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Sütemény Dunaalmásra 

A Dunaalmási Református szeretetház 
fogyatékosokat ápoló-gondozó otthonát 
minden évben karácsonyra gyülekezetünk 
látja el süteménnyel. A jó szívvel elkészített 
süteményes csomagokat december 22-én 
vasárnap, az istentiszteletek előtt gyűjtjük a 
tornác alatti kisteremben. Hangsúlyozzuk, 
mint előző években is, hogy olyan csomago-
lásban hozzák adományukat, amit nem vár-
nak vissza, és ami megóvja a küldeményt a 
szállítás/rakodás idején is. Lehetőleg dara-
bos száraz süteményt (ne tortát, krémest, 
stb.) hozzunk, hogy 
a gondozók köny-
nyen tudjanak bánni 
vele.  

Adományunkat 
közvetlenül a 10 
órakor kezdődő 
istentisztelet után 
viszik testvéreink Dunaalmásra, ezért kér-
jük, hogy csak a megjelölt időben – esetleg 
az előző szombaton délután – hozzák el, 
mert később már nem tudjuk fogadni! 

Közös szilveszteri együttlét: 
kövek a Bibliában 

 

 

 

 

 

Akik szilveszterkor a második istentiszte-
lettől az éjféli úrvacsorai közösségig gyüle-
kezeti közösségben szeretnének lenni, azo-
kat hívjuk és várjuk közös beszélgetésre, 
játékra, étkezésre! Szendvicset, süteményt 
annyit hozzon ki-ki magával, amennyit el 
tud fogyasztani. Közös asztalra tesszük, és 
közösen vesszük magunkhoz. Teáról a hely-
színen gondoskodunk.    

Mindig szoktunk választani egy témát 
amelyik köré csoportosítjuk a beszélgetést és 
a játékot. Idén a KŐ, KÖVEK lesz a hívó szó. 
Gyűjtögessék a testvérek minden vonatko-
zásban az e fogalomra vonatkozó igehelye-
ket, szóösszetételeket, eseményeket, stb.! 

Viczián Miklós 
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Adventi kézműves Adventi kézműves - további képek és 
jövő programok: twitter.com/pasakids 
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Azért jött e világra... 
Karácsony történetét olvashat-
juk Lukács evangéliumában. 

Karácsony titkát pedig az apostoli levelek-
ben, így többek között Pál apostol 
Timótheushoz írt 1. levelében:  

„Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, 
hogy Jézus Krisztus azért jött e világra, hogy 
megtartsa a bűnösöket.”  

Erről szól, illetve erről kellene szólni a 
Karácsonynak.  A Jézust elküldő örök ta-
nácsvégzés önként vállalásáról, érettünk 
testet öltéséről, szenvedéséről, kereszthalálá-
ról, feltámadásáról, vagyis arról, hogy életét 
adta váltságul sokakért. Ma azonban szomo-
rúan szemléljük, hogy más értelmet adnak 
ennek a szép ünnepnek, elhomályosítva 
ezzel annak valódi üzenetét. A nyugati vi-
lágban már nem karácsonyról beszélnek, 
hanem fenyőünnepről. Mintha mi nem Isten 
szeretetéért lennénk hálásak és Megváltónk 
engesztelő haláláért, hanem a fenyőért. 
Mintha az lenne a középpontban, és az lenne 
a fontos. Tudjuk, miért teszik ezt: hogy meg 
ne sértsék azokat, akik nem így, és nem ezt 
hiszik, akiknek a Karácsony nem 
ünnep, mert Jézus Krisztust 
megvetik. Két éve Ame-
rikai közvetítéssel 
egy újfajta meg-
közelítése van itt 
nálunk is a ka-
rácsonynak: a 
grincsfa (vagy 
más néven 
manófa). 
Tele 

vannak a kertészetek és 
az árudák a 
grincsfával, mely egy 
megkötözött zöld nö-
vény (zsurló), lehajló 
véggel, feldíszítve. 
Onnan ered, hogy egy mese szerint a Grincs 
(egy zöld kis manó) megutálta a Karácsonyt, 
és „ellopta” az emberektől. Ágvége lefelé 
hajlik, ahelyett, hogy felfelé mutatna, az Úr-
ra, az örömhírre, életünk megoldására: 
Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvö-
zülsz. Azt ajánlják, hogy a grincsfát lehető-
leg már a kertben, vagy a lakás bejáratánál 
helyezzük el. Gondolom azért, hadd lássa az 
arra járó ember, mi annak az embernek a 
vélemény.e a Karácsonyról, ahelyett, hogy 
arra figyelnénk, ami Bethlehem mezeje felett 
hirdettetett: „Született néktek ma a Megtar-
tó” (Lk 2,11). Karácsony ünneplésében le-
gyen benne Megváltónk iránti hálánk és 
szeretetünk. „Azért jött, hogy megkeresse és 
megmentse, ami elveszett” (Lk 19,10). És aki 

így ünnepli a Karácsonyt, boldogan 
fogja énekelni:  

„Előttem oly csodálatos, hogy ér-
tem szállt a földre le, Miattam 
annyit szenvede, bűnömért annyit 
véreze.” (421. dicséret).  

Szeretettel kívánok lelkésztársaimmal 
együtt minden kedves Testvérünknek meg-
hitt, áldott, boldog Karácsonyt! 

Horváth Géza 
lelkipásztor 

...hogy megtartsa a bűnösöket  
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Keresztyén vagy keresztény 
Sokszor felmerül, hogy melyik a helyes. A 

református énekeskönyvben mindig keresz-
tyén szerepel, az Alaptörvényben keresz-
ténységről van szó, érdemes végiggondolni, 
hogy alakult ki ez a kétféle írásmód 

a  Bibliában először így fordul elő: „A ta-
nítványokat pedig Antiókhiában nevezték 
először keresztyéneknek”  (ApCsel 11, 26),  
itt a görög khrisztianosz  szót találjuk,  jelen-
tése:  Krisztushoz tartozó,Krisztust követő. 
A szó latin megfelelője a christianus.   Ez lett 
az általánosan elterjedt forma, amikor a ke-
resztyénség a római Birodalom államvallása 
lett. A latin nyelv az egyházban tovább is 
megmaradt egészen a reformációig. A szó a 
keresztyénség felvételével került be a ma-
gyar nyelvbe. A XI. században az egyházi 
latinban az „i” előtti hangokat már lágyan 
ejtették a mai olaszhoz hasonlóan. Ígylett pl. 
a latin hostia szóból is a magyarban ostya, 
vagy a Sebastianus névből a magyar Sebes-
tyén. A christianus szót is krisztyánusznak 
ejtették ki. Amikor a magyarba átkerült, 
előbb elhagyták a tipikus latin „-us” végző-
dést, és a megmaradt krisztyán alakot pedig 

a könnyebb kiej-
tés végett több e 
hanggal bőví-
tették, hasonlóan 
a Sebestyénhez, 
így már annyira 
illeszkedett a 
magyar hang-
rendhez, hogy a 
reformáció idején 
előfordult 
körösztyén alak-
ban is. Amikor 
Károli Gáspár 
lefordította a 

Szentírást, termé-
szetesen ezt hasz-
nálta, Balassi ver-
seiben is így sze-
repel. A keresz-
tény forma az 
ellenreformáció 
idején jelent 
meg*, s elterjedé-
sében nagy szere-
pe volt Pázmány 
Péternek. Ebben 
az időben vált a 
kereszt római 
katolikus jelképpé 
szerte a világon.  

Abban az időben a helyesírás nem volt 
szabályozva. Ez csak jóval később, a  
Kazincy-féle nyelvújítással kezdő-
dött a XIX. század elején, de tejesen 
csak 1950- es években zárult le. 
Ezalatt sok cikk  jelent meg a  he-
lyesírásról, nem maradt ki  a   ke-
resztyén szó   kérdése sem. A pro-
testáns szerzők a bibliafordításra  és a bibliai 
hagyományra hivatkozva a  keresztyén for-
mát támogatták, a  katolikus szerzők inkább 
a  keresztény alakot,mondván, hogy a  ke-
reszténység a  kereszteléssel kezdődik.  A  
legújabb helyesírási szótár a  keresztyén/
keresztény szót, azonos  értelmű,  megenge-
dett formának tekinti, tehát bármelyiket  írva 
nem követünk el helyesírási hibát,  használa-
tánál azonban jó tudni, hogy a keresztény 
forma a  keresztelésen túl inkább az egyház-
ra, mint szervezetre utal, a  keresztyén for-
ma  pedig a  Krisztussal való kapcsolatra. 

Dr. Győri István  
írásának szerkesztett változata  

(Átvétel a Presbiter XXVIII. évf.  6. számából) 

* Káldi György első (római katolikus) fordításának címlapján még keresztyén olvasható, míg az 1782-

es kiadáson már keresztény. 
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öregkorom utolsó idejében, mint a 
pasaréti gyülekezetbe a vigasztaló 
emlékezések ünnepére, mikor fel-
lángolnak a bizonyságtevés tüzei: 
Idáig segítségül volt az Úr. 

De életkorom, egészségi állapo-
tom és helyzetem tökéletes vissza-
vonulást parancsol. Nem is vissza-
vonulás ez, csak testi láthatatlan-
ság, mert ott vagyok lélekben 
együtt a gyülekezettel. Mindent 
átérzek, mindennek örülök, min-
denért hálát adok, s bizonyára ez a 
gyülekezet is megérzi, hogy öreg 
pásztora újra felajánlja az Egyház 
Urának, s megáldja vezetőit és 
tagjait, azokat, akik eddig éltek 
általa és érette, s azokat, akik ezu-
tán fognak.  

Az efezusi levél 3. részének 14-
21 verseivel köszönti a gyülekeze-
tet. (Leányfalu, 1962. XII. 18.) 

Ravasz László 

A presbitérium 1963. 
február 10-én tartott gyű-
lésének jegyzőkönyve 
szerint Joó Sándor „meleg 
szavakkal emlékezett meg 

arról a sok törődésről, együttérzésről, 
amelyet a Pasaréti Gyülekezet megin-
dulása percétől kezdve dr. Ravasz 
Lászlótól kapott. Mindig éreztük s 
érezzük ma is nagy lelkéből kiáradó 
átölelő szeretetét, féltő atyai gondosko-
dását. Éreztük, hogy szüntelenül mel-
lettünk áll, figyelemmel kíséri utunk, s 
az elmúlt 25 esztendő alatt szíve és 
ajtója mindig nyitva állt előttünk. 
Bölcsességének, mély hitének szövétne-
kével világította meg problémáinkat, jó 
tanáccsal, imádsággal, személyes köz-
reműködésével sietett segítségünkre”.
 Viczián István 

A pasaréti gyülekezet 1962. december 25-én ünnepelte 
fennállásának 25. évfordulóját. A hivatalos ünnepségen 
jelen volt az akkori esperes, Hajdú Péter, és az igét az akko-
ri püspök, Szamosközi István hirdette. De volt az ünnep-
ségnek egy láthatatlan fontos résztvevője, Ravasz László, az 
1957-ben másodszor is eltávolított püspöke egyházunknak. 
Ő ekkor már kényszerű belső száműzetésben Leányfalun 
élt. A presbitérium őt is meghívta a megemlékezésre. Ter-
mészetesen nem jöhetett el, viszont egy nagyon meleg han-
gú – és a sorok között sokat mondó – levélben válaszolt. A 
levélben említett főgondnok Keresztes Ede volt, a lelkipász-
tor pedig Joó Sándor. Joó Sándor apja, Joó Gyula fontos 
egyházkerületi tisztségeket töltött be Ravasz püspöksége 
idején. A Ravasz által idézett bibliai szakaszban Pál apostol 
az ideális gyülekezet jellemvonásait sorolja fel, amelyeket az 
koronáz meg, hogy a gyülekezet Krisztusban bízik, és neki 
ad dicsőséget. Ravasz áldó szavai a levél végén a ma élő 
utódokra is érvényesek! 

Erdős Kristóf derítette ki, hogy Joó Sándor, ha nem is 
nyilvánosan, de zárt körben, a presbitérium ülésén hasonló 
hangnemben beszélt Ravaszról, amikor ismertette a levelet. 
Ezek a megnyilatkozások jól tükrözik a kettejük között meg-
levő mély atyai-fiúi barátságot. Először Ravasz levelét, 

majd Joó Sándor azt méltató szavait közöljük:  

Nagytiszteletű Presbitérium! 

Hálás köszönettel vettem megtisztelő 
meghívásukat a gyülekezet megalakulá-
sának 25-ik évfordulója alkalmából ren-
dezett templomi ünnepélyükre.  

A pasaréti gyülekezet szívemhez nagyon közel áll. 
Főgondnoka diáktársam volt a székelyudvarhelyi 
református kollégiumban a múlt század utolsó évei-
ben. Lelkipásztora, egyik igen kedves munkatársam 
és barátom fia, gyermekkora óta örömem, büszkesé-
gem és reménységem. A gyülekezet szervezésében 
részt vettem munkával és imádsággal, földi terhek és 
gondok hordozásával és a mennyei biztatás igéinek 
hirdetésével. Nincs hely, ahová szívesebben mennék 

Lelki leszármazás: Ravasz László és  
Joó Sándor barátsága egy levél tükrében  
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Családi hírek 

2019. október 14. és novem-
ber 24. (lapzárta) között a 
következőkről számolhatunk 
be: 

 

 

Megkereszteltük: 

Deák Liza 

Greguska Márton Lénárd 

Ákos Richárd Mihály 

Fekete Bálint Márton 

Horváth Emilia Soley 

Horváth Laura Hlin 

Bukovi Letícia  

gyermekeket. 

Imádkozzunk értük! 

Eltemettük 

Tompa Károlyné 

Tasnádi Endréné 

Siller Kálmánné 

Kisné Madarassy Csilla 

Répás László     

testvéreinket. 

Imádkozzunk  
a gyászolókért! 

Londonban szolgáltunk 
A magyar református gyülekezet * meghí-

vására néhány csodálatos, felejthetetlen na-
pot tölthettünk Londonban október 26-30. 
között. Október 27-én, a vasárnapi istentisz-
teleteken megemlékeztünk a reformációról, 
a közös ebéd után a házaskörben szolgál-
tunk. Mindkét istentiszteleten úrvacsorai 
közösség is volt. Örültünk azoknak a testvé-
reknek, akik most jöttek először a gyüleke-
zetbe, jó volt a régebbi ismerősökkel talál-
kozni. Az elmúlt évben is sokan jöttek haza, 
Magyarországra a gyülekezetből, és most is 
többektől hallottuk, hogy készülnek haza-
költözni. Nagyon hálásak voltunk a lelkész-
házaspár kimondhatatlan gondoskodó sze-
retetéért, amellyel vendé-
gül láttak bennünket. 
Imádkozzunk az ottani 
gyülekezetért, hogy Isten 
dicsőségére tudják végez-
ni szolgálatukat! 

Horváth Géza 
lelkipásztor 

* Angliai Magyar Református Egyház, http://

reflondon.hu/ , 17 St Dunstan’s Road, London W6 

8RD  +44 20 8748-8858   info@reflondon.hu 

Világ-egyetemi előadások 
Az alvásnak is megvan a rendelt idejeAz alvásnak is megvan a rendelt ideje  

 Miért alszunk, mennyi alvásra van szüksé-
günk és mikor? 

 Hogyan működik a biológiai óránk? 

 Van-e biológiai hatása az óraátállításnak? 

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

…ezek olyan kérdések, amelyek szinte 
mindenkit érdekelnek, hiszen mindenkinek 
szüksége van alvásra. Dr. Rónai Katalin Zsu-
zsanna alváskutató orvos mindezekre kitért : 
Mindennek rendelt ideje van címmel meg-
tartott rendkívül érdekes előadásában. Érde-
kes volt szembesülni avval, hogy alvásunk 

nem egyenletes az elalvástól a fel-
ébredésig, hanem több mély alvási 
és felszínesebb szakaszból áll, és 
benne megvan az álmodásnak is az 
ideje. Mindezt az alváskutatók – 
többek közt - az agyi elektromos 
jelek feldolgozásával, az alvás köz-
beni mozgások megfigyelésével, a 

páciens kikérdezésével állapítják meg.  

Az alvási idő hossza változik az életkorral. 
Míg az újszülött a napjának nagyobb részét 
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alvással tölti, ez serdülőkorra 8 órára, fel-
nőttként 7-re, és idős korban mintegy 6 órára 
csökken, de ne az órát nézzük, hanem az 
legyen irányadó, hogy annyit aludjunk, 
hogy „Kipihentnek és energikusnak érezzük 
magunkat”. 

Az előadó foglalkozott még a téli/nyári 
óraátállítás élettani hatásával is. Kutatások 
bizonyítják, hogy szervezetünk biológiai 
órája csak késve tudja követni az óraátállí-
tást, és ennek előnytelen következményei 
tapasztalhatók a társadalomban. Az óraátál-
lítás megszüntetését követően – biológiai 
szempontból – a téli időszámítás állandósítá-
sa lenne előnyösebb, közvélemény-
kutatások alapján 
viszont a társada-
lom nagyobb há-
nyada a nyári idő-
számítást részesíti 
előnyben 

A november 8-
án elhangzott teljes 
előadás meghall-
gatható és a vetí-
tett ábrák megte-
kinthetők a 
refpasaret.hu hon-
lapunkon az Egyéb 
anyagok rovatban 
a Világ-egyetemi 
előadások között.  

Viczián  
Miklós 

Az úrvacsora kincseiről – BSz őszi 
csendesnapja gyülekezetünkben 

November 16-án, szombaton tartotta őszi 
csendesnapját a Bibliaszövetség gyülekeze-
tünkben. Tekintettel a minden keresztyén 
különös érdeklődésére is számot tartó témá-
ra, a Szövetség tagjain túl, sok gyülekezeti 
tag is megjelent. A nap folyamán öt előadás-
ban kaptunk egészséges bibliai tanítást az 
úrvacsora kincseiről az első korinthusi levél 
szereztetési igéi alapján (1Kor 11,17-34). 

Felfrissíthettük ismereteinket arról, hogy a 
mi Urunk Jézus Krisztus mikor, hogyan és 
kiknek szerezte ezt a sákramentumot (Sípos 
Ete Zoltán). Világossá vált, hogy az úrvacso-
rával élés hitünk megerősítését szolgálja és 
nem a bűnbocsánat elnyerésének a módsze-
re (Péterffy György). Halhattuk, hogyan 
becsülhetjük meg az úri szent vacsorát a 
valós helyén. Ugyanakkor láttuk, vannak 
olyanok, akik alulbecsülik és a miszticizmus 
csapdájába esnek. A szakramentalizmus 
kultuszának a hívei pedig túlbecsülik azt. A 
ma magukat keresztényeknek vallók között 
azonban találunk nem kevés olyan hívőt, 

akik egyszerre gyakorolják mind-
két tévelygést (Sípos Ajtony Leven-
te). 

Ebédidőben a gyülekezet igen gaz-
dag szeretetvendégséggel szolgált 
a résztvevőknek, miközben sok jó 
találkozás és beszélgetés részesei 
voltunk. 

Délután a biblikus felkészülést 
tanultuk (Sipos-Vízaknai Gergely): 
„vizsgálja meg azért az ember ma-
gát” (1Kor 11,28). Végezetül Hor-
váth Géza lelkipásztorunk a gyüle-
kezet méltó módon történő gyakor-
latáról tanított. 

Erdélyi Judit 
BSz csendesnap hangfelvételei a 
refpasaret.hu oldalon az Egyéb anya-
gok/Csendesnapok rovatban találhatók. 
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A Nagykovácsi Missziói  
Egyházközség önálló  
anyagyülekezetté vált 

A Nagykovácsi református gyülekezet 70 
éves fennállását 2019. október 20-án ünne-
pelte. A református imaház 1949-ben épült 
egy régi sváb parasztház átalakításával. Mi-
vel a faluba folyamatosan költöztek reformá-
tus családok, az imaház lassan szűknek bizo-
nyult. A Budapest-Déli Református Egyház-
megye 2005-ben kimondta a Nagykovácsi 
Református Missziói Egyházközség megala-
kulását. A régi, és immár szűknek bizonyuló 
imaház helyett a gyülekezet 2007-ben új 
templom építéséről határozott. A templom 
építésére az egyházközség az önkormány-
zattól kapta a telket. A templomépítés Kál-
mán Csaba lelkész vezetésével megkezdő-
dött, majd 2009-ben új lendülettel folytató-
dott, amikor Varga Róbert lelkipásztor oda-
került. Az imaház a templom építése alatt 
továbbra is helyszíne volt az igehirdetések-
nek, de lassan életveszélyes állapotba került. 
Az új templom felszentelése, Isten kegyel-
méből, 2012 novemberében megtörtént. Az 
építés költségeihez a 2010. október utolsó 

vasárnapjának országos perselypénz gyűjté-
se is hozzájárult. Ezenkívül más gyülekeze-
tek is, sőt még amerikai adomány is segítette 
a templomépítést. Az idei nyáron válhatott 
valóra az is, hogy a Nagykovácsi Missziói 
Egyházközség önálló anyagyülekezetté vált.  

A kedves meghívásnak eleget téve, 2019. 
október 20-án, − a gyülekezet 70 éves fennál-
lását is ünnepelve – örömmel vettünk részt 
az immár anyagyülekezetté vált egyház már 
10 éve ott szolgáló lelkipásztorának hivata-
los beiktatási ünnepén. Az ünnepi hálaadó 
Istentiszteleten Illés Dávid esperes átadta a 
lelkészi hivatal pecsétjét és képletesen a 
templom kulcsát, és több lelkésztársával 
együtt az Úr áldását kérte a Nagykovácsi 
Református Gyülekezet további életére. A 
gyülekezet kórusának éneke köszöntötte a 
megjelent nagyszámú vendéget. 

Varga Róbert lelkipásztort én 1992 óta 
ismerem, amikor engem odaküldtek a Pasa-
réti református templomba, ahol akkor Var-
ga Róbert lelkipásztor szeretettel fogadott. 
Sok lelkigondozói beszélgetés után az Úrhoz 
vezetett. Évekkel később, amikor ő Nagyko-
vácsiba került, nagy lendülettel, és Istentől 
kapott erővel folytatta a félig kész templom 
és a parókia építését a befejezésig. Kedves 

kapcsolatunk azóta is 
töretlen. Jó volt látni 
az Úr munkáját, aho-
gyan növelte a hívők 
számát a megtért 
testvérekkel. A temp-
lom felszentelése óta 
eltelt 7 év alatt az Úr 
megerősítette és nö-
velte a gyülekezetet. 
Így vált valóra, hogy 
a gyülekezet anya-
egyházként, már ki-
zárólag adományok-
ból, és a templomba 
járók adakozásából 
tartja fenn magát.   

A régi imaház nagy 
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fehér homlokzatán az Úr 
igéje, és hívása volt olvas-
ható: „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan” (Mt 11,28) A 
gyülekezet honlapján is 
ugyanez az ige hívogatja 
a testvéreket az Úr házá-
ba. Az ünnepi Istentiszte-
let utáni szeretetvendég-
ség alkalmat adott kedves 
beszélgetésekre. Sok, ré-
gen nem látott Pasaréti 
testvérünkkel is találkoz-
tunk, és örömmel üdvö-
zöltük egymást. Jó volt 
együtt lenni, és hálát adni 
a megtelt templom közös-
ségével Isten cselekedetei-
ért, csodáiért.  

         Erdélyi Gábor és Sári Éva 

Új telefonálási lehetőségek  
a PIKK-flottában! 

2010 májusa óta gyülekezetünk és biblia-
köreink minden tagjának lehetősége van 
arra, hogy - akár meglevő telefonszáma 
megtartásával - olyan ún. flottás mobiltele-
fon-előfizetést vásároljon, amelyik egyrészt 

flottán belül belföldön korlátlan ingyenes 
beszélgetést biztosít, másrészt kedvezőbb a 
szokásos (ún. publikus) előfizetéseknél vagy 
feltöltőkártyás lehetőségeknél. 

A múlt hónapban új tarifacsomagokban 
állapodott meg a gyülekezet, s ennek kereté-
ben a korábbinál több szolgáltatást nyújtó 
tarifacsomagok váltak elérhetővé. (A megle-
vő előfizetőket ezek a változások csak akkor 
érintik, ha kifejezetten kérik a tarifacsomag-
váltást.) Gyülekezeten, illetve családon belül 

sokat telefonáló vagy sokat inter-
netezők számára jelentős költség-
csökkentést jelenthet a csatlako-
zás a flottához, érdemes utánajár-
ni! Részleteket olvasni a 
refpasaret.hu/flotta oldalon, majd 
kérdezni és belépéshez tagsági 
igazolást kérni a pikk-
flotta@gmail.com címen lehet. A 
regisztrációhoz szükséges meg-
hívó kód a bibliakör-vezetőknél 
és a lelkészi hivatalban megtud-
ható. 

Reméljük, hogy ez a lehetőség is 
segít a testvéri kapcsolatok szo-
rosabbá fűzésében! 

Szőke  Balázs (Balu) 
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Köszönjük, ha a Testvérek imádságban hordozzák a Palló Imre 
Énekkar  adventi szolgálatait: 

- December 8. vasárnap - Zenés istentisztelet a Kálvin János Idősek 
otthonában 

- December 15. vasárnap 17.00 - Adventi zenés áhítat, melyre sze-
retettel hívunk minden érdeklődőt. 

- December 23. hétfő - adventi zenés istentisztelet Pátyon, a 
Gondviselés Háza idősek otthonában. 

Zenés Adventi naptár 
Advent minden napján egy igével és egy énekkel  

köszönti a Palló Imre énekkar  
a honlapunkra látogató testvéreket,  

ha a nyitólapon a megfelelő napra kattintanak: 

refpasaret.hu 

Lányhétvége Neszmélyen 
Idén ősszel október 18-20. között került 

megrendezésre a hitmélyítő lányhétvége 
Neszmélyen. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is szép számban gyűltünk össze misszi-
ói telephelyünkön: több mint 50-en ve-
hettünk részt az alkalmakon. Istennek hála 

gyönyörű időnk volt, finomakat ehettünk, 
de a sok testi ajándék mellett a legnagyobb 
áldást Isten igéje, annak megújító, bennünk 
munkálkodó ereje jelentette.  

Az alkalmakat Cseri Enikő néni és Cseri 
Zsófi tartotta. Péntek este és a szombat déle-
lőtti alkalmon Enikő néni a Márk evangéliu-
mának 5. részéből Jairus lánya feltámasztá-
sának és a vérfolyásos asszony meggyógyí-



Áldás, békesség! 11 2019. Advent IFJÚSÁG 

tásának történetét hozta elénk. A történeten 
keresztül arra bátorított az Úr, hogy bátran 
forduljunk oda Hozzá, vigyünk mindent 
őszintén Elé, hogy csodát tehessen az éle-
tünkben, és meggyógyulhassunk. Fontos, 
hogy ne lankadjunk, hanem kérjünk, keres-
sünk, sőt zörgessünk kitartóan. Jairus türel-
mére is felhívta az Úr Enikő nénin keresztül 
a figyelmünket: az elöljáró hagyta, hogy 
Jézus előbb a vérfolyásos asszonyt gyógyítsa 
meg, s csak azután foglalkozzon az ő lányá-
val. Mit teszünk, ha az Úr várakoztat ben-
nünket? – merült fel a kérdés. 

Szombat délután, este és vasárnap délelőtt 
Dániel könyvét tanulmányozhattunk. A dé-
lutáni alkalom kulcsfogalma az „eltökélt 
szív” volt. Dániel és három barátja eltökél-
ték, hogy hűségesen ragaszkodni fognak az 
Úrhoz, bármivel jár is ez. Szeretjük-e annyira 
a mi Urunkat, hogy Dánielékhez hasonlóan 
nem szennyezzünk be magunkat és a herme-
linhez hasonlóan iszonyodunk a mocsoktól? 
A következő két alkalmon Zsófi a „szent 
képletről” beszélt, amit ha sikeresen alkal-
mazunk, áldott és győzelmes hívő életben 
lehet részünk. A képlet részei az állhatatos-
ság, az eltökélt szív és az engedelmesség, de 
szükségünk van az ige helyes ismeretére és 
annak tanulmányozására is, hogy bátor, 
bizalommal teljes és bölcs hívő emberek 
legyünk, akiknek békessége az Úrban van. 
Ne feledjük el, hogy az Úr mindig kiáll az 
övéiért, és áldással ajándékozza meg őket, 
illetve őket magukat is áldássá kívánja tenni 
a világ számára. Úgy hiszem, Isten sokunkat 
megfeddett akkor, mikor eszünkbe jutatta 
Zsófin keresztül a rapid, instant imádságain-
kat és csendességeinket, vagy azt, hogy ben-
nünket akár egy beérkező üzenet pittyegése 
is eltántorít az ige komolyabb tanulmányo-
zásától, míg Dániel fenyegetésre sem hagyta 
abba imádságát.   

Az Úr szívünkre helyezte a hétvégén a 
még odaszántabb, még komolyabb hívő 
életet. Az Úr Jézus mindent vállalt értünk, 
tartozunk azzal, hogy hálából mi is odaszán-

juk az életünket Neki! 

Az alkalmakat kiscsoportos beszélgetések 
követték, ahol korosztályok szerinti bontás-
ban folytattuk tovább az ige tanulmányozá-
sát. A nagy létszám lehetőséget adott arra, 
hogy új embereket ismerjünk meg. Az étke-
zéseknél ültetőkártyák segítettek, hogy 
olyan emberekkel is felvegyük a kapcsolatot, 
akiket addig talán csak látásból ismertünk, 
de volt félórázás is, ami még mélyebb be-
szélgetésekre adott lehetőséget. A hétvégén 
új éneket is tanultunk, volt idő és lehetőség 
lelkigondozói beszélgetésre, és játékra a sza-
badban.  

Jó volt megtapasztalni az Úr áldásait, azt, 
hogy ilyen sokan közös hiten lehetünk, és 
hogy  van még szava hozzánk. Köszönjük a 
szervezők és konyhások áldozatos munkáját, 
és bízunk benne, hogy azok, akik idén csak a 
várólistára fértek fel, jövőre velünk tarthatnak! 

Egy résztvevő 

Neszmély – fiúhétvége  
Mindig nagy öröm egy ilyen fiúhétvége, 

amikor a fiúkkal Isten közösségében tudunk 
lenni, kivonulhatunk a hétköznapokból és 
megérkezhetünk Krisztushoz. Ilyenkor min-
den ifis korosztály részt vehet a fiúk közül. 
Az idén október 25-27-én volt a fiúhétvége, 
ahol Árvavölgyi Béla lelkész szolgált kö-
zöttünk. A hétvége témája a hívő férfi fele-
lőssége volt. Három előadást hallhattunk 
ebben a témában, amit később kiscsoportok-
ban beszéltünk át. Az első alkalom elején 
volt egy bevezető Ádámról és Éváról. Éva 
előtt Ádám segítőtársat keresett. Olyat, aki 
tud vele beszélni, megérti, szereti és elfogad-
ja. Aki kiegészíti hiányosságait, akivel egy 
egész lehet. Isten Évát, a nőt adta ezért 
Ádámnak. Kapcsolatuk a szereteten, tisztele-
ten és Istenen alapult. 

A férfiak felelőssége a munkábanA férfiak felelőssége a munkában  

Nagyon fontos, hogy ne vigyük haza a 
munkát a családba. A rosszkedv rossz han-
gulatot áraszt szét a házban. Kihat a környe-
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zetre. Nem a munkánknak, hanem Krisztus-
nak kell élnünk. Otthon a családban a férfiak 
felelőssége a szeretet. Jézusi törődéssel és 
odafigyeléssel kell figyelni szeretteinkre. 
Érdemes mérlegelnünk. Mi éri meg nekünk? 
A doktorátusok, diplomák, a siker, az elis-
merés hajszolása vagy a család, szeretet, 
lelki békesség megtartása? Hiába van karrie-
rünk, ha nincs kivel megosztani. Párhuzam-
ba került József példája is. Amikor Potifár 
felesége kísértésbe hozta, József ellenállt. 
Nem élt kettős életet a főnöke mögött. Isten 
országában a munka a tisztességen, alázaton 
és kitartáson alapszik. József nem 
Potifárnak, hanem Istennek a szolgája. 

A férfiak felelőssége a családbanA férfiak felelőssége a családban  

A család istentiszteleti közösség. Minden-
kinek szerepe van. Az apa szeret, az anya 
tisztel, a gyermek engedelmeskedik. Ne-
künk, férfiaknak felelősségünk van a csalá-
dunkért. Mi felelünk a család hitéért. Ezt 
Isten számon fogja kérni minden férjen és 
apán. Az igazi szeretet nem vár viszonzást. 
Szeressük és segítsük egymást akkor is, ha 
nem ugyanazt vagy ugyanúgy kapjuk visz-
sza. Krisztus tőlünk keresztet kapott a hátára 
és töviskoronát a fejére, de Ő mégis az életét 
adta azért, hogy életünk legyen. Ez a legna-
gyobb szeretet, amit adhatunk egymásnak. 

A férfiak felelőssége a gyülekezetbenA férfiak felelőssége a gyülekezetben  

Minden fiúnak és férfinak felelősen kell 
élnie a gyülekezetben. A templom nem mű-
ködhet, ha kizárjuk Krisztust. Engednünk 
kell, hogy Ő vezessen minket. Kérdezzük 
Istentől, hogy hol van ránk szükség, melyik 
területen vár ránk. Ha megtaláltuk, akkor 
végezzük Isten dicsőségére és teljes szívből. 
Úgy álljunk benne helyt, ahogyan József. 
Isten látja a hozzáállásunkat. Ha fáradtak 
vagyunk, Istentől kérjünk segítséget és erőt. 
Ő az, akire egyedül számíthatunk. Rá vessük 
nehézségeinket és a bizalmunkat belé ves-
sük. 

Vasárnap délelőtt Márkus Áron tartott 
alkalmat nekünk. Miért vagyunk még felelő-
sek? Felelősek vagyunk a hazánkért, a lel-
künkért, testünkért, testvéreinkért, a hitetle-
nekért, a szolgálatainkért és az evangélium 
hirdetéséért. Vajon kire tekintsünk? Ki az, 
aki meg tud áldani minket a feladat elvégzé-
séhez kellő erővel és kitartással? Mi Isten 
országának vagyunk a polgárai. Éljünk a 
hivatásunkhoz méltó életet. Isten adta hiá-
nyosságainkat, alkalmatlanságunkat. Azért, 
hogy ne felejtsük el soha, hogy ki az, aki 
végbe tud vinni valamit. Sosem mi, csakis Ő. 
Minden jó, amink van, az Istentől kapott 
kegyelmi ajándék (Lukács 12,29-34). 

Turóczi Dávid 



Áldás, békesség! 13 2019. Advent IFJÚSÁG 

A Dávid ifi csendesnapja 
A Dávid ifi tagjai minden évben ősszel 

gyülekeznek össze csendesnapot tartani. 
Idén sem volt ez másképp. November 10-én, 
Békásmegyeren az egyik ifis házaspár látta 
otthonában vendégül az igét tanulmányozni 
kívánó, és hitbeli beszélgetésre vágyó közös-
ségünket. A meghívott alkalomtartó, Hor-
váth Gyöngyi néni, két fontos, de nehéz té-
máról beszélt nekünk, hozzánk: a megbán-
tásról-megbántódásról és az irgalom-
vigasztalás kérdéseiről. 

Az első rész alapigéje a Mt 7,12 volt: 
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek 
veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt csele-
kedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt 
tanítják a próféták.” Az alkalmon sorra 
vettük, hogy milyen olyan helyeken, élet-
helyzetekben, életkorban vagyunk benne, 
ahol sajnos sok súrlódás fordul elő emberek 
közt. Kérdésekben és válaszokban előkerült, 
hogy mit tudunk tenni a konfliktusainkkal, 
hogyan lehet azokat megbeszélni, kibeszélni, 
akkor, amikor mi szenvedjük el a sérelmet, 
vagy akár akkor, amikor mi bántunk meg 
esetleg valakit. 

Az első rész után kisebb csoportokban 
beszélgettünk az elhangzottakról. 

A második alkalmunk a 2Kor 1,3-4 igever-
sek alapján épült fel. Fontos volt az a feltett 
kérdés, hogy nekünk egyálta-
lán miért van szükségünk vi-
gasztalásra? A Biblia alapján 
azért, mert a hívő ember per-
sze különböző szinten, de a 
bűn miatt mindig is nyomorú-
ságban él itt a Földön. A mi 
egyedüli igaz vigasztalónk az 
Úr! De legalább ennyire fon-
tos, hogy ne csak magunkra 
gondoljunk, amikor fájdalom 
vagy nehézség van előttünk, 
hanem lássuk meg mások nyo-
morúságát. Figyeljünk a körü-

löttünk élőkre, lehetséges, hogy egyeseknek 
vigasztalásra van szükségük. Mi egyedül azt 
tehetjük, hogy Jézus Krisztusra mutatunk, Ő 
tud adni felülről való vigasztalást. 

„Az az indulat legyen bennetek, ami 
Krisztus Jézusban is megvolt.” Fil 2,5 

A házigazda 

Kálebek hétvégéje Újszilváson 

A  Káleb ifi őszi hétvégéje egyben szolgáló 
hétvége is volt számunkra. 

Földvári Tibor hozta a felkérést szeptem-
ber végén a gyülekezet ifjúsága számára, 
hogy szülőfaluja lelkipásztora csendesnapot 
szervez egy általános iskola fiataljai számá-
ra, és segítőket vár. 

Elhatároztuk, hogy elmegyünk segíteni 
erre a csendesnapra, és ezt összekötjük az 
őszi Káleb ifis hétvégével. 

Nov. 15-én péntek este indultunk autók-
kal. Amikor megérkeztünk, a tápiószelei, 
tápiószőlősi és az újszilvási gyülekezet fia-
taljai vártak bennünket vacsorával. Velük 
töltöttük az estét az újszilvási iskolában, a 
másnapi csendesnap helyszínén. Megismer-
kedtünk, és egy rövid alkalmat is meghall-
gattunk Földvári Tibortól, aztán az ifisekkel 
közösen az iskola termeiben aludtunk. 

Másnap reggel egy imaközösséggel és 
rövid megbeszéléssel kezdtünk. Aztán talál-
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kozhattunk a gyülekezetek idősebb tagjaival, 
akik a konyhán segédkeztek a csendesnap 
során. Finom reggelit készítettek, melyet 
szolgáló csapatunk az ottani segítőkkel, ifi-
sekkel együtt fogyasztott el.  

Aztán megérkeztek az általános iskolás 
fiatalok, nagyrészt 7. és 8. osztályosok. A 
csendesnapon/ifinapon több mint 60 fiatal – 
és ezen felül szolgálók, segítők vehettünk – 
részt. 

Zákeus történetét ismertük meg, 2 korosz-
tályra bontva, ahol Káleb ifisek tartották az 
alkalmakat. Ezután 8 kisebb csoportban be-
szélgettünk tovább a fiatalokkal. 

Zákeusról megtudtuk, hogy vámszedő 
lévén – utált foglalkozása miatt – a társada-
lomból, a népből kiközösítve élhetett. Nem 
tudjuk, hogy ő mit hallott korábban Jézusról, 
de nagyon nagy vágy volt a szívében, hogy 
láthassa Őt. Ezért még egy felnőttek körében 
igen szokatlan, talán nevetséges dolgot is 
vállalt. Alacsony ember lévén, felmászott 
egy fára, hogy láthassa Jézust. 

Jézus észrevette és néven szólította őt, 
tudta, mi van a szívében. Tudja azt is, hogy 
mi van a mi szívünkben. Közösséget vállalt 
Zákeussal. A megvetetthez ment megszállni 
éjszakára. Jézus velünk is közösséget vállal, 
és azért jött, azért vállalta Isten jogos bünte-
tését, amit mi érdemeltünk volna, hogy ne-
künk is közösségünk, kapcsolatunk lehessen 
az Atyával. 

„Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse 
és megtartsa az elveszettet” (Lk 19,10). 

Zákeus céltalan, nem helyén lévő élete a 
helyére került. Tervet, célt kapott, ahogy a 
miénk is ugyanígy célt kaphat Istentől. 
Zákeus megváltozott, már más, Isten lett 
fontos számára. 

Ebéd előtt még közösen meghallgattunk 
egy bizonyságtételt. Délután pedig a fiata-
lokkal fociztunk, kosaraztunk, ping-
pongoztunk és beszélgettünk. A 
csendesnapnak 17 óra körül lett vége. Miu-

tán az utolsó gyerek is elment, úgy dön-
töttünk, sétálunk egyet a faluban. Majd visz-
szaérkezve megvacsoráztunk, meghall-
gattunk egy alkalmat, és egy imasétán 
vettünk részt. Egyesével indultunk útnak, 
minden állomáson igék és kérdések vártak, 
amiken magunkban gondolkoztunk, imád-
koztunk. 

Másnap délelőtt az újszilvási gyülekezet 
istentiszteletén röviden beszámoltunk a 
csendesnapról, és néhány gyerekkel, ifissel 
kiegészülve énekkel szolgáltunk. 

"Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Isten-
nek értetek mindazért az örömért, amellyel 
megörvendeztettek minket a mi Istenünk 
előtt" (1Thessz 3,9). 

Hálásak vagyunk, hogy elmehettünk szol-
gálni, hogy megismerhettünk más ifiseket, 
fiatalokat és az ottani gyülekezet tagjait. 

Hálásak vagyunk, hogy láthattuk és ta-
pasztalhattuk Isten munkáját a 
csendesnapon a fiatalok között és mi kö-
zöttünk is. Átélhettük szolgálat közben az 
ige valóságát, hogy egy test vagyunk, ami 
sok tagból áll. Hálásak vagyunk, hogy, amit 
az ifialkalmakon „elméletben” hallunk, azt 
itt a szolgálatban gyakorlatban is kipróbál-
hattuk. 

„Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, 
akképpen holt a hit is cselekedetek nél-
kül” (Jak 2,26). 

Reméljük és imádkozunk, hogy az elvetett 
magok kikeljenek!  

egy résztvevő 
 

PIKK tervek 
 kvíz est (december 7.) 

 társasjáték est (január) 

 túra (február) 

Részleteket keressétek a www-
.refpasaret.hu lapon a PIKK rovatban 
(regisztrációt igényel). 
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Évekkel ezelőtt imád-
ságban kértem Istent, 
hogy nyissa meg a sze-
memet a szolgálat lehe-
tőségeire és adjon erőt, 
hogy végigvihessem azt. 
És Isten meghallgatott.És Isten meghallgatott. 

„Bölccsé teszlek, és 
megtanítalak, melyik úton kell járnod. Taná-
csot adok, rajtad lesz a szemem.” (Zsolt 32,8) 

Cseri Kálmánné Enikőtől, az Asszonykör 
vezetőjétől arra kértem engedélyt, hogy hir-
dethessem: akinek kedve és ideje van, vala-
mint egészsége és kötelezettségei megenge-
dik, azokat szeretettel hívom és várom a 
különböző múzeumlátogatási alkalmakra.  

Isten megmutattaIsten megmutatta, hogy a gyülekezeti 
szolgálat alapja Jézus KrisztusJézus Krisztus, ez a kiinduló 
pontunk, értékrendünk meghatározója. Épít-
kezni csak erre az alapra szabad a múzeumi 
programok összeállításában. 

Isten folyamatosan tanít Isten folyamatosan tanít figyelni másokra.  

Hová menjünk, mire van igény, mennyi 
ideig tartson egy-egy alkalom, mekkora az 
állóképesség, van-e ülőhely a kiállító terem-
ben, lift az épületben, mosdó a közelben? 
Milyen a közlekedés, 
mennyibe kerülnek a belé-
pőjegyek, hol kell szakmai 
vezetést kérni, és hol vál-
lalhatom én ezt a felada-
tot?  

Isten irányítIsten irányít.  

Nagyon sok kiállítást 
nézek meg, de nem min-
denhová megyünk el közö-
sen. Oda megyünk, ami 
épít, jobbít, nemesít, és oda 
nem, ahová szabad lenne, 
de az nem használ. 

Isten társakat adIsten társakat ad.  

Asszonytársaim között 

voltak olyanok, akikkel a 
közös múzeumlátogatások 

alapozták meg a későbbi közös szolgálato-
kat, máskor a közös szolgálat következmé-
nye lett, hogy az asszonytárs csatlakozott a 
múzeumlátogatók csoportjához. 

S ha a gyülekezet tagjai több szálon kötőd-
nek egymáshoz, akkor egyénenként és gyü-
lekezetként is erősödünk, terheink megosz-
tódnak, örömeink megszaporodnak.  

Isten bátorítIsten bátorít.  

Eleinte háromhetente tartottuk az alkal-
makat, mára kialakult, hogy kéthetente, 
szerdán 10-11,30 között találkozunk. Abban 
is megbátorodtam, hogy külső, szabadtéri 
alkalmakat is szervezhetek. Ezért láto-
gattunk el a felújított Múzeumkertbe, majd a 
Fiumei úti Sírkertbe is. 

Szeretném, ha időnként távolabbi múzeu-
mokba is eljutnánk: Óbudára (Aquincum, 
MKVM), Dél-Budára (Nagytétényi Kastély), 
vagy Kőbányára (Tűzoltómúzeum), sőt egy 
hétvégén Budapesten túlra is (Gödöllő, Mar-
tonvásár, Szentendre). 

Isten türelemre intIsten türelemre int.  

A kezdetekkor kevesen voltunk, de lassan, 
megismerve a programot, évről évre bővül a 

 

Múzeumbarátok Köre 
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létszám. Türelmet kíván a múzeumok sajá-
tos működéséből, nyitva tartásából adódó 
problémák kezelése is. Kiemelkedő kiállítá-
sok esetén a fokozott érdeklődés szükséges-
sé teszi a sávos időbeosztásos vezetést, a 
pontos létszám meghatározását, és az üte-
mezés betartását. Ez mindenkitől türelmet, 
megértést kíván. 

Isten támogatIsten támogat.  

Vannak olyan lelki testvéreim, akik még 
egyszer sem voltak velünk, vagy csak na-
gyon ritkán tudnak eljönni, mégis odajönnek 
hozzám, és erősítenek, támogatnak, megkö-
szönik a híradást, mert lehet, hogy a meg-
adott időpontban nem érnek rá, de máskor, a 
nekik alkalmas időben ők is elmennek a ja-
vasolt helyekre. 

Isten segít. Isten segít. Az informá-
ciók közvetítésében 
Balogh Marianna volt 
segítségemre. Hálás 
szívvel köszönöm neki, 
hogy éveken át küldöz-
gette az általa már ösz-
szegyűjtött címekre a 
leveleimet. Amikor ez 
már méreteiben és gya-
koriságában megnöve-
kedett, Tóthmátyás 
Istvánné Ildikó ajánlotta 

fel segítségét egy levelező lista összeszer-
kesztéséhez és beindításához.  

Koren Gyöngyi képeivel megalapozta és 
folyamatosan bővíti a múzeumlátogatások-
ról készült fotók gyűjteményét. Ezek a képek 
nemcsak tárgyakat, embereket láttatnak, 
hanem a közöttük/ közöttünk lévő kapcsola-
tokról is beszélnek. 

S végül megköszönöm mindenkinek, hogy 
alkalmanként vagy rendszeresen együtt cso-
dálhatjuk Isten teremtett világának egy-egy 
kicsiny szeletét.  

„Jutalmam, hogy tehetemJutalmam, hogy tehetem!” Nem kell a 
saját erőmben bízni. Isten felkészít a szolgá-
latra, meghallgatja imáinkat és vezérli lépte-
inket. Ámen.  

Magyar Erzsébet                        

 

Füle Lajos 

A szobrász 
 

ISTEN arca el van rejtve bennünk, 

Ő tudja csak, hogy’ hisz látva lát. 

Kegyelmesen formálgatja lelkünk, 

s kifaragja bennünk – Önmagát.  
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Ez a második találkozásunk, 
ugyanis három éve elhívtam 
Zolit egy osztályfőnöki órá-
ra, ha már láttuk a Kurázsi 
mama és gyermekei és az 
Illaberek c. előadásokban, 
milyen jó lenne találkozni is 
vele, és ő első szóra eljött. Kit 
látnak benne a fiatalok: a 
menő szinkronhangot vagy 
az Aranyélet című sorozat 
sztárját? Én akkor is, most is 
egy szelíd, nyugodt, közlé-
keny embert láttam. 

  BG BG --A húsvéti Áldás, békes-A húsvéti Áldás, békes-
ség!ség!--ben Diószeghy Csabától ben Diószeghy Csabától 
megkérdeztem, kit ajánlana megkérdeztem, kit ajánlana 
ebbe a rovatba, és ő téged ebbe a rovatba, és ő téged 
javasolt és a feleségedet. javasolt és a feleségedet. 
Mert nagyon jól csináljátok a Mert nagyon jól csináljátok a 
dolgokat a négy gyereketek-dolgokat a négy gyereketek-
kel.kel.  

RZ –Oh, így látszik kívülről, 
hogy jól csináljuk? Csaba 
nagyon kedves! Lili lányuk 
és Bíborka lányunk nagyon 
jó barátnők a suliban. Mind a 
négy gyerekünk a Gyökössy 
oviba járt, aztán a Baár-
Madasba, általánosba, gim-
náziumba. Az iskola külön-
féle problémáiról persze be-
szélgetünk otthon, de sosem 
volt kérdés, hogy iskolát 

váltsunk. És jól is alakult 
minden; jó tanulók a gyere-
kek, és Kriszti, a feleségem 
sokat segít nekik a tanulás-
ban, kipótolja azt, amit én 
nem tudok.  

BG BG --De akkor miért is tart De akkor miért is tart 
titeket példának Csaba?titeket példának Csaba?  

RZ –Nem érzem magunkat 
példának. De az biztos, hogy 
viszonylag aktívan kivesz-
szük a részünket az iskolai 
életből. Talán erre gondolt 
Csaba. Például készítettünk 
egy tucat zenés kisfilmet: az 
ovis, alsós, felsős, gimis bal-
lagásokkor a gyerekeink 
osztályaival.  Dalokat, verse-
ket tanítottunk meg nekik, 
forgattunk velük a suliban és 
szülő barátaink lakásán; ez 
komoly közösségformáló 
munka. Egy videoklip elké-
szítése több tíz órát is igény-
be vesz, de megéri az erőfe-
szítés, mert maradandó em-
lék mindenkinek. Aztán 
többször voltam zsűritag az 
iskolai versmondó versenye-
ken, vagy közreműködő az 
iskolát támogató rendezvé-
nyeken. Készítettünk jóté-
konysági estet Reményik 
verseiből klasszikus zenész 

apukákkal – itt a pasaréti 
gyülekezetben is előadtuk, és 
a bevételből játszóteret épí-
tettünk az ovisoknak a suli 
udvarán. Másrészt Kriszti, a 
feleségem nagyon megnyerő 
személyiség, és ő is sokat 
tesz az iskolai közösségért: 
legyen az farsang, iskolanap, 
tanulmányi verseny vagy 
osztálykirándulás. Ha kell, 
hozza-viszi a srácokat busz-
szal, takarókat varr ajándék-
ba a tanárnőknek a gyerekek 
képeivel: patchwork takaró-
kat. Tréfásan azt szoktam 
mondani, hogy a feleségem 
miatt nagyon magasan kvali-
fikált gyerekeink vannak: 
úsznak, vívnak, lovagolnak, 
síelnek, wakeboardoznak, 
kosaraznak, kiváló énekesek, 
vers- és mesemondók, művé-
szien rajzolnak, festenek, 
kitűnő bizonyítványuk van, 
és minden, ami hiányossá-
guk, hibájuk, az tőlem van. 
De félretéve a tréfát: ez lát-

 

Hétköznapjaink 
Találkozás Rajkai Zoltánnal*, 

a Katona József Színház színművészével  
2019. október 18-án, pénteken  

HÉTKÖZNAPJAINK 

*Rajkai Zoltánnal a 2006 húsvéti és pünkösdi Áldás, békesség!-ben jelent meg ebben a rovatban interjú, 

azóta 13 év telt el, most megkérdeztük ismét. 
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szólag nagyon 
ideális, mese-
szerű, de azért 
normálisan em-
beri a családi 
életünk; van 
rendesen gond, 
konfliktus, de 
igyekszünk Is-
tennel hitben 
megélni min-
dezt, és lényegé-
ben hálát adunk 
mindazért, amit 
kaptunk. 

BG BG ––Érdekel az időbeosztás-Érdekel az időbeosztás-
hoz való viszonyod. Hogy hoz való viszonyod. Hogy 
csinálod, hogy sok mindenre csinálod, hogy sok mindenre 
legyen időd: munka, család, legyen időd: munka, család, 
imádság, csendesség, hogy imádság, csendesség, hogy 
hasznosan férjenek bele dol-hasznosan férjenek bele dol-
gok egygok egy--egy napba? Vanegy napba? Van--e jó e jó 
recepted?recepted?  

RZ -Csalódást kell okozzak. 
Nincsen receptem, nem is 
tudok jó tanácsot adni. Min-
den értelmet meghaladó 
békességet - azt kaptam, hála 
Istennek, de önmagamtól 
semmit nem tudok jól csinál-
ni. Nem tudom beosztani 
rendre az időket: hol ez ma-
rad el, hol amaz, de már nem 
görcsölök rá. Most így, hogy 
50 éves leszek, egyensúlyba 
kerültem, megértettem, nincs 
értelme aggodalmaskodni, 
mindennek rendelt ideje van. 
Igyekszem a jelenben élni, és 
éppen arra összpontosítani, 
ami van. Nagyon sűrű és 
feladatokban gazdag az éle-
tem, ezt elfogadom, ezen 
belül imádsággal próbálok 
nyugodt maradni, és több-
nyire sikerül. Meg persze 

már az a bátorság is megvan 
bennem, hogy tudjak nemet 
mondani. Vagy halasztani. 
Munkát, felkérést, progra-
mot, bármit.  

BG BG --Megharcoltad?Megharcoltad?  

RZ -Nem, inkább kialakult. 
Magától. Amikor már nem 
harcoltam. És ez a „magától” 
ez a kegyelem – Reményik 
Sándor szavaival. Talán a 
korral is jár, de úgy vélem, 
nincs értelme küzdeni, aggo-
dalmaskodni, izgágáskodni. 
A másik tapasztalatom meg 
az, ha becsuknak egy ajtót, 
akkor valahol tényleg kinyí-
lik egy ablak. Persze vannak 
terveim, de először azt kér-
dem, hogy mit cselekedjem, 
Uram. 

BG BG --December végén leszel December végén leszel 
50 éves. Mennyire érdekel 50 éves. Mennyire érdekel 
ez? Mást jelentez? Mást jelent--e mint 48e mint 48--
nak, 49nak, 49--nek lenni?nek lenni?  

RZ -Más. Soknak tűnik. Ez 
egy korszakváltás. Nem tu-
dom miért, ez inkább csak 
egy érzet.  

BG BG --De ha látlak színpadon, De ha látlak színpadon, 
újságban, akkor úgy tűnik, újságban, akkor úgy tűnik, 

fizikailag és fizikailag és 
szellemileg is szellemileg is 
nagyon rend-nagyon rend-
ben vagy.ben vagy.  

RZ -
Hál’Istennek 
ilyen adottsá-
gokat kaptam. 
Valóban nem 
látszik rajtam 
az ötven, de 
lélekben visz-
szafelé nézve 
érzem a kü-

lönbséget, rengeteg idő ke-
rült mögém. Kicsit szenti-
mentális talán a múló időhöz 
való viszonyom: látom, 
ahogy kimegy a fiam az ajtón 
kétévesen, és bejön húszéve-
sen; és együtt látom a 
kettőt.  Lehet, azért mert 
színész vagyok, és a színpadi 
munka a jelenidejűségről 
szól, de valahogy sűrítve, a 
jelenben vannak bennem az 
emlékek. Semmi nem régen 
volt, hanem mindenre éle-
sen, kontrasztosan és élén-
ken emlékszem. Összeprése-
lődik bennem az idő, mint a 
rétegek a photoshopban. 
Nem is tudom megállapítani 
valamiről, hogy mennyi ideje 
történt. Megkérdeznek vala-
miről, hogy az mikor volt, 
azt felelem, 8-10 hónapja, 
kiderül, 15 évvel eze-
lőtt. Majdnem mindennel így 
vagyok, pl. a Top dogs című 
előadást 18 évig játszottuk, 
időről időre ugyanaz a dísz-
let, jelmez, ugyanaz a lendü-
let, közben születtek sorra a 
gyermekeink, majd fel-
nőttek… múlik az idő… 
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Barni fiam ül az asztal végén, 
ahol szokott 5 évesen, kana-
lazza a levest, majd egy pilla-
nat múlva 18 évesen ugya-
naz a mozdulat. Ez rendre 
könnyekre fakaszt...  Érzem 
azt is, nem vagyok már 
olyan rugalmas, mozgékony, 
de nincs para, mert közben 
bölcsebb lettem, kiegyensú-
lyozottabb. A „múlt héten” a 
nagyobbik fiam születésekor 
arra gondoltam, amikor ő 20 
éves lesz, én akkor 50, és 
hopp, itt van ez a pillanat. 

BG BG --Hálás vagy a gyerekei-Hálás vagy a gyerekei-
dért?dért?  

RZ -Nagyon! És elsősorban a 
feleségemért. Egyáltalán, az 
egész életemért hálás va-
gyok. Szoktam viccelődni a 
gondolattal, hogy meg kelle-
ne írnom a „Nagyon, de na-
gyon, de nagyon és még an-
nál is jobban, de még annál is 
gazdagabb életem történe-
tét”, mert húsz embernek is 
sok az, ami velem már meg-
történt: tapasztalatokban és 
történésekben rendkívül 
gazdag életem van minden 
szempontból. Az intenzív és 
mozgalmas családi életünk 
mellett beutazhattam a szín-
házzal szinte az egész vilá-
got, aztán ott volt a rengeteg 
filmforgatás, különféle talál-
kozások, élethelyzetek,  a 
rengeteg szinkronizálás, a 
szinkron szakszervezet, és a 
legfontosabb: a megtérésem 
Krisztusban.  Rengeteg ta-
pasztalásban volt részem.  

BG BG --Sokan vannak keresztyé-Sokan vannak keresztyé-
nek is, világi emberek is, nek is, világi emberek is, 
akik a színházat erkölcstelen-akik a színházat erkölcstelen-

nek, durvának tartják, ezért nek, durvának tartják, ezért 
messze elkerülik.messze elkerülik.  

RZ –Mindenkinek szíve joga 
azt tenni, amit gondol, de a 
színházat általánosságban 
erkölcstelennek tartani, és 
ezért elkerülni, véleményem 
szerint szűklátókörűség és 
tudatlanság. Sokféle előadás 
van, és a színház alapvetően 
sok szempontból gazdagít-
hatja az életünket, erősítheti 
a kultúránkat és a Krisztusba 
vetett hitünket. Isten óvjon 
az előítéletektől és 
az ítélkezésektől, de 
akkor mi a helyzet 
az irodalommal, a 
filmekkel, a képző-
művészetekkel, a 
zenével, a tánccal?! 
Azok nem erkölcs-
telenek? Aki ez 
okból nem jár szín-
házba, az ezért nem is olvas? 
Nem hallgat zenét, nem néz 
filmeket, és sohasem tán-
col?!  Szerintem a fejekben és 
a lelkekben nagy a zavar, no 
és ugye sokan próbálnak 
megfelelni valamiféle rosszul 
értelmezett krisztusi elvárá-
soknak. Félelemből, szoron-
gásból. De Krisztus miket is 
mondott: először is, hogy 
„Ne féljetek!”, aztán meg azt 
is: „Nem azt kérem, hogy vedd 
ki őket a világból, hanem hogy 
őrizd meg őket a gonosz-
tól..” (Jn 17,15) Pál mondja 
máshol: „Mindent vizsgálja-
tok meg, és a jót tartsátok 
meg.” (1Thesz 5,21) A művé-
szetek és benne a színház 
korunk sűrített lenyomatai. 
Az emberi alkotások - mint 

minden más is e világban – 
Istenre mutatnak, vagy az 
Úrtól távolítanak. A szemlé-
lőn, a befogadón múlik, mit 
„lát” meg, és mit visz haza. 

BG BG ––A most futó előadásaid-A most futó előadásaid-
ból melyekkel vagy elége-ból melyekkel vagy elége-
dett?dett?  

RZ –Jelenleg  nyolc futó elő-
adásban játszom, és minde-
gyiket szeretem. A Terror is, 
A mi osztályunk is nagyon 
kiváló előadás, A Rozsdate-
mető 2.0, vagy a Kaukázusi 

krétakör is, szere-
tem a Háztűznézőt 
is játszani, az Asc-
her Tamás Három-
széken-t, jó a Nem 
vagyunk mi bar-
bárok és A fehér 
szalag, tényleg 
nincs is olyan, 

amit ne szeretnék, mindegyi-
ket más miatt. És most kezd-
tük el a Bánk bánt, ami na-
gyon izgalmas. Ez a dráma 
egyáltalán nem olyan, mint 
amit általánosságban gon-
dolnak róla az emberek, 
vagy ahogyan tanítják. Kato-
na József  zseni volt, elké-
pesztő színdarabot írt. Kará-
csony előtt lesz a bemutatója 
a Kamrában. 

…Beszélgettünk még más 
színházakról is, filmekről, 
amiket meg kellene nézni pl. 
a Teljesen idegeneket, köny-
ves lemaradásokról, arról, 
hogy nyugdíjasan majd elol-
vashatja az ember a száz 
legjobb könyvet a világiroda-
lomból. 

beszélgetőtárs:  
Budai Gabriella 
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Erdélyi Kincsek 
20 esztendeje annak, hogy a Noé csa-

ládos kör levelet kapott a Ludas melletti 
Marosbogát lelkészétől, Molnár Károly-

tól. A meghívást elfogadva néhányan 
útra keltünk. Pálhegyi Ferenc, felesége 
és néhány testvér akkor az ottani kis 

gyülekezetben szolgált, Feri bácsi a ke-
resztyén házasságról, Isten terveiről tar-
tott előadást, s néhányan bizonyságot 

tettünk. E háromnapos látogatás alkal-
mával a parókia szomszédságában lévő 
Emmaus-házban volt a szállásunk. Ek-

kor ismerkedtünk meg Károllyal és fele-
ségével Eszterrel, aki a falu iskolájában 
tanított és két gyermekükkel. Az 

Emmaus házban a házaspár református 
gyermekotthont működtetett – vagyis 
nehéz sorsú, többszörösen hátrányos 

helyzetű családok magyar és cigány 
gyermekeiről gondoskodott.  

Indulásuk éveiben (2001-2002) meg-
határozó volt Csiha Kálmán püspök bá-

torítása, ami lehetővé tette tizenkét gye-
rek Emmaus otthonba való befogadását 
– felnevelését és önálló keresztyén életre 

elindítását Marosbogáton. Református 
nevelést, rendszeres 
étkezést, a tanulás-

ban segítséget és 
legfőképpen szerete-
tet adtak ezeknek a 

gyermekeknek. Láto-
gatásunk során meg-
tudtuk, hogy több 

külföldi támogatójuk 
teszi lehetővé a gyer-
mekotthon működé-

sét, de magyarországi 
gyülekezetek, kiemel-
ten a Budai Gyüleke-

zet is rendszeresen 
látogatja őket, ado-
mányokkal segíti ezt 

a közösséget. 

Nagyon megérintett minket a házas-
pár lendületes, akadályt nem ismerő  

munkája, imádságos lelkülete s a gye-
reksereg. Többen nagycsaládból kerültek 
ide, 2-3-4 testvér. Kicsit a mi neszmélyi 

házunkra emlékeztetett ez az otthon, 
azzal a különbséggel, hogy a parókiához 
tartozott néhány hektár föld is, ahol gaz-

dálkodtak – krumplit, kukoricát, zöldsé-
get termeltek, sőt a gyermekek saját bú-
zából sütött kenyeret fogyasztottak. Az 

otthonban 2-3 asszony is fizetett alkal-
mazottként dolgozott a konyhán. 

E látogatás után az Úr indított min-
ket arra, hogy alkalmanként adomány-

nyal (mosópor, tartós élelmiszer, könyv, 
játék) illetve anyagi támogatással segít-
sük őket. Azóta több alkalommal szemé-

lyesen is meglátogattuk őket – sőt a Bu-
dai Gyülekezet szervezésében többször 
kisebb létszámú gyerekcsapat látogatott 

Budapestre. Ezen alkalmakkor néhány 
gyermek elszállásolásában segítettünk, 
illetve Eszter és Károly voltak a vendége-

ink. 

Az otthon lakóiról, a gyermekek min-
dennapjairól és ennek a református in-

MISSZIÓS HÍREK 
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tézménynek az elmúlt húsz évéről Eszter 
nemrégiben a Maros Mezőségi Egyház-

megye Kéve című újság októberi számá-
ban írt beszámolót. Ebből idézek: 

„2012-ben az áldott emlékű dr. 
Bustya Dezső szolgatársunk meg az álta-

lunk nagyra értékelt dr. Gudor Botond 
esperes egykori teológiai évfolyamtárs 
áldása után az otthon oda nőtt, hogy 

szükségessé vált a városi lakhelyre vál-
tás, mivel a gyerekek iskoláztatása – 
tanulási szükségeiknek a bogáti iskola-

hálózat és faluviszonyok nem nyújtottak 
megfelelő fejlődési területet. Így találtak 
befogadásra gyerekeink a kolozsvári és 

marosvásárhelyi Alma Materekben. 

2013 őszétől Marosvásárhelyre ka-
pott befogadást az otthon négytucatnyi 
házanépe a Hídvég utca 94 szám alatti 

otthonba, ahonnan a gyerekek képessé-
geik szerinti személyre szabott iskolák-
ban folytathatták tanulmányaikat. Ak-

kor tizenhárman mentek speciális isko-
lákba, ahol sikerült megtanítani írni-
olvasni őket. Később szakmát tanultak 

és megélhetésre leltek itthon és külhon-
ban egyaránt. A közel húszéves magve-
tés kincskeresőkké és -találókká tette 

életünket-szolgálatunkat. 

A felnőtt gyerekeink javarésze szép 
családokra, szeretetközösségekre leltek, 
esküvőkre, keresztelőkre hívtak meg 

minket, örülvén már 
a kéttucatnyi unoká-
nak, akiket felelős-

séggel nevelnek. Nagy 
öröm számunkra az 
imameghallgatás ta-

pasztalata, amiért 
szintén hálásak va-
gyunk szerető Gond-

viselőnknek. „ 

Támogatást hálás 
szívvel fogadnak, 
vagy Marosvásárhe-

lyen járva személyes 
látogatásnak is örül-
nek az Emmaus-ház 

lakói. 

K.K. 

A Greizer család 
levele 

Szerda óta a falunkban van egy észak
-tannai vándorprédikátor, aki minden 

este tart imaórát, hogy közösen is imád-
kozzunk a múlt héten agyvérzést kapott 
falubeli nagymamáért. A nagyi beszélni 

csak nagyon nehezen tud és a jobb olda-
la lebénult, de jó látni, ahogyan odaadó-
an gondozzák, ápolják, és folyamatosan 

látogatják. (Nekünk úgy tűnik, hogy 
napról napra egyre többen jönnek, és 
csak a közös, nagy vacsora után mennek 

haza...) 

Eheti képünkön pedig az óvodából 
elballagott Noel és Málna láthatóak, 
ugyanis itt az ausztrál iskolaév szerint 

véget ért az iskolaév. Gyermekeink hiva-
talos papírt is kaptak arról, hogy sikere-
sen teljesítették az óvodai tanulmányai-

kat, és februárban első osztályba léphet-
nek. 

Hálásak vagyunk azért, hogy Isten 
eddig is megtartotta a nagyi életét, és Ő 

segítette át a gyermekeinket is a kezdeti 
nehézségeken (az egyik korábbi fotópén-
tek imakérésében azt írtuk, hogy jól beil-

leszkedjenek a teljesen más nyelvű és 
kultúrájú oviba). Kérjük, imádkozzatok 
értünk, hogy a karácsonyra készülés 

jegyében végig 
tudjuk olvasni a 
falubeli gyere-

kekkel (és fel-
nőttekkel) a 
Lukács evangé-

liumát. Ez azért 
lesz várhatóan 
nehéz, mert 

egyáltalán nin-
csenek hozzá-
szokva a netwar 

nyelven való 
olvasáshoz. 

Öleléssel: no-
vember 23-án  

a Greizer  
család 
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Tariska Zoltán 

Az Isten országa épül 
Ennek a sokak által nagyon 

várt könyvnek a kiadásával 
szeretnénk célba juttatni azt a 
mondanivalót, amit Isten a 
szerzőre bízott a gyakorlati 
teológia témakörében. Nem csak lelkészek-
nek és gyülekezet- vagy közösségvezetők-
nek szól, hanem Isten minden gyermekének, 
hiszen Isten minden gyermekét nem csak az 
Ő követésére, hanem munkára, szolgálatra is 
hívja az Ő országában. Kívánjuk, hogy min-
den olvasó sok áldást nyerjen ebből a könyv-
ből is, tudja az olvasottakat aprópénzre vál-
tani, a gyakorlatban is! Így épül Isten orszá-
ga bennünk és általunk. 

Peter Masters 

Az úrvacsora céljai 
A füzet bemutatja az úrva-

csora kilenc célját. Külön-
külön is fontos téma minde-
gyik. Együtt azonban gondola-
tok és imák gazdag tátrházát biztosítják az 
úrvacsorához. A szerző összeállított egy 
ajánlott vázlatot további elmélkedésre és 
imádkozásra, Pál apostolnak az 1Kor 11,23-
33-ban található szavaiból. Öt irányt javasol, 
amelyekbe a hívők lelkileg tekinthetnek, ha 
eleget szeretnének tenni az Úr rendelkezése-
inek.  A szerző, Peter Masters, 1970 óta lelki-
pásztora Spurgeon egykori szolgálati helyé-
nek, a Metropolitan Tabernacle gyülekezet-
nek London központjában. 

Joó Sándor 

Hiszek… 
Ezúttal Joó Sándor Apostoli 

Hitvallás alapján elmondott 
igehirdetés gyűjteményét ad-
tam ki újra. Az első kiadás 2002
-ben jelent meg. A keresztyén ember számá-
ra a cím is sokat mond, ami a Hitvallás első 

szava, vagyis: Hiszek.  

A borítót Joó Árpád ifjúkori rajza díszíti, 
egy fejfa, egy kereszt, egy fenyőfa, a háttér-
ben egy domb. 

A prédikációs kötet Cseri Kálmánnak Joó 
Sándor sírjánál Farkasréten elmondott meg-
emlékezése indítja. Ebben nagy szeretettel 
emlékezik elődjéről, aki maga is „jó pásztor” 
tudott lenni úgy, hogy ennyi idő után is még 
Isten iránti hálával emlékezhetünk rá.  

A tizenkét prédikáció úrvacsorás istentisz-
teleteken hangzott el 1959-60-ban. S még 
hatvan évvel elhangzásuk után is időszerű-
ek, a ma emberéhez szólók, szívet melenge-
tők, hisz az Ige örök: Jézus Krisztus tegnap, 
ma és örökké ugyanaz. A Hiszekegyről szó-
ló bizonyságtételek ma is tévedhetetlenül 
vezetnek minket az örökkévalóság felé.  

Ajtony Artúr ny.  
lelkipásztor 

Cseri Kálmán 

Kicsoda Jézus Krisztus? 
Kicsoda Jézus Krisztus? Meg-

váltónk isteni személyével kapcsolatban sok 
a tudatlanság, és sok hamis, téves elképzelés 
él sokaknak a fejében. Márpedig a láthatat-
lan Istent Jézus mutatta be nekünk, Ő hozta 
közel hozzánk, Ő élte elénk. 

Helyes istenismeretre csak az jut el, aki 
igazán megismeri Jézus Krisztust. Nekünk 
döntő fontosságú, hogy helyes istenismeret-
re jussunk, mert ez határozza meg a földi 
életünket és az örök életünket is. Hiszen „az 
az örök élet — mondta Jézus —, hogy megis-
merjenek téged, az egyedül igaz Istent, és 
akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17,3). 

Sipos Aba Álmos 

Találkozások a Szenttel 
A szentség fogalma napjainkra 

igen erős jelentésváltozáson esett 
át. 

Az irat- és hangmisszióból ajánljuk 
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Ennek egyik oka, hogy mind a világi, 
mind az egyházi gondolkozásban elvonat-
koztattuk, és elválasztottuk e fogalmat attól, 
Aki maga a Szent.  

Ez az igehirdetés-sorozat újra elénk állítja 
Istent, és megnyilvánulásaiból igyekszik 
feltárni, majd megértetni a hallgatóval, mit is 
jelent az Ő szentsége, az, hogy Ő a Szent. A 
hívő élet egyik legfontosabb eleme az igaz 
Isten-ismeret, hiszen ezáltal tárul fel 
előttünk, ki is fogadott bennünket kegyelmi 
szövetségébe, ki is Isten valójában.   

Velünk szemben támasztott követelését – 
„Legyetek szentek!” – teljesíteni, teremtési 
rendünk szerint élni, vele áldásos, szeretet-
közösségre lépni és abban boldogan megma-
radni másként nem tudunk, csak ha önkije-
lentése, a Szentírás alapján alkotunk képet 
Róla.  

Ajánljuk ezt a sorozatot azoknak, akik Őt 
még egyáltalán nem ismerik, de egyben 
azoknak is, akik szeretnék Őt még jobban 
megismerni. 

Bibliaolvasó kalauz 2020 
Olvassuk együtt a Bibliát nap-

ról-napra! A Kalauz segít abban, 
hogy mindannyian ugyanazokat 
az igéket olvassuk, így is erősítve 
a gyülekezet összetartozását. Jó, 
ha bibliaórákon is előkerülnek a 
közelmúltban olvasott igék – ha 
nem értünk valamit, akkor azért, 
hogy megkérdezzük – ha meg 
megértettünk belőle valami fon-
tosat, akkor azért, hogy megosz-
szuk a testvérekkel. Minden nap-

ra egy rövid 
magyarázat is 
olvasható a Kala-
uzban, és a füzet 
végén azokról a 
bibliai könyvek-
ről egy-egy rö-
vid bevezető, 
amelyek az év 

folyamán sorra fognak kerülni. Sok ismert, 
illetve több ritkán énekelt zsoltár és dicséret 
is előkerül, ha naponta kikeressük a napi ige 
alatt megjelenő számú éneket. (RE a ma is 
használt 1949-es énekeskönyvet jelöli, míg 
az MRÉ a gyülekezetünkben nem használt, 
1996-ban egyetemes kárpátmedencei hasz-
nálatra összeállított énekeskönyv számozá-
sa. A két énekeskönyv összehasonlító szá-
mozással letölthető:   

http://bit.ly/
REvsMRE 

Többféle nap-
tár is kapható 
az iratmisszi-
ónál 

Ajánljuk pl. a Biblia Szövetség családi nap-
tárát a család közös használatára, ahova 
feljegyezhetők azok az időpontok, esemé-
nyek, amelyek jó, ha a család minden tagjá-
nak szeme ügyében vannak.  

Egy sokgyermekes családanya életből elle-
sett képei teszik derűssé a naptár látványát. 
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Áldás, 
békesség! 

Köszönjük 

 hogy „Jézus Krisztus azért jött e 
világra, hogy megtartsa a bűnö-
söket”, 

 hogy reménységgel tekinthe-
tünk Krisztus visszajövetele elé, 

 mindazt, amit az év folyamán 
elvégezhettünk, 

 mindazt a lelki, testi gondosko-
dást, amit az év folyamán kap-
tunk, 

 mindazt, amit továbbadhattunk 
abból, amit kaptunk. 

Kérjük 

 Áldásodat és oltalmadat az idén 
kötött házasságokra, s az idén 
született gyermekekre, 

 vigasztalásodat azokra, akik 
hozzátartozóját ez évben hívtad 
haza, 

 vedd körül oltalmaddal az üldö-
zött keresztyéneket, és adj nekik 
bátorságot hitük megvallására, 

 hogy Lelked által vezess az új 
esztendőben is! 

Ünnepi alkalmak 
December 
15. v  8.00 Istentisztelet (gy.i., gy.m.) 

 10.00 Istentisztelet (gy.i., gy.m.) 

 17.00 Adventi zenés áhítat  

22. v  8.00 Istentisztelet (gy.m.) 

 10.00 Családi istentisztelet (gy.m.) 

  (Este nincs evangélizáció) 

24. k  16.00 Istentisztelet (gy.i./gy.m. nincs) 

25. sze 8.30 Istentisztelet (úrv., gy.i., gy.m.) 

 11.00 Istentisztelet (úrv., gy.i., gy.m.) 

 18.00 Istentisztelet (úrv.), (gy.i/m nincs) 

26. cs 10.00 Istentisztelet (úrv.), (gy.i/m nincs) 

29. v 8.00 Istentisztelet (gy.i., gy.m.) 

 10.00 Istentisztelet (gy.i., gy.m.) 

31. k 16.00 Istentisztelet (gy.i./gy.m. nincs) 

 18.00 Istentisztelet (gy.i./gy.m. nincs) 

 19.00-  Közös szilveszteri együttlét  

 23.30 Úrvacsorai közösség 

Január 

1. sze 10.00 Istentisztelet (gy.i./gy.m. nincs) 

 18.00 Istentisztelet (gy.i./gy.m. nincs) 

2. cs 18.00 Istentisztelet (gy.i./gy.m. nincs) 

13h-17p 18.00 Református imahét 

(úrv.): úrvacsora      (gy.m.): gyermekmegőrzés [<6év]     (gy.i.): gyermek-istentisztelet [6-12év] 

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 


