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Tíz éve szolgál 

közöttünk 

Horváth Géza 

lelkipásztor 
Augusztus utolsó vasárnap-

ján, az istentisztelet végén 
köszöntötte dr. Kiséry István, a 
gyülekezet gondnoka Horváth 
Gézát abból az alkalomból, 
hogy most éppen 10 éve kezd-
te a pasaréti szolgálatát. A 
köszöntés végén egy szép, új 
palástot nyújtott át lelkipászto-
runknak, aki válaszában meg-
köszönte a palástot megemlít-
ve, hogy az előző már több, 
mint három évtized alatt bi-
zony megkopott, s ez csak az 
új mellett mutatkozik meg 
igazán.  

Istentől megáldott további 
lelkipásztori szolgálatot kívá-
nunk az új palástban! 

 (a gyülekezet) 

Horváth Géza beiktatása 2011. május 14., B. Szabó 
István püspök, Horváth Géza, Illés Dávid esperes  



Áldás, békesség! 3 2020. szeptember VEZÉRCIKK 

Történetesen 
„El is ment (Ruth), és kiérve a mezőre, szede-

getett az aratók után. Történetesen az Elimelek 
nemzetségéből származó Boáz szántóföldje volt 
az.” (Ruth 2,3) 

Gyermekek csendeshetein Ruth könyve 
történetein keresztül hangzott Isten igéje. 
Egyik legfontosabb kifejezése az egész 
könyv, annak számunkra is szóló, személyes 
üzenetét is meghatározóan, a történetesen 
szó. 

Egyszerű hétköznapi eseményre utalva, 
mely mégis rendkívülivé, sőt üdvtörténeti 
jelentőségűvé vált Ruth életében. 

A Bírák korában egy fiatal moábita özvegy 
megismerte Izráel Istenét, sok hátratételt és 
nehézséget is vállalva tért vissza Betlehembe 
szintén özvegy anyósával, Naómival. Mivel 
akkoriban kevesen követték az Urat, törvé-
nyét (Bír 21,25), nem sok jóra számíthatott. Ő 
azonban bízott Istenében, gondviselő szere-
tetében, amikor elindult kalászt szedegetni, 
hogy legyen aznapra betevő falatjuk. 

Ahogy már az egész könyv kezdete is, a 
történeti könyvekre jellemző: „és lőn” szó-
fordulattal, jelezte, hogy az események során 
mindenek fölött, a háttérben irányító Úr 
terve, célja, üdvözítő munkája valósul meg, 
úgy most kiderült Ruthról, hogy „és történe-
tesen oda talált a Boáz szántóföldjére”. A folyta-
tásban pedig csodálatos történet bontakozik 
ki Istentől rendelt szerelmükről, házassá-
gukból született gyermekükről, aki Dávid 
király nagyapja lett. Eszközei lettek Istennek 
a messiási ígéret beteljesítésében. Jézus csa-
ládfájában nem véletlenül szerepel Ruth 
neve is Boázé mellett. (Mt 1,5) 

A történetesen kifejezés hirdeti tehát, ki az 
az Úr, akiben bízhat, akire bízhatja magát 
Isten gyermeke, hívő népe ma is. Ráadásul 
mi már a Jézus Krisztus által elvégeztetett 
váltságműve után élve tapasztalhatjuk meg, 
amit ószövetségi népe csupán ígéretképpen 
élhetett át. Hogy a gondviselő Isten mennyi-

re szabadító, megtar-
tó Úr is övéi számára 
az Úr Jézusban.  

Hétköznapi gon-
doskodása ezért, 
lehet, hogy lelki éle-
tünk megerősítését 
akarja majd igazából szolgálni, az Úrral való 
szeretetkapcsolatunk elmélyítését.  Bár a 
mindennapok eseményei, dolgai is ugyan-
úgy fontosak számára, hiszen azok során 
alakítja sorsunkat terve és célja szerint. 
Ahogy az ismert énekben is valljuk: „Az Úr 
csodásan működik, de útja rejtve van…”. 

Ámultunk is valóban, ahogyan a korona-
vírus miatti karanténos helyzetben mégis-
csak lehetővé tette számunkra még gyer-
mekhetek tartását is Neszmélyen. Története-
sen! Legyünk hálásak érte! 

De lehet, hogy még éppen nagyon izgu-
lunk, mert történetesen sikerült a felvételi, 
de milyen lesz az új suli, az osztály, az évfo-
lyamtársak, vagy megint online zajlik-e 
majd az oktatás? Ha viszont történetesen 
alakulnak a dolgok, akkor mersz akár előre 
is hálát adni az Úrnak értük, hiszen „Aki 
hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra 
vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítá-
sát.” (Zsolt 50,23). 

Sőt még az Úr szabadítására várva is akár 
a munkahely elvesztése, a betegség terhe, a 
gyász fájdalma miatt, csendes reménységgel 
jó megadással lenni, hiszen történetesen 
„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szere-
tik, minden javukra van, mint akik az ő végzése 
szerint hivatalosak.” (Róma 8,28). 

Az Úr Jézus jelenlétének ebben a boldog 
bizonyosságában kezdjük hát el az új tan-
évet, folytassuk életutunkat a nyári szünet 
után, hiszen Ő velünk is majd mindent törté-
netesen cselekszik! 

Földvári Tibor  
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Hittanoktatás 2020-2021-es tanév 
„Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni.” (Jak 4,15) 

A fenti ige bár minden időben igaz, és alázattal e szerint kellene gondolkodnunk, tervez-
nünk minden nap, mégis idén tavasszal különös módon is megtapasztalhattuk, hogy nem 
tehetünk meg mindent, amit szeretnénk, hanem csak amit az Úr enged, és ami az Ő akara-
tával megegyezik. A gyülekezet által végzett hittanoktatásban is a koronavírus miatt korlá-
tozásokkal kellett szembesülnünk: a felnőttekkel és gyermekekkel való személyes találko-
zás lehetősége elvétetett tőlünk. Az Úrtól kaptuk, de átmenetileg elvette tőlünk, hogy még 
inkább megbecsüljük az együtt töltött időt, a testvéri közösséget, együttlétet, a közös igére 
figyelés és bizonyságtétel lehetőségét. De hála az Úrnak, egy újabb ajtó nyílt nekünk a digi-
tális eszközökön keresztül, hogy az Ő igéjének hirdetése ne szűnjön meg teljesen. Vasárnap 
9 órakor gyermekistentiszteletet nézhettünk élőben gyülekezetünk honlapján keresztül. A 
csütörtöki hittanórák helyett videófelvételeken keresztül szólhattak a bibliai történetek. A 
Budapest-Fasori Református Kollégium Csipkebokor Óvodájának, és egyik gyülekezeti 
tagunknak köszönhetően óvodásoknak szóló áhítatok, foglalkoztató anyagok juthattak el 
több gyülekezeti családhoz. Hittanoktatóink az iskolai csoportokkal interneten keresztül 
tarthatták a kapcsolatot, emailben küldhették el a hittanórai tananyagot, és az adott bibliai 
ige, történet átgondolásra késztető feladatait, személyes bizonyságtételeket.  

Június vége óta tarthatunk (különféle óvintézkedések figyelembe vételével) összevont 
gyermekisten-
tiszteleteket az 
iskolásoknak 
és óvodások-
nak, a felnőtt 
konfirmáció 
hátralévő al-
kalmait be 
tudtuk pótolni, 
augusztus 23-
án pedig meg-
tarthattuk az 
áprilisban el-
maradt konfir-
mációt. Min-
den lehetőség-
ért, szolgálóért, 
elvégzett szol-
gálatért az 
Úrnak legyen 
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hála! 

Hogyan tovább? Fenti igénk tükrében az 
előttünk álló tanévet is az Úrra bízzuk, 
igyekszünk áron is megvenni az alkalmakat, 
mert a napok gonoszak (Ef 5,16), és imádko-
zunk azért, hogy továbbra is adassék ne-
künk szó szánk megnyitásakor (akár szemé-
lyesen, akár interneten keresztül), hogy bá-
torsággal ismertessük meg az evangélium 
titkát másokkal (Ef 6,19). 

ISKOLAI HITTAN 

Gyülekezetünk a II. és XII. kerületben 
megközelítőleg 310 gyermek számára az 
alábbi 6 iskolában tart hit- és erkölcstan órá-
kat: 

 Budenz József Általános Iskola 

 Fillér Utcai Általános Iskola 

 Palotás Gábor Általános Iskola 

 Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Isko-
la 

 Virányos Általános Iskola 

 Zugligeti Általános Iskola 

ÓVODÁS HITTAN 

Az alábbi 3 óvodában szervezünk hittan-
órákat, amelyekre szeretettel hívjuk, és vár-
juk a gyermekeket: 

 Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda 

 Zugliget Óvoda 

 Hegyvidéki Mesevár Óvoda és Játszóház 

GYÜLEKEZETI HITTAN 

Az iskolák mellett a gyülekezetben is indí-
tunk hittanoktatást a megszokott időpont-
ban, csütörtökön 16:30-kor, óvodások, és 
általános iskola 1-6. osztályosai számára. A 
hittanórákat a gyülekezeti termekben tart-
juk. A jelentkezéssel, csoportbeosztással 
kapcsolatos információkat külön hirdetni 
fogjuk, az első alkalom szeptember 10-én 
lesz.  

KONFIRMÁCIÓ 

A 7. osztályos, és annál idősebb gyereke-
ket konfirmáció előkészítő tanfolyamra hívo-
gatjuk. Ennek időpontja: vasárnaponként 9 
óra, helyszíne: régi épület alagsor, 7-es te-
rem. Az első megbeszélés szeptember 6-án 
lesz, 9 órakor a régi nagyteremben, amelyre 
a szülőket is szeretettel várjuk.  

Azokat, akik ezt már tavaly elvégezték, 
vasárnaponként 16 órára várjuk a 2. évre. 
Számukra az első alkalom szeptember 6-án 
16 órakor lesz a szokott helyen. 

A gyülekezetünkbe járó felnőttek számára 
is indítunk konfirmációi előkészítő tanfolya-
mot, amelyen megismerkedhetünk reformá-
tus egyházunk hitvallásaival, a Biblia vála-
szaival életünk alapvető kérdéseivel kapcso-
latban. Az alkalmak minden héten, kedden 
19:00-kor kezdődnek a régi épület alagsor, 7-
es termében. Az első alkalom szeptember 29-
én lesz. Jelentkezni a lelkészi hivatalban 
lehet. 

HÉTFŐI BIBLIAÓRA 

Kéthetente hétfő esténként 18 órakor bib-
liaórát tartunk a régi nagyteremben. Az első 
alkalom október 5-én lesz.   

VASÁRNAPI GYEREKISTENTISZTELETEK 

 

Az istentiszteletekkel párhuzamosan tart-
juk a gyerekek számára szervezett gyer-
mekistentiszteleti alkalmainkat.  

 8 és 10 óra: 0-3 éves gyerekek megőrzése, 
új épület alagsor 

 3-6 éves óvodások összevont alkalma, új 
épület emelet 

 1-6. osztályos iskolások alkalma, új épület 
földszint  

Szeretettel hívunk és várunk 
minden gyermeket és felnőttet  

alkalmainkra! 

Sz. L.  
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Joó Imola, Joó Sándor Bécsben élő lánya, apja halálának 
50. évfordulója alkalmából visszaemlékezést küldött, amit a 
július 5-én tartott istentisztelet után testvére, Joó Géza 
olvasott fel a templomban. Ebből közlünk egy részletet. 

Áldást és békességet kívánok a Pasaréti Református 
Gyülekezetnek! Sajnos nehéz egészségi állapotom 
miatt nem tudok személyesen részt venni ezen az 
istentiszteleten, amelynek keretében Édesapám halá-
lának 50. évfordulójára és az ebben a gyülekezetben 
végzett évtizedes szolgálatára emlékeznek a hívők. 
De lélekben és néhány emlék-gondolattal, amelyek 
Joó Sándort, a privát embert mutatják be, szeretnék 
mégis egy kicsit együtt lenni a gyülekezettel. 

Gyerekként elég „gyanútlanul“ éltünk a híres pré-
dikátor és lelkigondozó mellett. Néha azért elgondol-
koztatott egy-egy jelenet. Például egyszer, amikor 
lementem az irodába, hogy ebédhez hívjam, Apuka 
intett, hogy menjek ki: egy síró asszony ült előtte a 
széken. Akkor sokáig azon gondolkoztam, hogy va-
jon mit mond neki, hogy ne sírjon. Esténként odaült 
hozzánk a gyerekszobába, és egy-egy fejezetet felol-
vasott a holland gyerekbibliából, amit külön nekünk 
fordított magyar nyelvre. Utána imádkoztunk, és 
amit a legjobban szerettem: elénekeltük a szép ká-
nont, amit talán már nemigen ismer senki: „Itt az este, 
ránk borul árnya“... Szép bariton hangja volt, mi ha-
tan lelkesen fújtuk a szólamunkat, ki-ki a magáét. 

Szokás volt, hogy ha valaki hosszabb időre elment 
otthonról, a búcsú előtt körbeültük a nagy ebédlőasz-
talt, Apuka egy rövid áhítatot tartott és imádkozott, 
így bocsátva útjára a vándort. Így volt ez azon a régi-
régi éjszakán is, amikor a házkutatás után letartóz-
tatták. Mielőtt elindult volna az ismeretlen jövő felé, 
egy kis türelmet kért, leültünk az asztal köré, és az 
őrtálló katonák puskáinak ránk irányított csöve előtt 
csendesen felolvasott egy részt a Bibliából. Azután 

Joó Imola visszaemlékezése apjára,  
Joó Sándorra  

egy rövid ima után elindult az 
emberek után, akik addig türelme-
sen vártak, lassan-lassan leeresztett 
fegyverekkel. Talán figyeltek is… 

Már nagyobb voltam, amikor 
szüleim régi barátja, Latabár Ár-
pád – aki akkor már nem élt – leá-
nya lezuhant azzal a repülőgéppel, 
amelyen stewardessként dolgozott. 
A szerencsétlenséget nem élte túl 
senki. Marika édesanyja nem hitte 
el, hogy a lánya nem jön többet 
haza, mert hiszen megígérte, hogy 
visszajön. És bezárkózva a lakásba, 
csak várt. Napokig várt. Nem en-
gedett be senkit, hiába kopogtak a 
szomszédok, ételt hozva, könyö-
rögve, hogy nyissa ki az ajtót. Hív-
ták a katolikus papot, de az is hiá-
ba kért bebocsátást. „Marika meg-
ígérte, hogy visszajön!“ – ez volt 
minden, ami a lakásból kihallat-
szott. 

Késő éjjel volt már, amikor vala-
kinek eszébe jutott, hogy talán Joó 
Sándornak kellene szólni. Erre a 
telefonhívásra emlékszem (éppen 
tanultam), arra is, hogy Apuka 
azonnal elindult. Nem is tudom, 
hogy ment oda, hiszen nem volt 
autónk. Az ő kopogtatására kinyílt 
az ajtó. Egész éjjel nem jött haza. 
Reggel láttuk megint, teljesen ki-
merült állapotban. Nem mondott 
semmit arról, hogy milyen módon 
tudott a sötét gyász függönyén 
áthatolva eljutni ennek a vigaszta-
lan anyának a lelkéhez. Egy biztos: 
nem egyedül ment oda, Valaki 
kísérte, láthatatlanul, hatalmasan. 
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prédikátor ilyen kedvesen szóra-
koztató is tud lenni!  … … 

Ha túl sokat meséltem, bocsássa-
nak meg nekem. De úgy éreztem, a 
pasaréti alapító lelkipásztor, aki 
keményen, egyenes gerinccel állt 
meg a háború, zsidóüldözés, kom-
munizmus földrengéseiben, mégis 
megmaradt egyszerű embernek, 
Bibliájával a kezében, és akihez 
mindenki odamehetett, akár sírva, 
akár mosolyogva.  

Joó Imola 

Édesapánk személyiségének egy másik, vidámabb 
oldalát inkább csak a legjobb ismerősei, barátai ismer-
ték. 

- Előfordult, hogy a templomban kétnyelvű isten-
tiszteletet tartott, mert egy egész autóbusz holland 
utasai akarták megismerni és meghallgatni az ő hazá-
jukban is ismert magyar lelkész prédikációját. Ezek a 
kedves látogatók azután nemegyszer feljöttek a lakás-
ba, ahol kávézgatás, beszélgetés közben vidám zene 
is szólt: a lelkész leült a zongorához, és egymás után 
játszotta a szép magyar nótákat. A jó hollandusok 
nagyot néztek, nemigen gondolták volna, hogy az 
imént a templomban hallott fekete palástos komoly 

A Joó gyerekek édesanyjukkal, Molly nénivel, 1955 táján. Balról: Gyula, Sándor, Géza, Imola, Árpád, András 
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Családi hírek 

2020. május 18. és augusztus 
23. (lapzárta) között a követ-
kezőkről számolhatunk be: 
 
 
 

Megkereszteltük: 

Manno Hanna 

Seres-Rohrer Zsolna 

Mérész Tamás János 

Tusnádi Hanna Edit 

Hegedüs Maja Rita 

Huszár Boáz 

Szeghalmi Lelle Luca 

Basa Dóra 

Körmendi Jakab 

Netoleczky Zsófia 

Rábely Mihály Sámuel 

Glaszner Nátán 

Surányi Zoé Csilla      

gyermekeket.  

A konfirmáció alkalmával 
megkeresztelt felnőttek: 

Bűdi Dániel 

Háló János Miklós 

Molnár Ádám 

Dr. Tiszavári-Füstös Zsuzsa 

 
Imádkozzunk értük! 

 

 

 

Házasságát megáldatta: 

Gécs Balázs  
és Cs. Nagy Hajnalka 

Pósfai Áron István  
és Borka Zsófia 

Szántó Dávid Gergely  
és Dávid Réka Ágnes 

Scherman Benjámin  
és Béla Rebeka 

Deme Mózes  
és Asbók Zsuzsanna  

Imádkozzunk értük! 

Eltemettük 

Dr Kiss Lajos 

Dr Benedek Sándor 

Radány Ernőné 

Bayer Csaba 

Megyesi Csaba Sándor 

Szakállosy György 

Hucisvili Irina Jurjevna 

Dr Járdánházy László 

Járdánházy Judit 

Kuhárszky Lászlóné 

Dr Bolváry Gyula 

Dr Szilágyi Mihály 

Babcsány Ottóné  

testvéreinket. 

Imádkozzunk  a gyászolókért! 

Idén a szokásos pünkösd előtti időhöz ké-
pest elhalasztva a járványveszély miatt, csak 
augusztus végén tudtuk megtartani a konfir-
mációs fogadalomtétel ünnepségét, s akik 
még nem voltak megkeresztelve, azok ezen 
az alkalmon még a keresztség sákramentu-
mában is részesültek.  
A távolságtartás követelményeinek megfele-
lően csak csökkentett létszám vehet részt a 
templomban egy-egy alkalmon. Ezért – szin-
tén rendhagyóan – nem a délelőtti istentisz-
telet keretében, hanem délután 3 órakor kü-

lön istentiszteleten gyűltek össze a konfir-
málók és családtagjaik. A gyülekezet többi 
tagja csak a világhálón követhette az ünnepi 
istentiszteletet és fogadalomtételt *. 
Konfirmációi fogadalmat tettek, s így mos-
tantól kezdve lehetnek teljes jogú egyházta-
gok – ha kérik felvételüket a választói név-
jegyzékbe –, és részt vehetnek az úrvacsorai 
közösségben: 

Az esemény megtekinthető:  
https://youtu.be/yNjf4xebvak 
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Kedves Gyülekezet! 

Életem egyik legmegha-
tározóbb döntéséről sze-
retnék írni, bemutatva azt 
a közel fél évet, aminek a 
lezárása  az augusztus 23-
i istentisztelet. Számomra ez a dátum meg-
keresztelkedésem napja,  többedmagammal 
konfirmációs fogadalomtételünk időpontja. 

A Bibliaolvasó Kalauz alapján a 2020. au-
gusztus 20-ra szóló napi Igével szeretném 
bevezetni az írásomat (Róm 6, 1-5) , amelyet 
a „Keresztség és új élet” címmel olvasha-
tunk: 

1 Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk-e a 
bűnben, hogy a kegyelem annál bősége-

sebb legyen? 2 Semmi esetre sem. Mert mi, 

akik meghaltunk a bűnnek, hogyan éljünk 
továbbra is benne? 3 Vagy nem tudjátok, 

hogy mindnyájan, akik megkeresztelked-

tünk Krisztus Jézusra, az ő halálára ke-
resztelkedtünk meg? 4 Eltemettek tehát 

vele együtt a halálba a keresztség által, 

hogy amint az Atya dicsősége feltámasztot-
ta Krisztust a halottak közül, éppúgy mi is 

új életben járjunk. 5 Ha ugyanis eggyé let-

tünk vele halálának hasonlóságában, úgy 

majd a feltámadásában is egy leszünk vele. 

Korábbi Önmagam,  az az ember, akiről 
Pál apostol ebben a szakaszban ír, az elmúlt 
másfél évben lépésről lépésre formálódott, 
vívódott, ismerte meg Istent és az Ő mérhe-
tetlen kegyelmét az Úr Jézus Krisztusban. 
Közel három évtized élet, tévelygés, útkere-
sés szakaszában Isten lehajolt hozzám  és 
megszólított.  Az elmúlt másfél évben egyre 
közelebbről ismerhettem meg az Ő nagysá-
gát, irányunkba való szeretetét, a kegyelmet, 
az üdvösséget hit által, és az új életet Jézus 
Krisztusban. 

Gyülekezetünk egyik tagjával kezdtem el 

Bibliát olvasni, idővel közösen imádkozni, 
látogatni igei alkalmakat.  Isten Igéjének 
olvasása, az istentiszteletek, a gyülekezeti 
élet, a közösség, az ifialkalmak, Isten és a 
Szentlélek munkálkodásával elválaszthatat-
lan részei lettek az életemek. Egyre inkább 
éreztem, hogy ez az az út, amelyet kerestem, 
ez az,  amely befogad mint bűnöst, megbo-
csátja bűneimet, és új embert formál ben-
nem. Megérett szívemben a döntés, hogy 
szeretnék megkeresztelkedni, konfirmálni és 
„hivatalos” formában is átadni az életem az 
Úrnak. 

Beiratkoztam a Pasaréti Református Gyü-
lekezet felnőtt konfirmációs alkalmaira. Hor-
váth Géza lelkész és alkalomtartó  hozta el 
és adta át kivételesen hitelesen a csoport 
számára református hitéletünk alapjait. A 
Heidelbergi Kátét szakaszonként alaposan 
áttanulmányozva, mélységeit és összefüggé-
seit megismerve formálódott és bővült hitbe-
li ismeretünk. Az alkalmakon egy egy sza-
kaszt vizsgálva, az alkalomtartó és a csoport 
között kialakult személyes beszélgetések 
segítették a megértést, ismertették meg ve-
lünk hitéletünk alapjait, választ kapva így  a 
bennünk felmerülő kérdésekre. A konfirmá-
ciós  csoportban Isten kegyelméből eltöltött 
fél év során,az élő Igét hallva, sokat mélyült 
és letisztultabbá vált hitéletünk. 

Nagyon vártuk a tavaszra kitűzött keresz-
telőt és konfirmációt. Azonban  a kialakult 
járványhelyzet miatt a kijelölt  tavaszi alka-
lom elmaradt.  Sokat imádkoztunk a karan-
tén alatt, hogy Isten adjon szabadítást. 

Most, Isten kegyelméből, pár hónappal a 
járvány lecsengése után, a nyár végén kerül-
het sor a korábban tervezett keresztelőre és 
konfirmációra. 

Ahogy Pál apostol is írta, ezen a különle-
ges és fontos napon tehát pecsétet kapunk 
rá, hogy mi is úgy tekintsünk magunkra, 
hogy meghaltunk a bűnnek, de élünk az 
Istennek Krisztus Jézusban. 

Molnár Ádám 
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Dr. Kiséry István, gyülekezetünk gondno-
ka, e szavakkal köszöntötte június 7-én, a 
pedagógus napon, gyülekezetünk pedagó-
gusait, majd a köszöntést követően könyv-
ajándékkal – Siklós József: Az újszülött ter-
mészetrajza – tette emlékezetessé e napot a 
megjelent pedagógusoknak. (Akik a járvány-
veszély miatt csak otthonról követték a köz-
vetítést, utólag, a lelkészi hivatalban átvehe-
tik a számukra is kikészített könyvet.) 

A mai napon, túl az utóbbi nehéz heteken 
annyi mindenkinek szeretnénk köszönetet 
mondani, első-
sorban azoknak, 
akik a járvány 
idején is helyü-
kön voltak és 
lehetővé tették, 
hogy valamelyest 
folytathassuk 
megszokott éle-
tünket. Egészség-
ügyi dolgozókat, 
bolti eladókat, az 
otthon helytálló 
szülőket, és még 
folytathatnánk a 
sort, de a mai 
ünnep dedikáltan 
a pedagógusoké, 
a gyülekezet pe-
dagógus testvére-
ié. Szeretnénk megköszönni egész éves 
munkájukat, amely munka most merőben 
eltért a szokásostól.  

Ez az év váratlan kihívásokat hozott, isme-
retlen faladatok elvégzésére kényszerítette a 
tanárokat, a diákokat, a szülőket. Most így a 
tanév vége felé láthatjuk, hogy milyen kivá-
lóan oldották meg ezeket a váratlan, eleddig 
sose tapasztalt problémákat, tapostak ki 
eddig járatlan ösvényeket. Ez teljesen új fel-
készültséget, és több munkát igényelt. A 

diákok végezték, ahogy hallottam a megnö-
vekedett feladatokat. A tanárok pedig a rá-
juk terhelődött plusz munkát. Megjegyzem, 
én a diákok felé támasztott elvárásoknak 
sem tudtam volna megfelelni. A hívő peda-
gógusoknak azonban volt külön segítségük, 
az igei útmutatások. Munkátok szolgálat és 
egyben kegyelmi ajándék is volt.  

Pál apostol így ír erről a szolgálatról: Mert 
ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem min-
den tagnak ugyanaz a feladata. Mert a nekünk 
adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink 
vannak, eszerint szolgálunk is, … ha valamilyen 
szolgálat adatatott, akkor abban a szolgálatban 
munkálkodjunk:  a tanító a tanításban, a buzdító 

a buzdításban… 
(Róm 12, 6; 8  ) 

És ti így szolgál-
tatok, a kegyel-
mi ajándékotok-
kal. Mi volt ez a 
szolgálat? 

Neveld a gyerme-
ket a neki megfele-
lő módon, még ha 
m e g ö r e g s z i k , 
akkor sem tér el 
attól (Péld 22, 6). 

Egy évvel ez-
előtt nem gon-
doltuk, hogy a 
mai megemléke-
zésre ilyen 

rendhagyó módon, rendhagyó körülmények 
között kerül sor. Adjunk hálát az Úrnak, 
hogy bár szokatlan és korlátozott körülmé-
nyek között, de már a templomban jöhetünk 
össze, hogy hálát adjunk az egész tanévben 
tapasztalt isteni kegyelemért. Külön üdvö-
zöljük, azokat a pedagógus testvéreket, akik 
nem tudnak személyesen közöttünk lenni, 
így otthonukban online köszöntjük őket.  

Minden pedagógus testvérünknek kívá-
nunk Istentől megáldott, pihentető nyarat! 

*Elhangzott 2020. június 7. vasárnap, 10 órai istentisztelet végén. Meghallgatható: youtu.be/3DnrcVG3HEI 
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„Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házába 
megyünk!” (Zsolt 122,1) 

Az úgy kezdődött... Az egyik fiunk, aki 
mellettünk lakik, bejött : "ne menjetek seho-
vá, majd én bevásárolok. Hoztam maszkot, 
kézfertőtlenítőt!" – Jött a telefon, a másik 
fiunk: "ki ne mozduljatok!" Így kezdődött a 
"hűvösvölgyi fogság", maradt a kert moz-
gástérnek. 
  Kezdetben még kényelmesebbnek is tűnt, 
nem szólt az ébresztő óra reggel 6-kor, mert 
a presbitérium és az internet jóvoltából éne-
kes könyvvel a kézben 10 órakor leülhettünk 
a képernyő elé. Bár volt elég nagy választék, 
de vasárnap délelőtt a templomunk szószéke 
és lelkészeink látványa, igehirdetése volt 
számunkra a legotthonosabb. 

Hiányzott az "ifink" (a Filippi kör) szer-
dánkénti összejövetele is, tekintettel arra, 
hogy csupa szépkorúból áll a csapat. 
A karantén alatt értettük meg igazán – mert 
eddig nem volt rá példa –, hogy mennyire 
tud hiányozni a testvérek közössége. 
Abbamaradt az óvodás hittanoktatás is, de 
rövid idő után, mégiscsak belevágtunk on-
line. Ebben nagy része volt a "Bogarak-nak", 
(Bogár Edit és Gyurka), így sikerült a tan-
évet befejezni. 

Amikor már távolságtartással, maszkkal 
mehettünk volna a templomba, még tartóz-

kodtunk egy kicsit, de hogy a hóvégi úrva-
csora kimaradjon, azt már nem tudtuk meg-
állni. Így azóta is, vasárnaponként korán 
kelünk, hogy a testvérekkel együtt hallhas-
suk Isten igéjét a templomban – szájmaszk-
ban –, abban a reményben,hogy fogunk még 
szorosan egymás mellett, szájmaszk nélkül 
lenni jelen Isten házában.                                 

Miklós Attila és Zsuzsi 

„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus 
Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással 
a mennyekben, a Krisztusban.” (Ef 1,3) 

Hálás a szívünk, hogy ezen a nyáron is 
megadta Isten, hogy ha nem is egy hetet, de 
pár napot elvonulhassunk a „hegyre”. 

Július végén három tartalmas napot töl-
töttünk Galyatetőn. Az igét dr. Erdélyi Judit 
hozta az Efézusi levél első fejezetéből; Viczi-
án Miklós bizonyságtétellel készült. 

A nagy gazdagságból, amit kaptunk, ne-
kem a következők lettek hangsúlyosak: 

Isten ma is azzal a hatalommal munkál-
kodik bennünk, mint amivel a világot terem-
tette, amivel Jézus tanított, és gyógyított. Ő 
nem változik, és benne nincs változásnak 
árnyéka. 

A földi ajándékok (amelyek nagyon jók, 

A Filippi kör bibliaórája az udvaron  
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és azt is Tőle kapjuk) mulandók, a mennyei 
ajándékok örökkévalók. Ismerjük meg, és 
éljünk azzal a nagy kinccsel, amivel ő meg-
ajándékozott minket Krisztusban. 

Törekedjünk egyre jobban megismerni a 
mi Urunkat. A vele való kapcsolat teszi már 
ezt a földi életet is teljessé és bővölködővé, 
akármilyenek is legyenek a körülményeink 
és a lehetőségeink. 

Jó volt megélni az egymással való offline 
közösséget, Istent magasztalni az igei gaz-
dagságért, a csodás környezetért, a termé-
szetért, a kellemes időjárásért és a személyes 
beszélgetésekért. 

B.K. 

A kilátástalan vészhelyzet idején Ézsaiás 
próféta könyvét olvastam, és igen mélyen 
érintett a 28. fejezetben Isten oktatása, ahol a 
kemény dorgálást a szántáshoz hasonlítja, 
de mindjárt a reményt is felcsillantja a szán-
tás elsimításával, és új mag vetésével. A dor-
gálás után megjelenik az Ő irgalma és jósá-
ga. Tudomásunkra hozza Isten ott, hogy 
nem marad minden a régiben, hanem új 
vetés, új helyzet áll elő a példa alapján, és 
amit ígér azt meg is teszi az Úr. 

Ezek után sok napon át foglalkoztatott az 
Úr Jézus kinyilatkoztatása is - amit a Jelené-

sek könyvében olvashatunk, és rá kell döb-
bennünk nekünk, akikhez az időknek vége 
elérkezett (lKor 10,11), hogy benne élünk a 
kinyilatkoztatások eseményeiben. „Minden a 
mi tanulságunkra íratott meg, hogy reménysé-
günk legyen” (Rm 15,4). 

A világ általános romlottsága és a bűn 
sokasodása miatt, az Istennel való szembe-
fordulás miatt a hívők az egész világon ér-
zik, tudják, hogy Urunk visszajövetele közel 
van. Nap mint nap láthatjuk az eredménye-
ket, olvashatjuk a számokat. 

Ahogy a gyülekezetünket érintette ez a 
járvány, sok testvérünket bezárta a vírus, 
mivel az idősekre fokozottan veszélyes. Én is 
bezárva éltem három hónapig. Amikor 
azonban már látszott az enyhülés, Ádám 
Károlyék szétrakták a székeket kellő távol-
ságra a templomban is meg a folyosón is, a 
bátrabbak eljöhettek igehirdetést hallgatni. 

Engem azzal bátorított az Úr, amit olvas-
tam a Hírújságunkban. Az egyik kedves 
imatársam írt egy cikket az Áldás, békes-
ség!-ben, amelynek a zárómondata reményt 
keltett bennem is, ami így szólt: Nagyon 
várjuk azt, hogy a zsoltárossal együtt mond-
hassuk: "Örvendezek, mikor mondják nekem: 
menjünk el az Úr házába!" Reménykedve vár-
tam tehát, hogy mikor mehetek el én is. 

Kedves testvérem rövidesen felhívott, és 
élőszóval biztatott, hogy már lehet menni a 
templomba. Én is örvendeztem a várva várt 
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hírnek, és óvatosan a csütörtök esti istentisz-
teletre el is jöttem. Ezután felbátorodva el-
jöttem egy-egy vasárnapi istentiszteletre is, 
de csak a folyosón ülve hallgattam. 

Az első férfiórát szintén óvatosságból sza-
badtéren a templom kertjében tartottuk 
Földvári Tibor lelkipásztor vezetésével, hálát 
adva a lehetőségért. Néhányan elmondtuk, 
hogyan telt a várakozás ideje, ki hogy tar-
totta a kapcsolatot a testvérekkel,ill. imatár-
sakkal; interneten vagy telefonon, és ki hogy 
pótolta az igehallgatást. Nekem csak a rádi-
ós istentisztelet jutott. 

Somlai Feri elmondta, hogy amikor ráta-
lált az igehirdetésekre, 24 órán keresztül 
egyfolytában hallgatta. 

„Áldott az Úr! Napról napra gondot visel 
rólunk szabadító Istenünk!" (Zsolt 68,20) 

Antal Mihály 

A Dániel csendeshét július 28. - augusztus 
1. között került megrendezésre a régi nagy-
teremben. A héten a keresztyén életben való 
harcokról beszéltünk. Az alkalmak a követ-
kezők voltak: 

1Kor 3,1-9: Belső harcok  

2Tim 4,9-18: 1Tim 1,18-20: Az élet harcai  

Jak 1,13-15: Harc a kísértésekben  

1Tim 4,6-16: Pál bátorítása harcainkban  

Ézs 42,1-4; Mt 12,9-21: Az Úr bátorítása 
harcainkban  

Személy szerint nagyon örülök ennek a 
csapatnak, mert egy-egy kérdés kapcsán 
nem másokra történt utalás – mondván, 
„ismerek olyan embert” –, hanem a jelenlé-
vők őszintén elmondták küzdelmeiket és 
akár bukásaikat is. Ezzel pedig egymásnak 
is tudtak segíteni, leginkább azoknak, akik 
ugyanazzal küzdöttek és így nagyon is gya-
korlatiassá vált a beszélgetés. Persze felve-
tődtek olyan témák is, amelyekkel kapcsolat-
ban még megoldás nem született, de aho-
gyan abban a helyzetben megálltak, már 
példaértékű volt számunkra. Péter első leve-
le bátorítson minket a nehéz helyzetekben: 
„Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az 
üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvaló 
legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha 
most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszo-
morodtatok különféle kísértések között, hogy a ti 
megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a 
veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus 
Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a 
dicséretre, dicsőségre és tisztességre.” (1Pt 5-7) 

Czakó Zoltán 
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Gyülekezeti csendeshéten vehettünk részt 
2020.08.10-14 között a Torockó téren, a jár-
ványhelyzeti korlátozásokat betartva, re-
gisztrálás alapján, mintegy 90-100 fővel. A 9 
órakor kezdődő áhítatot igemagyarázat kö-
vette, majd kiscsoportos beszélgetés kereté-
ben hitéletünk gyakorlati kérdései és vála-
szai kerültek elő. Hogyan tudjuk Jézus 
Krisztus szavához igazítani az életünket, 
életszemléletünket, felfogásunkat? Végül a 
koradélutánt gazdag üzenettel egy-egy rö-
vid áhítat zárta. 

A Szentírásban több ige is ráirányítja fi-
gyelmünket a világosságra. Jézus kijelenti: 
„Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5,14) 
Pál apostol hozzáteszi a Korinthusiakhoz írt 
levelében: „Mert az Isten, aki szólt: sötétségből 
világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a 
mi szívünkben…” (2Kor 4,6) Így került kivá-
lasztásra a hét vezérigéje: „…akik között 
ragyogtok, mint a csillagok a világban”, 
avagy a hívő élet dallama. 

A csendeshét alkalmain a Szentírás alap-
ján vizsgáltuk, hogyan világít Dániel élete, 
aki eltökélte a szívében, hogy Ő megmarad 
az Úr útján; hogyan ragyogott József élete a 
rabság idején; hogyan fénylik Péter és János 
szolgálata vallásos közegben, a gyülekezet-
ben; hogyan bátorította, biztatta Pál apostol 

Timóteust, hogy Krisztus fénye világítson 
általa az egészséges gyülekezetben. Végül a 
7 gyülekezet életét vizsgáltuk a Jelenések 
könyve alapján, akik ígéretet és bátorítást 
kaptak a Szentlélek által. Ígéretet, hogy Jé-
zussal, a Báránnyal lehet győztes életet élni, 
és bátorítást, hogy tartsanak ki. „Ezért mi is 
nézzünk fel Jézusra, minden mástól eltekintve, a 
hit elkezdőjére és bevégzőjére.” Összegezve: a 7 
gyülekezet egy-egy gyertyatartó, amelyben 
egy-egy gyertya mi magunk vagyunk és 
fénylünk. Jézus azonban sétál a gyertyatar-
tók között, Ő jelen van a gyülekezet életé-
ben, Ő fénylik a világban, és életet ad, mert 
Ő a világosság! A gyülekezet olyan, mint 
egy szimfonikus zenekar, a zenészek nézik a 
kottát, a karmesterre összpontosítanak. A mi 
karmesterünk Jézus Krisztus, mi is rá irá-
nyítsuk figyelmünket, odaadásunkat, Ő le-
gyen életünk középpontja! Vigyázzunk, ne 
akarjuk átírni a dallamot, amit Jézus játszani 
akar, mi csupán eszközök legyünk Megvál-
tónk kezében!  

A fényt ajándékba kapjuk a világosság 
Urától. Jézus így mondta magáról: „Én va-
gyok a világ világossága; aki engem követ, sosem 
jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossá-
ga.” (Jn 8,12) Isten adja számunkra a fényt, a 
világosságot, mert nekünk nincs. Mi is kap-
tunk fényt a világosság Urától, ezzel a fény-
nyel tudunk csak világítani. A Jézus Krisz-
tusban való hit által van fényünk. A világ-
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ban annyi kis fény van, amennyit a hívők 
kisugároznak.  

Mit tett értünk Isten, hogy fénylünk? Isten 
a tehetetlenség állapotából, a teljes halál 
állapotából életre keltett bennünket, „akik 
halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt 
megelevenített”. (Ef 2,5) „Mert az ő alkotása 
vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre 
teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, 
hogy azokban járjunk.” (Ef 2,10) Dicsőítsük Őt, 
hogy a halálból, a sötétségből az életre, a 
világosságra teremtett minket. Ez a bátorító 
Ige fénylik számunkra, mint a hajnalcsillag, 
hogy még inkább kövessük Megváltó, Meg-
tartó Urunkat, Jézust.  

Amikor elkezdünk fényünkkel világítani, 
a sötétség erői ellenünk támadnak, szüntele-
nül ostromol bennünket az ellenség. Az ör-
dög csalárdságának leküzdésére öltsük ma-
gunkra Isten minden fegyverzetét: az üdvös-
ség sisakját, az igazságosság mellvasát, a hit 
pajzsát, a szellem kardját, a békesség evan-
géliumának hirdetésére való készség saruját. 
(Ef 6,11-17) 

Megvitattuk kiscsoportokban, hogy mi-
lyen fertőzésveszélynek vagyunk kitéve, 
hogyan lehetünk mi is a tájékoztatás embe-
rei a világ számára, mint József. Megbeszél-
tük, hogy mi vagyunk-e hatással a környeze-

tünkre vagy a környezetünk van hatással 
ránk?  

Hálát adunk és a gyülekezettel együtt 
óhajtjuk, énekeljük:  

1.„Záporként hull majd az áldás”, 
Így szól a Mindenható, 
Gazdag, üdítő időket 
Ígér az isteni szó. 
Várjuk a záport, 
Várjuk a záport, Atyánk, 
Csöppekben hull csak az áldás, 
Küldj áldászáport reánk! 

2.„Záporként hull majd az áldás”, 
Jézusé lesz ez a föld; 
Szent neve és diadalma 
Halmot és völgyet betölt. 
Várjuk a záport, 
Várjuk a záport, Atyánk, 
Csöppekben hull csak az áldás, 
Küldj áldászáport reánk! 

Kívánjuk, hogy e csendeshét után még 
több magasztalás legyen életünkben a Tőle 
jövő fényért! „Ha pedig a világosságban járunk, 
amint ő maga a világosságban van, akkor közös-
ségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának 
vére megtisztít minket minden bűntől.” (1Jn 1,7) 

Sári Éva és Erdélyi Gábor 
(Csoportkép a hátsó belső borítón!) 
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Orgonistánk, Tasi Csaba szerényen nem 
tett említést „itthon” arról, hogy több felé is 
koncertezett a nyár folyamán. Nekem is csak 
a világhálóról sikerült tájékozódni pár ese-
ményről.  

Csaba a  Kozármislenyi Református Temp-
lomban egy keresztelő kapcsán adott kon-
certet. Az esemény különlegessége volt, 
hogy a megkeresztelt Zente életének meg-
mentése költséges orvosi kezelést igényelt, 
melyhez országos gyűjtést rendeztek. Az 
eseményről készült interjúból idézünk egy 
részletet (a teljes interjú megtekinthető: 
https://777blog.hu/2020/08/12/meghato-
kereszteloje-volt-zentenek/). 

Tasi Csaba orgonaművész a keresztelő 
után adott koncertet, amelyet Zente anyuká-
jának beszámolója szerint a kisfiú is áhítattal 
hallgatott. Te tudtad előtte, hogy ki lesz a 
keresztelendő gyermek? 

Nagy Mariannal, a gyülekezet lelkipászto-
rával már évek óta jóban vagyok. Többször 
orgonáltam Kozármislenyben. Mikor először 
szóba került az augusztusi koncertem idő-
pontja, még nem tudtam, hogy keresztelő is 
lesz. Később kiderült, hogy Zentét ezen a 
napon keresztelik. Ennek nagyon megörül-
tem. Tulajdonképpen ez egy rendhagyó ze-
nés áhítat volt, keresztelővel egybekötve, 
amelyen én orgonáltam végig. 

Mit jelentett számodra, hogy az országos 

összefogásnak köszönhetően gyógyuló Zen-
tének is zenélhettél? 

Zentéről már korábban is sokat hallottam. 
Az a szeretet, amellyel a családja és az egész 
ország támogatja, példaértékű. Nagyon ara-
nyos volt: amikor az elején először találkoz-
tunk, rögtön kezet fogtunk.  Örültem, hogy 
végig érdeklődve hallgatta a koncertet, ez 
ebben a korban nagy ritkaság. Annak is örü-
lök, hogy hála Istennek egyre jobban van! 

Azt mondta a család, hogy felemelő volt 
számukra a koncerted. Milyen műveket hall-
hattak ezen a napon tőled? 

2020-ban elnyertem a Fischer Annie Zenei 
Előadóművészeti Ösztöndíjat és elhatároz-
tam, hogy öt koncert alatt eljátszom az egyik 
kedvenc magyar zeneszerzőm, Antalffy-
Zsiross Dezső összes orgonadarabját. An-
talffy a 20. század elején élt, és nagyon kü-
lönleges zenét komponált. A későromantiká-
ból, az impresszionizmusból és a jazzből is 
merített. Kozármisleny volt a koncertjeim 
első állomása, ahol az ő remekműveiből 
játszottam. 

*** 

A nemzeti ünnep hétvégéjén, augusztus 22
-én, szombaton pedig Gedai Ágoston és Tasi 
Csaba tartott egyházzenei áhítatot a Belváro-
si Ferences Templomban, Impressziók a 
századelőről címmel. A műsoron Antalffy-
Zsiross Dezső, Siegfrid Karg-Elert, Claude 
Debussy és Louis Vierne művei csendültek 
fel. (forrás: Tasi Csaba orgonaművész hivatalos 
oldala)  
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Jóel ifihét Neszmélyen 
Tavasszal a vírushelyzet miatt bizonyta-

lanná vált, hogy vajon tudunk-e idén is 
Neszmélyre menni az ifinkkel (18-19-20 éves 
korosztály) nyári csendeshétre. Isten megad-
ta nekünk azt az ajándékot, hogy végül le-
utazhattunk, így több időt töltve Vele, illetve 
egymással. Leginkább az én szemszögemből 
nézve tudom visszaadni az élményeket, 
azonban biztos vagyok benne, hogy néhány 
dologról hasonlóan vélekednek ifistársaim, 
vezetőim is. 

Azt hiszem, sokan és sokat imádkoztunk 
azért – már a kérdéses időkben –, hogy meg 
lehessen tartani a hetet, akár hagyományos 
körülmények között, tehát „ottalvósan”. 
Amikor eldőlt, hogy – bár kisebb létszámban 
–, de tényleg mehetünk, tovább imádkoz-
tunk azért, hogy minden rendben legyen, és 
ne az aggodalmak kerüljenek előtérbe. Per-
sze az indulás napján ezek a kellemetlen 
érzések belőlem még nem tűntek el; nem 
tudtam, mire számítsak, mennyi szabály 
lesz, ki hogyan fog hozzáállni a dologhoz, 
egészségesek maradunk-e. Viszont már az 
istentisztelet levett rólam egy súlyt, amikor 
az Úr Tibor bácsin keresztül emlékeztetett a 
tényre: Ő engedte, hogy tartsuk meg a hetet, 
miért ne adhatná azt is ezzel együtt, hogy ne 
történjen baj? Elmondhatom, hogy valóban 
nem volt semmi probléma, a vírus szem-

pontjából gondtalanul teltek a napok, és 
tudtunk az igére figyelni, felszabadultan 
együtt lenni. 

Mindenki más-más lelkiállapotban, de 
biztonságosan érkezett meg Neszmélyre. A 
hét folyamán a közösségben ki lassabban, ki 
gyorsabban oldódott fel (akár most először 
úgy igazán), de napról napra egyre jobban 
összeszoktunk, az online ifik után újra. Ifive-
zetőink is megállapították, hogy érettebbek 
lettünk, fejlődtünk, és ez meglátszik az egy-
mással való viselkedésünkön, gondolkodá-
sunkon egyaránt. Számomra hangulatában 
nagyon különbözött ez az ifihét az eddigiek-
től, de pozitív értelemben. Isten igéje rendkí-
vül hatásosan szólt József történetéből Cseri 
Andrison keresztül; igazán sokat kaptunk 
minden egyes alkalomból éppúgy, mint ifis-
társaim bizonyságtételeiből és az egyéni 
csendességekből, illetve a kiscsoportos be-
szélgetések során. Fontos kérdésekre érkez-
tek válaszok, lelki mélységekből felépülések, 
és megtérések, hitben megerősödések történ-
tek. Az ifiből többen kaptunk vezetést, meg-
változott gondolkodást, azt hiszem olyan 
mértékben, amilyenre neszmélyi heteinken 
eddig nem volt példa. Az Úr nagyon komo-
lyan munkálkodott közöttünk, lelkileg feltöl-
tött minket. 

Újdonságot jelentettek a velünk majdnem 
egyidős, fiatal konyhás lányok, a naponként 
háromszori Zöld Kakasban étkezés, a két 
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félórázás egy darab helyett, és a reggeli éb-
resztés, amikor már nemcsak az ifivezetők, 
hanem közülünk többen ébresztették egy-
mást énekkel. Én úgy érzem, ezek mind-
mind pozitív hatással voltak a hétre, ahogy 
az egyenlő fiú-lány arány is sokat számított. 
Valamint az, hogy néhány kisgyermek ve-
lünk volt, ahogy az elmúlt évben, úgy most 
sem okozott problémát, sőt, inkább hozzáad-
tak a dologhoz jelenlétükkel. 

Tehát az egész hét igen áldottan telt, való-
ban képesek voltunk jobban nyitni egymás 
felé, nem csak klikkekben maradni (pedig én 
az elején aggódtam, hogy nem fogok tudni 
annyira jól elvegyülni), és ami a legfonto-
sabb: egyre érettebbek lettünk, leszünk a 
hitben. Ahogy Cseri Andris mutatta ezt be 
egyik alkalmán egy példával, mi is úgy ke-
rülhetünk közelebb egymáshoz, válhatunk 
igazi hívő közösséggé, ha először mindany-
nyian Istenhez közeledünk, és ennél a közös 
pontnál találkozunk össze. Az ifivel kapcso-
latos megbeszélésünk szintén jól sikerült, és 
tartjuk magunkat az ott előkerült ötletekhez, 
kikötésekhez. Azt hiszem, többen rájöttünk, 
hogy minden tagnak van munkája abban, 
hogy a társaság összeálljon (legyünk befoga-
dók, őszinték, figyelmesek, vállaljunk el 
különböző feladatokat ifin belül, hívjunk új 
embereket, legyünk jelen), viszont  legfőbb 
mozgatórugó Isten, ezért fontos sokat imád-
koznunk. Ez a hét szerintem fordulópontot 
hozott, és most látszanak egyre jobban beér-
ni az ifiért mondott imáink; már az elmúlt 
időszakban érezhető volt a változás ifialkal-
makon, programokon, melyek a hazaérkezés 
után következtek. Eddig is ismertük egy-
mást, de nagyobb összhang most kezdett el 
kialakulni. A tavaszi korlátozások után külö-
nösen érezhető volt, hogy mennyire szüksé-
günk van lelki találkozókra, csendeshétre. 

Hálás vagyok Istennek, amiért pont ennek 
a hívő társaságnak lehetek tagja, és hiszem, 
hogy Ő továbbra is meg fog áldani bennün-
ket, különösen, ha kérjük. Ezért örülök an-
nak, amikor hallom, hogy jóeles társaim, 

vagy akár a gyülekezet más tagjai egyaránt, 
imádkoznak ezért a csapatért/más ifikért, 
hiszen tényleg van értelme, még ha várni is 
kell a dolgok beteljesülésére. Az Úr a maga 
idejében adja meg különböző ajándékait. Az 
a hat nap, amit Neszmélyen töltöttünk, az 
egyik ilyen értékes ajándék volt, számomra 
2020 legjobb hete; ezt már most így gondo-
lom. 

Zsitnyányi Dalma  

Onézimosz ifi online 

csendeshete 
Idén rendhagyó körülmények között tar-

tottuk csendeshetünket augusztus 10-14. 
között. A járványhelyzet veszélye miatt a 
mindennapos személyes találkozásokat 
igyekeztünk mellőzni, elkerülve ezzel azt is, 
hogy az alkalmakért órákat-félórákat kelljen 
eltölteni tömegközlekedési eszközökön. 
Csendeshetünk online formában zajlott, s ha 
személyesen a hét nagy részében nem is, de 
a technika segítségével mégis láttuk, hal-
lottuk egymást. Minden reggel egy rövid 
áhítattal indítottuk a napot, melyet közös 
imádsággal folytattunk. Napközben nem 
tartottunk alkalmat, gondolva elsősorban a 
munkavállaló ifiseinkre. Az igehirdetések a 
koraesti órákban kezdődtek, melyeket kis-
csoportos beszélgetések követtek. Míg az Ige 
hallgatására minden este sor került, addig a 
csoportbeszélgetéseket kétnaponta tartottuk 
meg. A péntek esti, csendeshétzáró alkalmat 
már személyesen a templomban hallgattuk, 
miután egy rövidebb csoportbeszélgetésre 
vonultunk el gyülekezetünk termeibe. Ezt 
követően a templomkertben gyűltünk össze 
egy közös morzsaszedegetésre, hogy egy-
más megtapasztalásaiból, gondolataiból is 
épülhessünk. Az esténket, s így az egész 
hetünket egy közös pizzázással zártuk. 

Csendeshetünkön Cseri Zsófia szolgált 
Isten Igéjével a látszat és valóság témaköré-
ben. Minden nap más és más történetek ke-
rültek elő a Szentírásból, megvizsgálva kü-
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lönböző emberek életét: mi volt a látszat, és 
az amögött lévő valóság. Szó esett Sámuel 
édesanyja és Éli közt történt félreértésről, 
Saul utódjának választásáról, Saul és Dávid 
eltérő bűnbánatáról és bűnvallásáról (látszat
- és őszinte töredelem). A hét közepén egy 
igen gyakorlatias témáról hallgattuk Isten 
Igéjét, nevezetesen a látszat hívő élet valósá-
gos jellemzőiről. Pál Timótheushoz írt máso-
dik levelében olvashatunk arról, hogy az 
utolsó időben (amiben tulajdonképpen mi 
magunk élünk) milyen tulajdonságok fog-
nak jellemezni, uralni sok embert. Ugyan 
lehet, hogy a kegyesség látszatát fenntartják, 
óvatosan ápolják, vagy akár másoknak bát-
ran mutogatják is, de a valóság egészen más, 
távol állnak az igazi istenfélelemtől, sőt an-
nak erejét is megtagadják életükben. Hal-
lottuk Isten figyelemfelkeltő üzenetét az 
utolsó idők „füstjelzőiről” (2Tim 3), melyek 
kíméletlenül jelezhetik nekünk, ha az Úrral 
való kapcsolatunkban valami nincs rendben. 

Előkerült a szír Naámán története is, azon-
ban most nem az ő szemszögéből vizsgáltuk 
az eseményeket, hanem Naámán és Elizeus 
szolgái életén keresztül. Fő kérdése az esté-
nek a következőképpen hangzott: Emberek 
vagy Isten szolgálatában állva? Rengeteg 
üzenetet sorolhatnánk, amit ebből a történet-

ből most ilyen nézőpontból helyezett Isten a 
szívünkre, de bátorítunk minden kedves 
Olvasót, hogy alkalomadtán ezt az igesza-
kaszt olvasva a történetben szereplő szolgák 
szemszögéből is vegye szemügyre az esemé-
nyeket. 

Csendeshetünk utolsó igehirdetésén Jézus 
Krisztus személyére, életére fordítottuk a 
figyelmünket. Az Ő életében soha nem lehe-
tett csalódni, s gyermekeiként mi is valljuk, 
hogy erre soha nem is fog sor kerülni! Töké-
letes zárása volt a hétnek, hogy Jézust szem-
lélhettük néhány evangéliumi történeten 
keresztül, s ezáltal még inkább odairányít-
hattuk tekintetünket az Ő személyére, meg-
erősödve abban, hogy a további életünk 
Őhozzá van kötve, s hogy mindenben Tőle 
függünk. 

Habár tudjuk, hogy egy csendeshéten lét-
rejövő személyes találkozásokat nem lehet 
egyenértékűvé tenni más megoldásokkal, 
mégis úgy hisszük, Isten megáldotta a he-
tünket. Neszmélyen hallgatva az Igét, 
ugyanezek érték volna füleinket, s Isten Igéje 
az, ami a munkát végzi ma is a hallgatókban. 
Mi Jézusban bízunk a csendeshetünkre néz-
ve is, Ő ugyanaz, az Igéje nem változott, 
szava teremtő, megújító szó. 

Onézimosz szolgálók 
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PIKK beszámoló a Velencei-tóról 

A PIKK csapata biciklitúrát szervezett a 
Velencei-tó körül augusztus 15-ére. Mivel 
nem volt nagy a megtenni kívánt táv 
(mindössze 30 km), nem terveztük, hogy 
bárhova is sietnénk, így viszonylag kényel-
mes tempóban indultunk a körre a gárdonyi 
vasútállomástól. Bár az időjárás-
előrejelzések adtak okot némi aggodalomra 
(délutánra jó nagy vihart ígértek), mindkét 
irányban szép számmal találkoztunk bicikli-
ző csoportokkal. A délelőtti ragyogó idő 
sokakat kivitt a szabadba egy kis mozgásra. 
Kényelmes tekerés után nagyjából féltávnál 
megálltunk a Sukorói arborétum bejárata 
mellé kiépített nagy kerékpáros pihenőnél, 
és ebéd után itt került sor egy rövid áhítatra 
is, ami után folytattuk utunkat tovább. 
Unalmas lett volna a nap, ha nem lettek vol-
na kisebb szerviz-megállók, és nem lett vol-
na egy nagyobb eltévedés, aminél a szétsza-

kadó csoport nagyobbik, elöl haladó fele 
elfelejtett időben elkanyarodni, így kicsit 
ráhúztak a távra, miközben a lemaradók 
fejvesztve próbálták utolérni őket az eredeti-
leg tervezett, rövidebb útvonalon. Az üldö-
zési jelenet végül a gárdonyi vasútállomáson 
ért véget, ahol… a csoport eltévedő része 
nem volt sehol. Mint kiderült, utolsókból 
lettek elsők ismét, mert az eltévedők még 
javában tekertek a végcél felé. Miután ők is 
beérkeztek, strandoltunk egyet, majd a dél-
után derekánál látszódott, hogy tényleg ala-
kul a rossz idő, és a tavon kívül is el fogunk 
ázni. De csodálatos módon nem így lett, 
ugyanis esett Velencén, Sukorón, Pákozdon, 
Dinnyésnél, Agárdon, de ahol mi voltunk, 
ott egy csepp sem. Isten ura az időjárásnak 
is, megoltalmazott minket a vihartól és egy 
remek élménnyel ajándékozott meg bennün-
ket. Hála legyen érte! 

Arany Gergő  



22 Áldás, békesség! 2020. szeptember BIZONYSÁGTÉTEL 

 „Nem halok meg, hanem 
élek, és hirdetem az Úr 
cselekedeteit! Keményen 
megostorozott engem az 
Úr, de nem adott át a ha-
lálnak.” (Zsolt 118,17-18) 

2019 márciusában ért 
utol - a mindenki által 
rettegett hír, rosszindu-
latú daganatot találtak a 

hólyagomban. Az operációt megelőző ki-
vizsgálásnál derült ki, hogy a tüdőmben is, 
nagy valószínűséggel rosszindulatú daganat 
van. Az Úr kimondhatat-
lan kegyelme a betegség-
gel kapcsolatban először 
abban nyilvánult meg, 
hogy az általában ilyenkor 
szokásos félelem, rettegés 
nem uralkodott el rajtam. 
Hazafelé menet a buszon 
eszembe jutott „Az Úr az 
én őriző pásztorom…”, és 
őrzött is az alatt a hat hó-
nap alatt, amíg végre ha-
zakerültem a kórházból. 
„Nem maradok el tőled, sem 
el nem hagylak téged” (Zsid. 13,5) 

A hólyagműtét - ami jól sikerült- után, 
először rehabilitációra kerültem, hogy felké-
szítsenek a tüdőműtétre, ahol lehetőségem 
adódott beteg társaim előtt bizonyságot ten-
ni, elmondani ki vette el félelmeimet, hogy 
én az Úr kezébe tettem le az életem, és az Ő 
akarata nélkül „egy hajszálam sem hullhat 
le”. Aki kérte, azzal imádkoztam, és Isten 
különös terve folytán, egy 20 éves daganatos 
kislányt is megpróbáltam felkarolni, beszélni 
neki Isten szeretetéről. 

Az első tüdő-műtétnél sajnos nem vették 
ki a daganatot, majd novemberben műtöttek 
meg újra a daganat végleges eltávolítása 
ekkor történt meg. Csodálatos volt megta-
pasztalni hogyan vezetett végig az én Meny-
nyei Atyám, hogyan küldte el angyalait egy-
egy gyülekezeti társam, egy nővér, egy mű-

tősnő személyében. Elalvás előtt egy drága 
református éneknek a szövege járt a fejem-
ben: „Ki Istenének átad mindent, bizalmát 
csak belé veti”.  Kell-e nagyobb bizonysága 
az Úr végtelen szeretetének, kegyelmének 
annál, mint amikor betolnak a második és 
harmadik műtétnél a műtőbe, és feléd hajol 
valaki, megsimogat és szelíd, lágy hangon 
azt mondja: „Éva néni nem lesz baj, imádko-
zunk.””. A műtét sikerült, és visszakerültem 
a rehabilitációs osztályra, ahol Isten dicsősé-
gére gyorsan gyógyultam. Hálát adtam Is-
tennek, és boldog voltam, hogy betegtársa-

imnak is bizonyságot te-
hettem az én Uram szaba-
dításáról. Sajnos két hét 
után ismét meg kellett 
műteni, mert komplikáció 
adódott, ráadásul a műté-
tet követően kaptam egy 
súlyos fertőzést (MRS) Ezt 
követően már sajnos na-
gyon legyengültem, úgy 
kapaszkodtam az Igébe, 
mint a fuldokló gyermek. 
Nyomorúságomban bi-
zony megfeledkeztem a 

fenti csodálatos ígéretről és már-már arra 
készültem, hogy az Úr hazaszólít, félelem 
nem volt bennem, csak csendes szomorúság. 
Csüggedt és szomorú voltam, de nem olyan 
Urunk van, aki ne indulna meg erőtlensé-
günkön, „A megrepedt nádat nem töri el, a pis-
logó gyertyabelet nem oltja ki”(Ézs.42,3.) Hálás 
a szívem a sok bátorításért, közbenjáró 
imádságért, amit lelkészeimtől, gyülekezeti 
testvéreimtől kaptam. Lányom és unokáim 
is látogattak, ami sokat jelentett.  

Karácsony előtt végre hazakerültem, és ha 
nagyon lassan is, de gyógyulni kezdtem. 
Bizony szembesített az Úr, hogy sokat kell 
még tanulnom, alázatból, türelemből, béke-
tűrésből.  

 Úgy érzem ez alatt az idő alatt sokkal 
közelebb kerültem az én Uramhoz, Vágyom 
az Ő vezetésére, szavaira, de ha kell az inté-
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seire is.„Egy vágyat adj nekem, 
hogy értsem és kövessem elren-
delt utamat. 72 éves vagyok, 
szeretném arra használni ezt a 
kegyelni időt, amire kaptam. 
Bizony a nyomorúság is javunk-

ra szolgál, Urunk ez által csiszol, formál. 
Megtanultam ezért is hálát adni és áldani Őt. 

Az én Uram velem volt akkor is, amikor 15 
évesen elvesztettem az édesanyámat, 42 éve-
sen a húszéves fiamat, 54 évesen a 36 éves 
vejemet. Ő mindig mellettem volt, csak én 
felejtkeztem meg néha Róla nyomorúságom-
ban, Ő soha nem hagy el, áldott legyen min-
denért.    

 B. Molnár Éva 

 

Némettanár vagy és hitokta-
tó, a három gyerek mellett 
főállású édesanya, de vissza-
álltál a hitoktatásba tavaly 
ősszel. 

Igen, valóban. Nem volt 
elég hitoktató, mivel óraüt-
közések voltak a hitoktatók 
órarendjében, és úgy alakult, 
megkértek, hogy a Zugligeti 
Iskolában egy napon, négy 
órában tanítsam az alsóso-
kat. Nagyon örültem neki, el 
is vállaltam. Azt is sikerült 
megbeszélni, hogy ilyenkor 
Laci otthon volt Tomira vi-

gyázni. Bár nyáron jártam 
segíteni gyerektáborokba az 
elmúlt 3-4 évben, először 
furcsa volt újra az iskolában, 
de aztán visszataláltam a 
régi kerékvágásba, nagyon 
élveztem. Aranyosak a gye-
rekek, vannak közöttük ér-
deklődőek is.  

A különös, karanténos 2020-
as évben mi volt a karantén 
alatt jó, rossz tapasztalásod, 
esetleg volt-e valami, ami 
rosszul indult, de jóra for-
dult? 

Áronnak (a legidősebb 
gyermeknek) kérdőjeles volt, 
megy-e iskolába szeptember-
től, de január elején azt 
mondták, még nem lenne jó 
neki az idén, ami engem 
először eléggé szíven ütött, 
mert ugye az ember tervez, 
gondolkozik, mi hogyan 
legyen. De most is bebizo-
nyosodott, hogy Isten jobban 
tudja, mi a jó nekünk, mert 
nehéz lett volna felkészíteni 
őt az iskolára a karanténban. 
Nehéz volt a három gyereket 

lekötni, viszont nagy ajándék 
volt, hogy az oviból küldtek 
naponta anyagokat, áhítatot, 
kézműves ötletet. Esztike 
épp csak elkezdte az ovit, fél 
évet járt kiscsoportba, na-
gyon meg is szerette, hiá-
nyolta az ovit, ő különösen 
élvezte, hogy az ő óvó nénije 
gyakrabban küldött videót 
magáról, a háziállatairól. 
Ajándék volt az is, hogy egy 
nagyobb lakásba költöz-
hettünk, amiért Istennek is, a 
gyülekezetnek is nagyon 
hálásak voltunk. A karantén 
a vége felé persze már nehéz 
volt, de azt tapasztaltuk, 
nem vagyunk magunk a 
bezártságban, hanem az Úr 
Jézussal vagyunk; természe-
tesen hiányoztak a szülők, a 
család, a barátok, de tényleg 
megtapasztaltuk, hogy Isten-
nel nem voltunk magányo-
sak, és a bezártságban is 
adott naponta Isten erőt, 
türelmet. 

Most úgy készültök, hogy 
lesz ovi ősszel? 

Találkozás Szepesy Fruzsival 2020. augusztusában 

 

Hétköznapjaink 
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Igen. Reménykedünk, 
hogy sikerül az idén többet 
oviba járni… már nagyon 
várják a gyerekek. 

Milyen a három gyermeke-
tek?  

Közös bennük a jó kedély 
és a makacsság. Alapvetően 
Eszti a legnyugodtabb közé-
pen, ő kiegyensúlyozott kis 
hölgy, persze ő is benne van 
a mókában, de kevésbé vehe-
mens természetű. Tomi erő-
teljes egyéniség, nagyon ara-
nyos, nagyon le tudja venni a 
lábáról az embert, ezt tudja, 
és élvezi is. Áronban van 
önfegyelem, nagyon segítő-
kész, szófogadó természet. 
Eszti is, de azért vannak kü-
lön elképzelései a dolgokról, 
Tomi pedig nehezen hajlik a 
szófogadásra, meg mint har-
madik gyerek nem akar el-
tűnni a „tömegben”, min-
dent megtesz, hogy kitűnjön, 
ami a huncutságban nyilvá-
nul meg a legjobban. Tényleg 
el kell kérni Istentől minden 
napra a bölcsességet, mert 
látom, hogy annyira másként 
kell megtalálni mindhárom-
mal a hangot, ami az egyik-
nél működik, a másiknál 
nem, pl. ugyanabban a rosz-
szaságban vesznek részt, de 
az egyikre az hat, ha leszi-
dod, a másikkal elég, ha el-
beszélgetsz, a harmadiknak 
meg elég, ha szép szelíden 
rászólsz. 

Imádkoztok velük együtt? 

Igen, egész kicsi koruk óta, 
sőt amikor kisbabák voltak, 
akkor is imádkoztunk, éne-

keltünk „fölöttük”. Délelőtt 
szoktunk áhítatot tartani, 
olvasunk, imádkozunk, éne-
kelünk együtt, este imádko-
zunk, ők is sokszor mondják, 
hogy szeretnének valamit 
megköszönni az Úr Jézus-
nak, akkor elmondják egy-
egy mondatban, ami a leg-
jobb volt nekik aznap, ilyen-
kor mi is annyira hálásak 
vagyunk, mert tapasztaljuk, 
ahogy kezd személyes kap-
csolatuk kialakulni Istennel. 
Ilyen szempontból is nagyon 
hálásak vagyunk az óvodá-
ért, ott is bátorítják őket, 
hogy meg merjenek szólalni, 
merjenek hangosan imád-
kozni. 

Hogy sikerült pihenni, feltöl-
tődni a nyáron? 

Jó volt nagyon a nyár, el 
tudtunk utazni két hétre, az 
egyik héten a Balatonnál 
voltunk, nagyon élveztük mi 
is, a gyerekek is. Utána pedig 
a szüleimmel mentünk el 
nyaralni. Mindkét hét csodá-
latos volt, élveztük, hogy 
sokat kirándultunk, várakat 
látogathattunk meg, hogy 
ahol lehet, mozogtunk, jó 
volt a kimozdulás. Aztán 
még én a gyerekekkel elmen-
tem egy napközis gyerektá-
borba segítőként, alkalomtar-
tóként egy hétre. Áron min-
den alkalmon ott ült, nagyon 
figyelt, csinálta a kézműves 
dolgokat, Eszti vele együtt 
igyekezett. Tomit mindez 
még nem köti le annyira, de 
áldott hét volt, nagyon élvez-
tük.  

A gyerekek mellett van-e 

időd valamilyen hobbira? 

Nagyon szeretek olvasni 
gyerekkorom óta, keresztyén 
irodalmat is, szépirodalmat 
is. Esténként jut rá idő, ez 
kikapcsol. Jókai Mór a ked-
vencem, most a nyáron az 
Egy magyar nábobot és a 
Kárpáthy Zoltánt sikerült 
újraolvasni. 

A gyerekeknek mit szoktál 
olvasni? 

Nagyon szeretik a mesé-
ket. Nagy kedvenc a Fehér-
ke, Vadadi Adrienn Leszel a 
barátom című könyve, ami-
ben ovis történetek vannak, 
és a Rémusz bácsit és Bálint 
Ágnes könyveit is nagyon 
élvezik. És van egy kétrészes 
gyerekbibliánk, az Olvass 
nekem a Bibliából, amelyben 
újszövetségi történetek van-
nak, amit mindenkinek aján-
lok. Csodálatos szemszögből 
mondják el a történeteket, pl. 
a vak Bartimeus történetében 
először a vakságról beszél-
nek, hogy Bartimeus nem 
látta a fákat, embereket, csak 
a sötétséget, aztán Jézus volt 
az első, akit meglátott.  

A baba-mama-kört vezetitek 
a férjeddel. Hogy alakult ez 
ebben az évben? 

Czakó-Ágoston Jucival 
közösen tudtunk megoldást 
találni, alakult egy online 
anyakör, így a zoom prog-
rammal sikerült kapcsolatot 
teremteni a kör tagjaival. 
Volt, hogy igehirdetést ol-
vastunk föl, arról beszél-
gettünk, volt, hogy valaki 
bizonyságot tett. Hálás va-
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A nógrádi szolgálat helyzete 
       Isten kegyelméből működik a 

szolgálatunk. 

A bibliaórák, istentiszteletek megtar-
tatnak, a járvány idején sem maradt el 
alkalom. A korlátozások kezdetén eljött 

szolgálati útra pasaréti testvérünk és 
kitelepültünk a kertbe bibliaórára. 
Rendszerint történik valami kisebb-

nagyobb csoda. A kisebbség vezetőjéhez 
többször is úgy értünk oda, hogy mások 
is ott voltak, csak az igét kellett kinyitni. 

Az ő kertje is szépen be van ültetve, azon 
vagyunk, hogy másnak is jó legyen. Ter-

vezünk egy szövetkezetet létrehozni, en-
nek megelőlegezéseként vettünk tíz csir-
két, amit az egyik testvér nevel. Már et-

tünk kakaspörköltet a kakasnak bizo-
nyultakból. Hála az Úrnak, többször volt 
szeretetvendégség, legutóbb Horváth 

Géza lelkész úr látogatásakor.      

A csirkéket tartó testvér is építő tag 
az egyházban: segített az imaház beázott 
plafonját kijavítani, a volt ivó berendezé-

sét bontani, úgyhogy egyre jobban né-

MISSZIÓS HÍREK 
  

gyok ezért is, hogy sikerült 
megszervezni, hogy nem 
kellett elszakadni egymástól. 
szeptemberben már az a 
terv, hogy személyesen jö-
vünk össze. 

Volt-e ebben az időszakban 
valami jó megtapasztalásod, 
imameghallgatásod?  

Minden napra kaptam 
erőt, türelmet, bölcsességet 
az Úrtól, meg Áron iskolába 
indulásával kapcsolatban is 
megnyugtatott Isten, meg-
mutatta, Ő intézi a dolgain-
kat, és úgy tesz, ahogy a leg-
jobb nekünk. Erről hajlamos 
vagyok megfeledkezni, és ha 
valami nem a terveim szerint 
alakul, képes vagyok rögtön 
rossznak tekinteni. Isten pe-
dig annyira kegyelmes, hogy 
megmutatja, nem rossz az, 
csak máshogy lett. 

Törékeny és változó a vilá-
gunk. Tényleg látnunk kell, 
hogy elég a napnak a maga 
baja. Mit gondolsz: kell, lehet 
ezután előre terveznünk? 

Az biztos, hogy megtaní-
totta a koronavírus, hogy a 
tervek nem mindig jönnek 
be. Addig, amíg csak arra 
figyeltem én is, hogy milyen 
hatása lesz a vírusnak a gye-
rekekre, családunkra, a gyü-
lekezetünkre, addig csak az 
aggódás volt a szívemben.  
Én is azt éltem, tanultam 
meg, amit mondtál, hogy 
nem előre kell nézni, hanem 
elég mindig az adott nap. 
Persze tervezgethetünk, de 
lehet, hogy Isten más tervet 
készít nekünk. Az egész éle-
tünkre érvényes szerintem, 
hogy jó lehet, fontos lehet 
célokat kitűzni, de tudni kell, 
ha nem is érjük el a célt, de 
mindig „mind jó, amit Isten 
tészen”. Ha ezt elfogadjuk, 
boldogabban, kiegyensúlyo-
zottabban tudjuk élni az éle-
tünket.  

Van-e mostanában különö-
sen kedvenc igéd? 

A Róm 12 vált számomra 
fontossá, amely azzal kezdő-

dik, hogy „Szánjátok oda teste-
teket Istennek élő és szent áldo-
zatul”, és felsorol sok min-
dent, hogyan is kellene sze-
retnünk, viselkednünk egy-
mással, gyengéden, tiszte-
lettel, hogy Isten szeretete 
legyen az, ami átáramlik 
rajtunk, amit közvetítünk 
másoknak. Gyógyír lehet ez 
a szeretet a sebzett szívű 
embereknek, akik visszahú-
zódóak, de ha megérzik az 
Isten szeretetét, akkor 
gyógyulnak. Fontos lett az a 
rész is, hogy „képmutatás 
nélküli szeretet” legyen ben-
nünk, ami nem csak egy ál-
arc, amit csak Istentől tu-
dunk elkérni. „A gonoszt jóval 
győzd meg” - hogy a jó legyen 
a fegyverem, ami a gyerek-
nevelésben különösen nagy 
kihívás, nem méregből, nem 
dühből reagálni a dolgokra. 
Mindezt nagy kihívás alkal-
mazni a mindennapokban. 

Beszélgetőtárs: Budai 
Gabriella 
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zünk ki. Előzőleg a vízszerelő járt ná-

lunk, budakeszi és pasaréti testvéreink 
is segítenek a munkában. Megéljük, 
hogy aki be-

jön az ima-
házba, meg 
szokott lepőd-

ni, milyen jó, 
és remény 
szerint még 

jobb lesz. Ze-
begényi test-
vérünk szor-

galmazza a 
templomépí-
tést, és hogy 

keressük meg 
a volt Dré-
g e l y p a l á n k i 

Egyházmegye 
helyi egyhá-
zait, lelki kö-

z ö s s é g k é n t 
élesszük fel 
azt. Sok egyéb tervünk van, legfontosabb 

azonban, hogy hirdettessék az ige. Re-
ménykedünk helyi szolgálók beállásában 
a különböző szolgálati ágak felelősei-

ként, és egy majdani presbitérium felál-
lásában. Várjuk a pasaréti testvérek je-
lentkezését is a szolgálatra!  

Köszönjük Pasarétnek és Pósfai Máté 

tes tvérünknek, 
és a többi segí-

tőknek a gyerek-
tábort és minden 
más gyerme-

kórát, és kérünk 
– ahogy mi is 
tesszük – imád-

ságot a drégely-
palánki gyerme-
kekért.  

Itt köszönjük 

meg az adomá-
nyokat, aki ru-
hát, szerszámo-

kat, mosógépet 
ajándékozott, és 
hálásak vagyunk 

balassagyarmati 
testvéreinknek is; az adományozást a 
kisebbség vezetésén keresztül végezzük, 

így segítve egymás munkáját. A zsoltár 

szavaival zárjuk: „Hiába néktek korán 
felkelnetek, későn feküdnötök, fáradság-

gal szerzett kenyeret ennetek! Szerelme-
sének (az Úr) álmában ád eleget” (Zsolt 
127, 2). Szeretettel várunk mindenkit. 

Minden csak kegyelem. Isten velünk. 

N. R. 
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Levél Vanuaturól 
Mit szólnánk, ha az istentisztelet ele-

jén a kijelölt prédikáló presbiter azt a 
kérdést tenné fel, hogy "Kinek van törté-

nete a gyerekek számára?" Tegnap pont 
ez történt, már nem először. A presbite-
riánus gyülekezetünkben -egyház-

megyénkben ugyanis az istentiszteletek 
alatt nincs külön gyerekistentisztelet, 
hanem a gyerekek is bent ülnek a felnőt-

tekkel, és próbálnak odafigyelni vagy 
leginkább "csendben maradni". Az isten-
tiszteletek elején azonban szokott lenni 

úgynevezett "gyerekeknek szóló törté-
net", melynek gyakran nincs is köze a 
Bibliához, hanem egy régi történetet 

mondanak el vagy egy nemrég történt 
eseményt értelmeznek a hagyományok 
szerint. A tegnapi eset ébresztett minket 

rá, hogy számunkra is mennyire aktuális 
a "Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas 
és alkalmatlan időben" vers a 2Tim 4,2-

ből. Megvalljuk, hogy tegnap bizony nem 
álltunk készen. 

A Pünkösd óta eltelt "télen" (itt Vanu-
atun ez a hűvösebb, száraz évszak) foly-

tattuk feladatainkat: Zsófi minden nap a 
nyelvészeti szakdolgozatán dolgozott, 
Miki befejezte a kelet-tannai énekes-

könyv mobiltelefonos alkalmazását, sőt a 
dél-tannai énekeskönyvből is készült egy 
app. Lelkészünkkel minden szerda reggel 

együtt tartunk áhítatot és közösen imád-
kozunk, az Újszövetség fordítójával, 
Tommal is elkezdtünk újra rendszeresen 

találkozni. Legújabban pedig a netvár 
énekeskönyv énekeit vesszük fel, hogy a 
hangfelvételekből is egy app készüljön: 

ez segíteni fogja azokat, akik nem isme-
rik az anyanyelvű énekek dallamát. 
Emellett kb. 2 hete a dél-tannai nyelvre 

lefordított Mózes 1. könyvének a felvéte-
leit kezdtük előkészíteni az ottani Újszö-
vetség wycliffe-es fordítója távollétében. 

Ő ugyanis már kb. 7 éve hazament Ame-
rikába, és az Ószövetség fordítását csak 
onnan a távolból irányítja. 

Az itteni tél a körülmetélési ünnepsé-

gek időszaka is. Az egyik ilyen ünnepsé-
gen falubeli szomszédunknak, Albertnek 

ellopták a telefonját, de még jó, hogy az 

egyik unokaöccse a Digicel mobilszolgál-
tatónál dolgozik, így tudott neki segíteni. 
Lenyomozta, hogy a telefon hol tartózko-

dik, sőt nyomon követték, hogy milyen 
új sim kártyát raknak bele, és így a gya-
nútlan új tulajdonost azzal hívták fel, 

hogy a Digicel nyereményakciójának 
egyik nyerteseként fáradjon be a tannai 
irodába. Mondanunk sem kell, hogy nye-

reménye az lett, hogy átadhatta a tisz-
tességtelen úton hozzákerült készüléket, 
Albert pedig visszakaphatta a tavalyi új-

zélandi idénymunkán vett jó telefonját. 
Aztán a múlt héten a tolvaj ügyében ösz-
szeült a kelet-tannai törzsi tanács, és 

egy-egy tyúkot és egy-egy kavagyökeret 
kellett fizetnie jóvátételként egyrészről 
Albert apósának, mert az ő házába ment 

be jogosulatlanul, másrészről pedig az 
okozott sérelemért Albernek is. 

Júniusban egy hetet fenn jártunk a 
fővárosban munkatársi találkozón, júli-

us végén pedig az irodai munkatársak 
kétnapos látogatását élveztük. Hálásak 
vagyunk Istennek ezekért az alkalma-

kért, imakérésünk pedig a fenti ige: hogy 
álljunk készen alkalmas és alkalmatlan 
időben beszélni az Úr Jézusban kapott 

reménységünkről.  

A képen a mostani tannai nagypiac 
látható. 

Öleléssel: a Greizer család 
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Kézzel végzett misszió 
Fáslik, takarók: egykor és ma 

Még a múlt században Dobos Károly 

református lelkész indította útjára a ha-
zai Lepra Missziót, amelynek felekezet-
közi szolgálatához már korán csatlakoz-

tak a mi gyülekezetünk asszony testvé-
rei is. 

Finom fehér pamut fonalból, amelyet 
egy gyárból adományként kaptunk, a 

szorgos asszony kezek a megadott mére-
tekre kötötték-horgolták a lepra betegség 
gyógyításához szükséges és nélkülözhe-

tetlen sebkötöző fáslikat. Ezek előnye ak-
koriban abban rejlett, hogy kifőzéssel le-
hetett sterilizálni és újra felhasználni. Ez 

világviszonylatban is jelentős tevékenység 
volt, mert szinte csak a mi asszonyaink 
végezték ezt a szolgálatot, a gazdagabb 

nyugati országok inkább pénzadományok-
kal támogatták a missziót. 

Aztán változtak a körülmények, el-
apadt a fonaladomány, megdrágult a 

postaköltség és a fáslikat is mára már 
eldobható, egyszer használatos kötöző 
anyagokra cserélték, így ez az áldott 

szolgálati lehetőség lassan megszűnt. De 
a tettrekész asszony kezek nem marad-
tak tétlenül, mert a takarók kötése és 

összeállítása azóta is folytatódik. Ugyan 
a postai költségek miatt már nem tud a 
misszió Távol-Keletre vagy Indiába hatal-

mas csomagokat eljuttatni, de a takaró-
kat hazai, vagy külhoni szükségletekre 
továbbra is készítjük. 

Így juttattunk pl. Kárpátaljára egy 

magyar óvodába 60 db. gyermektakarót, 
több itthoni egyházi közösségi házat lát-

tunk el a csendeshetekhez szükséges 
takarókkal, vagy más missziókat támo-

gattunk ezzel a szolgálattal. 

Neszmélyre is ennek keretében készí-
tettünk ágytakarókat, hogy fiataljainkat 
kicsit rendre szoktassuk és a szobák 

dúlt képe helyett szépen beágya-
zott, letakart ágyakkal rendezett látványt 
nyújtsanak. De úgy hírlik, hogy ezt nem 

sikerült még elérni, talán a táborvezetők 
felhívhatnák a kedves résztvevők figyel-
mét, hogy miért is állnak ott azok a szép 

színes takarók oszlopokban, amelyet 
olyan szeretettel készítettek számukra. 

Jelenleg az újonnan készített egyedi 
takarók eladásából származó bevétellel 

támogatjuk a Lepra Misszió magyaror-
szági munkáját, amellyel segítjük a be-
tegség sújtotta országokban folyó szűrő-

vizsgálatokat, a kórházi szem- és kézmű-
téteket, a gyógyszeres kezeléseket, a re-
habilitációs munkát, szakmák tanulását 

és a felvilágosító oktatást, mert a lepra 
ma már gyógyítható, és szinte teljes érté-
kű életet lehet a gyógyulás után folytatni 

kiközösítés és megbélyegzés helyett.  

Harc egy lepramentes világért. Ebben 
segíthetünk gyülekezeti szinten is, hogy 
az elkészült egyedi, szép takarók megvá-

sárlásával támogathatjuk ezt a sokoldalú 
gyógyító munkát. 

Ajánlhatjuk délutáni alváshoz, kerti 
használatra vagy nyaralókba, autóba, 

esetleg a szomszédnak, barátnak, más 
családtagnak ajándékba, talán más rá-
szoruló részére. Az iratterjesztésnél meg-

tekinthető takarókból lehet válogatni, és 
a lepramissziós perselybe tenni az árát, 
amit majd továbbítunk csekken más 

testvéri adományokkal együtt az Alagi 
téri központnak. 

Én magam ezt a szolgálatot bő ne-
gyedszázaddal ezelőtt dr. Gusztos Erzsi 

nénitől vettem át, aki hosszú ideig hűsé-
gesen végezte (másokkal együtt) az ösz-
szekötő feladatot, és amikor betegsége 

miatt már nem tudta vállalni, kereste 
utódját. Amikor elhangzott ez a kérés, 
azt mondtam, igen, Uram itt vagyok, 

hallja a te szolgád. És akkor a kocsink-
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ból szolgálati autó lett, amivel én is ki-
tartóan hoztam-vittem a fonalakat, fásli-

kat, kötött négyzeteket, az azokból ösz-
szeállított kész takarókat a központ és 
gyülekezetünk közt. 

Most én is kb. egy éve azért imádkoz-

tam és kértem az Urat, hogy a megsza-
porodott feladataim miatt küldjön egy 
utódot, akinek átadhatnám ezt a szolgá-

latot. És mint tudjuk, az Úr csodásan 
működik, de útja rejtve van, még mielőtt 
ennek nyilvánosan hangot adtam volna, 

találkoztam  

Vargáné Kassai Krisztinával az asz-
szonykörben, és beszélgetésünkből kide-
rült, hogy ő meg jó ideje azért imádko-

zott, hogy találjon valami szolgálati lehe-
tőséget. Így örömmel egymásra találva ő 
fogja tovább vinni ezt a lepramissziós 

szolgálatot, amit most még félig-meddig 
együtt végzünk. 

A takarók összeállításához varrni-
horgolni tudó asszonytestvér segítségét 

még szívesen vennénk, a kieső szolgálók 
helyére. 

A világban minden változik, de hála 
Istennek, nekünk egy biztos kősziklánk 
van, mert tudjuk, hogy "Jézus Krisztus 
tegnap és ma és mindörökké ugyanaz" (Zsid 

13,8)     

S. D. G.  Egyedül Istené a dicsőség!   

M.Kiss Katalin 

Csépe Andrea levele 
Kedves Testvérek!  

A járványhelyzet eddig nem tette le-
hetővé, hogy a kutatással kapcsolatos 
feladataim miatt, akár kis időre is visz-

szatérjek Dél-Ázsiába. Ott több hónap 
után gazdasági kényszerből oldották fel 
a karantént. Azóta a fertőzöttek száma 

rohamosan emelkedik, ezért ismét szigo-
rú kijárási tilalmat vezettek be. 

Arra gondoltam, hogy jó lenne túlesni 
az ortopédiai műtéten, amíg a kiutazás-

hoz zöldre nem vált a lámpa. Az operáci-
óra aug. 17-én került sor. Egyszerre mű-
tötték mindkét lábamat (bütyök, kala-

pácsujj). Az orvos szerint legalább két 
hónapig tart a teljes felépülés. Remény-
kedem, hogy közben elkészül a vírus 

elleni védőoltás, és novemberben leg-
alább néhány hétre visszatérhetek Ázsiá-
ba. 

Azokkal a kinti testvérekkel, akik 

hozzáférnek az internethez, folyamato-
san tudom tartani a kapcsolatot. Viktor-
ék hírei: a helyi törvények szerint csak 

családtag lehet szervdonor, ezért a két 
lelki testvért, akik felajánlották Eriká-
nak a fél veséjüket, nem fogadták el. 

Ezután Viktor, a férj ajánlkozott. A jár-
ványhelyzet miatt azonban sajnos, újból 
megakadtak a veseátültetés előkészüle-

tei. Ami a költségeket illeti, még nem 
tudni, hogy Erika kap-e az államtól tá-
mogatást. Közben sikerült 1 millió Ft-ot 

eljuttatnom nekik magyar testvérek rész-
ben megérkezett, részben megelőlegezett 
adományaiból. Hordozzuk őket továbbra 

is imádságban! 

Ez az egész vírushelyzet leginkább 
azokat sújtja, akiknek nincsenek tartalé-
kaik, és így maradtak hosszú hónapokra 

bevétel nélkül. Ilyenekből rengeteg van 
Dél-Ázsiában. Igen megrendültem, ami-
kor júniusban arról értesültem, hogy a 

nyugati m. faluban az emberek ehető 
gyökereket keresgélnek a hegyekben... 
Egy helyi fiatalember szervezte meg an-

nak a gyorssegélynek a faluba való eljut-
tatását, amelyet szintén magyar testvé-

A hegyekben a segélyt a gyülekezeti házban vehették át 
a kedvezményezettek. A segélyakció lebonyolításába a 
gyülekezet a falu vezetőit is bevonta  
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Siklós József 

Az újszülött 
természetrajza 

Ezt a könyvet már feb-
ruárban hirdettük, de a 
járványhelyzet miatt át-
rendeződtek a bibliaórai 
programok. Ezért ajánl-
juk ismét bibliaköröknek 
fejezetenkénti közös feldolgozásra! 

A könyv első renden önvizsgálatra hív. 
Újjászületett ember vagyok-e? A tartalom-

jegyzék mutatja, hogy kikerülhetetlen ez a 
kérdés! A szerző 15 fejezetben vezeti végig 
az olvasót – 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 könyv még tartalmazza Jézus Krisztus 
hét példázatának bibliaórai feldolgozását is. 

Az irat- és hangmisszióból ajánljuk 

A tavaszi évadot jórészt meghiúsították a jár-
ványhelyzet miatti korlátozások. Viszont éppen 
ez tette aktuálissá a kérdést, hogy vajon, hogyan 
kezelhetők a járványok, mi az igazság a védőol-

tások vonatkozásá-
ban.  

Erre keres választ 
dr. Erdélyi Judit az 
előadásában, amely 
az elhangzása után 
is meghallgatható – 
a többi Világ-
egyetemi előadással 
együtt – honlapun-
kon, az Egyéb anya-
gok rovatban. 

rek adománya finanszírozott. (Az erre 
fordított 500 ezer Ft még korábban érke-

zett a kinti munkám támogatására.) En-
nek keretében a környék legrászorulóbb 
75 családja kapott rizst, lencsét, étola-

jat, sót és szappant. Ugyanilyen módon, 
csaknem azonos értékben részesültek 
segítségben régi kedves, városi gyüleke-

zetem legrászorulóbb családjai is. Dicső-
ség az Úrnak, és hála a hűséges magyar 

támogatóknak, hogy a nélkülözők ízelítőt 
kaphattak Isten jóságából és gondosko-
dásából! Imádkozzunk értük továbbra is, 

hiszen a válságnak még nincs vége! 

Andrea 
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Áldás, 
békesség! 

Köszönjük 

 hogy a járvány eddigi  
szakaszában nem történtek meg-
betegedések gyülekezetünkben,  

 hogy megtarthatók voltak csen-
desheteink, gyermekheteink, 

 a konfirmált felnőtteket és ifja-
kat, 

 az új évkezdetet az iskolákban, s 
a gyülekezetben 

 

Kérjük 

 hogy a régi rendben  
folyhasson a hittantanítás az 
iskolákban és a gyülekezetben, 

 hogy ne kelljen újra távol marad-
ni a közösségi alkalmaktól,  

 hogy Csépe Andreának újra 
megnyíljon a lehetősége a misz-
sziós szolgálatára 

 hogy a református egyház elöljá-
róinak választásán az Úr kedve 
szerinti személyek kerüljenek 
megválasztásra. 

Őszi evangélizáció szeptember 20 – 27. 

Minden este 6 órakor – „Isten nem szégyelli népét!” címmel 
„Ezért nem szégyelli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék,  

mert számukra várost készített.” (Zsid 11, 16) 
20. vasárnap: Vágyódásunk forrása és irányultsága – Olvasandó: Zsid 11,13-16. 
21. hétfő: A fiatal Izráel – Olvasandó: 1Móz 25,19-34 
22. kedd: A bűnös Izráel – Olvasandó: 1Móz 27,1 - 28, 9 
23. szerda: A küldetés nélküli Izráel – Olvasandó: 1Móz 28,10 - 32,1 
24. csütörtök: A megtérő Izráel – Olvasandó: 1Móz 32,2 - 33,20 
25. péntek: A szenvedő Izráel – Olvasandó: 1Móz 47,9 
26. szombat: A hívő Izráel – Olvasandó: 1Móz 47,28 - 48,20 
27. vasárnap 8 és 10 óra: A Krisztusra mutató Izráel  – Istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel. Olvasandó: 1Móz 49,10-18.  
Igehirdetők: szept. 20, 26-27: Horváth Géza, 21-25: Sípos Ajtony Levente soltvadkerti lp. 

 

 

2002 

Istentisztelet vasárnap 800 és 1000 (online közvetítés) 
csütörtök 1800 óra (online közvetítés) 

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 


