rusvai Miklósné
tár írója és szerkesztője, továbbá a
2019. február 2. és március
Marton Lajosné
Károli Gáspár Református Egye31. (lapzárta) között a
tem Angol Tanszékének iskolatePapp-Váry Zsolt
következőkről
remtő alapítója, a magyar és keDr Széplaki Sándorné
számolhatunk be:
resztyén értékek rendíthetetlen
Villám János
képviselője. Lexikográfusi pályája
Szabó Gábor
során több mint 50 szótárt szerJaczkovits Ferenc
kesztett, amelyeknek terjedelme
meghaladja a 30 000 oldalt.
Tatay Józsefné
Hajdú Istvánné
Az Anglisztika Intézet, a tavaly
fennállása
25. évfordulóját ünnepSzabó Mihályné
lő
Bölcsészetés TársadalomtudoMárkus Tibor
Megkereszteltük:
mányi Kar második legnagyobb,
Lengyel Gyuláné
és egyben egyik legeredményeKersner Róza
Veres Lajos
sebb intézete, amelyben nagy
Zámbó Lili
Répánszky Miklós
szerepe van Magay Tamás alapítói és korábbi tanszékvezetői
Zámbó Zoé
testvéreinket.
munkásságának.
Papp Péter Zoltán
Imádkozzunk
Gyülekezetünkben több ciklua gyászolókért!
Petrov Marcell Walter
son át presbiterként szolgált, és
jelenleg is hírlevelünknek, az ÁlTari Máté
dás,
békesség!-nek
olvasóTari Botond
szerkesztője.
Tari Bence
Sok szeretettel gratulálunk a
gyermeket.
kitüntetéshez!

Családi hírek

Imádkozzunk értük!

Viczián Miklós
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A Misziós Bizottság
tanácskozásáról

foglaltak.

Kéthavonta ül össze egy szombat délelőttön a gyülekezet Missziós Bizottsága –
közhasznú nevén a MiszBiz – ahol képviselteti magát minden bibliakör és minden szolgálati ág a gyermekvigyázóktól a legidősebb
családi körig, az iratmissziótól a nógrádi
misszióig. Az alkalom egy igei üzenettel
szokott kezdődni, majd imaközösségben
visszük az Úr elé a gyülekezet életével kapcsolatos hálaadásunkat és kéréseinket. Az
együttlét jeles eseménye az ezután következő szünet, de nem a kávé és pogácsa áll
ilyenkor az érdeklődés középpontjában,
hanem ekkor lehet találkozni az egyes szolgálati ágak vezetőivel, és egyeztetni programokat, beszélgetni közösségi és személyes
kérdéseinkről. Ezután egy aktuális kérdést
tárgyaló előadást szoktunk meghallgatni, és
közösen megbeszélni, s végül egyeztetjük az
elkövetkező időszak programjait.

5 alkalomból álló VISZ (Vasárnapi Iskolai

Továbbra is kérjük a csoportokat, hogy
este az ajtókat az alkalmak végén csukják be,
és a lámpát oltsák el maguk után.
Szövetség) képzés volt a gyülekezetben,
amelyen tizenketten vettek részt.

A gyerekotthonos fiatalok közötti szolgálat* vezetését Fekete János vette át. A szolgálat megváltozik a kormány intézkedései
miatt, ugyanis igyekeznek minél többeket
nevelőszülőknél elhelyezni, és felszámolni a
nagy létszámú otthonokat, és helyettük 9
főseket akarnak létrehozni. Az még bizonytalan, hogy ez mennyiben érinti szolgálatunkat. (2019. februári számunk Misszió rovatában számoltunk be működésükről)

A nógrádi misszióban sok minden rende-

ződött, néhány dolog pedig még (mint pl. az
istentiszteleteknek otthont adó volt kocsma
fűtése) megoldásra vár. Szolgálókra van
szükség a misszióban, mivel nagyon kevesen vannak, akik a gyerekekkel foglalkozEz alkalommal a kezdő áhítatot Czakó nak.
Zoltán tartotta a Tit 2,6-7 alapján, majd 3 Az Istentiszteletek online közvetítéséhez
rövid előadást hallhattunk a másik három minden készen áll, működőképes a rendlelkipásztorunktól az ApCsel 20,28 alapján: szer, húsvét vasárnap lesz az első élő adás,
amely a www.refpasaret.hu lapról érhető el.
A videók 1 hétig lesznek fenn a neten, hogy
az időeltolódás miatt a Föld bármely országából mások is megnézhessék. Az igehirdeVégezetül néhány közérdekű információ tések hangfelvétele és írott változata továbbra is elérhetőek lesznek a honlapon.
hangzott el:
Az előre tervezett neszmélyi felújítások Április 13-14-én tartjuk a konfirmációt
miatt júniusban nem lesz 3 napos MiszBiz gyülekezetünkben. 13-án délután 18:00-kor a
hétvége, viszont június 15-én egy egész na- vizsgára kerül sor, majd 14-én a 10 órakor
pos csendesnapot tartunk, amire minden kezdődő istentisztelet keretében teszik le a
fogadalmat a a konfirmandusok.
MiszBiz tagot várunk.
Viseljetek gondot magatokra, Horváth
Géza, Viseljetek gondot a nyájra Földvári
Tibor és Viseljetek gondot a szolgálatra
Szepesy László tolmácsolásában.

A házasköröket ezúton is kérjük, hogy Április. 26-28. összifi hétvége Cegléden
adjanak bibliai nevet maguknak, hogy ne a (még lehet jelentkezni).
vezetőjükről kapják nevüket. 4 házaskör már Május 6-tól az asszonykör Kismaroson
választott nevet, így az Emmaus, a Betle- tart csendeshetet.
hem, a Dániel és a Noé bárkája nevek már
Május 12-14. között Horváth Géza nagy-
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tiszteletű úr Hajdúböszörményben evangeli- Csaba képviselte. Előadásában a nagyböjtihúsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva megszózál.
lalt J. S. Bach egyik korálfeldolgozása a 68.
Május. 19. 18 óra Cantate vasárnap.
zsoltár dallamára, illetve a Máté passió
Május 25. családi nap a Budakeszi Arboré- zárókórusa C. Widor orgonaátiratában.
tumban.
A gyülekezet lelkésze, Zila Péter köszönMájus 31.- június 2 közt a Dániel házaskör tőjében elmondta, hogy a 2018-ban felújított
hétvégéje.
orgona az Úr dicsőségét szolgálja, mert az
orgonaszó figyelmünket Istenre irányítja,
Június 15. MiszBiz csendesnap
lelkünket Őhozzá emeli, így a mindenkori
istentisztelet szerves része. Ezután Kocsis
Máté, a kerület országgyűlési képviselője
köszöntötte a hallgatóságot, hangsúlyozva
az összefogás és a segítségadás fontosságát,
Március 24-én a Bach Mindenkinek Fesztimajd Dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Reforvál keretében a Nagyvárad téri templom
mátus Egyetem rektora tartott rövid áhítatot.
adott helyet annak a jótékonysági koncertAz alkalmat a gyülekezet lelkésze zárta,
nek, melynek bevételét az előadóművészek a
megköszönve,
hogy ez az emelkedett hanguRáday Kollégiumban keletkezett tűzeset
latú alkalom istentisztelet keretében jött létkárosultjainak javára ajánlották fel.
re, s további zenés áhítatok tartására felajánA hangversenyen a Dunamelléki Reformálotta a Nagyvárad téri gyülekezet felújított
tus Kántorképző három tanára orgonált –
orgonáját.
gyülekezetünket állandó orgonistánk, Tasi
Kósa Eszter

Jótékonysági koncert a tűzeset
károsultjainak javára
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adók megfogalmazták: a házasságok veszélyben vannak, ennek egyik legfontosabb
forrása az intimitás hiánya, sérültsége.
Elmondták, hogy korunk társadalmából
hiányzik a bensőségesség. „Hiszem, hogy
erre egyénileg is szükségünk van. Nagyon
keveset beszélünk és tanítunk az intimitásTalán sokunknak ismerős a „Házasság ról, a keresztények is bizonytalanok ebben a
Hete” elnevezés, mely olyan alkalmakat, témában. Isten intimitásra teremtett bennünket, amit vele és az általa teremtett házasságprogramokat
ban tudunk megélni.”
fog össze amelyek a házassággal kapcsolaAz idei házasság hete jelmondata: randevú
tosak. Különösen lényeges ez mostanában,
egy
életen át. „Az egymással töltött minőséamikor egyre gyakrabban kérdőjelezik meg
gi
idő,
az egymásra figyelés, a romantika
a házasság intézményének fontosságát, és
sokszor már értelmét is. Ezért választottuk a valóban segítik kapcsolatunkat. Ha nem kell
Házasság Hete alatt és ahhoz csatlakozóan a szégyellni érzéseimet, kitárulkozhatok, ez az
2019. február 16.-án gyülekezetünkben meg- intimitás irányába hat, a titkolózás pedig
szervezésre kerülő csendesnap vezérfonalá- gátolja a bizalom, meghittség kiépülését.”
Mit jelent mezítelennek lenni, és közben
nak a következő címet:
nem szégyellni magunkat? – tette fel a kér„Intimitás a házasságban”.
dést Selmeczi László. „A házasságon belüli
A csendesnap kezdetén a Pasaréti Palló intimitás három fontos elemből áll: szeretet
Imre Énekkar tagjai énekeltek, megteremtve és bizalom, egymás figyelmes meghallgatálelki figyelmünket. A kezdő áhítat - melyet sa, válaszadás és biztatás.
Horváth Géza gyülekezetünk vezető lelkéAz előadók felhívták a figyelmet az intimisze tartott - üzenete a János 7, 37-38 alapján tást ápoló tevékenységekre és hozzáállásokaz volt, hogy a házasságnak is szüksége van ra. „Merjünk őszinték lenni önmagunkkal, a
„éves szervizre”, karbantartásra, gondozás- társunkkal, ne a hibákat keressük, és lássuk
ra, hogy erőt kapjunk a jövőre nézve is. Va- meg mindenkor. Az őszinte, meghitt együttlamint szüksége van „éves kivizsgálásra”, létből fakadó pillanatok által hús-vér emberhogy hogyan áll a házasságunk az Úr előtt, nek láthatjuk egymást, akiket Isten teremtett
és szükségünk van „éves leltárra” is, hogy testi, lelki, szellemi lénynek. Keressük a vanem veszett-e el menetközben kapcsolatunk- lódi kapcsolódásokat, a minőségi időt, tudaból a szeretet, megbocsátás, megértés, figye- tosan ápoljuk házasságunkat mindennap,
lem.
ehhez nem feltétlenül szükséges sok idő.

Intimitás a házasságban

Az áhítatot követően a nap címével megegyezően Selmeczi László és Otília, a Bibliai
Házassággondozó Szolgálat munkatársai
tartottak előadást.

Intimitásra teremttettünk, szeretetteljes Isten
által, aki kapcsolódni szeretne hozzánk –
őszintén, nyíltan, meghitten, bizalomteljesen.”

Hiánypótló alkalom volt arról, amely minden második embernek problémát okoz.
Tökéletes, szégyen nélküli kapcsolat, amelyben őszintén az lehetek, aki valójában vagyok. Istentől jött bensőségesség, amely szemérmességet feltételez férfi és nő között – az
intimitás eredeti jelentése. Ahogy ezt az elő-

Délután Enreiter Ádám és Gyöngyi bizonyságtételét hallottuk. Őszinte és világos
útmutatás volt ez nem csak házasoknak.
„Megismerkedésük” Istennel, majd egymással, illetve összeházasodásuk története sokaknak jelenthet segítséget a társra való várakozásban és a helyes út felismerésében.
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Ádám és Gyöngyi a házasságban, családban megélt szeretetről, örömről és egységről
is bizonyságot tettek. Viszont olyan életszakaszukról is nyíltan beszéltek, amikor csalódtak egymásban, de Isten (akiben nem
csalódtak) kivezette őket a nehézségekből.

sokról az úrvacsorával kapcsolatban. Az
előadó különös
részletességgel
szólt az euchaAz említett áhítat, előadás, és bizonyságté- risztia és az
tel meghallgatható a www.bhsz.hu honla- úrvacsora közti
eltérésekről a
pon.
bibliai hivatkoA gyülekezet mellett a szervezésben részt
zások számbavett a Bibliai Házassággondozó Szolgálat is.
vételével.
Az áldozatkész szolgálatokat ezúton is
Az előadásnak különös aktualitást ad a
hálásan köszönjük.
2020. szeptemberében esedékes, MagyarorA szervezők nevében: Nemeskéri Pál szágon megrendezésre kerülő Eucharisztikus kongresszus.

Világ-egyetemi
előadás

Koczó József
történész március 1-én tartott rendkívül
sok
értékes
adatot és térképet
tartalmazó előadásából megtudhattuk, hogy a
reformációt
követő évszázadban ez a
nagykiterjedésű terület –
melynek jelentős része Trianon óta Szlovákia
területére esik – egykor szinte teljesen reformált hitre tért, s csak elvétve lehetett itt római katolikus templomokat találni. Sajnos az
ellenreformáció jelentősen visszarendezte a
viszonyokat.
***
Az április 5-én Az úrvacsoráról – a szereztetéstől napjainkig címmel Alföldy-Boruss
Dezső előadását hallgattuk. Világos eligazítást kaptunk a Szentírás szerinti úrvacsora
értelmezésről, és a leggyakoribb tévtanítá-

A előadások hangfelvétele és illusztrációi
megtalálhatók a www.refpasaret.hu lapon
az Egyéb anyagok rovatban. A szerzőknek
az előadás alapját képező könyvei az iratmisszióban kaphatók. (Bővebben a Hirdetés
rovatunkban.)

Elindul az élő közvetítés
A presbitérium döntése alapján elkezdtük
megteremteni az élő, mászóval online közvetítés technikai feltételeit. Először is egy
kódolásra alkalmas teljesítményű számítógép került a stúdióba, egy OBS nevű szoftverrel, mely az eddig, a termekbe közvetített
TV-videójelet,
digitalizálva
küldi az interneten keresztül az
egyik
legnagyobb
videómegosztó
(youtube) szerverére. A www.refpasaret.hu
baloldali menüsorában található „Élőadás”
ikonra kattintva a böngészőnk átvált a videó
-megosztó megfelelő oldalára, és elindul a
közvetítés. A jelenlegi tervek szerint húsvétvasárnaptól, a vasárnapi 10 órás (ünnepeken
11 órás) Istentiszteletet közvetítjük, kezdettől a hirdetésekig. A közvetítés minősége
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még nem ideális, de ezt lehet elérni alacsony Reméljük a világ bármely pontján élő maköltséggel, ha a közvetítés beválik, akkor gyarok számára áldássá válik ez a technolólehet tovább fejleszteni. A közvetítés megva- gia által biztosított lehetőség.
lósulása Balogh Szabolcs, Koncz János és
Manno Sándor
Pósfai Gergely munkájának köszönhető.

Imre Lajos(1936-2019)

ahol szintén presbiter lett. Halála után itt is
búcsúztatták. Mint még 2013-ban a pomázi
református gyülekezeti újságnak nyilatkozta, viszonylag korán elvesztette feleségét,
gyerekei felnőttek, ő egyedül élt pomázi
házában, de igyekezett rendet tartani maga
körül és magában is. Amíg egészsége engedte,
szorgalmasan
látogatta a hozzá
hasonló vagy nálánál
sokkal
elesettebb öregeket,
akikkel beszélgetett
és együtt imádkozott.

2019. január 23-án elhunyt Imre Lajos,
gyülekezetünk hosszú ideig volt presbitere.
Régi, tekintélyes hódmezővásárhelyi református családból származott, amelynek a
tagjai között a város életében többen jelentős
szerepet játszottak
mint tanárok, lelkészek és orvosok. Ő
maga is ott nevelkedett, majd a budapesti Műegyetemre
került, ahol hídépítő
mérnöki oklevelet
szerzett. SzülővároMérnöki munkája
sában
konfirmált
mellett főleg mint
1953-ban, még ottgrafikus
művész
hon is, és Budapesttette ismertté nevét.
re kerülése után a
Fő tanítómestere a
Kálvin téren is beKolozsváron élő Gy.
kapcsolódott
az
Szabó Béla fametsző
ifjúsági bibliakörbe.
volt, de művészi
Már ott, egyetemista
látásmódot
Kós
korában
presbiter
Károlytól is sokat
lett.
Megnősülése
tanult. Művei sok
után, 1969-ben kölkiállításon szerepeltöztek
feleségével
tek, főleg reformágyülekezetünk terütus és erdélyi templetére. Még Joó Sánlomok,
épületek,
dor javasolta póttörténelmi esemépresbiternek,
de
nyek voltak metszemegválasztására
A Torockó téri templom harangja
teinek és grafikáimár Cseri Kálmán
(Joó Sándor: Megragadott a Krisztus, 1999. c.
nak témái. Pasarétszolgálati idejének a
könyvének címlapja, Imre Lajos munkája)
ről is számos képet
legelején, 1971 nokészített. Számunkvemberében került sor. 1974-ben presbiterré ra a legmaradandóbb emlékek azok a képek,
választották, ezt a tisztséget 1999-ig töltötte amelyek az 1988 és 2000 között megjelent
be nálunk. Még 1993-ban Pomázra költözött, Joó Sándor kötetek címlapját díszítik.
és onnan a szentendrei gyülekezetbe járt,
Viczián István
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„Régi idők ifije” – néhány gondolat
egy 30 éves ifi találkozóról
1988 tavaszán – tehát nemhogy a múlt
évszázadban, de a múlt évezredben - konfirmált az a csoport, amelyik később az Immánuel-ifi nevet választotta. A konfirmációs
istentisztelet alapigéje a Jelenések 2,10 volt:
„Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az
ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket,
hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz
tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az
élet koronáját” A fő üzenet az Jézus Krisztushoz való hűség lett. Az ifi névválasztása nem
volt véletlen; az Immánuel szó jelentése:
velünk az Isten. Ez az ószövetségi időkben
nagyon komoly próféciaként szólt az Isten
népének arról, hogy
lesz egy idő, amikor
Isten elküldi népéhez
Jézust, az egyszülött
Fiát. Nagy lehetőség ez
mindenkinek,
de
ahogy Földvári Tibor
tiszteletes úr kiemelte a
találkozón, a valódi
kérdés az, hogy most, sok év elteltével, vajon
mi az Istennel vagyunk-e még. A széles úton
mindnyájan elindultunk már a születésünk
pillanatában. Pasaréten, az Immánuel-ifiben
Isten gondoskodott arról, hogy mindannyian
tiszta, élő Igét és igemagyarázatot halljunk
hosszú éveken át. Lelkészeink – akkor Cseri
Kálmán és Varga Róbert látták el a lelkészi
feladatokat -, ifivezetőink, és a gyülekezet-
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ben szolgálók közül sokan hétről-hétre beálltak abba a szolgálatba, ami a magvetés munkája volt. Nem is „tért vissza üresen” az Ige;
sokaknak lett lelki szülőotthona ez az ifi. Itt
találták meg Istent, az Ő szeretetét, kegyelmét; újjászületett az életük. A találkozón
közel 40-en voltunk, nagy diskurzusok alakultak, s nyüzsgéssel „betöltöttük a templomot”. A személyes beszélgetésekből szépen
kirajzolódott, hogy 30 év alatt sokfelé kerültünk. Kaptunk hivatást, társat, új családot,
utódokat. A nagy örömök mellett fájdalmak,
veszteségek is értek minket, többen küzdöttek nehéz betegségekkel, törtek bele ígéretesen induló kapcsolatokba, temettek már
szülőket és gyermekeket. Egy dolog azonban nem változott: az Isten hűsége! Jómagam mérhetetlen gazdagságot kaptam ebben az ifiben és a gyülekezetben. Nagy élmény volt a találkozás,
de óriási dolog, ha nem
csak a régi szép emlékekbe, mulatságos eseményekbe tudunk kapaszkodni,
hanem
most is hálát adhatunk Istennek az Ő kimondhatatlan hűségéért, mert Ő mondja:
„Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek,
én hordozlak, én mentelek meg.” (Ézs 46,4)
Ezért hétköznapi félelmeink mellett is nézhetünk bátran a holnap elé.
Hölzel-Gerő Réka
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Minden a tartalomról
De nem minden olyan könnyen felfogható
szól, csak néha formába egy újoncnak. Amikor egy telített teremben
öntjük, hallható formá- minden második ember előrántja mobilját,
ba.
és 20 mobil billentyűje kattog hirtelen, majd
1. Már mikor új tagként 20 ember füléhez rántja azt; visszafogott
először beléptem a pró- hanggal, nyomatékosan és tömören 20 embaterembe, sokféle ka- ber igyekszik kommunikálni valakivel a
cagás
áradt
felém vonal túlvégén.
(mélyen gördülő vagy a magasból habos
Mi lehet ez? Titkos akciók összehangolávízesésként alászálló), és ellepte a széksoro- sa? Valami érdekes hír kiszivárogtatása? Egy
kat. Pezseg a jó kedv, mintha csak e pillanat- tözsdejelentés utáni megbízások tömkelege?
ra várna mindenki a hosszú munkanap után,
Nem!
hogy felszabadulhasson. Pedig csak precíz
Egyszer csak ez a 20 kéz a magasba illan,
szolgálatról van szó: ütemekben, hangneés hanghullámot ölt a terem és szól az
mekben és magasságban…
ének:„Az év elmúlt és jő egy új..“ élő adás2. Erről szólt a februári kórushétvége is.
ban közvetítve egy-egy beteg testvérhez.
Ha reggel szépen felsorakozunk a székek
Aztán február 10-én a Testvéreknek is
közt, a karnagyunk felé, már fordíthatunk is elénekeltük a vasárnapi istentiszteleteken.
hátat neki: hisz csak egy derékcsavarral ébDr. Soldati Kristina
redünk fel igazán, és bizonyosodhatunk
meg arról, hogy a mögöttünk állónál is hatásos az ébredés. Köszöntés, szóváltás. A
szomszédtól közben megtudjuk, hogy hogy
Március 31-én részt vettünk az egyházmealudt, és hányszor csuklott össze alatta a
gyei kórustalálkozón Pestszentlőrincen, ahol
pótágy.
10 református gyülekezeti kórus dicsőítette
Ha megismertük végre az elemi dolgokat
Istent énekszóval.
a környezetünkben, már vonulhatunk is egy
Az idei nagyhéten – a kórus adventi napkövetkező széksor helyére. Újabb embersortárához
hasonlóan – „nagyheti naptárt“ taok szövik át a székeket, nehogy véletlenül
Alt, Alt elött áljon, Szoprán meg Szoprán lálhatnak majd a Testvérek gyülekezetünk
honlapján. Virágvasárnaptól Húsvéthétfőig
szomszédságában.
minden nap egy-egy ige és ének várja az
Nem paktálunk le senkivel, nem gyepálelcsendesendi vágyókat.
juk ugyanazok fülét. Mintha a rugalmasság
A nagycsütörtöki istentiszteleten és a húsbegyakorlása a tartalomhoz tartozna. Ki
gondolná, hogy a formába öntés aztán haj- véti istentiszteleteken szeretnénk énekelni.
szálpontos? “Nem paktálunk le“ – jelmonÁprilis 26-án pénteken 18.30-kor pedig a
dat: étkezéskor sem, hisz nincs kedvenc asz- II. kerületi egyházi kórusok XX. Musica
tal, állandóan változik az asztaltársaság.
Sacra Civitatis hangversenyére hívunk minKözös formanyelvünk ugyan az éneklés, denkit a Móricz Zsigmond Gimnázium auláde a tartalmat együtt töltjük fel, hogy együtt jába. A belépés díjtalan.
meríthessünk belőle –az üdítő szünetekben.
Az idei Cantate zenés áhítatunk május 19Van, aki például Varró Dániel meséjével én vasárnap 18.00-kor lesz templomunkban.
pezsdítette fel a kedélyünket, van aki csoki- Szeretettel hívunk mindenkit erre az alkatanulmányútja beszámolójával…
lomra is.
3. Mi történik itt?
Cs. Zs.

Pestszentlőrinci Kórustalálkozó
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IFJÚSÁG

Hévízi PIKK-túra
Egy napsütéses, hideg téli szombat reggel
találkozott a csapat Pasaréten. Kétnapos
túrára indultunk a Balaton észak-nyugati
felére, Hévízre.
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nekiláttunk a közös vacsorakészítésnek,
majd imádsággal és beszélgetéssel folytattuk
az estét. Végül hatalmas társasjátékozással
zártuk a napot.
Másnap egy bőséges reggeli után indultunk útnak a Hévízi-tóhoz, ahonnan 6 kenuval eveztünk le a tó kivezető csatornáján egy
kis patakon. Borulás nélkül megúsztuk a
vízitúrát, pedig a tóból kifolyó víz 22 °Cosan gőzölögve hívogatott minket egy fürdőzésre. Utunkat tavirózsák, rügyező barkaágak, hattyúk tették még mesebelibbé. A jó
idő, a csend, a természet közelsége és a jó
társaság mindenkit feltöltött. Végül Alsópáhokban kötöttünk ki, ahol autókba ülve viszszaindultunk Budapestre.

Dél körül elfoglaltuk a szállást, majd rétegesen felöltözve nekivágtunk a Keszthelyihegységnek. Szép havas tájban kirándultunk
fel a Berzsenyi- és a Kitaibel Pál-kilátóba,
ahonnan a Balaton világoskék békés vizében
gyönyörködtünk. Útközben találkoztunk
vadászkutyákkal, jártunk mély havas völA hétvégén sok élménnyel gazdagodtunk,
gyekben, ugráltunk befagyott erdei pocso- még közelebb kerülhettünk egymáshoz és
lyákon, pótoltuk a C-vitamint az őszről ma- Istenhez. Szeretettel várjuk a fiatalokat toradt csipkebogyóval.
vábbi programjainkon is!
Késő délután megérkezve a szállásunkra,
Mervay Dorka
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Akkor már egy hónapja
úgy álltam a világban,
mint itt felejtett vándor.
Nem éltem, csak léteztem, üresen, lélektelenül,
nyomorultabbul,
mint az utolsó koldus.
Már csak egy ép gondolattal, félve az elmezavarodástól. Akkor határoztam el magam a halálra.
Nem tudom túlélni férjem elvesztését.
Halálhíre úgy jött, mint derült égből a villámcsapás. Egészséges, életerős, vidám ember, ki nekem az életet, a múltat, a jövőt jelentette, mindent. Minden volt egy személyben. Nálam boldogabb asszony nem volt a
földön… és most a legszerencsétlenebb, mert
senkim sincs a világon, aki ide kötne. Senki.
Minden nap minden órájában a halálra készültem, s valami mindig meggátolt.
Míg egyszer Pasarétről egy asszonytestvér, látva az én nyomorult állapotomat, Istenről beszélt nekem. Elkeseredetten, fáradtan visszautasítottam. Majd később felkeresett a lelkipásztor (dr. Joó Sándor [a szerk.]),
s bár feleslegesnek
tartottam
minden
igyekezetét, hogy
vigasztaljon, mégis
kíváncsian
vártam az
unalmasnak gondolt
vigasztaló
szavakat.

2019. Húsvét

És nem vigasztalt, de mondott mást, aminek
nyomán megláttam bűneimet, hogy kizártam Istent az életemből, és minden nyomorúságot, azért szenvedek.
Még arra kért a lelkipásztor, hogy imádkozzam, de nekem már nem volt erőm Istenhez fordulni. Azt feleltem, hogy nem imádkozom! Láttam az arcán, hogy szomorú.
Nagyon sajnáltam, nem akartam bántani. Ő
imádkozott, azután elment… De valami ott
maradt. Valami, aminek nem tudtam nevet
adni. Nyugalom és béke szállt reám. Megpihentem – azon a napon, először. És tudtam,
hogy ezt Istentől kaptam, érdemtelenül.
Ekkor kezdtem a pasaréti gyülekezetbe
járni. Az asszonyok imaórája valóságos áldással volt rám. Felejthetetlen élményekben
gazdag órákat éltem meg. Ingadozó és gyenge hitemben nagy erősítéseket kaptam a
közös bibliaórákon, és a vasárnapi igehirdetések által.
Újjászületésem óta hálatelt szívvel mondok köszönetet az Úrnak, hogy kihozott
engem, bűnös embert a nyomorúságból.
Istennek legyen hála azért, hogy ilyen szeretettel megáldott gyülekezete van Pasarétnek!

1957-ben bizonyságtétel-gyűjtemény készült „Mit jelent nekem a pasaréti gyülekezet?” címmel. A
beküldött írások név nélkül érkeztek, így nem tudjuk, hogy ki áll e mögött a bizonyságtétel mögött,
de az azóta eltelt újabb hat évtized alatt bizonyára sok hasonló „új élet” született Pasaréten. Istené
legyen érte a dicsőség!
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Hétköznapjaink
Diószeghy
Csaba és Erika
családja
Milyen egy "átlagos" hétfő a
családban?
Csaba:
Csaba
Pedagógusnak,
diáknak hétfőn felkészülten
kell a munkahelyére menni,
így van némi igazság abban,
hogy a legnehezebb munkanap a hétfő. Éppen ezért erre
a napra különösen már az
előző napon is készülünk,
időben fekszünk le, ezért
minden hétfőn időben, s
legtöbbször
felkészülten
érünk be az óvodába, iskolába. (Hétfőnként az iskola
épületéből még a fiammal
ide jövünk a templomba,
mert a Baár-Madas Gimnázium itt tartja a hétkezdő áhítatokat) A hosszú munkanap
után általában 5 óra után
érünk haza, akkor találkozik
újra együtt a család. Megbeszéljük, mi történt velünk
aznap, s 8 óra után közös
imádsággal ér véget a nap
közös része. Azonban még
legtöbbször akad tennivaló,
ilyenkor készülünk másnapra.
Miért jó/nehéz tanárnak, ill.
igazgatóhelyettesnek lenni?
Mennyire van kirakatban
egy egyházi intézményben a
hite a kollégák, a diákok
előtt?

Csaba:
Csaba Nagyon régen határoztam el, hogy tanár leszek.
Később erősödött meg, hogy
kémia-fizika szakos tanár.
Annak idején erre az egy
szakpárra
jelentkeztem,
egyedül az ELTE-re. Felvettek, elvégeztem. Ez számomra így volt természetes.
Arról kevésbé volt elképzelésem, hol fogok tanítani, de
Isten készített helyet a BaárMadasban, ahol nagy szeretettel fogadtak a kollégák, s
akkor sok olyan diáknak
lettem tanára hirtelen, akiket
innen, a gyülekezetből ismertem ifiből, így könnyen
beilleszkedtem. Ennek 25
éve. Ennyi idő alatt sok szép
élmény gyűlik össze, s emlékszem helyzetekre, melyeket ma már máshogy oldanék meg. Többször fogalmazódott meg bennem az az

egyszerű mondat, hogy úgy
érzem, a helyemen vagyok.
Igazgatóhelyettesként
az
komoly nehézség, hogy más
oldalról látom ugyanazokat a
feladatokat, mint a kollégák.
Tudom, hogy bizonyos dolgokat el kell végezni, határidőre meg kell csinálni, akkor is, ha lehetetlennek tűnik.
A kérdésben benne volt,
miért nehéz tanárnak lenni.
Számomra az a legnehezebb,
hogy egyre több diák kimondja, hogy valami nem
érdekli, nem akarja végigjárni azt az utat, ami a megoldás örömét hozná, nem szeretnek elmélyülni valamiben,
jellemző a felszínesség. Ez
nem az én megállapításom,
de rendszeresen átélem. Itt a
gyülekezetben is volt szó
erről a problémáról (Egy
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nyelvet beszélünk?... - Kommunikáció a generációk között 2017.11.10.), mert fontos
megértenünk őket, hogy ők
is értsenek minket.

HÉTKÖZNAPJAINK – MISSZIÓ

munka nagyon sokrétű, egyformán jól kell tárgyalni,
kézműves foglalkozást levezetni, énekelni, hangszeren
játszani, ismerni a népviseleMinden reggel, az első óra teket, az égbolt jelenségeit,
elején elmondjuk imádság- stb.
ként a 487. dicséret második
Öröm a munkámban, hogy
versét. Szomorúan vallom van 25 kicsi gyermek, akikmeg, hogy nem egyszer for- nek mindennap tapinthatóan
dult elő, hogy az első óra érzem a szeretetét. Megtiszelején, amikor mondom: „…e teltetésnek érzem azt, hogy a
napot is engedd meg békes- szüleik mellett én vezetheséggel véghez vinnem” – tem be őket a Biblia és hitvalmár késő!
lásunk igazságaiba. Naponta
Erika:
Erika Én óvodapedagógus rácsodálkozom arra, hogy
és református valláspedagó- Isten alkalmasnak tart erre
gus vagyok, szintén egyházi engem.
intézményben
dolgozom.
Keresztyén pedagógusként
az ember állandóan példa,
„kép”, amelyet figyelnek és
másolnak a gyerekek, nem
csak azt, amit mondunk,
hanem azt, ahogyan közöttük élünk, a mozdulatainkat, hangsúlyainkat is. Nehézség számomra, hogy helytállni a csoportban és az intézményben egyre több órát
vesz igénybe a napomból.
Másik próbatétel, hogy ez a
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mélységes tengerekben.” Így
hiszem, vallom, s éppen
ezért megerősítés számomra,
hogy ilyen hatalmas Isten.

Erika:
Erika „De most így szól az
Úr… Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.” Január
elsején úgy jöttem le a templom lépcsőjén, hogy ezzel az
igével „megsimogatott” Isten. Az elmúlt időszakban
elhívott onnan, ahol a helyemen voltam, ahol boldog
voltam. Úgy éreztem, tévedés ez az út, amelyre helyezett, és sokszor elbizonytalanodtam, haragudtam, nem
A január 11-én a gyülekezet- értettem Őt. Ez az ige a megben kapott kis igés lapocska békéltetésé, pont egy hosszú
milyen kérdéssel, reménnyel, harc végén.
gonddal szembesítette Önö- Milyen kisebbkisebb-nagyobb célokat tűztek ki erre az esztenket?
Csaba: Az első ilyen igés dőre?
kártyámat 1980. január 1-jén
kaptam. Amikor egyszer a
gyerekek is kaptak már igét,
otthon elővettük, beszélgettünk róla. Idén a 135. zsoltár 6. verse volt a lapon:
„Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön és a

Erika:
Erika A nagy célunk bátornak lenni, hiszen Isten a
gyávákat nem tudja használni. Vakon rálépni olyan utakra, amit nem ismerünk, de
hinni, hogy Ő tudja, hova
vezet.

MISSZIÓS HÍREK
Adventi családi délutánok

Bácsfeketehegyen

Halász Sámuel és Renáta az egész
szerbiai református gyermekmisszióért
felelős. Sokféle szolgálatuk közül itt a
karácsonyi beszámolójuk egy részletét
ismertetjük, de azóta már a húsvéti ünnepekre készülnek hasonló gondossággal.

December hónapja már az adventi
várakozás, a karácsonyi ünnepre való
készülődés ideje. A bácsfeketehegyi református gyülekezetben a Gyermekmiszszió szervezésében két teljes délutánt
töltöttünk együtt a gyermekekkel, fiatalokkal és családjaikkal, együtt készülve
az ünnepekre. Advent második és harmadik vasárnapján, azaz december 9-én
és 16-án két órai kezdettel indultak a
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foglalkozások, közös programok.
A köszöntés és imádság után három
szép karácsonyi éneket tanultunk meg,
amelyeket a következő vasárnap is átismételtünk, és a családok nyomtatott
formában haza is vihettek. Első találkozáskor Halász Sámuel bátorított bennünket az Ige szavaival: „Aki tulajdon
Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna
nekünk vele együtt mindent?”
(Róm
8,32). Jézus Krisztusban Isten önmagát
ajándékozta a számunkra, a Vele való
élő kapcsolatot, az Ő békességét, szeretetét, örömét és az áldásainak gazdagságát. Ezért nem valami, hanem Valaki a
legnagyobb ajándék a számunkra karácsonykor. A külső, megfogható ajándékok csak megannyi ráadás Isten igazi
ajándékára. Kívánjuk, hogy Krisztust, az
igazi ajándékot találják meg az emberek,
és Őbenne minden boldogságuk forrását.
A tanítás után négy féle karácsonyi
kézimunka közül választhattak a gyermekek: csillámpapírból fenyőfát, forgat-
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ható harangot, adventi gyertyát vagy
karácsonyfadíszt készíthettek. Minden
csoportot egy-egy önkéntes fiatal vagy
szülő vezetett, az ügyesebb gyerekek
több kézimunkát is készíthettek. Minden
gyermek ajándékba kapott egy szép színes Gyermekbibliát, melyet örömmel vitt
haza. A délutánt beszélgetéssel és szeretetvendégséggel zártuk. Ezen a délutánon közel 70-en vettünk részt a programokon.
Köszönjük a támogatóinknak, akik
szívükön viselik és hordozzák a gyermekek között való szolgálatot, tanítást.

Halász Sámuel és Renáta

A Greizer család
elutazott
Március 6-án az Úr kegyelméből épségben megérkeztünk Vanuatura, sőt a
hosszú (kb. 48 óra) út alatt egy csomagunk sem veszett el, és a gyerekek is jól
bírták. Azóta a fővárosban, Port Vilában
vagyunk, és március 25-én megkezdő-
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dött az a bibliaismereti tanfolyam, aminek a vezetését szeretnék a jövőben ránk
bízni. A tanfolyamot kidolgozó ausztrál
házaspár, akik korábban a vanuatui
szervezet igazgatói is voltak, 2013 óta
vezetik ezt, de most eljött az idő, hogy
legalább egy időre hazaköltözzenek, így
szükség van valakire, aki átveszi tőlük
ezt a feladatot.
Maga a tanfolyam 3 modulból áll, és
nagyjából másfél év alatt évi háromszor
kéthetes elfoglaltságot jelent a résztvevőknek, azzal a céllal, hogy a saját szigetükre visszatérve tovább tudják adni a
megtanultakat. 2013 óta a jelenlegi az
ötödik ilyen hárommodulos tanfolyam. A
cikk írásakor még csak az első néhány
nap telt el, ennek alapján a következőket
mondhatjuk:
Hétfőtől szerdáig az oktatók számára
volt egy felkészítés: ez alatt a három nap
alatt a hangsúly a közös bibliatanulmányozáson volt, kifejezetten a hitük erősítése céljából. Ugyanis bár sok a névleg
keresztyén az országban, nagyon kevés
az igazán bibliaközpontú igehirdetés,
tanítás. Persze emellett a tanítandó
anyagot is átnéztük. Aztán csütörtöktől
megkezdődött maga a tanfolyam, ami
biszlamául a Trenem Tingting nevet viseli (= kb. "a [logikus] gondolkozás fejlesztése). Délelőttönként erről a logikus gondolkozásról van szó, 3 kulcsszóval, ami
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b i s z l a m á u l
tingbaot,
skelem
és
wokemaot
(átgondolni, mérlegelni, következtetést
levonni).
Délutánonként
pedig a Biblia áttekintéséről, központi
üzenetéről
(=Jézus Krisztusról) hallunk.
Kérjük, imádkozzatok
velünk
együtt azért, hogy
a tanfolyam résztvevői ne csak a
fejükkel, hanem a
szívükkel is megértsék a Biblia üzenetét,
és teljesen át tudják adni az életüket,
gondolkozásukat az Úr Jézusnak. A gyülekezeti aktív részvétel itt sem mindig
jelenti azt, hogy mindenki Isten szerint
él és gondolkodik.
Hálásak vagyunk egyrészt azért, hogy
amióta itt vagyunk, rengetegszer esett az
eső, abból a kiadós trópusi fajtából, amit
nagyon szeretünk hallgatni is. Másrészt
pedig azért, hogy az elmúlt három és fél
hétben több, éppen a fővárosban tartózkodó munkatársunkkal tudtunk újra
találkozni, a gyerekek pedig tudtak
együtt játszani. Ezek a munkatársak
azonban mostanra már visszatértek a
szigetükre, ahol dolgoznak, így legközelebb valószínűleg csak a jövő januári
szervezeti konferencián fogunk velük
találkozni.
További jó hír még, hogy beszéltünk
a tannai "családunkkal", akik már nagyon várják, hogy visszaköltözzünk hozzájuk. A ház, amiben laktunk (amihez
sikerült fürdőszobás bővítményt hozzáépíteni), eddig lakott volt, de amikor
meghallották, hogy valóban megyünk,
sebtiben kiköltöztették a benne lakókat,
és így mehetünk ugyanoda, ahol eddig
laktunk. Ezért is Istennek vagyunk hálásak.

Öleléssel: a Greizer család
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Szemelvények Csépe
Andrea leveléből
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gyar megfelelőikre, a mögöttük levő gondolkodásmód azonban mintha megegyezne a miénkkel. (Ugyanezeket a fogalmakat a szószedet másik két nyelve, az anA legutóbbi jelentkezésem után le- gol és az itteni hivatalos nyelv egészen
esett a főváros környékén a hó. Termé- máshogy fejezi ki!)
szetesen itt is vannak olyan vidékek,
ahol megszokott télen a havazás, de a mituk nhungké = megy a hasa (hasmenés)
főváros nem tartozik ezek közé. Azt
mondják, 12 éve fordult elő ilyen utoljá- phérhké = 1. felkel a nap 2. végre megért valamit
ra. (Akkor még egy alacsonyabban fekvő
(kezd derengeni)
részen laktam, ezért azt nem láthattam.)
A másik érdekesség, hogy mindez febru- (mi)sya = 1. hús (emberé, állaté) 2. gyümölcs (mi
ár utolsó napján történt, amikor igazság
is mondjuk: a gyümölcs húsa)
szerint itt már a meleg évszaknak kellene kezdődnie. Az biztos, hogy az idén mélét = nyelv
igen hosszúra nyúlt a tél. A csodálatos
látvány azonban kárpótolt minket a mélké = nyelni (korábban nem tűnt fel, hogy a
plusz vacogásért... (A képet a házunk
magyar nyelvben is egy tőről fakad ez a két
tetejéről
készítettem.
Ezeket
az
szó)
„alacsony” hegyeket korábban soha nem
láttam havasan.)
ranco = érett, öreg (talán ennek folyománya a
‘ráncos’ szavunk?)
Közben újból eljutottam a nyugati m.
faluba, ahol folytathattam az anyaggyűjtést a szószedethez. Kiválogattam néSzeretettel köszöntöm a testvéreket,
hány érdekes kifejezést, amelyek hangAndrea
zásukban ugyan nem hasonlítanak ma-
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Csendes hétvége férfiaknak
május 24-26., Pécel
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Gyülekezeti csendeshét
Piliscsabán augusztus 4-10.

Minden évben elvonulnak a férfi biblia- A gyülekezeti csendeshetet augusztus 4.,
óra látogatói egy hétvégére, ahol elcsende- vasárnap délutáni kezdéssel, és 10., szombat
sedve, csak az Isten igéjére figyelve vannak déli befejezéssel tervezzük. A helyszín ismét
a piliscsabai Josephinum kollégium lesz,
kétágyas, fürdőszobás szobáival, és szép
természeti környezetével. Családok számára
kétszobás-fürdőszobás elhelyezéssel.
A felnőtteknek szóló alkalmakkal egy
időben a gyermekekkel is külön foglalkozunk.
Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet a
jelentkezési lap kitöltésével, és az előleg
egyidejű befizetésével. (Előleg: egyéneknek
és házaspároknak fejenként 10 eFt, családoknak 25 eFt.)
együtt péntek délutántól vasárnap délig.
Idén május 24-26 között Pécelen tervezünk
összejönni. Erre az alkalomra nem pusztán
a férfi bibliaóra tagjait hívjuk és várjuk,
hanem minden érdeklődő férfit a pasaréti
gyülekezetből. Jelentkezni a bibliaórán lehet keddenként, illetve a lelkészi hivatalban
hivatali időben.

Minden korosztályt szeretettel hívunk!
Gyülekezeti csoportok együttes jelentkezését is várjuk. Ebben az esetben lehetőségük van arra, hogy a kiscsoportos beszélgetést illetve a délutáni programokat maguk
szervezzék meg, és csak a délelőtti előadáson és az esti áhítaton csatlakozzanak a
nagyobb közösséghez.
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Világ-egyetemi előadások
A legközelebbi előadás május 3-án 18 órakor lesz:

Dr. Kiséry István: Jézus Krisztus nyomában a Szentföldön
Gyülekezetünk gondnoka nem pusztán egy izraeli társasutazás élménybeszámolóját
tartja, hanem vetítettképes előadásában a bibliai vonatkozásokra, helyekre, eseményekre is
kitér. A látvány és a személyes élmények hallgatása gazdagíthatja bibliaismeretünket.
Az első félév utolsó előadását június 7-én tartjuk:

Bereczky János: Nagyapám, Bereczky Albert címmel
Bereczky Albert a XX. század közepének jelentős református lelkipásztora. Kiemelkedő
írói, lapszerkesztői, templomépítő, és mindezek mellett jelentős igehirdetői munkásságát
beárnyékolja az 1950-es években vállalt egyházkormányzói szerepköre. Mindezekről személyes hangon beszél unokája, mint aki családi körben ismerte őt.

Vendégeket is szívesen látunk!
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HÍ-
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Nagy szeretettel várunk mindenkit, akár
családostul, akár egyedül, hiszen éppen az a
Anyák napi kézműves délelőtt 1-6. osztályos célunk, hogy mindenki együtt örüljön a gyügyerekeknek.
lekezet nagy családjának! Ismerősöket is
szabad hozni, sőt nagy lehetőség, hogy új
Május 25
személyek és családok megismerjék és megIdén harmadik alkalommal is megrendez- kedveljék gyülekezetünket.
zük a Családi napot a Budakeszi ArborétumKeresni Nemeskéri Pált, Szemkeő Gábort
ban (nem a Vadasparkban!). Az előző évekvagy Zentai Juditot érdemes a részletekkel
hez hasonlóan a Gyerekmissziós csapat renkapcsolatban! (info: twitter.com/pasakids)
geteg programmal készül az iskolás koroszKezdés 10:00 Befejezés:17:00
tály számára, amibe a családok, szülők is
bátran bekapcsolódhatnak! Az arborétum
Megközelítés: Autóbusszal a Széna térről
egészen fantasztikus környezetet biztosít, induló 795-ös (Telki felé menő) távolsági
hatalmas ősfákkal, tavacskával, nagy rétek- busszal a Hidegvölgyi erdészlak megállóig,
kel. Így lehetőség nyílik majd közös játékok- majd gyalog balra (délnek) az erdei úton.
ra, ebédre, focira, számháborúra, beszélgetés- Autóval Budakesziről a Telki felé vezető
re, napozásra, éneklésre, "tárlat” vezetésre.
úton kb. 5 km, a Erzsébet büfénél balra.

← Tavalyi képek

2019. Húsvét

Képes, filmes beszámolók

KISEBBEK

Áldás, békesség! 23

Fent: februári Mustármag délelőtt, lent: áprilisi kirándulás. A teljes albumok QR kódokkal
érhetők el (telepíts egy ingyenes QR olvasó appot az okostelefondora).
További programok képes beszámolók: www.twitter.com/pasakids

24 Áldás, békesség!

Ünnepi alkalmaink:
13. szombat
14. Virágvasárnap
18. Nagycsütörtök
19. Nagypéntek
20. Nagyszombat
21. Húsvét vasárnap
22. Húsvét hétfő

MEGHÍVÓ

18h
8h
10h
18h
10h
18h
18h
830, 11h
18h
10h

2019. Húsvét

Konfirmációs vizsga a templomban
Istentisztelet  
Istentisztelet + Konf. fogadalomtétel  
Istentisztelet, Passió-olvasás, énekkar
Istententisztelet  
Istententisztelet 
Figyelem: idén
Istentisztelet
először a nagypénteki
Istentisztelet   
10 órás alkalmon
Istentisztelet 
gyermek istentiszIstentisztelet 
teletet is tartunk

 úrvacsora
 gyermek istentisztelet
 gyermek megőrzés

Köszönjük

2002

 az Úr Jézus értünk vállalt áldozatát
 hogy a Greizer család folytathatja szolgálatát Vanaután
 hogy a délvidéki gyermekek
közt is hangzik Isten igéje magyarul
 a gyülekezetünkben megkötött
házasságokat és az itt megkeresztelt gyermekeket

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink

Istentisztelet

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

Evangélizáció

a hónap utolsó előtti vasárnapján 1800

Úrvacsora

a hónap utolsó vasárnapján

Bibliaórák

Kérjük

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

 Isten megőrző kegyelmét a kon-

Imaközösség

vasárnap 730 és 930 csütörtök 1700

firmációi fogadalomra készülőkre
 az Úr vezetését a nyári
csendeshetek programjával kapcsolatban
 hogy a neszmélyi építkezések
elkészüljenek a csendeshetek
idejére
 az Úr oltalmát a külmisszióban
szolgáló testvéreinkre.

Kóruspróba

csütörtök 1900 - 2100

Gyermek
alkalmak

Gyermekistentisztelet: vasárnap 800 és 1000
Gyülekezeti hittanórák: csütörtök 1630

Áldás,
békesség!

Gyermekmegőrzés a vasárnapi és ünnepi istentiszt. alatt
Kútvölgyi úti
idősek otthona

istentisztelet: vasárnap 1530;
bibliaóra: csütörtök 1530

Á. Sz. Erzsébet istentisztelet: hónap első vasárnapján 1530;
idősek otthona bibliaóra: hónap harmadik csütörtökén 1030
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