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Őszi gólyahír 
 

“Azért bízzatok, férfiak, 
mert én hiszek Istennek, 

hogy úgy lesz, amint 
nekem megmondta.”  

ApCsel 27,25 

 

Örömmel jelentjük, 

hogy  

október 8-án  

megszületett  

Czakó Zoltán  

és Czakó-Ágoston  

Judit kislánya:  

Czakó Sára 

 
Füle 

„HIRDESD AZ IGÉT” (2Tim 4,2) 

"Hirdesd az igét!" - az ÚR ezzel áldott! 
Egészen töltsd be rendelt hivatásod, 
a legszebbet, mit kaphat földi ember, 
hálával töltsd be és szent félelemmel! 

 
Lajos 

„KIÁLTS!” 
 

Sebesen zendülő SZÉL, 
kellene égi zápor, 
kiálts ébredésért, 

mert nincs csak álom, álom. 



Áldás, békesség! 3 2019. Reformáció VEZÉRCIKK 

Akik az Isten iga-
zságát hazugsággal 
cserélték fel, azok a 
teremtményt imád-
ták és szolgálták a 
Teremtő helyett, 
aki áldott mindö-
rökké.   Rm. 1,25 

Néhány tő kicsi 
paradicsompalántát ültettem tavasszal. 
Ahogy szépen növekedtek, egyre törtek az 
ég felé, egyenesen felfelé. Idővel azonban a 
még erőtlen szár gyengének bizonyult, s a 
teteje kezdett elhajlani. Minél inkább növe-
kedett, az oldalt húzó erő annál nagyobb 
lett, és kezdett lehajlani a növény, vissza a 
föld felé… pedig ő eleinte az ég felé igyeke-
zett. Karót tettem mellé, hozzákötöztem, 
hogy újra irányt mutassak neki. Ahogy tere-
bélyesedett, oldalágait ugyanúgy lefelé húz-
ta a gravitáció. Az ágaknak külön-külön 
irányt kellett mutatni egy-egy ég felé terelő 
karóval.  

A bűneset óta az ember kezén Isten szép 
terve mindig de-formálódik, ezért újra meg 
újra re-formációra van szükség. A bűn 
(egyik) görög szava azt jelenti, hogy célté-
vesztés. Egy kis elhajlás nyomán a követke-
ző nemzedék már azt tekinti céliránynak, s 
ahhoz képest tér el egy kicsit. Ha Isten meg 
nem könyörül az egyházon, és nem ad idő-
ről időre reformációt, az óhatatlanul az ég 
felől a föld felé kanyarodik. Ez a bűn termé-
szete – eltérít az eredeti céltól.  

A reformáció ünnepére készülünk… de A reformáció ünnepére készülünk… de 
gyakran a reformáló személyekről, esemé-gyakran a reformáló személyekről, esemé-
nyekről, és nem a reformáló Úristen irányt nyekről, és nem a reformáló Úristen irányt 
mutató kijelentéséről emlékezünk meg! mutató kijelentéséről emlékezünk meg! 
(Mintha a figyelmeztető tábla szövege he-
lyett a tartó oszlop alakjára lennénk figye-
lemmel.) 

Ugyanis, a sátán örök célja – célja neki is 

van (!) –, hogy eltérítse a választottakat a 
Szentháromság Istennel való szeretetközös-
ségtől. Tekintetünket, igazodási pontunkat 
az ég felől a föld felé terelje: a Teremtő felől 
a teremtmény felé. Más szóval, a mit akar 
Isten helyett, a mit akar az ember (mögött 
álló sátán).  

Az egyháztörténet a deformációk és refor-
mációk története. Már a niceai zsinatnak 
helyre kellett állítania az első századok té-
velygéseit. Később a Mári- imádat, a szentek 
imádása, az istenábrázolások, a pogány szo-
kások meghonosodása deformálták az egy-
házat, de Isten elhívott reformátorokat – egy 
Wald Pétert, Wycliffet, Husz Jánost, Luther 
Mártont, Kálvin Jánost… – hogy az egyház-
nak a teremtmények felé hajló tekintetét 
felemelje a Teremtőre. (Annyira magunké-
nak érezzük őket, hogy magyarosan írjuk a 
nevüket is!) 

Még a sákramentumok is eltorzultak. Így a 
keresztség kiszolgáltatásának tulajdonítottak 
bűntörlő erőt Jézus Krisztus érettünk vállalt 
áldozata helyett, és az úrvacsora jegyeit 
imádták szentségimádás címen, vagyis a 
jelet a jelzett Személy helyett…  

…és így jártunk a reformáció ünnepével 
is! Ünnepeljük a reformátorokat, felemleget-
jük az eseményeket: hogyan szögezte ki Lut-
her a 95 pontját, mi történt az 1529. évi 
speyeri birodalmi ülésen, milyen rendterem-
tő munkát végzett Kálvin Genfben – de arról 
kevés szót ejtünk, hogy mindez az Isten örök 
helyreállító munkájának a része volt, és 
ugyanerre az isteni helyreállító munkára 
van szüksége ma is, a nevében reformált 
Magyar Református Egyháznak – s benne 
személy szerint nekünk is!  

Újonnan kell születnetek Újonnan kell születnetek – mondta Jézus 
Nikodémusnak – nekünk sincs más utunk a 
reformációra! 

Viczián Miklós 

A teremtményt imádták 
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Vegyél egy széket 
Talán sokunknak fel sem tűnik, hogy a templom-

ban a két székoszlopban – a kert felőli és a Lupény 
utca felőli oldalon – nem egyformák a székek. Né-
hány éve már a kert felőli oszlop székeit lecseréltük. 
A presbitérium úgy határozott szeptemberben, hogy 
folytassuk a székcserét a másik oszloppal. Ez 160-
180 új széket jelent hozzávetőleg 20.000 Ft-os dara-
bonkénti árral.  

Közösségi üggyé szeretnénk tenni ezt a beruházást úgy, hogy javasoljuk, hogy akit arra 
indít az Úr, jelképesen vegyen egy széket! Nem szeretnénk az adományokhoz neveket ren-
delni (pl. egy kis réztáblával a széktámlán az adományozó nevével), mert valljuk, hogy 
„amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban 
történjék;” (Mt 6,3-4), de egy ilyen adománnyal gyülekezeti otthonunkat még inkább sajá-
tunknak érezhetjük.  

A céladományunkat befizethetjük a lelkészi hivatalban, vagy intézhetjük átutalással, de 
lehet csak névtelenül a perselybe elhelyezni „szék” megnevezéssel.  

A beszerzésre várhatóan a jövő év első félévében kerül sor.            a presbitérium 

Október utolsó napja már. 

A látóhatár 

fénylő napkeltet ígér: 

„Az igaz ember hitből él…” 

 

Az a korszakváltó hajnal 

megajándékozta a világot: 

Szöget és kalapácsot 

adott egy szerzetes kezébe. 

…Amíg a vártemplomhoz ér: 

„az igaz ember pedig hitből él…” 

– suttogja, még csak önmagának, 

de az egész világnak 

szól attól kezdve az üzenet, 

a kapura kiszögezett hitvallása  

sok éjszakának… 

 

A kinyitott szent Bibliának 

fölismert igazsága beszél: 

„Az igaz ember hitből él!” 

 

…mert fújt a Szél 

azon a kora reggelen, 

nem maradt többé rejtelem, 

hogy Isten szereti a világot 

önmaga adott váltságot érte 

Fia halála által! 

S mert Ő mindent megfizetett, 

azért nem lehet elveszett 

senki, aki hisz Benne! 

Hisz, szeret és remél… 

„Az igaz ember hitből él!” 

Lukátsi Vilma 

Wittenberg, 1517 
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Tavaszi felújítások Neszmélyen  
A pünkösdi számban írt beszámoló szerint tavasszal a Gyülekezet neszmélyi konferencia

-telepén felújításokat végeztettünk.  

A kiviteli munkákat a műszaki problémáknak a résztvevők, ill. szolgálók felől már tavaly 
ősszel bekért előzetes összeírása, majd a Presbitérium Építési Bizottsága részéről szakértők 
bevonásával végzett feldolgozása előzte meg. Az elmúlt év végéig meghatároztuk az elő-
irányzott (becsült) költségeket is, ennek alapján a Presbitérium januárban döntött a mun-
kák keretösszegéről. Ezután kezdődhetett meg a kiviteli tervezés, mely (az idő rövidsége 
miatt) csak a legfontosabb műszaki részleteknek a vállalkozói ajánlatkérés számára elegen-
dő mélységű kidolgozását jelenthette. Napjaink nehéz építéspiaci körülményei között vi-
szont csak februárra sikerült megfelelő vállalkozót találni. Az ajánlatkéréshez részletes 
költségvetés is készült, mely alapján a 
kivitelezői ajánlati díj elfogadhatatlanul 
magas volt. Költségkeretünkbe csak úgy 
férhettünk bele, ha az építőanyagok je-
lentős részét magunk vásároljuk meg. 
Ezzel a feltétellel sikerült a kivitelezővel 
- egyelőre csak a tavaszi felújítások el-
végzésére – megállapodnunk. A munká-
kat május elején megkezdték, és a június 
10-i határidőre be is fejezték.  

A tavaszi feladatok keretében a követ-
kezők készültek el. 

A konyhás ház vonatkozásában 

A konyha és a hátsó épületrész fölötti tető teljes felújítása kívülről a faanyagvédelemmel, 
a hőszigetelés, ill. a megfelelő rétegrend beépítésével, valamint a tetőfedés és a bádogozás 
cseréjével. 

A konyha és az étkező teljes elektromos hálózatának cseréje, az érintett falak csempebur-
kolatának cseréjével, 
valamint a helyiségek 
újrafestésével. 

A szennyvízelvezetés 
teljes felújítása a mo-
sogatók elbontásával 
és visszahelyezésével, 
valamint az érintet 
helyeken a padlóbur-
kolat, ill. kívül a járda 
felújításával. 

A konyha és az étke-
ző gépi szellőztetésé-
nek kiépítése megfe-
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lelő ventilátorok és szellőzőcsövek beszerelésével. 

Külső munkaként ide tartozott még a konyhás ház szomszéd felőli tetőzetéről a csapa-
dékvíz elvezetés felújítása is, amit az épület főépület felőli végén, a 3-as WC falain támadt 
durva repedések fő okának megszüntetése tett sürgőssé. 

A szitás-ház vonatkozásában 

Jóllehet a tervezett munkák között a meglévő vizes blokk teljes felújítása is szerepel, az 
idő rövidsége miatt ezt a felújítások második (őszi) ütemére halasztottuk, így tavasszal csak 
a három szoba pvc padlójának cseréje készült el.  

A főépület falszigetelése 

A főfalak talajnedvesség 
elleni utólagos szigetelése az 
épület 2013. évi felújítása so-
rán elkészült, de mivel az 
injektálásos technológiához 
kapcsolódó bizonyos kiegészí-
tésekről az akkori vállalkozó 
szakértője hiányos tájékozta-
tást adott, a felázás néhány 
helyen kiújult. Emiatt az el-
maradt kiegészítő munkákat 
pótolnunk kellett. Ennek kap-
csán az érintett utcai szoba 
padlóját is fel kellett bontani, 
amit a könnyebb tisztántarthatóság végett pvc padlóra cseréltünk ki. 

A fenti munkálatok során a szükséges építőanyagok jelentős részét magunk szereztük be, 
és ezáltal a költségeket sikerült az előirányzott keretnek közel 80%-ára mérsékelnünk. Ezzel 
együtt a vállalkozóval, ill. a helyszíni dolgozókkal jó volt az együttműködés, kivéve az 
épületgépészeti munkákat, melyekkel kapcsolatban nagyon sok kifogás merült fel, és eze-
ket nem mindenben sikerült az idő rövidsége miatt orvosolni.  

A szerződés szerinti munkák végül is határidőre, és a rendeltetésszerű használat tekinte-
tében zömmel elfogadhatóan elkészültek, a vállalkozóval történt elszámolás ugyanakkor 
nem volt teljesen zökkenőmentes. Emiatt is, továbbá a nyári használat során felmerült 
egyéb minőségi problémák miatt is meg kellett fontolnunk, hogy idén ősszel a tervezett 
munkákat velük szeretnénk-e folytatni. A Gyülekezet vezetésében az is felmerült, hogy a 
rendelkezésre álló hosszabb idő folytán a hátralévő felújítások egy igényesebb vállalkozó 
által a következő évre áthúzódóan készüljenek el. 

Tekintettel arra, hogy „Neszmély” sokak számára az Úr Jézussal, ill. Isten igéjével való 
személyes találkozás, ezen belül megtérések, szabadulások- és hitben megújulások színhe-
lye, a Gyülekezet vezetésének továbbra is szívügye az ott lévő telep és épületek megfelelő 
és biztonságos műszaki állapota. A neszmélyi lelki munkáért való hálaadásunk mellett 
hordozzuk mindnyájan imádságainkban a felújítási munkák előrehaladását is. 

Hámori László 



Áldás, békesség! 7 2019. Reformáció MÚLTUNK 

címmel beszélt, és érthető módon ő 
volt az ünnepi szónok az Észak-
Erdély visszatérésének  tiszteletére, 
1940. október 13-án, a lelkészbeik-
tatás napjának délutánján rende-
zett erdélyi esten is.  

Gyakran tartottak gyülekezeti 
szeretetvendégséget is. 1939. szep-
tember 29-én szeretetvendégségen 
mutatták be a templomszentelési 
ünnepélyen készített mozgófilmet 
is. Sajnos nem tudjuk, hogy ez a 
film jelenleg hol van. 

Az előadásokat gyakran a tanács-
teremben tartották. Amikor a lakó-
épület is elkészült, ezt a termet ki 
lehetett bővíteni. Ekkor, 1943. ápri-
lis 4-én nevezték el a termet Szabó 
Imre esperes jelenlétében Károlyi 
Gáspár-teremnek (mai helyesírás 
szerint Károli Gáspár). Károlyi 
Gáspár tiszteletére már korábban, 
1940-ben is volt ünnepély. 

Úgy látszik, hogy a nem szorosan 
igei témájú alkalmakon is a művé-
szi igényesség és a társadalmilag 
pozitív törekvések érvényesültek. 
Az itt szereplő nevek közül többet 
ma már a zenetörténet és az iroda-
lomtörténet tart számon. De itt még 
egy ennél is fontosabb szempont-
nak kell érvényesülni. A gyüleke-
zetben és a hívő ember életében 
minden művészi és világi tevékeny-
ségnek is a Lélek gyümölcseként 
kell megjelennie. Csak hálát adha-
tunk, hogy ez sokszor így is volt 
gyülekezetünk életében. Ez kell, 
hogy legyen ma is minden gyüleke-
zeti tevékenységünk mértéke.  

Viczián István  

Kulturális rendezvények  
gyülekezetünk első éveiben  

Az Áldás, békesség! hírlevél egyes számaiban több cikk-
ben számoltunk be a belmisszió különböző formáiról gyüle-
kezetünk első éveiben. Ezek elsősorban igei alkalmak, és 
diakóniai munkák voltak. De ezeket jól kiegészítették más 
rendezvények is, amelyeknek szintén nem lehetett más 
célja, mint az előzőeknek, vagyis az evangélium terjesztése. 
Most a korabeli presbiteri gyűlésekről ránk maradt feljegy-
zések alapján ezekre emlékezünk vissza. 

Énekkar, zenés ünnepélyekÉnekkar, zenés ünnepélyek  

Már rögtön induláskor megalakult az énekkar 16 
taggal, amelyet Kupay Dénes, későbbi orgonistánk 
vezetett. Hetenként kétszer tartottak próbát. 

A gyülekezetben gyakran tartottak zenés ünnepé-
lyeket, amelyeken neves zeneművészek, énekesek 
léptek fel, és természetesen a pasaréti kórus. Kiemel-
kedő esemény volt 1940. június 2-án az új orgona fel-
avatása. Az ünnepélyek szervezésében minden bi-
zonnyal fontos szerepet játszott Joó Sándorné Molly 
is, aki maga is zongoraművész volt, de ő azonban 
csak a legelső, 1938. február 6-án, még a Gábor Áron 
úton tartott ismerkedési szeretetvendégségen játszott 
zongorán. Többször szerepelt Pasaréten Ákom Lajos 
és Ádám Jenő zeneszerző és Palló Imre operaénekes. 

ElőadásokElőadások  

Kisebb-nagyobb szünetekkel végig tartottak olyan 
előadásokat, amelyeken általános műveltségi vagy 
aktuális társadalmi kérdéseket világítottak meg refor-
mátus szempontból. Az első ilyen un. közművelődési 
összejövetelen Papp Béla (később megválasztott) 
gondnok a magyar erdőgazdaságról beszélt (1939. jan. 
6). A természettudomány és hit viszonya is előkerült: 
Ujj Gyula gépészmérnök, presbiter „Kálvin és Galilei” 
címmel tartott e témáról előadást (1940. márc.). Az 
előadók között olyan országosan híres írókat is talá-
lunk, mint Jékely (Áprily) Lajos és Kodolányi János. 
Áprily Lajos 1940. május 1-jén „A versek muzsikája” 
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Családi hírek 

2019. augusztus 19. és októ-
ber 13. (lapzárta) között a 
következőkről számolhatunk 
be: 

 

 

Megkereszteltük: 

Csintalan Noel 

Harkányi Ádám Ferenc 

Bognár Maxim 

Erdős Benedek 

Balogh Péter 

Horváth Olívia 

gyermekeket. 

Imádkozzunk értük! 

 

 

 

 

Házasságát megáldatta: 

Sztranyánszki László  
és Gránicz Krisztina 

Tatár Ákos és Farkas Réka 

Tompa Károly  
és Dr. Háhn Flóra 

Farkas Tarziciusz Botond  
és Erős Nóra 

Török Tamás  
és Jánossy Dóra Anna  

Imádkozzunk értük! 

Eltemettük 

Balassa László Richárd 

Dr Bartha László 

Nagy Lajos 

Ambrus Zoltán 

Csontos János 

Gula Sándorné 

Dr Bátonyi Alexandra  

testvéreinket. 

Imádkozzunk  
a gyászolókért! 

Az őszi evangélizációra emlékezve 

Gyülekezetünkben idén, szept. 22-29. kö-
zött került sor az evangelizációs hétre, me-
lyet Sipos Aba Álmos református lelkész, a 
vasárnapi záró istentiszteletet pedig Hor-
váth Géza, gyülekezetünk vezető lelkésze 
tartotta. A bibliai sorozat címe: Találkozások 
a Szenttel. Az evangelizáció a gyülekezeti 
honlapon (refpasaret.hu) vagy a Pasaréti 
Református Gyülekezet YouTube csatorná-
ján is visszahallgatható (az utóbbi esetben 
látható is, de ne tévesszen meg az, hogy az 
első 5-7 percben csak egy felirat látható, mert 
a felvétel hamarabb indul, mint ahogy a 
lelkipásztor felmegy a szószékre). 

A hét nagyon tartalmas volt, minden este 
volt valami személyes mondanivalója szá-
momra is. Ezek közül 7 dolgot emelnék ki: 

1. Akkor tudjuk igazán szeretni Istent, ha 

igazán ismerjük Őt! Ez Jézus Krisztus és a 

Biblia által lehetséges! 

2. Isten nem hasonlik meg Önmagával, nem 

másítja meg a szabályokat, akkor sem, ha 

a Hozzá közel állók vétkeznek! 

3. Isten céllal teremtett meg: tükrözzük Isten 

dicsőséges arcát! 

4. Az emberi jó szándék nem írja felül az Ő 

törvényeit! 

5. Ha Isten vállal valamit, az meglesz 

6. Gyümölcstermő életet éljünk! 

7. Tudom-e énekelni Mózes és a Bárány 

énekét? 

Három este is az evangelizáció után tea-
ház várta a résztvevőket. Ezzel kapcsolatban 
olvashatunk néhány véleményt az ott szol-
gálóktól: 
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„Az evangelizáció hetének két estéjén 
szolgálóként voltam jelen a teaházban. Miu-
tán minden teáskanna megtelt, elsősorban az 
ismeretlen emberek társaságát igyekeztem 
keresni. Nagyon jó volt, hogy a tartalmas, 
üzenetben gazdag igehirdetés után többek-
kel tudtam beszélgetni az elhangzottakról. 
Voltak ott olyanok, akik először voltak eb-
ben a gyülekezetben, de ismerősökkel is 
sikerült beszélgetnem arról, hogy mire mu-
tatott rá Isten az életükben a hallott Igén 
keresztül. Örültem a lehetőségnek, hogy egy 
meleg tea mellett, másokkal beszélgetve 
lehetett tovább vinni az igehirdetés által 
ébredt gondolatokat.” 

„Személy szerint azért tartom jó ötletnek a 
teaházat, mert lehetőséget ad az újonnan 
érkezetteknek és a már régebb óta ott lévők-
nek is. Könnyen megfogalmazódhat mind-
két „csoport” fejében, hogy szívesen marad-
na még az alkalom/istentisztelet után, szíve-
sen beszélgetne hasonló értékrendű embe-
rekkel és akár kérdezne is az ott elhang-

zottakkal kapcsolatban. A teaház ennek ad 
színteret.” 

„Alig lehetett szétrobbantani a beszélgeté-
seket. Már pakoltunk volna, de láthatóan 
nagyon nagy volt az igény egy ilyen lehető-
ségre.” 

„Nekem nagyon tetszett, hogy minden 
korosztályból voltunk ott, és így meg tud-
tunk ismerni néhány nagyon régóta ide járó 
gyülekezeti tagot is. Nagyon sokat jelente-
nek nekem is ezek a beszélgetések, melyek-
ből élettapasztalatokat szerezhetünk.” 

A heti énekünk volt: 

2. Szent az Isten, szent, szent, Áldják angyalok, 
Hirdeti a nap, hold, S fényes csillagok.  

Harsogja a tenger, És e széles föld,  
Térdre hullok én is, Úgy imádom Őt! 

3. Szent az Isten, szent, szent, Dicsérem Nevét, 
Hálás szívvel zengem Végtelen kegyét, 
Néki hódol szívem Már e földön lenn 

És ott fönn a mennyben Áldom szüntelen. 

 Mónus Eszter 
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Termelnek a napelemek 
Beszámoló a napelemes rendszerünk első 

öt évéről 

A parókiaépület lapos tetején elhelyezett 
napelemek üzeme 2014. július 16-án indult 
(akkor beszámoltunk róla a 2014. pünkösdi 
Áldás, békesség!-ben). 40 darab Korax 245P 
típusú, délre, 25 fokos dőléssel állított pane-
lekkel, IG Plus 120V-3 típusú FRONIUS 
inverterrel. A kivitelező Nap Labor Kft. 11 
431 kWh átlagos éves termelést prognoszti-
zált. A rendszer azóta  teljesen hibátlanul 
működik. 

A beruházás költség adati:  

Igényelt támogatás:  6 340 389,- Ft 

Projekt bruttó összköltsége: 7 459 281,- Ft 

Önerő:  1 118 892,- Ft 

A rendszer öt év alatt 55 576 kWh-t ter-
melt, azaz évente 11 115 kWh-t, ami lényegé-
ben megegyezik a várt hozammal. A temp-
lom összes fogyasztása ezalatt 86 204 kWh 
volt. Az eddig termelt áram 2,1 millió fo-
rinttal csökkentette a villamos energia szám-
lánkat – vagyis öt év alatt az önerő közel 

kétszeresét termelte meg. 

A napsütésért Istennek, az energiatárolá-
sért az Elműnek, a támogatásért az államnak 
tartozunk köszönettel. 

Manno Sándor 

Húsvét óta élő 
közvetítés 

Húsvét óta az internet segítségével élőben 
közvetítjük a vasárnapi 10 órás istentisztele-
teket – képet és hangot együtt. A kezdeti 
kísérleti adásokat követően sok pozitív visz-
szajelzést kaptunk, és mára már megszo-
kottá vált, hogy több százan rendszeresen 
követik az istentiszteletek online közvetíté-
sét országhatáron belül és kívül egyaránt. 

Ezzel a lehetőséggel elsősorban azok szá-
mára szeretnénk elérhetővé tenni az alkal-
makat, akik valamilyen fizikai akadály miatt 
nem tudnak személyesen jelen lenni kö-
zöttünk. Akik csak megtehetik, hogy eljöjje-
nek a gyülekezetbe, azokat továbbra is hívo-
gatjuk, hogy valóságosan is az alkalmak 
résztvevői legyenek, ne csak virtuálisan! 

Ha valaki külföldről az időeltolódás miatt 
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nem tudja valós időben követni az alkalmat, 
vagy még egyszer szeretné meghallgatni a 
vasárnap hallott igehirdetést, akkor lehetősé-
ge van arra, hogy egy hétig felvételről visz-
szanézze az utolsó élő közvetítést. 

Az élő közvetítést meg lehet nézniAz élő közvetítést meg lehet nézni a gyü-
lekezet honlapján (refpasaret.hu) a főmenü-
ben kiválasztva az "Élő közvetítés" menü-
pontot. Desktopon, laptopon vagy tableten a 
főmenü egyből látható a képernyő bal olda-
lán, vagy a tetején. Telefonon pedig a jobb 
felső sarokban lévő menü ikonra (három 
vonalka egymás alatt) kattintva jelenik meg 
a főmenü. Az elmúlt alkalmat felvételről a 
gyülekezet YouTube csatornáján lehet visz-
szanézni (refpasaret.hu/youtube). 

A közvetítést a gyülekezeti élet hirdetései 
előtt fejezzük be, mert ezután sokszor csak a 
gyülekezet tagjait érintő információk hang-
zanak el, úgymint: a hirdetések, keresztelő 
vagy úrvacsorai közösség. 

A közvetítés minőségének javítása érdeké-
ben jelenleg zajlik a technikai eszközök bőví-
tése. Reméljük, hogy ezzel is hozzá tudunk 
járulni ahhoz, hogy Isten igéje még szélesebb 
körben terjedhessen. 

Balogh Szabolcs, presbiter 

Világ-
egyetemi 
előadások  

A kilencedik 
évfolyamába lé-
pett Világ-
egyetemi előadá-
sok sorozat kereté-
ben hangzott el dr. 
Viczián István: „A 
tudomány terem-
tése” című előadá-
sa. Mózes első 
könyvéből (1Móz 
2,18-24), a terem-
téstörténet alapján 

arról beszélt az előadó, hogy – mint ahogy a 
munka, a házasság, vagy a hetedik nap meg-
ünneplése – a tudomány művelése is Isten 
teremtési rendjébe illeszkedik. Ádám felada-
tává tette Isten, hogy mindennek nevet ad-
jon. Ma is ezt végzi a tudomány: megvizsgál 
és nevesít. A névadás: engedelmesség, fele-
lősségvállalás, az isteni gondviselés továbba-
dása. 

***** 

Október második péntekén pedig 
Szemkeő Gábor, a CitizenGo munkatársa 
„Az abortuszról keresztyén szemmel” című 
előadását hallgathattuk meg. Szembesítette a 
hallgatóságot azzal, hogy 1956 óta, amióta 
Magyarországon legalizálták az abortuszt, 
mintegy 6 millió magzatot öltek meg. Még 
jelenleg is naponta átlagban  70-75 abortuszt 
végeznek országszerte. Érzékeltetésül pár-
huzamba állította azzal, hogy milyen közfel-
háborodást okozna, ha valaki(k) egy óvodá-
ban 70-75 gyermeket kivégeznének!... s ez 
napról napra megtörténik! 

Mindkét előadás, és minden korábbi is, 
meghallgatható (esetenként az illusztráció 
meg is nézhető a www.refpasaret.hu lapon 
az Egyéb anyagok rovatban.  
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Testvérgyülekezeti kapcsolataink  

Egyes kapcsolatok már évtizedekkel eze-
lőtt, mások egészen a közelmúltban formá-
lódtak.  

Az erdélyi gyülekezetekről 
az Áldás, békesség! 2012. 
húsvéti számában Viczián 
István számolt be. A történe-
tet röviden felidézve, a há-
romszéki Lécfalvával úgy 
kerültünk kapcsolatba, hogy 
Keresztes Ede, gyülekezetünk 
első gondnoka ott született, és 
amikor Észak-Erdélyt vissza-
csatolták, felvettük az ottani 
református gyülekezettel a 
testvérgyülekezeti kapcsola-
tot. Dr. Joó Sándor első lelki-
pásztorunk fel is kereste Léc-
falvát, és részt vett az ország-
zászló-felavatási ünnepségen 
1940. november 3-án. Azon-
ban, hamarosan egyházkerü-
leti szinten is elkezdték kiala-
kítani a testvérgyülekezeti 
rendszert, és Pasarétnek a 
szintén háromszéki Mikófal-
vát és szórványát, 
Sepsibükszád községet jelöl-
ték ki.  

A kapcsolat csak rövid ide-
ig élhetett, mert a háború, s az 
utána bekövetkezett vissza-
rendeződés újra elcsatolta az 
erdélyi vidékeket. Amikor 
már erre lehetőség mutatko-
zott, néhány alkalommal gyü-
lekezetünkből páran felkeres-
ték a két gyülekezetet, de 
rendszeres kapcsolat minded-
dig nem jött létre.  

Más gyökerekre vezethető vissza a Duna-
Tisza közén fekvő Szank és Móricgát refor-
mátus gyülekezeteivel való kapcsolatunk. 
Eben az esetben Dobos Károly lelkipásztor 

személye jelentette a kapcsolópontot. Ami-
kor a Rákosi-rendszer diktatúrája megfosz-
totta őt Bp-Fasori szolgálati helyétől, és Bu-
gac vidékére „száműzte”, akkor ebben a 
nehéz helyzetében vállalt közösséget Pasarét 

Szank és Móricgát gyülekeze-
tével. A kapcsolat azóta is élő, 
de szinte csak az időnkénti 
támogatásra korlátozódik. Így 
2000-ben a templom tatarozá-
sát támogattuk, 2001-ben a 
templom felújításáért tartott 
hálaadó istentiszteleten Cseri 
Kálmán lelkipásztor hirdette 
az igét.  2004-ben a parókia 
tatarozásukat támogatta gyü-
lekezetünk egy vasárnapi 
perselyadománnyal. 2007-
ben, a szanki templom felépí-
tésének 100. évfordulóján 
rendezett hálaadó alkalmon 
gyülekezetünket egy presbite-
rekből álló küldöttség képvi-
selte. Sajnos, gyülekezeti szin-
tű kapcsolat itt sem alakult ki 
mind ez ideig. 

A legújabb időkben formáló-
dik három kárpátaljai gyüle-
kezettel is a 
testvérgyülekezeti kapcsolat. 
Első lépésként gyülekezetünk 
támogatásával oldották meg 
Feketeardó, Tekeháza és Ki-
rályháza templomharangjai-
nak villamosítását. Ebben az 
esetben is kívánatos lenne, 
hogy ne csak presbiteri dönté-
sek szintjén rögzüljön a gyü-
lekezetek közti együttműkö-
dés.   

Keressük azokat a testvéreket, 
vagy bibliaórai közösségeket, 

akik és amelyek gondját viselnék, és élettel 
töltenék fel ezeket a jelenleg alvó kapcsolato-
kat.  

Viczián Miklós 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
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...még csilingelt  fü-
lünkben, emlékeinkben 
a nyár zsibongása... 

Ahogy beléptünk a 
próbaterembe augusz-
tus utolsó csütörtökén, 
felcsendültek Kónya 
Sándor verssorai: 

  "Uram, oly sok a szükségünk, 

   Nem tudjuk, hogy miket kérjünk. 

   Halk szavunk száll, add kegyelmed, 

   Isten, kezed szívünkre tedd..." 

Lelkünkben lecsendesedve, valahogy be-
aranyozta azt a tudatot, hogy  kérve és tud-
va, csak az Úr Jézus ismer minket igazán, és 
csak Ő tudja betölteni hiányainkat. 

Ákom Lajos zeneszerző műve újra és újra - 
búvó patakként - odaterelgetett 
bennünket a "legjobb helyre":  

"Fiad által, fiad lenni 

Hozzád menni, együtt lenni 
Véled. 

Magunk szívünk, megalázni, 

Jóban rosszban,  

csak imádni Téged." 

Szeptember elején Kismaroson 
tartottuk kórusunk őszi csendes 
hétvégéjét. Ekkor kezdtünk ké-
szülni az előttünk álló szolgála-

tokra. Ugyanakkor ez a két nap az Igével 
való közös foglalkozást,elcsendesedést is 
jelentette számunkra. Igazi "csendes" hétvé-
ge és közösségformáló alkalom volt Vele és 
egymással. Dicsőség érte Istennek! 

Horkay Margit 
*** 

Az elmúlt hetekben az evangélizációs hét 
alkalmain kívül egy kórustársunk esküvő-
jén, s egy másik társunk (Dr. Bátonyi Ale-
xandra) temetésén közvetítettük az Úr Jézus-
ról szóló evangéliumot énekeinkkel. 

Ha Isten éltet minket, október 27-én a gyü-
lekezeti istentiszteleteken és a Kútvölgyi Idő-
sek Otthonában éneklünk a Reformáció alkal-
mából. Idei adventi zenés áhítatunk pedig 
december 15-én vasárnap 17.00 órakor lesz. 
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Bakony-túra 
Szeptember harmadik hétvégéjén egy ki-

csiny, de lelkes csapat elindult a főváros 
porából felfedezni a csodás Százholdas Ba-
konyt. Hosszú kocsikázás után megérkez-
tünk a Magas-Bakonyba, azon belül a kis 
zsákfaluba, Fenyőfőre. 

Szállásunk elfoglalása és a közös vacsora 
után egy napi igemagyarázatot hallgat-
hattunk meg, majd imaközösséggel zártuk le 
az estét. Ezután fakultatív társasjátékozás 
következett még csapatépítés gyanánt, sok-
sok nevetéssel. Reggel időben felkeltünk, 
megreggeliztünk, és indulhatott a túra! 

Fura mód kezdetben autókkal vágtunk 
neki, de mindez csak a cseszneki vár aljáig 
tartott, ahonnan indul a három szurdokon át 
vezető körtúra. Itt batyuinkat a hátunkra 
kapva immár gyaloglábon folytattuk a több 
órás természetjárást a gyönyörű napsütés-
ben. Remek hangulatban, értékes beszélgeté-
sek közepette küzdöttük le a szurdokok 
szikláit. Ebédre a magunkkal vitt szendvi-
cseket fogyasztottuk el, ezzel újítva meg 
energiáinkat. Ezután folytattuk utunk, és a 
környék bebarangolása után visszajutottunk 
a várhoz. Azt megnéztük még közelebbről, 
és az arról nyíló festői panorámát is megcso-
dáltuk. 

A szálláshoz visszaérve Czakó Zoli csatla-

kozott kicsiny csapatunkhoz. Miután lever-
tük a port fáradt lábainkról, nekiálltunk a 
vacsora előállításának. Közösen készítettük a 
paprikáskrumplit, mindenki kivette a részét 
a feladatból. Ki a tűz meggyújtásával, ki a 
hozzávalók pucolásával és aprításával, ki a 
fűszerek arányainak mesteri eltalálásával, ki 
pedig – önmagát is feláldozva az ennivalóért 
– a bogrács kavargatásával és némi füst elvi-
selésével az arcába járult hozzá a finom va-
csora elkészültéhez. Közben ránk esteledett, 
s a tüzet körülülve meghitt hangulatban 
gyűlt egybe a társaság. 

Az esti étkezés megejtése után Zoli alkal-
mat tartott nekünk. Ismét társasozással fejez-
tük be a napot, majd a sok élménnyel gazda-
godva és a Zoli által a szívünkre helyezett 
gondolatokkal térhettünk nyugovóra.  

Vasárnap délelőtt a bakonyi ősfenyvesben 
sétáltunk egyet. A túraleírásban említett 
"iszonyatosan nagy fa" keresésére adtuk 
fejünket, de kitartó fürkészésünk ellenére 
sem bukkantunk nyomára, hiszen szinte 
bármelyik fára rámondhattuk volna, hogy ez 
az. Délután sétánk végeztével még élveztük 
kicsit a kora őszi napsütést, majd búcsút 
intve a nyugodt kis falunak, hazaindultunk. 
Hálásak vagyunk az együtt töltött napokért, 
és köszönjük a szervezést!  

Huszár Bori, Benke Ádám 
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Rövid beszámoló az összifiről 
Július elején az összifi megtartására Dr. 

Kiséry István gondnokunkat kértük meg. A 
külföldön való tanulás, külföldi munkavég-
zés volt a téma. Visszatekintést hallhattunk 
arról, hogy korábban hogyan kerültek kül-
földre diákok, inasok tanulni, és hogy ami-
kor a tanulmányaikat befejezték, akkor visz-
szatértek, és itthon kamatoztatták tudásukat. 

A legfontosabb tanulság talán az volt, hogy 
bár a mai fiataloknak rengeteg lehetőségük 
van külföldön tanulni, dolgozni, ezt ne a 
magunk akaratából valósítsuk meg, hanem 
vigyük ezt a vágyunkat Isten elé. Mert csak 
akkor lesz áldás az életünkön, ha Neki enge-
delmes életet élünk. 

Hagyományos pasaréti ifiközi 

focikupa 
Idén október 12-én, 
szombaton került 
sor a hagyományos 
pasaréti ifik közötti 
focikupára a Baár-
Madas Gimnázi-
umban. Ez alka-
lommal 6 csapat 
jelentkezett a baj-
nokságra, ahol idén 
is nagy örömmel 
fogadtuk a két 
Pátyról érkezett 
csapat részvételét. 

A kora délutánig 
tartó kupát reggel 9 
órakor egy rövid 
áhítattal indítottuk, 
amiben gyülekeze-
tünk egyik lelkésze, 
Földvári Tibor (aki 
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Mint bánkódók, noha 
mindig örvendezők; 
mint szegények, de so-
kakat gazdagítók; mint 
semmi nélkül valók, és 
mindennel bírók. (2Kor 
6,10) 

A fenti igevers egyfajta 
leírást adhat, az elmúlt 
12 évben megjárt ke-

resztyén utunkról, tanulásunkról, hitünkről 
és szolgálatunkról. Bánkódva az emberi 
gyarlóság miatt, örvendezve Isten hűségén, 
szegényként, de mindenben hálát adván, 
sokakat gazdagítva, de egyedül lévén… Mé-
gis, nap mint nap megtapasztalva az áldást 
és ajándékot, ami Istentől száll le hozzánk. 

Cseri Kálmán üzenetein felbátorodva és 
fiunk iskolai hittantanárának meghívására 
látogattunk el a pasaréti gyülekezetbe három 
évvel ezelőtt. Két imakérésünk volt: a tiszta 
igét hallgatva bátorodni, megmaradni a hit-
ben és fiúnknak állandó lelki közösséget 
találni. 

Miután mindkettő felől megbizonyosod-
tunk, a vágy erősödött szívünkben, hogy 
részt vegyünk a gyülekezet életében. Kezde-
ti lépésként, e szándékunkat kifejezve részt 
vettünk a konfirmációs tanfolyamon, és idén 

tavasszal feleségem-
mel együtt konfir-
máltunk, majd jelez-
tük szándékunk, 
valamilyen szolgá-
latban és közösség-
ben való részvételre. 
Válaszként lehetősé-
get kaptunk egy 
újonnan alakuló 
Bibliakör vezetésére, 
amiben nagy öröm-
mel veszünk részt, Isten áldásával. Ézsaiás 
szavai jutnak eszembe: 

De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, 
szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak 
és nem lankadnak meg, járnak és nem fárad-
nak el! (Ézs 40,31) 

Hálásak vagyunk a közösségért, az életet 
átformáló igéért, Isten hűségéért. Hadd zár-
jam ezt a pár sort első közösségi alkalmunk 
igéjével: 

Ha pedig a világosságban járunk, amint ő 
maga a világosságban van: közösségünk van 
egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának 

vére megtisztít minket minden bűntől. (1Jn 
1,7)  

Balogh Szabolcs 
(Nem az azonos nevű presbiter) 

 

rendszeres erősítő tagja a csapatoknak) egy 
rövid igeszakaszból mutatott fel arra, hogy 
az olyan hétköznapi eseményekben is, mint 
egy focibajnokság, meg lehet élni az Úr Jé-
zus Krisztussal való személyes kapcsolatot. 
Nagyon jó volt Isten Igéjét hallva, arra imád-
sággal felelve nekifeszülni a bajnokságnak, 
arra törekedve, hogy a játékok Isten dicsősé-
gét szolgálják. 

Nagyon nagy hála van a szívünkben, hogy 
szép időt kaptunk az Úrtól, és hogy békes-
ségben folyhatott le az egész délelőtt. Sokáig 
kiegyenlítettek voltak a mérkőzések, minde-
gyik csapat rendkívül jól szerepelt a bajnok-
ságon, végül kitartó küzdelmek árán a Jóel 
ifi nyerte el a vándorkupát. 

Ezúton is nagy szeretettel invitáljuk az 
ifiket a reménység szerint tavasszal is meg-
rendezésre kerülő bajnokságra! 

Egy szervező 

A közeljövő PIKK programjai 
November 9. társasjátékozás 

December 7. Quiz este 
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Hétköznapjaink 

1.K 1.K --  Katica: Katica: hét éve vigyáz 
Kati az unokahúgának a 
kilencéves kislányára, úszás-
ra, balettre, gitárra viszi, ha-
zakíséri. Ez azért is jó, mert 
nem süpped bele a nyugdíjas 
lét bajaiba, a kislány jókedve, 
segítőkészsége, mindenre 
figyelése megkönnyíti az 
életet. Kérdezem, miben ha-
sonlítanak egymásra, semmi-
ben, feleli Kati: Katica élénk, 
őszinte, amíg Kati aggódik a 
sógornőjéért, hogy az operá-
ciója során az altatásban ott 
maradhat, addig a gyerek 
minden felületesség nélkül 
mondja, hogy nyugodjál 
meg, meg fog gyógyulni. 
Erről eszembe jut, hogy egy-
két éve mesélte Kati, mikor a 
Balatonnál nyaralt a család, 
Katica édesapjának eltűnt a 
szemüvege, mindenki keres-
te, de nem lett meg. A kis-
lány úgy imádkozott azért, 
hogy meglegyen a szem-
üveg, hogy a felnőttek ne 
hallják, és másnap a vízpar-
ton egy padon ott volt a 
szemüveg. A Julianna Iskola 
hatása is, hogy imádkozik a 
gyerek, és ha esetleg kamasz-
ként lázadna majd, ott lesz 
az alap, amihez visszatérhet. 
Katica szórakoztató is, biztat-
ja Katit, hogy vegyen 

okostelefont, ő megmutatja, 
hogyan kell kezelni, felna-
gyítja a betűket is, hogy Kati 
jól láthassa, igazán egy perc 
alatt megtanít mindent a 
telefonról. Sokat beszélget-
nek, és olvasnak is együtt: A 
rab ember fiait, az Egri csilla-
gokat, A láthatatlan embert 
olvasta fel eddig Kati, persze 
a pajzsok, katonák leírását 
átugrották, és bizonyára így 
sem mindent értett meg belő-
lük Katica, de a hangulat, a 
szerelem, az áldozat meg-
döbbentette.  Az is öröm, 
hogy az Egy kis szív történe-
te is a kislány kedvencei kö-
zé tartozik. 

2.K 2.K --  Költészet: Költészet: Kati tagja 
egy nyugdíjasokból álló 
versmondó körnek, ahol nem 
csupán kikapcsolódás a jó 
irodalom, hanem a versmű-
sorokkal öregekhez, betegek-
hez is elmennek. Arany Já-
nos, Dsida Jenő, Áprily La-
jos, Ady Endre, Szép Ernő, 
József Attila, Nadányi Zoltán 
olyan szerzők, akiket lehet, 
hogy sokan sosem olvastak, 
vagy legfeljebb iskolás ko-
rukból van valami emlékük 
róluk. Pár éve a Károli Egye-
temen is hallhattuk Katit, 
mert Pálhegyi Ferenc rend-

szeresen felkérte az előadá-
saihoz versmondásra. Egyik 
könyvét így dedikálta Feri 
bácsi: Katinak, kedves szol-
gatársamnak. 

3.K 3.K --  Keddi asszonyóraKeddi asszonyóra, 
ahol biztos szövetségesekre 
talált Kati, akikkel rendszere-
sen imádkoznak egymásért 
együtt és külön is, akikkel 
nemcsak keddenként talál-
koznak, hanem időnként 
hétvégén is tartanak házi 
bibliaórákat. 

4.K 4.K ––  Kórus, Kórus, ahol a korosz-
tályok találkozhatnak, fiata-
lok és idősek egyenrangúak 
lehetnek, ahol nincs elbor-
zasztó részvét, szánakozás az 
öregek iránt, ahol a jó vezető 
lelki hozzáállása mintát ad a 
keresztyén élethez. 

5.K 5.K --  Konzekvencia: Konzekvencia: köny-
nyű öregen otthon ülni, lus-
tálkodni, keseregni, könnyű 
önmagát siratnia az ember-
nek, nehezebb imádkozni a 
másikért, és részt venni egy-
más életében, de csak ennek 
van értelme.  

beszélgetőtárs:  
Budai Gabriella 

Lestyán Kati 

-val 2006 óta vagyunk kórustársak, én Katának szeretem szólítani, és hálás vagyok a barátságáért 
Istennek. Milyen is az élete egy aktív nyugdíjasnak?  



18 Áldás, békesség! 2019. Reformáció MISSZIÓ 

MISSZIÓS HÍREK 
  

Útközben – 
30 éves a Biblia Szövetség  

A Biblia Szövetség Egyesület 
(közismert nevén BSz) több, egymással is 
kapcsolatot tartó lelki gyökérből nőt ki a 

rendszerváltozás idején. Az egyik legré-
gebbi gyökér a XX. század kezdetén in-
dult, de egészen az 1940-es évek végéig – 

a kommunista hatalomátvételig – virágzó 
belmissziói mozgalmakat foglalja magá-
ba. Ezek közül közismertebbek a 

Bethánia CE Szövetség, a Missziói Szö-
vetség, a Soli Deo Glória Szövetség 
(SDG), a Keresztyén Ifjúsági Egyesület 

(KIE). Ezek sok áldást vittek 
Kárpátmedence szerte a protestáns fele-
kezetek életébe, ébredéseket eredmé-

nyezve. A  második világháborút követő-
en főleg a Bethánia Szövetség –  mint az 
ébredés egyik fontos hordozója – vitte az 

ébredés zászlaját. Jeles képviselőinek 
nevét ma is sokan ismerik: Borbély Béla, 
dr. Szabó Mihály, Szikszai Béni, a Vajda 

család tagjai, majd pedig Fekete Péterék 
nemzedéke. De az ébredést munkálók 
közül ki kell emelnünk Zsindelyné Tüdős 

Klárát, Túróczy Zoltánt, Sréter Ferencet 
is. Ezek az ébredési „gócok” a 
belmissziói szervezetek betiltását követő-

en „illegalitásban” működtek tovább pl. 
Vencsellőn, Vaján, Alsóvadászon, Biator-
bágyon, illetve még számos más gyüleke-

zet keretei között. 

Ezeknek az ágaknak a képviselői kö-
zül kerültek ki azok, akik 1988. év végén 
célul tűzték ki olyan szövetség létrehívá-

sát, amely összefogná az egykori és az 
újabb kori magyarországi lelki ébredés 
népét. A terv valóra is vált 1989. május 

1-jén a Budapest Kálvin téri ref. gyüle-
kezet termében. Az előkészített alapsza-
bály tervezet és hitvallás megtárgyalása 

után döntöttek a szervezet elnevezéséről, 
majd képviselőket választottak, ezzel 
150 személy egybehangzó akaratával 

megalakították a Biblia Szövetséget. A 

Hitvallás első pontjának idézésével sze-
retnénk érzékeltetni azt a lelkületet, 

amely azóta is meghatározója a BSz 
egész működésének, bibliaiskolájának, 
konferenciáinak, kiadványainak és folyó-

iratának a Biblia és Gyülekezetnek: 

Hisszük, hogy a teljes Írás Istentől ihletett, és 
Isten a Bibliában tökéletesen és hibátlanul jelen-
tette ki magát számunkra. (2 Tim 3,16; 2 Pt 1,19-
21)  

Az Írás Isten beszéde, amely számunkra a 
legfőbb tekintély. (1 Thessz 2,13)  

Valljuk, hogy Isten Igéje megítél és helyreiga-
zít minket. Az embert senki és semmi nem jogo-
sítja fel arra, hogy Isten beszédét megkérdőjelezze 
és felülbírálja. (2 Tim 3,16-17;  Zsid 4,12; 1 Móz 
3,1; Róm 9,20)  

Valljuk, hogy a Szentírás Isten egységes alko-
tása, amelynek üzenete egymás ellen ki nem játsz-
ható, és semmiféle tudományos eszközzel fel nem 
bontható. (2 Pt 3,16;  Jn 10,35) 

Valljuk, hogy a Szentírás tökéletesen tartal-
mazza mindazt, ami az üdvösségre szükséges, 
ezért a Biblián kívül egyéb kijelentésre nincs 
szükség. (Zsid 1,1) 

A teljes Hitvallás olvasható: 

bibliaszov.hu/bemutatkozas/hitvallas 

***** 

A 30. évfordulóra rendezett hálaadó 
ünnepségre a BSz péceli székházában és 
a péceli református templomban került 

sor szeptember 21-én. A lelki program 
három előadást tartalmazott: 

 A megtett út A megtett út (Zsid 13,7-8) dr. Cs. Nagy János 

 Úton vagyunk Úton vagyunk (Rm 12,1-2) Alföldy-Boruss Dezső 

 Útra készen Útra készen (Fil 3,13-14) Sipos Ete Zoltán 

Ebédszünetben és a kötött progra-
mok végeztével örömteli találkozások, 

beszélgetések forgataga tette emlékeze-
tessé az együttlétet. Isten kegyelméből az 
időjárás is kedvezett a szabadtéri prog-

ramoknak.  

Viczián Miklós  
a BSz alelnöke 
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Csépe Andrea levele  
Úgy tűnik, hogy a keleti m.-ok közötti 

írásolvasás-tanítás egyelőre nem folyta-
tódhat tovább, nyugaton azonban alaku-
lóban van néhány dolog. 

Például sikerült tanítót találni azok 
számára, akik az A.-i esti iskolában már 
megismerkedtek a betűkkel, és szeret-

nék gyakorolni az olvasást. Egy fiatal 
lány, aki a 10. osztály elvégzése után 
néhány évig az alföldön tanult tovább, 

most egy időre visszatért a faluba: az a 
szándéka, hogy szülőhelye közösségét 
szolgálja, amíg férjhez nem megy. Ő Teci, 

aki a 2011 és 2013 közötti felnőtt osztá-
lyunk egyik tanítója volt. Kérője már 
több is akadt, de vőlegénye még nincs 

Tecinek. Itt azonban olyan hirtelen 
„szereztetnek” a házasságok, hogy azon 
sem csodálkoznék, ha a legközelebbi 

falusi utamon már esküvői meghívó vár-
na. A keresztény házasságszerzés tipikus 
módja, hogy a házasulandó fiatal lelki-

pásztora és gyülekezeti vezetői testvéri 
ismeretségi körükben beszélnek a fiatal-
ról. Ha valahol partiképes fiúról/lányról 

hallanak, akkor igyekeznek az illetőről 
és a családjáról minél többet megtudni. 
Amennyiben az információk kielégítőek, 

akkor a házasulandókat „virtuálisan” 
bemutatják egymásnak. Ez fényképkül-
dést és telefonbeszélgetést, ill. manapság 

fészbukon való barátkozást jelent. Ha a 
fiatalok is tetszenek egymásnak, akkor a 
családok és lelki vezetők megbeszélik a 

lánykérés időpontját. A két fiatal gyak-
ran ekkor találkozik először személye-
sen. Ezután pedig jöhet az esküvő. Min-

dez akár egy hét alatt lebonyolódhat!!! 
Legutóbb Péterrel és Petrával tértem 

vissza A.-ból a fővárosba. Szeptember-

ben nagyon belehúzott a monszun, de 
nekünk még sikerült lejutnunk a he-
gyekből. Egy kritikus szakaszon, ahol a 

meglazult hegyoldalról kövek hullottak 
alá, útitársainkkal egyesével, állandóan 
felfelé sandítva surrantunk át. Sofő-

rünknek a járművel már nehezebb volt 
az átjutás, de egy órás várakozás után 
neki is sikerült, és ez után mindannyian 

baj nélkül értünk célba.  
Péterék most csak három  napig ma-

radtak nálam. Igyekeztek, hogy visszaér-

jenek, mielőtt teljesen járhatatlanná vá-
lik az út. Az orvosi felülvizsgálaton Petra 
új gyógyszert, fővárosi testvérektől to-

vábbi imádságot kapott, és Isten kegyel-
méből hazaértek, mielőtt az út valóban 
tönkrement. Petra viszont azóta határo-

zottan jobban érzi magát. Igen hálásak, 
hogy Isten az imádságot és a gyógyszere-
ket is felhasználva enyhülést adott neki 

a migrénes görcsökből. 
Kérem a Testvéreket, hordozzák to-

vább imádságban Viktor feleségét, Eri-

kát! A tudomány állása szerint nincs rá 
esély, hogy meggyógyuljon a veseelégte-
lenségből, Isten azonban tehet csodát.  

Andrea Hagyományos m. lakodalmi ebéd  

Az itteni hagyomány szerinti piros és a külföldi kereszté-
nyek fehér menyasszonyi ruhája közötti kompromisz-
szumként ezen a keresztény esküvőn a menyasszony 
rózsaszín ruhát viselt  
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Greizer 
házaspár 
beszámolója 
Vanuaturól 

Legutóbb arról szá-
moltunk be, hogy szep-
temberben újra a fővá-

rosban, Port Vilában 
leszünk, ahol a márci-
usban megkezdett bib-

liaismereti tanfolyam, a 
Trenem Tingting követ-
kező részén veszünk 

részt. Az Úr kegyelmé-
ből így is történt, a tan-
folyam jól sikerült, többen is elmondták, 

hogy nem csupán hívő életükben, hanem 
a mindennapjaikban is sok hasznát ve-
szik a logikus gondolkodásról szóló rész-

nek. Nekünk személy szerint mégis az 
jelentett a legtöbbet, amikor hallottuk, 
hogy a tanfolyam jelenlegi vezetői gya-

korlatilag "az evangéliumot hirdették", és 
megtérésre, életváltozásra hívták a részt-
vevőket. Sokan ugyanis bár hisznek Is-

tenben, hitük nagyon is keveredik a régi 
hiedelmek követésével és betartásával. 

A tanfolyam után pedig egy különle-
ges eseményen vehettünk részt: a frissen 

elkészült baki nyelvű Újszövetség átadá-
si ünnepségén Epi szigetén. A baki nyelv 
Vanuatu egyik kisebb nyelve: a hivatalos 

számok szerint a népcsoport nagysága 
300-500 fő, de imádságunk, hogy 
az anyanyelvi Újszövetség érkezé-

sével a baki emberek is még job-
ban megismerhessék Istent. Az 
ünnepséget nagyszerűen meg-

szervezték, és sokan nagy öröm-
mel fogadták az elkészült Bibliá-
kat. 

Ezután - ha az Úr is engedi - 

ismét Tannán leszünk, egészen 
az év végéig. Sőt, vanuatui szol-
gálatunk során első alkalommal 

Tannán tervezzük tölteni a kará-
csonyt is. December legvégén 
azonban muszáj Vilába utaznunk 

szervezetünk konferenciája miatt. 

Végezetül hadd hívjuk fel a figyelmet 
a Wycliffe Bibliafordítók éves imanapjá-
ra. A nemzetközi Wycliffe szervezet min-

den év november 11-én rendezi meg ima-
napját, mely idén hétfőre esik. Ezen a 
napon világszerte összegyűlnek - akár 

csak ketten-hárman is -, hogy imádkoz-
zanak a bibliafordítás munkájáért. Erről 
még bővebben tervezünk írni a heti hír-

levelünkben is, de természetesen a ma-
gyar Wycliffe iroda is szívesen ad további 
felvilágosítást. 

Többek között a baki nyelvű Újszö-

vetség-átadási ünnepségről is az 
instagram.com/greizervanuatu címen 
láthattok képeket. 

Öleléssel: a Greizer család 
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Világ-egyetemi előadások 
 

Tekintve, hogy november első péntekje elsejére esik,  
ezért a következő előadás időpontja és témája: 

November 8, 18 óra 
Dr. Rónai Katalin Zsuzsanna orvos, alváskutató: Mindennek rendelt ideje van 

Miért alszunk, mennyi alvásra van szükségünk és mikor? 

Hogyan működik a biológiai óránk? 

Van-e biológiai hatása az óraátállításnak?  

Melyik (téli vagy nyári) időszámítás az ,,egészségesebb"?   

Vendégeket is szívesen látunk!Vendégeket is szívesen látunk! 



22 Áldás, békesség! 2019. Reformáció HIRDETÉSEK – AJÁNLÓ 

Az irat- és hangmisszióból ajánljuk 

Móray Inke 

Emlékkövek 
Az ebben a könyvben közzétett „kövecs-

kék” mind egy-egy megértett, megélt drága 
igéhez fűződő emléket őriznek Isten csodá-
latos tetteiről, és szent Fiában, Jézus Krisz-
tusban felénk nyűjtott kegyelméről. 

„Gyermekéveimben akár öröm ért, akár 
bánat gyötört, legszívesebben vízparton 
csatangoltam, és begyűjtöttem az épp aktuá-
lis lelkiállapotomnak megfelelő kövecské-
ket: néha érdeseket, néha gömbölyű, tenyér-
be illő darabokat. Szoknyám szélével letö-
rölgettem róluk a piszkot, és zsebem mélyé-
re rejtve hazavittem kincseimet. … számom-
ra egytől-egyig emlékek voltak.” – vall a 
szerző a kötet címének magyarázatáról.  

A rövid, evangé-
liumi tanulságokat 
tartalmazó törté-
netek minden kor-
osztály számára 
élvezetes olvas-
mányt jelenthet-
nek, és alkalmas 
ajándékul szolgál-
hat karácsonyra, 
vagy látogatások 
alkalmával.  

Margit István (szerk) 

Mint élő kövek 
Akik Isten népe közt forgolódnak – lelki-

pásztorok, gyülekezeti szolgálók, egyszerű 
egyháztagok – gyakran felteszik a kérdést, 
hogyan épül a lelki ház, hogyan épülhetünk 
mi magunk is a lelki házba, mint élő kövek?  

Az Ébredés Ala-
pítvány gondozá-
sában megjelent 
könyv erre keresi a 
választ.  

A kiadvány gyü-
lekezetünk által is 
ismert szerzők 
tanulmányait tar-
talmazza, amelyek 
a korábbi évek 
folyamán a Biblia 
és Gyülekezet fo-
lyóiratban láttak 
napvilágot.  

Az ezeket egybegyűjtő kötetet a Biblia 
Szövetség 30. évfordulójára jelent meg.  
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Októberi gyerekhétvége 
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November 9: Neszmélyi ráadás / kedvcsináló délután 
Társasjáték, vetélkedő, énekek, vetítés — várjuk azokat a gyerekeket, akik hálával 

gondolnak vissza a neszmélyen töltött napokra, de azokat is, akik esetleg még sosem 
voltak, de kíváncsiak mitől olyan jó Neszémélyen. Időpont: November 9, 3-6 óra között. 

November 30: Ádventi délelött (10-1-ig) 
Kézművesfoglalkozás, áhítat, énekek, finom tízórai és jópofa játékok várja a gyerekeket! 

Friss tudnivalók programjainkról: twitter.com/pasakids 
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A Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet hírlevele 
1026 Budapest, Torockó tér 1. Tel: 356-4019 

http://www.refpasaret.hu Lelkészi hivatal: H-P 9-13h 

Áldás, 
békesség! 

Köszönjük 

 hogy szentségedre és hatal-
madra irányítottad figyel-
münket az evangélizáció 
alkalmain, 

 hogy 30 éve életre hívtad, 
és azóta is vezeted a Biblia 
Szövetséget, 

 hogy az élő közvetítéssel a 
távol élők is be tudnak 
kapcsolódni az istentiszte-
letbe, 

 hogy még egy olyan kis 
nyelven is, mint a baki, 
anyanyelven olvasható az 
újszövetség. 

Kérjük 

 hogy a konfirmációra ké-
szülő ifjak és felnőttek fel-
készülten tudjanak vallást 
tenni hitükről, 

 Urunk, hogy hívj el, küldj 
el hitvalló bizonyságtevő-
ket gyülekezetünkből is, 

 oltalmadat országunk és 
népünk felett, 

 hogy fékezd a gonosz ára-
dását világunkban. 

November 11-én csatlakozzunk 
mi is a nemzetközi Wycliffe 
imanaphoz! 

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink 

 

 

2002 

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 

Ünnepi alkalmak 

Reformáció ünnepi 
istentisztelet:  

október 31. csütörtök,  
10 és 18 óra 


