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Ez a 12. igevers egy Istent dicsőítő hitval-
lás. Mikor hangzik el? Az után, hogy Isten 
felelt a próféta kérdésére, hogy mit tesz az 
elhatalmasodó gonoszság ellen Júda népe 
körében. Isten felelete az volt, hogy meg 
fogja büntetni népét a káldeusok által a babi-
loni fogsággal (lásd 1,5-1). Figyelemre méltó 
dolog, hogy az ítélet meghirdetése után a 
próféta Isten dicsőítésébe kezd! Pedig a bün-
tetés a hívőket sem kerülhette el! Mert a 
káldeusok a hívőket is ugyanúgy kifosz-
tották, és száműzetésbe vitték (lásd pl. Dáni-
elt és társait), mint a 
hitetleneket. A szenve-
dés tehát a hívőknek is 
kijárt. A próféta azon-
ban nem azon kezd 
aggódni, hogy jaj, mi 
lesz a hívők sorsa az 
ítélet alatt, hogyan fo-
gunk mi megmenekül-
ni, hanem Istent kezdi el 
dicsőíteni, és hitvallást tesz arról, hogy ki-
csoda Izráel Szentje.  

Mindezek tükrében érthetjük meg a kér-
dést: „Avagy nem te vagy-e Uram, öröktől fogva 
az én Istenem, Szentem?”. Azaz: kijelentetted, 
hogy ítélet ideje következik, de ki másban 
bíznánk akkor is, ha nem benned, Uram?  

A próféta két kifejezést használ, amely 
hitében megerősíti őt. Azt mondja, 
hogy öröktől fogva az Úr az Istene, vala-
mint Szentemnek hívja Őt. Mindkét kifejezés 
az Istennel való szövetségre utal. Az öröktől 
fogva kifejezés eredeti héber szava inkább 
ősidőket jelent, azaz az Egyiptomból való 
szabadításra, és az utána kötött szövetségre 
emlékezteti a hívőket.  

A Szentem kifejezés ugyanerre utal, hiszen 
a szent az Isten számára elkülönítettet jelen-
ti, így pedig arra a szövetségre emlékeztet, 
amely által Isten elkülönítette az Ő népét a 

világ többi népétől, és 
Izráel számára is csak az 
Úr lett az egyetlen Isten. 
Habakuk az ítélettel szem-

besülve Isten szövetségére néz, az Ő népé-
hez való hűségére, és erre alapozva mer 
szembenézni még az ítélettel is, és jelenti ki a 
folytatásban: Nem veszünk el!, vagy nem 
halunk meg, ami jobb fordítása az eredeti 
héber kifejezésnek. Meg kell azt is jegyez-
nünk, hogy a próféta itt többes számban 
beszél Isten népéről. Tehát azzal, hogy nem 
halunk meg, nem azt mondja, hogy egyetlen 
hívő áldozata sem lesz a káldeus támadás-
nak, hanem annyit mond, hogy az ítélet után 
is maradnak hívők, akiket továbbra is meg-

őriz az Úr.  

A próféta arra is rámu-
tat, hogy ítélet és ítélet 
között is különbséget 
kell tennünk. Amíg 
ugyanis az Úr a hitetle-
neket úgy ítéli meg, 
hogy azok elvesznek 
(lásd pl. a káldeusokat, 
asszírokat, akik eltűn-

tek), addig az Ő népét fenyítő ítélettel bünte-
ti, hogy azok megjobbuljanak. Az ítélet célja 
ugyanis más a két esetben: a hitetleneken 
Isten haragját tölti ki, és bünteti őket, ellen-
ben népét szereti, és ezért megfeddi, hogy 
elhagyják bűneiket, és neki éljenek! A hívők 
számára tehát még Isten ítélete is a javukra 
lehet az Ő szeretete és kegyelme által Krisz-
tusért. 

Mindebben pedig Isten hatalmát, erejét 
kell látnunk, ahogyan a próféta is azt mond-
ja: „rendelted őt… én erősségem”. A próféta 
ugyanis, amikor látta a káldeusok gonoszsá-
gának nagyságát, és azt, hogy látszólag bár-
mit megtehetnek, senki nem áll útjukba, 
nem rémült meg, hanem az Úrra nézett, és 
azt vallotta: Uram, te hatalmasabb vagy ná-
luk.  Te rendelted őket, tehát fölöttük állsz, 
nagyobb vagy náluk, és erősebb! 

Mindezeket az üzeneteket, testvérek, vo-

„Nem veszünk el” 

„Avagy nem te vagy-e 
Uram, öröktől fogva 

az én Istenem, Szentem?  
Nem veszünk el! Ítéletre 
rendelted őt, oh Uram, 

fenyítőül választottad 
őt, én erősségem!”   

Hab 1,12 
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natkoztassuk magunkra! A vírusban Isten 
egyik ítéletét láthatjuk a világon, ami a hívő-
ket is érinti. A hitetlenek panaszkodnak, 
valakik tagadják az ítélet meglétét, a vírus 
létezését is, a többség pedig panaszkodik 
miatta, hogy rosszabb lett az élete, de Isten-
hez nem fordulnak, csak ellene. Nekünk, 
hívőknek mi a teendőnk? 

1. Mi is forduljunk az Úrhoz, mint Haba-
kuk és testvérei tették, továbbra is megvallva 
Őt a mi Urunknak és Istenünknek. 

2. Ne engedjük, hogy különféle hírek, em-
beri tragédiák megingassák Istenbe vetett 
hitünket, hiszen Ő továbbra is ugyanaz az 
Úr, akit korábban megismerhettünk az Ő 
igéjéből. 

3. Valljuk meg bátran Isten hűségét, szö-
vetségét, bízzunk Őbenne, hogy Ő ma is 
képes megtartani minket, ahogyan megtar-
totta szövetségét ősidőktől fogva. 

4. A nem veszünk el, nem halunk meg 
hitvallás legyen a miénk is, de ne csak úgy 
alaptalanul reménykedve, hanem Isten szö-
vetségére alapozzunk, amelyet Jézus Krisz-
tus által kötött velünk. Az ígéret továbbra is 
az Ő népének szól! Azaz lehet, hogy néme-
lyeket elszólít az Úr közülünk, de ez béke 
idején is így lenne, nem csak az ítéletkor 

történik meg. Az Ő népét viszont minden 
megpróbáltatás, körülmény, egymástól való 
elzártság esetén is meg tudja, és meg is fogja 
tartani! 

5. Lássuk meg, hogy Isten ítélete formálni 
akar minket. Számos korábbi szokásunktól 
megfoszttattunk, amikről kiderülhetett, hogy 
nem is annyira lényegesek számunkra, és 
sok, addig elhanyagolt dolog előtérbe kerül-
hetett, amelyekre több figyelmet fordítha-
tunk ezekben a napokban! Isten népe számá-
ra az ítélet fenyítéssé lehet, ami javára vál-
hat. 

6. Isten erejét és hatalmát láthatjuk meg az 
ítéletben is, ahogyan meg tud tartani annak 
közepette is. Bár lehet, hogy mi türelmetle-
nül azt kérjük az Úrtól, hogy szabadíts meg 
minket, de Ő rendelte azt, és majd a maga 
idején fog szabadulást adni nekünk. 

Habakuk hitvallása az ítélet meghirdetése 
után tehát követendő példa számunkra ab-
ban, hogy hogyan tegyünk hitvallást mi is 
Urunkról ezekben a nehéz napokban. Isten 
Szent Lelke segítsen minket megmaradni 
ilyen szilárd hitben, bizalomban az Úr iránt, 
és bátorítson minket a mellette való hitval-
lástételre, és a naponkénti hozzátérésre! 

 Szepesy László 

A COVID-19 védőoltás nem csak téged véd!  
A hatodik parancsolat így szól: Ne ölj! (2Móz 20,13) Hogyan kapcso-

lódik ez a jelenlegi járványhoz? Hogyan befolyásolhatja ez viszo-
nyunkat az oltáshoz? Mit tudok tenni ennek a világjárványnak 
a megfékezésére én magam, akinek eddig csak passzív vagy 
védekező szerep jutott? 

A koronavírus-járvány több mint egy éve tombol a világban, 11 
hónappal ezelőtt Magyarországot is elérte. Azóta életünk alapjai-

ban változott meg, és sokáig nem látszott kiút ebből a helyzetből. 
Különböző mértékben ugyan, de mindannyiunk szabadsága csök-

kent, s különösen az idősebb korúak nagy veszélybe kerültek.  

A COVID-19 fertőzött betegek életkilátásai jelentősen javultak a gyógyító tapasztalat 
növekedésével, mivel a szakemberek egyre jobb gyógyszereket fejlesztettek, illetve hatásos-
ként azonosítottak a már ismert, hasonló betegségekre fejlesztett készítmények közül, hogy 
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a fertőzést követően a betegség súlyosságát csökkentsék. 
Ugyanakkor a vírus terjedésének csak nehezen és időle-
gesen sikerült gátat szabni azokkal a szabályokkal, ame-
lyeket a mi országunk, s ezen belül a mi gyülekezetünk 
is bevezetett. De, mint annyiszor a világ történetében, 
most is megsegített minket az Úr, ezúttal kutatóorvoso-
kon, gyógyszerfejlesztőkön keresztül.  

A védőoltások, más néven vakcinák legyengített vagy élettelen kórokozókat vagy azok 
egyes részeit tartalmazó készítmények. Beadásuk célja a szervezet ellenállásának, immun-
védekezésének fokozása az adott kórokozóval szemben. Ha egy közösségben, legyen az 
egy ország, egy város, egy munkahely, egy gyülekezet vagy egy család, elég sok embert 
oltanak be egy adott betegség ellen, úgy azon a közösségen belül kialakul az adott beteg-
séggel szembeni teljes védelem. Ezért a védőoltások világszerte nagy szerepet játszanak a 
fertőző betegségek megelőzésében. A védőoltások mintegy 90 éve itt vannak velünk. Az 
első védőoltásokat Magyarországon a torokgyík ellen az 1930-as évek elején adták be, s 
alkalmazásuk több tízezer ember megbetegedését és több ezer ember halálát előzték meg 
évente, és előzik meg ma is olyan betegségek esetében, mint a torokgyík, a szamárköhögés, 
a kanyaró, a gyermekbénulás, a járványos agyhártyagyulladás, de a hepatitisz és az influ-
enza is. Ezen oltásokban közös, hogy valamennyit a magyar gyógyszerészeti hatóság fele-
lősséggel engedélyezte, kiterjedt és részletes dokumentáció áttanulmányozása után. 
Ugyanez a helyzet a COVID-19 vírus ellen most már rendelkezésre álló, illetve hamarosan 
elérhető oltásokkal is, függetlenül attól, hogy angol, amerikai, német, francia, vagy éppen 
orosz vagy kínai forrásból származnak-e. Milliókat oltottak már be mindegyikükkel a vi-
lágban, így hatásosságukat és legfeljebb enyhe mellékhatásaikat széles körben vizsgálták, 
és analizálták. Kétségtelen, hogy kis különbségeiket egymással szemben nem vizsgálták 
még, ez azonban még éveket vehet igénybe, bizonyos azonban, hogy csak hatásos oltó-
anyag kerül bevezetésre.  

Mi vezesse akkor a hozzáállásunkat a különböző oltásokhoz? Itt kell, hogy megszólaljon 
a szívünkben a Tízparancsolat hatodik parancsa: „Ne ölj!” Ez a parancs nemcsak az aktív 
gyilkolástól tilt el, de magában foglalja azt is, hogy meg kell tennünk, amit meg tudunk 
tenni családtagjaink, lelki testvéreink, embertársaink életének védelmében, még akkor is, 
ha mi magunk is valamekkora veszélyt vállalunk ennek során. Ez a szemlélet kétségtelenül 
idegen a mai önérdeket előtérbe helyező világtól. Különböző hírforrásaink azt harsogják, 
hogy csak a saját érdekedet nézd. De Jézus ezt tanítja: „Szeresd felebarátodat, mint maga-
dat.” Ha ehhez tartjuk magunkat, komolyan véve a szeretet és az élet védelmének paran-
csait, akkor azonnal másként tekintünk az oltás lehetőségére. A járvány legyőzése a lehető 
legtöbb ember lehető leggyorsabb beoltásával érhető el, s amit az egyéni válogatás a külön-
böző oltások között nagymértékben akadályoz. Ez érvényes családi, 
gyülekezeti és nagyobb közösségeink védelmére is. Emellett azért 
saját egyéni életünket, megmaradásunkat is szolgálja, hiszen még a 
rendelkezésre álló „leggyengébb” oltás is szinte teljes mértékben 
megvéd a súlyos, életet veszélyeztető következményektől, az oltás 
után ritkán mégis bekövetkező fertőzések esetén is, amelyek legfel-
jebb enyhe tüneteket okoznak. Legyünk hálásak az Úr ajándékaiért 
és fogadjuk el, amit adott. 

Dr. Varga Gábor  
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ERKÖLCSTAN vagy inkább HITTAN? 

Melyikre írassam a gyermekemet?* 
Kedves Szülők, Nagyszülők!   

Mindenek előtt köszönettel tartozunk kor-
mányunknak, hogy egyáltalán erről a vá-
lasztási lehetőségről beszélhetünk. Akiknél 
nem egyértelmű a választás, hogy erkölcs-
tanra vagy inkább hittanra írassák-e a fiukat-
leányukat, azokhoz szeretnénk felebaráti 
módon szólni, mint édesapa, nagyapa, tanár. 

Vannak olyan kérdések, idők az ember 
életében, amikor tanácstalan és szívesen 
kérne tanácsot valakitől. A határidő kegyet-
len dolog, nincs tekintettel a bizonytalanok-
ra, dönteni kell. Ha nem döntünk, döntenek 
helyettünk. Egy ilyen döntési lehetőség lesz, 
hogy hittanra írassam-e gyermekemet er-
kölcstan helyett, vagy nem? 

Ez olyan egyszerűnek tűnik először. 
De ha tudod, ha nem, 
kedves embertár-
sam, ez egy vé-
szesen komoly 
dolog. Komolyabb 
egy halálos betegségnél. 
Kérlek, hogy türelmesen, 
gondolkozva olvasd végig 
ezt a kis írást, hiszen a saját 
és gyermeked boldogságá-
ról van szó! 

 Azt biztosan tudjuk, mi keresztyé-
nek, hogy a legfontosabb határidő az 
ember életében a halál. Aminek az ide-
jét nem tudjuk, de ez mindenkit elér, és 
nem mindegy, ki hová jut azt követő-
en! 

A Biblia szerint örök életre lettünk 
teremtve. Az örökéletnek két helye 
van: a mennyország és a pokol. 

Ha van ismeretünk, csak ak-

kor  tudunk bölcsen dönteni, hogy melyiket 
válasszuk. 

Ezt az ismeretet gyermeked a hittan tanu-
lással szerezheti meg! 

*** 

Most alkalmad van dönteni. Ez egy minő-
sített idő számodra kedves felebarátom, 
hogy gyermeked a hittan keretében megis-
merhesse a Biblia tanítását, Isten teremtő, 
megváltó munkáját, szeretetét és kegyelmét, 
nem csak az emberi változó és vitatott nor-
mákat, amelyekről az általános erkölcstan 
szól. Aki hittanra jár, megismerheti ünnepe-
inket, amelyeket azért adott Isten, hogy kije-
lentse magát nekünk FIÁN, az ÚR JÉZU-
SON keresztül. A karácsony, nagypéntek, 

húsvét, pünkösd, mind-mind az ÚR 
JÉZUSHOZ köthetők. 
Ezek lényege, hogy Isten 
gondoskodó szeretetével 
az embert örök életre 

akarja segíteni, és nem 
akarja, hogy bárki 

elvesszen. Ha 
ezeket nem 

ismeri meg 
gyermeked, nem 

is tudhatja, hogy 
léteznek. Nem is tudhatja, hogy az 
örökélet ajándékát, hogyan fogadhatja 
el  ISTENTŐL. 

 

Ha eljön az ideje, írasd gyermekedet 
a hit- és erkölcstanra! 

  Judák Endre 
 

* Átvétel a PRESBITER 2021/1 számá-
ból (22. old.) 
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Missziói munkaterv 
A presbitérium megtárgyalta a 2021. évi Missziói munkatervet. Itt terjedelmi okokból 

csak pár bevezető mondatot idézünk belőle, de a teljes Munkaterv elolvasható a refpa-
saret.hu honlapunkon az Egyéb anyagok közt a Missziói munkatervek rovatban. 

Bevezetés 

Gyülekezeti életünk tekintetében is nehéz év van mögöttünk. Istenünk világnak szólófi-
gyelmeztetése bennünket is érintett. A 2021. évet Isten segítségül hívásával online formá-
ban kezdtük meg, melyen a Zsoltárok könyve 29. fejezetének 11. verse is elhangzott: „Az 
Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel”. Ennek az igének igazságával és 
bátorításával bízhattuk magunkat újra Krisztusra. Missziói munkatervünk készítésekor 
talán még sosem éltük át ennyire a „ha az Úr akarja és élünk” igazságát. Bár tervezni min-
dig a jelenlegi helyzetet figyelembe véve terveztünk, most mégis a „legyetek jó reménység-
ben” gondolata vezetett bennünket. Jó reménységben vagyunk, hogy Isten könyörül raj-
tunk, és újból személyes találkozásokkal tarthatjuk alkalmainkat. 

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

A különböző szolgálati ágakban munkálkodó munkatársak képzését, felkészítését to-
vábbra is fontosnak érezzük. Tervezünk hétvégi kurzusokat, ahol lelki elcsendesedés, szol-
gálók közösségének építése valósulhat meg. A vírushelyzet miatt idei évre halasztott, és 
hazánkban megrendezésre kerülő eucharisztikus világkongresszus miatt fontosnak tartjuk 
idén is, hogy az úrvacsorával kapcsolatos biblikus tanításban a szolgálók is elmélyedhesse-
nek, hogy így ők is bölcsen segíthessék a tagok tisztánlátását, buzdíthassanak az úrvacsorá-
val való élésre az istentiszteleteken. 

Egyháztagság és egyházfenntartói járulék 

Az év eleji presbiteri gyűlésen mindig számba vesszük a Választói névjegyzéket. Az egy-
háztagság feltétele  

 hogy konfirmált legyen, 

 a gyülekezeti alkalmakat rendszeresen látogassa, 

 részt vegyen az úrvacsorai közösségben, 

 évente hozzájáruljon a gyülekezet anyagi szükségleteihez. 

Akik már egyháztagok, azoknál – különösen ilyen járványos, látogatási korlátozástól 
terhes időszakban – leginkább ellenőrizhető paraméter a gyülekezet támogatása pénztári 
befizetések, vagy banki átutalás alapján. Mint a kimutatásból kiderült, számos, a választói 
névjegyzékbe bejegyzett testvérünk nem rendelkezik – igazolható módon – egyházfenntar-
tói befizetéssel, több esetben már évek óta. Közülük többen – mint kiderült – aktív résztve-
vői gyülekezeti életünknek. Feltételezhetően ők persely adománnyal támogatták is az egy-
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házközséget, de sajnos ez nem dokumentált formája a támogatásnak.  

Szeretettel kérünk mindenkit, hogy (ha bizonytalan felőle) érdeklődjön a lelkészi hivatal-
ban, és szükség esetén rendezze egyháztagságát! Kár lenne elveszíteni azt egy könnyen 
rendezhető elmaradás miatt! 

*** 

Ha még a nevét nem találja a Választói névjegyzékben, és szeretne csatlakozni gyüleke-
zetünkhöz –  és a feltételeknek is megfelel –, akkor szeretettel várjuk a lelkészi hivatalban, 
hogy a felvételi formaságokat elintézzük!  

a presbitérium 

A testi szemmel látható (online is) és látha-
tatlan világ fogalma mellé tegyünk 
egy harmadikat; – a látszólagos 
világ, az illúziók, – a virtuális 
világ fogalmát. A virtuális hátte-
rében – szemben a másik kettővel 
– nincsenek tények.  

A virtuális világ része például a mese, 
fantasy film, a komputer játékok, vagy a 
3D-s szemüveg használata. Ezek egy 
látszat világba kalauzolnak. A 3D 
szemüveg pl. képes azt az illúziót kelteni, 
mintha megnyílna előtted egy szakadék. Ám 
ha a látványnak megfelelően mozdulsz, ka-
rambolozni fogsz a bútoraiddal!  

A virtuális világ gyakori eszköze napjaink-
ban a hologram. Tökéletes, térhatású, há-
romdimenziós felvétel, mely akár mozogni, 
vagy beszélni is képes. Lényegében az infor-
mációrögzítés, a fotó legtökéletesebb válto-
zata. Ám nemcsak dokumentálásra alkal-
mas, hanem ma a virtuális világ 
eszköze is. A fantasy és scifi fil-
mekben találkozunk vele. 

Élet az online térben 

A számítógép és a világháló 
használatával a fentiekhez hason-
ló, számos látszat-valóságot ta-
pasztalhatunk, ami csupán illú-
zió. Sokan szeretik tévesen a szá-

mítógépet és a világhálót eszközként hasz-
nálva létrehozott mindenféle kapcsolatot, 

kommunikációt virtuálisnak mondani.  

A minap egy online műsorban úgy 
üdvözölte a műsorvezető a résztvevő-

ket, hogy örülök nektek ezen a vir-
tuális alkalmon! Ezért hangsúlyoz-
zuk, hogy a mi alkalmaink – az 

istentiszteletek, vagy a bibliaórák –
 nem virtuálisak! Nagyon is valóságo-

sak, olyannyira, hogy gyermekalkalma-
inkon írásos a kapcsolat, a zoomos találko-
zókon pedig „igazi” beszélgetés folyik!  

A világjárvány ideje alatt, a fizikai találkozá-
sok korlátozottsága miatt – Istenünk kegyel-
méből – áttérhettünk egy egészen másfajta 
kapcsolattartásra. Az online térben mozog-
hatunk, istentiszteleteken, előadásokon ve-
hetünk részt, beszélgethetünk és sok tartal-
mas dolgot oszthatunk meg.  

Nem szűnök hálát adni Urunknak azért, 

Online vagy virtuális? 
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hogy minket ez a sok mindenben akadályo-
zó járvány olyan korban ért el, amikor már 
létezik és működik a világháló, az online tér! 
Ez nem virtuális, hanem csak más. Sok 
szempontból kényelmesebb és hatékonyabb, 
mint a fizikai találkozás.  

Karácsonykor számos családi találkozót 
tartottunk így, online. A korábbi években 
nagy vendégségeket rendeztünk, amelyeket 
mindenki kedvelt. Ám ezek, a kis gyerme-
kek okán, - igen hamar zajossá váltak. Hiába 
szerettünk volna mi, felnőttek, beszélgetni, 
az elmúlt időszak dolgait megosztani, hamar 
véget kellett vetni a beszámolóknak, mert a 
gyermekek elunták. Az online 
„vendégségen” mindenki beszámolt aktuális 
dolgairól. Amikor a gyerekek elunták, el-
mentek a képernyők elől és visszaléptek a 
szokásos életükbe. 

Mozgásunk az online térben hatékony, cél-
szerű, minden többletterheléstől mentes, és 
kevesebb időt vesz igénybe, mint a valósá-
gos találkozók. Vegyük pl. egy országos 
szervezet konferenciáját. Nem kell a résztve-
vőknek az alkalom helyszínére utazniuk! 
Sőt, családunk vonatkozásában, más földré-
szeken élő rokonok is bekapcsolódhattak. És 
ezek mindegyike is valóságos tényeket je-
lent, csak más eszközöket használunk: nem 
az autónkat és valakinek az otthonát, hanem 
a számítógépet és a világhálót.  

Hitünk és kapcsolatunk Istennel 

egyfajta „online” teret jelent 

Az online térben történt találkozásaink, kap-
csolataink éppen olyan valóságosak, mint 
ahogyan nem látszat, nem illúzió az, ami a 
Szentírásban van. 

 Ha az online térben megvalósuló kapcso-
latot virtuálisnak mondjuk, akkor mit gon-
dolunk Isten láthatatlan világáról és a vele 
való kapcsolatunkról?  

 Vajon ez a hozzáállás nem a hit illuzórikus 
voltára utal? 

 Vajon nem leplezi le hitünk tényeit tagadó 
véleményünket? 

A virtuális világból ami hiányzik, éppen a 
tények, illetve a realitás. Ám Urunk az ellen-
kezőjét állítja. Sőt, azt mondja, ha valaki Őt 
látja, vele kapcsolata van, az annál is többet 
lát, mint csak az Úr Jézust! Mert aki Őt látja, 
az látja az Atyaistent is (Jn 14,9). 

Urunknak fontos a látszat és a tények közti 
különbség: "Én vagyok az út, az igazság és 
az élet” (Jn 14,6) Itt az igazság szó nem igaz-
ságosat jelent, hanem a valóság (tény) érte-
lemben szerepel. A mi Urunk a valóság, a 
legigazibb tény és realitás! Jézus Krisztus 
nem legenda, hanem az élő Isten egyszülött 
Fia, a bűneinkért kereszthalált halt és feltá-
madott Messiás Király!  

Örökélet-veszélyes a virtuális és online fo-
galmakat összetéveszteni. Pál szerint is Jézus 
Krisztus az egyetlen igazi valóság: „Mert 
Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak minde-
nek. Övé a dicsőség mindörökké” (Róm 
11,36).  

 Őtőle – vagyis Ő az ötletgazda, az Ő gon-
dolatában született meg az egész terem-
tett mindenség. 

 Őáltala – Isten és Jézus Krisztus nemcsak 
kitalálta, és megtervezte, de meg is valósí-
totta, amit csak akart. Nemcsak az univer-
zumot, a természetet és az embert alkotta 
meg, de létrehozta a koronavírust, az 
ellene való vakcinát, sőt az egész online 
világot is. Vajon ez mind nem Istentől 
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jött?  

 Őreá nézve – őérte, Jézus Krisztus céljaira 
létezik a teremtett világ, az ember és az 
örökélet. Nem körülöttünk és értünk fo-
rog a világ! Mindennek a centruma és 
célja Isten, és szent Fia, Jézus Krisztus. 
Hogy a céljaira éljünk; vele szeretetközös-
ségben dicsőítsük Őt és kegyelmét (Ef 
1,6;12;14). 

Vajon miért nem érzik az emberek az 

online kapcsolatokat 

valóságosnak?  

 Mert szokatlan, mert 
másban szocializálód-
tunk.  

 Az emberek elsődleges 
szeretetnyelve a fizikai érin-
tés. (Gary Chapman tárta 
fel az ötféle szeretetnyel-
vet, amit szeretetünk kife-
jezésére használunk.) 

Az online térben a testi érintésen kívül bár-
mi lehetséges, még láthatjuk is egymást, de 
az ölelés, a simogatás, a kézfogás elmarad. 
Ám ma, ha személyesen találkozunk, ezektől 
a járvány miatt tartózkodnunk kell. Ez teszi 
nehézzé sokaknak a karantén idejét. Ugyan-
ezért nem érzik az online alkalmakat valósá-
gosnak. 

A többi szeretetnyelvnek az online térben is 
van helye, sőt még jobban is működhet, mint 

a szokványos életünkben, pl. az elismerő 
szavak, vagy a minőségi idő. Sokaknak a 
korlátozások között idejük szabadul fel, 
melyben éppen ezeket gyakorolhatjuk on-
line. Nekem a járvány óta sokkal kiterjedteb-
bek a kapcsolataim a közösségi oldalak ré-
vén is. 

A szeretet kifejezési módjai az emberi kap-
csolatokban Isten irántunk való szeretetét 
tükrözik. A szeretetnyelvek Isten természet-
ében is megnyilvánulnak. Egyedül a fizikai 
érintés hiányzik ebben a világkorszakban, 
mint az online térben is.  

Bár fontossága az evangéliumokból kitűnik: 
Urunk földi ittjártakor az asszonyok gyere-

keiket Jézushoz vitték, hogy „megérintse 
őket”. A tanítványok, mint felesleges 
valamit, próbálták ezt akadályozni, de 
Urunk nem engedte, hogy eltiltsák tőle 
a gyermekeket. Sőt, ölbe vette, „átölelte, 
és kezét rájuk téve megáldotta őket” (Mk 

10,13-16).  

Jézus Krisztus két eljövetele közötti időszak-
ban, a vele való kapcsolatunk – átvitt érde-
lemben –, az online térben zajlik. Nem szük-
séges hozzá sem komputer, sem a világháló, 
és működik! Eszközei az ige és az imádság. 
Ez utóbbit nem véletlenül hasonlítjuk a tele-
fonáláshoz. Imádságunk „mobilját” jó, ha 
folyamatosan bekapcsolva tartjuk, hogy 
bármikor megszólíthatók legyünk, és mi is 
tudjunk szólni Urunkhoz.  

Ma, amikor a világjárvány teremtette szük-
ség előhívta az online térben lehetséges kap-
csolatokat, ezek enyhíteni képesek az egye-
düllét okozta magányt. Sok egyedül élő idős 
ember, vagy idősotthonok lakója használ 
emailt, vagy a facebook-ot. Ám mindezek 
nem virtuálisak, hanem nagyon is valóságo-
sak. Sőt, kimondhatjuk, Urunk ajándékai, 
hogy a bármi okból létező egyedüllét ne 
váljon magányossággá, hanem hasznos és 
élvezetes része lehessen az egymással és 
Urunkkal való közösségünknek.  

Dr. Erdélyi Judit  



Áldás, békesség! 11 2021. február MÚLTUNK 

zette vendégét a lakásba, és kihir-
dették, hogy Ravasz senkit sem 
fogad, ne zavarják. Azon kívül, 
hogy nem akarták, hogy a rajon-
gók megrohanják, valószínűleg az 
is volt az ok, hogy fontos megbe-
szélni valóik voltak az akkor már 
nagyon romló egyházi helyzettel 
kapcsolatban. „Keresztmama” ezt 
hallva kijelentette, hogy ő azért is 

Ravasszal szeretne be-
szélni, és engem is ma-
gával akar vinni. Oda-
vonultunk tehát a paró-
kia épületéhez, felmen-
tünk a lépcsőn, és be-
csengettünk. Valaki 
kijött, és közölte, hogy 
a püspök úr senkit sem 
fogad. „Keresztmamát” 
ez egy pillanatra sem 
rendítette meg, és kér-
te, hogy az illető mond-
ja meg a püspök úrnak, 
hogy özvegy Katona 
Lajosné van itt Nagyká-
táról, és szeretne vele 
beszélni. Legnagyobb 
meglepetésemre az volt 
a válasza a püspök 

úrnak, hogy „az jöhet”. 

Így hát bementünk. 
Ravasz László Joó Sándor, felesé-
ge, Molly néni, és gondolom, még 
a gyülekezet néhány vezetője, ta-
lán Keresztes Ede főgondnok és 
mások társaságában a konyha mel-
letti nagy nappali szobában ültek 
és beszélgettek. „Keresztmama” 
néhány szóval azt kérte Ravasz 
Lászlótól, hogy engem áldjon meg. 

Visszaemlékezés egy különös személyes élményre 

A pasaréti lelkészi szolgálati napló tanúsága szerint Ravasz 
László püspök az 1940-es évek végén háromszor tartott 
vasárnapi istentiszteletet Pasaréten, 1946. december 8-án, 
1947. szeptember 7-én és 1949. április 24-én. Ezek közül az 
utolsó azért is érdekes, mert akkor már nem püspökként, 
csak egyszerű lelkészként állt a szószéken, mivel még 1948-
ban le kellett mondania. Joó Sándort egyik legkedvesebb 
tanítványának tekintette, a 
pasaréti gyülekezet nagyon 
közel állt a szívéhez, amint azt 
sokkal később, 1962-ben, a 
gyülekezet 25 éves jubileumá-
ra írt levelében is megírta.  

Én azokban az években, 
amikor ő itt prédikált, 1946-
1950. között még az általá-
nos iskola alsó tagozatába 
jártam. Ez az eset valószí-
nűleg ennek az 1949 évi 
látogatásnak az idején tör-
tént, tehát én 9 éves gyerek 
lehettem. Ravasz László 
híres igehirdető volt, és 
köztiszeletben állt az egy-
házban. Így érthető, hogy 
ekkor is nagy tömeg akarta 
meghallgatni. Mi is ott vol-
tunk a templomban, és ve-
lünk volt nagyanyám testvé-
re is, aki vidékről, Nagykátáról éppen akkor látoga-
tott fel Budapestre. Őt mindenki „Keresztmamának” 
szólította, mert a családban sok keresztgyereke volt, 
bár én éppen nem voltam az. A pót-nagymama szere-
pét töltötte be a családban, mert az igazi nagyma-
mánk már jóval a mi születésünk előtt meghalt.  

Az istentisztelet végén nem volt a szokásos nyüzs-
gés a lelkészi hivatalban, Joó Sándor azonnal felve-

Ravasz László áldása  

Ravasz László prédikál Nagykátán özv. 

Karácsonyi Jenőné háza előtt (1932) 
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ket nagyon sokáig, az első világhá-
borútól az első imaház felépítéséig, 

1915 és 1940 között, 
az ő édesanyja, az én 
dédanyám, özv. Ka-
rácsonyi Jenőné há-
zánál tartották. Ő 
maga nagyon sokat 
tett a kis gyülekezet 
szervezéséért és ösz-
szetartásáért. Egy 
fennmaradt kép ta-
núsága szerint maga 
Ravasz László is 

prédikált itt. Bizonyá-
ra erre emlékezett 
vissza. A családban 

viszont ő tényleg igyekezett betöl-
teni a nagymamák egyik fő felada-
tát, a hit átadását a gyerekeknek és 
unokáknak. Amikor már közel 
érezte a halálát, 1957-ben mint 
legidősebb református fiúnak, ne-
kem adta át a régi családi bibliáját. 
Úgy érzem, ezzel ő is áldását adta 
életemre, amit legalább most, ezzel 
a kis írással is meg kell köszön-
nöm. Viczián István  

Ravasz, már nem tudom, milyen mozdulattal és mi-
lyen szavakkal, de megáldott. Ezután megköszöntük, 
és elmen-
tünk. 

Én az egé-
szet nem 
értettem 
teljesen, és 
csak az bán-
tott, hogy 
miattam 
ilyen alkal-
matlanságot 
okoztunk. 
Később nem 
is tulajdoní-
tottam nagy 
jelentőséget az esetnek, főleg azóta, amikor 11-12 éves 
koromban a serdülő bibliakörben átadtam az életemet 
Jézusnak. Ezt tartottam, és most is ezt tartom a legna-
gyobb áldásnak. De ma már azt gondolom, hogy ta-
lán ez az akkor kapott áldás is hozzájárult ahhoz, 
hogy ez a döntés megszülethessen bennem. 

Utólag az is kezdett világossá válni, hogy Ravasz 
László mért engedte be pót-nagymamámat, és miért 
volt iránta olyan tisztelettel. Nagykáta alapvetően 
katolikus község volt, református szempontból Szent-
mártonkáta szórványa. A református istentisztelete-

Népmozgalmi adatok 2020-ból 
Megkereszteltünk: 

1 nőt, 3 férfit 

11 fiút és 11 leányt 

Összesen 26 személyt. 

 

Konfirmációs fogadalmat tett:  

6 férfi és 4 nő 

7 fiú  és 14 leány 

Összesen 31 személy. 

 

Házasságot kötött: 

13 pár 

 

Eltemettünk: 

28 férfit és 28 nőt 

Összesen 56 személyt 

 

Választói névjegyzékbe  

bejegyzettek száma:  

1252 fő. 

Az 1923-ban Nagykátán készült kép fölső részének köze-
pén ül dédanyám, dr. Karácsonyi Jenőné Bárczay Borbála 
és mögötte a cikkben említett „keresztmama” a kúriájának 

tornácán a gyülekezet körében  
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Családi hírek 

2020. november 27. és 2021. 
január 31. (lapzárta) között a 
következőkről számolhatunk 
be: 

 

Házasságot kötött: 

Ayhan Dániel  

és Ágoston Eszter 

Imádkozzunk  értük! 

Keresztelő ebben az  
időszakban nem volt 

Eltemettük 

Bódy Bence 

Korom László 

Nagy Miklósné 

Szabó László 

Dr. Gulyás László 

Dr. Gulyás Lászlóné 

Iváncsevics Béla 

Dr. Papp Gabriella 

Juhász Jánosné     

testvéreinket. 

Imádkozzunk  a gyászolókért! 

Kedves Testvérek! 

Az idei első összejövetelünket két ülésben, 
online tartottuk meg. 

25-én kötetlen beszélgetésben örültünk, 
hogy újra látjuk, hallhatjuk és üdvözülhetjük 
egymást – bár csak a képernyőn.  

Imaközösségben adtunk hálát, hogy az Úr 
megtartotta gyülekezetünket ezekben a ne-
héz időkben, és kértük az Úr áldását gyűlé-
sünkre. 

Ezt követően Horváth Géza Nt. úr igema-
gyarázatát hallgattuk meg Lk 14, 25-27, 33 
alapján. Ki lehet tanítvány?  Nyolc pontban 
összegezte a Biblia üzenetét. 

 Akit Jézus hív el tanítványnak. Nem ön-
ként jelentkezik. 

 Aki mindennél előbbre helyezi Jézust. 

 Akit nem köt meg a világ fénye (33). 

 Akinek tanítványságát fel lehet ismerni. 

 Akik gyümölcsöt teremnek az Atya dicső-
ségére (Jn 15,8). 

 Akik vállalják azt, ami ezzel jár (Lk 9,57-
62). 

 Akik missziói lelkülettel keresik, hogy 
kiket hív el az Úr? 

 Akik mint tanítványok, készek tanulni 
mesterüktől. 3 éves volt Jézus iskolája. 

 Akik mások tanítására is alkalmas lesz 
(1Tim 3,2) 

 Aki mint tanítvány Jézustól jutalmat kap. 

28-án került sor a hivatalos presbiteri gyű-
lésre. Az év első gyűlésének mindig kötött 
programja van:  

1.-2. 2020. évi zárszámadás és 2021. évi költ-
ségvetés. A presbitérium a pénzügyi bizott-



14 Áldás, békesség! 2021. február GYÜLEKEZETI HÍREK 

ság által javasolt 2020. évi zárszámadást és a 
2021. évi költségvetést egyhangúlag elfogad-
ta, és az egyházmegyére való felterjesztését 
elrendelte. Az Úrnak tartozunk hálával, 
hogy a járvány ellenére a gyülekezet pénz-
ügyi helyzete stabil maradt, bár a persely-
pénz lényegesen kevesebb lett az előző évek-
hez képest. Ezúton köszönjük azoknak, akik 
átutalással küldték adományukat. (Számla-
számunk: 11702036-22377793, Számla tulajdo-
nos: Bp.-Pasaréti Református Egyházközség) 

3. Missziói munkaterv 

A Missziói munkatervről külön cikkben 
számolunk be. 

4. Választók névjegyzékének jóváhagyása. 

Az adatok átvizsgálása és tisztítása után 
jelenleg 1252 fő a gyülekezet választóinak 
száma. (További részletek az Egyháztagság 
és egyházfenntartói járulék című cikkünk-
ben.) 

    Kiséry István gondnok 
 

Egyrészt a templom felújítása idején elma-
radt, másrészt a stúdió funkciója megválto-
zott az idők folyamán. Tekintsük át a stúdió, 
több mint ötvenéves történetét, és az ige 
szolgálatában való áldásos munkáját!  

Kezdetek 

Az első feladat a templom hangosítása 
volt, hogy hátul is hallható legyen még a 
halkabb prédikáció is. Az első orsós magne-
tofon már lehetővé tette a prédikációk rögzí-
tését. Ezek a felvételek képezik archívu-
munk legrégebbi prédikációit.  

A 80-as években nyugati adományból ké-
szült a most is működő több hangoszlopos, 
jó minőségű teremhangosítás. A kazettás 
magnetofonok egyszerűvé tették az ige ter-
jesztését. Ez két módon valósult meg. A stú-
dióban meg kellet oldani kb. 60 magnetofon 
elhelyezését és vezérlését, a kazetták ki-be 
adását. Mesterkazetta felvételéből 16-szoros 

gyorsmásolóval megkezdődött a nagyüzemi 
kazettamisszió. A nagyothallókat és a tolmá-
csolást segítendő infra-fejhallgatós rend-
szert, és padló alatti, a nagyothallókat segítő 
induktív-hurok rendszert alakítottunk ki. 

A termek bevonása  

Később a templom zsúfoltsága miatt sor 
került az udvar és a termek hangosítására is. 
Egy kézi kamerának a karzat alá szerelésé-
vel, már képet is közvetítettünk a termekbe. 
Ez a lényegében analóg rendszer volt, de 
kisebb fejlesztésekkel a 2000-es évekig mű-
ködött.  

A digitális kor 

A digitális technika első eleme a vetítő 
beszerzése volt azzal a céllal, hogy a 600-as 
(Csillag, csillag) énekeket a stúdió számító-
gépéről olvashatóvá tegyük. A másik fontos 
digitális eszközünk, a mesterhangfelvétel 
rögzítésére szolgáló minidiszkes hangrögzí-
tő volt. Ennek a felvételnek a megszűrése és 
javítása után már a CD-s gyorsmásolón ké-
szültek a sokszorosított – a kazetták utáni 
kort képviselő – CD-s hangfelvételek. 

Megkezdődött az archívum építése, a régi 
felvételek javítása és digitalizálása. Az archí-
vum jelenleg  kb. 5000 prédikációt tartalmaz, 
melyek a honlapunkon sokféle szempont 
szerint kereshetőek. 

A DVD-s rögzítések – és a többféle néző-
pont – érdekében egy körbemozgatható és 
két fix kamerát helyeztünk el a templomban. 
Ezek kezelése többletmunkát és nagyobb 
szakértelmet kíván a stúdiósoktól, és képi 
utómunkát a DVD-k készítésénél. A stúdió 
további feladatává vált az egyéb rendezvé-
nyek számítógépes hang és kép igényeinek 
kielégítése is.  

A világháló kora 

Az Internet használatának elterjedése 
szükségessé és lehetővé tette az istentisztele-
tek on-line közvetítését. Mivel a termek felé 
a hang és a kép közvetítése már megoldott 
volt, csak a digitalizálást, és a szétosztást 
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kellett megoldani. A szétosztás feladatát a 
YouTube-ra bíztuk a honlapunkon keresztül. 
(Ha teljesen saját rendszerrel kívánnánk ezt 
a feladatot megoldani, az évi 2-3 millió forint 
költséget jelentene gyülekezetünknek. A 
választott megoldás persze bizonyos függő-
séget jelent, de az árát a YouTube fedezi más 
szolgáltatásaiból.) 

A járványig a közvetítés csak az egyéb 
adathordozók kiváltására szolgált, de a 
templom bezárásától kezdve a jelentősége 
alapvető lett. 

A megbízhatóság és a képminőség növelé-
se érdekében egy erős számítógépet és egy 
nagyfelbontású, pozícionálható, digitális 
kamerát szereztünk be. 

A stúdiómunka radikálisan megválto-
zott  

A hang- és képanyagok utómunkái helyett 
a valós időben, a közvetítés alatt kell a képe-
ket és a hangot keverni, előállítani lehetőleg 
hibamentesen, és technikai hiba esetén az 
alternatív, tartalék eszközökre átkapcsolni. 
Ez a feladat megegyezik az élő tv-adások 
embert próbáló lebonyolításával. Természe-
tesen lelkészeinkre is nagyobb terhet ró, 

nincs javítási lehetőség. 

A stúdiószoba funkciója is teljesen meg-
változott. Nincs szükség több tucat magneto-
fon, és egyéb rögzítők elhelyezésére, ka-
zetták ki-be adására. Viszont fontos egy er-
gonomikus kép- és hangvezérlő pult, sok 
monitor és számítógép, valamint legalább 
két ember kényelmes elhelyezésére. A stúdió 
hangszigetelése azért lehet fontos, mert a 
stúdiósok feladata a kimenő adás minőségé-
nek a biztosítása, és ez időben és összetételé-
ben eltér a templom terében zajló esemé-
nyektől. Azonban ablakon, vagy külön ka-
merán keresztül figyelniük kell ezekre. 

Az online jelenlét további feladatokat ró a 
stúdióra és a honlapunkra. Nem csak az 
istentiszteleteket, hanem az egyéb gyüleke-
zeti alkalmakat is közvetíteni kell, melyek-
ben a hagyományos kép- és hang közvetíté-
sek mellett több kamerás, mikrofonos, eset-
leg interaktív, konferencia jellegű adást kell 
lebonyolítani. Másik igényként felmerül, egy 
un. automata stúdió kialakítása, ahol megfe-
lelő fényviszonyok, háttér, kamera, és mik-
rofon beállítással, lelkészeink maguk tudják 
elkészíteni, jó minőségben, a napi igemagya-
rázataikat. 
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Az átépítés időzítése 

A templomi jelenlét jelenlegi szünetelteté-
se, lehetőséget adott a stúdió kiürítésére és 
az adáshoz szükséges eszközök kitelepítésé-
re a karzat alá. Jelenleg az előkészítő munka 
folyik, hogy a fent vázolt, megváltozott igé-
nyeknek megfelelően alakítsuk ki az új stú-
diót. A technikai eszközöket is jelentősen 
kell fejlesztenünk, gondolva a pandémia 
utáni szükségletekre is. 

Mindezt be kell fejeznünk a templomnyi-
tás előtt. Ez nagy feladat, csak Isten segítség-
ével lehetséges úgy megoldani, hogy gyüle-
kezetünk áldására váljon, mint eddig is volt. 
Köszönet illeti mind azokat, akik a hosszú 
éveken át a stúdiómunkájában hűségesen 
részt vettek, Isten igéjét közvetítve. 

Manno Sándor 
 

2020-ban összesen 151 istentiszteletet han-
gosítottunk, ezenfelül számos esküvő, világ-
egyetemi előadás, csendesnap, vagy más 
egyéb alkalom is volt.  

Az év folyamán 119 istentisztelet hang-
anyagát töltöttük fel a honlapra, összesen 
kb. 2,5 GB méretben.  

Az élő közvetítéseket 144 037 felhasználó 
tekintette meg, akik együtt több mint 47 ezer 
órát töltöttek a videók nézésével, és 
a csatornánkra idén 1087 ember 
iratkozott fel. A YouTube felületén 
1,2 millió megjelenésünk volt, 
amely a megtekintések 69,2%-át 
eredményezte. A felhasználók 
25,9%-a külső felületről érkezett a 
YouTube-ra (ezen belül döntő 
többségben a Gyülekezet honlapjá-
ról), 24,8%-uk javasolt videó for-
májában talált rá, 14,8% a csatorná-
ra feliratkozva jutott a közvetítés-
hez, a többiek pedig egyéb keresési 
módon érték el.  

Koncz János és Pósfai Gergely 

Már egy hónapja zajlottak az online isten-
tiszteletek gyülekezetünkben, ill. a bibliaórá-
ink a Szerdai körben, amikor arra gondol-
tunk, hogy személyesen is jó lenne már vég-
re találkozni. December közepén a libanoni 
cédrus megtekintését tűztük ki célul 
(Kondor út). Menetközben láttunk olyan 
kidőlt fát, amelyből új élet fakadt, és erről 
egyikünknek eszébe jutott Túrmezei Erzsé-
bet Csodát virágzik a jelen c. verse. 

„Megújulás és bűnbocsánat! / Üde sarjat 
hajt a kiszáradt, / kopár fa, gyümölcshozó 
ágat! / Halál helyén élet terem.  

Előttünk jársz! Te vagy az Élet! / A tegnap 
is hirdeti fényed, / de ha mi ma követünk 
téged, / csodát virágzik a jelen!” (részlet) 

Hazafelé menet a Heinrich I. utcában levő, 
a II. világháború alatt és után félig-meddig 
elkészült Szent Sír templomot is láttuk.  

Szilveszter napjának délutánján a Tabán-
ban és a Nap-hegyen tettünk egy kósza sétát 
(a csoportképünk itt készült), majd a Vérme-
zőn át eljutottunk egyikünk lakásáig. Ott a 
tágas nappaliban együtt vacsoráztunk, majd 
megnéztük az óévi istentiszteletet. Sajnos 
utána már nagyon kevés időnk volt a 8 óra-
kor kezdődő kijárási tilalom miatt, így csak 
röviden tudtunk beszélgetni az áldó igéről: 
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„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotok-
ban és könyörgésetekben minden alkalommal 
hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten 
előtt. És az Istennek békessége, mely minden 
értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és 
gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil 4,6-7)  

Január utolsó szombatján a Rudas fürdő-
nél találkoztunk, és onnan indulva a Várkert 
Bazáron át értük el a Várat. Ott is, és menet-
közben is voltak érdekes látnivalók. Páran 
felkészültünk 1-1 nevezetességből, és meg-
osztottuk a többiekkel a legfontosabb tudni-
valókat. Néhány régi képeslapon láthattuk, 
hogyan is változott a Vár 1-2 helyszíne 100 
év alatt. A séta során egy áhítatos könyvből 

is felolvastuk az aznapi részt.  

Ha visszatekintek ezekre a közösen töltött 
időkre, akkor annak is örülök, hogy többször 
kaptunk ajándékba enyhe időt, és hogy ed-
dig minden sétánkra eljöttek olyanok is, akik 
régen vagy nagyon régen voltak aktív szer-
daisok, de elköltözés vagy más okok miatt 
már nem tudnak közénk járni. 

Köszönjük a szervezők munkáját! 

Többünknek hiányoznak a beszélgetések, 
személyes találkozások, és nagyon hálásak 
vagyunk a mi Urunknak, hogy ily módon 
pótolja számunkra a testvéri közösséget! 

VÉ  

Hadd álljon itt egy idé-
zet egyik kórusta-
gunk leveléből, amely 
sokunk számára tanul-
ságos volt: 

Kedves kórus! Sziasztok! 

Ma vagyok (lettem) 50 
éves, és a Kórusban az az 
általános szokás, hogy 

beszámolunk az elmúlt egy év történéseiről. 

Pár hónappal ezelőtt még én is hajlamos vol-
tam azt szajkózni, hogy az egész 2020-as évet 
dobjuk a kukába, felejtsük el, és kettőzött erővel 
készüljünk a járvány utáni időszakra: az újjáépí-
tésre, helyreállításra. 

Ma viszont már úgy gondolom, ne felejtsük el, 
és jegyezzük meg ezt az időszakot, mert - nekem 
legalábbis - nagyon tanulságos volt. Isten szán-
dékosan állított egy ilyen próba elé mindenkit, 
hogy egy kicsit lassítsunk ezen a "fenenagy" 
helybenjáráson, egy kicsit figyeljünk jobban Őrá 
és magunkra, egy kicsit fogjunk vissza a hajszá-
ból és hajszolásból, egy kicsit engedjük el a világi 
dolgainkat, és az amúgy többé-kevésbé elviselhető 
vészhelyzetben állapítsuk már meg végre, hogy ki 
és mi fontos nekünk igazán. Na, ezt ne felejtsük 
el soha. 

Tegnap, amikor elmondtam a kislányomnak, 
hogy Isten - méltatlanul bár, de - nagyon szeret 

minket, és arra indította a 
Kórust, hogy akár erejükön 
felül is segítsenek rajtunk, 
akkor megkérdezte, hogy 
mit jelent az, hogy méltatla-
nul. 

Azt jelenti, Réka, hogy 
nem érdemeljük meg. Rosz-
szalkodunk, háborgunk, 
hálátlanok vagyunk, Ő 
mégis végtelenül szeret minket. 

- Úgy, ahogy te szeretsz Anyával akkor is, ami-
kor hisztizem és duzzogok? 

- Igen, sőt nálunk sokkal jobban. 

- Apa, téged nagyon szeret a Kórus. 

- Igen, Kislányom, nagyon. 

Erre átölelte a nyakamat, és szomorú, őzike 
szemekkel, elcsukló hangon megkérdezte: 

- Még nálam is jobban? 

Erre nem tudtam válaszolni. Isten áldjon Ben-
neteket. 

Csiby Zoli 
 

Megjegyzés: Köszönjük mindazoknak, akik a 
gyülekezeti segélyalapba befizettek, mert ebből 
tudtunk anyagi segítséget nyújtani, így mások 
mellett két alkalommal a Csiby családnak is. [a 
szerk.] 
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PIKK szabadulószoba 
Az idei év első PIKK-es szervezésű prog-

ramja egy online szabadulószoba volt. Az 
est folyamán egy Zoom hívás keretében 6 
csapat mérhette össze tudását, és vehetett 
részt egy föld körüli utazásban, mely során 
különböző rejtvényeket és fejtörőket meg-
oldva járhatták be a kontinenseket. A felad-
ványokat különböző formátumú dokumen-
tumokban, sorjában kapták meg a csapatok, 
akik külön chatszobákba vonulva, egymás-
tól függetlenül igyekeztek a lehető leggyor-
sabban kijutni a „szobából”. A továbbhala-
dás feltétele a feladatok sikeres teljesítése 
volt, hiszen a megoldás nyitotta meg a kö-
vetkező dokumentumot, pont, mint egy 
igazi szabadulószobában. A kulcs a csapat-
munka volt, hiszen egyszerre kellett gondol-
kodni, számolgatni, az interneten keresgélni, 
és persze gyorsnak is lenni. 

Istennek hála az online jelenlét ellenére 
rengetegen vettek részt – sőt még új tagok is 
érkeztek –, és egy olyan program jött létre, 
ahol mindenki jól érezhette magát, és ahol a 
résztvevőknek lehetősége nyílt egymás meg-
ismerésére. 

 Kókai Panni 
 

Karácsonyi diakónia 
„Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és 

Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özve-
gyeket nyomorúságukban, és 
tisztán megőrizni az ember-
nek önmagát a világtól.” (Jak 
1,27) 

Istennek hála a járvány 
ellenére idén 37 idős test-
vérünkhöz tudtunk elmen-
ni karácsony előtt, akik ezt 
az időszakot egyedül töl-

tötték volna. Hálásak vagyunk azért, hogy 
idén már három másik ifiből is csatlakoztak 
ehhez a szolgálathoz. Igaz, most nem volt 
lehetőségünk arra, hogy hosszabban beszél-
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gessünk az idősekkel, de 
reméljük, így is sokaknak 
tudtunk egy kis örömet 
szerezni. Hálásak va-
gyunk, hogy Isten meg-
hallgatta imádságainkat, 
és az elővigyázatos kész-
ülés mellett megadta, 
hogy senki nem fertőző-
dött meg az ajándékát-
adás következtében. 

Hordozzuk imádság-
ban ezt a szolgálatot: 

 Mindenkihez el tud-
junk jutni;  

 Legyen elegendő szol-
gáló a látogatásokhoz; 

 Ezáltal is épülhessen 
gyülekezetünk közössége. 

„Az ajándékozó bővelkedik, 
és aki mást felüdít, maga is 
felüdül.” (Péld 11,25) 

Akár ha te magad, illetve 
ha tudsz valakiről, aki a 
gyülekezetünkből egye-
dül van, és eddig nem 
jutottunk el hozzá, akkor 
kérlek jelezd a lelkésze-
inknek, hogyha az Úr 
engedi, akkor az idei év 
során eljuthassunk hozzá 
is! Köszönjük az együtt-
működéseteket!  

Egy résztvevő 

Tudtok nagy erőpróbát emlí-
teni az életetekből, ami nagy 
kitartást, bátorságot, bizal-
mat igényelt Isten iránt is, 
egymás iránt is? 

Zsófi: Ilyen volt az építke-
zés előtt, mikor még csak 
Barna volt meg, az Msc dip-
lomám, ami a gyógytornász 
szak folytatása. Isten adta az 
elhivatottságot erre a szak-
mára, és úgy láttuk, hogy 
levelezőn a gyerekek mellett 
el tudom végezni. Mikor 
felvételiztem, Veronikát vár-
tam, az első félévi vizsgák 
előtt meg is született, anyu-
kám hozta be szoptatni az 

egyetemre, nehéz volt meg-
szervezni, addig ki vigyáz 
Barnára, de sok segítséget 
kaptunk a szüleinktől. Aztán 
jött a második félév, kiderült, 
hogy Samukát várom, akkor 
már a Podmaniczky utcai 
lakás kicsi lett, nézni kellene 
mást, de a kicsi akkor szüle-
tik, mikor a szakdolgozat, az 
államvizsga lesz. Úgy vol-
tam, ha kell, abbahagyom a 
tanulást, tied akkor is Iste-
nem az életem. Csoda, aján-
dék, hogy végül sikerült be-
fejezni. Ezért nagyon hálásak 
voltunk, és tényleg megta-
pasztaltuk, hogy Isten meg-

hallgatja az imádságot. 

Péter: A munkahelyváltás 
jut eszembe, az első helye-
men tizenkét és fél évig dol-
goztam, Vácra jártam nap 
mint nap Budapestről. Az is 
érdekes volt, hogy Isten ve-
zetett abban, hogy hat év 
után változott a munkakö-
röm, így amit már nagyon 
untam, azt nem kellett to-
vább csinálnom, ami tetszett: 
koordinálni, szervezni, azt a 
következő hat évben projekt-
vezetőként csinálhattam. A 
végére nagyon nehéz lett, 
nagy volt a nyomás, a 
stressz, mert a vevőknek 

 

Hétköznapjaink 
Beszélgetés a  Google Meet segítségével egy januári vasárnap délután az istentisztelet, egy futás-

rollerezés és az ebéd után, az Üröm-hegyi ház nappalijában a képernyő előtt  

Pályi Péter és Hámori Zsófi,  
no és időnként ott sertepertél Barna, Veronika, Samu is  
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olyat kellett ígérni, eladni, 
amiről tudtam, hogy nem 
lehet úgy és akkorra. El sze-
rettem volna korábban is 
menni, jelentkeztem állások-
ra, de nem akart összejönni. 
Volt is egy pillanat, egy reg-
gel a vonaton a munkába 
menet mondtam: Úr Jézus, 
ha te azt aka-
rod, hogy itt 
maradjak, 
akkor elhi-
szem, hogy 
úgy a jó, akkor 
én is itt akarok 
maradni. Ez 
pár évre adott 
megnyugvást. 
De az utolsó 
időben már 
Zsófi mondta, 
nézzek új 
munkahelyet. 

Zsófi: Mert 
egyértelművé 
vált, hogy az 
egészségére 
mehet. 

Péter: Mikor 
eljutottam 
odáig imád-
ságban is, 
hogy körül 
lehetne nézni, 
mert Isten 
vezet, tudja, 
mikor mire 
van szükség, akkor másnap 
felhívtak, hogy lenne egy 
állás a Boshban. A hat évvel 
ezelőtti életrajzomat találták 
meg! Persze érdekelt. Az 
interjú is szinte baráti beszél-
getés volt. Nagyon el volt 
készítve az egész. A három 

hónapos felmondási időből 
is adtak kedvezményt, előbb 
kezdhettem az új helyen. 
Mikor leszámoltam, még egy 
hét szabadságom maradt, 
akkor másfél napra el tud-
tunk utazni Zsófival kettes-
ben. Az új helyen jöttek per-
sze stresszes dolgok, de nyil-

vánvaló, hogy Isten készí-
tette el. Tudom itt is, hogy 
jelen van az Úr Jézus, nem a 
saját tudásomban, nem a 
rutinban kell bíznom, hanem 
őbenne. 

Az építkezésünk 4 és fél 

éve során is nagyon sokszor 
megtapasztaltuk, hogy Isten 
velünk van, hordoz, igazgat-
ja az utat, vezet, ha rábízzuk 
magunkat. Úgy vágtunk 
bele, hogy egyértelműen 
megértettük, hogy ez az 
utunk, de az is világos volt, 
hogy az ígéret nem arra vo-

natkozik, 
hogy tényleg 
lesz is belőle 
ház, csak arra, 
hogy Isten 
velünk van. 
Akkor is, ha a 
sok-sok mun-
ka ellenére 
nem lesz úgy 
eredménye, 
ahogy mi 
elképzeltük. 
Mert az igazi 
ajándék az, ha 
az Úr Jézussal 
közösségben 
járhatjuk az 
életutunkat. 
Folyamatosan 
döntéseket 
kellett hozni, 
hogy mit ké-
szítsünk saját 
kezűleg, me-
lyik tevékeny-
ségeket adjuk 
ki kivitelezők-
nek: a saját 
kivitelezés 

hátránya, hogy időigényes, a 
kiadott munkáért viszont 
fizetni kell. Apósom rengete-
get segített. Visszatekintve 
azt látjuk, hogy minden lé-
pésben velünk volt Isten, és 
vezetett. A legnyilvánvalóbb 
talán a beköltözés előtti fél 
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év volt, hogy annyira elkép-
zelhetetlenül jól időzítve 
készültek el a munkák, hogy 
azt én nem tudtam volna 
úgy megszervezni 
(hidegburkolás, glettelés, 
festés, vízszerelés, konyha-
bútor, beltéri ajtók, stb). 
Tényleg hihetetlen volt, hogy 
amiről 2019 januárjában még 
csak gondoltuk, milyen jó 
lenne augusztusban beköl-
tözni, az tényleg megvalósul-
hatott. És egy évvel később, 
2020 szeptemberében a hasz-
nálatbavételi engedélyt is 
megkaptuk, amiben szintén 
Isten hatalmas kezét és hor-
dozó szeretetét tapasztaltuk 
meg. 

Zsófi: Ahogy elmúlik az 
egyik küzdelem, indul min-
dig a másik. Szeptember 
végétől, hogy a házzal már 
nem kellett a hivatal számára 
semmit elkészíteni, lett időnk 
szombatonként arra, hogy 
Barnával együtt tanuljunk a 
felvételire a nyolcosztályos 
gimnáziumba. Ez is imaté-
ma, a gyerekek jövője. De a 
vállalkozói lét is, mert jelen-
leg egy magánrendelőben 
vagyok gyógytornász, és 
vállalkozóként kell dolgoz-
nom: ha van beteg, van bevé-
tel, ha nincs, akkor nincs, 
meg az is kérdés, mennyit 
vállaljak, hogy ne vállaljam 
túl magam. Jó, hogy Péter 
mondta, három napot men-
jek csak be, kettőt meg itthon 
legyek, mert erre szükség 
van. Hálás vagyok, hogy ezt 
meg is tehetem. És a karan-
ténban is megsegített Isten: 

soha nem gondoltam volna, 
hogy online pácienseim is 
lesznek. Maga a munkahe-
lyem is Istentől lett. Egyéb-
ként volt előtte egy másik 
magánrendelő is, ahova a 
gyerekekkel itthon töltött 
évek után először akartam 
menni, de a szerződés nem 
tetszett, valahogy nem bírtuk 
elfogadni, és főleg, nem volt 
békességünk. Olyasmibe 
akartak bevonni vele, ami 
nagy teher, nagy megkötés 
lett volna. Végül, aki felvett 
volna, meggondolta magát, 
mondván, hogy én túl ke-
keckedő vagyok neki. Ezért 
is hálásak voltunk, pedig 
akkor nem látszott semmi 
más lehetőség, de hittük, 
hogy ebben is Isten keze volt.  

Hogy tapasztáljátok: mi a ti 
részetek, felelősségetek ab-
ban, hogy hogyan kell vezet-
ni a családot, a személyes 
sorsotokat? 

Péter: Kétségek, sikertelen-
ségek is vannak újra meg 
újra. Nekem az segít sokszor, 
ha tudatosítom magamban, a 
családot, gyerekeket, munkát 
- Istentől kaptam. A kötele-
zettségeket is az Úr Jézussal 
való közösségben végzem, 
aki tudja, hogy most nem 
tudok elcsendesedni, mert 
oda kell érni az iskolába, 
össze kell őket szedni, vagy a 
munkahely annyira leszívott, 
hogy csak az zakatol a fejem-
ben. De hol van a határ a 
között, amikor a saját terve-
met valósítom meg, és csak 
arra kérem az áldást, vagy 
Istenben bízva teszem azt, 

ami a tőle kapott feladatom? 
Tapasztalatom szerint abból 
lehet eldönteni, hol a határ, 
hogy közelebb visz-e Hozzá 
vagy távolít Tőle. 

Zsófi: A nagy dolgokban 
(építkezés, munkahely, dip-
loma) megtanított minket 
Isten hittel bízni. A kicsi, 
hétköznapi akadályokat ne-
hezebb hittel venni. Az az 
ige jutott eszembe: „aki én-
bennem marad, és én őben-
ne, az terem sok gyümöl-
csöt” (Jn 15,5).  Tehát a Meg-
váltóval való – lehetőleg - 
szüntelen (=szünet nélküli) 
kapcsolaton áll vagy bukik 
egy nap vagy hét. Tennem 
kell azért, hogy benne ma-
radjak, ez imádság és igeol-
vasás és újra imádság. De 
erre is küzdelem megtalálni 
az időt és az energiát. Egy 
héten háromszor megyek 
reggel 7-re dolgozni. Ilyen-
kor reggel 6-kor már állok a 
megállóban, de nincs tömeg 
a villamoson, és tudok Bibli-
át olvasni és imádkozni, szó-
val a hétköznapokban nehéz 
ez.  De Isten abban is elhív, 
hogy rábízzuk a gyerekneve-
lést. 2020 szilveszterén a 
gyerekekkel 2 db A4-es lapra 
szedtük össze apróbetűvel, 
hónapról hónapra végiggon-
dolva, mire emlékszünk, 
miért adhatunk hálát az el-
múlt évben. Ajánljuk min-
denkinek! 

Beszélgetőtárs:  
Budai Gabriella 

 

- folytatjuk  
a következő számban - 
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„Mivel azonban kijelentést 
kaptak, … más úton tértek 
vissza hazájukba.” (Mt 
2,12) 

 A karácsonyi történetnek 
e része megfogott, mert a 
magyarázat szerint a 
bölcsek útjának három 
szakasza volt: 

Először hazájuktól Jeruzsálemig. Több 
ezer kilométer távolságból indultak el. 

Második útjuk Jeruzsálemtől Betlehemig.  

A bölcsek útjának harmadik szakasza már 
egészen más volt, mint az előzőek. 

Az én életemnek is volt három ilyen sza-
kasza: 

Először az Úr szeretete kezdett vonzani. 44 
évesen, gyötrelmes helyzetemben eszembe 
jutott, hogy unokatestvérem, még gyermek-
koromban nagyon szeretett engem. 12 éves 
koromban egy évig nálunk lakott, mert édes-
apám megengedte, hogy ott aludjon nálunk, 
mert az ő lakásuk akkor még nem volt kész. 
Ekkor nagyon sokat beszélgettünk, meghall-
gatott, segített, figyelt rám, és boldog voltam 
a vele való beszélgetésekben. Erre a szeretet-
re való emlékezés vonzott engem. Az első 
utam őhozzá vezetett. 1991-ben, annyi év 
után is szeretettel fogadott. Amikor feltártam 
neki nyomorúságomat, akkor ő már Szege-
den református lelkész volt. Ő Jézushoz kül-
dött, azaz a Pasaréti gyülekezetbe, ahol majd 
hallhatok Jézusról. 

Második utam során eljutottam először a 
gyülekezetig. Hét év bizonytalanság és gyöt-
rődés után, 1997-ben eljutottam a férfi biblia-
órára, és a sok meghallott ige hatására el-
kezdtem megtenni, amit az Úr az igében 
mondott. Lelki gondozóm ekkor elküldött a 
Péceli csendes hétvégére, ahová engedelme-
sen elmentem, és akkor eljutottam egészen 
Jézusig, az ő keresztjéig, és akkor átadtam 
neki az életemet. Akkor már értettem az Úr 
hangját, mint a napkeleti bölcsek, a Jézussal 
való találkozásuk után. 

Miután egészen Jézusig jutottam, a harma-
dik utam már más út lett. Megváltozott az 
életem, más úton mentem tovább. Más lett a 
fontos, mint addig. Már nem hazudtam, 
visszavittem az ellopott dolgokat. Abba-
hagytam a szennyes beszédet. A széles útról 
a keskeny útra tértem. „Menjetek be a szoros 
kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, 
amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik 
azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az 
az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, 
akik megtalálják azt" (Mt 7,13-14). Elkezdtem 
szeretni az embereket, mert addig nem tud-
tam mi az. A Jézustól kapott szeretet és 
öröm velem maradt és ma is ő vezet. 

Jézushoz ma is el lehet jutni, a legmesz-
szebbről is. A bölcsek is úgy mentek Jézus-
hoz, ahogyan voltak, de a Jézustól kapott 
öröm megváltoztatta az életüket. Megválto-
zott a gondolkozásuk is, felismerték, hogy 
más út is van, mint amelyet addig ismertek, 
és már hallgattak az Úr szavára. Én is megta-
nultam, hogy az emberek szívéhez a leg-
eredményesebb út a szeretet, hogy lehet 
tisztán élni, csalások és hazugságok nélkül. 
Nagy kegyelem, ha Isten indítására, vonzá-
sára elindulhatunk a magunk hitetlenségé-
ből Jézushoz. Ő végig vezet a keskeny úton 
és átformál. Megbocsátotta bűneimet, és új 
természetet adott. Már nem sértődöm meg, 
hanem megvizsgálom, igaz-e az, amit rólam 
mondtak, és elhagyom azt. Azt a békességet, 
örömet, és szeretetet, amit tőle kaptam, bol-
dogan viszem tovább azoknak, akik még 
nem indultak el 
Jézus felé, vagy az 
Ő felé tartó úton 
elakadtak. Jó hír 
az, hogy vissza 
lehet térni ahhoz 
a ponthoz, ahol 
elakadtunk, és 
Jézussal tovább 
menni egészen az 
örökkévalóságig. 

Erdélyi Gábor 
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MISSZIÓS HÍREK 
  

Wycliffe Bibliafordítók 
hazai háttere 

Hálás vagyok, hogy e különös évben 
is láthattuk Isten munkáját; és máskép-
pen ugyan, de folyhatott tovább a biblia-

fordítás szolgálata 
mind a frontvonal-
ban, mind a hát-

térmunka terüle-
tén. 

Kommunikáci-
ós és ima koordi-

nátorként én egy-
részt a Faceboo-
kon, honlapon, 

YouTube csator-
nán, Instagramon 
közölt tartalmak 

összegyűjtéséért, 
kidolgozásáért, megírásáért vagy fordítá-
sáért, szerkesztéséért, rendszerezéséért 

vagyok felelős; illetve a kéthetente meg-
jelenő imalevélért. Emellett időnként 
adminisztrációs feladatokat is ellátok.  

Másik nagy feladatköröm pedig a sze-

mélyes beszámolók tartása és a szerve-
zet képviselete különféle rendezvénye-
ken, programokon. Erre 2020 során a 

korlátozások miatt sokkal kevesebb al-
kalom nyílt, de így is sikerült személye-
sen kb. 350 felnőttnek, fiatalnak és 

gyermeknek, online pedig kb. 600 fel-
nőttnek a Biblia fontosságáról, a biblia-
fordítás szükségességéről, és arról is 

beszélnem, hogy milyen nagy ajándék 
nekünk a már magyarul elérhető teljes 
Biblia. Ezeken az alkalmakon buzdíthat-

tam a hallgatóságot arra, hogy ők is ol-
vassák a Bibliát, és imádkozzanak azo-
kért a népekért, ahol még nincs anya-

nyelvi Biblia.  

Ezen túl segíthettem mind külföldön, 
mind belföldön szolgáló munkatársaim 
kommunikációját, rendszeres híradással 

róluk és a szolgálatukról. 

Kicsit részletesebben az általam koor-
dinált online kommunikációról:  

Facebook (Wycliffe Bibliafordítók) : 

Heti 6 nap jelentkezünk friss hírekkel, 
imatémákkal, igékkel, bibliaolvasási terv 
és fundraising posztokkal. Ezek által 

követőink folyama-
tosan hírt kaphat-
nak a szolgálatok-

ról, előrehaladá-
sokról; az aktuális 
imatémák és támo-

gatásgyűjtő posz-
tok által pedig a 
hűséges támogatók 

naprakészen jár-
hatnak közben és 
kapcso lódhatnak 

projektjeinkhez, s 
ez által a bibliafor-

dítás mozgalmához. Az igés képekkel, és 

az „1 év alatt a Biblia” posztokkal pedig 
ösztönözzük az embereket arra, hogy ők 
maguk is rendszeresen olvassák Isten 

igéjét.  

A 2020-ban megrendezett imahónap 
során többek között, online interjúkkal 
is készültünk a különböző munkaterüle-

ten velünk szolgáló munkatársainkkal, 
hogy követőink ezáltal is betekintést 
nyerhessenek a munka sokszínűségébe 

és részleteibe. A 2020-as év elején a 
közel 500 követőről év végére 1000 főre 
nőtt az érdeklődők száma.  

Nagy mérföldkő, hogy a tavalyi év 
végén elindult a Wycliffe a GyerekekÉrt 
Facebook csoport, ahol kifejezetten gyer-
mekeknek szóló anyagokat osztunk meg. 

Itt történetek, kézműves vagy egyéb fog-
lalkoztatók, adventi naptár, gyerekeknek 
szóló missziói kalandok (Kate és Mack 

epizódok) hanganyagai, videói, valamint 
a 2021-es interaktív gyermeknaptár is 
megtalálható, hogy a kicsik ezáltal is 

halljanak Jézus szeretetéről, váltságmű-
véről, Isten igéjének és a missziónak a 
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fontosságáról. Mindezek által szeretnénk 
segítséget nyújtani a szülőknek és a 

gyermekszolgálóknak, hitoktatóknak is a 
gyermekek közötti munkában. Mindezek 
a honlapunkon is megtalálhatóak.  

Egy másik komoly mérföldkő is 2020-
hoz kapcsolódik: novemberben indítot-
tuk útjára az IMA 20:25 mozgalmat, töb-

bek között szintén egy aktív Facebook 
csoport kíséretével. Ennek keretében 
naponta 20 óra 25 perckor imádkozhat-

nak velünk egy-egy újabb biblia nélküli 
népcsoportért azok, akik erre magukat 
elkötelezték. 

Honlap (wycliffe.hu): a honlapunk a 

2019-es évtől megújult és azóta is én 
felelek a folyamatos frissítésért, anyagok 
gyártásáért, összegyűjtéséért. Itt a világ-

járvány elejétől kezdve megosztottunk 
bátorító videókat, valamint hallhattak az 
emberek arról, hogy hogyan folytatódik 

Isten missziója a járvány idején is. To-
vábbá folyamatosan friss hírek, igés ké-
pek, imatémák kerülnek fel.  

YouTube (Wycliffe Bibliafordítók): Ide is 

különböző videóanyagaink készültek az 
év során. Megtalálhatóak pl.: webinárok, 
gyerekanyagok, Mit jelent neked a Bib-

lia?, a Jn 3,16 különböző nyelveken, 
Miért van szükség a bibliafordításra és 
még sok más is. 

Instagram (wycliffehu): Ez a felület 

még kezdeti stádiumban van. Eddig egy-
részt ige-képek megosztása által terjesz-
tettük a Biblia üzenetét, másrészt köve-

tőink betekintést nyerhettek a minden-
napjainkba.   

ImaMorzsa (2 hetente megjelenő imale-
velünk): Ennek tematikája szerint ima-

partnereink rendszeresen mélyebb tájé-
koztatást kapnak munkatársaink imaté-
máiról és nemzetközi hírekről, imaté-

mákról. 

Ha havi rendszerességgel szeretnének 
hallani személyes szolgálatomról, akkor 
jelezzék azt az eszter_monus@wycliffe.hu 

címen és Önöknek is elküldöm a beszá-
molóimat.   

Mónus Eszter Blanka 

Levél Vanuaturól 
Vanuatun a helyzet változatlan: a 

tavaly novemberi egyetlen, külföldről 
hazatért covid-fertőzött óta nem találtak 

újabb beteget, így az ő gyógyulásával 
ismét zöldre váltott az ország besorolása. 
Az országhatárok továbbra is zárva van-

nak, így egyelőre arról sincs szó, hogy 
mikor látogatnánk ismét haza (bár mivel 
2019-ben jöttünk vissza, igazából idén 

még nem is telik le a saját magunk által 
kitűzött "újabb három év"). 

Amikor december 18-án feljöttünk a 
fővárosba itt karácsonyozni-újévet ünne-

pelni és "csak úgy" egy kicsit megszusz-
szanni a tannai faluban töltött több mint 
hat hónap után, a következő feladatokat 

hagytuk magunk mögött: 

- Zsófi november végén sikeresen 
leadta a gyakorlati nyelvészeti mester-
képzésének szakdolgozatát a brit Wyclif-

fe angliai partneregyetemére (a leadás 
napján volt az adventi szám lapzártája, 
így ez a hír még nem kerülhetett bele 

abba a számba), amit azóta már be is 
fogadtak. A leadás óta újra teljes erőbe-
dobással végzi az otthonoktatást és a 

háztartási feladatokat. 

- Noel és Málna szintén november 
végén befejezték az itteni iskolarendszer 
szerint az első osztályt, és most február-

tól már a második osztályt kezdik. 

- Miki egyszerre 6 feladaton dolgozik: 

1. A dél-tannai fordítói bizottság tag-
jaival az ottani nyelvű Mózes 1. könyvé-
nek a hangfelvételeit készítik el. Ez egy 

igazán különleges feladat, ugyanis Va-
nuatun először próbálkozunk azzal, hogy 
a felvételek online készüljenek, és az 

anyagot az amerikai munkatársak azon-
nal meg tudják hallgatni és szerkeszteni. 
Eddig a felvételeknek kb. az egyharmada 

készült el. 

2. A netvár (nyugat-tannai) nyelvű 
énekeskönyv dicséreteinek hangzó válto-
zatán is dolgozunk. Ezeknek a felvéte-

leknek kb. a kétharmada már elkészült, 
de még a szerkesztési munkák is hátra-
vannak. 
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3. A Tanna hat nyelvéből öt nyelven 
zajló írás-olvasás oktatási tanfolyamok 

tanárképzése és a készülő tankönyvek-
hez rajzolt illusztrációk előkészítése. 
Erről röviden az októberi Áldás, békes-

ségben is írtunk. 

4. A már elkészült észak-tannai nyel-
vű tankönyvek biszlama nyelvű fordítá-
sának megszervezése. 

5. A vanuatui csoport (12 család) 

tagjainak emailtámogatása, a biztonsági 
változások betartatása. 

6. Mivel a csoport jelenlegi igazgató-
jának márciusban lejár a ciklusa, a kö-

vetkező igazgató megtalálására létreho-
zott bizottság tagjaként a jelöltek keresé-
se és a folyamatban való részvétel. 

+1-ként jelenleg Vilában az irodai 

számítógépes hálózat és általában az 
irodai számítógépek, telefonok karban-
tartása. (Ez utóbbi lehetne akár egy tel-

jesállású munka is.) 

Még egy plusz feladatként kaptuk, 
hogy az egyik helyi kollégát ki kellett 
juttatni az országból a szomszédos Új-

Kaledóniába. Kalite, aki egyébként is 
régi barátunk, epeproblémákkal még 
októberben besárgult, és egy kb. kéthe-

tes hosszú és bonyolult utánajárás ered-
ményeképpen január végén eljutott a 
külföldi kórházba, ahol a sorok írásakor 

még zajlanak a vizsgálatai, de az Úrnak 
hála, jó kezekben van. 

Hálásak vagyunk azért, hogy az Úr 

megsegítette Zsófit (és az egész családot) 
a szakdolgozatírásban. Hálásak vagyunk 
azért, mert az Úr megőrizte Vanuatut a 

járványtól, és a mi egészségünkre is Ő 
vigyáz. Hálásak vagyunk azért is, mert 
Noel és Málna befejezték az első osztályt, 

és magyar tankönyvekből is tudnak ta-
nulni. Nagyon hálásak vagyunk a pasa-
réti online gyermekistentiszteletekért, és 

ezúton is köszönjük a gyermekmisszió-
sok szolgálatát. Áldjon meg benneteket 
az Úr! És hálásak vagyunk azért is, mert 

az Úr eddig is gondoskodott rólunk 
anyagilag. 

Imakérésünk az, hogy az Úr adjon 
megtéréseket, hűséges munkatársakat 

ebben az évben. 

A Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 
1. és 2. versével köszöntünk Benneteket:  

"Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek 
akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk 
nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező 
bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk 
levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére 
és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - 
a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és 
az Isten trónjának a jobbjára ült." 

Öleléssel: a Greizer család 
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Kedden  10–12 óra között, 

csütörtökön 16–18 óra között, 

vasárnap 9–10 óra között. 

 

A Magyar Református Presbiteri Szövetség kiad-
ványaival segíti egyéni csendességeinket, illetve a 
bibliaórákra való közös felkészülést támogatják. 
Kedvező árukkal lehetőséget teremtenek a széles 
körben történő terjesztésre: 

A kiadványban az 
ország kölönböző 
vidékein szolgáló 
lelkipásztorok és 
gyülekezeti munká-
sok írtak egy-egy 
imádságot különbö-
ző élethelyzetben 
lévőknek. Saját ol-
vasmány mellett 
ajánljuk ajándék-
ként egyedül élők, 

kórházi ellátásra szorulók, ill. idősotthonok-
ban élők látogatásához. A könyv 63 gyönyö-
rű imádságot tartalmaz, az egyházi évhez 
igazodva. 

  

Steinbach József 
dunántúli püspök 
könyve párhuzamo-
san mutatja be feje-
zetenként a Biblia 
szövegét a szerző 
mai életre vonatko-
zó igemagyarázatá-
val. Jegyes-
oktatáshoz, családi 
bibliaórához, ifjú 
lányoknak és fiúk-
nak ajánljuk pl. 

konfirmációi felkészítés alkalmával.  

Szeretettel ajánljuk 
a Presbiteri Szövet-
ség legújabb, 48 
oldalas kiadvá-
nyát, KERESZ-
TYÉN BŰNBÁ-
NAT címmel. Most 
- mivel a bűnbánati 
hetek, evangélizá-
ciók elmaradnak – 
hasznos lehet a 
gyülekezetekben 
ez a rövid, tartal-
mas, a bűnelrende-

zés és a teljes kegyelem kapcsolatáról, min-
dennapi gyakorlatáról szóló füzet. A legfon-
tosabb életkérdésünk – van-e üdvösségem? 
– megválaszolásához segítenek a keresztyén 
bűnbánat lépései. Egyéni csendességhez és 
bibliaórai közös megbeszélésre szeretettel 
ajánljuk. 

 

A kötet Siklós Jó-
zsef: Az újszülött 
természetrajza 
című írásának az 
üdvrendet követő 
15 részes tanítását, 
valamint Imre Er-
nő: Bibliaiskola 
mindenkinek című 
dolgozatában Jé-
zus Krisztus 7 pél-
dázatán át ad pél-
dát azok bibliaórai 

közös feldolgozására. A könyv amellett, 
hogy egyéni önvizsgálatra hív, minden bib-
liaórai csoport számára ajánlott közös feldol-
gozásra.  

Az irat- és hangmisszióból ajánljuk 

a gyülekezési korlátozások alatt is!  
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Online társasjáték határok nélkül 
Idén a szokásos januá-

ri korcsolyázás helyett 
játékdélelőttre hívtuk a 
gyerekeket. A délelőtt 
nagy közös Kahoot! 
vetélkedővel kezdődött. 
Az igealkalom után 
pedig kisebb „szobákra” 
oszlottunk és így ját-
szottunk Scribble-t vagy 
Ticket to Ride-ot válasz-
tás szerint.  

A játékban így a kicsit és 
sokkal messzebb élők is 
részt tudtak venni, a nyeremény csokik egy részét személyesen vittük el a családokhoz, bár 

Filipék számára a személyes norvé-
giai kézbesítést nem garantáljuk ;-) 

Folytatás! 
Figyeljétek a twitter.com/pasakids 
oldalunkat, következő alkalmainkat 
itt hirdetjük majd meg! Vasárnap 
reggelenként 8:45-től pedig szere-
tettel várunk a gyerek istentisztele-
ten: a youtube.com/user/pasakids 
címen. 
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Áldás, 
békesség! 

Köszönjük 

 Az világhálón létrejövő sokféle 
kapcsolattartás lehetőségét, 

 hogy megtarthattuk online sok 
bibliaórát, imaközösséget, és a 
presbiteri gyűlést is, 

 a minden reggeli áhítatot a 
refpasaret.hu-n, 

 hogy gondoskodott az Úr a 
gyülekezet anyagi szükségletei-
ről az elmúlt évben is, 

 hogy tudtunk segíteni nehéz 
helyzetbe került családoknak, 
és más gyülekezeteknek is. 

Kérjük 

 Isten oltalmát a télen elhagya-
tott neszmélyi konferenciatele-
pünkre, 

 hogy elkészüljön a gyülekezési 
korlátozások alatt a stúdió át-
építése, 

 hogy ne széledjenek szét a gyü-
lekezetek a járvány miatti korlá-
tozások alatt sem, 

 az Úr vezetését a most megvá-
lasztott egyházkerületi és egy-
házmegyei vezetők szolgálatá-
hoz. 

KÖSZÖNTŐ — MEGHÍVÓ 

 Isten éltesse Zsóka nénit! Fejes Istvánné, gyü-
lekezetünk legidősebb 
tagja február 15-én 
ünnepli 110. szüle-
tésnapját.  
   Szeretettel köszönti 
a Pasaréti Reformá-
tus Gyülekezet ezen a 
szép alkalmon!  

   Az Áldás, békesség! 2011. húsvéti számában köszöntöttük Zsó-
ka nénit: „Zsóka néni a második évszázadba lépett” – címmel.  
   A fényképen két lányával látható - bal oldalán Mária (Mari), 
jobb oldalán Erzsébet (Zsó) társaságában. 

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. Gyermek-alkalmak 
vasárnap reggel 8:45-től a youtube.com/user/pasakids 
hittan pedig csütörtökönként a bit.ly/BibliaOvi  oldalakon. 

Adjuk tovább ezeknek a lehetőségeknek a hírét akár távo-
labb élő ismerőseinknek is!  

Lelkészeink mindennap áhítatot tartanak a napi ige alap-
ján, amelyet video-felvételen követhetünk, melyek a gyüleke-
zet honlapjáról érhetők el: www.refpasaret.hu 


