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Kiben bízol? – hangzott a gúnyos meg-
jegyzés az asszír sereg fővezérének a szájá-
ból, amikor sok más érvet felhozva próbálta 
lelki terrorral megfélemlíteni, megtörni Jeru-
zsálem védőit, a nép vezetőit a Kr.e. 701-ben 
történt asszír támadás idején. Valamennyire 
sikerült is neki, hiszen a főemberek ruháikat 
meghasogatva vitték a híreket a királynak. 
Ezékiás maga is így tett, gyászba öltözötten 
ment az Úr házába, és küldött a prófétához. 
Az Úr elé tárta ügyét, miközben az ellenség 
támadása, a veszély miatt fájdalom, és a 
gyász érzése tölti be.  

Ugye, milyen ismerős érzés ez? A kísértő 
gonosz taktikája a megfélemlítés, és ma is 
kérdezheti, kiben bízol? Valóban, bízhatunk 
Istenben egyáltalán? Mert...-és itt annyi érv 
elhangozhat, ami miatt szomorúság, akár 
még keserűség is úrrá lehet az Istenben bí-
zón, az Úr népén. 

Pedig nem kellene! Ami az ellenség szájá-
ból gúnyos megjegyzés, az a bibliai történet-
ben számunkra már az Úr kijelentése. Ennyi-
re úr az Úr még a Kísértő fölött is. Egyrészt 
leleplezi csalárd taktikáját. Nincs új a nap 
alatt a gonosz támadásai kapcsán sem. Pál is 
ezért írhatta: 2 Kor 2, 11: „Mert jól ismerjük az 
ő szándékait.”. Másrészt csak a szája lehetett 
nagy, bántani nem bánthatta Isten népét. 
Ezékiásék a várfal védelmében lehettek. 
Jeruzsálem kőfala pedig bevehetetlen volt! 
Ráadásul  az Úr városaként maga Isten vé-
delmezte! 

Nem véletlen, hogy a Bibliában az Úr né-
pét, az Egyházat sokszor városként mutatja 
be jelképesen a Kijelentés. Elég csak a Jelené-
sek könyvére gondolnunk (21,10; 22,14). 
Isten övéivel való közösségét, oltalmazó 
személyét akarja így kifejezni. Az örökkéva-

lóságban már támadás 
sem érheti őket, hiszen az 
ellenség már a kárhozat 
ítéletében lesz, a földi 
életünk során pedig töké-
letes védelemben va-
gyunk. Az Úr Jézus 

Krisztus elvégezett váltságműve miatt az 
ellenség legyőzetett. Kísértéseivel szemben 
pedig az Úr oltalmában lehetünk. 

Micsoda biztonság! Pedig még csupán a 
város kőfala védelméről beszéltünk. A törté-
netben a java csak ezután jön: Isten kijelenté-
se, majd a végén szabadító tette az asszír 
sereg elveszítésével. Mindezt összefoglalja 
az Ézs 37,35. verse, ahol az Ószövetségben is 
előre mutat Jézus Krisztusra a messiási ígé-
rettel: „És megoltalmazom e várost, hogy meg-
tartsam azt én magamért, és szolgámért Dávi-
dért!”.  

Micsoda bizodalom! Nekünk is, az Úr 
újszövetségi népeként. Ha támadás ér, akár 
kőkemény kísértés is, sőt talán még el is 
bukunk benne, szégyenteljes az elesés, de 
van kiben bíznunk. Van kitől bűnbocsánatot 
kapnunk, szabadítást, megtartatást remél-
nünk. 

Micsoda boldogság! Nem kell félnünk, és 
szomorú lélekkel az Úr elé járulnunk. Éppen 
ellenkezőleg, bátor szívvel, boldog bizo-
nyossággal mehetünk. Akkor is, ha várni 
kell szabadítására, hiszen: „Jó az Úr azoknak, 
akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó vár-
ni és megadással lenni az Úr szabadításá-
ig.” (JSir 3,25-26). 

Kiben bízol? – szól az Úr kijelentése, kér-
désként, tehát számunkra is. De ez bátorítás 
akar lenni, különösen a Kísértő támadásai 
idején. Az Úr személyének, szabadító művé-
nek a valóságát átélő hívő ember biztonságát 
megerősítő buzdítás. Az Úrral való közös-
ségben egész életünket meghatározó bol-
dogság. 

Földvári Tibor 

Kiben bízol? 
Ézsaiás 36-37. részek  
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Idén másodízben rendezi a világ római katoli-
kus közössége hazánkban az Eucharisztikus 
Kongresszusát. Első ízben 1938-ban volt az ese-
mény színhelye Budapest. Érthető módon egy 
ilyen nagyszabású rendezvény megmozgatta 
akkor is – és napjainkban is – a sajtó és a közvéle-
mény érdeklődését. Természetes igény mutatko-
zott arra, hogy magyar református közösségünk 
is megnyilatkozzon a kongresszus kapcsán. Erre 
a leghivatottabb személy – a köztiszteletben álló 
teológus tudós - Dr. Sebestyén Jenő, a Budapesti 
Református Teológiai Akadémia egykori igazga-
tója vállalkozott. Megállapításai változatlanul 
helytállóak, ezért ebben, és a következő lapszáma-
inkban az ő tanulmányából fogunk szemelvénye-
ket közölni.*  

Az úrvacsora és az eucharisztia kap-

csolata az apostoli korban  

Az eucharisztia görög szó, és magyarul 
hálaadást jelent (pl. Fil 4,6, 1Kor 14,16). Azt a 
hálaadást is, amellyel a hívő az úrvacsorát 
veszi. Az 1Kor 11,24-ben is ezt a kifejezést 
(eucharisztézasz) használja Pál apostol, ami-
kor az úrvacsorával kapcsolatban az Úr Jé-
zusról azt mondja „és hálákat adván megtörte 
és ezt mondotta…” (lásd Mt 26,27 is). A hálá-
kat adván (eucharisztézasz) szó tehát nem 
azt jelenti, hogy Krisztus a kenyérre és borra 
Istentől áldást kér, hanem azt, hogy Istent 
áldja, azaz dicsőíti és hálákat ad az Úrnak 

azokért az ajándékokért, amelyeket Ő aján-
dékozott. A kenyér és bor alkatrészei tehát 
egy eucharisztia, azaz dicsőítő és hálaadó 
imádság által sákramentummá avattattak.  
…Az első időkben ugyanis az úrvacsorát a 
szeretetvendégségekkel kapcsolatban szol-
gáltatták ki. E célra a jobb módúak különbö-
ző élelmiszereket, kenyeret és bort, olajat és 
lisztet hordtak össze és ezeket az adományo-
kat áldozati ajándékoknak, áldozatoknak 
nevezték, amelyeket azután a püspök eucha-
risztiával, azaz hálaadó imádsággal szentelt 
fel. Ez után a hálaadó imádság után, amelyet 
az ilyen adományok fölött elmondottak, 
nyerte azután az úrvacsora is az eucharisztia 
nevet.  Mindebben addig nem volt semmi, 
amíg az úrvacsora valóságos vacsora volt és 
ezekért a szeretetvendégségi adományokért 
a hálaadó imádság a gyülekezet nevében 
történt. Mert az ilyen „áldozatok” tartalma 
akkor még nem a Krisztus teste és vére volt, 
hanem a gyülekezet által összehordott aján-
dékok, úgy hogy ezeknél az adományoknál 
csak hálaáldozatra s egyáltalában nem en-
gesztelő áldozatra lehetett gondolni. De ve-
szedelmessé vált a helyzet akkor, amikor 
magát az úrvacsorát kezdték áldozati jelle-
gűnek tekinteni, amelyet nem a gyülekezet 
ajánl fel, hanem a püspök visz az oltárra, és 
a kenyér és bor hálaadással való megszente-
lésében áll. 

*A teljes dolgozat olvasható/letölthető honlapunkon a nyitólapról, vagy http://bit.ly/eucharisztia címen 

http://bit.ly/eucharisztia
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be. A háború után ment teológiára, 
Csurgón lett lelkész. Katonai kép-
zettsége folytán átlátta 1956-ban 
Csurgón a veszélyt, amikor a fel-
vonulók és a kivezényelt géppisz-
tolyos határőrök szembetalálkoz-
tak: megtörténhet, hogy egy pánik-
ba esett tiszt tűzparancsot ad (mint 
Mosonmagyaróváron). Ervin rövid 
beszéde után civilek és katonák 
összeölelkeztek. Ismerjük Urunk 
ígéretét, hogy a Pártfogó 
(Parakletosz) a szánkba adja a 
megfelelő szavakat, amikor kell; 
hitem szerint, Csurgón akkor meg-
valósult. Folytatásként Ervin az 
ígérettel együtt említett börtönt is 
megkapta 1957-ben. Utána nem 
maradhatott lelkész, lett teológus. 

Ervin magatartását három tulaj-
donság jellemezte: (1) hypomené, 
amit ő az „alulmaradás képességé-
nek” fordított; (2) helytállás 
„militáns tisztességgel” a remény-

Vályi Nagy Ervinről (akit a továbbiakban Ervinként 
említek) és az 1966-1970 közötti időszakról szubjektív 
élményeim alapján emlékezem meg. Ervin életéről és 
munkásságáról minden fontosat megtudhat az Olva-
só a vele készített 38 oldalas interjúból (Minden idők 
peremén, 1993). Jelen írás terjedelme arra elég, hogy 
felvillantsak néhány összefüggést, és továbbadjak 
néhány emléket. Kiindulásként vegyük Erdős Kristóf 
„Rézangyal” című írásának egy félmondatát: ... kis 
ifjúságinak volt a vezetője többek között Körmendi 
Alpár és Matolcsy Erzsébet. Mellettük nem állt teoló-
gus, de sok tekintetben Vályi Nagy Ervin teológiai 
professzort tekintették lelki vezetőjüknek... 

Az idei Húsvétkor éppen ötven éve, hogy Matolcsy 
Erzsébet és Baki István meghalt közlekedési baleset-
ben, ezért a fenti félmondatról egyedül tudok tanús-
kodni. Körmendi Alpár, ma a kórlapom fejléce szerint 
idős férfibeteg, valamikor geofizikus. 1959-1971 kö-
zött jártam rendszeresen a Pasaréti Ifibe (előtte és 
utána vidéki), de a tagságomat élethosszig tartónak 
gondolom. Apánk református lelkész volt egy dunán-
túli községben. Ő fiatalsága hat és fél évét „doni ta-
nulmányúton” töltötte. Volt tüzér, tábori lelkész, ha-
difogoly; tapasztalatai egész életét, felfogását megha-
tározták. 

Sándor Bácsi rendszeresen meghívott prédikálni a 
gyülekezet területén élő teológusokat (pl. Sarkadi 
Nagy Pál professzort). Ervin 1966-ban költözött Buda-
pestre (a Hankóczy utcába), mint teológiai kutató 
munkatárs. Úgy ismerhettük meg, hogy prédikált az 
egyik vasárnap Pasaréten. Nagyon eltért attól, amit 
megszoktunk. Otthon kiderült, hogy apám ismeri őt, 
a 20. század európai teológusai közt kiemelkedő te-
hetségnek tartja. Vázlatos képet kaptam Ervinről, 
mielőtt összeismerkedtünk. 

1944 novemberében, 20 évesen avatták lovassági 
tisztnek. Volt esélye, hogy gyorsan legyen hősi halott, 
a lovasság szovjet tankokkal, repülőkkel került szem-

Vályi Nagy Ervin 
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Ratzinger, akit később XVI. Bene-
dek pápaként ismert meg a világ. 
Ervin a meghívásnak már nem 
tudott eleget tenni. Nem a politika, 
hanem (nagyrészt a politikának 
köszönhető) szív- és érrendszeri 
betegségei miatt. 

Joó Sándor bácsi halála után a 
pasaréti presbitérium először Er-
vint hívta meg lelkésznek. Saját 
fülemmel hallottam az Állami Egy-
házügyi Hivatalban: „nekik min-
degy, hogy a reformátusok pasaré-
ti alapszervében ki lesz az első 
titkár”, de a református egyházve-
zetés nem volt ennyire megenge-
dő: az esperesen keresztül a tervet 
meghiúsították, és céljaik érdeké-
ben bőven éltek mocskos eszkö-
zökkel. Talán majd Erdős Kristóf 
vagy más fiatal történész feltárja a 
részleteket. Valójában Ervinnek, a 
budapesti éveiben, mindig volt 
egy „láthatatlan gyülekezete”, 
amely nem volt sehol sem beje-
gyezve, de nem volt alávetve sem 
esperesnek, sem püspöknek. 

Körmendy Alpár 

telenségben is; (3) a dialógus vagy párbeszéd. Mikor 
15 évesen el kellett mennem otthonról, katonalelkész 
apám az első kettőt adta követendő útmutatásnak, 
könnyű volt ráhangolódnom Ervin gondolkodására. 
Neki a dialógus életforma volt, amit 1963-ban írt disz-
szertációjának a címe jelez: Kirche als Dialog (Az Egy-
ház, mint Párbeszéd). Párbeszédre törekvése kizárta, 
hogy lelki vezetőnk lehessen, ő együtt kóborolni sze-
retett, nem vezetni. Bár 1968-ban még távol volt attól, 
hogy teológiai professzor legyen, a viszonyunk a dok-
torandusz és a témavezetője közötti kapcsolathoz 
hasonlítható. Ő folyamatosan tanult (mint „jó pap-
hoz” illik), a témáiból megosztott velünk ezt-azt. Mi 
folyamatosan olvastunk, és kérdeztünk ezt-azt. Téma 
bőven volt, 1968 táján a világpolitikai üst fortyogott, a 
teológiai és ideológiai tér örvénylett; utalok a II. Vati-
káni Zsinatra, a jezsuita őslénytani kutató Pierre 
Teilhard de Chardin-re [akiről Ervin mint theo-
logosz=Istenről beszélő, és magam mint geo-
füzikosz=földi természettel foglalkozó, nagyon eltérő-
en gondolkodtunk], továbbá a kommunista Roger 
Garaudy-ra. A korszak kulcsszava szintén a Dialógus 
vagy Párbeszéd, aminek Ervin mestere volt. 

1956 és 1984 között végigjárta a Kádár-kor kultúr-
politikai kategóriáit: volt tiltott, lett megtűrt, végül 
rövid ideig támogatott. Az első kettőben csak németül 
publikálhatott, ezért munkásságát a német teológiá-
hoz sorolják. Meghívta tanítani Regensburgba Josef 

Népmozgalmi adatok 2019-ből 
Megkereszteltünk:Megkereszteltünk:  

3 nőt 

28 fiút és 15 leányt 

Összesen 46 személyt. 

 

Konfirmációs fogadalmat tett: Konfirmációs fogadalmat tett:   

8 férfi és 8 nő 

12 fiú  és 12 leány 

Összesen 40 személy. 

  

Házasságot kötött:Házasságot kötött:  

16 pár 

 

Eltemettünk:Eltemettünk:  

22 férfit és 36 nőt 

Összesen 58 személyt 

 

Választói névjegyzékbe Választói névjegyzékbe   

bejegyzettek száma: bejegyzettek száma:   

1303 fő, idén belépett: 69 fő 
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Missziói munkaterv 
A gyülekezet presbitériuma a január 25-én tartott presbiteri gyűlésén elfogadta a Missziói munka-

tervet. Ennek bevezető gondolatait alább idézzük. A teljes munkaterv elolvasható honlapunkon 
(refpasaret.hu) az Egyéb anyagok rovatban.  

A 2020. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 2Móz 33,15 alapján: „Ha a te orcád 
nem jár velünk, ne vígy ki minket innen.” üzenete fényében szeretnénk szolgálni misszióba 
küldő Urunknak. A római katolikusok számára hazánkban szervezett eucharisztikus világ-
kongresszus üzenete miatt nagyon fontosnak tartjuk, hogy az úrvacsorával kapcsolatos 
biblikus tanítást minden gyülekezeti tagunk megismerhesse. Igehirdetésekben, bibliaórá-
kon, személyes beszélgetésekben így akarjuk bátorítani őket az úrvacsorai közösség átélé-
sére, és segíteni, hogy tisztában legyenek a római katolikus tanítás veszélyeivel. 

A missziói munka összefogásában, végzésében a lelkipásztorok munkáját segítik a kü-
lönböző bizottságokban, vagy gyülekezeti csoportokban is szolgáló presbiterek, valamint a 
különböző szolgálati ágakban munkálkodó munkatársak. A Missziói Bizottságban ezek 
vezető tagjai jönnek össze évi 5 alkalommal, az ifivezetők 6-8 hetente találkoznak. A misz-
sziót érintő lelki és gyakorlati kérdések megbeszélése ezeken az alkalmakon és a presbiteri 
gyűléseken történik. 

A különböző szolgálati ágakban munkálkodó munkatársak képzését, felkészítését to-
vábbra is fontosnak érezzük. Tervezünk hétvégi kurzusokat, ahol lelki elcsendesedés, szol-
gálók közösségének építése valósulhat meg. A hazánkban szervezett eucharisztikus világ-
kongresszus miatt fontosnak tartjuk, hogy az úrvacsorával kapcsolatos biblikus tanításban 
a szolgálók is elmélyedhessenek, hogy így ők is bölcsen segíthessék a tagok tisztánlátását, 
buzdíthassanak az úrvacsorával való élésre az istentiszteleteken. 

Családi hírek 

2019. november 25. és 2020. 
február 6. (lapzárta) között a 
következőkről számolhatunk 
be: 

 

 

Megkereszteltük 

Luczay Martin Barnabás 

Luczay Benedek 

Seres Bende Máté 

Valkó Borisz Albert 

Füzi Bertold Kálmán 

Dolmány Vince  

gyermekeket. 

Imádkozzunk  értük! 

Házasságkötés ebben az idő-
szakban  nem volt 

 

 

Eltemettük 

Kulcsár Károly András 

Varsányi Lászlóné 

Molnár Attila Jánosné 

Vágási László 

Molnár Jánosné 

Muzellák Lászlóné 

Ambrus József 

Dr Varga Gáborné 

Mucsay Andrásné 

Szántói László 

Csepregi Mátyás 

Dr Nemes Attila 

Réhling Lajosné    

testvéreinket. 

Imádkozzunk  a gyászolókért! 
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Hmmm, miért is a vége ez az évnek, amikor az 
elejének kellene lennie?! Hiszen ekkor jött közénk 
az Úr Jézus Krisztus. Ehhez igazodik egész idő-
számításunk. Ez a Szentháromság Isten legna-
gyobb ajándéka! 

No, de annak ellenére, hogy decembert az év 
utolsó hónapjának nevezzük, mindig sok ese-
ményt kínál gyülekezetünkben. A teljesség igé-
nye nélkül idézzünk fel néhányat! Van, amiről itt 
csak említést teszünk, mert hírlevelünk más he-
lyén részletesebben is írunk róla. 

Advent harmadik vasárnapján délután 
került sor erre az ünnepi rendezvényre a 
zsúfolásig megtelt templomban. A szószék 
előtti teret a Palló Imre Énekkar foglalta el, 
előttük pedig az alkalmi zenekar tagjai szol-
gáltak: Draskóczy Eszter és Farkas Erzsébet 
hegedűn, Lisztes Berta csellón, Fasang Zol-
tánné Éva nagybőgőn, Tasi Csaba orgonán. 
Az ének,- és zenekart Cseri Zsófia karnagy 
vezényelte.  

Műsoron J.S. Bach: Nun komm der Heiden 

Heiland – W. Carl Briegel: Örüljetek az Úr-
ban mindenkor – D. Buxtehude: Áldjuk 
zengve Jézusunkat – és J. Pachelbel: 
Magnificat hangzott el.  

Az ének és zeneszámok között Horváth 
Géza lelkipásztorunk hirdette Isten igéjét a 
filippi börtönőr történetének felidézésével 
(ApCsel 16,27-34). Az egész alkalom köz-
ponti üzenetének a keretében – hogy 
„Örüljetek az Úrban mindenkor” (Fil 4,4) – 
beszélt arról, hogy mitől (kitől) lesz örömteli 
a karácsonyunk.  

A zenés áhítat teljes hangfelvétele megta-
lálható honlapunkon (refpasaret.hu) az 
Egyéb anyagok/Zenés áhítatok közt, és emlí-
tést teszünk róla a Palló-hírekben is. Színes 
képünk a belső-első borítón látható (2. oldal) 

Legidősebbek szeretetvendégsége 

Legidősebb testvéreinket fogadtuk adventi 
időben szeretetvendégségen. Köszönjük 
mindazoknak, akik részt vettek testvéreink 
szállításában, akik a műsorral szolgáltak, 
akik az étel-ital felszolgálásában segítettek, 
és természetesen az ünnepi igehirdetést meg 
az úrvacsorai közösséget. Örülünk, hogy 

Év végi körképÉv végi körkép  



Áldás, békesség! 9 2020. február GYÜLEKEZETI HÍREK 

idős testvéreinkkel együtt ünnepelhettünk! 

Koncz Enikő diakónusunk így emlékezik meg 
az eseményről: 

  2019. november 30-án azokat a gyüleke-
zeti idős testvéreket hívtuk adventi szeretet-
vendégségre, akik már önállóan nem tudnak 
eljönni közénk. Horváth Géza nagytiszteletű 
úr szolgált Igével, beszélt az örömről, hogy 
bizony idős korban több a baj, betegség, 
aminek természetesen nem örülünk, de a 
Krisztusban való öröm mindig megmarad! 
Majd közös imádság, éneklés után az idő-
sekkel, és a szeretetvendégségen szolgáló 
testvérekkel úrvacsorában voltunk egyek. A 
Szerdai kör készült énekléssel, de az éppen 
kántálni induló énekkar tagjai is besegí-
tettek. Gyönyörűen zengett az ének, harmó-
nium kísérettel. A zenei résznek nemcsak a 
dallama, a tartalma is csodálatosan egységes 
volt, mert az idős testvérek az istentisztelet 
után bűnbánati éneket 
szerettek volna énekelni, 
de a dicsőítő ének sem 
maradt el. A tea, süte-
mény mellett jó volt be-
szélgetni, feleleveníteni a 
múltat, lelkipásztorunk is 
mindenki mellé odaült 
beszélgetni. Nekem a ka-
rácsonyra készülődés lelki 
tartalma mellett sokat 
jelentett ahogy végignéz-
tem a kedves, idős arco-

kon, hogy eszembe jutott, milyen hűséges 
imádkozó testvérek. Mi sokszor sietve, kap-
kodva dolgozunk, szolgálunk, otthon gyere-
ket nevelünk, főzünk, mosunk, takarítunk, 
és nem is sejtjük, hogy a hűségesen imádko-
zó testvéreink az egész gyülekezetért szívből 
imádkoznak. Ez az ő szolgálatuk. A lelki-
pásztorokért, hogy Isten gazdagon áldja meg 
őket Igével, amit továbbadhatnak, a gyüle-
kezetért, hogy befogadjuk az üzenetet és 
kapjunk erőt, és azért is, hogy gyarapodjon a 
gyülekezetünk megtérőkkel. Milyen nagy 
kincs az egység, hogy gyerekek, felnőttek 
együtt dicsőíthetjük Istent, és hogy a drága, 
idős testvéreink imaszolgálatán keresztül 
Isten nekünk ad szárnyakat! 

„Ó mily szép és mily gyönyörűséges, ha a 
testvérek egyetértésben élnek!...Csak oda küld az 
Úr áldást és életet mindenkor.” (Zsolt. 133:2-3) 

Koncz Enikő 
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Összifi 
Most itt, az év végi kör-

képben, csak a szeretet-
vendégségre terített asz-
tallal illusztráljuk az ad-
venti közös ifjúsági alkalma, hátrébb, az 
ifjúsági rovatban részletes beszámolót is 
olvashatunk.  

Kántálás, 
karácsonyi 
látogatások 

Idős, beteg, illet-
ve az adventi időt 
kórházban töltő 
testvéreinket láto-
gatták meg ifjak, illetve a Palló Imre énekkar 
tagjai. Szolgálatukról az ifjúsági rovatban, 
illetve a Palló-hírek közt olvashatunk. 

Gyülekezeti szilveszter 
Vannak, akik gyülekezeti körben szeret-

nék tölteni az év utolsó óráit. Ezért az esti 
istentisztelettől az éjféli úrvacsorai közössé-
gig beszélgetéssel, játékos bibliaismereti 
kérdésekkel, közös étkezéssel, filmvetítéssel 
készültünk az elmúlt szilveszterre is.  

Évről évre egy bibliai témát választunk 
együttlétünk középpontjának. Legutóbbi 

alkalommal kövek a Bibliában mozgatta meg 
a résztvevők fantáziáját. Együtt kerestük 
azokat a bibliai helyeket, ahol bármilyen 
összefüggésben kövekről van szó. Így került 
elő a sarokkő, Dávid parittyaköve, a papi 
ruha ékkövei, Nabukadneccár szobrát kéz 
érintése nélkül ledöntő kő, a fehér kövecske,
… és kedves olvasó, folytasd a sort! Még sok 
mindent fel lehetne sorolni. 

Kiséry Istvánnak, gyülekezetünk gondno-
kának a vezetésével történelmi dokumentu-
mok és ásatási leletek alapján indultunk 
vetített képek segítségével az elveszett 10 
törzs megkeresésére. Viczián Miklós pedig 
rövid filmmel adott ízelítőt a Havaii Nagy-
sziget lávamezőin tett látogatásáról.  

Ez év végén is szívesen látunk mindenkit 
az év utolsó óráira, gyülekezeti környezetbe! 

Viczián Miklós  

Úrvacsorai közösség 
Hagyományosan az év fordulóján, szil-

veszterkor, amikor a világ petárdázással, 
hangos trombitaszóval várja az újévet, akkor 
a pasaréti református templomban úrvacso-
rai közösségre gyűlnek össze a hívek. Kint 
durrogó petárdák, bent az Apostoli hitval-
lást hangos szóval megvalló, majd …hiszem 
és vallom, ígérem és fogadom… az Úrnak 
halálát hirdessétek, a míg eljövend… s az Úr 
asztalához járuló fiatalok, középkorúak, 
idősebbek. 

A kép illusztráció 2016-ból  
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A szilveszter éjféli úrvacsorai közösségnek 
hagyománya van gyülekezetünkben. 

Egy korabeli anekdota szerint a diktatúra 
éveiben egy lelkipásztor elment espereséhez, 
és engedélyt kért az éjféli úrvacsora megtar-
tására. Az esperes határozott szavakkal el-
utasította. Erre a lelkipásztor – kérésének 
alátámasztására – arra hivatkozott, hogy 
hiszen Joó Sándornál is van szilveszterkor 
úrvacsora! 

Igen, de ő nem kérdezte! – válaszolta az 
esperes. 

VM 

MiszBiz 
A gyülekezeti csoportok és szolgálati ágak 

vezetői kéthavonta megbeszélésre jönnek 
össze. Ők alkotják a Missziói Bizottságot. 
Ezeket a tanácskozásokat a köznyelv 
MiszBiz-re rövidítette.  Egy ilyen miszbizre 
került sor január 11-én. Az alkalmat áhítattal 
kezdtük. Czakó Zoltán a Kol 2,6-7 alapján 
szólt hozzánk, olyanokhoz, akik már elfo-
gadták Krisztust. Nekünk jelölte ki az 
előttünk álló évre az irányt. Mit tegyünk? 
Gyökerezzünk meg Krisztusban, hogy 
„felszívjuk” a táplálékot. Aztán erősödjünk 
hit által, úgy, hogy használjuk is, amit tanul-
tunk, s e közben és ez után hálaadásunk 
legyen bőséges!   

Az áhítatot imaközösség követte, majd 
kávé, tea és pogácsa fogyasztása közben 
kötetlen beszélgetésben programokról, köl-
csönös szolgálatokról köttetnek megállapo-
dások, információt cserélünk aktuális kérdé-
sekről. Ez a kávészünet a fórum, ahol a szol-
gálati ágak vezetői egymással találkozhat-

nak, gondolatokat cserélhetnek.   

A miszbizeken eligazítást, tanítást is kap-
nak a szolgálók a gyülekezetünket is érintő 
egy-egy társadalmi, közegyházi kérdésről. 
Most az eucharisztia* biblikus értelmezésé-
ről tanított Szepesy László – tekintettel az 
idén esedékes nagy római katolikus rendez-
vényre.  

Másik ilyen, minden csoport figyelmét 
felhívó ismertetést Viczián Miklós tartotta, 
aki bemutatta a Presbiteri Szövetség gondo-
zásában megjelent Siklós József: Az újszülött 
természetrajza című könyvet**. Az önköltsé-
gi áron terjesztett kiadvánnyal azt a célt sze-
retnék elérni, hogy – lehetőleg – mindenki 
vegye meg, és a gyülekezeti csoportok 
együttesen beszéljék meg bibliaórákon a 15 
fejezetben összefoglalt hívő életutat: a meg-
szólító igétől a szolgáló életig. 

Az alkalom végén az előttünk álló időszak 
jeles dátumait jegyezhettük be naptárunkba 
– köztük a február 15-én esedékes házaspári 
csendesnapot, az április 19-i konfirmációt, és 
a május 24-i Cantate vasárnapot. Ezeket az 
eseményeket, s a többi hasonlót a szokásos 
módokon is hirdetni fogjuk.  

Református imahét  
A korábbi évek gyakorlatától eltérően idén 

nem január első teljes hetében tartottuk az 
imahetet, hanem egy héttel később. Várható-
an a következő években is maradunk ennél 
az időszaknál, mert az év végi sok gyüleke-
zeti alkalom után előnyösebb egy kis szüne-
tet tartani.  

Az idei imahét tematikáját az áldozat kér-
désköre határozta meg. Az ad hangsúlyt 
ennek a témának, hogy a római katolikus 
világ idén Magyarországon tartja kétéven-
kénti Eucharisztikus* konferenciáját. Mivel a 
világi sajtó is sokat foglalkozik evvel a ren-
dezvénnyel, így az áldozat-áldozás biblikus 
felfogásáról szükséges gyülekezetek ismere-
teinek feleleveníteni.  Az igehirdetések meg-

*Az Aktuális rovatunkban a 4. oldalon az eseményről és az eucharisztia értelmezésével foglalkozunk 
**A könyvről bővebben szólunk az Iratmisszió rovatban 
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hallgathatók, letölthetők a gyülekezet hon-
lapjáról (refpasaret.hu) a Prédikációk rovat-
ból: 

 Hétfő: Hétfő: A mindenre elégséges áldozat - Jn 
19,30 – Pocsaji Miklós,  

 Kedd: Kedd: A megpecsételt áldozat - Csel 17,30-
31 – Horváth Géza 

 Szerda: Szerda: Az örökérvényű áldozat - Zsid 
10,14 – Zila Péter 

 Csütörtök: Csütörtök: A bűnre emlékeztető áldozatok 
- Zsid 10,1-4.11 – Kovács-Hajdu Albert 

 Péntek: Péntek: A hívők áldozata hálaáldozat - 
Zsolt 50,14 – Szepesy László  

Presbiteri csendesnap  
Az igei alkalmak reggel Czakó Zoltán Nt. 

Úr szolgálatával kezdődtek, aki az 1 Pt 2; 13-
14 alapján tartott áhítatot. Ezt imaközösség 
követte, majd két előadást hallgattunk meg.  

Szepesi László Nt. Úr „Az eucharistia re-
formátus szemmel - miért és hogyan úrva-
csorázzunk” címmel tartott előadást, tekin-
tettel az idei Eucharisztikus Világkongresz-
szusra. Erről bővebben az aktuális rovatban 
és a honlapunkon is olvashatunk. Ezt köve-
tően Horváth Géza Nt. Úr „Irányvonalak 
egyházunk és gyülekezetünk életében” cím-
mel tartott előadást. A két előadást közös 
megbeszélés követte.  

A terített asztalnál elfogyasztott háromfo-
gásos ebéd további alkalmat kínált a beszél-
getésre. Úgy hírlett, hogy a végtelen számú 
apró töltött káposzta a lelkipásztor asszony – 
Gyöngyi – alkotása volt. Kifogott rajtunk a 
mennyiség. 

Délután presbiteri gyűléssel foly-
tattuk a napot. Első napirendi pont-
ként együtt felvonultunk a karzatra, 
az orgonához, ahol Tasi Csaba orgo-
naművész, kántorunk beszámolt az 
orgona válságos állapotáról. A hang-
szer működése nem megfelelő: több 
sípja nem szól, a belső alkatrészek 
elavultak vagy hibásak és nem javít-

hatók. A korábbi átmeneti javítások ellenére 
egyre rosszabb állapotban van, s nem képes 
méltó módon ellátni a gyülekezet zenei szol-
gálatát. A 25 regiszterből gyakorlatilag 10 
használható. Ezért a presbitérium hangsúlyt 
szeretne fektetni ennek a közös problémá-
nak a hosszú távú orvoslására és szakértők 
bevonásával elkezdi a megoldási lehetősé-
gek vizsgálatát (kép az első belső borítón) 

A továbbiakban az év eleji feladatokat 
tárgyalta a presbitérium, nevezetesen a 2020. 
évi zárszámadást, és a 2020. évi költségve-
tést. A Számvizsgáló Bizottság mindkettőt 
megvizsgálta, és előterjesztésre javasolta. A 
presbitérium ezeket egyhangúlag elfogadta, 
és elrendelte az egyházmegye felé történő 
továbbítását. 

Megtárgyaltuk a 2020. évi Missziói mun-
katervet is. Erről aktuális rovatunkban szá-
molunk be. A presbitérium a Missziói mun-
katervet – amelynek teljes szövegét a honla-
punkon az Egyéb anyagok rovatban tekint-
hetjük meg – elfogadta.  

A presbitérium elfogadta a Választói név-
jegyzéket. A 2019. december 31-i adatok 
szerint a gyülekezet hivatalos létszáma 1303 
fő. Az előző évi 1292 főhöz képest 11 fővel 
gyarapodtunk. Kérjük, hogy aki hivatalosan 
is a gyülekezethez szeretne tartozni, az a 
lelkészi hivatalban jelentkezzen. A 18. élet-
évét betöltött, konfirmált, a gyülekezetbe 
járó és más gyülekezetben nem regisztrált, 
az egyházfenntartói járulékot fizető testvé-
rek jelentkezését várjuk. 

A népmozgalmi adatokat részletesen az Aktuá-
lis rovatban (6. oldal) ismertettük. 

A csoportkép nagyobb, színes változata az első belső borítón! 
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Decemberi öröm a 
kórusban 

December, advent, 
öröm. Ezek a szavak és 
tartalmuk összeolvad-
tak a kórus életében az 
év utolsó hónapjában. 

Advent azt jelenti: eljövetel. Krisztus má-
sodik eljövetelét várjuk és az első eljövetelét 
ünnepeljük, ennek örülünk. Az első eljövete-
lekor az Angyal azt mondta a pásztoroknak: 
„hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép 
öröme lesz. Üdvözítő születet ma nektek…” (Lk 
2,10-11) 

Ez az öröm maga Jézus Krisztus. 

Ez az öröm járta át Mária szívét, erről az 
örömről beszél Pál a Filippi levélben, és ez 
az öröm töltött be minket is egyre jobban, 
ahogy elmélyültünk a feszített próbákon a 
kórusművek megismerésében és elsajátításá-
ban. 

Rövid próbakezdő Bibliatanulmányozása-
inkban Mózes, Mirjám és Mária hálaéneké-
vel foglalkoztunk. Ezekben mind ott volt az 
öröm, mégpedig az Úr közelségének öröme. 
Aki lehajolt, felemelte és megmentette a nyo-
morúságban nehéz helyzetben lévőket. 

Ez csendült vissza az adventi zenés áhítat 
kórusműveiben is, és számomra is ez vált 
fontossá. „örüljetek az Úrban mindenkor… az 
Úr közel.” (Fil 4, 4-5) Kép az első-belső borítón! 

A próbákon maradt még helye a vidám-
ságnak is. Még a Mikulás is megérkezett 
hozzánk, természetesen csokit, és rengeteg 
szaloncukrot hozva. 

A kórus egyik fontos szolgálata, különö-
sen advent idején a kántálás, amikor idős 
otthonokba látogatunk el, hogy énekelve 
zenét, vidámságot, meglepetést és örömet, 
legfőképpen Isten közelségének és jó híré-
nek örömét vigyük az ott lakó idős emberek-
nek. Megható, amikor egy gyülekezetként 
együtt énekelhetjük velük, hogy „dicsőség 
Istennek és békesség az embernek.” 

Isten még azzal is megajándékozott min-
ket, hogy „kóruspróbától mentesen” egysze-
rűen közösségben lehettünk együtt egy kó-
rustagunk otthonában felejthetetlen kakaó ‒ 
és kalács‒partin, ahol a finomságok mellett 
együtt tanulmányozhattuk Isten Igéjét. 

Isten Igéjével, örömével, felejthetetlen lelki 
közösséggel felvértezve, együtt bátran néz-
hetünk az új esztendő kihívásai és feladatai 
elé. 

Gulyás Zsuzsi  

Nehémiás ifinap 
Még előző év november 24-én a 10-es istentiszte-

let után a Nehémiás ifi több mint tíz tagja össze-
gyűlt abból a célból, hogy ezt a napot Jézus és az 
Ige még jobb megismerésének szenteljük. Napunk 
alapkérdése a következő volt: „Miért higgyünk 
Jézusnak és a Bibliának?”  

 A témát ifivezetőink segítségével jártuk körbe. A 
délelőtt folyamán történelmi és orvosi bizonyítéko-
kat kerestünk arra vonatkozóan, hogy Jézus itt járt 
a Földön, és a Bibliában leírt történetek mind iga-
zak. Régészek kutatásairól hallhattunk, akik alátá-
masztották, hogy a Biblia hitelesebb bármelyik má-
sik ókori könyvnél, mivel ennek találták meg a 
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legrégebbi másolatait, amelyek a Krisztus 
utáni kilencvenes évekből származnak. Ne-
ves orvosok bizonyítékaiba is belenéztünk, 
akik bebizonyították, hogy Jézus több volt, 
mint ember, mivel azt a szenvedést, amin Ő 
keresztülment, ember nem bírhatta volna ki. 

A délelőtti alkalmat követően közösen 
pizzáztunk egyet, majd a délutáni alkalom 
kezdődött, aminek során igékkel támasz-
tottuk alá mindazt, amit délelőtt hallottunk. 

Az ezt követő bő egy órában a lányok és a 
fiúk külön kiscsoportokat alakítva beszél-
gettek arról, amiket hallottunk. Nagyon tar-
talmas volt, és rengeteg gondolat került elő, 
amelyekről hosszasan beszélgettünk és gaz-
dagodtunk tovább Isten vezetésével. A na-
pot végül közös gofrizással zártuk, melyhez 
még Tibor bácsi is csatlakozott. 

Nagyon tartalmas és áldott napban volt 
részünk, ezért pedig Istené a dicsőség. Hálá-
sak vagyunk neki az elkészített Igéért, ami 
sokaknak adott választ, és mélyítette el még 
jobban a hitét, valamint azért is, hogy for-
málja, és jobban összehozza ifinket. 

„Nincs itt, hanem feltámadt.” (Lk 24,6) 

a Nehémiás ifi egyik tagja 

„…beteg voltam, és megláto-

gattatok,…” Mt 25,36 
Az ifink 2019-ben rendhagyó módon kezd-

te az ifis karácsonyt, mivel meglátogattuk a 
gyülekezet időseit, betegeit. Ahhoz, hogy 
tényleg azokat tudjuk meglátogatni, akik 
ebben az időben is többnyire egyedül van-
nak, segítséget kértünk Koncz Enikő nénitől, 
aki az idősek között végzi a szolgálatát. Vé-
gül 21+1 idős testvérünket tudtuk megláto-
gatni.  

"Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és 
Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az 
özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán 
megőrizni az embernek önmagát a világtól." 
Jak 1,27 

December 22-én a 10 órás Istentisztelet 

után a régi nagyteremben 
gyűltünk össze, ahol elkezd-
tük az ajándékok összeállítá-
sát. Néhány aprósággal lep-
tük meg azokat, akiket meg-
látogattunk: Füle Lajos: 365 
napon, Cseri Kálmán: Minek 
az ünnepe karácsony?, ige-
hirdetés, Bibliaolvasó kalauz, narancs, sza-
loncukor, igés kártya és üdvözlőlap.  

A közös ebéd után tizenhatan indultunk 
útnak párosával. Többnyire 2-3 címre men-
tünk. 

Néhány visszajelzés a részt-
vevőktől:  

„Szerintem ez mindenképp 
az a fajta szolgálat, amire 
gondot kell fordítanunk 
később is - mindenki na-
gyon örült a meglepetéssze-
rűségnek, és főleg annak, 

mikor megtudták, hogy párhuzamosan még 
vagy 7 helyszínen vannak más fiatalok.” 

„Nagyon nagy áldott alkalom volt, érde-
kes volt megtapasztalni, hogy különböző 
módon fogadtak bennünket. Volt, aki sírva 
és meghatódva fogadott minket a lépcsőház-
ban, és nagyon örült a látogatásunknak. 
Volt, aki ajtót nyitott, kissé mogorván foga-
dott, de megköszönte az ajándékot. Egy 94 
éves néni hellyel kínált, és több, mint egy 
órát beszélgettünk. Nagyon sok dolgot érin-
tettünk, mintegy 100 év eseményei között 
úgy éreztem magam, mint amikor a Diótörő-
ben megelevenedik a régmúlt, és bármihez 
hozzáérve gyermekként egy nagyon érdekes 
történet része lehetek. S én, aki eddig nem 
voltam ez életének része, 
most hirtelen mindenbe 
betekintést nyerek. Engem 
személy szerint elbűvölt ez 
a nagyon aranyos néni, 
akitől sok szeretetet kap-
tunk. Szegény nagyon 
öreg, s rossz állapotban 
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van, de pár percre önfeledten tudott mesélni, 
néha segíteni kellett, mert a mondat elejét 
néha elfelejtette, de számomra igazi időuta-
zás volt a korok között. Volt, akihez 5 perc 
kitartó csöngetés és a szomszéd közreműkö-
désével jutottunk be, de már csak azért is 
ajtót nyitott, mondta, mert mi ilyen kitartóan 
igyekeztünk hozzá bejutni. Nagyon megkö-
szönte a látogatásunkat. Ő is nagy szeretettel 
fogadott minket, bár a gerince és a csípője 
nagyon fájt. Ő nem nagyon ismerte a "mai 
ifjúságot", de mondta, hogy nagy örömére 
szolgált, hogy így hidakat verhetünk a gene-
rációk közé. Nem tudtuk, hogy beteg, de ő 
külön megköszönte, hogy betegségében 
meglátogattuk. Számunkra volt az öröm és a 
nagyon nagy áldás, hogy részt vehettünk 
ebben a szolgálatban, hogy őket hitben báto-
ríthassuk, s mi is adhassunk nekik igazi 
ajándékot, Krisztus szeretetét. Ezeket a törté-
neteket egyhamar bizonyára nem felejtjük 
el.” 

„Mi a Szent János Kórházban fekvő gyüle-
kezeti tagjainkat látogattuk meg. Hálásak 
vagyunk azért, mert olyan nénikkel tudtunk 
beszélgetni, akiknek rokonai külföldön él-
nek, emiatt karácsonykor kicsit magányosan 
érzik magukat. Hála 
Istennek, egyikük sem 
volt letörve azért, mert 
fájdalmaik vannak, vagy 
mert kórházi körülmé-
nyek közt várták a Szen-
testét. Áldásos volt a 
szolgálatunk, mivel a 
gyülekezeti testvéreink 
mellett olyan intenzív 
osztályon fekvő nénivel 
is szóba elegyedtünk, 
aki még keresi Istent, így 
szépen el volt rendezve, 
hogy a nálunk maradt 
2020-as Bibliaolvasó 
Kalauzt nála tudtunk 
hagyni.” 

Külön öröm volt, ami-

kor utólag is kaptunk olyan visszajelzéseket, 
hogy mennyire hálásak voltak a látogatása-
inknak, de volt, akit csak mi látogattunk 
meg. Szerintem ez a mi ifinkben rendszeres 
szolgálat lesz, de reméljük, többen is csatla-
koznak ehhez a kezdeményezéshez, és jövő-
re még több idős, beteg testvérünket tudjuk 
meglátogatni! 

 „Ha egy hívő asszonynak vannak özvegy 
rokonai, segítsen rajtuk, hogy ne a gyüleke-
zetet terheljék. Akkor a gyülekezet segíteni 
tud azokon, akik valóban özvegyek.” 1Tim 
5,16 

Mónus Eszti, Jóséb-Basebet ifi 

Olvasva a cikket, régi emlékek elevenedtek meg. 
Valamikor, úgy 1960 környékén az akkori egyet-
len ifi tagjaiként mi is így kirajzottunk december 
24-én, és hasonló, életre szóló élményeket kap-
tunk ajándékba. Nagy öröm volt tapasztalni, 
hogy új szereplőket kapott egy régi történet! (A 
szerkesztő) 

Adventi gondolatok az összifiről - 

Megelégedés Istenben 
„...nagy nyereség az istenfélelem, megelé-

gedéssel” (1Tim 6:6) 

Ez volt a tízes évek utol-
só, adventi összifijének 
alapigéje. Cseri András 
Simeon példáját hozta 
elénk, aki hosszú évtize-
deken át türelmesen 
várta, hogy megláthassa 
a Megváltót. 

Manapság a sikerek, 
anyagi javak halmozása 
a "divat": pörög a gazda-
ság, amely előállítja az 
újabb, izgalmasabb, csil-
logóbb termékeket, min-
denhol elér az üzenet, 
hogy igyekezzünk még 
szebbé, még gazdagab-
bá, még híresebbé válni. 
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Az emberek pedig kergetik a külsőségeket, 
amiktől boldogságot várnak, és közben egy-
máshoz hasonlítgatják magukat, és panasz-
kodnak, hogy nekik miért nem megy. 

A hívő embernek nem lehet ez az útja. 
Isten erre szólít fel: „Keressétek először az 
Isten országát és ráadásul mindezek meg-
adatnak nektek.” (Mt 6,33) Ha élő kapcsola-
tunk van Jézussal, és neki engedelmeske-
dünk, mindent megkapunk tőle, amire szük-
ségünk van - nem csak anyagiakban, de lel-
kiekben is. Így ideig-óráig tartó öröm helyett 
valóban megelégedettek lehetünk. 

Simeon nem a saját útját járta, hanem 
egész életében Isten akaratát követte. Az Úr 

meg is tartotta ígéretét, és a férfi már idős 
korában, de kezében tarthatta a nyolc napos 
kis Jézust. Az ígéret beteljesedését pedig 
követi a hála: „Most bocsátod el, Uram, szolgá-
dat beszéded szerint békességgel, mert meglátta 
szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél min-
den nép szeme láttára, hogy megjelenjék világos-
ságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, 
Izráelnek.” (Lk 2,29-32) 

Összekapcsolódik Isten ismerete, az enge-
delmesség, az áldás és a hála. Ne azzal fog-
lalkozzunk tehát, hogy mi nincs meg az éle-
tünkben, inkább köszönjük meg az Úrnak 
azt, amink van, keressük az ő akaratát, és 
bátorítsunk erre másokat is.  

Hívő keresztyén családba 
születtem, hét gyerek 
közül másodikként. Gye-
rekkorom óta igeközel-
ben voltam, hittanra és 
gyermek-istentiszteletre 
jártam. Nagy volt az el-
méleti tudásom, sok-sok 
igeverset és bibliai törté-

netet tudtam. Az általános iskola után refor-
mátus gimnáziumba kerültem 
(Kecskemétre), ahol szorgalmasan jártam 
keresztyén közösségbe is, alkalmakra, sőt 
nyaranta szolgáltam is egy szabad evangéli-
umi táborban. Tudtam, vagy inkább sej-
tettem, hogy mi a megtérés, de az igazi újjá-
születés, az új, átadott élet hiányzott. 

A gimnázium vége felé kezdett lankadni a 
lelkesedésem. Sokszor éreztem azt, hogy 
nincs személyes kapcsolatom Istennel, nem 
éreztem, hogy szól hozzám, kevés volt már 
az elméleti tudás és az otthon hallottak. Azt 
éreztem, hogy nehezen tudok kezelni hely-
zeteket, nem tudok megváltozni (pedig sze-
retnék), és ez nem volt jó. Persze, mert a 
magam erejéből próbálkoztam.   

Az egyetemi pezsgés aztán el is fordított 
az addigi életemtől. Belevetettem magam a 
szórakozásba, rengeteg új ismerőst szerez-

tem, és úgy éreztem, hogy végre a helyemen 
vagyok, jól érzem magam. Templomba nem 
jártam, Bibliát nem olvastam, egész egysze-
rűen nem volt fontos az egész. Úgy gondol-
tam, hogy egy kicsit félretehetem a hívő éle-
temet, hiszen az alapok megvannak, most 
nyugodtan kalandozhatok másfelé. Nem is 
gondoltam, milyen veszélyes az, ha elszaka-
dok Istentől. 

Még az egyetem alatt elkezdtem dolgozni 
angol tolmácsként. Azon a munkahelyen 
nagyon sok nehézséggel kellett megbirkóz-
nom, és emiatt eléggé magam alá kerültem. 
Visszatekintve, ekkorra már nagyon nyo-
masztottak a bűneim, az egész addigi éle-
tem. Ebben a nehéz időszakban, édesanyám 
tanácsára jutottam el egyszer Pasarétre. Az 
első alkalmak hihetetlen változást hoztak. 
Ráébresztettek az addigi, Istentől elfordult 
életemre, és arra, hogy egyedül rá van szük-
ségem. Egyik este, egy evangéliumi könyv 
olvasása közben pedig megértettem azt, 
amit korábban már olyan sokszor hallottam, 
mégsem vált személyessé: hogy bűnös va-
gyok, de Jézus meghalt értem, hogy nekem 
ne kelljen. Megértettem, hogy el kell hagy-
nom az addigi életemet, és el kell fogadnom 
őt Megváltómnak. A szabadításért imádkoz-
tam, és azért, hogy jöjjön a szívembe és vált-
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sa meg az életemet. Utá-
na olyan könnyűnek 
éreztem magam, mint 
még soha. 23 éves voltam 
ekkor. 

Azonban ott vannak a 
mindennapok, az összes 
nehézséggel, próbával, 
kísértéssel együtt. Nekem 

az egyik ilyen a társkérdés volt. Sokáig vol-
tam egyedül, ami nem mondanám, hogy 
megtört, de sokat foglalkoztam a kérdéssel. 
Főleg azzal, hogy nekem mit kell tennem, 
merre kellene indulnom, hol kellene keres-
nem. Maradjak-e a közösségemben, vagy 
esetleg nézelődjek másfelé. Az emberi oldalt 
néztem… Egyik hónapban, amikor az Éne-
kek Énekét olvastuk a kalauzban, az egyik 
magyarázat szíven talált. Arról beszélt, hogy 
minden időszakban meg kell értenünk azt, 
hogy Isten nem a “levegőbe beszél”, nem 
ígérget csak 
úgy, hanem 
igenis terve 
van velünk, 
és a gyakor-
latban is meg 
akarja mutat-
ni, hogy be-
teljesíti az 
ígéreteit. Ez 
nekem akkor 
nagyon meg-
erősítő volt, 
hiszen koráb-
ban azt érez-
tem, hogy 
nekem talán 
nem is lesz 
társam. Az-
tán amikor 
Zoli megje-
lent az egyik 
ifin, és el-
kezdtünk 
beszélgetni, 

majd aztán ismerkedni, akkor értettem meg, 
hogy ennyire egyszerű az egész, és Istennek 
nincs szüksége bonyolult megoldásokra, sőt 
hosszú időre sem ahhoz, hogy kialakítson 
két ember között egy kapcsolatot. Ő ezt is 
meg tudja adni. 

Mostanság pedig egy új élethelyzetben, a 
kislányunk nevelésén keresztül figyelmeztet 
Isten arra, hogy vegyem komolyabban azt, 
hogy mindenben tőle függök. Hiába a sok-
sok imameghallgatás, még mindig képes 
vagyok hitetlenül vagy fél hittel imádkozni, 
mert magam sem hiszem el, hogy Isten törő-
dik velem személyesen. Ez csak akkor vál-
tozhat, ha valóban mindent elé tudok vinni 
és elhiszem, hogy a lehetetlen helyzeteket is 
megoldja. 

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban 
szabadok lesztek.” (Jn 8, 36) 

Czakó-Ágoston Juci  
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A kezdet: A kezdet: a szolgálaton ke-
resztül kapcsolódtunk egy-
máshoz… 

Zsuzsi: Zsuzsi: Palival úgy ismer-
kedtünk meg, hogy keresett 
gépírni tudó lányokat az 
igehirdetések sokszorosításá-
hoz, ezért mutattak be min-
ket egymásnak egy 
tápiószelei csendesnapon. 
Egyébként egy kft-ben dol-
goztam. Esküvőre való ké-
szülődésünk közben innen 
hívtak Pali munkahelyére, a 
Magyar Honvédség Honvéd 
Művészegyütteshez civilként 
dolgozni, és amikor átalakí-
tották a Honvédséget, akkor 
hivatásos állományba kerül-
tem. 

Igen, az imponált, hogy 
tetszem egy fiúnak, de én jól 
elvoltam a szolgálataimmal, 
a gyerekek közt, a VISZ-ben, 
a gyülekezetben, nem volt 
bennem az, hogy annyira 
férjhez akarnék menni, pláne 
hogy külsőleg másmilyen 
embert képzeltem el. Ezért 
amikor Pali komolyan szere-
tett volna velem megismer-
kedni, találkozni, kértem egy 
hónap gondolkodási időt. De 
nem akartam Isten nélkül 
dönteni, mert talán még ma-
gamat sem ismertem elég jól, 
hogy mire is van igazán 

szükségem. Em-
lékszem, hogy 
imádságban tér-
deltem Isten elé, 
és ujjbegyre szed-
ve végiggondol-
tam Előtte, Vele, 
hogy mi szól Pali 
ellen és mellette. 
Ami ellene szólt, 
az csupa külsőség: kék sze-
mű, pedig nekem a barnák 
tetszenek, nem túl deltás, 
nem a szavak embere stb., 
ami mellette szólt, az megállt 
az Ige mérlegén: az Úr útján 
jár, megbízható, elszánt, le-
het utána menni, vállalja 
magát, az Urat és, azt is, ha 
éppen nincs jó lelkiállapot-
ban. Mert abban a lelki kör-
ben, ahol felnőttünk, sokan 
voltak, akik csak megját-
szották, hogy jól vannak lel-
kileg. A családomban is sok-
szor tapasztaltam a 
törvényeskedés lelkét, ami 
nagyon tud rombolni és árta-
ni. Akkor, abban az imádság-
ban Isten egy Igét hozott 
elém. Erre álltam rá lelki 
értelemben: „Új parancsot 
adok néktek, hogy egymást sze-
ressétek; amint én szerettelek 
titeket, úgy szeressétek ti is 
egymást. Erről ismeri meg a 
világ, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szereti-

tek.” (Jn 13, 34-35) 

A házasságunk éveiben 
újra meg újra előhozta Isten 
ezt az Igét. Akkor és azóta is 
bennem van a vágy, hogy 
arról lássák meg, az embe-
rek, hogy az Úr tanítványa 
vagyok, hogy szeretjük egy-
mást. Főleg ma, mikor a há-
zassági szeretet és hűség már 
nem erény és nem is számít. 

Szóval Pali az egy hónap-
pal későbbi találkozóra úgy 
jött, hogy biztosan nemet 
mondok, aztán mondtam, 
hogy úgy értettem meg Is-
tentől, hogy beszélgessünk, 
ismerjük meg egymást, és 
emlékszem, hogy ahogy sé-
táltunk, ő ettől a hírtől örö-
mében a magasba ugrott. 

Elkezdtünk járni Pálhegyi 
Feri bácsi házasságról, együtt 
járásról, férfi, női szerepekről 
szóló előadásaira, a teológiá-
ra. Felemelő és ajándék volt, 
hogy ebbe a tanításba nő-

 

Hétköznapjaink 

Február közepe minden évben a házasság hete  
Gulyás Palit és Zsuzsit 

kérdeztük házasságukról 
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hettünk bele fiatal „kezdő” 
párként. Az előadások után 
mindig nagyon sokat beszél-
gettünk arról, amit ha-
lottunk, mert otthon azért 
ezekről kevesebbet hal-
lottunk mindketten. 

Két évig jártunk együtt, 
mikor Paliban, mintha ki-
hunytak volna az érzések, én 
már addigra szerelmes vol-
tam, ő meg elbizonytalano-
dott, és kérte, hogy ne talál-
kozzunk, hát el kellett en-
gednem. A családom persze 
rögtön „tudta, hogy így 
lesz”, mert bizonyos sztereo-
típiák sajnos működtek az én 
családomban is, de bennem 
békesség volt. Hittem és tud-
tam, hogy az Úr tudja, mi a 
jó, Ö tudja, visszajön-e Pali, 
vagy sem. 

Pali: Pali: Egy ifis társam kérdez-
te, hogy mondott-e Isten 
nekem valami mást, azon 
kívül, amit a kezdetkor mon-
dott kettőnkről nekem („…
nem jó az embernek egyedül, 
szerzek néki segítőtársat, hozzá 
illőt” 1 Móz 2,18), vagy csak 
elbizonytalanodtam az érzé-
seimben? Ha nem, álljak 
vissza a Tőle kapott igei 
alapra. Így aztán egyszer 
csak megjelentem Zsuzsiká-
éknál Télapó képében de-
cemberben. 

Zsuzsi: Zsuzsi: Még ajándékot is 
hozott. Ezzel a családomat is 
levette a lábáról. Így aztán 
helyrebillent a kapcsolat, 
februárban eljegyzés volt, 
decemberben összeházasod-
tunk. 

Pali: Pali: Egyébként volt egy 
olyan kocka-gondolkodás 
bizonyos hívő körökben, 
hogy ha Igét kaptál, akkor 
rögtön össze kell házasodni, 
mindegy, hogy megismerted
-e a másikat, vagy sem. De 
Kálmán bácsival is, Varga 
Robival is sokat beszél-
gettünk, ők józanságra in-
tettek, hogy beszélgessünk 
sokat, ismerjük meg egy-
mást, hiszen két teljesen kü-
lönböző ember vagyunk. Ez 
bizony időigényes. 

Házas évek: Házas évek: Fiatal házasként 
eljutottunk házaspári csen-
des hétre, ahol az Ige mellett 
kell sok mindent megbeszél-
ni a pároknak, ott is meglát-
hattuk, és azóta is, hogy a 
házasság nem könnyű, de 
újra meg újra azt éljük meg, 
mivel Isten szerezte a házas-
ságunkat, ha egyikünk vagy 
másikunk szétesni látszik, és 
azt érezzük, hogy nem tud-
juk tovább csinálni, Jézus 
Krisztus ott van. Sokszor 
tapasztaltuk, hogy a hármas 
kötél nem kettő. Ebbe bele 
lehet kapaszkodni. Hisszük 
és tudjuk, hogy Ő tudja, mi-
ért adott minket egymásnak, 
miért van szükségünk egy-
másra, tudta már az elején, 
milyenek leszünk huszonöt 
év múlva. Közben csiszoló-
dunk mindketten, és ez fáj-
dalmas is tud lenni, de szük-
ségünk van rá. Szükséges a 
csiszolódás, mert így kerü-
lünk egymáshoz is, Istenhez 
is közelebb. Persze egy idő 
után eltűnik a rózsaszín köd, 
a szerelem, de egyrészt Isten 

szerezte a házasságot, és 
amíg tudom, hogy nem va-
gyok különb a másiknál, 
hogy Isten bocsánatára van 
nekem is szükségem és neki 
is, addig minden nehézből 
fel lehet állni. Ha az Úrhoz 
megyek oda, akkor meg le-
het bocsátani, bocsánatot 
lehet kérni, újat lehet kezde-
ni. Sokan válnak el a hívők 
között is. És igen, annyiszor 
el lehetne válni, mert annyira 
különbözőek vagyunk, a 
világ pedig azt mondja, 
könnyű elválni, de nem hi-
szem, hogy a Sátánnak van 
igaza, én az Úrhoz akarok 
ragaszkodni és a férjemhez. 
Vannak nagyon nehéz hely-
zetek, és senkire nem szeret-
nék követ dobni, de úgy ta-
pasztaltam Isten adhat meg-
oldást, ha a mindkét fél akar-
ja. Ebben szeretnénk megerő-
síteni másokat is, hogy akar-
janak ragaszkodni az Úrhoz 
és egymáshoz. 

Házasságmegújító hétvé-
gén kétszer is jártunk Mátra-
házán, és tényleg megújulva 
jöttünk el a hegyről. Meg-
újulhat a szerelem, a szeretet, 
a szexualitás, nem kell leírni 
az embernek magát sem, a 
másikat sem életközépi vál-
ság vagy kapuzárási pánik 
idején sem. Erre biztatnánk a 
párokat, hogy érdemes részt 
venni egy ilyen közösségi 
alkalmon, héten. Egymással, 
más házaspárokkal is jó talál-
kozni egy ilyen héten, illetve 
érdemes, és kell szembesül-
nünk Isten által magunkkal, 
hogy változnunk kell, ami-
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kor a Szentlélek rávilágít 
olyanra is, aminek nem örü-
lünk, mert fájdalmas. Köny-
nyebb nyalogatni a sebeket, 
mint Isten világosságába 
állni, de hát a házasság folya-
matos küzdelem, ahogy 
Pálhegyi Feri bácsi is mond-

ta: pusztai vándorlás, időn-
ként egy-egy oázissal. 

A gyerekekről: A gyerekekről: Nagy hang-
súlyt fektettünk arra, hogy a 
gyerekeink a második ottho-
nuknak tekintsék a gyüleke-
zetet, hogy teljesen természe-
tes legyen, mikor ide jövünk, 

és hogy a nyarat ahhoz iga-
zítjuk, hogy a csendeshét, a 
gyermekhét az első. S látjuk 
ennek a gyümölcseit.  

Beszélgetőtárs  
Budai Gabriella 

MISSZIÓS HÍREK 
  

Csépe Andrea levele a 
pasaréti gyülekezethez 

Azóta, hogy tavaly októberben utoljá-
ra jelentkeztem a gyülekezeti újságban, 
több jelentős esemény történt – de nem a 

szolgálat frontján. Ott jelenleg csend 
van: mintha Isten is mindent úgy rende-
zett volna, hogy mással tudjak foglalkoz-

ni. Például Teci (az a lány, aki a nyugati 
m. faluban vállalta, hogy vezeti az olva-
sást gyakorló órákat) a legutóbbi híradá-

somat követő néhány héten belül elke-
rült A.-ból, mert férjhez ment. Így no-
vemberben felszabadultam rá, hogy el-

utazzam egy közeli országba, ahol meg-
fáradt szolgálók kaphatnak lelki-
gondozást. Egy ideje azt a fajta kimerült-

séget éreztem, amit a nyáron otthon töl-
tött szabadsággal sem tudtam kipihenni. 
Vezetőim biztatására kerestem fel ezt a 

helyet, ahol a tapasz-
talt lelkigondozó meg-
á l l a p í t o t t a ,  h o g y 

„nagyfokú kiégésben” 
szenvedek. Ezt az álla-
potot az különbözteti 

meg a depressziótól, 
hogy csak a kiégést 
kiváltó tevékenységek-

re korlátozódik. Egyet-
len gyógymódja, ha az 
ember egy jó ideig tel-

jesen mással foglalko-
zik. Ez az idő egy-két 
év is lehet. A diagnózis 

ellenére vonakodtam 

elhagyni szolgálati helyemet. Úgy gon-
doltam, kiköltözöm a hegyekbe, ahol 

csak a szószedethez gyűjtenék anyagot. 
Ezt a tervet azonban keresztülhúzta egy 
itthonról, Édesapám aggasztó állapotáról 

kapott hír. Így késedelem nélkül, decem-
ber 21-én hazajöttem. Igen hálás vagyok, 
hogy utolsó heteiben Édesapám mellett 

lehettem, aki január 11-én befejezte földi 
életét. Kérem a Testvéreket, imádkozza-
nak, hogy kirajzolódjanak számomra a 

következő lépések! Végül Viktor feleségé-
ért, Erikáért kérnék imádságot. Sajnos, 
a fiatalasszonynak annyira tönkremen-

tek a veséi, hogy már a dialízis is csak 
átmeneti megoldást jelenthet számára, 
és mielőbb veseátültetésre volna szüksé-

ge. Imádkozzunk donorért és a kezelés 
anyagi fedezetéért! (Az operáció 4 millió, 
a dialízis havi 100 ezer Ft-ba kerül.) 

Andrea 
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Greizer hp. 
Az adventi Áldás, békesség!-ben még 

arról írtunk, hogy a vanuatui iskolaév-
nek megfelelően november végén Noel és 

Málna elballagtak az óvodából. Ezt a 
gondolatot folytatva február elején az 
itteni nyári szünetet követően pedig már 

elkezdték az első osztályt. A magyar tör-
vényeknek megfelelően egy itteni iskolá-
ba beíratjuk őket, és a héten 2-3 napon 

a magyar első osztálynak az anyagát 
próbálják majd elsajátítani tőlünk. 

December 1-24-ig Lukács evangéliu-
mát olvastuk végig a falunkbeliekkel az 

itteni netvár nyelven, és ebben a hónap-
ban az Apostolok cselekedeteivel folytat-
juk majd.  

Január hónapot végig Port Vilában, a 

fővárosban töltöttük, ahol szervezetünk 
éves konferenciáján vettünk részt, ami 
igazából sokkal több volt egy egyszerű 

konferenciánál. Amíg a szülők "ülésez-
tek", a gyerekekkel tapasztalt ausztrál 
gyermekmunkások foglalkoztak, amit a 

gyerekek nagyon élveztek. Gyakorlatilag 
egy gyerekhéten vettek részt, ahol a napi 
bibliai történet mellett énekeltek, ját-

szottak, kézműveskedtek, sportoltak, és 
nem mellesleg együtt voltak a velük ha-

sonló korú misszionáriusgyerekekkel. 
Eközben pedig a szülők nem csupán - 

végre - komoly bibliai tanítást hallhat-
tak, hanem a munkatársak beszámolói-
ból együtt épülhettünk, ötleteket kap-

hattunk, és imádkoztunk is egymásért. 
Még a konferencia végével is sokat jár-
tunk össze, és a gyerekek egymás közti 

barátsága is erősödött. 

Most előreláthatólag március közepé-
ig leszünk ismét Tannán, amikor a 
Trenem Tingting bibliaismereti tanfo-

lyamnak a következő része lesz majd 
ismét Port Vilában. 

Köszönjük szépen az imádságokat és 
a gyülekezet anyagi támogatását. Ezek 

nélkül nem tudnánk végezni ezt a messzi 
földi szolgálatot. 

Nemrég a Józsué 4,24 is szerepelt az 
egyik prédikációban, ezzel búcsúzunk: 

"hogy megismerje a föld minden népe az 
ÚR kezét, hogy milyen erős az, és hogy 
féljétek Isteneteket, az Urat mindenkor". 

Isten csodáinak a célja azok számára, 
akik nem hisznek (=hogy megismerjék, 
hogy milyen erős az Úr keze), és azoknak 

is, akik hisznek (=hogy féljétek Istenete-
ket, az Urat mindenkor). 

Öleléssel:  

a Greizer család 
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A Wycliffe misszió egy  
munkatárs élete tükrében 

A májusi Világ Egyetemi Előadáson találkoz-
hatunk Elly Gudoval, aki bibliafordító konzulens-
ként dolgozik Afrikában. Azért, hogy jobban meg-
ismerhessük őt, egy rövid bemutatkozót olvasha-
tunk róla: 

Elly poligám család sarjaként nőtt fel 
egy kenyai faluban, ahol tradicionális 
vallást követő édesapjának 4 felesége 

volt. Már gyerekkorában kapcsolatba 
került a keresztyén hittel egy angol 
misszió által, de középiskolás korára 

inkább a kommunista eszméket vallotta 
magáénak, és Istenre keserűséggel te-
kintett a gyermekkorában átélt nyomor 

miatt. Depresszió és kettős élet rejtőzött 
az osztályelső látszata mögött. Egyre 
távolabb került Istentől, míg végül 19 

éves korában megszólították a Róma 
3,23-26 igéi, és megtért. 

Középiskolai tanár lett, de 5 év után 
Isten missziói szolgálatba hívta a 

szomáli, majd az észak-kelet kenyai 
muszlimok közé. Ezidő alatt figyelt fel 
arra, hogy Kenyában több mint 25 nép-

csoportnak nincs Bibliája olyan nyelven 
vagy formában, amit tisztán megértené-
nek. 

2005 augusztusától már célzottan 
folytatta tanulmányait a NEGST Egyete-

men, hogy felkészülhessen a bibliafordí-
tói szolgálatra. Válaszolva a konzulensek 
iránti igényre 2008. márciusától tovább 

folytatta tanulmányait bibliafordító kon-
zulens szakon, s gyakornoki időszakát 
Tanzániában töltötte fordítói tanácsadó-

ként. 

2013-tól bibliafordító konzulensként 
szolgál Kenyában és Kelet-Afrika egyéb 
területein a BTL (a Wycliffe Kenyai szer-

vezete) munkatársaként. 

Szolgálata nyomán eddig 2 Újszövet-
ség készült el: Ilwana (2018-ban került 
átadásra), Ilchamus (2020 decemberé-

ben lesz az átadó). 

Jelenleg 9 bibliafordítói csapattal 
konzultál rendszeresen, akik a fordítás 
különböző fázisaiban vannak. (pl. chuka 

Újszövetség, rendille Ószövetség, duru-
ma teljes Biblia, segwer Máté evangéliu-
ma stb.) 

„Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt 
ott, minden nemzetből és törzsből, népből és 
nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; 
a trón előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába 
öltözve…” (Jel 7,9) 

Mónus Eszti 
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Siklós József 

Az újszülött természetrajza 
A könyv első renden önvizsgá-

latra hív. Újjászületett ember va-
gyok-e? A tartalomjegyzék mu-
tatja, hogy kikerülhetetlen ez a kérdés! 
Ajánljuk bibliaórai közösségeknek fejezeten-
kénti közös feldolgozásra, illetve mindenki-
nek egyéni tanulmányozásra!    

A szerző 15 fejezetben vezeti végig az ol-
vasót – az újszülött gyermek analógiáját 
használva – a megszólító igétől a befogadó 
közösség szerepén, illetve a lelki tisztálkodá-
son át a lelki növekedésig. A fejezetek végén 
kérdések segítik a téma feldolgozását, lehe-
tőséget adva arra, hogy a bibliaórára többen 
is hozzászólással készülhessenek a kérdések 

alapján.  A fejezetcímek:  
1. Születés nélkül nincs élet 
2. Az újszülött tápláléka: Isten Igéje 
3. Az újszülött lélegzetvétele: imádság  
4. Az újszülött családja: Krisztus gyülekezete 
5. Az újszülött hangja: bizonyságtétel 
6. Az újszülött tisztálkodása: bűnvallás 
7. Az újszülött életprogramja: szeretet 
8. Az újszülött nevelésének nélkülözhetetlen eszköze: a 

fegyelem 
9. Az ajándék, amit az újszülött adhat: a tized  
10. Az újszülöttre leselkedő veszély: a kísértés 
11. Az újszülött elkerülhetetlen sorsa: szenvedés 
12. Isten országának újszülött polgára - mint földi 

állampolgár  
13. Az újszülött ruhája: Jézus Krisztus kegyelemből 

reáruházott igazsága 
14. Az újszülött élettörvénye: növekedés 
15. Az újszülött kilátása a jövőre nézve: az üdvösség élő 

reménysége  

A könyv még tartalmazza Jézus Krisztus 
hét példázatának bibliaórai feldolgozását is.  

Az irat- és hangmisszióból ajánljuk 

twitter.com/pasakids 
Fényképes beszámolók: 

 Adventi családi istentisztelet 
 Januári korcsolyázás 

Sok további képet és videót a honla-
punkon találtok. 

Következő 
programjainkról 
is innen értesül-
hettek: 
 
twitter.com/
pasakids 
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Áldás, 
békesség! 

Köszönjük 

 Istennek az elmúlt évben ta-
pasztalt megtartó szeretetét 

 Az adventi időszak számos igei 
és közösségi alkalmát, 

 Az egész évre szolgáló gazdag 
útravalót az újévi és imaheti 
igehirdetésekben 

 Hogy távoli vidékeken is követ-
hetők az istentiszteletek a világ-
hálón  

Kérjük 

 Isten oltalmát és lelki megerősí-
tését az üldözött keresztyének-
nek világszerte 

 Hogy református népünk megáll-
jon és megerősödjön hitében, és 
legyen Isten hitvalló népe 

 Isten áldását a megkötött házas-
ságokra, a megszületett gyer-
mekekre 

 Kérjük, vezess Tőled való meg-
oldásra az elöregedett orgonánk 
megújításával kapcsolatban. 

MEGHÍVÓ 

Világ-egyetemi előadás 

A legközelebbi előadást március 6március 6-án, pénteken 18 órakor tartjuk.  

Gudor Kund Botond:  

Bod Péter a tudós lelkipásztorBod Péter a tudós lelkipásztor  

Bod Péter református lelkész, egyház- és irodalomtörténész a 18. századi Erdély jeles 
személye volt. Nagyenyeden tanult, majd tanított. 1740-1743 Hollandiában, Leidenben 
tanult.  Hollandiai tanulmányútja után, előbb az olthévízi, majd 1749-ben a magyarigeni 
református gyülekezet hívta meg papjának, ahol húsz éven át, élete végéig, 1769-ig szol-
gált.Az előadás egyaránt foglalkozik a tudományos és gyülekezeti lelkipásztori munkássá-
gával.  

Gudor Kund Botond korábban Magyarigen, ma Gyulafehérvár református lelkipásztora 
és a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese, történész, négy könyv és számos 
tanulmány szerzője. 

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 


