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...és Isten Lelke lebegett a vizek felett 
Pünkösd ünnepén azzal az üzenettel báto-

rít Isten igéje, amelyet a 1Mózes 1,2. versei-
ben így olvasunk: „és Isten Lelke lebegett a 
vizek felett”. 

Pünkösd üdvtörténeti eseménye a Szent-
háromság harmadik személyének, a Szentlé-
leknek a kitöltetése. Amit Jézus a mennyei 
Atyának engedelmeskedve még menybeme-
netelekor is megígért tanítványainak, az 10 
nap múlva beteljesedett, eljött a Szentlélek. 
Övéi ismét boldogan élték át, hogy velük 
van az Úr. Mi is, újszövetségi népe tagjai-
ként, hogy Szentlelke és igéje által velünk az 
Isten. Aki munkálkodik személyes életünk-
ben, egyházában. S ha kevesebbet is gondo-
lunk rá, de tudjuk, a Biblia tanít a Szentlélek 
világban való munkájáról is.  

A teremtésnél teremtő Úrként, aki lebegett 
a vizek felett. Mivel Isten lélek (Jn 4,24), kez-
dettől fogva jelen van a világban. De nem a 
panteizmus hamis istenfogalma, tanítása 
szerint, hogy a világ és az istenség azonos 
lenne. A világ nem azonosítható Istennel, 
hiszen Ő a teremtő, ezért tőle származik a 
világ, fölötte áll annak. Nemcsak jelen van 
benne, hanem uralkodik is fölötte (Ézs 40,12-
18). Hatalmát Szentlelke által gyakorolja 
(Zak 4,6), aki minden élet közvetlen forrása.  

Az "Isten Lelke lebegett a vizek felett" kife-
jezés nem valami passzív jelenlétet feltételez, 
hanem az isteni sze-
mély teremtő, létet 
fenntartó aktusát. A 
héber „lebegni” ige 
másik előfordulási helye 
az 5Móz 32,11-ben segít meg-
érteni a jelentést. A sasmadár lebeg 
a repülni tanuló fiókái felett, mert vi-
gyáz rájuk. Mózes pontosan Istenét jellemzi 
így a sas képével. 

Teremtett világa még csupán kezdeti fázi-
sában, kietlen és puszta volt, és sötétség volt 
a mélység színén. Mintha egy megművelés 

előtt álló szántóföldet látnánk. Nem valami 
negatív állapot ez, hanem a befejezett terem-
tési mű szempontjából még csak az előké-
születi, kezdeti állapotban lévő. De Isten 
Lelke már ekkor is nagyon személyesen, 
törődéssel gondoskodott róla. Hogy azután 
a teremtési napok során elkészüljön az Isten 
dicsőségét hirdető csodálatos, „igen jó” mű. 

Amely a bűneset miatt megromolhatott, 
de a Szentlélek életet fenntartó, gondviselő 
munkája által Isten megtartja, megőrzi, sőt 
meg is újítja. Jézus Krisztus váltságának 
kozmikus hatása miatt megújító munkája 
végső kiteljesedése az új teremtésben megy 
majd végbe. A hiábavalóság alá vetett terem-
tett világnak is van tehát reménysége (Róm  
8,19-25), és ennek is a záloga a Szentlélek. 
Jézus eljövetelekor meg fog újulni, mert Is-
ten Új eget és Új földet teremt majd Lelke 
által.  

Mi egy ilyen világban élhetjük meg tehát a 
hívő életet, gyülekezeti közösséget. Jézus 
eljövetelét, az új teremtést előkészítő Szent-
lélek munkáját tükröző világban. Mi követ-
kezik ebből Isten gyermekének, milyen báto-
rítás, vigasztalás Jézus követőjének a számá-
ra? 

Megújult szemléletmód a világról, termé-
szetről, a nem hívő emberről. A bűnbeesett 
világban is felfedezheti szerető Ura kéznyo-
mát. Minden, ami szép, eleven, jó ebben a 

világban, az ő munkája gyümöl-
cse. Nélküle nem lenné-

nek újszü-
löttek, 
nem 
újulna 
meg a 

természet, 
nem lehetne maradandó az 

ember munkája. A Zsoltárok könyve számos 
példáját adja annak a dicsőítésnek, hálaadás-
nak, amely mindazok ajkáról fakad, akik 
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meglátták az életet teremtő, fenntartó, meg-
újító isteni Lélek apró és hatalmas csodáit a 
világban. Imaéletünk újulhat meg, gazda-
godhat hálaadással, ha a világra is gondo-
lunk imádságainkban.  

Az pedig közbenjáró imádságainkat érinti, 
ha látjuk, hogy a nem hívő emberekben is az 
ő isteni bölcsességének aktív jelenléte teszi 
lehetővé, hogy munkájukat, tisztségüket jól, 
hasznosan végezhessék.  

A világban levő gonosz láttán – amiatt 
talán még szenvedve is – pedig meg kell 
erősödnünk abban a hitben, hogy nagyobb 
az, aki egyedüli Ura a világnak. Akinek ha-
talma van még azt is megszabadítani ama 
napon. Övéinek szabadító, megtartó Istene, 
aki velünk van Szentlelke által, és mindent 
javunkra tesz. Így is készíteni akar ugyanis 
az Úr Jézus eljövetelére, megtisztítani a bűn-
től, formálni az új életben, állhatatossá tenni 
a reménységben. 

A reménység Istenében bízva türelmesen 

várhatjuk a hitben még nem járó szeretteink 
megtérését is. A Szentlélek újjáteremtő mun-
kája az elveszett bűnös életében már akkor is 
megvalósulhat, amikor még nem látszik a 
kész mű. Saul milyen gyűlölettel és elszán-
tan csatlakozott a keresztyéneket üldözők 
közé István kivégzése után. De a vértanú 
halála is mégiscsak a Szentlélek meggyőző 
munkájának a része lehetett, hogy végül a 
damaszkuszi úton felismerje Jézusban a 
megváltó Urát. 

A teremtés hajnalán Isten Lelke lebegett a 
vizek felett, pünkösd napján pedig Jézus 
ígérete szerint kitöltetett. Pünkösd ünnepén 
bátorítson és vigasztaljon hát bennünket az 
Úr, hogy Jézus Krisztus elvégeztetett vált-
ságműve alapján Szentlelke és igéje által 
velünk az Isten, aki munkálkodik övéi, az 
Egyház életében, és az általa teremtett világ-
ban is, így is készítve az Úr Jézus eljövetelét, 
az Új teremtést. 

Földvári Tibor  

Neszmélyi  
előkészületek 

Megtörtént a neszmélyi konferenciatelep állapotának felméré-
se, a szükséges feladatok kijelölése. Ebben vannak sürgős, és 
vannak fontos, de halasztható munkák.  Egyelőre a sürgős 
jelleggel, a tavasszal elvégzendő munkákról határoztunk. A 
költségek az éves költségvetésben meghatározott keretet meg-
haladják. Ezért a betervezett 15 %- os túllépési határt újabb 

5%.-kal egészítettük ki. Ez is úgy lesz megvalósítható, hogy a fizikai munkát és az építési 
anyagok beszerzését vállaljuk.   

Ezt a tavaszi és őszi munkálatokra bontott költségvetést elfogadtuk, egyúttal felhatalma-
zást adtunk a kivitelezési szerződés megkötésére.  Ez az óta meg is történt. 

Tavasszal sor kerül a konyhás házban az alábbiakra. A konyha teljes felújítása, a konyha 
és étkező szellőzésének biztosítása, a vizes blokkban meleg víz vételi lehetőség kialakítása, 
a tető kijavítása. A munkák elvégzési ütemétől függően a nagyház szigetelési problémái-
nak a megoldása. 

A tavaszi felújítási munkák elkezdődtek. Ezek befejezési határideje 2019. június 10. 

Kiséry István 
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Az Áldás, békesség! különböző számaiban már 
többször beszámoltunk a belmisszió különböző mun-
kaágairól a gyülekezet alapítását követő években. 
Most egy a korra jellemző munkaágról, a Budapesten 
szolgáló református cselédlányokból szervezett ún. 
Márta-körökről emlékezünk meg.  

Gyülekezetünkben a Márta-kör 1940. febr. 24-én 
indult meg. Ők havonta egyszer jöttek össze vasárnap 
délután, ami a cselédeknek kimenőidő volt. Bibliaol-
vasás, film, előadások, népdaltanítás szerepeltek a 
programjukban. Az összejövetel előtt néhányan egy 
órával hamarabb összejöttek, és jótékonysági céllal 
házi tésztát készítettek. Egy korabeli fénykép alapján 
a kör lelkészi vezetője Draskóczy István volt. 1943 
nyarán nálunk tartották a budapesti Márta-körök 
konferenciáját a Magyar Evangéliumi Munkásszövet-
ség rendezé-
sében, ame-
lyen 300 fő 
vett részt. 

Úgy tűnik, 
hogy ezt a 
missziói 
munkaágat a 
Budai egy-
házközségtől 
örököltük. 
Géra Eleonó-
ra tanulmá-
nya (Valóság 
2017. 2.) sze-
rint a Szil-
ágyi Dezső 
téren már az 
1930-as évek-
ben műkö-
dött a Márta-

A cselédlányok Márta-köre gyülekeze-
tünk első éveiben  

kör, amelyet Morandi Erzsébet 
missziós testvér vezetett. A tanul-
mány a „Békesség néktek” című 
gyülekezeti lap alapján így jellemzi 
munkájukat: 

„Ide vasárnap délutánonként – a 
kimenő idején – a budai úrinők 
azon háztartási alkalmazottait vár-
ták, „akik a magyar faluból ma-
gukkal hozták a zsoltáros könyvü-
ket és a csillagos, fehér templom 
szeretetét.” A Márta-körről írta a 
gyülekezeti lap: „azzal a céllal 
végzi áldozatos és odaadó munká-
ját, hogy a cselédlányoknak a va-
sárnap délutáni kimenő idejére 
biztosítson olyan társaságot, mely 
alkalmas arra, hogy őket a vesze-
delemtől megóvja, hogy hazulról 

A Márta-kör tagjai és Draskóczy István segédlelkész a kör indulása körüli időben. 



6 Áldás, békesség! 2019. Pünkösd MÚLTUNK 

A nagyváradi Márta-körről a két 
világháború közötti időből Pásztor 
Rita tanulmánya (Szociális Szemle, 
Pécs, 2016) így számol be:  

„Nagyváradon működött, város-
ba szakadt cselédlányok számára, 
aktív egyházi nőtagok szervezésé-
ben. Összejöveteleit az árvaházban 
tartotta, melyek verstanulásból, 
olvasásból, beszédkészség fejlesz-
téséből, bibliakör szervezéséből 
álltak. Fontos akciója volt még a 
szegény iskolás gyerekek ebédelte-
tése, melyet együtt végzett a Refor-
mátus Kör és a Márta-Kör. A Kör 
tagjai önként vállalták a főzést, 
erről pontos beosztást készítettek, 
így sikerült naponta, változó lét-
számú (40-60 főnyi) gyerekcso-
portnak ingyenebédet adni.” 

A társadalom megváltozása má-
ra szükségtelenné tette ezt a misz-
sziói formát, de a benne megnyil-
vánuló lelkület, a közösség vállalá-
sa „hitünk cselédeivel” (Gal 6,10) ma 
is példamutató.    

Viczián István  

hozott vallási és erkölcsi javaikat megőrizze. Ha a 
magyar társadalmi viszonyok között talán sohasem is 
tér vissza az a patriarkális állapot, melyben a cseléd 
családtagnak számít, nem szabad felednünk, hogy a 
falu, a család azzal bízza ránk leányait, hogy azokat 
tanultabban, ügyesebben, de tisztábban és nemeseb-
ben is adjuk vissza neki.” A cselédek először istentisz-
teletet hallgattak, majd énektanulás és felolvasás kö-
vetkezett. A kör tagjai évi néhány alkalommal műso-
ros estet, egyszerűbb színdarabokat mutattak be a 
gyülekezet tagjainak, a rendezvények bevételét a 
Nagypénteki Református Társaság árváinak vagy a 
szeretetotthon lakóinak ajánlották fel.” 

Budapesten, sőt az országban és Erdélyben is több 
helyen volt hasonló Márta-kör. Úgy tűnik, már az 1. 
világháború előtt alakultak ilyen körök, ezekről Be-
reczky Albert egy 1920-ban kelt levelében azt írta, 
hogy munkájuk nagyrészt a fővárosra összpontosult. 

Budapestről a budai egyházközségen kívül a Sza-
badság-térről találtam ilyen adatot, Victor János lel-
készsége idejéből. Erre unokája, Victor István hejcei 
lelkész így emlékezik:  

„Nagyon furcsa gyülekezet volt. Egyrészt nagyon 
úri gyülekezet… De ott voltak azoknak az alkalma-
zottjai is: házmesterek, szobalányok, cselédlányok… 
Volt egy külön, úgynevezett Márta-kör, a szobalány-
ok bibliaköre.”  

Tiszta- bővizű csodálatos Forrás,  
keresd tovább a szomjasakat!  

Látod, mennyien vannak! 
Posvány vizével oltják szomjúságuk. 

Szomjaznak, életre, szeretetre, 
irgalomra és bocsánatra, jóságra, igazságra, 

örömre, igazi szabadságra. 
Szomjazók számlálhatatlan serege!  

Mi lesz velük, ha rád nem találnak?! 
Milyen felfoghatatlan,  

ahogy elindulsz megkeresni őket,  

ahogy szüntelen útban vagy feléjük,  
meg se várva, hogy ők keressenek! 

Milyen csodálatos titok! 
Boldog, akit már megtaláltál, 

s nem posványok mérgező vizét issza! 
Ahogy ígérted, nem szomjazik soha többé,  
és belsejéből szeretet, öröm, irgalom, jóság:  

élő víz fakad. 
Krisztus-forrás, te áldott, drága, tiszta,  

keresd tovább a szomjasakat! 

Túrmezei Erzsébet 

A forráshoz  
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Családi hírek 

2019. március 14. és május 6. 
(lapzárta) között a követke-
zőkről számolhatunk be: 

 

 

Megkereszteltük: 

Szabó Bori Eszter 

Cseri Abigél 

Prandler Benjámin Lóránd 

Prandler Armand Sámuel 

Papp-Leveleki Léna 

Magyari Ábris András 

Giró-Szász Miksa   

gyermekeket. 

Imádkozzunk értük! 

 

 

 

Házasságát megáldatta: 

Hargitay Mátyás  
és Suhai Hanna 

Koncsol András  
és Antal Ildikó   

Imádkozzunk értük! 

 

Eltemettük 

Répánszky Miklós 

Dr Barnót Gézáné 

Bartha Éva 

Dobrovolszkyné-Rákosi Irén 

Katalin 

Karády Lászlóné 

Fodor Bianka 

Fodor Hanna 

Punak Sándorné 

Lakárdy Zsolt 

Jancsó Györgyné 

Gados Gyuláné 

Magyarné Vella Margit 

Rácz Imre Péter 

Petró Imréné   

testvéreinket. 

Imádkozzunk  a gyászolókért! 

Konfirmáltak névsora 

(Fényképek a belső borítón) 

Felnőtt konfirmáltak:Felnőtt konfirmáltak:  

Bajai Kende Bese  

Balogh Szabolcs 

Eleödné Andrássy Marianna 

Für Jázmin 

Horonyi Tímea 

Kereszturiné Koppány Léda 

Dr. Kincses Zoltán 

Dr. Koppány Szilveszter 

Kozáry Zsolt  

Lakatos István 

Lőrinczi Petra 

Nagy Mihály 

Pósfai-Ember Dzsenifer  

Tahy-Kocsis Katalin 

Thaly Szilvia 

Török Máté 

 

Konfirmált ifjak:Konfirmált ifjak:  

Borsosföldi Annabella 

Borsosföldi Domokos 

Bozsovits Eszter 

Csuka Lili 

Dütsch Adelina 

Eörsi Zsuzsanna 

Füzi Vilma 

Gál Mária Tímea 

Glasz Bulcsú 

Hegyes Zsófia 

Imreh Botond 

Kapornai Fanni 

Kókai Miklós Márton 

Kovács Dorina 

Magó Barnabás 

Marton Emese Laura 

Sarkadi-Nagy Bálint 

Szabó Vilmos 

Szatai János 

Szenthe Soma 

Turóczi Csongor 

Velich Zsófia 

Venczel Dávid 

Venczel Máté 
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Világ-egyetemi  
előadások 

Gondnokunk előadása nem 
csupán egy társasutazásról szó-
ló vetített képes élménybeszá-
moló volt. Szavai nyomán bibli-
ai időkbe mentünk vissza. Tér-
képen kísérhettük a Szentírás-
ból ismert helységneveket, ese-
ményeket, s ha már az épített környezet sok 
esetben el is fedte az eredeti helyszínt,  de a 
különböző korokból származó templomok 
érdekes művészettörténeti gyűjteményt je-
lentettek. Talán leginkább a Genezáreti tó 
környékén készült képeken élhettük bele 
magunkat a bibliai korok természeti környe-
zetébe. 

Az előadás meghallgatható, illetve képeit 
megtekinthetjük a www.refpasaret honla-
punkon az Egyéb anyagok közt, a Világ-
egyetemi előadások könyvtárban Dr. Kiséry 
István: A Szentföldön Jézus nyomában 
(2019.05.03) 

A tavaszi évad utolsó előadására (lapzárta 
után) június 7-én kerül sor: Bereczky János Bereczky János nép-
zenekutató beszél Nagyapám, Bereczky Albert Nagyapám, Bereczky Albert 
címmel. Ez az előadás is felkerül a  

www.refpasaret.huwww.refpasaret.hu honlapunkra.  

Ha jó a vége, hajó a vége Ha jó a vége, hajó a vége   

 A Női kör csendes hetéről 

Ebben az évben is Kismaros-
ra mehettünk csendes hétre.  

A kezdő áhítat „A vérfolyá-
sos asszony meggyógyítása” 
történetével - aki a lelepleződés 
nagy veszélyét is vállalta, hogy  
megérinthesse Jézus Krisztus 
ruháját - hangolódhattunk rá az 
Ige mellett eltöltendő napokra.  
Első nap délután kezdődött az 
Igehirdetés, amelynek a „Ha jó 
a vége” = „Hajó a vége” szójá-

ték volt a címe. „A megmenekülés 
hajója”: Noé; „Az engedetlenség 
hajója”: Jónás; „A kudarcok hajója”: 
Péter csodálatos halfogása; „Hajó 
környékén élhettük át a viharban”: 
Pál apostol hajótörése; majd „A 
végső kikötő”: az Istennel töltött 
idő, ami egykor kiteljesedik. Az 
elgondolkodtató kérdésekre a vála-
szokat közösen adtuk meg. Utolsó 
nap kis csoportokban került sor a 

morzsaszedésre.  

Kedden délután egy balesettel kapcsolatos 
bizonyságtétel révén „Gyerekkori sérülése-
ink”-kel szembesültünk. Tanulságos történe-
tek bontakoztak ki a megbeszélés kapcsán. 
Ugyancsak délutáni előadások hangzottak el 
„A mi hajónk az Egyház és a gyülekezet az 
Ige tükrében” témakörben, számos kérdést 
felvetve, és közösen  meggondolva.   

Esténként testvéreink bizonyságtételeiben 
felettébb rácsodálkozhattunk Urunk sze-
mélyre szabott, újjáteremtő munkájára.  

Hálával dicsérjük Urunkat a tartalmas, élő 
igehirdetésekért, ennek nyomán a lelki meg-
újulásokért, a mély imaközösségekért, az 
áldott testvéri közösségért, és a ciszterci nő-
vérek láthatatlan, csendes, odaadó  vendég-
látásáért.  A Női kör egy tagja 
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Férfi csendesnapok Pécelen 
Egy májusi hosszabb hétvégét töltöttek a 

férfi bibliaóra tagjai Pécelen a Biblia Szövet-
ség székházában. Horváth Géza lelkipásztor 
a Szentlélekről tanított péntek délután és 
szombaton. Hallhattunk a Szentlélek szemé-
lyéről, munkájáról személyes életünkben és 
az egyházban. Pénteken este személyes éle-
tünk örömeit, gondjait osztottuk meg a kö-
zösség tagjaival. Szombaton este Vadászy 
István áhítata zárta a napot, vasárnap déle-
lőtt pedig a péceli gyülekezettel együtt hall-
gattuk Cs. Nagy János igehirdetését Abdiás 
könyvének alapján! 

Péceli együttlétünket úrvacsorai közösség-
gel zártuk. A meghitt alkalmon egy nagy 
asztalt ültünk körbe, s Vásárhelyi Bálint se-
gédlelkész ágendáját követően előbb a ke-
nyeret adtuk körbe egy tányéron, majd a 
külön kelyhekbe kitöltött bort egy tálcán, s 
ki-ki levett egyet belőlük. Így valóban asztal-
közösség – agapé – volt az úrvacsora.  

Viczián Miklós 

Bákonyi Lajosnál és Icánál 
jártunk 

Ki ne ismerné Pasaréten Lajost 
és Icát?!  

Ismeretségünk kezdetén még a 
Marcibányi téri otthonban laktak, 
aztán Pesthidegkútra költöztek, 
majd egy berekfürdői kitérő után 
ismét Pasarét vonzáskörébe kerül-

tek – s a legutóbbi időben feladva a buda-
pesti lakásukat Karcagra költöztek. Egy szűk 
Szilágyi Erzsébet fasori földszinti lakást cse-
réltek fel egy tágas kisvárosi portára. Az 
udvaron, a fészerben liba gágog – Lajos libá-

ja – és ha 
kienge-
dik, szé-
pen to-
tyog az 
elektro-
mos ke-
rekesszék 
után. Ica 
az ágyban 

ülve írja leveleit, rajzolja képeit, s az ágy 
mellett egy szép nagy cserépkályha biztosítja 
a szoba melegét.  

A Bákonyi házaspár szeretettel gondol a 
pasaréti gyülekezetre, köszönik a máig is 
megnyilvánuló sokféle érdeklődést, segítsé-
get, és örömmel várják a hozzájuk látogató 
régi testvéreket.  

V.M. 
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TRX aktuális!  
A szezon végéhez közeledünk a TRX tor-

naórákkal. Szeptember közepén kezdtük el 
az edzéseket heti három alkalommal rend-
szeresen, és június közepén fogjuk az idényt 
befejezni. 

Néhányan kicsit ritkábban, többen rend-
szeresen edzettek az órákon. 

A nyári szünet után szeptemberben szeret-
nénk az alkalmakat folytatni, kezdő és hala-
dó órákkal, mint eddig. Az időpontokat még 
majd pontosítjuk. 

Most itt minden egyéb helyett legyen né-
hány vélemény az edzéseket rendszeresen 
látogatók tapasztalataiból, gondolataiból. 

Vélemények a TRX-edzésre járóktól 

 Ép testben ép lélek! Nagyon fontos az egés-
zséges testedzés – főleg!!! profi irányítás 
mellett. 

 A napi 9 óra ülőmunka után nagyon jó 
átmozgatni az izmokat a TRX-edzésen. 
Óráról órára érezhető, ahogyan erősödnek 
és fejlődnek a sok ülés következtében el-
gyengült izmaim, és ennek nagyon örülök. 

 Jó együtt a testvérekkel mozogni. 

 A TRX tested minden porcikáját megdol-
goztatja! 

 A TRX-edzésben az is kifejezetten tetszik, 
hogy sok más olyan edzéshez képest, ame-
lyek a dinamikus mozgásra helyezik a 
hangsúlyt, de közben fontos izomcsopor-
tok kimaradhatnak a szakszerű átmozga-
tásból, itt tényleg az egész test izomzata 
meg van dolgoztatva.  

 Ami nehéz, az itt, közösen, könnyűnek 
tűnik. Amit otthon nem, itt örömmel meg-
teszem! 

 Hetente 2*1 órát járok futni, napi 1 órát 
sétálok, és ezért azt gondoltam, nem lesz 
annyira nehéz majd a TRX…. tévedtem… 
A TRX a teljes test minden izmát igénybe 
veszi, és emiatt bizony mindig nehéz egy 
ilyen edzés. Viszont az is meglepő, hogy 
hiába nehezek a gyakorlatok, az 1 órás 
edzés ideje nagyon hamar elrepül Győző 
(mindig az adott állapotunkhoz igazodó) 
irányítása mellett. Köszönjük!  

 Tetszik a TRX-edzésben, hogy úgy erősít, 
hogy közben számomra eddig ismeretlen 
izmaimat is megdolgoztatja.  

 Szeretetteli, dinamikus csapatként küzdés 
minden óra, remek edzővel. 

 Nagyon jó az edzésben az, ahogy Győző 
odafigyel mindenkire, segít helyesen elsajá-
títani a gyakorlatok kivitelezésének techni-
káit, módját. Ez nagyon fontos az eredmé-

nyes edzéshez. 

 Nagy öröm számomra, hogy 
egy olyan dolgot is, mint a test-
edzés, hívő testvérekkel együtt 
csinálhatunk! 

 Hálás vagyok a lehetőségért, 
hogy nem éppen fiatalon, befo-
gadtak a csoportba, és folyama-
tosan biztatnak, ne adjam fel. 
Két hónapja járok, de már ér-
zem a változást, a fejlődést. 
Köszönöm! 

Kővágó Győző   
dipl. Fitneszedző, 

TRX oktató 
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Teremtéspárti csillagászat 
Az egek hirdetik Isten dicsőségét címmel 

tartott angol nyelvű előadást Helmut Welke 
(USA, QCCSA) 05.15-én gyülekezetünkben, 
melyet Weber István tolmácsolt. 

A Biblia és a tudomány nincsenek konflik-
tusban, a tudomány alátámasztja a Bibliát, 
az evolúciós elméletekben nincs tudomá-
nyos megalapozottság - ezeket a csillagászat 
tudománya szempontjából világította meg 
az előadó. Kiemelt szempontjai voltak: na-
gyon különleges bolygón élünk, nagyon 
különleges központi csillagunk van; hogyan 
születnek és hogyan halnak meg a csillagok; 
üstökösök és bolygók kérdései. 

A kozmológia tudománya azt kutatja, 
hogy honnan, hogyan keletkezett és fejlődik 
a világegyetem.  

Ma a csillagászatot teljesen uralja az ősrob-
banás (Big Bang) elmélete. 

A XX. század közepén két tény vált vilá-
gossá a csillagászok előtt. Az első, hogy a 
világegyetemnek van kezdete. Ezt a világi 
tudomány művelői sem tudták tagadni, pe-
dig az volt az elképzelésük, hogy az mindig 
is létezett. A kutatások alapján azonban telje-
sen nyilvánvalóvá vált, hogy a világegye-
temnek van egy kezdő időpontja. A másik 
ilyen tény, hogy a világegyetem egyre tágul, 
a fény sebességénél is gyorsabban növek-

szik.  

Ez a két tény a Bibliával is megegyezik. A 
Biblia világosan beszél arról, hogy a világ-
nak kezdete van, és hogy Isten kifeszíti az 
egeket. Az ősrobbanás-elmélet hirdetői arra 
törekedtek, hogy mindent próbáljanak meg-
magyarázni Isten nélkül, de ez az elmélet 
ezer sebből vérzik. Azonban van egy alter-
natíva: Kezdetben teremtette Isten az eget és 
a földet (1Móz 1,1), az Úr igéje alkotta az 
eget (Zsolt 33,6), az eget fátyolként teríti ki 
(Ézs 40,22), az ő értelme feszítette ki az eget 
(Jer 51,15), Ő az, aki sátorként feszítette ki az 
eget (Zsolt 104,2). 

A világegyetem sokkal nagyobb annál, 
mint ahogy el tudjuk képzelni. Milliószámra 
vannak benne galaxisok, százmillió számra 
vannak bennük csillagok, és minden egyes 
csillag különleges. A világi tudósok azt 
mondják, hogy a világegyetem olyan hatal-
mas, hogy ez pont kizárja Isten létezését. Az 
előadó felvázolt egy másik szempontot: Is-
ten törődik a Föld-bolygón élő emberekkel, 
ad nekik szabályokat, hogy aszerint éljenek, 
foglalkozik a bűneikkel, megígéri számukra 
a Megváltót, aki visszajön. Felmerülhet a 
kérdés: ha Isten ennyire törődik az emberek-
kel, miért nem csak a Földet teremtette meg, 
esetleg egy Naprendszerrel? Mi itt a Tejút-
rendszer és az egyéb galaxisok jelentősége? 
Miért teremtett volna Isten ilyen hatalmas 
világegyetemet? Rá kell jönnünk, hogyha a 

világegyetem ilyen 
hatalmas, akkor Isten 
még ennél is hatalma-
sabb! Jézus azt mond-
ta, hogy még a fejünk 
hajszálait is számon 
tartja - és a földkerek-
ségen 7 milliárdnál is 
többen vagyunk. És 
milyen hatalmas Isten: 
a gondolatainkat, a 
reményeinket is isme-
ri, tudja, hogy mire 
vágyunk, mire van 
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szükségünk. Amikor imádkozunk Hozzá, 
akkor teljesen tisztában van azzal, amit ké-
rünk Tőle, ismer minket. Egy adott időpont-
ban valószínűleg rengeteg más ember is 
imádkozik. El sem tudunk képzelni egy 
olyan komputert, amely mindezt számon 
tartja. Ez a tény is a mennyek Istenének di-
csőségét hirdeti! 

Az előadás további része arról szólt, mi-
lyen különleges bolygó ez a Föld, és milyen 
különleges a Nap. Nagyon érdekfeszítő volt 
ez is, engem egészen lebilincselt. 

Szőke Zoltán 

Gyötrelem  Győzelem – 
Húsvét a legnagyobb csoda 

M. Kiss Katalin aranydiplomás kerámia-
tervező művész kiállítása a Duna Palotában 

Az Asszonykör érdeklődő tagjaival május 
22-én a Duna Palotába látogattunk el, ahol 
pasaréti asszonytársunk: M. Kiss Katalin 
kerámiatervező művész gyűjteményes kiállí-
tását kívántuk megtekinteni. 

Spurgeon aznapi igemagyarázatával kez-
dődött az alkalom. Katalin a felolvasott rész-
ből azt hangsúlyozta, hogy „jobb, ha a ke-
zem az én Uram szolgálatával van elfoglal-
va”.  

Ennek a szolgálatnak művészi megvalósu-
lását láthattuk, miközben az alkotás folya-
matáról, a műveihez fűződő kapcsolatáról 
beszélt nekünk.  

Tárlatvezetése egy csodálatos hitvallás 
volt az Evangéliumról. 

A terem egyik oldalán Isten jelenléte, ön-
feláldozó szeretete formálódott kerámiaalko-
tásokká, míg a másik oldalon az ember el-
esettsége, bűnös volta, és az abból kiemelő, 
megváltó kegyelem vált láthatóvá. 

Katalin beszélt arról, hogy a levélformát, 
mint motívumot gyakran használja, mert 

számára kettős jelentéssel 
bír. A különböző növényi 
levelek (gesztenye-, mo-
gyoró-, szivarfa-, lapu-, 
és vadsóska levelek) egy-
részt láttatják Isten terem-
tésének gazdagságát, 
másrészt a levélre írott 
idézetek - mint írott üze-
netek – Isten igéjét közve-
títik. 

Egyes alkotásoknál hosz-
szasabban is elidőzött. 
Beszélt arról, hogy mi-
lyen művészi kihívásokat 
jelentett pl. a nyelv bűnei-

nek megjelenítése (A nyelv), egy új anyag és 
megmunkálási technológia segítségével ho-
gyan tudta a kereszt bűntörlő erejét felmu-
tatni (Elvégeztetett I. Rabságban, Elvégezte-
tett II. Szabadítás), vagy mi a jelentősége egy 
kerámia megrepedésének konkrétan és átvitt 
értelemben (A templom - Nagypéntek). 

Katalin többször elmondta „képességem 
Isten ajándéka, nem az én érdemem, és azért 
kaptam, hogy alkotásaimmal is Őt dicsőít-
sem. Így a művészi munkám nemcsak hiva-
tás számomra, hanem egyben küldetéssé is 
vált, amelynek során a teremtő Isten kijelen-
tett szavait továbbítom az emberek számára, 
hogy erősítse, bátorítsa, buzdítsa őket”. 

Magyar Erzsébet 
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10. Református 
Egység Napja 
Debrecenben  
A gyökerek az 1881-es Deb-
receni Alkotmányozó Zsina-
tig nyúlnak vissza… sőt az 
1561. és 1562. évek folyamán 

Nagyváradon, Egerben és Debrecenben tar-
tott zsinatokig,  ahol elkészült az a debrecen-
egervölgyi hitvallás, mely a református egy-
ház megszilárdulását segítette elő hazánk-
ban. Ez az első magyarországi kálvinista 
(református) hitvallás. Bár ettől az időtől 
számítjuk református felekezetünk életét a 
történelmi Magyarországon, mégis egészen 
a XIX. század végéig az egyes egyháztestek 
önállóan tartották zsinataikat, nem volt egy-
séges magyar református egyház.  

Hosszú kényszerű szünet után 2009. május 
22-én tartotta ismét a Magyar Református 
Egyház az Alkotmányozó Zsinatát. Tőkés 
István nyugalmazott teológiai professzor 
köszöntő beszédében így fogalmazott: 

„Az 1881. évi Debreceni Zsinaton az a 
"magyarországi református egyház" született 
meg, amely "magában foglalta a magyar – 
Szent Koronához tartozó országok területén 
lévő összes református egyházközsége-
ket" (Budapesti Zsinat 
1904, Általános határoza-
tok). Ez a Debrecenhez 
kapcsolódó szervezeti 
egység megszűnt 1920. 
június 4-én, a trianoni 
békediktátum folytán. 
Azonban nem lehet elég-
gé nyomósítani, hogy a 
szünetelés csak formai 
történés volt, mert érde-
mileg a szervezeti egység 
– a lelkivel párosulva – 
épségben maradt, és foly-
tatódott a trianoni határok 

ellenére is 1947. február 10-ig, vagyis a má-
sodik világháborút lezáró párizsi békediktá-
tumig, amelyet méltán nevezünk – már csak 
fokozott kegyetlensége miatt is – második 
Trianonnak… A kommunizmus fél évszáza-
da alatt a lelki és szervezeti elszegényedés 
ellenére is az életben maradás csodáját mű-
velte az őriző és megtartó Úr Krisztus.” 

Ennek a tíz évvel ezelőtti eseménynek az 
emlékére ismét Debrecenben gyűltek össze a 
Kárpát-medencei reformátusság képviselői. 
Pénteken az Alkotmányozó Zsinat tartott 
ülést, szombaton pedig az egyszerű gyüleke-
zeti tagoktól az egyházkormányzó püspökö-
kig sok ezren vettek részt az egész napos 
eseménysorozaton. Reggel istentisztelettel 
kezdődött a hivatalos program, majd számos 
szekcióban folytatódott. Délután istentiszte-
lettel és úrvacsorai közösséggel záródott a 
lelki program, de utána még egészen estig 
folytatódott különböző helyszíneken szóra-
koztató műsorokkal, illetve kulturális prog-
ramokkal.  

Ezek az események az összetartozás fel-
emelő alkalmai. Erre hívta fel a figyelmün-
ket az Egységnap vezérigéje is:  

Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy 
veletek van az Isten! (Zak 8,23) 

Viczián Miklós 
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Karády Lászlóné 
Ilike halálára 
„Boldogok a halottak, akik az 
Úrban halnak meg” (Jel 14,13) 

Megrendülten értesültünk 
Karády Lászlóné Ilike (Ili 
néni) hazameneteléről. 

Asszonykörünk egyik osz-
lopát veszítettük el benne. És 
mégis, tele a szívünk hálával 
életéért, szolgálatáért. Sze-
mély szerint én azon az első 

asszony csendes héten – má-
sok mellett - kaptam új éle-
tet, amikor ő szolgált a „Víz 
mellé ültetett fáról” (Jer 17,5-
8), augusztusban lesz 25 éve.  

Nagy családi tragédiák 
közepette is Urunk iránti 
szeretete vezette, és kutatta 
azok célját. Az utolsó idők-
ben, sok testi nyomorúsága 
mellett, már csak arra vá-
gyott, hogy mielőbb hazame-
hessen. Példás volt az is, 
ahogy minden nehézség és 

gond közepette családtagjai 
körülvették  Édesanyjukat. 

Kívánom, hogy Jézus 
Krisztus töltse meg hálával, 
vigasztalódással a gyüleke-
zeti testvérek szívét, a felül-
ről kapott szeretetet sugárzó 
életéért. Ránk azt hagyomá-
nyozta, hogy az „Isten Bárá-
nya, Te ott a Golgotán” c. 
Halleluja éneket énekeljük el 
a búcsúztatásán.  

A női kör egyik tagja  

Eseménydús hónapok 
állnak az énekkar mö-
gött – egyházmegyei és 
kerületi kórustalálkozó-
kon jártunk, szolgál-
tunk idősek között, a 
nagycsütörtöki passió-
olvasáson és húsvéti 
istentiszteleteken, és 

május folyamán alkalmunk nyílt a cantate 
zenés istentiszteleten is hirdetni az énekelt 
Igét. Ez utóbbi szolgálat még igen élénken él 
a legtöbbünk emlékezetében, többek között 
azért, mert különleges élményt jelentett, 
hogy Tasi Csaba és Króneisz Gábor testvére-
inkkel közös szolgálatként elénekelhettük 
Mendelssohn 95. zsoltár c. művének egyes 
részleteit. A próbák során is igyekeztünk 
szem előtt tartani, de a zenés istentiszteleten 
az írott Igével összecsengve, arra válaszolva 
még egyértelműbbé és személyesebbé válha-
tott a számunkra, miért ilyen felüdülés egy-
egy nagyobb ívű kórusmű 
eléneklése. Ahogyan a 
szólamok egymásra vála-
szolgatva, a hangsúlyt 
egymásnak átadva fonód-
nak össze, úgy tapasztal-
juk meg, hogy amiben 
részt veszünk, az elsősor-
ban nem egy emberi telje-

sítményre, vagy a zene iránti szeretetre irá-
nyítja a figyelmet, hanem arra az Istenre, aki 
alkotott, aki előtt együtt leborulhatunk. Neki 
adunk hálát ezért a gazdagon megáldott 
tavaszért is. Újra és újra átéltük a különféle 
alkalmak során, hogy ugyanaz az Istent di-
csőítő ének hányféle hangsúlyt kaphat a 
hallgatók (és a szolgálók!) szívében. Öröme-
ink között sokat gondolunk azokra a testvé-
reinkre, akik szükségben, nehézségek kö-
zött, a közösségünktől távol töltik a szezont. 
A Rómabeliekhez írt levél alapján remény-
séggel imádkozunk értük egyen-egyenként, 
és erre buzdítjuk a gyülekezetet is: „A test-
vérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, 
a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgá-
latkészségben fáradhatatlanok, a Lélekben buz-
gók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben 
örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitar-
tók, az imádkozásban állhatatosak..” (Róm 12, 
10-12). 

Békefi Klári 
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PIKK csokibonbon készítés 
Egy szép tavaszi napon Lady Lavender 

műhelyében jártunk, hogy betekintsünk a 
bonbonkészítés kulisszái mögé. Lelkes, profi 
csokimesterünk, Orsi fogadott minket. A 
műhelybe érve mindannyian kötényt 
++húztunk, kezet mostunk, majd kezdődött 
a mulatság. Ráhangolódásként megtud-
hattuk, mi a csokoládé alapja, hol terem a 
kakaó gyümölcse, s meg is kóstoltuk magát 
a kakaóbabot (kissé kesernyés), sőt a belga 
csokipasztillákat is. 

Nagyon izgal-
mas végignézni, és 
részt venni a bon-
bonkészítés folya-
matában. Elsőre 
elég ijesztő, mikor 
egy nagy edény 
folyékony csokolá-
dét kiborítanak a 
márványlapra, de a 
profi, gyakorlott 
mozdulatokat látva 
nem volt miért 
aggódnunk. A csoki mindenféle halmazálla-
potában körülvett minket. Készítés alatt is 
sokat kóstoltunk, itt-ott csippentettünk 
egyet, senki sem maradt csoki nélkül. A bon-
bonhéjakba finom töltelékeket nyomtunk, s 
mi is kitaláltunk egy új verziót, a marcipá-
nos szilvalekváros bonbont. 

Miután együtt elkészítettük a különböző 
ízesítésű finomságokat, megvártuk, hogy a 
hűtőben kellően ridegek legyenek, majd a 
formákból egy kis rásegítéssel potyogtak is 
ki a tökéletes kis csokicsodák. 
A lányok nagy örömére még aranyporral is 
díszíthettük őket, majd testvériesen megosz-
toztunk az alkotásokon, melyek legalább 
olyan finomak voltak, mint amilyen szépek. 
Nagyon köszönjük ezt a különleges élményt! 

Mi is az az összifi?  
Ez egy olyan alkalom, amelyen a pasaréti 

összes ifi közösen vesz részt a templomban 
(vagy néha más helyszínen). Ez lehetőséget 
nyújt arra, hogy a különböző ifjúsági körök 
jobban megismerhessék egymást, valamint 
akár újonnan érkező emberek is könnyebben 
be tudnak kapcsolódni a közösségbe, és bát-
rabban mennek kisebb létszámú ificsoport-
okba is. Az alkalom után szeretetvendégsé-
get tartunk, amely a közös beszélgetésekre 
kínál lehetőséget. Összifiket kb. 3 havonta 
rendezünk, így, ha még nem voltál ilyenen, 
sok szeretettel várunk következő alkalmunk-

ra! Idén az 
első összifi 
március 31-
én, a Jóséb-
Basebet ifi 
szervezésé-
ben került 
megrende-
zésre. Isten 
igéjét Bej 
Attila refor-
mátus lelkész 
hirdette kö-
zöttünk. A 
téma a pár-

kapcsolataink határai volt az 1Móz 1,26-28 
és 1Móz 2,15-25 versei alapján. Ne csupán 
arra nézzünk, hogy Isten mit tilt, hanem arra 
figyeljünk, hogy mire hívott el Isten, milyen 
nagy szabadságot adott, és mivel akar meg-
ajándékozni.  

Ezt a témakört az alábbi 3 pont alapján 
jártuk körbe:  

1. Mire adta az Úr a párkapcsolatot és a 1. Mire adta az Úr a párkapcsolatot és a 
társat nekünk?társat nekünk?  

Istent képviseljük ezen a világon. 

Örömét lelje a másikban. 

Szó volt az Istennek való engedelmesség-
ről, s arról, hogy sokszor azért vagyunk en-
gedetlenek, mert nem ismerjük igazán Is-
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tent. Ezért vesszük sokszor a saját kezünkbe 
az irányítást, akár a párkapcsolat terén is.  

 Akik társat kapnak az Úrtól, azok elkészí-
tett, hozzájuk illő társat kapnak, mert 
Isten gondoskodó, szerető, kegyelmes, 
nagyvonalú. 

 Isten szeretetből ad ajándékokat, de ne 
engedjük, hogy fellázítson sem a saját 
szívünk Isten ellen, sem a sátán különbö-
ző körülményeken keresztül. Isten nem 
ellenség, hanem a gondviselőnk! 

 Ha mégis fellázadunk, akkor az a jó hír, 
hogy nem kell ebben az állapotban ma-
radnunk, nem kell elszakadva lennünk 
Istentől! 

2. Mivé lett a párkapcsolat a bűneset 2. Mivé lett a párkapcsolat a bűneset 
után? után?   

Saját vágyunk és kívánságunk kielégítésé-
nek az eszköze lett. Néhány példa: közös 
uralkodás helyett egymáson való uralkodás, 
harmónia helyett szégyenkezés és vágy, 
többnejűség kialakulása stb. 

Vizsgáljuk meg, mi van a mi szívünkben! 
Ugyanabból a helyzetből jövünk, csak más-
más a szennyünk. Az egész életünk megvál-
tásért kiált, ha már megtértünk, akkor is! 
Jézus az, aki helyre akarja és tudja állítani az 
életünk. Először Jézussal kell együtt járnunk! 
Isten a népe keveredését soha nem szívlelte. 
Isten nem áldja meg az engedetlenséget! 

3. Hogyan lehet keresztyénként helyes 3. Hogyan lehet keresztyénként helyes 
párkapcsolatunk? Miként éljünk ezzel párkapcsolatunk? Miként éljünk ezzel 
az ajándékkal? az ajándékkal?   

Isten ad nekünk társat. A Szentháromság 
Istenre kell figyelnünk, aki meg akar minket 
ajándékozni. „…szabadon férjhez mehet ahhoz, 
akihez akar, de csak az Úrban.” 1Kor 7,39  

Ha meg szeretnéd hallgatni az 
alkalmat, akkor azt honlapunkon 
(http://refpasaret.hu) az Egyéb 
anyagok fül alatt megteheted.  

A szervező ifi nevében:  
Mónus Eszter 

Összifi hétvége Ceglédfürdőn 
Idén tavasszal rendhagyó, közös 

ifihévégét tartottak a pasaréti ifik. Április 26-
28-án a Nehémiás ifitől egészen a Dávid ifiig 
egy közös hétvégére utaztunk le 
Ceglédfürdőre. A nem éppen kicsi csapathoz 
csatlakozott a Bálványosi ifi kis különítmé-
nye is. 

Pénteken késő délután közel 100-an gyüle-
keztünk a Torockó téren. Két külön buszra 
szálltunk fel, ahol még egy kis útravalóval is 
kedveskedett nekünk az utazásszervező. 

Kora este érkeztünk meg. A regisztráció-
val, a szobák elfoglalásával és egy vacsorá-
val folytattuk a napot. 

A hétvége alkalmain arra kerestük a vá-
laszt lelkészeink segítségével, hogy "Miért jó 
Istennel járni?" 

Az első alkalmat péntek este Géza bácsi 
tartotta. Egy személyes bizonyságtételt hal-
lottunk tőle, Isten egész életünket átfogó, 
rendező munkájáról. Elhangzott, hogy "Isten 
jár velünk, nem mi vele".  

Ezután kisebb csapatokba verődve beszél-
gettünk, a lefekvéshez készülődtünk. 

Másnap a reggeli csendesség után a déle-
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lőtti alkalmon Lacitól arról hallottunk, hogy 
"azért jó Istennel járni, mert örök életet ad". 
Azt jártuk körül, hogy mi is az örök élet? 

"Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az 
egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisz-
tust." Jn 17,3 

Hogy miért van szükségünk az örök élet-
re? Hogyan lehet a miénk az örök élet? 

"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki 
pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát 
majd életet, hanem Isten haragja marad raj-
ta." (Jn 3,36)  

Hogy egymást is jobban megismerhessük, 
a kiscsoportos beszélgetésen a különböző 
ifik vegyes kis körökben gondolkodtak to-
vább a hallottakról. Délután a PIKK szerve-
zett nekünk egy közös állomásos játékot, 
ahol csapatokat alkotva versengtünk egy-
mással. Amíg valaki ki nem próbálta, nehéz 
eldönteni, hogy kekszet kéz segítsége nélkül 
a homlokunkról megenni, vagy ping-pong 
labdával vizes pohárba betalálni nehezebb-e. 

A játék után a tábor kertjében spontán 
focimeccs alakult fiúk, lányok, kicsik, na-
gyok közt. 

Este folytattuk a válaszok keresését a hét-
vége kérdésére. Zoli arról beszélt nekünk, 

hogy azért is jó Istennel járni, "mert igazsá-
gos és kegyelmes". 

Ezután, aki még nem volt fáradt, társaso-
zott, beszélgetett, sétálgatott. 

Vasárnap délelőtt Tibortól arról hal-
lottunk, hogy azért is érdemes Istent válasz-
tanunk, "mert ő jobbat készített", s ezt várjuk 
bizalommal. 

“Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr 
eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága 
gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és 
késői esőt kap.” (Jak 5,7) 

Hasonlóan a szombathoz, ezután is tovább 
fejtegethettük a hallottakat, és kérdezhettünk 
egymástól a csoportos beszélgetéseken. 

Kora délután szálltunk buszra, és indul-
tunk haza.  

Azt gondolom, a résztvevők egyetértenek 
abban velem, hogy egy Isten által megáldott 
hétvégén vehettünk részt! Hogy a Rá való 
figyelés, elcsendesedés, és a közösség meg-
élése, a másik megismerése is megvalósulha-
tott! 

Ezúton is köszönjük szépen a szervezők-
nek a szolgálatot! 

egy résztvevő  
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Régóta szeretnék a Pasa-
réti Református Gyüle-
kezet teljes jogú tagja 
lenni. Érzem, hogy itt 
megtaláltam azt a he-
lyet, ahol valóban Isten 
élő igéjét hallhatom, a 
közelében lehetek, Vele 
élhetek, és szolgálhatok 
neki. Egyetemi éveim 

alatt konfirmáltam a Deák téri Evangélikus 
Gyülekezetben, a nekem való gyülekezetet 
azonban akkor még nem találtam meg, bár 
egy barátnőm már hívogatott Pasarétre is. 
Azt a döntést azonban, hogy tartozzam vala-
hova, évtizedekig halogattam. A házasság-
kötésemet Horváth Géza lelkész úr áldotta 
meg, aki azután meghívott az általa tartott 
házas körbe. Ennek nagyon örültem, bár 
látszott, férjem egyelőre nem fog velem jön-
ni. Az itt hallott igével teljes mértékben azo-
nosulni tudtam. Amikor hallottam Nórától, 
hogy korábbi evangélikus konfirmáció után 
is lehetséges felnőtt fejjel konfirmálni, és 
megismerni hitünk alapjait, hogy mik azok a 
hittételek, amiket konkrétan a pasaréti gyü-
lekezettel közösen vallunk, jelentkeztem. 
Nagy örömömre szolgált, hogy testvérem is 
velem egy időben határozta el magát az elő-
készítő órákra. 

A Heidelbergi Káté minden szava mélyen 
hatott. Horváth Géza lelkész úr hitelessége 
pedig ezt még hangsúlyosabbá tette. Alig 
vártuk a következő alkalmat, nem maradtam 
volna le egyről sem (sajnos egyszer gyerme-
keim betegsége miatt mégsem tudtam eljön-
ni). Testvérem szájából hangzott el a kérdés: 
mi lesz, ha vége lesz? Horváth Géza lelkész 
úr megnyugtatott minket, hogy mindenki 
számára lesz kisebb közösség, ahova csatla-
kozhat. 

A sok igehallgatás kapcsán már sok min-
dent korábban megértettem, mégis minden 
szó a szívemig hatolt. Bizonyos részeket 
pedig később is elő kellett vennem, hogy 
feldolgozzam, és helyére rakja bennem a 

dolgokat. Úgy gondolom, hogy a Heidelber-
gi Káté tisztán, világosan tartalmazza hitünk 
alapjait. 

A konfirmáció alkalmával a fiatalok tanú-
ságtétele is megfogott. Olyan öröm és büsz-
keség volt fiatalok szájából hallani azokat a 
gondolatokat, amiket én is szívemből vallok. 
Azt kívántam magamban, bárcsak az ő éle-
tük hamarabb követné Isten akaratát…. A 
fiatalok hitvallása után kaptuk meg okleve-
lünket, valamint ajándék igét és könyvet: 
Spurgeon Isten ígéreteinek tárháza. Ezt már 
régen meg szerettem volna venni, mert na-
gyon jó idézeteket hallottam belőle. 

Az április 14-én tartott konfirmáció után 
éreztem igazán, megerősödött a hitem. Amit 
évtizedek óta sikertelenül próbáltam, most 
tudtam dönteni. Már volt erőm. Most már 
veszem a bátorságot, és követem Őt, mellé 
állok, és szeretném szolgálni Őt. Elsősorban 
a családomban, mert ott van a legnagyobb 
szükség rám, ott tudok a legnagyobb hatás-
sal lenni életemmel, mert ott a legnehezebb 
példát mutatni, ott igazán látszik, ki vagyok. 
Azután a szélesebb rokonságomban, az is-
merőseim, barátaim körében, a lakókörnye-
zetemben, ahol szintén nagyon kevés az 
ismeret az igazi hitről. Másodsorban a gyü-
lekezetben, különösen, ha már a gyerekeim 
óvodába, iskolába indulnak majd. Minden-
hol, ahova Isten vezet. 

Próbálok az imára, az igeolvasásra időt 
szánni. Tudom, hogy nem minden sikerül 
tökéletesen, de nem keseredek el, mert 
„kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és 
ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem csele-
kedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8-9) 

Tudom, hogy ez nem az én 
munkám, a Szentlélek nél-
kül képtelen vagyok a jó 
cselekvésére. 

„Legyen szívedben, házad-
ban és hazádban ideig és 
örökké tartó békesség!” 

Kereszturiné  
Koppány Léda  
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Hétköznapjaink 

2019 márciusa óta dolgozol a 2019 márciusa óta dolgozol a 
Wycliffe Bibliafordítók ma-Wycliffe Bibliafordítók ma-
gyarországi irodájában. Mi-gyarországi irodájában. Mi-
vel foglalkoztál előtte? vel foglalkoztál előtte?   

Egy IT biztonsági cégnél 
dolgoztam szolgáltatásmene-
dzserként, ami életem addigi 
legjobb munkahelye volt. 
Amit elképzeltem, hogy mit 
szeretnék egy munkahelyen, 
az kb. teljesen megtalálható 
volt itt.  

Miért váltottál?Miért váltottál?  

Azzal kezdődött, hogy 
elkezdtem megvizsgálni, 
hogy szélesebb körben és 
hosszabb távon milyen hatá-
sa van a munkámnak. S szá-
momra világossá vált, hogy 
én ezt az ügyet nem akarom 
a munkámmal támogatni. 
(Félreértések elkerülése vé-
gett: Semmilyen törvényelle-
nes dolgot nem kellett csinál-
nom, s a hatás sem volt tör-
vénybe ütköző.) Ennek elle-
nére nehezen jutottam el 
addig a pontig, hogy fel-
mondjak. 

Hogyan jutottál el végül a Hogyan jutottál el végül a 
felmondásig? felmondásig?   

Néhány főbb pont, amivel 
Isten vezetett engem ezen az 
úton: 

Az Ézs 43,1-2 után hang-
zottak el a következő monda-
tok, melyek személyessé 
váltak a számomra: „Hagyd 
el, ami jónak tűnt, az Úr jobbat 
készített el! Vár rád az Úr! 
Rendbe szeretné tenni az élete-

det! Szeretné, hogy a 
célodat betöltsd!” 

 Rövid időn belül 
többször hozta elém 
különböző helyzetek-
ben Ábrahám történe-
te, amikor Isten azt 
mondta neki, hogy 
induljon el, de ő nem 
tudta, hogy mi az 
úticél.  

Ezután az egyik napi sza-
kasz a Kalauzból a 4Móz 32 
volt, ahol Rúben és Gád fiai a 
jó legelők miatt nem akartak 
átkelni a Jordánon, ami ké-
sőbb a vesztüket okozza. És 
a magyarázatban volt még 
az, hogy „Áldásoktól foszt-
juk meg magunkat, ha nem 
merünk elindulni, amikor 
Isten hív”. Megértettem, 
hogy hitetlenség lenne, ha 
nem indulok el. Felmondá-
som után nem sokkal olvas-
tam egyik volt ifivezetőm 
üzenetét, melyben a követke-
ző ige volt: „Ne a régi dolgokat 
emlegessétek, ne a múlton tű-
nődjetek! Mert én újat cselek-
szem, most kezd kibontakozni – 
talán nem tudjátok? Már készí-
tem az utat a pusztában, a siva-
tagban folyókat fakasztok.” (Ézs 
43,18-19) 

Hogy kerültél a WycliffeHogy kerültél a Wycliffe--
hez?hez?  

Már a felmondási időm 
vége felé jártam, amikor a 
Greizer család beszámolója 
után meghívták a gyülekeze-
tet a Wycliffe Magyarország 

20 éves 
szülinapjá-
ra. Amikor 
a meghívót 
vettem el, 
akkor 
láttam meg 
a brosúrát, 
hogy a 
Wycliffe 
menedzse-

reket keres. Számomra egy-
értelmű lett, hogy itt van a 
helyem.  

Mivel foglalkozol itt, és miért Mivel foglalkozol itt, és miért 
fontos számodra ez?fontos számodra ez?  

Kommunikációs és ima 
koordinátorként dolgozom, 
de eléggé sokrétű feladataim 
vannak. Remélem, hogy a 
bibliafordítás mozgalmának 
megismerése által mi is felfe-
dezzük, és jobban értékeljük 
azt, hogy anyanyelvünkön 
olvashatjuk Isten igéjét. Ma a 
világon 1,5 milliárd ember-
nek egyáltalán nincs lehető-
sége erre. Továbbá azt remé-
lem, hogy egyre több nyel-
ven elkezdődnek vagy elké-
szülnek fordítások, melyek 
által Isten olyan emberek 
életét is átformálja, akik csak 
napjainkban olvashatják 
először saját nyelvükön a 
Bibliát.  

Ha szeretnél feliratkozni a 
hírlevelemre, akkor küldj egy 
üzenetet az 
eszter_monus@wycliffe.hu  
e-mail címemre.  

Budai Gabriella  

A beszélgetőtárs: Mónus Eszter 
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Élet a stúdióban 
Egy műszaki jellegű háttérszolgálat – 

így a stúdió is – akkor működik jól, ha a 
mindennapokban kevésbé feltűnő a léte, 

és minden a megszokott módon, zökke-
nőmentesen zajlik. Annak érdekében, 
hogy ez a továbbiakban is így legyen, 

sőt, bővíteni is tudjunk a lehetőségeken, 
az elmúlt hónapokban több kisebb-
nagyobb fejlesztésbe kezdtünk. 

Az idei év leglátványosabb újítása az 
istentiszteletek élő közvetítésének indítá-
sa volt, amit hosszas tervezési, szerelési 

és telepítési munka előzött meg. Első-
ként a korábban használt, egyre inkább 
elavultnak számító laptopunkat új, mo-

dernebb számítógépre cseréltük, majd 
beszereztünk különböző eszközöket, 
hogy a meglévő kameránk képét fel tud-

juk használni digitálisan az élő közvetí-
tésekhez. 

Annak érdekében, hogy minden stú-

diós szolgáló számára egyszerű legyen az 
átállás az új megoldásokra, március vé-
gén egy csendesnapot szerveztünk. Ez 

egy igei alkalommal kezdődött, majd kö-
zösen átnéztük az új, és meglévő teendő-
ket, végül egy ebéddel és kötetlen beszél-

getéssel zárult a program, ami egymás 
személyesebb megismerésére is jó lehe-
tőség volt. A Stúdió főbb feladatai közé 

tartozik az istentiszteletek hangosítása, 
a kép és hang közvetítése a gyülekezeti 
termekbe (és most már a 10-es istentisz-

teleteken az interneten is), valamint fel-
vételek készítése különböző adathordo-

zókra. A hangfelvételek minőségét zaj-
szűréssel, és különböző beállításokkal 
feljavítjuk, a később visszahallgatva  

már nem aktuális részeket (pl. hirdeté-
sek) kivágjuk, majd a kész hanganyagot 
feltöltjük a honlapra. A megszokott teen-

dőkön túl speciális alkalmakkor (pl. 
gyermekműsorok, ifjúsági alkalmak, 
világegyetemi előadások, zenés istentisz-

telet, stb.) igyekszünk megfelelni az ext-
ra kéréseknek is, ilyenkor sokszor veze-
ték nélküli mikrofonokra, és összetet-

tebb vetítésekre is szükség van. A gyüle-
kezet külső helyszínekre szervezett al-
kalmaihoz (pl. a sátoraljaújhelyi 

csendeshetek, összifi hétvégék) hordoz-
ható eszközökkel is rendelkezünk, a 
hangosítás és felvételkészítés ilyenkor is 

megoldható – szükség esetén akár külső 
áramforrás nélkül is. 

Célunk, hogy a stúdiós feladatokat 

mindig a tőlünk telhető legjobb minőség-
ben tudjuk ellátni, ezzel is szolgálva Is-
ten igéjének terjedését, ezért a megkez-

dett fejlesztéseket ezután is folytatni 
fogjuk. A stúdiószolgálattal kapcsolat-
ban felmerülő esetleges kérdésekkel 

ezentúl az újonnan létrehozott 
studio@refpasaret.hu címen lehet min-
ket elérni. 

Koncz János és  
Pósfai Gergely 

 

MISSZIÓS HÍREK 
  

A bekarikázott rovatok a stúdió közreműködésével készülnek! 



Áldás, békesség! 21 2019. Pünkösd MISSZIÓ 

Greizer hp. 
A húsvét óta eltelt 

időszak számunkra leg-
inkább várakozással 

telt, mert nagyon sokáig 
nem indult el Port Vilá-
ból az a hajó, mely a 

csomagjainkat szállítot-
ta volna Tannára. Végül 
14-én, amikor mi is 

megérkeztünk a faluba, 
a gyerekek és asszo-
nyok előre elkészített 

virágfüzérrel vártak 
minket, ami a várt ven-
dégnek jár csak ki.  

Szerdán a gyerekek 

elkezdtek újraismerkedni az itteni élet-
tel. A nap egyik fénypontja az volt, ami-
kor az idős volt elnök, Iolu Abbil el-

mondta Mikinek, hogy az elmúlt egy év 
során majdnem mindennap hallgatta a 
netwar nye lvű hangzó Bib liát 

(megavoice). Csütörtökön az asszonyok 
Zsófival együtt nekiültek „laplapot” ké-
szíteni főzőbanánból, táróból és 

yamgyökérből, amit este közösen el is 
fogyasztottunk, szintén a földön ülve.  

Pénteken együtt men-
tünk be Lenakelbe a heti 

nagypiacra, ahol a kikötő-
ben kisebbfajta karácsony-
ként éltük meg, hogy egy 

doboz kivételével a hiányzó 
holmink is megérkezett egy 
másik hajóval.  

Szombaton Mikit megta-

lálták a szerelnivalók, míg 
Zsófi a ház körül tevékeny-
kedett és a nagyival készített vacsorát, 

ismét a földön ülve. Vasárnap abba az 
imanakai templomba mentünk összevont 
Istentiszteletre, amelynek az építésére 

2017-ben adományokat gyűjtöttünk a 
Fotópéntek keretein belül. A templom 
befejezés előtt áll, már csak az ajtót, 

ablakokat és a mennyezetet kell be- illet-
ve feltenni.  

Noel és Málna elkezdtek járni a helyi 

óvodába. Itt a tanév 3 harmadból áll, a 
harmadok között van egy-egy kéthetes 

szünet. Minden nap 8-11 óra között van 
"tanítás". Minden hétnek van külön té-
mája, azt járják körül az óvónők, a gye-

rekek pedig többnyire (a földön) ülve 
hallgatják végig, néhány mutogatós 
énekre állnak csak fel a tízórai-szünet 

előtt. Tízórait mindenki magának visz, 
van, aki főtt rizst, van, aki főtt édesbur-
gonyát vagy banánt, van, aki gyümöl-

csöt. Tanulás és tízórai 
után a gyerekek a homoko-
zóban játszanak, rajzolnak, 

kagylókat festenek, építő-
kockával építenek, könyvet 
nézegetnek, majd 11 óra 

után egyedül mennek haza. 

 És a végére egy meglepő 
történet még Vilából: 

„Amikor Miklós vérvételen 
volt a vilai kórházban, lát-

ta, hogy a rendelés kezdetén a betegfel-
vételi nővér kiállt az ajtóba, köszöntötte 
a várakozókat, és a következőkkel kezdte 

a rendelést: "Hajtsuk meg a fejünket és 
imádkozzunk. Istenünk, köszönjük ne-
ked ezt az új napot. Köszönjük, hogy ma 

is segíthetünk sokakon. Könyörgünk 
országunkért, a miniszterelnökünkért, a 
köztársasági elnökünkért, te adj nekik 

bölcsességet a munkájukhoz. Kérünk, 
hogy te gyógyítsd azokat, akiknek nincs 
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szükségük orvosra a gyógyulásukhoz, és 
te adj erőt és bölcsességet az orvosoknak 

és a nővéreknek, hogy ma is tudjuk segí-
teni a betegeket. Az Úr Jézus nevében 
kérünk. Ámen." 

Kérjük, imádkozzatok velünk együtt 

azért, hogy a gyerekek jobban megtalál-
ják a helyüket az óvodában és gyorsan 
megtanulják a nyelv(ek)et velünk együtt. 

Az elkövetkezendő időszakban a fordítói 
bizottsággal át kell beszélnünk a tannai 
munka folytatásának lépéseit, és aztán 

szeptemberben újra irány Port Vila, ahol 
a Trenem Tingting bibliaismereti tanfo-
lyam következő modulja kezdődik majd. 

Öleléssel: a Greizer család 

Csépe A. leveléből 
Renátával és Győzővel elkészítettük a 

négyéves közös szolgálatunkat lezáró 
jelentést. (A fényképen még ezen dolgo-
zunk.) Ezzel a helyi 

szervezet, amely a mun-
kát vezette – költségve-
tési keret hiányában – 

befejezte a keleti m.-ok 
közötti írásolvasás -
tanítást. Az a kb. 150 

felnőtt azonban, akik 
nyolc faluban az anya-
nyelvükön és a hivata-

los nyelven is elvégezték 
a dolgozók iskoláját, 
csak csepp a m.-ok so-

kezres tengerében. Imádkozzunk, hogy 
Isten indítson szponzorokat, akik kifeje-

zetten erre a célra szánnak akkora ösz-
szeget, amellyel folytatódhat a „projekt”! 

Nemrég ismét eljutottam a nyugati m. 
faluba, A.-ba. Itt Robi segítségével sike-

rült szépen haladni a szószedet szer-
kesztésével. Egyik nap fogadott unokám, 
a kis Ayusma születésnapját is megün-

nepeltük. Vettem egy kis kekszet, üdítőt, 
almát és uborkát, és meghívtunk kb. tíz 
gyereket a „zsúrra”. Éppen a zöldségeket 

és gyümölcsöt tisztítottuk, amikor mun-
kásemberek léptek a konyhába, hogy 
k i v i g y e n e k  o n n a n  n é h á n y 

cementeszsákot – mert sajnos, a ház – 
amint a mellékelt fénykép is mu-
tatja – távollétemben cementrak-

tárrá változott. Így hasznosítja a 
tulajdonos a többnyire üresen 
álló épületet... 

A faluból hívatlan „vendégekkel” 

tértem vissza a fővárosba, akik 
egy pillanatig sem hagytak nyug-
t o n .  R á m  i l l e t t  a  m . 

találóskérdés: Ki az, aki se dol-
gozni, se pihenni nem bír? 
(Megfejtés: aki vakarózik ☺.) Vé-

gül kiderült, hogy a rettenetes 
viszketést rühesség okozta. Igen 
hálás voltam a hatásos kenő-

csért, amely gyors megkönnyeb-
bülést hozott!  

Kérem a Testvéreket, imádkozzanak 
az egyik keleti m. fordító, Viktor felesé-

géért! A 35 éves Erika rendkívül magas 
vérnyomással váratlanul az intenzív osz-
tályra került. A kivizsgálás krónikus 

veseelégtelenséget 
állapított meg nála. 
Könyörögjünk, hogy 

Isten kegyelméből 
megállhasson a ve-
sék további károso-

dása, és Erika elke-
rülhesse a művese-
kezelést! 

Andrea  

MISSZIÓ 
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Az irat- és hangmisszióból ajánljuk 
Bereczky Albert 

Csend 
Ezek az elmélkedések a 

Muraközy Gyula szerkesztette 
Református Élet című hetilap-
ban jelentek meg 1939. decem-
ber 2. és 1944. október 14. kö-
zött, vagyis a világháború 
éveiben, egészen a nyilas hatalomátvételig. 
Jelentőségük abban áll, hogy minden elmél-
kedés középpontjában Istennek Jézus Krisz-
tusban megmutatkozó szeretete áll. Be-
reczky nem fáradt bele, hogy elmagyarázza, 
megmutassa, hogy az élet legkülönfélébb 
területein és vonatkozásaiban mit jelent Is-
ten szeretete, amely megjelent Jézus Krisz-
tusban, hogy miért kell imádkozni, miért 
kell a Bibliát olvasni. Az, hogy ma ez hang-
zik számos szószékről, mások mellett Be-
reczky Albertnek is történelmi érdeme. 

De nem csak az egyéni életről, bűnökről és 
bűnbocsánatról van mondanivalója, hanem 
a nemzeti mulasztásokról, bűnökről is, és a 
nemzeti bűnök miatti bűn-
bánatról is, meg az üres 
ünneplésekről is. Ez az 
intő, figyelmeztető hang 
az évek folyamán egyre 
erősebbé válik.  

Az öt évfolyamot 
átölelő igei gondola-
tok szinte egy egész 
éven át minden napra 
jelenthetnek az olva-
sónak lelki táplálékot.  

A kötetnek az ad aktu-
alitást gyülekezetünkben, 
hogy most hangzott el a Világ
-egyetemi előadások közt Bereczky Jánosnak 
a nagyapjáról szóló előadása, amely meg-
hallgatható a refpasaret.hu lapon az Egyéb 
anyagok rovatban. 

Spurgeon könyvek  
Spurgeon gazdag prédikációgyűjteményé-

nek 10 válogatott kötete kapható iratmisszi-
ónkban. A címek: 

 Hogyan nyerek meg gyermekeket az Úr 
Jézusnak? 

 Mindig időszerű gondolatok 
 Én, az Úr vagyok a te gyógyítód 
 Tanácsok azoknak, akik az Úr Jézusnak 

szeretnének szolgálni 
 Az Úr gondot visel 
 Üdvösség Isten ingyen kegyelméből 
 Minden kegyelem! 
 A hit nemes harca 
 Láttuk Jézus Krisztus dicsőségét 
 Krisztus az Ószövetségben 

E legutóbbi kötet fülszövege: 

Amikor C. H. Spurgeon (1834–
1892) – a 19. század legismertebb 
ébredési prédikátora – Igét hirde-
tett vagy tollat ragadott, üzenete középpont-
jába mindig az ember teljes elveszettségét 
állította, és Jézus Krisztus páratlan, semmi-

hez sem hasonlítható áldozatát 
mutatta be. Az evangélium 

lényegére való összponto-
sítás, amit mindig új kife-
jezésekkel és illusztráci-
ókkal 40 éven át fáradha-
tatlan szenvedéllyel hir-
detett, minden bizonnyal 

egyik oka annak, hogy 
prédikációi még halála 

után több mint 100 évvel is 
időszerűek, és máig sok nyel-

ven újra és újra kiadják. 

Előszeretettel kutatta az Ószövet-
ség olyan személyeit, mint Ábrahám, 

Dávid és Salamon, a különböző áldozati 
előírásokat és próféciákat, melyeket aztán az 
Újszövetség fényében magyarázott, és Jézus 
Krisztusra utaló jelképekként értelmezett. 
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Köszönjük 

 Konfirmált fiataljainkat, és a 

fogadalmat tett felnőttjeinket, 

 A Wycliffe bibliafordítóinkat, 

 A Palló Imre énekkar szolgá-

latait, 

 Az éltető májusi esőt. 

Kérjük 

 A nyári csendeshetek áldásait, 

 hogy mindenki megtalálja kö-
zösségét a gyülekezetünkben, 

 indíts sokakat bizonyságtevő 
életre, 

 hogy Isten nyissa meg előt-
tünk az ige ajtaját, hogy jól 
tudjuk szólni az evangéliumot, 

 a délkeletázsiai Erika gyó-
gyulását, hogy elkerülhesse 
a  művesekezelést. 

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 

 

 

2002 

Gyülekezeti csendeshét Piliscsabán 
– utolsó lehetőség a jelentkezésre! 

A gyülekezeti csendeshetet augusztus 4., va-
sárnap délutáni kezdéssel, és 10., szombat déli 
befejezéssel tervezzük.  A helyszín ismét a pilis-
csabai Josephinum kollégium lesz, kétágyas, für-
dőszobás szobáival, és szép természeti környeze-
tével. Családok számára kétszobás-fürdőszobás 
elhelyezéssel. Az előadások helyszíne a légkondi-
cionált, tágas díszterem.  A felnőtteknek szóló 
alkalmakkal egy időben a gyermekekkel is külön 
foglalkozunk. Jelentkezni a lelkészi hivatalban 
lehet a jelentkezési lap kitöltésével, és az előleg 

egyidejű befize-
tésével. (Előleg: 
egyéneknek és 
házaspároknak 
fejenként 10 
eFt, családoknak 
25 eFt.)  Min-
den korosztályt szeretettel hívunk!  Gyülekezeti 
csoportok együttes jelentkezését is várjuk. Ebben 
az esetben lehetőségük van arra, hogy a kiscso-
portos beszélgetést, illetve a délutáni programo-
kat maguk szervezzék meg, és csak a délelőtti 
előadáson és az esti áhítaton csatlakozzanak a 
nagyobb közösséghez.  

PünkösdPünkösd vasárnap: 8:30 / 11:00 / 18:00 PünkösdPünkösd hétfő: 10:00 (úrvacsorai közösség 
minden alkalommal, gyermekistentisztelet és gyermekmegőrzés csak vasárnap délelőtt) 

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 

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 


