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Hogyan éltek? 
Amikor bölcsességről beszélünk, akkor 

általában rögtön az emberi tudományokban 
való jártasság jut eszünkbe. Az bölcs vagy 
okos, aki valamilyen tudományágat nagyon 
jól ismer, pl. egy pillanat alatt össze tud adni 
nagy számokat; a történelmet nagyon jól 
ismeri; aki idézni tud filozófusokat; aki egy 
szempillantás alatt megjavítja a számítógé-
pünket stb. A Szentírásban viszont a bölcses-
ségnek és az ostobaságnak 
nem ez a definíciója. A 
Biblia szerint ugyanis 
mindenki bolond, aki nem 
hisz Istenben. „A gyermek 
szívéhez hozzátartozik az 
ostobaság.” Péld 22,15. Pon-
tosabban minden ember a 
bolondság állapotába szü-
letik bele és Istentől egy 
elkülönített életet él. A bölcs pedig az, aki 
Isten akaratával összhangban él. „Az Úrnak 
félelme, a bölcsesség kezdete.” Péld 1,7. Nézzük 
meg a Szentírás alapján, mi jellemző még a 
bolond emberre.  

1. „Azt gondolja magában a bolond, hogy 
nincs Isten.” Zsolt 14,1 

Ezt a mondatot lehetne a bolondság alap-
jának is nevezni. És persze ez nem csak egy 
intellektuális ateizmust jelent, hogy valaki 
leült otthon a karosszékbe, gondolt egyet, és 
arra jutott, hogy Isten nem létezik. A zsoltár 
tovább folytatja: „Romlottak és utálatosak tette-
ik, senki sem tesz jót.” Ezt a fajta életmódot 
lehetne „praktikus ateizmusnak” is nevezni. 
Mert amit kigondolt a fejében és szívében, 
aszerint él. Azt mondja, hogy Isten nem léte-
zik, és egy istenellenes életmódra is rendez-
kedik be. Tehát, amikor megszületik egy 
ember, ezt az életmódot kezdi el élni. A bo-
lond ember nem érti Isten dolgait, sőt, ő 
maga bolondságnak tekinti azokat (lásd: 
1Kor 2,14). Tehát a bolondság első jellemző-
je, hogy az ilyen ember tagadja Isten létezé-

sét, és Istennek nincs hatása az életére.  

2. A régiek úgy fogalmazták meg, hogy 
minden emberben ott van egy Istennek szánt 
űr. Ezt az űrt azonban mindenki szeretné 
megtölteni, de a kérdés az, hogy a bolond 
ember mivel tölti meg? Nézzünk meg ehhez 
is egy igeverset: „A bolond helyesnek tartja a 
maga útját.” Péld 12,15. Aki Isten nélkül él, az 
is megtölti a szívében az űrt, méghozzá ön-

magával. Elkerülhetetlenül 
saját magát választja meg 
istennek. Ő maga lesz az, 
aki meghatározza, mi he-
lyes és mi nem. Ő lesz az, 
aki a saját életmódjára 
értékítéletet mond. Hiszen 
az első pontban azt mond-
ja, hogy Isten nem létezik, 
erre rendezi be az életét, és 

minderre azt mondja, hogy nagyon jó. Mivel 
azonban önmaga istenévé vált az ember, ő 
fogja meghatározni azt is, hogy mi bűn és mi 
nem, és ezzel elérkeztünk a következő jel-
lemzéshez:  

3. „Az ostobák bolond módon becsapódnak. A 
bolondokat csúffá teszi a vétek.” Péld 14,8-9. A 
bolond ember a saját szabályai szerint él, a 
saját életét akarja valamilyen módon igazol-
ni, és arról győzi meg önmagát, hogy amit 
tesz, az valójában teljesen jó. Viszont ezzel 
egy óriási csapdába került, hiszen a bűn 
ugyanúgy beszennyezi ezt az embert, csak 
éppenséggel nem veszi észre, vagy nem is 
akarja észrevenni.  

4. Utolsó jellemzésként pedig azt is láthat-
juk, hogy ezeknek az embereknek milyen 
hatásuk van a környezetükre. „A bölcsek 
nyelve jól alkalmazza a tudást, az ostobák szája 
pedig balgaságot áraszt.” Péld 15,2. Egy keserű 
kútból keserű vizet kapunk, egy rothadó 
fáról, rothadó gyümölcsöt fogunk szedni, és 
egy bolond, amikor megnyitja a száját, ott 
nem bölcsességről fogunk hallani, hanem 

„Jól vigyázzatok te-
hát, hogyan éltek; ne 

esztelenül, hanem 
bölcsen…”  

Ef. 5,15. 
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Hittanoktatás 2019-2020-as tanév 
ISKOLAI HITTAN: 

2019. szeptember 1-én újabb tanév kezdődik el az iskolákban és gyülekezetünkben is. 
Gyülekezetünk a II. és XII. kerületben megközelítőleg 280 gyermek számára az alábbi 6 
iskolában tart hit- és erkölcstan órákat: 

 Budenz József Általános Iskola 

 Fillér Utcai Általános Iskola 

 Palotás Gábor Általános Iskola 

ÓVODÁS HITTAN: 

Az alábbi 3 óvodában szervezünk hittanórákat, amelyekre szeretettel hívjuk, és várjuk a 
gyermekeket: 

 Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda 

 Zugliget Óvoda 
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ostobaságról. Tehát itt a bolondság hatásáról 
van szó, annak terjedéséről.  

Láthatjuk tehát, mi a bolond ember jellem-
zője: tagadja Istent, erre is rendezi be az éle-
tét, a saját istenévé válik, kigúnyolja a bűnt, 
és ezt az életmódot fogja terjeszteni mások-
nak is.  

**** 

Ezzel szemben a megtért ember életében 
pedig éppen ezen a területen történnek a 
változások: amikor találkozik az evangéli-
umban Jézus Krisztus kegyelmével, akkor 
elkezd hinni Istenben, elkezdi az egész élet-
módját erre rendezni, Istent és az ő akaratát 
helyezi első helyre az életében, elismeri bű-
nösségét, és azt, hogy Isten kegyelmére van 
utalva, és az utolsó: erről az életmódról be-
szél másoknak. A Biblia alapján pedig el-
mondható, hogy aki megtért, az bölcs em-
bernek számít, hiszen „Isten félelme” megje-
lent az életében.  

Ám a bölcsességben való járáshoz elvá-
laszthatatlan a Szentírás olvasása: „mivel 
gyermekségedtől ismered a szent írásokat, ame-
lyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre, a 
Krisztus Jézusba vetett hit által.” 2Tim 3,15. 
Tehát a bölcsesség megtalálható az Igében, 
amely az üdvösséget hozza. Valójában, ami-
kor egy ember keresztyénné lett, az történt, 
hogy megállt Isten előtt, mint „bolond”, és 
az evangélium által Isten „bölcs” gyermeke 
lett. Pál apostolon keresztül pedig Isten 
Szentlelke bátorít bennünket: „Jól vigyázzatok 
tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem böl-
csen.”  

Legyünk tudatában annak, hogy Krisztu-
son keresztül mi már bölcs embereknek szá-
mítunk, és legyünk tisztában azzal, milyen 
hatalmas nagy ajándékokat kaptunk. Le-
gyünk hálásak a kegyelemért, és látszódjon 
az életmódunkon is! Ámen!  

Czakó Zoltán  

 Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola 

 Virányos Általános Iskola 

 Zugligeti Általános Iskola 

 

 

 

 

 Hegyvidéki Mesevár Óvoda és Játszóház 
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GYÜLEKEZETI HITTAN: 

Az iskolák mellett a gyülekezetben is indítunk hittanoktatást a megszokott időpontban, 
csütörtökön 16:30csütörtökön 16:30--kor óvodások és általános iskola 1kor óvodások és általános iskola 1--6. osztályosai számára6. osztályosai számára. A hittanórákat 
a gyülekezeti termekben tartjuk. A jelentkezéssel, csoportbeosztással kapcsolatos informá-
ciókat külön hirdetni fogjuk, az első alkalom szeptember 5-én lesz.  

KONFIRMÁCIÓ: 

A 7. osztályos, és annál idősebb gyerekeket 7. osztályos, és annál idősebb gyerekeket konfirmáció-előkészítő tanfolyamra hívogat-
juk. Ennek időpontja: vasárnaponként 9 óravasárnaponként 9 óra, helyszíne: régi épület alagsor, 7-es terem. Az Az 
első megbeszélés szeptember 8első megbeszélés szeptember 8--án lesz, 9 órakor án lesz, 9 órakor a régi nagyteremben, amelyre a szülőket is 
szeretettel várjuk.  

Azokat, akik ezt már tavaly elvégeztéktavaly elvégezték, vasárnaponként 16 órára várjuk a 2. évre. Szá-
mukra az első alkalom szeptember 13az első alkalom szeptember 13--15. között lesz Neszmélyen15. között lesz Neszmélyen. 

A gyülekezetünkbe járó felnőttek számára felnőttek számára is indítunk konfirmációi előkészítő tanfolya-
mokat, amelyeken megismerkedhetünk református egyházunk hitvallásaival, a Biblia vála-
szaival életünk alapvető kérdéseivel kapcsolatban. Az alkalmak minden héten, kedden kedden 
19:0019:00-kor kezdődnek a régi nagyteremben. Az első alkalom október 1első alkalom október 1-én lesz. 

HÉTFŐI BIBLIAÓRA: 

Kéthetente, hétfő esténként 18 órakor Kéthetente, hétfő esténként 18 órakor bibliaórát tartunk a régi nagyteremben, amelynek 
témája a Rómaiakhoz írt levél lesz. Az első alkalom október 7első alkalom október 7-én lesz. 

VASÁRNAPI GYERMEKISTENTISZTELETEK: 

Az istentiszteletekkel párhuzamosan tartjuk a gyerekek számára szervezett gyermek-
istentiszteleti alkalmainkat.  

8 óra:    

 0-3 éves gyerekek megőrzése, új épület alagsor,  
baba-mama közös istentisztelet-hallgatás, új épület földszint. 

 3-6 éves óvodások alkalma, új épület alagsor 

 1-4 osztályos iskolások alkalma, új épület emelet  

 5-6 osztályos iskolások alkalma, régi épület alagsor 7-es terem 

10 óra:  

 0-3 éves gyerekek megőrzése, új épület alagsor,  

 baba-mama közös istentisztelet-hallgatás, új épület földszint, 

 3-4 éves óvodások alkalma, új épület alagsor 

 5-6 éves óvodások alkalma, új épület emelet 

 1-4 osztályos iskolások alkalma új épület emelet 

 5-6 osztályos iskolások alkalma, régi épület alagsor 7-es terem 

Szeretettel hívunk és várunk minden gyermeket és felnőttet alkalmainkra! 
Sz. L.  
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Borbély László 1964-ben befejezett gyüle-
kezettörténeti munkája egészen az 1990-es 
évekig szinte teljesen ismeretlen volt mind 
a gyülekezet tagjai, mind annak presbiterei 
előtt. Tehát feltételezhető, hogy a vezető 
lelkipásztorok ezt bizalmasan kezelték, 
bizonyára nem véletlenül. „Laci bácsi írása 
valóban mestermű” – fogalmazott Viczián 
István presbiter, amikor erről, a 41 számo-
zott oldalt tartalmazó írógépelt kéziratról 
beszélgettünk. Ugyanis a szöveget általáno-
san jellemzi a kritikus szemlélet, illetve, 
hogy az egyes szereplőket a szerző sokszor 
nem nevesíti, a történteket nem konkreti-
zálja, csak az „értő fülek” számára világos, 
mire utalt a leírtakkal. 

A gyülekezeti krónika szerzője pasaréti 
presbiter volt, aki népszerű ifjúsági regé-
nyeivel vált ismertté. A kommunista hata-
lomátvételt követően pályája derékba tört: 
elveszítette állását, az Államvédelmi Hatóság letar-
tóztatta, majd szabadulása után napi 10–12 óra nehéz 
fizikai munkával tartotta el családját. 1956 után az 
állambiztonsági szolgálatok ellenőrizték levelezését. 
1966 februárjában „devizagazdálkodást sértő” bűntett 
gyanúja miatt egy kémkedési ügyben terheltté nyilvá-
nították, bár szabadlábon maradhatott. A nyomozás 
során házkutatást tartottak nála, majd 1966 áprilisá-
ban megszüntették az ellene folytatott eljárást és fi-
gyelmeztetésben részesítették. 1965-től három évtize-
den át a gyülekezet gondnoka volt. 

A gyülekezet megalakulásának 25 éves jubileumára 
rendezett 1962–1963. évi ünnepségsorozatra még nem 
fejezte be krónikáját. 1963 februárjában csupán részle-
teket olvasott fel belőle, de nem tudjuk pontosan, 
melyeket, mert arról sem feljegyzés, sem jegyzőkönyv 
nem készült. Joó Sándor az elhangzott részleteket 

Egy máig kiadatlan „mestermű” 
gyülekezetünk történetéről  

„nagyon szépnek” tartotta, és leve-
lében megígérte Hollandiában élő 
Sándor fiának, hogy ha készen 
lesz, juttat majd neki egy példányt.  
Hogy erre sor került-e, nem tud-
juk, de feltételezem, hogy miután a 
lelkipásztor az elkészült munkát 
elolvasta, az esetleges levélcenzúra 
miatt revideálhatta álláspontját, és 
azt nem küldte el fiának. Ifj. Joó 
Sándor 1958-ban eredetileg egy 
ösztöndíjjal utazott ki Hollandiába, 
de annak lejárta után nem tért ha-
za, ezért már 1960-ban disszidált 
magyarként tartották számon. 

Borbély László írásának előzmé-
nye Kodolányi János neves író, 

Borbély László  
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1952. évi életéről és munkájáról 
szóló egyházmegyei kérdőíven 
erre a fontos és szomorú változás-
ra, a főgondnok adatainál, az aláb-
bi szűkszavú utalást tette Joó Sán-
dor: „Megüresedett 1951. június hó 
folyamán.” Borbély pedig nem a 
kitelepítést tárgyaló résznél, ha-
nem hosszú oldalakkal később, 
1959 őszén bekövetkezett halála 
kapcsán írt Mátyás Károlyról. So-
kat köszönhetett neki a gyülekezet, 
hiszen a háború után ő finanszí-
rozta a károkat szenvedett egyházi 
épületek rendbehozatalát. Először 
gondnokként szolgált, majd 1949–
1950 során főgondnokká válasz-
tották. Borbély krónikájában arról 
tudósított, hogy mindaddig 
„buzgó és hű elöljárója, szolgája” 
volt a gyülekezetnek, amíg 
„Miskolcra nem távozott”. A szer-
ző tehát különös óvatossággal fo-
galmazott, így a körülményeket 
nem ismerő olvasóban talán fel 
sem merül, hogy Mátyás Károly 
„távozása” nem saját döntése volt. 

Erdős Kristóf  

korábbi presbiter gyülekezettörténeti munkája volt, 
amely az 1937-es alapítástól kezdve az első 10 évről 
számolt be. Borbély ezt folytatva, a gyülekezet 1948–
1963 közötti történetét írta meg. Kritikáit elsősorban a 
Rákosi-korszakkal szemben fogalmazta meg, a regná-
ló Kádár Jánossal és rendszerével már óvatosabb volt, 
ennélfogva a hivatalos propagandával egyező szóla-
mokkal egészítette ki sorait. Ismerve a szerző és a 
pártállam problematikus viszonyát, úgy vélem, hogy 
ezeket a mondatokat sokkal inkább a gyülekezet és 
saját védelme érdekében írta, le, mintsem saját véle-
ményeként. 

A számtalan téma közül – terjedelmi okokból – az 
1951. évi budapesti kitelepítéseket emelem ki, ame-
lyet Borbély a következő gondolattal vezetett fel: 
„Meg kell emlékeznünk az akkori kormányzat egyik 
súlyos tévedéséről, amelyet a mai államvezetés azóta 
helytelenített, s amely sok egyháztagunkat egziszten-
ciális létalapjaiban rendített meg, az ún. kitelepítés-
ről.” Ezután mintegy másfél oldalon szinte vakmerő 
nyíltsággal írt a kitelepítés törvénytelenségeiről, az 
érintettek nehézségeiről, illetve a pasarétiek szolidari-
tási akcióiról. Mindezekről azonban még az 1960-as 
években sem volt ildomos beszélni. 

A pasaréti reformátusok életében kardinális válto-
zás történt 1951 nyarán: kitelepítették világi vezetőjü-
ket, Mátyás Károly főgondnokot. A gyülekezet 1951–
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Családi hírek 

2019. május 7. és augusztus 
19. (lapzárta) között a követ-
kezőkről számolhatunk be: 

Megkereszteltük: 

Gillemot Dániel 

Gillemot Olivér 

Fekete Jakab 

Borsody Flóra Antónia 

Füstös Kornél 

Domonyik Franciska Lea 

Uzonyi Emma Zsuzsanna 

Csizmán Dénes 

Nagy Szofia     

gyermekeket.  

A konfirmáció alkalmával 
megkeresztelt felnőttek: 

Lőrinczi Petra 

Pósfai-Ember Dzsenifer 

Thaly Szilvia  

Imádkozzunk értük! 
 

 

 

Házasságát megáldatta: 

Dr Kulich Tamás –  
Papp Edina 

Szoboszlay Ákos Tibor – 
Aggot Krisztina Zsófia 

Dr Kincses Zoltán –  
Király Éva 

Füstös Csaba –  
Dr Tiszavári Zsuzsa 

Motyovszki Dávid Márk – 
Salacz Viola 

Gulyás Balázs –  
Bolla Krisztina 

Nagy Máté –  
Majer Mercédesz 

Varga András Viktor –  
Dr Fürlinger Dóra Krisztina 

Kapusi Dávid Gergely –  
Várszegi Éva Aliz 

Jaczkovits Márton –  
Király Lili   

Imádkozzunk értük! 

Eltemettük 

Zsitnyányi András 

Huzella Elekné 

Jenei Mihályné 

Trencséni Zsigmond 

Áprily Ferencné 

Tomor Norbert 

Dr Bőhm Tamás Mihály  

testvéreinket. 

Imádkozzunk  a gyászolókért! 

Hűs levegő a templomtérben 
Egy magát megnevezni nem akaró adomá-

nyozó jóvoltából klí-
maberendezés került a 
templomtérbe. Három 
egységet  a Lupény 
utcai falon helyeztek 
el, egyet pedig a lel-
kész bejáró felett. Már 
egy-két kánikulai va-
sárnapon volt is alkal-
munk kipróbálni.  

Köszönjük a klímaberendezéseket az 
egész gyülekezet nevében! 
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Élő közvetítés 
Bizonyára többen részt 

vettünk már (virtuálisan) 
otthonunktól távol, vagy 
esetleg otthon még egyszer, 
a nyár eleje óta interneten 
közvetített pasaréti refor-
mátus igehirdetésen. Leg-
egyszerűbben elérhető a 
www.refpasaret.hu honlapunkon az Élő 
közvetítés rovatra kattintva.  De előfordul, 
hogy túl sokan csatlakoznak a refpasaret.hu 
laphoz, és ezért csak hibaüzenet érkezik az 
élő közvetítés helyett.  

Elkeseredésre nincs ok ekkor sem, mert 
közvetlenül a YouTube lapon is elérhető, a 
keresősávba Igehirdetés – Pasaréti Reformá-
tus Gyülekezet beírásával. Az igehirdetés az 
elhangzás után még egy hétig  továbbra is 
elérhető. 

Az Ábrahám-kör csendesnapjai  
Az Ábrahám-kör idén június 20-23. között 

Fótra vonult vissza, hogy az Úr mellett egy 
kissé megpihenjen. Horváth Géza lelkipász-
tor. a 2Tim 4:1-15, Sztanó Péter a 2Kor 8:4-5 
bibliai szakasz kibontásával igyekezett ben-
nünket ráhangolni a csendesfélhetünk témá-
jára, amely a szolgálat volt. 

 Az alkalmainkon elhangzott igéknek, a 
hozzájuk fűzött igemagyarázatoknak, és a 
bennünk megfogalmazódott gondolatoknak 
köszönhetően ebben a pár napban egy kia-
dós lelki nagytakarítást végezhettünk. 

 A rendrakás során felbukkanó néhány 
holmi, amit a helyé-
re kellett tenni: 

 Tisztában vagyok-e 
vele, hogy a szolgá-
lat nem egy tevé-
kenység, hanem az 
újjászületett ember 
életformája? 

A helyemen 
vagyok? Mi az 
én dolgom, és 
mi nem az? 

Hol van rám 
szükség? Meg-
látom-e a 
szükséget?   

El tudom-e fogadni, hogy összeszokott 
szolgálók szétválnak, mert más lesz a mun-
katerületük? 

Miért félek, ha olyan úton vagyok, amire 
az Úr küldött? 

Ugye nem gondolom, hogy velem kezdő-
dött a misszió? 

És amúgy 
„Hogy va-
gyok?” 

Esténként a 
23. zsoltár egy - 
juhpásztor által 
írt - igemagya-
rázatából hallgattunk részleteket. A magya-
rázatból megtudhattuk, hogy a „levert” juh 
állapot nagyon veszélyes, mert a hátára for-
dult jószág önmagától nem tud lábra állni, 
így a ragadozók számára könnyű prédává 
válik. Jó tudni, hogy a megnyírt, vékonyabb 
juh kevésbé borulékony, mint a kövér, sűrű 
gyapjúval rendelkező. A képek lelki vonat-
kozásban is igazak. 

Figyelem! Szeptember 3-tól az alkalmak 18 
órakor kezdődnek. DG 
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Te is novai vagy?  
Te is novai vagy? – kérdezgettük egymás-

tól a csendeshét egyik kiscsoportjában. Igen, 
azok vagyunk: ide már úgy jövünk, mintha 
haza jönnénk. Ismerős a tó, a domb, az erdő. 
Ismerős a Csicsergő panzió kényelme, a sze-
mélyzet kedvessége, a finom ételek, de leg-
inkább mégis azért érezzük otthon magun-
kat, mert itt újra meg újra a gyülekezet kö-
zösségét élhetjük meg. 

Gyülekezetünk három házaspáros biblia-
köre, a Nemeskéri és a Jaczkovits házaspár 
vezette körök, illetve az Emmaus-kör nya-
ranta közös csendeshéten szokott összegyűl-
ni, és ilyenkor mindig vannak olyan résztve-
vők is, akik még vagy már nem járnak egyik 
csoportba sem. Sokakkal csak ilyenkor nyílik 
lehetőség arra, hogy hosszabban is beszél-
gessünk, együtt sétáljunk, játsszunk. (Sőt, 
megrendezésre került az évi szokásos apa-
fiú focimeccs is … Mi több, idén anya-lánya 
mérkőzés is volt!) Nován mindig nagy él-
mény látni, ahogy az egyre jobban cseperedő 
gyerekeink is azonnal közösségbe verődnek, 
a nagyok terelgetik a kisebbeket, hogy ők is 
„novaiak” lettek. Meg kellett állapítanunk 
azt is, hogy az (élet)idő halad, egyre keve-
sebb az óvodás, egyre több a kiskamasz a 

táborban! 

A hét persze nem csupán az együttlét örö-
mét hozza, hanem az elcsendesedés, lelki 
megújulás, Istenre figyelés kivételes lehető-
ségét, ajándékát is. Igei „edzőtáborunk” dé-
lelőtti „trénere” Czakó Zoltán volt, aki a 
Thesszalonikabeliekhez írott első páli levél 
első két részét magyarázta napról napra. Ezt 
a máskor talán csak „bevezetőként” olvasott 
részt most közelebbről megismerve kiderült, 
milyen sokféle tanítást hordoz a szolgálatról, 
a lelki „anyaságról” és „apaságról”, az Isten-
hez tartozó életről. Hallhattunk a lelki nagy-
korúságról, amelynek alázattal kell párosul-
nia, és arról, hogy mit jelent az Ige szerint 
példává válni a gyülekezetben. A hallottakat 
a délelőtti kiscsoportos beszélgetések még 
közelebb hozták mindennapi életünk kérdé-
seihez is. 

Az esti alkalmakon Mező Miklós kárpátal-
jai lelkész szolgált a János evangéliumának 
21. részéből. Azt gondolnánk, hogy jól is-
mert rész ez, de most mégis rácsodálkoz-
hattunk, milyen gazdag és új mondanivalója 
van. A délelőtti alkalmakat jól kiegészítve itt 
megérthettük, hogy ha Isten szolgálatra hív, 
akkor mennünk is kell – miközben tudjuk, 
hogy minden hal a hálóban: kegyelem.   

Zsófi és Dani 
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Gyülekezeti csendes hét Pilis-
csabán, 2019. augusztus 4-10  

Kérdezi anyukám: mi tetszett Piliscsabán? 
Egyértelmű volt a válasz. A pingpong. Akikkel a 
legtöbbet játszottam: B. Ildikó, Ny. Laci, Sz. 
Csilár és most ide tegyünk 3 felkiáltó jelet, egy! 
Kettő! Három! Így ni. Ami igazán nem volt jó, 
az, amikor elestem a rollerrel. 11 órakor volt na-
ponta a torna, amit Kővágó Győző bácsi tartott és 
Viczián Miklós bácsi fotózott. Nagyon köszön-
jük! Géza bácsinak köszönjük, hogy használhat-
tuk az asztalitenisz-ütőket. Még hadd tegyem 
hozzá, hogy Gyöngyi néni tartotta a gyerek órá-
kat Gyöngyivel és Rékával. Mi 8-an voltunk, 4 
óvodás és 4 nagy. Én még eddig soha nem írtam 
az Áldás, békesség!-be. Remélem tetszett.  

Péter Janka 
Nyári beszámolónkat a szokásostól eltérő-

en egy találós kérdéssel folytatnám. Felisme-
red, kedves olvasó, hol mondja Isten nekünk 
a következő szavakat? 

„…nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy 
aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiá-
bavaló életetekből, hanem drága véren,” … akik 
egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten 
népe vagytok,”  „Mert, aki szeretne örülni az 
életnek és jó napokat látni; forduljon el a gonosz-
tól és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békessé-
get; mert az Úr szeme az igazakon van,”   „Isten 
akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő 
idejét.”  „…egymás iránt pedig valamennyien 
legyetek alázatosak,” 

Annyit segítek, hogy mindez egyetlen 
levélben található. 

Felemelő volt reggelente újra, kiadósan 
beszélgetni Istennel, aki szólt hozzánk a 
Biblia lapjairól az útmutatóban kijelölt Ó- és 
Újszövetségi részből. Az egyéni csendesség 
óráját a félórás közös imaalkalom előzte 
meg, rövid igemagyarázattal, a most lelki 
értelemben vett, megizmosodó férfitestvérek 
vezetésével. Ekkor együtt imádtuk Urunkat, 
dicsőítettük őt, hálát adtunk neki, bűnt val-
lottunk, könyörögtünk az otthon maradotta-

kért, betegeinkért, a szenvedőkért. 

10 órakor vettük át, szépen sorban halad-
va, a fent idézett sorok fejezeteit, Horváth 
Géza lelkipásztorunk szolgálatával és tolmá-
csolásában. A hétnek ezt a címet adta: „Örök 
vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott 
meg Isten, az Úr.” 

A lányom már említette a kis csoportos 
beszélgetéseket megelőző egészségügyi tor-
nát, ahova csatlakozott a gyereksereg. 

Délután választhatóan éneklés és kirándu-
lás tette teljesebbé a napunkat. Sokan elsétál-
tunk a Gomba sziklához. Az utolsó napon 
néhányan a Klotiád-barlang keresésére in-
dultunk, gyönyörű erdei utakon járva. 

4 órától meghívott vendégek tartottak 
színvonalas és tartalmas, gyülekezetünket 
érintő előadásokat. Többek között a jövőké-
pünkről, a mai Európáról keresztyén szem-
mel, missziói irányzatokról, a gyülekezetünk 
honlapjával kapcsolatos tudnivalókról és a 
közösségekről a Bibliában, a középkorban és 
a reformáció idején. 

Az esti áhítatokon Szepesy László lelkész 
szolgált Igével, a következőkben megjelölt 
helyeken olvasható Igét alapul véve: Zsid 
4,13; Kol 2,14; Mt 12,29; 4Móz 21,4-9; Jn 6,47-
48 és 2Kir 7,1-9 

A hét során sok spontán beszélgetés ala-
kult ki teázgatás, dinnyézés vagy séta köz-
ben. Mindenki élhetett a lehetőséggel, és 
megkereshette a faliújságra kitett névsorban 
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Kórusunk a 2018/19-es 
egyházi évben is Isten-
től megáldott, tartalmas 
szolgálatokban vehetett 
részt. Évadzáró hálaadó 
alkalmunk után még 
egy különlegesen szép 
eseményre voltunk 
hivatalosak június 29-

én: Deme János kórustársunk esküvőjére, 
Salgótarjánba. 

Isten iránti hálával a szívünkben végig 
jelen lehettünk a menyegzőn, és a meghitt 

ünneplés részeként énekeinkkel szolgál-
hattunk az egybegyűlteknek Isten dicsőségé-
re. 

Felemelő érzés volt a család örömében 
osztozni a bensőséges hangulatú együttlét-
ben. „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert 
örökké tart szeretete!” (Zsolt 107,1.) 

Évadkezdő próbánk szeptember 5-én, 
csütörtökön 19.00 órakor lesz. 

 „Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszél-
jétek el minden ő csodatételét!” (105. zsoltár 2.) 

Kárász Kati 

megjelölt beszélgetőtársát. 

Urunk megajándékozott 
egy nagyon jó légkörű, 
testvéries, szeretetteljes 
héttel a Krisztusban, hogy 
hasonlóképpen folytassuk 
a „hegyről” lejőve, az év 
minden napján. Élni és 
cselekedni, amire elju-
tottunk, kegyelemben, hit 
által, megmaradni az élő 
Krisztussal való szoros 
kapcsolatban, a napi biblia-
olvasás által, Krisztushoz 
ragaszkodva lehetséges. Itt 
közreadom a megfejtést: 

Péter első leve-
lét olvastuk 
délelőttönként. 
Érdemes volt! 

Péter Zita 

 

A héten készült 
további fényké-
pekből egy kis 
válogatást még a 
hátsó belső borí-
tón találunk! 
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A Gedeon ifi nevében 
Július első napjaiban ilyen hír érkezett 

Neszmélyről: 

Kedves Testvérek! 

A Gedeon ifi nevében szeretettel üdvöz-
lünk minden csoportot, ifit, kört és a teljes 
gyülekezetet. Isten nagy erővel munkálko-
dik a héten, sokaknak a lelkére beszél, biztat, 
int, és mindezeket sokan meghallják, és az Ő 
ereje a mi (szolgálók) erőtlenségünk által 
meg is nyilvánul. Istennek hála, többeknél is 
leesett a tantusz, hogy mindannyian bűnben 
fogantunk, és csak Krisztus szabadító ke-
gyelme menthet meg bennünket. 

Isten áldjon mindannyiunkat! 

Arany Dóra 

Arany Gergely 

Leveleki Kinga 

 

Pár héttel később, amikor már az élmé-
nyek kissé leülepedtek, még egy beszámolót 
is kaptunk:  

Az új ifi első neszmélyi 

csendeshete 
Június 29-én délután népes csapat gyüle-

kezett a templom előtt. Leendő ifisek, segí-
tők és szülők gomolyogtak izgatottan, tás-
kák, lekvárok és sütemények keresték a he-
lyüket, majd nem sokkal délután kettő óra 
után, harminchét fiatallal, tíz segítővel és két 
mindenre elszánt konyhással a fedélzeten 
útnak indult a busz az új ifi első 
csendeshetére.  

A délelőtti alkalmakon Czakó Zoltán, gyü-
lekezetünk lelkészének vezetésével vizsgál-
tuk meg Júdás, Péter, Pilátus, a Sokaság, a 
Lator, a Százados, végül – napjainkhoz köze-
ledve – Pál példáján keresztül, hogy milyen 
buktatókkal találhatjuk szemben magunkat 
Jézus követése során. Az esti áhítatokon egy-
egy segítő személyes bizonyságtételén ke-
resztül közösen követtük végig, hogy Gede-
on vezetésével hogyan adott győzelmet az 
Úr Izráel népének a midianitákkal szemben.  

Délutánjainkat hol komolyabb, hol köny-
nyedebb programok töltötték ki, de jókedv-
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ből sosem volt hiány. A 
délutáni áhítatok témái 
között előkerült például a 
párkapcsolat kérdése az 
Arany- majd a Hargitay-
házaspár bizonyságtétele-
in keresztül, de Szilágyi 
Márti vezetésével beszél-
gettünk a csoportnyomás-
ról is.  

Az alkalmak között min-
dig volt lehetőség sok-sok 
játékra is, amiben a társa-
ság nem ismert tréfát. El-
szánt zászlózás, csocsózás 
vagy pingpong zajától volt hangos a tábor a 
szabadidőkben. A hét csúcspontjaként meg-
másztuk a púpot is, az elmaradhatatlan 
számháború kedvéért.  

A hét egyik legizgalmasabb része volt az 
ifi nevének választása. Szerdáig vártuk a 
javaslatokat az új ifi nevére. A csapat kreati-
vitása igazán megmutatkozott: sok jó ötlet 
született. Végül csütörtökön – közjegyzők 
jelenlétében – szavaztunk, és a győztes meg-
győző többséggel Gedeon lett. Így újra lett 
Gedeon ifi a pasaréti ifjúsági csoportok kö-
zött.  

Nagy ajándék volt megtapasztalni, hogy a 
rendkívül sokszínű és zajos társaság hogyan 
kovácsolódott közösséggé a hét folyamán. Jó 
volt látni, hogy a kiscsoportokban és a csen-
dességre beosztott csapatokban hogyan nyíl-
tak meg a fiatalok egymás előtt úgy is, hogy 
beosztás nélkül talán meg sem szólították 
volna egymást. Hálásak vagyunk, hogy be-
pillanthattunk Isten szabadító munkájába, és 
láthattunk életeket megfordulni. Továbbra is 
igyekszünk úgy végezni a szolgálatot, ami a 
hét mottója is volt: úgy hirdessük a fiatalok 
között az igét, mintha nem lenne holnap. 

Isten iránti hálával és belé vetett bizalom-
mal tekintünk az előttünk álló évekre. 

Az Úrért és Gedeonért! 

A Gedeon ifi vezetői 

Az Onézimosz ifi csendeshete 
Július végén érkeztünk az Onézimosz ifi-

vel Neszmélyre, hogy egy hetet Isten igéje 
előtt elcsendesedve tölthessünk. 

Az első délután összerázódásként szerve-
zett beszélgetések keretében gondolkodtunk 
először párosával arról, hogy miért is érkez-
tünk a csendeshétre, milyen történések áll-
nak mögöttünk az elmúlt egy évből, milyen 
kérdésekre keressük a választ, vagy hogyan 
szeretnénk majd a hét végén hazatérni. Ké-
sőbb nagyobb csoportokban arról beszél-
gettünk, hogy mi egy-egy ilyen hét fő célja – 
többen kiemelték a lehetőséget a hosszabb, 
mély csendességekre, a világtól való elvonu-
lást és az Isten előtti elcsendesedést, a szol-
gálatra való felkészülést, valamint a közösen 
eltöltött idő közösségépítő szerepét is. 

A hét további részében két sorozat kereté-
ben szóltak az alkalmak. Délelőttönként 
Mező Miklós kárpátaljai lelkész tolmácsolá-
sában hallhattuk József történetét. Az igehir-
detések során nem csak József, de a saját 
életünkben is közelebbről megvizsgálhattuk 
a család szerepét, a kísértéseknek való ellen-
állást, az Istennel való kapcsolatot nehéz 
helyzetekben, a várakozást Isten szavára, 
vagy épp a hatalom kérdését. Az alkalmakat 
csak még áldottabbá tették az utána követke-
ző kiscsoportos beszélgetések, ahol saját 
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kérdéseinket, személyes példáinkat is meg-
oszthattuk egymással. 

Délutánonként és esténként Bej Attila be-
szélt a hívő élet gyakorlati megéléséről a 
Példabeszédek könyvének kiemelt versei 
alapján. Mélyebben elgondolkodhattunk a 
nyelv bűneiről, bukásainkról, az emberekhez 
fűződő kapcsolatainkról, az önuralomról, 
saját emberi terveinkről és Isten terveiről, 
valamint az igaz cselekedetekről. Isten min-
denre kiterjedő gondoskodását mutatta, 
hogy rengetegszer fedezhettünk fel össze-
csengést a két sorozat alkalmai között, egy-
egy témakör más szempontból való vizsgá-
latát, ami csak még jobban segítette a felme-
rülő kérdések mélyebb megértését és saját 
életünkre való alkalmazását. 

Idén először két alkalommal három fős 
csoportokban is összegyűltünk bibliatanul-
mányozás céljából. Ezek során egy megadott 
igeszakaszban mélyedtünk el olyan kérdé-
sekben, mint hogy miről szól pontosan az 
adott rész, és milyen általános hitbeli kérdé-
sekre kapunk választ belőle, melyeket aztán 
közösen is megbeszéltünk.   

Nem maradt el természetesen a többi szo-
kásos program sem. Egyik délután egy közös 
fagyizás után egyórázás keretében széled-
tünk szét a faluban, hogy jobban megismer-
hessük egymást. Esténként az érdeklődőknek 
lehetőségük volt egy a házasság témáját igei 
alapokon körbejáró sorozatot nézni, és előke-
rültek a társasjátékok is. A púpra sem maradt 
el a kirándulás, ezúttal naplementét nézni 
kerekedett fel a társaság nagy része.  

A hetet egy közös morzsaszedegetéssel 
zártuk, ahol mindenki elmondhatta, miért 
hálás. Felsorolhatatlanul sok dolgot emeltünk 
ki, de talán a legfontosabb: mind hálásak 
vagyunk, hogy az Isten kegyelméből ott le-
hettünk ezen a héten, és hogy nagyon sokan 
már személyesen ismerhetjük őt Jézus Krisz-
tus érdeméért. Ismét rendkívüli volt megta-
pasztalni és meglátni az Ő munkáját a legki-
sebb dolgoktól a legnagyobbakig mindenben. 

A Résztvevők 

Salamon ifi csendesheti 

beszámoló 
Ificsoportunkkal idén rögtön a vizsgaidő-

szak végét követően utaztunk el ez évi 
csendeshetünkre, Neszmélyre. Ebbe a házba 
odaérni minden évben olyan érzés – ifisek-
nek, konyhán szolgáló testvéreknek és 
ifivezetőknek egyaránt – mint ahogy a 601. 
énekünk (a neszmélyi telep „házi éneke”) 
mondja: „Igéddel áldj meg bennünket, 
Urunk, így lesz e hajlék lelki otthonunk!” Az 
idei évben azonban jött velünk valaki, aki-
nek most válhatott először lelki otthonává ez 
a hely, mivel távolról, egy bükki faluból, 
Szilvásváradról érkezett hozzánk. Ő Karászi 
Attila lelkipásztor, aki egész héten szolgált 
közöttünk a Jelenések könyvének elején írt, 
gyülekezeteknek szóló levelek alapján. Az ifi 
hatéves fennállása óta ebbe a sok ponton 
nehezen érthető bibliai könyvbe még nem 
mertünk belekezdeni, de most olyan mély és 
személyes üzeneteit kaphattuk belőle Isten-
nek, hogy többen úgy jöhettünk haza a hét-
ről, hogy magunk mögött hagyhattuk a ré-
git, és Istennel újat kezdhettünk. Neki adunk 
hálát azért, hogy volt olyan is, aki most elő-
ször dönthetett amellett, hogy nem szeretné 
az addigi módon, egyedül folytatni az életét.  

Ez a júliusi hét az ifink életében – mint 
közösségben – is nagy változásokat hozott, 
mivel a korai keresztyén gyülekezetekről 
hallva, olyan saját gyülekezeti csoportot 
építő és összekovácsoló ötletek jutottak több 
fiatal eszébe, melyek nem maradtak meg 
csupán a gondolat szintjén, hanem gyakor-
latban is megvalósultak. Erre példa, hogy 
lettek, akik több közös ifis program szerve-
zését érzik feladatuknak, amivel egyértel-
műen épül az összetartozás érzése. Az ifisek 
még nem tudják, de mi a férjemmel – így, 
hogy tíz évvel járunk a csoport tagjai előtt 
korban –, már saját tapasztalatból is tudjuk, 
hogy a tartós és próbákat is kiálló baráti 
kapcsolatok alapja a saját életünkben is az, 
ha azonos lelki alapokon állunk. A hetünk 



16 Áldás, békesség! 2019. Szeptember IFJÚSÁG 

után azért különösen is imádkozunk, hogy a 
csoportban ezt minél többen élhessék át, 
hogy lehessen hétről-hétre egyre több fiatal-
nak valódi lelki otthon a templom, a gyüle-
kezet, és azon belül az ifi is.  

Luxné Dr. Prehoda Anna 

Összifi 
Augusztus 11-én a pasaréti ifjúság ismét 

összifin vehetett részt. Ezúttal az alkalom 
házigazdái a Sámuel éns a Jóel ifik voltak, 
Igét pedig Árvavölgyi Béla, tahitótfalui lelki-
pásztor hirdetett. Az este témája az volt, 
hogy hogyan ismerhetjük meg Isten akara-
tát, ehhez pedig az alapige a Római levél 12. 
részének első két verse volt.  

Elsőként ezt az igehelyet látva észre kell 
vennünk, hogy elménk megújulása nem 
olyan dolog, amivel rá-
érünk, sem pedig olyan 
dolog, ami könnyű, mi-
vel hozzá tartozik a világ 
dolgainak elhagyása, 
szemben kell úszni az 
árral. Tapasztalataink és 
az Ige egyben azt is meg-
erősítik, hogy Isten aka-
ratának követése nem 
jelent kudarcmentes éle-
tet, hanem azt jelenti, 
hogy a kudarcokat Isten 
közösségében élhetjük 

meg, elé vihetjük örömünket és bánatunkat 
egyaránt.  

Az Igét tovább tanulmányozva azt is lát-
hatjuk, hogy az Úr nem csak akkor vezet és 
tanácsol, mikor mi kérjük, sőt, sokszor ki 
nem mondott kérdésekre felel. Bár az ember 
hűtlenné lett, Ő hű maradt, és nem engedte 
el az ember kezét. Láthatjuk ezt Kaintól 
kezdve az ősatyákon, bírákon át a prófétákig 
számtalan alkalommal. Sokszor az urím és a 
tummím által felelt Isten bizonyos eldönten-
dő kérdésekre. Ma már azonban ezek nincse-
nek, mivel Isten az ő Szentlelke által vezeti 
népét, és az akarata megismerhető a Szent-
írásból. Ma már megvan az a lehetőségünk, 
hogy Isten akaratát egyre jobban megismer-
jük az Igét tanulmányozva. Legtöbbször 
azonban nem úgy vezet az Úr, hogy a napi 

Igében olvassuk a választ 
konkrét kérdésünkre, 
sokkal inkább az Ige meg-
ismerése és megértése 
révén szempontokat ka-
punk a döntéseinkhez, és 
egyben önmagunkat is 
jobban megismerhetjük. 
Értelmünk megújulása 
tehát azt is jelenti, hogy 
az Igét és magunkat meg-
ismerve képesek lehetünk 
olyan döntések meghozá-
sára, melyek Istennek 
kedvesek. egy résztvevő 
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Milyen volt az Isten 
nélküli életem? Milyen 
kérdések és vágyak 
játszottak fontos szere-
pet a gondolkodásom-
ban? Vagy azért tettem 
jót másokkal, hogy 
megdicsérjenek, vagy 
azért, hogy ne bántsa-
nak. Azaz mások elis-

merése, rólam való jó véleménye és a mások-
tól való félelem voltak a cselekedeteim moz-
gatórugói. Tele voltam kisebbrendűségi ér-
zéssel, irigyeltem a nálam erősebb, ügyesebb 
fiú kortársaimat, jó tanulmányi eredmé-
nyemmel és néptánc tehetségemmel próbál-
tam kompenzálni. Egerben beleszerettem a 
csillagászatba, 15 évesen elhatároztam, hogy 
híres csillagász leszek. Többször szembesül-
nöm kellett azonban azzal, hogy a képessé-
geim nem elég jók ehhez. Az agykontroll 
segítségével próbáltam memóriámat javíta-
ni, tanulásom hatékonyságát megsokszoroz-
ni. Ez nem sikerült, így abbahagytam az 
agykontrollt, majd a mantra jógával próbál-
koztam. De attól sem tanultam gyorsabban. 

Isten hogyan vezetett engem ahhoz a dön-
téshez, hogy Jézust válasszam életem Urá-
nak? Hogyan lettem biztos abban, hogy ne-
kem is szól a bűnbocsánat lehetősége? Ami-
kor fél év volt hátra az államvizsgáig, akkor 
teljesen kétségbe voltam esve, hogy mi lesz 
velem. Nyilvánvalóvá vált, hogy csillagász-
ként nem dolgozhatok majd, tanár pedig 
nem szerettem volna lenni. Ezt a dilemmá-
mat elmondtam nagymamámnak, s beszél-
tem neki az agykontrollról is. Nagymamám 
bizonyságot tett nekem Istenről, hogyan 
vigasztalta meg őt nagypapa halálakor. És, 
meghallgattunk kazettáról egy igehirdetést, 
Cseri Kálmán: Mire való az ember? címmel. 
Ebből nyilvánvalóvá vált számomra, hogy 
az agykontroll módszere mögött az ördög 
van. Az embert ágaskodtatni akarja, majd a 
mélybe húzza. Ezzel szemben megértettem, 
hogy Isten teremtett engem is, céllal terem-

tett engem is. Ha kérem Istentől, hogy vegye 
kezébe az életemet az Ő terve és akarata 
szerint, akkor Ő ezt megteszi. Nagymamám 
tanácsára 1991 januárjában elkezdtem járni 
Pasarétre istentiszteletekre. Egy imaalkalom-
mal hangosan is kértem Istentől, hogy vegye 
kezébe az életemet az Ő terve és akarata 
szerint. A mellettem ülő férfi megszólított, 
odavezetett a lelkészekhez. Varga Róbert 
tiszteletes úrral sokszor beszélgettem, adott 
könyveket, bevezetett ifjúsági bibliaórára. A 
Bibliát is el kezdtem olvasni. Kértem Istent, 
hogy Ő magyarázza el nekem, mert én nem 
értem. A felnőtt hittan órába is bekapcsolód-
tam. Az istentiszteleteken, bibliaórákon, a 
Biblia olvasása és a könyvek olvasása köz-
ben három lényeges dolgot értettem meg: 1. 
Bűnös vagyok. 2. Isten ennek ellenére szeret. 
3. Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, 
hogy a bűneimet elvegye. Ha kérem Isten 
bocsánatát, akkor Jézus kereszthaláláért 
megbocsát nekem. Isten az Ő szaván keresz-
tül sorban leplezte le a bűneimet: önzés, 
gyűlölet, irigység, paráznaság. Leleplezte, 
hogy nem csak azért akartam csillagász len-
ni, mert érdekel, hanem azért is, mert gyű-
löltem az embereket, s a távoli csillagokhoz 
menekültem. Szembesített azzal, hogy az 
agykontrollban az ördöggel cimboráltam, s 
ez akadályozta a megtérésemet. Később azt 
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is megértettem, hogy a jógát is a 
Sátán működteti. Minden felis-
mert bűnömet megvallottam 
Istennek, s kértem rá a bocsána-
tát Jézusért. S, az Úr Jézus az Ő 
kegyelméből elkészítette szá-

momra az Ővele való személyes találkozás 
lehetőségét. A MEKDSZ által szervezett 
evangélizáción, ahol hittem, hogy a lelkész 
szavain keresztül Jézus szól hozzám szemé-
lyesen, én behívtam Őt a szívembe. 

Milyen tekintetben változott meg az éle-
tem, miután biztos lettem abban, hogy Isten 
gyermeke vagyok? Elfogadtam Istentől ka-
pott képességeimet és lehetőségeimet, Aki a 
tanári hivatáson keresztül elvezetett a 
gyógypedagógus hivatáshoz. Mennyei 
Atyám elvégezte bennem és még most is 
végzi, hogy a Tőle kapott tehetségemmel Őt 
dicsőítsem. Ő megígérte nekem tanári élet-
pályám elején, hogy „Ne félj, mert én veled 
vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Iste-
ned! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt 

győzelmes jobbommal támogatlak.” (Ézs 
41,10) Ő betartja ígéretét, Hozzá fordulhatok 
a foglalkozásokra való készülésben, a 
konfliktusok megelőzésében vagy kezelésé-
ben. Többször átéltem, hogy kaptam az Úr 
Jézustól konkrét szakmai vezetést, vagy egy-
szerűen „csak” türelmet adott elhordozni a 
tanulók viselkedését. Sok példa volt rá, hogy 
tanító vagy tanár kollégák és szülők bevoná-
sával sikerült hosszú távú megoldást találni 
egy-egy problémára. Mennyei Atyámmal 
való kapcsolatom ápolásának nagyon fontos 
színtere a gyülekezet, a testvéri közösség. A 
hívő élet harc a saját bűneimmel szemben és 
mások bűnei miatt. Azt tapasztalom, hogy a 
harctéren akkor tudok csak győzni, ha a 
mennyei Atyámmal való kapcsolattartás 
szoros, s akkor sem én győzök, hanem Krisz-
tus tart meg. 

Nyilas L 
Cseri Kálmán (1990.11.11.): MIRE VALÓ AZ EMBER? 
O. Hallesby: Hogyan lettem hívő keresztyén; Norman 
Warren: Útban az életre 
David Jackman (angol lelkész): Jézus légy toleránsabb!  

 

Szerbiai Gyerekmisszió 
új vezetői 

Halász Sámuel és felesége Renáta 
eddigi vajdasági szolgálata ősztől kibővül 
országos méretű feladattá. Erről számol-

tak be legutóbbi körlevelükben: 

Ősztől a Szerbiai Gyermekmisszió 
(Gyermek Evangelizációs 
Közösség, CEF) országos 

vezetői leszünk. Már pár 
hónapja párhuzamosan 
végezzük eddigi szolgála-

tunkat, és igyekszünk az új 
feladatkör felelősségét is 
átvenni. Kérlek imádkozza-

tok értünk, hogy az Úr böl-
csessége és vezetése legyen 
velünk minden döntésünk-

ben, munkánkban. A gyer-

mekek felé való direkt szolgálatot nagy-
ban átveszi az irodai, adminisztrációs 

munka, a 11 munkatárs koordinálása, 
kapcsolatfelvételek, lelkigondozás, báto-
rítás. Mindez sok minőségi időt igényel, 

sok utazást, mivel egész Szerbia terüle-
tén vannak munkatársak és Közép Szer-
biában egy 6 hektár nagyságú táborozó-

hely. Mindez új kihívás a 
számunkra, és igyekszünk 
helytállni hűségben és sze-

retetben. Imádkozzatok, 
hogy a gyermekek javára és 
Isten dicsőségére legyen a 

szolgálatunk. Imádkozzatok 
új munkatársakért, akik 
részben átveszik eddigi 

szolgálatainkat. Kérlek 
imádkozz velünk együtt, 
hogy az Úr rendelje ki az 

anyagiakat a szolgálatunk-

MISSZIÓS HÍREK 
  



Áldás, békesség! 19 2019. Szeptember MISSZIÓ 

ra, fizetésünkre, személyes és családi 
életünkre egyaránt! Szolgálati területünk 

növekszik, és ezzel a költségeink is növe-
kednek. Hisszük, hogy az Úr előtt van-
nak a szükségeink, és Ő képes ezt betöl-

teni! Imádkozzunk jószívű adakozókért! 

Idén nyáron szeretnénk folytatni há-
zunk renoválását, mely elég apró léptek-
ben halad. 

Imádkozzunk, hogy az Úr ebben is 

adjon segítséget és támogató testvéreket! 

Gyermekmissziósok  
képzése a Vajdaságban 

Harmadszor is meghívást kaptunk 
Halász Sámueltől és Renátától, a szerbi-
ai Gyermekmisszió vezetőitől, hogy a 

magyar nyelvű tanfolyamon oktassunk. 
2019 májusában három hétvégén utaz-
tunk Bácsfeketehegyre, hogy tanítsuk a 

leendő önkéntes gyermekmissziós mun-
katársakat. A tíz hallgató négy helység-
ből (Csantavérről, Bácskossuthfalváról, 

Kishegyesről és Bácsfeketehegyről) érke-
zett. Sámuel és Renáta azzal a nagy re-
ménységgel tekint az új tanítókra, hogy 

ezzel kiterjed a gyermekek közötti 
evangélizációs munka. és bizonyos szol-
gálatokat átvesznek tőlük az új tanítók, 

hogy ők az országos feladatokat végez-
hessék. Imádkozzunk, hogy Sámuel és 
Renáta helyt tudjanak állni új vezetői 

munkakörükben és a most végzett fiata-
lokért, hogy a nyári táborokban, majd a 
vasárnapi iskolákban tisztán hirdessék 

az evangéliumot. 

Draskóczy Gábor és Kati 

Anyák napja  
a Londoni Református  
Gyülekezetben  

Salánki István nagytiszteletű úr, a 
londoni magyar gyülekezet lelkésze fele-

ségemmel együtt anyák napi szolgálatra 
hívott meg. A délelőtti istentiszteleten 

kb. száz felnőtt és húsz gyermek vett 
részt. 5Móz 8,2-ből szólt az Ige: „Emlékezz 
meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr, a te 
Istened.” Négy területet említettem meg, 

emlékezz a gyökereidre – az imádkozó 

hívő őseidre, a bűnből való szabadítá-
sodra – a Szabadítóra, az életed csodáira 
– az Ajándékozóra, és az egész útra – ne 

csak a jó dolgokra. Számba vettük azt a 
sok áldást, amellyel Isten megajándéko-
zott bennünket és a nehézségeket, ame-

A tanfolyam 

A szerbiai Gyermekmisszió magyar munkatársai 
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lyeken keresztül tanított minket az el-
múlt években. Az istentisztelet végén a 

gyermekek műsorát hallgattuk meg. 

A közös ebéd után a gyermekeknek 
tartottunk foglalkozást Nóé történetéről. 
A központi gondolat így hangzott: Isten 

gondoskodott arról, hogy megmenekülj! 
A tanítás után a gyermekeknek lehetősé-
gük volt színezni, vagdosni, ragasztani, 

hogy a kézimunkájuk majd otthon is 
emlékeztesse őket a Szabadítóra. 

A délutáni istentiszteletet a VISZ ve-
zetője tartotta, majd a gyermekek közt 

szolgálóknak volt továbbképzés. 

Imádkozzunk ezért a gyülekezetért és 
a lelkész házaspárért, hogy elérhessék az 
Angliába szakadt ha-

zánkfiait. Nehézséget 
jelent a gyülekezet építé-
sében, hogy nagy a fluk-

tuáció. A munkatársakra 
sokszor csak rövid távon 
lehet építeni. A négy éve 

tartott gyermekmunkás 
képző  tanfolyam 12 hall-
gatója közül idén már 

csak kettővel találkoz-
tunk. 

Horváth Géza lelké-
szünket szeretettel várják 

ősszel, hogy újból közöt-
tük szolgáljon. 

Draskóczy 
Gábor és Kati 

 

Csépe Andrea levele 
A keleti m.-ok közötti írásolvasás-

tanítás ügyében nem történt fejlemény a 
legutóbbi jelentkezésem óta. Akkor azt 

írtam, hogy – tennivaló ugyan még volna 
bőven, de – a helyi szervezet, amely a 
munkát vezette, költségvetési keret hiá-

nyában nem tudja folytatni a keleti m. 
programot. Ezzel Renáta és Győző is el-
veszítette a munkáját. Adottságaikkal és 

képesítéseikkel mindketten találhatná-
nak másféle állást, de ők arra vágynak, 
hogy továbbra is az anyanyelvükön vég-

zett oktatás területén tevékenykedhesse-
nek. Kérem a Testvéket, imádkozzanak 
ezért az ügyért, amelyben én is várom 

Isten útmutatását! 

A nyáron – Isten kegyelméből – egy 
hónapot otthon tölthettem. Ez most va-
lóban csak szabadság volt: együttlét a 

családommal és barátnőkkel, illetve né-
hány orvosi vizsgálatra és kisebb keze-
lésre is sor került.  

Még a szabadság előtt leadtam az 

egyetemen jelenlegi kutatásom, a négy-
nyelvű szószedet első éves jelentését. 
Hálás vagyok, hogy mind az egyetemtől, 

mind az oktatási minisztériumtól enge-
délyt kaptam a folytatásra, majd – ott-
honról visszatérve – az újabb egy évre 

Hugomékkal és egy barátnőmmel a Balatonon  
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szóló vízumot is az útlevelembe pecsétel-
ték. Kíváncsian várom, hogy körvonala-

zódjanak az új év feladatai és lehetősé-
gei. 

Kérem a Testvéreket, továbbra is 
imádkozzanak a keleti m. fordító, Viktor 

feleségének a felépüléséért! Erikánál 
veseelégtelenséget állapítottak meg nem-
rég. Az orvosok tanácstalanok mind az 

okkal, mind a kezeléssel kapcsolatban, 
Isten azonban megteheti, hogy se műve-
sekezelésre, se veseátültetésre ne legyen 

szüksége a fiatalasszonynak! 

Andrea 

Cseh fiatalember esküvő-
je a Csendes óceán köze-
pén… meg egyebek 

Sokszor az az érzésünk, hogy bár 
most már majdnem féléve eljöttünk ott-
honról, mégsem találjuk pontosan a he-

lyünket és a munkánkat. Nem mintha 
nem lenne mit csinálni - a bőség zavará-
val küszködünk, amikor a tennivalókról 

van szó -, inkább "mindig csinálunk va-
lamit", de kérdés, hogy mi az igazán fon-
tos. Ez az itteni élet szempontjából annál 

is inkább lényeges, mert olyan, mintha 
most már napról napra egyre többet be-

lelátunk az emberek életébe - talán mert 
a nyelvet is egyre jobban értjük -, és 

kezdjük meglátni, hogy hogyan gondol-
koznak, mi az, ami nekik igazán fontos. 
 

A közelmúltban több nagyobb kulturális 
eseményen részt vettünk, melyek közül 
az egyik volt egy cseh fiatalember, Domi-

nik és egy tannai lány, Nadine esküvője. 
A korábban Ph. D.-t szerzett Dominik 
már 6 éve él itt, számítástechnikát tanít 

egy francia nyelvű középiskolában, 
Nadine pedig 5 éven át Afrikában élt, és 
foglalkozását tekintve szintén tanár. 

Mindketten a szomszéd falu római kato-
likus közössé-
gébe tartoznak. 

 
A délelőtti egy-
házi esküvő 

után a teljes 
násznép átvo-
nult egy tisztás-

ra, ahol az ifjú 
pár oldalt fog-
lalt helyet a 

k ö z v e t l e n e b b 
családtagokkal, 
mindenki más 

pedig körben a 
földön. Szinte 
azonnal meg-

nyi to t ták  a 
" svédasz ta l t " , 
amin a hagyo-

mányos vanuatui ételek sorakoztak: rizs 
és "leves" (főtt zöldségek és húsok). Torta 
helyett egy sült malacot vágott fel az ifjú 

pár. Ezután felsorakoztak a vendégek az 
ajándékaikkal, és átadták a mindvégig 
ülő ifjú párnak. Mindeközben pedig fia-

talok táncoltak a vendégek szórakoztatá-
sára, majd hagyományos tannai zenét 
játszottak. Mi kb. 5 óra elteltével, a dé-

lutáni hőségben jöttünk el. 

Szeptemberben Vilában leszünk a 
Trenem Tingting tanfolyam következő 
modulján, és október első felében jövünk 

vissza Tannára. 

Greizerék  
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Pap László 

Négyszemközt 
Jézussal  
A kötet alcíme: Pap Lász-
ló református lelkipásztor 
igehirdetései I. 

A szerző a 20. század 
utolsó évtizedeinek nagy 
hatású, áldott igehirdető-
je. Prédikációs kötete négy különböző 
evangélizációs hét igehirdetéseit tartalmaz-
za, melyek közül az első címe megegyezik a 
könyv címével, majd sorra: A tékzló fiú; 
Örülnöd és vigadnod kellene; és Akik szom-
jaztok… Pap László minden igehirdetése 
nagyon személyesen megszólító, és mindig a 

Szabadítónkra és Megváltónkra, Jézus Krisz-
tusra irányítja figyelmünket.  

Horváth Géza 

A Miatyánk 
A házi sokszorosítás-
ban készült füzet lelki-
pásztorunknak az Úr-
tól tanult imádságun-
kat végig magyarázó 
igehirdetés-sorozatát 
fogja össze. Az igehir-
detések 2019. év első 
hónapjaiban vasárna-
ponként hangzottak el, 
és meghallgathatók a refpasaret.hu honla-
punkról az Igehirdetések rovatból.  

Az irat- és hangmisszióból ajánljuk 

Világ-egyetemi előadások 
 

A legközelebbi előadás időpontja: 2019. szeptember 6., péntek, 18 óra (Budapest-Pasaréti református 
templom, 1026 Bp. Torockó tér 1.) 

Dr. Viczián István geológus: A tudomány teremtése 

Ez az előadás nem annyira egy tudományos kérdés ismertetése kíván lenni, hanem inkább bibliai 
elmélkedés magának a tudomány művelésének bibliai alapjairól. Amikor Isten az Éden kertjében a 
föld porából megformálta Ádámot, megbízta, hogy adjon nevet az állatoknak, amelyeket ugyanúgy a 
föld porából formált. Ezzel tulajdonképpen a természet megfigyelésére, leírására, rendszerezésére 
szólította fel. A természettudomány a mai napig is ezt a feladatot végzi. Fontos tudnunk, hogy a 
tudomány is még a bűneset előtti, paradicsomi örökségünk. Az ember ez által tud megfelelni annak 
az általános isteni megbízatásnak, hogy uralkodjék a teremtett világ felett, és őrizze azt. De ez min-
den hasznossága mellett sem oldotta meg az ember fő problémáját, az egyedüllét kérdését. Ezt csak 
Isten természetfeletti közbeavatkozása oldhatta meg az asszony és a házasság megteremtésével, mert 
ezzel jött létre az első emberi közösség, és vele az emberek közötti szeretet. 

**** 

Az ősz további előadásai még egyeztetés alatt vannak, majd a hirdetőtáblán illetve a 
refpasaret.hu honlapunkon időben tájékoztatjuk a gyülekezetet az előadások idejéről és 

témájáról.  
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 
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Áldás, 
békesség! 

Köszönjük 

 hogy oly sokan eljut- 
hattak idén is csendeshetekre, 

 hogy megindult a vasárnapi 
istentiszteletek videóközvetítése, 

 az enyhet adó klímaberendezés 
felszerelését a templomtérbe, 

 hogy idén is gondoskodtál a 
mindennapi kenyerünkhöz 
szükséges gabonatermésről 

Kérjük 

 hogy az Úr áldása kísérje a 
konfirmandusok felkészülését, 

 hogy az evangélizáció sokakban 
ébresszen hitet, vagy újítsa meg 
azt, 

 hogy református egyházunk, s 
benne gyülekezetünk következe-
tesen tudja képviselni Isten te-
remtési rendjét a világban, 

 hogy az iskolás gyermekek és 
szüleik minél többen válasszák 
az iskolai hit- és erkölcstan-
oktatást! 

Őszi evangélizáció szeptember 22 – 29. 

Minden este 6 órakor – „Találkozás a Szenttel” címmel 

„Legyetek szentek, mert én szent vagyok!” (3Mózes 11/44)   

Vasárnap: Athéniek „Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek…” Ap.csel 18,22-31 
Hétfő: Ézsaiás „Jaj nekem!” Ézs 6,1-8 

Kedd: Nádáb és Abihu „A hozzám közel állókon mutatom meg…” 3Móz 10,1-8 
Szerda: Uzzá „Lesújtott rá…” 1Krón 13,1-14 

Csütörtök: Jákob „Bizonyára az Úr van ezen a helyen…” 1Móz 28,10-22 
Péntek: Saul „Ki vagy Uram?” ApCsel 9,1-9 

Szombat: Rómaiak „Szánjátok oda magatokat…”Róm 12,1-2 
 

Az evangélizációt követő vasárnap, szeptember 29-én istentisztelet úrvacsorai közösséggel a 
szokásos időben, reggel 8-kor és 10-kor. Az evangélizációs hétre hívjunk másokat is! 

Istentisztelet vasárnap 800 és 1000 
csütörtök 1800 óra 

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 - 2045  

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 
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M
V
 + J

E
 = 50 

Ki tudja megoldani a 
fenti képletet? Azok biz-
tosan, akik június 30-án 
gyülekezeti körben 
együtt adtak hálát velünk 
szüleim, Viczián Miklós 
és Erdélyi Judit házassági 
évfordulóján. A templo-
mi alkalmon Joó Sándor 
után 50 évvel idén Hor-
váth Géza lelkipászto-
runk beszélt az esküvői 
meghívójuk igéje alapján: 
„elküldte őket maga előtt 
kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült.” (Lk. 10,1)  Az ünneplő csapat ezu-
tán a kertünkben folytatta az örömteli együttlétet. (Remélem e kis becsempészett meglepe-
tés köszöntőt / beszámolót szüleim is először csak nyomtatásban látják majd :)  Gergő 


