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Gyülekezeti alkalmaink a járvány idején
Amíg az állami rendelkezések, illetve Egyházunk Zsinatának ajánlása a gyülekezést járványügyi okokból tiltja, addig az istentiszteleteket csak az interneten közvetítjük.
A közvetítéssel azonos időben
csatlakozhatunk a gyülekezet virtuális közösségéhez a refpasaret.hu
honlapunk bal oldali menü sávjában
található „Élő közvetítés” gombra
kattintva.
A következő hét folyamán utólag
is bekapcsolódhatunk az istentiszteletbe a youtube.com csatornán a
keresősávba a Pasaréti Református
Gyülekezet beírásával.
A megjelenő kínálatból a legfelső
a legutóbbi istentisztelet. (Amikor a
felvételnek vége, kinek-kinek más
filmkínálat jelenik meg. Ez a
YouTube válogatása, a gyülekezetnek nincs köze hozzá, és nincs ráhatása a megjelenő tartalomra.)
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VEZÉRCIKK

Értünk!
Amikor lapunk legújabb számát kézbe veszik a testvérek, már hetek vannak mögöttünk, amelyekben megváltozott az életünk,
életritmusunk. Legtöbben otthoni munkavégzésre szorulnak, mások talán munkahelyüket is elvesztették. Idős testvérek nem
mernek kimozdulni, látogatókat is csak félve
fogadnak. Vajon lehet-e ünnepelnünk ilyen
körülmények között? Igen, lehet, és kell is.
Amikor a betegség, a vírus ELLENÜNK támad, figyeljünk arra, hogy Krisztus, a mi
Urunk mit tett ÉRTÜNK! Honnan tudjuk
ezt? Az evangéliumból. Milyen jó, hogy Isten
örömüzenete, az evangélium igazsága állandó, örök (Ézs 40,8). Minden változhat, felborulhat, „ám egy bizton áll”: Jézus Krisztus
kereszthalálát, drága engesztelését, feltámadásának erejét nem lehet semmissé tenni,
nem lehet érvényteleníteni, az hitünknek
erős horgonya. Az utóbbi hetekben egy kedves német evangéliumi éneket dúdolgatok,
melynek a kezdő sora így hangzik: a kereszt
erősen áll. Milyen jó, hogy hitünknek szilárd
fundamentuma van. Milyen jó, hogy ma is
elér hozzánk a keresztről való beszéd, mely
bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek,
de nekünk kik megtartatunk Istennek ereje
(1Kor 1,18). Ez hangzott, és adott erőt és
reménységet a mögöttünk levő korok küzdelmeit harcoló őseinknek. Akik nem a vírussal küzdöttek, hanem azzal, aki a lelket is
megölheti (Mt 10,28). Azokkal küzdöttek,
akik leláncolták a Bibliát, hogy az evangélium, Istennek a Jézus Krisztusban megjelent
üdvözítő kegyelméről szóló híradás ne érjen
el a szívekig. Hogy az emberek ne higgyenek, és ne üdvözüljenek (Luk 8,12)! Akik
gályarabságra ítélték a 17. században az akkori kor „hit-hőseit”, hogy a hamis vallás
maradjon fenn, és ne a biblikus, nehogy az
emberek az élő Istenhez jussanak el, Neki
adjanak dicsőséget bálványok helyett. A kereszt győzelmes evangéliumából merítettek
erőt hitvalló eleink, akik nem voltak hajlan-
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dók beállni abba a sorba, mely Isten nélkül,
templom nélkül képzelte el a jövőt. (De műtrágyával és traktorral!) Ők minden megfélemlítés ellenére úgy gondolkoztak: „nem
tehetjük, hogy amiket hallottunk és láttunk, azokat ne szóljuk” (ApCsel. 4,20). Mert szívüket
áthatotta az Istentől jött küldött szava:
„menjetek, mondjátok meg, hogy feltámadt” (Mt
28,7). Mondjátok meg, és mondjátok el, hogy
van remény, van vigasztalás, van jövő, van
bűnbocsánat és örök élet! Hirdessétek, hogy
„nemcsak kenyérrel él az ember”, ezért „térjetek
meg és higgyetek az evangéliumban!” Adjon
nekünk is erőt, élő reménységet Isten hatalmas tette, melyet véghezvitt értünk Nagypénteken és Húsvétkor. Ezt senki el nem
veheti tőlünk, ennek a hitnek a drága kincse
„örök és fő javunk”. Hogy annak ellenére,
hogy a templomban nem vagyunk együtt,
mégis otthonainkban istentiszteletet tarthatunk, van Bibliánk, melyet többet olvashatunk, könyöröghetünk, és húsvéti örömünk,
melynek alapja az, hogy „Krisztus feltámadott,
Kit halál elragadott” ugyanolyan meggyőződéssel és dicséretmondással törhet elő szívünkből, mintha itt lennénk a Torockó téren.
Ezért nem csüggedünk, és ezért ne csüggedjünk, és ne féljünk, hanem köszönjük meg az
Úrnak azt az időt, mely „vírusmentes” volt,
köszönjük meg, milyen nagy érték, hogy tele
templomban hallgathattuk az Igét, a nagy
gyülekezetben dicsérhettük Őt, a Felségest!
Megbánva, hogyha kihagytunk alkalmakat,
ha nem vettük komolyan, a „míg időnk van”
sürgető figyelmeztetését. Vigyük Urunk elé
mulasztásainkat, és legfőképpen könyörögjünk, az imádságban meg ne lankadjunk,
hanem „kiáltsanak az Istenhez erősen, és térjen
meg ki-ki az ő gonosz útjáról és az erőszakosságból, Ki tudja? Talán visszatér és megengesztelődik az Isten és elfordul haragjának búsulásától, és
nem veszünk el” (Jón 3,8-9).
Kívánom, hogy a Jézus Krisztus váltságáról, engeszteléséről és feltámadásáról szóló
örömhír töltse be szívünket ezen az ünnepen
is!
Horváth Géza, lelkipásztor
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…járvány idején se maradjunk ige nélkül
Igazi böjti időt élünk. Bár mi, reformátusok, úgy nem tartunk böjtöt, hogy a húsvét előtti
40 napon bizonyos étkezési és életvezetési korlátozásokat írnánk elő híveinknek, de megtette ezt a járvány! Most gyülekezetlátogatási böjt van, találkozási böjt van, kijárási böjt
van… s még sorolhatnánk, hogy mi mindenben korlátoz a koronavírus-járvány.
Ilyenkor válik hangsúlyossá, hogy mi is a böjt Isten szerinti értelme! S ha ezt megértjük,
akkor áldásul is lehet nékünk a nagy keserűség (Ézs 38,17). Ézsaiás az 58. részben fejti ki
részletesen, hogy milyen az a böjt, ami Neki tetsző. Érdemes elolvasni az egész részt – hiszen most jobban rá is érünk – de most csak két verset idézzünk belőle (13-14. vers):
„Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az ÚR szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted,
hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről,
akkor gyönyörködni fogsz az ÚRban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákóbnak örökségében. Az ÚR maga mondja ezt.”
 Bibliánk mindig kéznél lehet. Olvassuk naponta az igét!
 Akinek lehetősége van a világháló használatára, az a lehetőségek szinte végtelen tárházá-

val élhet.
 Csak a pasaréti honlapunkon (www.refpasaret.hu) 25 év igehirdetéseiből válogathatunk.
 Ha honlapunkról olvassuk a napi igét, rögtön megjelennek azok a prédikációk, amelyek-

nek alapigéje abban a bibliai fejezetben található.
 Keresztyén világszemléletünket gazdagíthatjuk a Világ-egyetemi előadások meghallgatá-

sával.
 És akkor még nem beszéltünk a többi gyülekezet kínálatáról! Mint ahogy a mi gyüleke-

zetünk, úgy sok másik is él az igehirdetések közvetítésének lehetőségével.
 Akinek nincs eszköze, ismerete az internet használatára, de CD-DVD lejátszóval rendel-

kezik, annak is számos hang és videófelvétel állhat rendelkezésére. Kérjük, jelezze a lelkészi hivatal telefonszámán, ha szeretne élni evvel a lehetőséggel.
 Még akkor is megkeressük a módját annak, hogy hogyan segíthetünk, ha még a lejátszó

eszközzel sem rendelkezik. Csak jelentkezzen, hogy tudjunk segíteni.
 Egyik lelki testvérem felhívott, és arra kért, hogy imádkozzunk együtt. Ő a vonal egyik

végén, én a másik végén. Ezt megteheti bárki közülünk, aki egyedül érzi magát imatárs
nélkül.
 De a puszta beszélgetésre is kéznél van a telefon. Ne várjuk, amíg más hív! Kezdemé-

nyezzük mi a kapcsolatfelvételt gyülekezeti testvéreinkkel!
 Ifjaink többször jelezték, hogy szívesen segítenek bevásárlásban, de akár lejátszó eszkö-

zök vagy felvételek kézbesítésében is. De csak akkor tudunk segíteni, ha hírét vesszük.
Pár ötletet megosztottam a testvérekkel, de bizonyára még számos módja lehet annak,
hogy miként juthatunk az írott és hirdetett igéhez. Csak éljünk a lehetőségekkel! Ebben a
vonatkozásban nem a böjtnek, hanem éppen a bőségnek az ideje jött el!
Viczián Miklós
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1% (még május 20-ig beadható!)
persely – egyházfenntartói járulék – segély
Így, hogy sokan be sem mehetünk a munkahelyünkre, illetve az adóbevallásunkat elkészíti helyettünk a NAV, könnyen elmarad a rendelkezésünk a 2x 1% felől. Ebben a sok korlátozástól megterhelt időben különösen is sok segítséget jelenthet támogatásunknak ez a
formája is. Éljünk vele!
A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066.
A Pasaréti Református Alapítvány (adószáma: 18058819-1-41) számára ajánlja fel.
*****
Mivel sem a persely adományokat, sem az egyházfenntartói járulékunkat helyben befizetni nem tudjuk, viszont a gyülekezet működéséhez változatlanul szükség van az anyagi
támogatásunkra, kérjük adományaikat a gyülekezet számlaszámára átutalással intézni!
Bp.-Pasaréti Református Egyházközség, számla szám: 11702036-22377793 számára ajánlja
fel.
A közleményben "persely" vagy "fenntartás" megjelölést tegyük.
Mivel a gyülekezetben több család nehéz anyagi helyzetbe került, mert elvesztették munkájukat, az ő megsegítésükre is gondolhatunk, szintén a gyülekezet bankszámlájára történő
utalással, "segély" megjelöléssel, amit csak erre a célra fogunk fordítani.
Köszönjük a testvérek adományait!

Vályi Nagy Ervin II.
Hírlevelünk előző számában Körmendi Alpár, az 1960-as
években a kis-ifjúsági bibliakör egyik vezetője, emlékezett
meg Vályi Nagy Ervin pasaréti működéséről. Röviden írt
Ervin élete addigi alakulásáról, találóan fogalmazta meg
jellemének alapvonásait, megemlítette kapcsolatát Joó Sándorral és az akkori ifjúsági vezetőkkel, valamint hivatalos
szerepét a lelkészválasztás alatt. Mindezeket a témákat
szeretném most saját emlékeimmel kiegészíteni.

ezzel együtt 1970. július 3-ig, Joó
Sándor halála napjáig összesen 17szer beszélt, ezek között közvetlenül a halál előtti vasárnapon, június 28-án is. Utána a nyár folyamán
még egyszer szolgált Pasaréten,
július 19-én. Ezt a gyakorlatot
megválasztása után Cseri Kálmán
is folytatta, 1974-ig még összesen
14-szer hívta meg Vályi Nagy Ervint. Tehát összesen 32 pasaréti
istentiszteleti szolgálatáról tudunk.

Alpár említette, hogy Pasarétre költözése után Joó
Sándor rendszeresen meghívta őt az istentiszteleten
A gyakori meghívás Joó Sándor
prédikálni. Ajtony Artúrnak köszönöm, hogy a nála
lévő adatokból kigyűjtötte, hogy hányszor prédikált bizalmát jelzi. Bár nagy különbség
Pasaréten. Eszerint először 1967. március 27-én, majd volt az egyéniségük között, azt
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gondolom, a két embert a kölcsönös nagyrabecsülés
kötötte össze. Joó Sándor sokkal színesebb, közvetlenebb egyéniség volt, naivságnak hatóan jóhiszemű az
emberekkel szemben, míg Ervin keményebb, érdesebb stílusú, inkább csak a logikát követő, tipikus
tudós jellem volt. Ezen kívül megvolt közöttük a generációs korkülönbség is, ami a teológiai nézeteikben
is megmutatkozott, Joó Sándor minden korszerűsége
ellenére is. Összekötötte viszont őket a közös mély
hit, az Alpár által is kiemelt becsületes helytállás képessége, a nyugati iskolázottság, a nagy műveltség, és
(éppen ezek miatt) a rendszer részéről állandóan
éreztetett bizalmatlanság.
Ervin nem volt hivatalosan segédlelkész, a formális
kapcsolatot a gyülekezet vezetésével az jelentette,
hogy presbiternek választották. Akkor már én is pótpresbiter voltam, ott voltam az eskütételénél. Már
nem emlékszem az eskü pontos szövegére, de szerepelt benne a „református egyházunk” kifejezés. Ő ezt
nyomatékosan kiegészítve úgy mondta, hogy
„református keresztyén egyházunk”. Ezzel valószínűleg tudatosan az egyházról való teológiai felfogását
akarta kifejezni.
A gyülekezetben betöltött szerepe hivatalosan akkor értékelődött fel, amikor Joó Sándor halála után a
presbitérium őt jelölte Joó Sándor utódjának. Emlékszem, hogy egy magánbeszélgetésben azt mondta,
hogy ő erre a szerepre egyáltalán nem vágyik, de az
adott helyzetben nem akarja gyülekezetet cserben
hagyni, és ezért nem teheti meg, hogy ezt a jelöltséget
ne vállalja el. Valóban sokkal inkább neki való volt a
teológiai professzor, mint a gyülekezeti lelkipásztor
szerepe, de az említett becsületes helytállás akkor ezt
követelte tőle. Később Isten itt is mind az ő számára,
mind a gyülekezet számára valami jobbról gondoskodott Cseri Kálmán személyében.
Egy Pasaréten mondott igehirdetése nyomtatásban
is megjelent abban a válogatott írásait tartalmazó kötetben, amelyet a lánya, Vályi Nagy Ágnes állított
össze (Minden idők peremén, Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetem kiadása, Basel/Budapest,
1993). Ez a keresztyén ember tökéletességének értelmét magyarázza a Hegyi Beszéd és a Filippi Levél
fényében.
Ritkábban ifjúsági órákat is tartott. Egyszer 1Kor
7,29-31. alapján arról beszélt, hogy a keresztyén em-
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ber benne él a világban, de a világ
dolgaitól való bizonyos távolságtartás jellemzi. Pál apostol ezt a
„mintha nem” szavakkal fejezi ki:
„Akik élnek e világgal, mintha
nem élnének”. Házasság, sírás,
vigadás, vagyon, mind nem az
igazán fontos és maradandó dolgok, ha az eljövendő Isten országához hasonlítjuk őket.
Nagy lelkigondozói feladatot
kaptak mind Joó Sándor, mind
Ervin egy tragikus esemény következtében, amely a pasaréti ifjúságban következett be. Két fiatal, Baki
István és Matolcsy Erzsébet 1970.
április 15-én, egy szombati napon
(most 50 éve!) halálos motorbalesetet szenvedtek. Ez nagyon megrázott minket, akkori fiatalokat, ekkor kellett szembesülnünk először
közvetlen közelről a halál tényével. Erre kellett igei vigasztalást
találni. Ezt mindketten a maguk
stílusában, de lényegében egybehangzóan oldották meg.
A következő ifjúsági órát Joó
Sándor tartotta. Ő azt az igét vette
elő,
hogy
„Nemde,
kétverebecskét meg lehet venni egy
kis fillérért? És egy sem esik azok
közül a földre a ti Atyátok akarata
nélkül!” (Mt 10,29). A magyarázat
lényege az volt, hogy itt az
„akarata” szó dőlt betűvel van írva
a Károli-fordítású Bibliában, ami
azt jelenti, hogy a fordító betoldása, de nincs benne az eredeti szövegben. Az ige csak azt mondja,
hogy még egy ilyen baleset sem
történik Isten nélkül, de nem állítja, hogy ez az Ő akarata. Ahogy
Sándor bácsi kifejezte, abban biztosak lehetünk, hogy ez sem történt
Isten nélkül, és ezek a verebecskék
is az ő ölébe hullottak.
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A két temetés is egymás után volt. Baki Pistát Joó
Sándor, Matolcsy Erzsébetet Vályi Nagy Ervin temette. Ez a temetési beszéd is benne van a tanulmánykötetben. Ervin Jób könyvére hivatkozott, bizonyára tudta is, hogy halála előtt Erzsébet éppen ezzel
a könyvvel sokat foglalkozott. Isten nem a rosszat
mindenáron megmagyarázni akaró barátoknak adott
igazat, hanem az azt elfogadni nem akaró, Istenhez
kiáltó Jóbnak. „Mert Jób így tanúja annak, hogy a
rossz elfogadhatatlan, igazolhatatlan; így tanúja az új
égnek és földnek, amelyben nem lesz kiáltás, nem

Családi hírek

Kneiszel Krisztián
és Téglássy Orsolya

Február 7-től lapzártáig a következőkről számolhatunk be:

Imádkozzunk értük!

HÍREK
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lesz jajkiáltás, halál és gyász.” Jól
emlékszem, hogy a temetés napján
Farkasréten csodálatosan szép
tavaszi idő volt, minden ragyogott,
virágzott, élt. Mintha a természet is
arról az új világról akart volna
bizonyságot tenni, amely a két
fiatal osztályrésze lett, és amelynek
a reménységéről Ervin beszéde is
bizonyságot tett.
Viczián István
Nágay Lászlóné
Kocsis Józsefné
Kanyó Béla
Dr Tóth László
Csentericz Tamás

Megkereszteltük

Verebélyi Lajos

Eltemettük

Varga Barnabás András

Dr Engelhardt Eszter

Varga Benjámin János

Árvai Ferencné

gyermekeket.

Imádkozzunk értük!
Házasságot kötöttek:
Kántor Balázs
és Hegedűs Alexandra

testvéreinket.

Imádkozzunk a gyászolókért!

Rokob Józsefné
Tóth Endre
Soós Béláné
Laposa Ferenc

Világ-egyetemi
előadások
2020. március 6 – Gudor Kund Botond:
Botond

Bod Péter, a tudós lelkipásztor
Amikor az 1990-es években a fiatal Gudor
Botond a Gyulafehérvár melletti ErdélyHegyalján fekvő Magyarigenbe került lelkipásztornak, nehéz örökséget kapott. Egyrészt megörökölte – a Szózat szavaival élve –
„a sírt, hol nemzet süllyed el”. Egy óriási

szórványvidék lelkésze lett, ahol ott álltak
minden faluban a csodálatos, de már omladozó műemlék templomok, amelyekből az
elmúlt századok népirtásai következtében
már jórészt elfogytak a magyar református
hívek. De más örökséget is kapott: arra a
parókiára, azokba a szobákba költözött be,
ahol két és fél évszázaddal azelőtt a kor
egyik legnagyobb tudósa, Bod Péter volt
lelkipásztor. Az ő örökségét is ápolni kellett,
és lehetőleg úgy, hogy az is a jelen kor nemzeti és lelki megújulását szolgálja.
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A mostani előadás sokunk számára, akik a
pasaréti gyülekezet tagjai közül a kezdeteknél ott voltunk, és próbáltunk segíteni, sokkal több volt, mint ismeretterjesztés. Inkább
hálásan győződhettünk meg arról, hogy
Botond mindkét örökséget jól gondozta: ma
már mint gyulafehérvári esperes tudja szolgálni a környék magyar református népét,
ugyanakkor mint tudományos körökben
elismert történész Bod Péter egyik legjobb
ismerője, munkásságának szakértője lett.
Igei bevezetőjében Horváth Géza lelkipásztor Bod Pétert a hű sáfárhoz hasonlította, akinek a példáját nekünk is követnünk
kell.
Gudor Botond az előadásában elmondta,
hogy Bod Péter református lelkész, egyház- és
irodalomtörténész a 18.
századi Erdély jeles személye volt. Nagyenyeden tanult, majd tanított.
Az előadás részletesen
kitért az enyedi kollégium tanárainak működésére is, akik Bod Péterre
meghatározó
hatással
voltak. Ezt a részt
életközelbe hozta, hogy
ma a nagyenyedi kollégium is az ő egyházmegyéjének területén van,
amelynek működésében
is sokat segít.
Bod Péter nagy patrónusa árva Bethlen Kata,
a hívő református nagyasszony volt. Az ő támogatásával jutott ki Hollandiába, ahol 3 évig
tanulhatott, de később is támogatta munkáját. Hollandia a különböző európai teológiai
irányzatokkal ismertette meg. Itthon az
olthévízi, majd 1749-ben a magyarigeni református gyülekezet hívta meg papjának,
ahol 1769-ig, haláláig szolgált. Az előadás
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érzékletesen és
sok illusztrációval mutatta be
Bod
Péter
magyarigeni
életének mindennapjait,
a
lelkész sokrétű
munkáját, prédikációi mellett
családi életét, építkezéseit, tanítói működését, az egyházi és országos közéletben betöltött szerepét. Ehhez jöttek még irodalom- és
egyháztörténeti, általános történeti és szépirodalmi munkái, amelyek nagy része itt
készült. Mint oly sok más utódjának később
„a két hazában”, az ő halálát is a hatalom
üldözése siettette.
Az előadás bemutató
anyaga megtekinthető,
és meghallgatható a
gyülekezet honlapján az
„Egyéb anyagok” között. Az előadó végül
bemutatta nemrég megjelent nagy monográfiáját is, amelynek címe:
Bod Péter (1712-1769), a
történetíró.
Kiadta:
Tortoma Kiadó, Barót,
2018. 511 oldal. A könyv
részletesen
ismerteti
Bod Péter életrajzát,
nyomtatásban megjelent
és kéziratos történeti
munkáit és ezek viszonyát a kor szellemi és
teológiai áramlataihoz.
Ezt a művet a magyarországi tudományos
élet is elismeréssel fogadta. A könyvnek
2019. december 16-án volt a bemutatója a
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. Gyülekezetünkben megszerezhető Gaál
Csaba presbiter közvetítésével, 3500 Ft-os
áron. Tel.szám: 06-20-941-4541.
Viczián István
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Visszatekintés a házaspári
csendesnapra
Idén is a Házasság Hetén, február 15-én
tartotta a Bibliai Házassággondozó Szolgálat
szokásos csendesnapját.
Nagy izgalommal készültünk rá, hiszen
most már nem csak ketten, hanem 9 hónapos
kisfiunkkal együtt mehettünk. Az alkalmakat volt lehetőség a Baba-Mama szobában
hallgatni, így a jelen lévő csöppségek is élvezték a napot.
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jó volt újra hallani,
hogy Isten Jézus
Krisztusra
való
tekintettel
agapé
szeretettel szeret bennünket. A Szerelem
vonat nagyon könnyen kisiklik, ha az érzelem húzza. Amint valami nem tetszik, gonosz indulatokat, megbántást eredményez. Ha a mozdony a hit, ezt követi a gondolat, a cselekvés és az érzelem. Az Isten
bűnbocsánatában való hitet tudatos döntés
követi, a döntést helyes tettek, a tetteket pedig az érzelmek.

Az ebédszünet utáni záró alkalomban
A bevezető áhítatot Czakó Zoltán lelkipásztorunk tartotta, az ApCsel 20,28 alapján: Mózes Áron és Zsuzsa bizonyságtételét hallhattuk
,,Viseljetek gondot tehát magatokra...''
"Hozzá hű leszek, de meddig?"
Ebben az igében azt hangsúlyozta szátémában. A házaspár gyakorlatias, ugyamunkra Isten, hogy a lelki életünket is úgy
kell táplálni, mint egy csecsemőt, különben nakkor személyes előadásában hallhattuk,
elhal. Ebből következik, hogy a gyermekeink milyen okai lehetnek a hűtlenségnek. Vagy
lelki életével is így kell foglalkoznunk. Ami- engedetlen, állhatatlan vagyok az Istennel
ket meghallunk Isten igéjéből, hányszor vég- való kapcsolatban, vagy pedig nem gondozom minden elemét a társammal lévő kapzi el valóban a munkáját az életünkben?
csolatnak. Isten tud csak töretlenül hűséges
Ezután Nagy Zsolt és Eszter tartottak előlenni, de nem bújhatunk mindig e mögé,
adást arról a sokunkat foglalkoztató kérdésolcsóvá téve a kegyelmet.
ről, hogy Kitarthat-e a szerelem egy életen
Köszönjük a szervezést és az áldozatkész
át? Sokszor érzi azt az ember, hogy az érzelem egy életen át viszi a házasságot. De ez szolgálókat, hogy létrejöhetett a csendesnap
nem igaz. A házasságok elején felvett rózsa- idén is.
szín szemüveg gyakran feketére vált. Az
Az alkalmak visszahallgathatók a gyülekeérzelmek ilyenkor mozdonyként akarnak zet honlapján az
vezetni, pedig az ő helyük jóval hátrébb van!
Egyéb anyagok / Csendesnapok
Jézus Krisztus váltsága az alap, amely megfül
alatt.
marad mindkettőnknek mindvégig. Nagyon
Leo & Kata
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Már lehet jelentkezni a nyári
csendeshetekre

keznek).

"Örüljetek az Úrban
mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti
szelídségetek
legyen
ismert minden ember
előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok,
hanem imádságban és
könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten
előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és
gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és
dicséretes, azt vegyétek figyelembe!"

Az utóbbi időszakban többször is hallgattunk alkalmainkon a Filippi levél egyes
részeiről szóló rövidebb-hosszabb magyarázatot vagy kaptunk otthoni olvasmányt,
kérdéseket játékos vetélkedő formájában az
üzenetéhez kapcsolódóan. Nem gondoltuk
volna, hogy a levél fő üzenetei a mai járvánnyal terhelt időben milyen fontossá, bátorítóvá, életet mentővé válhatnak.

Most előleget nem kérünk a jelentkezéshez, de, ha feloldódik a gyülekezési korlátozás, a jelentkezés akkor lesz végleges, ha az
Remélve, hogy a járvány okozta közösség- előleg is befizetésre kerül. (Előleg: egyénekhiányunkra nyáron már gyógyírként szolgá- nek és házaspároknak fejenként 10 eFt, csaló csendesheteken emlékezhetünk vissza, ládoknak 25 eFt.)
meghirdetjük a gyülekezet közös hetét –
Várunk egyéni, házaspári, családos, és
ismét a piliscsabai Iosephinum kollégiumba
bibliaórai
közösségek jelentkezését!
augusztus 9-15 közötti hétre. Előző években
***
a lelkészi hivatalból elvihető jelentkezési lap
kitöltésével, leadásával, és egyidejűleg az
Több gyülekezeti csoport, valamint ifjúsáelőleg befizetésével lehetett jelentkezni. Most gi kör is tervez csendesheteket Neszmélyre
erre – legalább is egyelőre – nincs lehetőség, és más konferenciatelepekre. Ezekre jelentde az igényfelmérés, szállásfoglalás miatt kezni a csoport vezetőinél lehet.
szükséges tudnunk, hogy hányan készülnek
***
jönni – ha a lehetőség addig megnyílik.
Reméljük, hogy meg tudjuk tartani a napEzért várjuk a jelentkezéseket e-mailen
közis gyermekhetet is június 29. és július 3.
(vagy levélben) a gyulekezet@refpasaret.hu
között, de tekintettel a jelenlegi járványhely(vagy 1026 Bp. Torockó tér 1) címre. A jelentzetre, a jelentkezéseket egyelőre nem tudjuk
kezéshez kérjük a néven kívül a cím, szeméfogadni. Ha a helyzet változik, mind a honlyi igazolvány szám, születési idő megadását
lapunkon, mind szószékről hirdetni fogjuk.
minden egyes jelentkezőre (ha pl. egy család, vagy egy bibliaóra tagjai együtt jelent-

Nagy tervekkel vágtunk neki januárban az
új fél-évadnak. Elhatároztuk, hogy egy új
kórus lemezt készítünk több részletben, készülve az énekkarunk fennállásának 2021ben esedékes 50 éves jubileumára. Ez számunkra és karvezetőnkre nézve mindenképpen nagy vállalás, rendszeresen a szokványos próbák mellett plusz alkalmak vállalá(Fil 4,4-8) sával, és a többnapos, megfeszített munká-

ÉNEKKAR
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val járó felvételi napokat jelentett. Februárban volt a lemezfelvétel első napja. Nagyon
hálásak vagyunk, hogy Isten mennyi segítséget adott azon a hosszú napon. A jó idő mellett megáldotta hangunkat, kitartást, fegyelmet adott közénk.

gyülekezeti együttlétek, a kóruspróbák, a
közösség, a testvérek és barátok, az együtt
éneklés, Isten közös dicsőítése. Folytatjuk az
imádságot betegeinkért, egymásért, az országunkért, a világért e vészhelyzetben, és
adunk hálát Isten kegyelméért, szeretetéért
Egy korábbi kérésnek megfelelően a szo- és a gyógyulásokért.
kolyai református gyülekezetbe készültünk
Pál pedig bátorít. Nem mondja, hogy mia tavasszal egy jótékonysági koncertre, és kor, milyen feltétel megléte esetén örüljünk.
természetesen a kiemelt gyülekezeti alkal- Azt mondja: mindenkor örüljünk az Úrban!
makra is készültünk, húsvétra, pünkösdre, a Az Úr pedig közel! – és a közösség hiányát
Cantate vasárnapra.
is tudja pótolni.
Ebben az évadban az utolsó próbánk márMost, amikor annyi minden ismeretlen,
félelmetes, bizonytalan és fáj, Isten szeretetécius 5-én volt, bár nem így terveztük.
nek végtelen árjára emlékeztet minket Pál:
„Aki tudna jót cselekedni,
de nem teszi, bűne az annak”
(Jak 4,17)
értelmében azóta nem találkozunk. Karvezetőnk azóta is szeretettel keresi annak a
módját, hogy hétről hétre, ha nem is hoszszan, de a virtuális tér lehetőségeit kihasználva együtt lehessünk, igét halljunk, imádkozzunk, énekeljünk.
Mindannyiunknak nagyon hiányoznak a

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és
Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”
Enreiter Ádám és Gyöngyi
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Februári összifi
A februári összifjúsági alkalmat a Salamon
ifi szervezhette. A feladatból az ifi tagjainak
többsége nagyon aktívan kivette a részét,
igazi közös szolgálattá válhatott így ez az
alkalom. Így emlékszik vissza rá az egyik
Salamon ifis szolgáló: "Ki-ki amit tudott,
szorgoskodott, senki nem érezte tehernek a
rábízott munkát, és végül csodásan összeállt
minden. Az igés kártyákhoz is ifi-szinten
gyűjtöttük az Igéket, szerkesztettük, nyomtattuk, majd egy ifi utáni jókedvű beszélgetés közben kivágtuk azokat. Étel-ital is került, székpakolás, gyümölcsvágás, ki milyen
feladatot kapott, azt alázattal, odafigyelve
végezte Istennek való szolgálatként. Senki
nem tudta, mekkora jelentőségű feladatot
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végez, örömmel csinálta az aprónak tűnő
munkát, ami emberi szemmel kívülről káosz, de Isten Lelke vezérelt az Ő békességével, hogy közösen Őáltala csodásan alakult közös alkalom lett belőle."
Horváth Ádám tartalmas ifit tartott az
eskütétel témában. (Mt 5,37) Külön élmény
volt találkozni Ádámmal, mint “régi
ifistársunkkal” (olyan sok ifihetünkön volt
ott, hogy így tartjuk őt számon), aki már
lelkészként köszöntött minket és a nemrég
csatlakozott ifiseket is. Isten által áldott vasárnap délutánt tölthettünk együtt. Soli Deo
Gloria!
egy Salamon ifis

PIKKes-emények
Január végén Istennek hála ismét összegyűlhettünk egy remek társasjátékozásra gyülekezetünk régi nagytermében. Sok
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játék, vidám társaság és finom szendvicsek
vártak minket. Mi is vittünk új játékokat, így
bőven volt mivel kitölteni az időt. Öröm volt
új embereket megismerni, többek között
a szuperokos Gedeonosokkal Honfoglalózni:
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összegyűlhetünk.
Addig is, most, hogy nem mozdulhatunk ki,
vegyük elő otthon is társasjátékainkat, és
játsszunk egy jót!

Egy játékos
Az asztalokon mindig előkerül a Jenga is.
***
Most
Ágoston
jóvoltából
egy
Február 15-én este ismét bowlingozni invi"fordított Jengát" is megismerhettünk, ahol tálta a fiatalságot a PIKK csapata. Több mint
kis színes székeket kell egymásra tenni úgy, húszan húztunk szebbnél szebb bowling
hogy össze ne dőljön az építmény cipőket szombat este a Rózsadomb Center
(Mistakos).
legfelső emeletén. A csapatban voltak
Miközben mi a lányokkal
egyedi technikával gurító,
őszi erdei pályánkat
kezdő és egészen profi,
raktuk
ki
biztos kezű játékosok is,
(Indián nyár),
sőt a tarolás sem volt
még spanyol
ritka. A gurítások
barátaim is
között jó alkalmak
megérkezadódtak a beszéltek,
akik,
getésre, egymás
mint az öszjobb megismeszes
játékos
résére. Hálásak
kedvű egyén,
vagyunk azért,
kaptak
igéshogy
ennyien
kártyát is (ők
együtt tölthettük
spanyolul).
ezt az estét és
Minden alkalomazért, hogy a törzsmal nagyon jól
tagok mellett sok új
érezzük magunkat,
résztvevő is megfordult
reméljük, haközöttünk.
marosan
Egy lelkes
ismét
résztvevő
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"..mi ismerjük és hiszszük azt a szeretetet,
amellyel Isten szeret
minket." (1Jn 4, 16).
2018. május 31-én – 38
év házasság után – kötöttünk Isten színe előtt
házasságot, és az ünnephez a Szentírás fenti
igéjét választottuk.
Ez az ige azonban nem mindig volt igaz az
életünkben. Mindketten a Szentírást naponként olvasó családban nőttünk fel, de ezt
gyermekkorunkban teherként éltük meg.
A kamasz és kora ifjúkor még inkább a
liberális, öntörvényű életmód felé húzott
bennünket. így ismerkedtünk meg 1978-ban.
Két nagyon különböző habitusú ember voltunk, ennek ellenére, szinte hetek alatt
eldőlt, hogy mi örökre össze akarjuk
kötni az életünket. Ezt fékezte egy erős
szülői ellenállás, majd egy ellenállhatatlan katonai behívó is, de végül 1980.
augusztus 16-án polgári házasságot
kötöttünk. A házasság és a szülői felelősség, valamint a korábban „kissé alábecsült” vallásos környezet egyre inkább arra ösztönzött minket, hogy keressük Istent. Mire Bence fiúnk megszületett már volt Biblia és imádság is a
házban, valami új kezdődött, de a megszentelt élet még hiányzott.
Az ellenség azonban nem nézi jó
szemmel a szárba szökő magokat, és
azok sokszor túl zsengék, hogy ellenálljanak a támadásnak, eltörnek. Így történt ez velünk is. Már Áron fiunkat
vártuk, amikor Bencét kétéves korában
elveszítettük. A fájdalom és az Isten
iránti vád kettétörte az épp sarjadásnak
induló lelki életet bennünk. A gyász
csendje kívül, háborúság belül. Ebbe a
lelki környezetbe érkezett négy hónap
elteltével Áron, majd két év múlva Anna lányunk. Aztán egy nap, több év
múltán – egy a sógorom által kieszkö-
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zölt istentiszteleten állva – megértettem,
hogy az Úristen ismeri, érti és érzi a fájdalmunkat. Ő nem csak tudja, hogy mit érzek,
hanem miattam és érettem hordozta ezt a
fájdalmat és kínt, mint Atya.
Akkor értettem meg azt is, hogy az én
bűneim miatt, értem és helyettem járta be
Jézus Krisztus a szenvedés útját és vállalta a
kereszthalált is. Újjászülettem, és ennek az
életnek a nyomán, új normák kerültek a családba, melyeket – Isten kegyelméből – Sanyi
és a gyerekek is elfogadtak. Ez az új élet az
ismeretben való növekedést segítő, új és
immár lelki közösségeket is adott (bibliakör,
gyülekezet), de ez hirtelen ismét veszélybe
került. Először rólam derült ki, hogy egy
élethosszig tartó kórt hordozok, majd később Sanyit diagnosztizálták súlyos betegséggel. Ő hosszú ideig volt beteg, közben két
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tinédzser korú gyermekünkről is gondoskodni kellett egy jövedelemből, mert téves
adminisztráció miatt táppénzt sem kaptunk.
Látszólag „minden” ellenünk szólt, de a
MINDEN így szólt: „Ha Isten velünk, ki lehet
ellenünk?” (Róm 8, 31).
Az Istennel való közösség, az imádság, a
naponkénti igei megerősítés és minden
egyes kórházba vitt ige táplálta bennünk a
reményt, és változást hozott Sanyi életében
is. Mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus, mint a
kánai menyegzőn gondoskodott rólunk, testi
és lelkiképpen. Emberileg és gazdaságilag is
érthetetlen volt a felülmaradásunk, és ez a
tapasztalat nagy erőt adott nekünk. A saját
életünkön keresztül értették meg igazán
gyermekeink is Isten szeretetének és irgalmának nagyságát, és váltak felnőtté a családi
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összekapaszkodásban. Sanyit először testileg, majd – 2007 nyarán a piliscsabai házaspáros csendes héten – lelkiképpen is meggyógyította az Úristen.
A családi élet Krisztusban egységessé vált,
és bár voltak és vannak nehézségek (viták),
Istennek azt a kegyelmét és ajándékát, hogy
a nehezekben mindig szorosabbá vonta a
kapcsolatunkat, őrizzük és már nem ketten,
hanem hárman harcolunk az új kihívásokban. Mindketten igyekszünk a saját talentumainkkal a gyülekezeti szolgálatokban részt
vállalni. Szeretnénk, ha ez Isten akarata szerint történne, ezért az aktuális feladatok mellett is kérdezzük Őt, hogy milyen munkában
akar bennünket látni. Tudjuk és érezzük,
hogy szeret minket az Isten.
Kovács Sanyi és Anna

Hétköznapjaink
Peti Erzsébet
Régen ismerjük egymást, de
mégis most nem személyesen, hanem levél útján beszélgetek Peti Erzsébettel,
a Kálvin János Református
Idősek Otthona szociális
munkatársával. Ennek oka a
koronavíruskoronavírus-járvány. Rögtön
első kérdésem is evvel kapcsolatos: Hogyan élik meg az
Otthon lakói és dolgozói ezt
a szükséghelyzetet?

kijárási tilalom és a külvilággal való kapcsolat telefonos
érintkezésre való redukálása.
Az intézkedések meghozatalára a lakók életének és
egészségének védelme érdekében volt szükség.
Mindezen intézkedés érzékenyen érinti a lakókat,
megnyugtatásuk a mi feladatunk. Írásos tájékoztatókat
helyeztünk ki, hangosbemondóban hirdetjük az aktualitásokat. Az intézmény
vezetője rendszeresen tájékoztatja a lakókat a kormány
ránk vonatkozó napi intézkedéseiről.

A járvány kitörése változást idézett elő a mindennapi
életünkben. Mivel a koronavírus-fertőzés különösen az
időseket és a zárt közösségben élőket veszélyezteti, korlátozó intézkedések bevezeA dolgozók fáradhatatlan
tésére került sor: a látogatá- erőfeszítésekkel
mindent
sok tilalmának elrendelése, a megtesznek azért, hogy a

lakók bezártsága könnyebben viselhetővé váljék.
Személyesebb vizekre evezve, mondjon egyegy-két gondolatot a Kálvin OtthonOtthon-béli
szolgálatáról!
A Kálvin Otthonban szociális munkatársként dolgozom. Ez egy többrétű feladatkör, amelybe beletartozik
a segítő beszélgetés, lelki-
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gondozás, programszerve- képesítést szerezhettem, és a
zés, mobilizálás, gyakorlati pályám kezdetén védőnősegítségnyújtás.
ként dolgoztam. Húsz éve
A lakók többsége már élek Budapesten, ahol keznem tudja önállóan megszer- detben egy a gyülekezethez
vezni programjait, ezért szer- közeli kórház belgyógyászati
vezett keretek között kell osztályán voltam ápolónő,
biztosítanunk a szabadidő majd évekig főnővér, illetve
eltöltésének lehetőségét szá- diabétesz-edukátor. Abban a
mukra. A rendezvények munkakörben gyakori volt a
szervezésében a lakók szelle- betegekkel és hozzátartozókmi-fizikai aktivitásának meg- kal való beszélgetésem, az
őrzésére törekszünk. Min- utógondozásukban való sedenki részére saját érdeklő- gítésem.
dési köre és szellemi szintje
szerint próbálunk programokat biztosítani. Rendszeresen
fogadunk vendégelőadókat
különböző
témakörökben:
irodalmi, történelemi, építészettel kapcsolatos előadásokra, hitépítő bizonyságtételekre, hangsúlyosan is előtérbe helyezve a református
szellemiségünket.
Hogyan került ebbe a szolgálatba? Volt előzménye?
Már egész kiskoromban
felismertem, hogy szeretek
az idős emberek között tevékenykedni, és mindig arra
vágytam, hogy segítő szakmában dolgozhassam. Erdélyi vagyok, abban az időben,
amikor befejeztem a középiskolai tanulmányaimat, a
magyarságom miatt korlátozott volt a továbbtanulásom
lehetősége. Ápolónő szerettem volna lenni, és nagyon sokat imádkoztam
azért, hogy valamilyen módon ez sikerüljön. Éveket
kellett várni, az 1989-es változások után lehetőség nyílt
a továbbtanulásra. Ápolónői
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törekszünk.
Szolgált Pasaréten ifjú koromban (az 19601960-as években)
egy lelkipásztor, akit Peti
Zoltánnak hívtak. Rokonságban van vele?
Kizárólag névrokonságról
van szó tudtommal. Én a Kis
-Küküllő völgyéből származom, szülőfalum gyülekezetével napi élő kapcsolatot
ápolok. Hordozom imádságaimban azt a nagy csapást,
ami az elmúlt hetekben érte
gyülekezetünket és falunkat:
tövig égett a falu szimbólumát jelentő torony a két haranggal. Hálás szívvel értesültem a kormányunk és a
gyülekezetek gyors segítségnyújtásáról.

A gyülekezet közösségéből
többen megfordultak a kórházban, az osztályunkon, és
én nagy örömmel segítettem,
imádságainkban hordoztuk
betegeink sorsát. Felismerve
Isten hívó szavát jelentkeztem a Károli Gáspár ReforNagyhét lévén, Isten intő
mátus Egyetem Főiskolai
cselekvése ma bennünket
Karára diakónia szakra.
imádkozásra szólít az én
Szakmai
gyakorlataim gyülekezeteimben is és szersorán eljutottam a Kálvin te a világon is nem csak a
Otthonba is. Éppen akkor nagypéntekig, a keresztre
üresedett meg a mentálhigié- nézve higgyük és értsük hánés állás, és megpályáztam. lás szívvel Urunk feltámadá2016-tól örömmel végzem sát. Ez adhat erőt minden
ezt a szolgálatot, a napi erőt ember számára a kimenekeFelülről kérve el.
déshez.
Szokott hívni Pasarétről is
előadókat a kedd délutáni
Szolgálatom meghatározója:
alkalmakra. Mi ennek a
„Mi erősek pedig tartozunk
"műfaja"? Kikből tevődik ki a
azzal, hogy az erőtlenek gyengehallgatóság?
ségeit hordozzuk, és ne a maMegtaláljuk a pasaréti előgunk kedvére éljünk.”
adók közül is azokat, akik
Róm 15,1
érdeklődésre tarthatnak számot aktívabb lakóink között.
Természetesen ezekben a
Adjon Isten sok áldást és
hetekben külső előadókat örömet szolgálatához!
nem hívunk, e helyett kiscsoBeszélgetőtárs:
portos programszervezésre
Viczián Miklós
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MISSZIÓS HÍREK
Csépe Andrea levele
Ezúttal néhány soros
híradásban arról szerettem volna tájékoztatni a
gyülekezetet,
hogyan
körvonalazódtak
számomra a következő lépések. Úgy terveztem,
hogy májusban egy rövid időre visszatérek Dél
-Ázsiába, hogy anyagot
gyűjtsek a többnyelvű
szószedethez, és leadjam az egyetemen az
ezzel kapcsolatos jelentést. Így rendben lezárhattam volna a kint tartózkodáshoz szükséges
vízumot biztosító kutatásom aktuális évét. Augusztusban újból
hazajöttem volna – ezúttal egy teljes évre; abban bízva, hogy ennyi idő alatt
felépülhetek a kiégésből, és 2021 szeptemberétől folytathatom szolgálatomat
Ázsiában a m.-ok között.
Mindez most bizonytalanná vált a
világjárvány miatt. Azért kérnék imádságot, hogy felismerjem,
hogyan vezet Isten a
jelenlegi
helyzetben.
Valamint könyörögjünk
továbbra is m. munkatársam, Viktor feleségéért! Hála az Úrnak, ketten is felajánlották Erikának a veséjüket. A
lehetséges donorok kivizsgálása jelenleg folyik. A vírusveszély közepette
imádkozzunk
plusz védelemért a beteg
és a szervadományozók
számára, és azért, hogy
se világjárvány, se pénzhiány ne akadályozhassa az életmentő műtétet!

Aki anyagilag is hozzájárulna az operációhoz, az adományát a szokásos módon,
de a sajátom mellett „Erika”
nevét is feltüntetve küldheti el
szervezetünkhöz. (A képeken a
két lehetséges donor látható:
egyikük egyedül, másikuk Erika mellett, virágos száriban.)

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13)
– egy vese is utalhat Jézus
Krisztus áldozatára! (a szerk.)

Greizer család
levele Vanuaturól

Február elején elkezdődött az
itteni iskolaév, és Noel és Málna azóta heti két napot itthon tanultak
magyarul,
magyar
tankönyvekből
(köszönjük Zsófi anyukájának és a gyerekek keresztapjának!), és a másik három napon a helyi iskolában jártak első
osztályba. Zsófi közben egy jó barátunk
feleségének a segítségével a szakdolgozatához szükséges hangfelvételeken dolgozott, Miklós pedig sok-sok
Megavoice hallgatható Bibliát
szállított a városba eladásra,
és több vasárnap prédikált is
helyi nyelven. A helyi lelkészünk munkáját gépelésselnyomtatással segítettük. Közvetlenül a koronavírus elhatalmasodása előtt még a sziget
másik felén levő gyülekezetben
jártunk, ahol a lelkész a
Megavoice-ok átadásából igazi
ünnepséget szervezett, amit
igen megható volt látni.
Vanuatun ezen sorok írásakor
(márc. 23.) hivatalosan még
nem jelent meg a betegség, ami
egyértelműen Isten kegyelme,
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mert itt az egészségügy még egy kisméretű járvánnyal sem lenne képes megbirkózni. A határokat március harmadik
hetében lezárták, és az utolsó héten az
iskolákat is bezárták. Külföldről már
csak az állampolgárok jöhetnek haza,
akiknek a kormány a fővárosban bérelt
egy szállodát, ahová mindenki automatikusan kéthetes kötelező karanténba kerül. A szigeteken pedig azt javasolják,
hogy mindenki kizárólag a saját faluján
belül mozogjon, ami esetünkben 7 házat
jelent.
A négyévente esedékes választások
még éppen a lezárások előtt egyetlen
nappal sikeresen lezajlottak, így nemso-
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kára megkezdheti munkáját az új kormány. Könyörögjünk értük, nehéz helyzetben lesznek.
A falunkbeliekkel több munkát is
folytatni tudunk vagy el tudnánk kezdeni, természetesen a javasolt távolságok
betartásával. Az énekeskönyv hangfelvételeinek folytatása, az iskolák bezárása
miatt a helyi gyerekek oktatása, napi
közös bibliaolvasás-imádság, és persze
Zsófi szakdolgozata. Többféle fordítást is
elkezdhetnénk, ezekhez is kérünk bölcsességet.
Imádságos szívvel ölelünk benneteket:

a Greizer család
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Világ-egyetemi
előadások
Sajnos az április 3-ra tervezett előadást el kell halasztanunk az őszi időszakra, de a májusi előadást feltételesen meghirdetjük. Időpontja: Május 8., péntek⋅18:00, Előadó: Elly Gudo,
kenyai bibliafordítói konzulens, Wycliffe misszió munkatársa.
A Wycliffe Bibliafordítók magyarországi szervezetének vendége lesz májusban Elly
Gudo, kenyai bibliafordítói konzulens. Elly szívesen tartana beszámolót a munkájáról minél több budapesti helyszínen május 5-8 között. Mivel két országban is szolgálnak Wycliffe
Bibliafordítók gyülekezetünkből, ezért hívtuk meg Elly Gudot, hogy megismerkedhessünk
az ő kenyai szolgálatával.
Ha a vírusjárvány miatt az előadásra nem kerül sor, akkor erről tájékoztatni fogjuk a
gyülekezetet.

A KI-

SEB-

BEK

Istennek hálát adva, örömmel osztjuk meg
veletek, hogy újra indult a gyermek istentisztelet március 29-én. A gyerekek alkalma
vasárnapokon, a felnőtt istentisztelet előtt 9
órától, interaktív élő közvetítésben történik
(lehet énekeket is kérni!)

HÍ-

REI

sos twitter.com/pasakids oldalon. Emailben
a pasakids@gmail.com címen érhettek el
bennünket, ugyanitt lehet az e-aranymondásokért is jelentkezni!

A nyári táborokra való jelentkezés egyelőre halasztódik, ti is imádkozzatok, hogy meg
A közvetítés a youtube.com/user/pasakids tudjuk őket tartani! Az ezekkel kapcsolatos
oldalon történik, további hirdetések a szoká- hirdetések is a twitter.com/pasakids címen.
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Istentiszteleti rend

Nagyheti
istentiszteleti rend

Élő adásban közvetítjük:
 a csütörtöki istentiszteletet

18 órai kezdettel, és
 a vasárnapi istentiszteletet

10 órai kezdettel.
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Hivatali ügyintézés

Járványügyi okokból a Lelkészi hivatalt sem szabad
személyesen felkeresni. HiA nagyhét folyamán a követ- vatali ügyeket is csak telefokező időpontokban közvetí- non hétfőtől péntekig 9-13
tünk istentiszteletet:
óráig a +36 1 356-4019 teleápr. 5. virágvasárnap, 10 óra, fonszámon, vagy
a gyulekezet@refpasaret.hu
ápr. 9. nagycsütörtök, 18 óra, email címen lehet intézni (a
levelekre igyekszünk egy napon
ápr. 10. nagypéntek 10 óra,
belül válaszolni)

Az úrvacsorai közösségre a
gyülekezési korlátozás idején
nincs lehetőség. Így az Úr Jézus
Krisztus asztala körül nem
gyűlhetünk össze, de a Vele való
közösségünk gyakorlására a
Szentírás olvasása és az imád- ápr. 12. húsvét vasárnap, 10
ság változatlanul – sőt fokozott óra. (Figyelem, nem a szokásos
mértékben – valós lehetőségünk! ünnepi rend szerint!)

Köszönjük

2002

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink

A járványveszély idején az összejövetelek mind szünetelnek!

 hogy Krisztus helyettes áldozatá- Istentisztelet
nak és feltámadásának örömhíre
hangozhat a járvány idején is,
 hogy rendelkezésünkre állnak olyan
eszközök, amelyekkel a hirdetett és
írott Igéhez hozzájuthatunk ezekben
az időkben is, és egymással is tarthatjuk a kapcsolatot,
 hogy vannak, akik a járvány idején
irányítják az országot, különös
tekintettel a védekezésre, vannak
akik az egészségügyben, a rendfenntartásban, az áruellátásban
teljesítenek szolgálatot,

Kérjük

 hogy az Úr erősítse a gyülekezeti
közösségeket akkor is, amikor a személyes találkozás nem lehetséges,
 hogy fordítsad magad felé népünk szívét,
 hogy vedd körül szereteteddel a
betegségben szenvedőket, vigasztald a gyászolókat, és erősítsd a munkában fáradozókat!

Áldás,
békesség!

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 istentisztelet: hónap első vasárnapján 1530;
idősek otthona bibliaóra: hónap harmadik csütörtökén 1030
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1026 Budapest, Torockó tér 1. Tel: 356-4019
http://www.refpasaret.hu Lelkészi hivatal: H-P 9-13h

