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Figyelem! A járványhelyzet miatti gyülekezési 
korlátozások idején az iratmisszió csak  

 kedd 9-11-ig   csütörtök 16-18-ig,  
 vasárnap 9-10-ig  

tart nyitva. Könyveket, naptárakat, igés-kár-
tyákat, CD-ket és DVD-ket csak ebben az időke-
retben lehet vásárolni. Használjuk ki a lehetősé-
get karácsonyi ajándékok, illetve az otthon töltött 
napok alatt olvasni, hallgatni való beszerzésére! 

Cseri Kálmán 

Kövess engem! 
Isten szeretetének a 

győzelméről szól ez a 
könyv, egy nehéz ember, 
Péter életében. Jézus na-
gyon sok türelemmel és 
nagyon sok szeretettel 
formálta őt át. 

Különös ember volt 
Péter, a végletek embere. 
Az egyik pillanatban lel-
kesedett, a másikban elcsüggedt. Sok baja 
volt vele Jézusnak, de az Ő szeretete mégis-
csak átformálta, és a végén ez a különös, 
szeszélyes ember egyenletes hűséggel szol-
gálta Urát, sokakat Őhozzá vezetett, és életét 
úgy fejezte be, hogy odaadta azt is Mesteré-
nek: meghalt Érte. 

Úgy szeretnénk Péter életútját követni, 
hogy hátha a mi utunk is valami ilyesmi 
lesz. Utolér minket valahol Jézus hívása, 
elindulunk utána, azután meg-megállunk, 
körülnézünk, megint elindulunk, visszafor-
dulunk, gondolkozunk, tiltakozunk, okosko-
dunk, de végül az Ő szeretete győz és átfor-
mál, vagyis megment minket. 

Cseri Kálmán 

Minek az ünnepe karácsony? 
Ha megkérdezzük az embereket, hogy 

minek az ünnepe a karácsony, a leggyakrab-
ban ilyen válaszokat hallhatunk: a szeretet 
ünnepe, az ajándékozás ünnepe, a család 

ünnepe, a fenyőfa ünne-
pe… A könyvből meg-
tudhatjuk, hogy Isten 
igéje mit mond kará-
csonyról.  

Cseri Kálmánnak a már 
sokunk által ismert tanítá-
sa most új köntösben is-
mét kapható az iratmisz-
szió pultjánál. 

Draskóczy István 

Dr. Joó Sándor 
élettörténete 
Dr. Joó Sándor, a Buda-
pest-Pasaréti Református 
Gyülekezet közszeretetet 
kiérdemlő első lelkipász-
torának lelkészbarátja és 
tisztelője, Draskóczy Ist-
ván „hallatlan műgond-
dal és irodalmi szin-
ten” (Gyökössy Endre) megírt élettörténete 
korlátozott példányszámban idén karácsony 
előtt magánkiadásban újra megjelenik. Az 
egy életre meghatározó gyerekkori hollandi-
ai nyaralástól és ifjúkori ösztöndíjtól az 1937. 
évi pasaréti gyülekezet-alapítás, majd a 
templomépítés mozgalmas eseményein át a 
közösen eltöltött világháborús óvóhelyi iz-
galmak felidézéséig a szerző számos alkal-
mat megragad Joó Sándor kibontakozó ma-
gával ragadó személyiségének bemutatására 
(egy aktuális részlet Hírlevelünk 6-7. oldalán!) 

Élete utolsó két évtizedének története ta-
núsítja, hogy miért vált a pasaréti reformá-
tus templom a budapesti hívők egyik vasár-
napi zsúfolt találkozóhelyévé. A könyv a 
pasaréti református gyülekezet iratterjeszté-
sén, a Kálvin Kiadónál, illetve a 06 20 
2304423 telefonszám hívásával Ajtony Artúr 
ref. lelkésznél szerezhető be 1400 Ft-os áron. 

Dr. Draskóczy András 

Az irat- és hangmisszióból ajánljuk 
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Különleges adventi időszakba léptünk, 
ami teljesen más lesz, mint amit hosszú idő 
óta megszoktunk. A várakozás, ami rend-
szerint az ünnepet megelőző heteket jellem-
zi, most még inkább igaz a mindennapokra. 
Várjuk a „csodát”, a gyógyulást, a járvány 
végét. Várjuk azt, hogy végre találkozhas-
sunk a szeretteinkkel, éljük újra az életünket 
úgy, ahogy korábban.  

Ebben az embert próbáló időszakban kü-
lönösen vigasztaló az advent igazi ígérete, 
azaz „az Úr eljövetele”. Urunk arra a cso-
dálatos szabadításra emlékeztet min-
ket, amit évezredekkel ezelőtt már 
elkészített nekünk, és Jézus Krisztus-
ban teljesített be. Az Ő eljövetelét vár-
juk vissza, azonban nemcsak az adventi 
időszakban, hanem valójában az egész éle-
tünk erről szól, ami azt jelenti, hogy a min-
dennapjainkat is ennek a fényében éljük.  

Egy igen egyszerű példával szeretném ezt 
szemléltetni: gyerekkoromban nagyon sze-
rettem horgászni, és mindig nagyon vártam 
a hétvégét, hogy eljöjjön ez a pillanat. Oly-
annyira meghatározta a hetemet, hogy akár 
naponta többször is kinyitottam a dobozo-
mat, és ellenőriztem a tartalmát. Csakugyan 
minden megvan-e? A póthorgok, a plusz 
damil, a műcsali, az úszó, az ólomsúlyok, és 
még sorolhatnám. A horgászbotokat is nap-
jában többször elővettem és megnéztem, 
hogy az orsók nem ragadtak-e be. Úgymond 
teljes készenlétben voltam.   

Valahogyan ehhez a gyermeki várakozás-

hoz lehetne hasonlítani a keresztyén életet 
is. Az egész napomat, az egész hetemet az 
határozza meg, hogy Jézus Krisztus bármi-
kor visszajöhet. „Mert megjelent az Isten üdvö-
zítő kegyelme minden embernek, és arra nevel 
minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a 
világi kívánságokat, józanul, igazságosan és ke-
gyesen éljünk a világban.” (Tit 2,11)  

A szakaszból csak egy szót szeretnék ki-
emelni: „józanul”. Ugyanis ez a szó nagyon 
szépen jellemzi a Krisztus által hitre jutott 
ember célját. Pontosan így lehetne fordítani: 
„üdvösségre törekvően”, azaz józanul. A 
keresztyén élet ugyanis Krisztus keresztha-
lálára és annak jelentőségére épít, és arra, 
hogy Krisztus egyszer visszajön ítélni élőket 
és holtakat. A keresztyén emberre nemcsak 
az ünnepekben jellemző, hogy szereti a csa-
ládját, kedves a feleségéhez vagy a férjéhez. 
Nemcsak karácsonykor segít a betegeken, az 

árvákon, a rászorulókon, hanem teljesen 
természetesen jön ez a szívéből, bármi-

lyen időszakról legyen is szó.  

Viszont a Szentírás azt is megmutat-
ja nekünk, hogy milyen a valódi szere-

tet, mert az nemcsak szavakban és hatalmas 
nagy érzésekben fejeződik ki, hanem legin-
kább a tettekben válik láthatóvá. Ez pedig 
Jézus Krisztus keresztáldozatában lett legin-
kább nyilvánvalóvá, Isten ugyanis egyszü-
lött Fiát áldozta fel a kereszten azért, hogy 
örök életünk legyen. Ez a valódi szeretet!  

Gyakran mondom a feleségemnek, hogy 
szeretem, és természetesen ehhez mély érzé-
sek is társulnak. De végül az iránta érzett 
szeretetem mértékét legjobban a cselekedete-
im fogják megmutatni, és ez igaz minden 
más kapcsolatomra is. Ha azt mondom, 
hogy szeretem az Urat, az nem csak a szavak 
szintjén fejeződik ki, hanem legteljesebben a 
cselekedeteimben. „Gyermekeim, ne szóval 
szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és 
valóságosan.”  (1Ján 3,18)  

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme…”  
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Egyházi választások 

A jelenlegi egyházkerületi, egyházmegyei 
és zsinati tisztségeket betöltő egyházi és 
világi tisztségviselők mandátuma az év vé-
gén lejár. A választás a négy egy-
házkerület közül elsőként a Du-
namelléki Református Egyházke-
rületben zárult le. Püspöknek 
Balog Zoltánt, a Budapesti Né-
metajkú Református Egyházköz-
ség lelkipásztorát, főgondnoknak 
pedig Veres Sándort a jelenlegi 
dunamelléki főgondnokot vá-
lasztották. 

A megválasztott tisztségviselő-
ket a jövő januári egyházkerületi 
alakuló közgyűlést követően 
iktatják be hivatalukba. A főjegy-
zői tisztségre a hivatalban lévő 
püspök jelölhet valakit, a jelöltet 

a közgyűlés választja meg. A 
következő ciklus zsinatának ala-
kuló gyűlése is – a négy egyház-
kerület küldötteinek részvételé-
vel – a jövő év elején várható.  

Szűkebb környezetünk, a Buda-
pest-Déli Egyházmegye elöljárói 
változatlanul Illés Dávid esperes 
(egyben lelkészi zsinati tag is), és 
Brandenburg Sándor egyházme-
gyei gondnok (egyúttal világi 
zsinati tag is). További tisztségre 
választottak: lelkészi zsinati tag 
Kovács Gergely, lelkészi zsinati 
póttag Molnár Sándor, lelkészi 
zsinati póttag Pocsaji Miklós, 

világi zsinati póttag Páldi Attila. 

További részleteket a parokia.hu, illetve a refor-
matus.hu oldalakon találhatunk.  

Ebben az időszakban bátran tegyük fel 
magunkban a következő kérdéseket: Meny-
nyire élem az életemet annak a tudatában, 
hogy Jézus akár már holnap visszajöhet? 
Jézus visszajövetele mennyire befolyásolja a 
mindennapi életemet? Mennyire jellemző 
rám az a szeretet, amely tettekben mutatko-

zik meg, nemcsak szavakban? Adjon az Úr 
nekünk bölcsességet ezekben a kérdésekben. 

Szeretettel kívánok lelkésztársaimmal 
együtt minden kedves testvérünknek meg-
hitt, áldott, boldog karácsonyt!  

Czakó Zoltán 

Balog Zoltán Veres Sándor 

Illés Dávid Brandenburg Sándor 
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Még egyszer a védőoltásról* 
Öt évig tanultam orvoslást, majd ötven 

évig gyakoroltam. A legfontosabb, amit 
megtanultam, ha találunk valami megoldást 
egy-egy betegségre, az soha nem a mi nagy 
eszünktől van, hanem Isten felülről való „jó 
ajándéka” (Jak 1,17). Ezt különösen is lát-
hattuk az elmúlt évszázadok során, éppen a 
fertőző betegségek és járványok esetében. A 
fekete himlő ma számunkra elképzelhetetlen 
pusztítást végzett. Európában a járványok 
sokszor 45%-os halálozással jártak. A fekete 
himlő felelős az amerikai őslakosság, az in-
diánok 90%-nak kihalásáért.  

Ám egyszer csak Urunknak tetszett ennek 
véget vetni. Megajándékozott minket a vé-
dőoltással, ráadásul még akkor, amikor még 
semmit nem tudtunk a szemmel nem látható 
kórokozókról, sem a baktériumokról, sem a 
vírusokról! Talán azért is cselekedett így, 
hogy ne a magunk nagy eszének tulajdonít-
suk ajándékát. Kb. további 100 év telt el, 
mire a kórokozókat „megtanultuk” meglátni 
és azonosítani. Az évszázadok során, Isten 
ajándékaképpen a legtöbb fertőzőbetegséget 
„sikerült” legyőznünk, és megszűntek a 
járványok… 

Majd a mostani ezredfordulón, egy tuda-
tos megtévesztés kapcsán indult el az oltás-
ellenesség. Az elképzeléseiknek és feltétele-
zéseiknek semmi valóságalapja nincs, de 
eredménye azért lett. Az utóbbi években pl. 
ismét megjelentek a kanyaró járványok a 
világ számos országában, mert az oltáselle-
nesség következményeként az átoltottság 

csak 80% körüli, pedig a terjedés megállítá-
sához legalább 95%-s átoltottság szükséges. 
Manapság a kanyarójárványok adatait nem 
propagálják, és nem frissítik naponta, mint a 
covidét, pedig sok százezren halnak meg 
miatta, többségében gyerekek, - egy olyan 
betegségben, ami biztonsággal megelőzhető 
lenne. 

Az oltásellenesség és a kanyaró újkori 
története típusos példája annak, amiről a 
Szentírásban olvasunk. A végidők közeled-
tével a Sátán elhiteti, megtéveszti az egész 
földkerekséget (Jel 12,9). 

Most ugyanez látszik ismétlődni a covid-
világjárvány kapcsán is. Ma már 55 millió 
felett van a regisztrált fertőzöttek száma, és 
közel másfél millióan haltak bele. És ez a 
halál többnyire „nehéz úton” érkezik, hete-
kig lélegeztető gépen vegetálva. Senki nem 
tudja, ki hogyan fog reagálni a fertőzésre, ki 
lesz könnyű lefolyású, ki kerül lélegeztetőre. 
Persze azt sem tudjuk, a kezdetben tünet-
mentes eseteknél visszatér-e a betegség, és 
hogyan? Ki tudja ma még, nem a HIV vírus-
hoz is hasonlóval állunk-e szemben?  

Akik inkább félnek az oltástól, mint magá-
tól a betegségtől, azoknak a kijózanodáshoz 
ajánlanám, csak egyetlen műszakot töltsenek 
el egy covidos intenzív osztályon! A közel 
egy éve a covid osztályokon a betegekért 
küzdőknek talán ezért nincsenek félelmeik 
az oltástól?  

Bár még azt sem tudjuk, mennyi ideig véd 
majd az oltás, ám már néhány hónapos vé-
dettség is képes lehet megszakítani a járvány 
pillanatnyi tombolását. Az influenzavírus 
elleni oltást is évente ismételni kell. 

Az oltás kifejlesztése hosszadalmas a klini-
kai fázisok miatt, mert az a céljuk, hogy pon-
tosan megismerjük a jó hatás tulajdonságait 
és az esetleg jelentkező, nem kívánatos hatá-
sokat is. Mivel az egészségügyben dolgozók-

*A szerzőnek a Világ-egyetemi előadások sorozatban elhangzott előadása meghallgatható a refpasaret.hu lapon az Egyéb anyagok rovatban. 
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nak van a legnagyobb szükségük a védett-
ségre, őket fogják először és „tömegesen” 
oltani. Ez arra is jó lesz, hogy a félelmeik 
szemüvegén át gyűjtött részismeretekkel 
rendelkező oltásellenesek megnyugodhassa-
nak, - ha ez egyáltalán lehetséges.  

Ha ma a 7 milliárd ember többsége meg-
engedheti magának, hogy elutasítsa Isten 
legnagyobb ajándékát, Jézus Krisztus ke-
reszthalálát és megváltását, ehhez képest 
semmiség, ha valaki a covid elleni oltást 
nem fogadja el! 

El kellene azon is gondolkozni, vajon ki 
akarja megakadályozni, hogy a járványnak 
vége legyen. Miközben az ige világosan 

mondja, hogy az ősellenség, ha lehet meg 
akarja téveszteni még Isten népét is (Mt 
24,24).  

 Bárcsak legalább Isten hívő népe a közele-
dő védőoltásban Urunk ajándékát ismerné 
fel, - minthogy az is. Ez csupán hit és Urunk 
iránti bizalom kérdése. Mert „ki az az ember 
közületek, aki, ha a fia kenyeret kér tőle, követ ad 
néki? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha 
azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó 
ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti 
mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek 

tőle?!” (Mt 7,9-11)  

 2020. nov., dr. Erdélyi Judit 

- Nem tetszik nekem, hogy a 
kerékpárok eltűntek… 

- … és órák óta egyetlen német 
katonát sem lehet látni. 

Ezt már Joó Sándor mondja, akit 
úgy látszik, hogy erősen foglalkoz-
tat a gondolat. 

Feltűnő, hogy az igen beszédes, 
és állandóan sürgő-forgó német 
katonák ilyen váratlanul, és szó 
nélkül eltűntek. Szívesen beszél-
gettek Joó Sándorral, mert tetszett 
nekik folyékony, irodalmi német 
beszéde. 

- Valami bizonyára kezdődik. 
Nehéz karácsonyunk lesz. Vajon a 
mai estét a lakásban tölthetjük-e? – 
kapcsolódok bele a beszélgetésbe, 
inkább csak azért, hogy magam is 
mondjak valamit. 

- Ne sokat tűnődjünk – indítvá-
nyozza Sándor – inkább menjünk, 
készítsük elő a karácsonyfákat, és 

Idén – előreláthatólag – rendhagyó karácsonyunk lesz. 
Talán elmaradnak a nagy, közös családi összejövetelek, s 
visszavonultan, szűk családi körben ünnnepeljük Jézus 
Urunk születésnapját. Mindez azonban nem is hasonlítha-
tó ahhoz a „rendhagyó” karácsonyhoz! 

 

Kicsit szorongva ültünk a lelkészi hivatalban, ter-
vezgettünk. Már amennyire azt a tervtelen, vontatott 
beszélgetést tervezgetésnek lehet nevezni. 

Inkább hallgattunk. 

Nem is igen tudjuk szavakba ölteni sem azokat az 
érzéseket, amelyek gyötörnek. 

Hogyan is lehetne most, ebben a teljes bizonytalan-
ságban terveket csinálni? 

Reggel még tele volt a templomkert német katonák-
kal. Rengeteg motorkerékpár volt nekitámasztva az 
árkádok alatt a falnak. Állandóan jöttek-mentek az 
emberek. Ebédelni még láttuk őket, aztán eltűntek. 

- Reggeltől néma csend van. Egy fegyverdörrenés 
sem hallatszik. Molnár Ferenc szólal meg szinte félve 
saját hangjától is ebben a nagy némaságban. 

1944. vészterhes karácsonya 
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Nem mertünk egymásra nézni, 
amint a lépcsőházban egyikünk a 
másikat kerülte a már állványba 
beékelt karácsonyfával, csomagok-
kal, játékokkal, ágyneművel. Na-
gyon nehéz volt vidámnak, hangu-
latosnak lenni… 

Először lehordtunk minden 
szükségest, amit még eddig le nem 
vittünk. Mindent, amiről azt gon-
doltuk, hogy néhány napos óvóhe-
lyi tartózkodáshoz feltétlenül 
szükséges… berendezkedtünk 
néhány napra… Hónapok lettek 
belőle.  

 

(Részlet a hírlevelünk belső borítóján 
meghirdetett Draskóczy I.: Dr. Joó 
Sándor élettörténete c. könyvből. ) 

gyújtsuk meg a gyertyákat minél hamarabb, mert este 
bizonyos, hogy megint légiriadó lesz. 

Legalább addig örüljenek a gyerekek zavartalanul. 

Soha ennyi ajándék nem halmozódott fel a gyere-
keknek, mint ezen a karácsonyon. 

Élelmiszert már hetek óta alig lehetett kapni. Fize-
tést, segélyeket és egyéb juttatásokat az utóbbi hóna-
pokban mindenki bőven kapott. Nemigen lehetett 
elkölteni semmire. De játékot, bazárárút annyit lehe-
tett vásárolni, amennyit akart az ember… 

***** 

Lassan szürkülni kezdett és beállott a korai téli éj-
szaka… 

A fákat még feldíszítettük a lakásban, de az ajándé-
kokat már nem tudtuk alá tenni. 

Az esti félhomályban elkezdődött a félelmetes 
ágyúzás. Megindult Budapest ostroma.  

Öt órakor lent voltunk az óvóhelyen. 

Joó Sándor: A kozmikus anyag belső oldala  

gyobb műve, az „Emberi jelenség” 
csak 1973-ban, tehát már jóval Joó 
Sándor halála után jelenhetett meg 
Magyarországon magyarul a Gondo-
lat kiadónál. Addig művei magyar 
nyelven itthon csak nyugati kiadások-
ban, illegálisan voltak olvashatók. Joó 
Sándor talán holland egyházi kapcso-
latai vagy akkor már Hollandiában élő 
fia, Sándor révén juthatott ilyen tar-
talmú írásokhoz. 

Az írás alább közölt részletei azt 
mutatják, hogy kisebb pontatlanságok-
tól eltekintve jól megragadta Teilhard 
legfontosabb gondolatait: azt, hogy az 
egész teremtett világ állandó fejlődés-
ben van, és ezt a fejlődést valamilyen 
lelki tényező mozgatja. Hagyományos 
teológiai nyelven azt mondhatnánk, 
hogy Isten kifürkészhetetlen akaratá-
ból történik minden a természetben, de 
minden őreá mutat. Ahogy Rónay 

A Ráday Levéltárban, a Joó Sándor igehirdetéseit tartal-
mazó kéziratok utolsó, 1970-es kötetébe bekötve található 
két olyan kisebb tanulmány, amelyek nem igehirdetések, 
hanem a természettudományok filozófiai kérdéseit tárgyal-
ják. Az egyik inkább atomfizikával foglalkozik, a másik az 
alább ismertetendő tanulmány. Ez Teilhard de Chardinnak, 
a 20. század egyik legnagyobb római katolikus filozófusá-
nak a gondolatait próbálja megérteni és összefoglalni. Nem 
tudjuk, hogy milyen célból készültek ezek a kis tanulmá-
nyok. Vajon valami előadásra szánta-e őket, vagy csak egy-
szerű jegyzetek voltak, amelyekben olvasmányainak tanul-
ságait akarta rögzíteni. Nem tudunk ilyen témájú előadásá-
ról vagy cikkéről. Mindenesetre értékes dokumentumai 
annak, mennyire igyekezett Joó Sándor kora tudományát 
megérteni, és milyen széles körű érdeklődése volt. Ameny-
nyire tudom, ezek a gondolatok közvetlenül sohasem jelen-
tek meg a prédikációiban, de bizonyára ott voltak gondolko-
zásának hátterében, szerepet játszottak világnézete kialakí-
tásában.  

Azt sem lehet tudni, hogy pontosan mikor írta őket, talán 
néhány évvel 1970 előtt. Egy materialista világban ilyen 
természetszemlélet szinte tiltott volt. Teilhard egyik na-
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ban, annál kevésbé megállapítható 
az ember számára ez a „belső ol-
dal”. A bakteriológus, meg a fizi-
kus és a kémikus különösen egy 
„belső oldal” létezésével már nem 
is számol, és tárgyaiknak csak a 
„külső oldalát” vizsgálja. Itt az 
intenzitás foka már olyan ala-
csony, hogy a „belső oldal” látszó-
lag már nem is számít. Ezért korlá-
tozta a tudomány a tudatjelenséget 
egyszerűen csak a magasabb élet-
formákra. De ez csak szofizma 
[=megtévesztő okoskodás] volt. A 
„belső oldal” vagy a „tudat” olyan 
dimenzió, ami az egész kozmikus 
anyag tulajdonsága, bárha az in-
tenzitásnak nagyon különböző 
mértékében is. Minden jelenségnek 
a világon van valami pszichikai 
eleme is, ha különböző koncentrá-
cióban is. Miként az ember testi 
nyoma az ősatom mélységéig meg-
található, úgy kell a pszichikai 
nyomának is a jelenségek eredetéig 
visszanyúlnia, még ha kísérletileg 
ki nem mutatható is.  

…Így párosul a dolgok matériá-
lis „külső oldala” (a tudomány 
általában csak ezt részesíti figye-
lemben) az egész kozmoszban egy 
legtöbbször rejtett, tudatos „belső 
oldallal”.  

György „Jelenlét” című versében utolérhetetlen tömörség-
gel kifejezte: „Mindenütt láthatatlan, mindenben látható”.  

Viczián István 

Teilhard először arra irányítja a gondolatait, ami az 
élet előtt van, a világ alapanyagára. Próbáljuk meg őt 
követni: 

A természetkutató régebben az egész világmatériát 
úgy tekintette, mint olyan változatlan elemek rend-
szerét, amelyek egymást egyensúlyban tartották. Ma 
már tudjuk, hogy ez a statikus világkép csak a látsza-
ton alapszik. A teremtettséggel is úgy van, mint az 
éjszakai tűzijáték legyezőjével, amelyik csak a fényké-
pész pillanatfelvételén látszhatik statikusnak, valójá-
ban azonban csupa mozgás és változás az egész… 
Minden kozmikus anyag… az egyszerűből a kompli-
kált felé való fejlődés hajlamát hordja magában… 

Ez a kozmikus jelenség magyarázatra szorul. Teil-
hard szerint csak egy kielégítő és összefüggő magya-
rázat lehetséges. Ő ezt a dolgok ún. „belső oldalában” 
keresi. 

A következő meggondolásokból indul ki: vannak 
olyan jelenségek a kozmoszban, amelyek csak akkor 
válnak az ember számára láthatóvá, mérhetővé vagy 
kísérletileg megállapíthatóvá, amikor az intenzitás-
nak bizonyos fokát elérik. Azt pl., hogy a sebesség 
egy test masszáját [=tömegét] jelentős mértékben be-
folyásolja, az ember csak rendkívüli magas sebesség-
értékeknél tudja megállapítani. De a massza [=tömeg] 
minden sebesség által, a legcsekélyebb által is meg-
változik, csak ez a változás az ember számára nem 
mérhető… Az, hogy valami nem mérhető, még nem 
jelenti azt, hogy nem is létezik. Így van ez azzal is, 
amit Teilhard a dolgok „belső oldalá-
nak” vagy „tudatának” nevez. A te-
remtettség tetőpontján, az embernél 
egy „belső oldal” vagy „tudat” meg-
léte rögtön szembetűnik, evidens és 
vitathatatlan. A gerinces állatok ma-
gatartásának a megmagyarázásánál 
se lehet ezt a „belső oldalt” logikusan 
tagadni. Sőt a rovarok, giliszták visel-
kedését se lehet egy „belső oldal” 
nélkül megmagyarázni. A növényvi-
lágban viszont ez a „belső oldal” már 
sokkal nehezebben érezhető. És men-
nél mélyebbre megyünk le a dolgok-
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Családi hírek 

2020. október 14. és novem-
ber 26. (lapzárta) között a 
következőkről számolhatunk 
be: 

Imádkozzunk, hogy újra 
tarthassunk keresztelőket, 

házasságkötéseket  
a templomunkban! 

Eltemettük 

Dékány András 

Dr Szabó Andrásné 

Zsebők Sándor 

Marx Imréné 

Csiki József 

testvéreinket. 

Imádkozzunk  
a gyászolókért! 

Hónapok múltával jó volt újra találkozni a 
presbiter testvérekkel. A gyűlést a szokott 
rendben folytattuk le még a gyülekezési 
korlátozások bevezetése előtt. Horváth Géza 
nagytiszteletű Úr tartott bevezető áhítatot, 
melyet imaközösség követett. Ezután kezd-
tünk a napirendi pontok megtárgyalásába. 

Választás egyházkerületi és egyházmegyei 
tisztségekre. 2020 december 31-én lejár a hat 
éve választott egyházi vezető tisztségviselők 
mandátuma. A korábban tartott egyházme-
gyei jelölőgyűlésen felvett jelöltek közül a 
presbitériumok választanak titkos szavazás-
sal. Szavazásunk eredményét kettős lezárt 
borítékban megküldtük a választási bizott-
ságnak. Az új vezetés 2021 január 1-én kezdi 
meg működését. 

Beillesztés az Apostoli Hitvallás szövegé-
be. Ahogy régen volt, beillesztjük a „Hiszem 
az egyetemes keresztyén anyaszentegyhá-
zat” elé az EGY szót. „Hiszem az egy, egye-
temes keresztyén anyaszentegyházat.” Ez 
felel meg az eredeti szövegnek. A Biblia sze-
rint csak egy igazi egyház létezik. amelynek 
feje Jézus. Egy test, egy fő. Ez konkretizálja, 
hogy mi ezt valljuk.  

A járvány alatt munkájukat részlegesen, 
vagy teljesen elvesztettek megsegítésére 
alapot létesítettünk. Itt első sorban gyüleke-
zeti tagok egyszeri segélyezéséről van szó. 
Ha valaki tud ilyet a gyülekezetben, kérjük 
jelezze. 

A járvány kezdete óta nem tartottunk, és 
nem tartunk a hó utolsó előtti vasárnap esté-
jén istentiszteletet. Ez evangelizáló jellegű 
volt, illetve a következő vasárnapi úrvacso-
rára való felkészülést szolgálta. Ennek a sze-
repét a hónap utolsó előtti csütörtök esti 
istentisztelet veszi át. 

„Isten a mi oltalmunk, és erősségünk, mindig 
biztos segítség a nyomorúságban.” (Zsolt 46,2) 

Sátoraljaújhelyen, 2017 nyarán az ebédre 
várakozó sorban arról beszélgettünk néhá-
nyan (mint két ifjú házas- és egy jegyespár), 
mennyire hálásak lehetünk a gyülekezetünk-
ben meglévő számos házas- és családos kör-
ért. A Jóséb-Basebet és Onézimosz ifik kor-
osztályából ekkortájt többen is megtalálták 
az Úrtól kapott társukat, azonban az élet-
helyzeti és korosztályi sajátosságok miatt 
úgy tapasztaltuk, nem igazán tudnánk csat-
lakozni egyik ilyen körhöz sem. Isten arra 
indított tehát többünket, hogy jó lenne szer-
vezni egy olyan közösséget, ahol ezek a fia-
tal párok Isten igéje köré gyűlve a házasság-
hoz kötődő témákkal, kérdésekkel foglalkoz-
hatnak, miközben megoszthatják egymással 
örömeiket, nehézségeiket, tapasztalataikat. 
Áttekintve, kik lennének az új házaskör tag-
jai a gyülekezetbe járó fiatal házas- és jegyes-
párok közül, láttuk, hogy legtöbben közü-
lünk más ifiben is, vagy a gyerekek között 
szolgálunk, ezért valószínűleg havonta egy-
szer tudnánk összejönni. 
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Így indultunk, sok imádságot 
követően 2018 tavaszán, havi 
rendszerességgel. Az első néhány 
alkalommal Pálhegyi Feri bácsi 
Keresztyén házasság c. könyvének 
fejezetein haladtunk végig, sorozat 
formájában. Később felvettük az 
Efezus házaskör nevet, de mind-
eközben mindnyájan megmarad-
tunk az ifis közösségeinkben is, 
ahogyan a gyülekezetben betöltött 
egyéb szolgálataink is folytatódnak. 

Hálásak vagyunk, hogy kérdéseinkről 
minden alkalmon alázattal és tapasztalattal 
érkező alkalomtartóinkkal tudtunk őszintén 
és nyíltan beszélgetni. Hálásak vagyunk 
azért is, hogy a több mint 10 házaspárral 
együtt igazán bizalmi közösséget tudunk 
építeni, és megosztva örömeinket, gondjain-
kat és újabb és újabb gyermekek érkezését a 
családokba, egymást imádságban hordozni. 
Mint az várható volt, a gyülekezeti biblia-
órákkal, köztük a házaskörrel is online térbe 
vonultunk vissza novembertől, akárcsak 
tavasszal egy rövid időre. Bízunk benne, 
hogy tovább folytathatjuk a közös lelki épü-

lést, jövőre akár csendeshétvége 
formájában is! 

Kárász Balázs és Réka 
 

A Missziói Bizottság szeptember 5-
én és november 7-én még – az óv-
intézkedések betartásával – meg 
tudta tartani a kéthavonta szoká-

sos összejövetelét, melyen áttekintették a 
nyári eseményeket. Több gyülekezeti cso-
port meg tudta tartani nyári csendeshetét, 
esetenként itt a templomban és a gyülekezeti 
termekben napközis hétként, otthon alvás-
sal. Mások csak „virtuálisan”, online jöttek 
össze, de több gyerek és ifjúsági csoport 
Neszmélyt választotta idén nyáron is. 

Sajnos az őszi, téli programok, amelyek 
szintén megbeszélésre kerültek, a járvány-
helyzet súlyosbodása folytán elmaradnak. 
Hasonlóképpen aktualitásukat vesztették 
egyelőre azok a figyelmeztetések is, ame-
lyekkel a csoportvezetőket intették az óvin-
tézkedések betartására a bibliaórákon. 

Kórusunk értékes ajándékkal lepte meg 2020. adventre honlapunk 
látogatóit. Három korábbi, kórusműveket tartalmazó CD lemezük 
tartalmát, közel 90 kórusművet tettek így mindenki számára elérhető-
vé.  
Töltsék be otthonunkat ezek a szárnyaló dallamok, hogy otthonunk 
váljék templommá, akkor is, amikor a járvány meggátol abban, hogy 
a templomban együtt dicsérjük az Urat! 
 
 

Református énekeskönyv 165. ének,  
6. versszaka: 
 
Jöjj és lakozz bennem: hadd legyen már itt lenn 
Templomoddá szívem-lelkem! 
Mindíg közellévõ: jelentsd Magad nékem, 
Ne lakhasson más e szívben; 
Már itt lenn Mindenben Csakis Téged lásson, 
Leborulva áldjon! 

Tersteegen Gellért  
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A Gedeon ifi első másfél éve 
A Gedeon ifi tagjai – a gyülekezet legfiata-

labb ifjúsági csoportjának tagjaiként – már 
másfél éve gyűlnek össze vasárnapról vasár-
napra az ige köré. Az ifisek zömében most 9. 
és 10. osztályosok, sokan már születésük óta 
a gyülekezethez tartoznak. Ez alatt a másfél 
év alatt többször is megtapasztalhattuk, 
hogy az Úr milyen nagy kegyelemmel van 
irántunk, hogyan készítette el az alkalmakat, 
és hogyan rendezett el mindent éppen ak-
korra, amikor szükség volt rá. 

A tavaszi történések minket is kreatív 
megoldásokra ösztönöztek. Hálásak va-
gyunk az Úrnak, hogy bár személyesen nem 
találkozhattunk, mégis volt lehetőségünk az 
interneten keresztül megtartani az ifiket. 
Öröm volt, hogy bár változó létszámban, de 
azért sokakkal találkozhattunk így, annak 
ellenére, hogy ifiseink életüket ebben az 
időszakban szinte teljesen az online térben 
élték. 

Tavasszal az ifi felét érintő konfirmációt 

sem lehetett megtartani. Ez újabb lehetőség 
volt az imádkozásra és az együtt gondolko-
dásra, hogy mikor is lenne jó pótolni. Na-
gyon hálásak voltunk, hogy végül augusztus 
végén ifiseink is vallást tehettek hitükről a 
gyülekezet előtt. 

Június utolsó hetében nem mehettünk 
csendeshétre, ezért sokat gondolkodtunk és 
kértük Isten útmutatását. A nyári hét mindig 
kitüntetett lehetőség az Úrral való találko-
zásra és a közösség épülésére, amit nem 
szerettünk volna kihagyni. Végül augusztus 
utolsó hetében – pont a konfirmáció vasár-
napját követő hétfőtől – napközis hét kereté-
ben töltöttünk együtt öt napot a templom-
ban. Hetünkön Czakó Zoltán és Földvári 
Tibor szolgált „Látszat vagy valóság” cím-
mel. 

Az ifi indulása óta sokat könyörögtünk 
további szolgatársakért, hogy nagyobb erő-
bedobással tudjunk odafigyelni minden 
egyes ifisre, és mindig legyen olyan, akihez 
fordulhatnak tanácsért, segítségért. Ebben is 
tapasztalhattuk, hogy az Úr imákat meghall-
gató Isten: ősszel az egyik vezetőtársunk 
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elköszönt, a helyébe viszont két új lépett. 

Most, hogy ismét csak interneten keresztül 
tudjuk tartani a kapcsolatot, együtt könyör-
günk azért, hogy ez ne legyen akadálya az 
ige meghallásának és megértésének, és meg 
tudjunk ragadni minden alkalmat az Úrral 
és egymással való találkozásra.    

A Gedeon ifi vezetői 

Salamon ifi 2020 
Hálásak vagyunk Istennek, hogy az elmúlt 

évben is megtapasztalhattuk – amit tudunk 
és hiszünk is –, hogy Ő mindig velünk van. 
A körülöttünk zajló változások miatt most 
még nyilvánvalóbb volt, hogy mennyire 
szükségünk van Isten jelenlétére, mint más 
években. 

Tavasszal, amikor hirtelen szűntek meg a 
személyes ifik, és váltanunk kellett az inter-

neten tartott alkalmakra, idegenkedtünk az 
ismeretlentől, de Isten megmutatta, hogy Ő 
még ebből is jót tud kihozni. Az ifik végén 
tudtunk közösen, őszintén beszélgetni az 
alkalomban elhangzottakról. Ilyen beszélge-
tések korábban ritkán alakultak ki a szemé-
lyes ifik végén.  

A nyári csendeshetünket napközis hét 
formájában tartottuk meg a templomban. A 
délelőtti igei alkalmakat Czakó Zoltán lelki-
pásztor tartotta, délután pedig különböző 
témákra hívtunk alkalomtartókat. Bár na-
ponta kevesebb időt tölthettünk együtt, mint 
a megszokott csendesheteken, de hálásak 
voltunk, hogy amíg együtt voltunk, addig 
minden, amire szükségünk van, olyan volt, 
mint a csendeshéten: szólt az Ige, tudtunk 
róla közösen beszélgetni, volt lehetőség a 
közös játékra, és arra is, hogy minket érintő 

fontos témát különböző, de hívő 
szempontok szerint vitassunk meg, 
órákon keresztül. 

Hálásak vagyunk, hogy – amennyi-
re meg tudjuk ítélni – a közössé-
günk nem esett szét, nem távolod-
tunk el egymástól, hanem hétről 
hétre össze tudunk jönni, bár „csak” 
virtuálisan, és tudjuk, hogy nem 
tőlünk van ez, hanem Isten munká-
ja. 

Lux András 

PIKK Via Ferrata 
Október 23-án a Bakony felé vettük 
az irányt, hogy megismerkedjünk a 
Via Ferrata szabadidősporttal. A Via 
Ferrata magyarul vasalt út, a szikla-
mászás egyszerűbb, biztonságosabb 
módja, mert az előrehaladást fixen 
beszerelt fém kábelek, létrák és lép-
csőfokok segítik. 

Első megállónk Csesznek volt, ahol 
három különböző nehézségű pályán 
próbálhattuk ki magunkat, minden-
ki a bátorsága és a fizikai erőnléte 
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függvényében. A szükséges felszerelés átvé-
tele és a legfontosabb instrukciók ismerteté-
se után libasorban kezdtük meg a technikás 
mászást. Örömteli volt megtapasztalni, ho-
gyan segítettük, bátorítottuk egymást egy-
egy meredekebb szakasznál. Mászás közben 
pedig gyönyörködhettünk a sziklaszirten 
magasodó cseszneki vár látképében. Az ott-
honról hozott elemózsiánk elfogyasztása 
után a Cuha-völgyben folytatódott a sporto-
lás. A Bucsek Henrik Emlékút a kezdők szá-
mára is teljesíthető volt, míg az Ariadné fo-
nala a tapasztalt mászók számára jelentett 
igazi élményt és kihívást. 

A nap zárásaként a háláról hallgattunk 
tanítást, hogy a nehézségek közepette meny-
nyire vesszük észre az Úr áldásait az éle-
tünkben. Az ezek iránti hálaadás tölti be a 
szívünket vagy a kesergés és panaszkodás? 
Erre a PIKK programra örvendezve gondo-
lunk vissza. Hála és dicsőség Istennek, mert 

 napsütéses időjárással ajándékozott meg 
bennünket, 

 megőrzött minket az oda- és hazafelé ve-
zető úton, 

 baleset és sérülés nélkül teljesítettük a 
szakaszokat, 

 gyönyörködhettünk az őszi természet 
szépségében, 

 testvéri közösségben, vidámságban le-
hettünk együtt, 

 Tomi túravezetőnk türelmesen, fáradha-
tatlanul segítette az elakadókat, 

 megismerhettünk egy új sportolási lehető-
séget, 

 a nap végén figyelmünket Igéjén keresz-
tül, Őreá fordította. 

Adventi időszakunkat is jellemezze, amit az 
Ef 5,19-20-ban olvasunk: “Mondjatok egymás-
nak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, 
énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az 
Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának 
mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisz-
tus nevében.” 

Tárnok Réka 
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Sok évvel ezelőtt az 
Antwerpeni Egyetemen 
töltöttem néhány hóna-
pot ösztöndíjasként. 
Akkoriban a forint még 
nem volt csereképes 
fizető-

eszköz Európának azon a 
felén, s az ösztöndíj legfel-
jebb a szűkös megélhetést 
fedezte. Így, nagy lehető-
ség volt számomra, hogy a 
múzeumok közül hol 
egyik, hol másik a hét vé-
gén ingyen látogatható 
volt. Szabadidőmben élve-
zettel kerestem fel ezeket a 
művészeti értékeket.   

Egy alkalommal egy 
hirdetésre lettem figyel-
mes. Az Antwerpeni Ope-
ra évadnyitó gálaműsort 
rendezett. Az előadást 
valamelyik bank szponzo-
rálta, így a belépőjegy ingyenes volt a néző 
számára, csak el kellett menni a bankfiókba, 
és elkérni a jegyet. Mivel szűk pénztárcával 
jártam a várost, kínálkozó alkalom volt szá-
momra, hogy így az Operába is eljussak. 
Örömmel újságoltam a lehetőséget a tanszé-
ki kollégáimnak. Érdeklődéssel fogadták a 
hírt, de végül rajtam kívül senki nem ment 
el közülük jegyért, és nem jött el az előadás-
ra.  

Azóta is példaként él bennem ez a törté-
net. Így vagyunk mi is Isten országával, és 
az örök élettel. 

Az előadást – Isten országát – meghir-
dették minden embernek. A jegyért nem kell 
semmit fizetnem, mert helyettem (is) kifi-
zette a bank. Az előadást megtartják, akár 
elmegyek, akár nem. Sem a megtartását, sem 
az elmaradását befolyásolni nem tudom. A 

műsort nem én állítottam 
össze, az előadókat nem én 
választottam ki. De, ha vá-

gyat érzek arra, hogy részese legyek az elő-
adásnak, akkor a jegyet nekem kell átven-
nem. A jeggyel a zsebemben aztán tovább 
élem a hétköznapjaimat, végzem a feladatai-
mat, de annak tudatában és várakozásában, 
hogy nekem már biztos helyem van az elő-

adáson, ahova saját anyagi helyzetem foly-
tán el nem juthattam volna.  

Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden 
embernek, és arra nevel minket, hogy megtagad-
va a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józa-
nul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, 
mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi 
nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus 
dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta 
értünk, hogy megváltson minket minden gonosz-
ságtól, és megtisztítson 
minket a maga népévé, 
amely jó cselekedetre törek-
szik. Ezt hirdesd! Ints és 
feddj teljes határozottság-
gal: senki meg ne vessen 
téged! (Tit 2, 11-15) 

Viczián Miklós 

 

Gálaest az Operában 
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Te kaptál-e gyerekként hitta-
nos tanítást? 

A gyökereim evangéliku-
sok. A Felvidékről, Selmec-
bányáról jöttek az őseink. Én 
békéscsabai vagyok, ott van 
Közép-Európa legnagyobb 
evangélikus temploma. Ott 
konfirmáltam. Később rá-
jöttünk Tomka Zsókával, 
(sokáig ő volt a konfirman-
dusok tanítója itt, Pasaréten) 
hogy egy napon konfirmál-
tunk, mert akkor országosan 
ugyanazon a napon volt, 
ugyanolyan az emléklapunk 
is. Békéscsabán jártam temp-
lomba, és mikor Pestre egye-
temistaként fölkerültem, a 
Deák térre jártam délelőtt, 
esti alkalomra pedig a Bocs-
kai úti gyülekezetbe. A fér-
jem református, a Szilágyi 
Dezső téren esküdtünk. Mi-
kor összekerültünk, nem volt 
élő hitünk. Kicsi lakásban 
laktunk, nagyobbat keres-
tünk, itt a Szerb Antal utcá-
ban találtunk egyet. Az Úris-
ten nem engedett minket 
máshova, mert így jutottunk 
Pasarétre. Aztán 1980-ban 
volt egy autóbalesetem, kb. 
30 km mellett totálkárosra 
törtem az autót. A férjem 
beütötte a fejét, agyrázkódá-
sa lett, nekem kisebb sebeim 
voltak, a Trabant odalett, de 

hálásan megkö-
szöntük Istennek, 
hogy nem ütöttem 
el senkit. Később 
jutott eszembe, 
Cseri Kálmán 
mondta, van em-
ber, akit Istennek 
fizikailag kell ösz-
szetörnie ahhoz, hogy Rá 
figyeljen. Engem összetört 
akkor. Ezután rendesen el-
kezdtünk járni a gyülekezet-
be. A nagyobbik fiunk a kon-
firmációjára  a 2Kor 9-ből 
kapott igét: „Az Isten pedig 
hatalmas arra, hogy rátok árasz-
sza minden kegyelmét.” El-
hittem, hogy ez igaz. Ati 
fiunk pedig a gyerekhétről 
úgy jött haza: Megtaláltam 
az Úr Jézust! Ő volt az első a 
családban, aki megtért. Én 
1982-ben, az őszi evangélizá-
ción jutottam hitre. Éreztem, 
hogy az Úr Jézus megfogta a 
kezem. Először Tomka Zsóka 
pásztorolt, kicsit ő a 
„keresztanyám”. Mivel any-
nyi mindent kaptam az Úris-
tentől, szerettem volna visz-
szaadni valamit, így jutottam 
a gyerekmegőrzőbe, ott volt 
szükség segítségre. Egy idő 
után a nagyobb gyerekeknek 
alkalmat is kellett tartani, 
csak 10 percet, Jézus feltáma-
dása volt az első téma. Na-

gyon szerettem ezt a szolgá-
latot. Szolnoki Ilike, a gye-
rekmunkások vezetője ké-
sőbb hívott a nagyobbakhoz. 
Ezt az igét kaptam: 
„Énekeljetek az Úrnak új éne-
ket.” (Zsolt 98,1) Úgy talál-
tam, ez az új ének az új szol-
gálat. 

1987 karácsonyán tar-
tottam az első órát. Papírfil-
cekkel, figurákkal is készül-
tem. Pálhegyi Feri (bácsi) is 
tartott órát a másik terem-
ben, mivel kevesen voltak a 
gyerekek, Feri kérte, vonjuk 
össze az órát. Én azt gondol-
tam, Feri megtartja az órát, 
de nekem kellett, Feri, a fele-
sége, meg másik két szülő is 
bent ültek. Feri az óra végén 
mondta, jól van, megvan az 
utódom. Ő akkor ment át a 
családgondozói szolgálatba. 
Sok gyerekóráját hallhattam, 
felejthetetlen, ahogy az Ezé-
kielből a csontok összerende-
ződését elmutogatta.  

 

Hétköznapjaink 
Találkozás Miklós Zsuzsi  

nénivel, 

aki 1987 óta tanítja a kicsiket hittanra 

HÉTKÖZNAPJAINK 
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Azt tapasztaltam, Isten 
szava hat igazán, nem az 
enyém. Mindig kell, hogy 
halljanak a Bibliából szöveg-
részt a történet elmondása-
kor. Öröm az is, ha sikerül 
jól választani aranymondást, 
és a tanításba többször is 
beilleszteni. 

Emlékszem a ’87 karácso-
nyi aranymondásra (nem 
annyira jó a memóriám, ver-
seket nehezen tanultam, de 
az Úristen segítségével az 
igék megmaradnak): „Hála 
legyen az Istennek az Ő ki-
mond h ata t l an  a j ánd éká-
ért.” (2Kor. 9,15) 

Az évek során  a 3-4. osztá-
lyosokkal voltam először. Az 
nagyon jó korosztály, mert 
tudnak olvasni, pl. volt egy 
textil kérdőjelünk zsebekkel, 
azokban kérdéseket tettem 

legépelve, az 
egyik gyerek 
felolvasta, a 
másik válaszolt. 
Aztán az első-
másodiko-
sokhoz kerül-
tem, velük ne-
hezebb, mert 
még nem tud-
nak olvasni. 

Most az 1-4. osztályos cso-
porttal vagyok, amikor le-
het… 

1990-ben elkezdtem az 
ovis hittant is, még 25-30 
gyerekkel, eleinte egyedül, 
majd 
Czifferszky Kati 
néni segítségé-
vel. Őt évek 
múlva Bogár 
Edit és Székely 
Zita váltotta fel, 
így most három-
tagú lett a csa-
patunk. 

 1987-től a világ 
is változott, a gyerekek is 
sokat változtak. Mi hatott 
régen, mi hat most? 

Ma izgő-mozgóbbak a 
gyerekek, nyugtalanabbak, 
de az biztos, ha az ember 
szereti az Úr Jézust is, szereti 
a gyerekeket is, megoldód-
nak a problémák. Mozgéko-
nyabbak most a kicsik, de ha 
érdekes az óra, és ha jó képe-
ket is használunk, figyelnek. 
Pl. a hollandoknak van na-
gyon szép kiadványuk, ame-
lyikben olyan képek szere-
pelnek, melyek több történet-
hez is használhatók, 
(vendéglátás, zsinagógabel-

ső, egyszerű ház, ahol egy 
térben volt állat és ember…) 
ezek közelebb hozzák a kort 
a gyerekekhez, könnyebb 
nekik elképzelni a történetet. 

Hálás vagyok az Úristen-
nek, hogy kaphattam szolgá-
latot, a kegyelem kegyelme 
ez, így érti meg az ember a 
talentumok példázatát is: 
nem szabad elásni a talentu-
mot, és egyből egyet csinálni 
is csoda. A gyerekek a jövő 
gyülekezete, ezt látni is óriási 
kegyelem. 

Amíg dolgoztam, nem 

lehettem sokat együtt a gye-
rekeimmel, de az unokáim-
mal igen, Isten ezt is kipótol-
ta. Mikor munkanélküli 
lettem a rendszerváltáskor, 
akkor is Isten segített. Azt 
tapasztaltam, ha a jó úton jár 
az ember, ott Isten a társa 
lesz. Vannak nehéz idősza-
kok is, de Vele együtt az em-
ber a kőfalon is átugrik. Két 
csípőprotézisem van, nem 
nagyon ugrálok, de úgy vé-
lem, Istennel minden lehetsé-
ges. 

Beszélgetőtárs:  
Budai Gabriella  
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A misszionáló gyülekezet* 

A misszió teológiai meghatározása 

A misszió fogalmát a 
reformátusok Szent-

h á r o m s á g -
központúan határoz-
zák meg. E meghatá-

rozás kulcsigéje a Jn 
20,21-22 „Jézus erre 
ismét ezt mondta nekik: 

Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az 
Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk 
lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket!” 

Ennek alapján mondjuk azt, hogy a 
misszió tulajdonképpen a Szenthárom-
ság missziója: hiszen az Atya küldi a 

Fiút, az Atya és Fiú a Szentlelket, így a 
Szentháromság küldi a tanítványokat, 
vagyis az egyházat. Ezért beszél a misz-

sziológia egy idő óta a misszióról úgy, 
mint Isten missziójáról. 

A misszió fogalmát azonban a refor-
mátus missziológia (pl. Forgách) kriszto-

lógiai aspektusból is vizsgálja az Ef 1,4-
5 alapján, miszerint Isten először Krisz-
tust választotta ki, azután azokat, akiket 

Krisztusban üdvözíteni 
akart. Amiképpen azonban 
Krisztus kiválasztása nem 

csak a választottaknak a 
kereszthalál által történő 
üdvözítésére nézve történt, 

hanem Isten országa ter-
jesztésére, a választottak 
egybegyűjtésére is, úgy a 

választottakat sem csupán 
az üdvösség hit által törté-
nő elnyerésére, hanem Is-

ten országa e világban tör-
ténő terjesztésére és építé-
sére is kiválasztotta Isten. 

„Isten legnagyobb küldötte 
Jézus Krisztus. Ő áll a 
missziói munka élén, egy-

szersmind a középpontjá-

ban is. Az Ő küldetésében részesültek az 
Ótestamentum prófétái és Izráel népe, 

ma jd  az  ú j szöve t ség i  egyház 
is.” (Forgách) 

A misszió, mint az egyház természete 

A misszió fogalmának Szentlélek-
központú (pneumatikus) megközelítésé-
ben a hangsúly a Szentléleknek az egy-

házban és az egyházon keresztül végzett 
munkájára esik. A misszió fogalmának 
Szentlélek-központú megközelítéséből 

következik, hogy a misszió az egyháznak 
nem egy feladata a sok közül, hanem az 
egész egyház természete. Ha az egyház 

életének nem minden részlete szolgálja a 
missziót (missio Dei), és az életének nem 
a misszió a „szívverése”, a gyülekezet, 

vagy egyház veszélyezteti az egyházi mi-
voltát (szentlelkes identitását)-  

*Részlet Dr. Sípos Ete Álmos: Bevezetés a misszi-
ológiába (ÉBA 2013. 11-12. o.) 

 

Greizer család leveléből  
A napokban felhívott minket a szept-

ember elején elhunyt falubeli Nagymama 
legidősebb fia (a mi falubeli testvérünk), 

MISSZIÓS HÍREK 
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és bizalmasan megkérdezte, hogy amikor 
a Nagyi rámondta a netvár hangzó Biblia 

(a Megavoice) felvételeinél a János evan-
géliuma 3:16-ot, akkor azt olvasta, vagy 
csak megtanulta kívülről, és úgy ismé-

telte utánunk. Amikor elmondtuk neki, 
hogy csak ismételte, elérzékenyülve 
mondta, hogy bizony az Édesanyja kü-

lönleges ember volt. Analfabéta létére a 
dicséreteket kívülről énekelte, férjét az 

Úr Jézushoz vezette, gyermekeit kitanít-
tatta - azért, mert Jézus Krisztusnak 

átadta az életét, és így nem a Nagyit, 
hanem az életét irányító Istent illeti a 
dicsőség. 

Gyermekei közül az egyik templomot 

épített, egy másik Ausztráliában tanult 
traktorvezetést, a harmadik műszerész 
lett, a szomszédunk pedig több fejezetet 

is felolvasott a Megavoice-ra. 

... 

Hálásak vagyunk Istennek azért, 
mert feloldották a fővárosi Covid-fertőzés 
miatti lezárásokat. Leteszteltek minden-

kit, aki kapcsolatba került a megbetege-
dett fiatalemberrel, és mindegyikük 
tesztje negatív lett. Az előző hírlevelünk-

ben említett tahiti yacht észak-tannai 
látogatása miatt viszont továbbra is zár-
va tartják a szigetünket. (Azóta ezt a 

korlátozást is feloldották.) 

(A még 2015-ben készült képen ép-
pen a szövegben említett legidősebb fiú 
viszi a szolgálati quad-motorján Édes-

anyját (a Nagymamát) a közeli kisváros-
ba, Lenakelbe. A másik képen a Nagypa-
pa ül mellette.) Öleléssel:  

A GREIZER CSALÁD 
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HÍ- 

 

 

REI 

 

 

Neszmélyi 
hálaadó  
A korlátozások előtti 
utolsó hétvégén még 
épp megtarthattuk a 
hálaadó alkalmunkat, 
amikor a nyári táborok 
részvevői újra együtt 
lehettünk: vetítettünk, 
énekeltünk, még vetél-
kedő játék is lehetett. 
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Reméljük hamarosan újra 
személyesen találkozhatunk.  

Kérjük figyeljétek a  

twitt er. com /  pasakids  

oldalt, továbbra is itt hirdetjük 
meg a gyerekprogramokat! 

Online alkalmak 
Vasárnaponként 8:45-től 

várunk a gyerekek YouTube 
oldalán, a 

youtube.com/user/pasakids 

címen, ahol a gyermek-
istentiszelet elején együtt éneklünk, az ősszel elkezdett bibliai történeteket folytatjuk, és 
még aranymondás gyűjtésre is van lehetőség!  A korábbi vasárnapok alkalmai elérhetőek 

maradnak, de bíztatunk, hogy 
„élőben” vegyetek részt: igyek-
szünk az alkalmakat a lehetősé-
gekhez mérten interaktívvá, be-
szélgetőssé tenni. 

A csütörtöki hittanok is az inter-
netre költöztek. Az alkalmakat 
hétről hétre itt találjátok:  

bi t . ly  /  B ibl iaOvi  

(a kis és nagybetűk számítanak!) 



20 Áldás, békesség! 2020. Advent MEGHÍVÓ 

 

 

2002 

A Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet hírlevele 
1026 Budapest, Torockó tér 1. Tel: 356-4019 

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

Áldás, 
békesség! 

Köszönjük 

 hogy szólhat az igehirdetés a 
gyülekezési korlátozások idején 
is, 

 mindazokat a lehetőségeket, 
amelyek segítenek mind az ige-
hallgatásban, mind a kapcso-
lattartásban, 

 hogy karácsony igazi ajándékát 
semmi nem veheti el tőlünk. 

Kérjük 

 hogy az Úr adjon vigasztalást 
azoknak, akik a járványidőben 
veszítették el szerettüket, 

 hogy megértsük egyénileg és 
társadalmilag, hogy mit szeretne 
Isten elérni életünkben a jár-
vánnyal,  

 mutassa meg az Úr, hogy ho-
gyan tudjuk egymást támogatni, 
amikor a személyes találkozás 
akadályba ütközik, 

 hogy adjon Istenünk meghitt, 
csendes adventi várakozást és 
áldott szentestét! 

Ünnepi alkalmak 
Amennyiben a hatályban lévő korlátozásokon 
nem enyhítenek, akkor ünnepi Istentiszteleteink 
az alábbi időpontokban lesznek online közvetítve: 

 
December 
 24-én 16:00 
 25-én 10:00 
 26-án 10:00 

Január 
 1-én 10:00 

 
Az adventi időszakban évről évre megtartott 
alkalmaink, mint az adventi zenés áhítat, ifjúsági 
karácsony, gyülekezeti szilveszter, sajnos 
elmaradnak.  
 
Továbbiakban is minden csütörtökön és vasárnap 
a megszokott időben közvetítjük az Istenti-
szteleteket online. 
 
Ha a meglévő korlátozásokon enyhítenek, akkor 
alkalmaink felől a gyülekezet honlapján, vala-
mint a templom hirdetőtábláján találhatunk 
tájékoztatást. 

Amíg a gyülekezési korlátozások tartanak, addig a gyüle-
kezeti alkalmakat személyesen látogatni nem lehet. Csak a 
vasárnapi 10 órakor kezdődő, valamint a csütörtökön 18 
órakor kezdődő istentiszteletet közvetítjük. Az adás elérhető 
a refpasaret.hu honlapunk Élő adás rovatának kiválasztásá-
val, vagy (utólag is) a YouTube-on a „pasaréti református 
gyülekezet” keresőszavak beírásával. A gyermek-alkalmak 
közvetítéséről a 19. oldalon írunk. Adjuk tovább ezeknek a 
lehetőségeknek a hírét akár távolabb élő ismerőseinknek is!  

Adventi oline naptár 
Gyülekezetünk honlapján idén decem-

berben is találkozhatunk az adventi nap-
tárral. Hagyományainkhoz híven minden 
nap elérhető lesz egy-egy ének kórusunk előadásában, aho-

gyan az előző 
években is.  

Az idei évben 
először lelkészeink mindennap áhítatot fognak tartani a 
napi ige alapján, amelyet video-felvételen követhetünk. 
Mindezek mellett pedig olvasható formában is elérhetőek 
lesznek adventi gondolatok, mindennap egy korábbi év ige-
hirdetéséből kiválasztott részlettel.  Áldott adventet!  


