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A felújításról szóló cikkünk az 
5. oldalon olvasható.  

A munkálatok folytatását 
bemutató további képek a hátsó 
belső borítón (19. oldal) 
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Már több mint egy éve kerülnünk kell a 
kapcsolattartás legegyszerűbb mozdulatait 
is a vírus miatt. Nem foghatunk kezet, nem 
ölelhetjük meg egymást, még a vállát sem 
veregethetjük meg a másiknak. Mennyire 
várjuk már, hogy ismét élhessünk a szeretet 
megnyilvánulásának, a személyes közösség-
nek eme kézzelfogható jeleivel!  

A feltámadás napján az asszonyok is bol-
dogan ragadták meg Jézus 
lábait, imádva Őt. A tanít-
ványok is este megérint-
hették a feltámadott 
Urat. Mária Magdaléna 
viszont nem. Milyen 
boldogan ismerhette fel 
pedig szeretett Mesterét. 
Nem volt kérdés számá-
ra, hogy él az Úr. Valóságos 
feltámadott testben, akit szeretettel meg-
érinthet. 

Jézus azonban valami még fontosabbra 
akart rámutatni számára is. A feltámadott 
Úrral való közösség a földön most már nem 
földi, hanem mennyei módon valósul meg 
övéi számára. 

Természetesen öröm lehetne, ha a földön 
maradna feltámadott testben is. Ahogy 
azonban búcsúbeszédeiben is előre megígér-
te, a kereszthalála és feltámadása után dicső-
ségesen elmegy a mennyei Atyához, és majd 
Szentlelke által lesz övéivel. 

A földön élve illethették ruhája szélét, ő 
maga is megérintett sokakat, és csodálatos 
testi és lelki gyógyulások történtek. A tanít-
ványok is boldogan élték át a Mester jelenlé-
tét. A feltámadás csodája azonban az ennél 
is mélyebb szeretetközösség kezdetét hozta 
el az Úrral. Szentlelke és Igéje által lesz jelen 
az Úr. 

A testvéreim kifejezéssel is ezt érzékelteti 

Jézus. Övéit nem csupán tanítványaimnak 
szólítja, hanem még személyesebben, testvé-
reimnek. A Zsoltárok 22,23 messiási ígérete 
szerint is az Úr győzelmét, szeretetét a meg-
váltás csodájában ezzel is ki akarja jelenteni 
övéi számára. Egy család tagjai. A mennyei 
Atya egyszülött Fia, az elveszett bűnösök 
Szabadítója, és a mennyei Atya szeretett 
gyermekei, akiket megszabadított, és meg-

tart az örök életre. 

Az Úr Jézus feltámadott test-
ben, s a mennyei dicsőség-
ben az Atya jobbján ülve 

uralkodik, mindent irá-
nyít, és készíti drága 

testvéreinek, szeretett 
népének örök üdvössé-

gét. De dicsőséges eljöveteléig is 
velük van övéivel a földön, nagyon is 

valóságosan, személyesen. 

Mária Magdaléna is ennek az örömével 
mehetett a tanítványokhoz. Nemcsak, hogy 
él az Úr, akit láthatott is feltámadott testben, 
hanem, hogy mit üzen nekik is nagyon sze-
mélyesen. Ugye milyen boldogító bizonysá-
got tenni az Úr szaváról ma is! Hogy kinek 
is ismerhetjük Őt a múlt, a jelen, és a jövő 
hatalmas üdvtörténeti eseményei fényében. 
Persze nem mindig hisznek neki. A tanítvá-
nyok sem hitték el a hírt előbb. De az Úr 
Jézus tudja, hogyan győzze meg a kételke-
dőket is, akár. A hit pedig mindig a kegyel-
mes szeretetével munkálkodó Úr ajándéka. 

Saulnak ezért még megjelenni is kész volt 
a damaszkuszi úton, mert apostolának hívta 
el. A római fogságában viszont már nem 
láthatta, mégis nagyon is személyesen és 
valóságosan tapasztalta: „De az Úr mellettem 
állott” (2Tim 4,17). Lelki és fizikai módon is 
átélhette a tőle kapott erőt, békességet. 

A vírus miatt kórházba, még akár lélegez-
tető gépre is kerülve, az Úrban bízó tudhat-

János 20,11-18 
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Adó 1%-a 
Egy éve a húsvéti Áldás, békesség!-ben ezzel a felhívással 

fordultunk a gyülekezethez. Akkor még nem gondoltuk, hogy 
egy évvel később talán még aktuálisabb lesz a felhívás: 

1% (még május 20-ig beadható!) – persely – egyházfenntartói 
járulék – segély  

Így, hogy sokan be sem mehetünk a munkahelyünkre, illetve 
az adóbevallásunkat elkészíti helyettünk a NAV, könnyen el-
marad a rendelkezésünk a 2 x 1% felől. Ebben a sok korlátozás-
tól megterhelt időben különösen is számottevő segítséget je-
lenthet támogatásunknak ez a formája is. Éljünk vele! 

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066. 

A Pasaréti Református Alapítvány (adószáma: 18058819 -1 -41 ) számára ajánlja fel.  

***** 

Mivel sem a persely adományokat, sem az egyházfenntartói járulékunkat helyben befi-
zetni nem tudjuk, viszont a gyülekezet működéséhez változatlanul szükség van az anyagi 
támogatásunkra, kérjük adományaikat a gyülekezet számlaszámára átutalással intézni! 

Bp.-Pasaréti Református Egyházközség, számla szám: 11702036 -22377793 . 

A közleménybe „persely" vagy „fenntartás" megjelölést, és nevünket, címünket tegyük. 

Mivel a gyülekezetben több család nehéz anyagi helyzetbe került, mert elvesztették mun-
kájukat, az ő megsegítésükre is gondolhatunk, szintén a gyülekezet bankszámlájára történő 
utalással, „segély" megjelöléssel, amit csak erre a célra fogunk fordítani.  

Akinek egyszerűbb felkeresni a lelkészi hivatalt hétköznapokon 9-11 óra között, ott is 
leadhatja adományát készpénz befizetéssel.  

Köszönjük a testvérek adományait! 

ja, az Úr ott van, mindig vele lesz, mint sze-
retett testvére. Lehet, hogy az orvosai, ápolói 
nem ismerősek, de őket is az az Úr segíti, 
vezeti munkájuk során, akit viszont nagyon 
is jól ismerhet. A család, a gyülekezet is ez-
zel a bizonyossággal imádkozhat a betegé-
ért, várhatja a gyógyulást. Ha mégis haza-
hívja az Úr, akkor vigasztaló szeretetével 
veszi körül a gyászolóit. Az Úr Jézus feltá-
madása a gyászban is megtartó reménység.  

És akkor micsoda erő, boldogság átélni a 
csodálatos, még a lehetetlen helyzeteket is 
megoldó szabadításait igazoló jelenlétét! A 
hívő ember és az Isten népe ilyenkor mindig 
csak áldani tudja Urát hálás szívvel, imádni 
Őt boldogan. És így rábízni magát teljes bi-

zonyossággal. (ApCsel 4, 23-31) 

Ha a feltámadott Úrral való közösség már 
e földön ilyen boldogító lehet, milyen lesz 
majd ama napon, amikor eljön az Úr! S az 
ígérete szerint: „Örök öröm lesz fejükön, vígas-
ságot és örömöt találnak, és eltűnik a fájdalom és 
sóhaj” (Ézs 35,10). 

Feltámadás ünnepén hát ezzel az örömmel 
éljük át a feltámadott Úrral való boldog kö-
zösséget! Legyen személyessé nekünk is, 
hogy: „A reménységnek Istene pedig töltsön be 
titeket minden örömmel és békességgel a hívés-
ben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent-
lélek ereje által” (Róm 15,13). 

Földvári Tibor  
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A templom belső terének felújítása 
Az elmúlt lapszámunkban beszámoltunk a stúdió felújí-

tásának tervéről.  

Időközben a presbitérium arról határozott, hogy ezt a 
munkálatot kössük össze a templompadló régóta esedé-
kes cseréjével, és ezzel összefüggésben a szószék felújítá-
sával is. Azóta a munkálatok megkezdődtek, és a tervek 
szerint szépen haladnak. 

A nyolcvan évet kiszolgált műkő padló sajnos az építés 
idején kellő alapozás nélkül lett lerakva, és az altalaj moz-
gása következtében egyenetlenné vált, s az idők folyamán 
több helyen meg is sérült, illetve a kőlapsorok helyenként 
szétnyíltak. Oka volt ennek az is – mint a mostani munká-
latok során kiderült –, hogy a Lupény utcai fal az az évti-
zedek alatt közel 10 cm-t megsüllyedt. (Az alapozás meg-
erősítését, s evvel a további süllyedés veszélyét 1999. őszén már elhárítottuk. Annak idején 
erről be is számoltunk a 2000. februári számunkban.) 

Így a felújítási munkák alapozással indultak. Az új – a süttői Gazda-bányából származó – 
márvány hatású kemény mészkőlapok* alá új ágyazat és vasbeton lemez aljzat került. A 
munkálatok idejére el kellett távolítani az Úr asztalát és a szószék lépcsőjét, meg a Mózes-
padot is. Visszahelyezés előtt felújításra kerül a szószék, az Úr asztala és a Mózes-pad, illet-
ve az oldalpadok és a széksorokat lezáró hátsó mellvéd is.  

A stúdió hangtechnikailag függetlenített kivitelben készül, amit a templomtértől függet-
len alapozás és a hangszigetelt falak biztosítanak. A stúdió szellőztetése is kiépítésre kerül. 
Az alapszellőztetést egy csendes üzemű ventilátoregység látja majd el, amely a kiépítendő 
álmennyezetben kerül elhelyezésre. A be- és kilépő levegő a már meglévő, a kertre néző 
faláttöréseken keresztül áramlik. Egy harmadik, újonnan létesítendő faláttörés is készül a 
meglévő mellé, az esetleges mobilklíma részére. 

Az Úr asztalánál a jelenlegi, több helyen sérült fekete műkő postamenst (talpazatot) ant-
racit csiszolt gránitalapra cseréljük, új alapozásra építve. 

Mivel az új templomburkolat készítésénél a fűtési rendszer csövezéséhez is hozzá kellett 
nyúlni, így kézen-fekvő volt egyúttal a rendszer fűtési vizének tisztítása, lecserélése is. 

Az elektromos rendszerek kiépítéséhez az új betonalapozásba megfelelő kapacitású csö-
vezés épül. Egyúttal az eddig látható elektromos kapcsolódobozok is elrejtésre kerülnek, 
részben a szószék aljába építve. 

Ha a munkák a terv szerint haladnak, április végére újra megnyithatja kapuját – megújí-
tott belső térrel – a templom. Reméljük, hogy addigra a járványhelyzet is lehetővé teszi, 
hogy újra együtt hallgathassuk Isten igéjét! 

(Az építkezésről fénykép montázst láthatunk a lap belső színes borítóin, a 2. és 19. oldalon) 

az építési bizottság 

*A templom főbejárata előtti kövezet ugyanebből a bányából származik. 

Ilyen lesz az új burkolat  
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lapjain olvashatunk a férjével 
együtt történt kitelepítéséről is. 

Az 1951. május–június során Buda-
pestről kitelepített reformátusok 
segítésében meghatározó szerepet 
játszott Szabó Imre esperes. Sze-
mélye Bereczky Albert püspök és 
Kiss Roland főgondnok számára 
nemkívánatos volt. Noha az 1951 
októberében megnyílt zsinat a 
pártállam által diktált egyházzsu-
gorítási terv helybenhagyását cé-
lozta meg, Szabó esperes és Pap 
Béla karcagi lelkész felszólalásai 
nyomán nem várt ellenállás bonta-
kozott ki. A pártvezetés számára 
megbízható emberek helyett őket 
választották be a zsinati üléssza-
kok között döntéseket hozó szűk 
testületbe, a Zsinati Tanácsba. 

A zsinatot rövidesen felfüggesz-
tették, majd Szabót lemondatták 
mind esperesi, mind fasori lelkészi 
állásáról, Pap Bélát pedig letartóz-
tatta az Államvédelmi Hatóság. 
Ennek egyik közvetlen előzménye 
volt, amikor 1951. november 19-én 

A budapesti kitelepítések és a pasaréti reformátusok 
1. rész  

Hetven éve, mindössze két hónap alatt több mint 5000 
családot (közel 13 ezer embert) telepítettek ki Buda-
pestről. A pártállam különböző testületei és szervei 
által meghozott, majd 1951. május 21. és július 18. 
között végrehajtott intézkedések gyülekezetünk akko-
ri közösségét is sújtották. 

 A fővárosi kitelepítés hátterében egyrészt már a má-
sodik világháború előtti időktől meglévő lakáshiány 
állt, másrészt az „osztályellenségnek” nyilvánított, 
két háború közötti elit elűzése. Az utóbbi kategóriá-
ban olyan református presbitereket is találunk, akiket 
családtagjaikkal együtt otthonaik elhagyására kény-
szerítettek. 

Noha számos részlet és összefüggés feltárásához to-
vábbi munkára van szükség, két irány kezd körvona-
lazódni. Egyrészt, hogy a végrehajtott kitelepítések a 
pártállam által folytatott egyházüldözés széleskörű 
eszköztárának (nem deklarált) részét képezték. Más-
részt pedig a fővárosból kitelepítettek körül kialakult 
egy szolidaritási háló: az otthon maradtak segítették 
kényszerlakhelyre került lelki testvéreiket. 

A budapesti kitelepítések református vonatkozásairól 
olvashatunk egyes visszaemlé-
kezésekben és tanulmányokban. 
A szintén hetven éve, reformá-
tus ifjúsági vezetők ellen folyta-
tott első KIE-per (Pógyor István 
és társai) másodrendű vádlott-
ját, Teleki László grófot a tisza-
sülyi kitelepítésből hurcolta el 
az Államvédelmi Hatóság. So-
kak által ismert a híres jelmez- 
és divattervező, az Országos 
Református Nőszövetség első 
elnöke, Zsindelyné Tüdős Klára 
visszaemlékezése, amelynek 

Hetven éve történt…  

Lelkipásztork Joó Sándor beiktatásán  
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kutatásokat jelenleg is folytatom. 

Többek között annyi már bizo-
nyos, hogy Szabó Imre, amikor 
még hivatalban lévő esperesként, 
egyházlátogatás alkalmával részt 
vett a pasaréti presbitérium ülésén, 
külön felhívta a figyelmet a távol-
lévőkre: „Bensőséges együttérzés-
sel és fájdalommal emlékezik meg 
arról, hogy a főgondnok és több 
presbiter nem lehet közöttünk, 
értük való imádságban meg ne 
restüljünk.” – szól az 1951. szept-
ember 17-i jegyzőkönyv. Noha 
nem tért ki távollétük okára, min-
den jelenlévő értette az utalást és 
tudta, hogy társaikat kitelepítették 
a fővárosból. Köztük volt a gyüle-
kezet főgondnoka, Mátyás Károly 
és több presbiter is. Támogatásu-
kat Joó Sándor lelkipásztor szer-
vezte meg. 

Folytatjuk… 
Erdős Kristóf 

Kiss Roland főgondnok a budapesti esperesen szá-
mon kérte a két héttel korábban Irányelvek címmel írt 
körlevelét. Ebben Szabó Imre tanácsokkal látta el az 
egyházmegyéjéhez tartozó parókus lelkészeket. Való-
di kockázatot vállalt, amikor a gyülekezeten kívül 
elvégzendő missziói látogatások célcsoportjai között a 
kitelepítetteket is nevesítette. 

„Többet kell tudni gyülekezetünk tagjairól, életük 
eseményeiről, s ezeket rövid s pontos leírásban kell 
feljegyezni. Ide sorozhatók még a zsidómisszió, az 
iszákos-misszió és a kitelepítettek gondja.” – írta az 
esperes. Ezt a körlevelet megőrizte a kortársak emlé-
kezete (vö. Draskóczy István könyvét Szabó Imréről), 
de a történeti kutatás számára eddig ismeretlen volt 
annak pontos tartalma. Egyik példányát 2020 szept-
embere óta ismerjük. A körlevelet Szabó esperes a 
„Belső-Budapesti Egyházmegye valamennyi egyház-
községe Elnökségéhez és az egyházmegyei lelkészek-
hez és magasabb képesítésű női munkásokhoz” cí-
mezte. 

Bár kétségeim voltak, hogy egy ilyen, a korszakban 
„kényes” témát is tárgyaló dokumentum fennmarad-
hatott-e a Rákosi-, majd a Kádár-rendszer évtizedei 
alatt, mégis tettem egy próbát. A pasaréti lelkészi 
hivatal archív iratai között – nem kis meglepetésemre 
– megtaláltam az Irányelvek című körlevél egyik pél-
dányát. Ennek megőrzéséhez, Joó Sándor lelkipásztor 
részéről nem kis bátorságra volt szükség, különösen 
az ötvenes években, de a későbbi évtizedek során sem 
volt tanácsos egy ilyen irat birtokában lenni. 

Szabó Imre esperes a budapesti kitelepítések végre-
hajtását követően nem várt hónapokig, hanem a 
tettek mezejére lépett. Már hónapokkal korábban, az 
1951. november 6-án kelt körlevél megszületése előtt, 
gondjába vehette az egyházmegyéjéből kitelepített 
református egyháztagokat. Ez egyfajta szervezői 
munkát jelenthetett. 
Az esperes vélhetően 
ebbe bevonta a gyüle-
kezetvezető lelkésze-
ket, hogy ők saját kö-
zösségeikben lépésről-
lépésre megszervezzék 
a kitelepítettek támo-
gatását. A fentiek bizo-
nyításához szükséges 

Szabó Imre Esperes körlevele 1951-ből . A legalsó sor említi a kitelepítetteket  

Szabó Imre (balra), Joó Sándor beiktatásán 
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Családi hírek 

Február 1-től lapzártáig a kö-
vetkezőkről számolhatunk be: 

Keresztelő nem volt. 

 
Esküvő nem volt 

Eltemettük 

Velich Sándorné 

Pahocsa Sándor 

Pusztai Elek 

Hamvas Józsefné   

testvéreinket. 

Imádkozzunk  a gyászolókért! 

Még 12 évvel ezelőtt indult az a presbiteri 
imaközösség, amelyik havonta, a hónap első 
keddjén együtt ad hálát, és viszi Isten elé a 
gyülekezet örömeit, gondjait, valamint tá-
gabb kitekintéssel egész egyházunk, sőt ha-
zánk dolgait is mennyei Atyánk elé tárjuk. 
Annak idején a lelkészválasztás jelentette azt 
az okot, ami létrehívta az imaközösséget, 
hogy megismerjük ebben a fontos kérdésben 
Urunk akaratát, s abban megnyugodva tud-
junk egy akaratra jutni.  

Megtapasztalva az együttimádkozás áldá-
sait, úgy láttuk helyesnek, hogy a lelkészvá-
lasztás megtörténte után se szűnjön meg ez 
az imaközösség. Tavaly, egy időre, a járvány 

miatti gyülekezési korlátozások megakasz-
tották ezt a folyamatot, míg aztán felismer-
tük, hogy ha fizikailag nem is lehetünk egy 
helyiségben, a világháló összeköt, és lélek-
ben egyek lehetünk online is.  

Ha belegondolunk, az imaközösség alatt 
úgyis mindenki lehajtott fejjel (esetleg csu-
kott szemmel) vesz részt a közösségben, s 
csak egymás hangját halljuk… ehhez képest 
nem jelent változást, ha testvérünk hangja a 
számítógép (vagy okostelefon) hangszóróján 
át jut el fülünkig.  

Úgy tudjuk, hogy több másik imaközösség 
is él evvel a – hitünk szerint – Istentől kapott 
lehetőséggel.  

Viczián Miklós 
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A járvány múlt év már-
ciusi - magyarországi - 
megjelenése óta tudósí-
tottunk már a megvál-
tozott körülmények 
adta lehetőségünkről, a 
nem „élő” kóruspróbák 
tekintetében. Feltehetné 
bárki a kérdést: ugyan 

miről is tud beszámolni ebben a helyzetben 
a gyülekezetnek ez a népes csoportja – a 
Palló Imre Énekkar –, amely Isten kegyelmé-
ből, ha nem is ilyen néven, de lassan 50 éve 
működik, és amely „Istentől szép hangot ka-
pott, énekelni szerető gyülekezeti tagok közössé-
ge, akik Isten iránti hálájukat szívesen megvall-
ják és hirdetik énekszóval is Isten dicsőségére és 
mások javára, épülésére.”  

Lassan egy éve élünk olyan gyülekezeti és 
egyéb személyes alkalmak nélkül, amelye-
ken végezhetnénk örömteli szolgálatunkat, 
és amelyekről most írhatnék. 

Olyanokkal nem untatom az Áldás, bé-
kesség! hírlevél olvasóját, hogy hogyan 
zajlik egy kóruspróba, meg mivel töltjük a 
próbát csütörtökönként. 

Szeretnék most inkább arról az összetartó 
erőről, arról a lelkiségről beszámolni, ami 
ilyen körülmények között is egyben tart 
bennünket, és ami miatt most is úgy várjuk a 
csütörtöki próbát, mint amikor személyesen 
találkozhattunk. 

De legfőképpen dicsőség Jézus Krisztus-
nak, aki erőt ad a mindennapokban, és aki 
„tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”. A hóna-
pok előrehaladtával egyre nyilvánvalóbbá 
vált, hogy minket elsősorban nem az éneklés 
tart össze, hanem közös Urunk, a Fő, Krisz-
tus. 

Hála az Úrnak sokan vagyunk! Sokfélék, 
sokszínűek. De elmondhatjuk, hogy Jézus 
Krisztusban egyek lehetünk, és egyek is va-
gyunk! Ő áll a közösségünk élén, Ő a mi 
Pásztorunk és Vezérünk! Közösségünk van 
Krisztussal és egymással, és Jézus Krisztus 

evangéliuma szerint akarunk élni, mert csak 
annak a közösségnek van missziói kisugár-
zása, ahol Krisztust hirdetik, ahol Róla be-
szélnek, ahol szerinte való módon élnek, és a 
Vele való kapcsolat meglátszik az útaikon és 
a cselekedeteiken. 

A kórus tagjaiban megvan az igény, és 
adott a lehetőség, hogy 2021-ben is folytas-
suk zoom-os próbáinkat. Így is láthatjuk 
egymást, tudunk a másik öröméről, nehézsé-
géről, szükségéről. Tudunk lelkileg is közö-
sen épülni, egymásért imádkozni, és amiben 
kell, és lehetőségünk van, segíteni. 

Természetesen az éneklés sem marad el. A 
régebbi kórusművek gyakorlásán túl újak 
tanulásával is készülünk azokra a szolgála-
tokra, amelyeket – ha Isten éltet minket és 
engedi – Ő készít majd számunkra. 

„A harsonásoknak meg az énekeseknek egyaránt 
az volt a tisztük, hogy összehangolva zengjék az 
ÚR dicséretét és magasztalását.” (2Krón 5,13.) 

Borzsák Jenő 

Egy évvel ezelőtt, 2020. 
március 31-én vitte el 
Urunk a mennyei hazába 
Draskóczy Lászlót. Har-
mincöt éven át végezte 
gyülekezetünkben a kántori szolgálatot, 
hosszú évekig vezette a kórust, majd  kedves 
„kísérőjeként" és "háziszerzőjeként"  segí-
tette tovább a zenei szolgálatot; egy cikluson 
át pedig részt vett a presbiteri feladatok vál-
lalásban is.  

Tavaly nem lehetett megtartani búcsúzta-
tóját a járvány miatt, noha a kórussal együtt 
sokan készültünk erre. Akkor még nem sej-
tettük, hogy most, egy év után sem kerülhet 
erre sor, s még mindig nem tudjuk, mikor 
lesz majd rá lehetőség.  

De addig is Isten iránti hálával emlékezhe-
tünk szolgáló életére, hűségére, derűjére, s 
az énekekre, amelyekre tanította a gyüleke-
zetet. 
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ONLINE ÖSSZIFI  
Hosszú idő után február 7-én ismét online 

összifi alkalomra gyűlhettünk össze a képer-
nyők elé. A szolgálatra Pataki Andrást, a 
Fasori Református Gyülekezet lelkipásztorát 
kértük fel, aki Isten vezetéséről, azon belül is 
leginkább az igei vezetésről beszélt nekünk.  

Az alkalmat megelőző hetekben lehetősé-
get biztosítottunk az ifik tagjainak, hogy a 
témához kapcsolódó kérdéseiket anonim 
módon megosszák egy online felületen. 
Andris az ifi elején először ezeket a kérdése-
ket válaszolta meg, majd a következő témá-
kat fejtette ki részletesebben: mit tudunk 
Isten vezetéséről? Mi a Szentírás szerepe az 
életünkben? Hogyan érthetjük helyesen a 
Bibliát? Hol van a Szentírás helye Isten veze-
tésében? Félrevezethet-e a Biblia?  

Az első kérdéssel kapcsolatban elhangzott, 
hogy Isten „rendes” és rendkívüli eszközö-

ket is felhasználhat, hogy vezesse az Övéit. 
Előbbihez tartozik pl. a testvéri és imaközös-
ség, vagy az igehirdetés, míg rendkívüli 
eszköze volt az Úrnak, hogy népét felhő- és 
tűzoszloppal vezette, vagy angyalokon ke-
resztül üzent. Isten azonban ma is szólhat 
hozzánk rendkívüli módon: ha egy adott 
kérdésünkre konkrét igeverssel válaszol, és 
nem a Szentírás egészének fényében értjük 
meg a válaszát, ez ma is különösen csodála-
tos vezetése az Úrnak.  

Ezek után a Szentírás szerepéről volt szó. 
Elhangzott, hogy a Biblia nem horoszkóp, 
napi parancsok gyűjteménye, vagy különle-
ges tudakozó. A Biblia Isten kijelentése ön-
magáról, örök terveiről, hatalmas tetteiről, 
ítéletéről, és célja, hogy az igaz hitre és az 
Istennek kedves kegyes életre juttassa el az 
embereket. Ezért is fontos, hogy ne a saját 
gondolatunkat, hanem Istenét keressük ben-
ne. 

Arra a kérdésre, hogy hol van a Szentírás 
helye Isten vezetésében, a következő válasz-
szal szolgált Andris: a Biblia felette áll Isten 
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minden más eszközé-
nek, amelyet vezetés-
ében felhasznál - ez-
zel szabja meg a kere-
teket, amelyek között 
vezet minket meny-
nyei Atyánk. Isten az 
Ő Igéjével el akar 
vezetni az Ő irgal-
masságának megis-
merésére, szeretné, ha 
hálából Neki ajándé-
koznánk teljes életün-
ket, valamint megér-
tenénk, és szívünkbe fogadnánk az Ő gon-
dolatait.  

Vajon félrevezethet-e bennünket a Szent-
írás? -- ez volt a következő elhangzó kérdés 
és téma. Isten gondolata szerint nem. Dávid 
azt írja a Zsoltárok 19,8-11-ben: „Az Úr törvé-
nye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava 
határozott, bölccsé teszi az együgyűt. Az Úr 
rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. 
Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a 
szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. 
Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, 
kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, 
édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is.” A 
Sátánnak azonban az a célja, hogy még a 
Biblia Igéit is kiforgassa, még magát Jézus 
Krisztust is támadta ezzel.  

Az alkalomra 97 eszközön keresztül, vagy-
is minimum ennyien csatlakoztak be, így a 
kisebb létszámú online ifikkel ellentétben itt 
nem volt lehetőség a személyes kérdések, 
gondolatok részletesebb megosztására, alka-
lomtartónk azonban - kihasználva a Zoom 
alkalmazás lehetőségeit - többször is szava-
zást indított egy-egy kérdéssel kapcsolatban, 
így ha nem is a megszokott módon, de kifejt-
hettük véleményünket.  

Az összifi végén lehetőséget biztosítottunk 
arra, hogy az ifik - amennyiben ezt még igé-
nyelték - kisebb körben, a saját közösségük-
ben csendesedjenek el, és beszéljék át az 

elhangzottakat, de közös játékot is szervez-
tünk, így akinek inkább ehhez volt kedve, 
emellett dönthetett.   

Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy olyan 
embereket is láthattunk a résztvevők között, 
akiket Pasaréten, egy személyes ifi keretén 
belül már sajnos régóta nem, és hogy több - 
régebb óta fiatal - testvérünk is becsatlako-
zott.    

Jóel ifi 

PIKK Online Activity 
   Február 20-ára, szombatra online Acti-

vity-t szerveztünk az ifisek számára. A játé-
kot úgy próbáltuk az online térben kialakíta-
ni és megtervezni, hogy az eredeti társasjá-
ték kedvelőinek és a további érdeklődőknek 
is élvezetes legyen, az online tér által adódó 
megszorítások ellenére is.  

   A játék során mindhárom fő feladat 
megvalósult, amit a társasjátékból is ismer-
hetünk: a rajzolás, a körülírás és a mutoga-
tás. A résztvevőket négy csapatra osztottuk 
fel. Egyenként szavakat kaptak a játékosok, 
amelyeket aztán az épp soron következő 
„előadásmóddal” kellett a csapattársaiknak 
közvetíteniük. Maga a játék forgószerűen 
történt, amely lehetővé tette azt, hogy mind-
egyik csapat, és így mindegyik résztvevő 
játszhasson és „találkozhasson” egymással. 
Az első forduló után az első és a második 
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Ez alkalommal – kivétele-
sen – nem gyülekezetünk 
valamelyik tagjának bi-
zonyságtételét olvashatjuk, 
hanem John Pipernek a 
KORONAVÍRUS ÉS 
KRISZTUS* című kis 
könyvéből kiragadott bi-
zonyságtételét. Bevezető-
ben arról osztja meg gon-

dolatait, hogy életünkben mindannyian szembe-
sülünk betegségekkel, de most egyszerre, az egész 
világra rászakadt ennek terhe. Arra keres választ, 
hogy mi ebből a kiút. Példaként másfél évtizeddel 
korábbi emlékét idézi fel, amikor szembesítették 
avval, hogy rákja van. 

Indíttatást kaptam ennek a könyvnek a 
megírására, mert egy világjárvány idején az 
esélyek latolgatásába nem vethetjük a bizal-
munkat. Vajon nagyobb az esélye a 3%-nak a 
10%-kal szemben, a fiataloknak az idősekkel 
szemben, az egészségeseknek a krónikus 
betegséggel küzdőkkel szemben, a vidékiek-
nek a nagyvárosiakkal szemben, az önkéntes 
izolációban élőknek azokkal szemben, akik 
vendégeket fogadnak otthonaikban? Az esé-

lyek latolgatása azonban csekély reménnyel 
szolgál. Ez nem az a biztos hely, amelyre 
ráállhatnánk. De van jobb módszer is. Van 
egy jobb hely, amelyre ráállhatunk: válasz-
szuk inkább a biztonság Szikláját a bizonyta-
lanság homokja helyett! 

… 

Emlékszem 2005. december 21-ére, amikor 
kiderült, hogy prosztatarákom van. A követ-
kező néhány hétben csak arról beszél-
gettünk, hogy milyen esélyeim vannak a 
túlélésre. Esélyekről, amelyek talán betelje-
sednek. Vajon mi nyújtaná a legbiztosabb 
esélyt számomra: a gyógyszerek, a homeo-
pátiás kezelés vagy egy radikális műtét? A 
feleségem, Noel és én komolyan számba 
vettük ezeket az esélyeket, de estére csak 
mosolyogtunk egymásra. Hiszen a mi re-
ménységünk nem az esélyek latolgatásában 
volt, hanem Istenben. Ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy Isten biztosan meggyógyítja 
azokat, akiknek az orvosok csak valamennyi 
esélyt adnak. A Szikla, amelyről szó van, 
ennél is többet kínál. Igen, többet, mint a 
gyógyulás. 

 

helyet elérő csapatok játszottak egymással. 
A hivatalos mérkőzés után még örömmel 

maradtak a játékosok közül, és ekkor már 
szabadjáték következett.  

   Istennek hála, ismét együtt lehettünk 
ifisek, és jól érezhettük magunkat.  

Luca 
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Az a bizalom, hogy közvetlenül Isten szól 
hozzám, abban a hitben gyökerezik, hogy a 
Biblia az Isten szava. Ő szólt egyszer min-
denkihez, és még mindig beszél az Ő Igéjén 
keresztül. A Biblia az Isten hangja hozzánk. 
Gyere a kősziklához! És ezt mondta nekem 
az urológus rendelőjében, amikor vártam a 
biopsziára, amely megerősítette, hogy rákos 
vagyok: „John Piper, ez nem Isten haragja! 
Akár élsz, akár meghalsz, velem együtt le-
szel.” Természetesen szabadon idéztem a 
Bibliából. Így szól pontosan az idézett rész: 
„Mert az Isten nem haragra rendelt minket, ha-
nem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk 
Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy 
akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt 
éljünk.” (1Thesz 5,9-10) Ébren vagy elaludva 
– azaz élve vagy halva – én 
élni fogok az Istennél. Ho-
gyan lehetséges ez? Hiszen 
bűnös ember vagyok. Életem 
egyetlen napját sem – egyet 
sem – éltem anélkül, hogy ne 
lettem volna híjával az Isten 
által megkívánt szentségnek 
és szeretetnek. Akkor mégis 
hogyan mondhatja Isten: „Te, 
John Piper, velem leszel – 

élve vagy halva”? Isten nem várta meg a 
kérdést, már válaszolt is rá: Jézus miatt tör-
ténhet ez. Egyedül Jézus miatt. Az Ő halála 
révén nem lesz többé Isten haragja rajtam. 
Nem azért, mert én tökéletes lennék. A bű-
neimet, bűnös állapotomat és a büntetésemet 
az én Üdvözítőm, Jézus Krisztus hordozta 
el. Ő „meghalt értünk” – ezt mondja nekünk 
az Ő Igéje. Ezért vagyok szabad a bűntől. 
Szabad vagyok a büntetéstől. Elrejtve Isten 
kegyelmének jóindulatában. „Akár élsz, akár 
meghalsz,” mondja Isten, „te velem leszel.” 
Ez nagyon eltér attól, hogy az esélyeinket 
latolgatjuk a rákkal vagy a koronavírussal 
szemben. Ez egy erős Szikla a lábunk alatt. 
És ezért írom ezt a könyvet is. 

 

 

*A könyv az Evangéliumi kiadó és 
a Koinonia kiadó közös gondozásá-
ban jelent meg, de szabadon letölt-
hető a világhálóról:  

http://
www.evangeliumikiado.hu/
john_piper/
Koronavirus_es_Krisztus.pdf 
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Az Ábrahám-kört vezetitek. 
Ott hogy kell vezetni a többi-
eket? 

Zsófi: Az online alkalmak 
előtt Isten ajándéka volt, 
hogy mikor ki lesz az alka-
lomtartó keddenként. Mióta 
online vagyunk együtt, 
„csak” az Ige van és a beszél-
getés, és megtapasztaljuk, 
hogy ez is hétről hétre mek-
kora ajándék, az Úr Jézus 
jelen van, ezt tapasztaljuk. 
Mivel felnőtt kör, ez köny-
nyebbség. 35-től 65-ig min-
denféle tagja van a csoport-
nak, de a lényeg, hogy Isten 
vonz mindenkit oda. 

Péter: Amit mi teszünk 
hozzá, nagyon minimális. 
Isten tartja egyben a kört. Ő 
ad üzenetet, és megadja, 
hogy érdemes bejelentkezni, 
együtt lenni. Kb. másfél-két 
éve Bagi Kriszta és Haraszti 
Hajni is kiveszi a részét a 
szervezésből. Ez nagy meg-
könnyebbülés volt nekünk. 
Nagy ajándék volt, hogy 
tavaly Galyatetőn a csendes-
napjainkat meg tudtuk tarta-
ni. Ilyenkor kell, aki tényleg 
vezetőként irányít: meg-

mondja, mi a következő na-
pirendi pont, adott esetben 
(jól vagy rosszul) mindenkit 
érintő döntéseket hoz, ha 
szükséges.  Ez a csendesna-
pokon nagy koncentrációt 
igényel, de sokszor segít, 
hogy egyértelműen Istentől 
kapott feladatként tekinthe-
tek rá. Ábrahám-körös csen-
desnapokon ezért Zsófira és 
a gyerekekre részemről min-
dig kevesebb figyelem jut. 
Az segít újra és újra előre, ha 
kérdem, hogy Úr Jézus, én 
így vagy úgy gondolom, de 
előtted vagyok minden gon-
dolatommal, ötletemmel, 
elképzelésemmel, ha szüksé-
ges, te állíts meg, és kész 
vagyok megállni. 

Van-e abban tapasztalatotok, 

hogyan lehet nem hívő bará-
tot, kollégát megszólítani, 
Istenhez hívogatni?  

Zsófi: A betegekre, a kollé-
gákra úgy gondolok, hogy 
nem véletlen a találkozá-
sunk. A gyógytornán adódik, 
hogy a többedik alkalommal 
elmondanak a betegek dol-
gokat. Volt, hogy könyvet 
vittem utána, vagy Igét 
mondtam. A konkrét hívoga-
tás inkább barátságban tör-
tént. Egy anyukával jóban 
lettünk, az oviban sokat be-
szélgettünk, és azt vettem 
észre, issza a szavakat, vevő 
rá. Az Ige jut eszembe: Isten 
vonzza az övéit - ezt láttam, 
hogy issza, mikor beszélek 
Istenről vagy a hitemről, és 
örült a könyvnek, amit 

 

Hétköznapjaink 
Pályi Péterrel 

és Zsófiával 
előző lapszámunkban kezdtük a 
beszélgetést. Akkor inkább ma-
gánéletükről vallottak. A beszél-
getés folytatásában közösségi 
szolgálatukról lesz szó.  
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vettem, nézi a gyerekisten-
tiszteletet is, és annyira örül, 
mert üzenetet hordoz neki. 
Van, akinek szintén elkül-
döm a gyerekistentiszteletet, 
de nem reagál rá. 

Péter:  A volt főnökömmel 
egyszer volt egy kisebb be-
szélgetésem, illetve a régi 
munkahelytől való búcsúzás-
kor el mertem mondani a 
kollégáknak, hogy ismerem 
az Úr Jézust, és az Ő gyerme-
keként élek. Ha láttak ebből 
valamit, hála érte, ha nem, az 
az én saram. Nem tudom, 
mennyire megy át egy mun-
kahelyen, ha nem ordibálok 
emberekkel, mert inkább 
konfliktuskerülő vagyok, ez 
nem feltétlen jó. 

Zsófi: De mikor igazat kell 

mondani egy ügyben a mun-
kahelyen, bátor vagy. 

Megfogalmaztatok-e erre az 
esztendőre új vagy régi ter-
vet, célt?  

Zsófi: Nekem folyamatos, 
hogy többet szeretnék imád-
kozni, több időt szeretnék 
csendességre szánni. 

Péter: Számomra az új évi 
istentiszteletből 
(„Vigasztalást vegyetek és 
adjatok!... baj van, de nincs 
olyan nagy baj, ha az őrállók 
a helyükön vannak!”) ez lett 
fontos: amikor észreveszem, 
hogy valakinek szüksége van 
arra a vigasztalásra, amit én 
már megkaptam az Úr Jézus-
tól, vagy konkrétan rákérdez 
erre, akkor legyek kész kiáll-
ni, elmondani, vállalni. Telje-

síteni az őrhelyemen azt, 
amit Isten rám bízott, az én 
életemben elvégzett: őrhe-
lyemre állni, Isten gyermeke-
ként megnyilatkozni egy-egy 
témában. Akár munkahe-
lyen, akár barátok közt, akár 
tágabb családban. Ezt az 
interjús felkérést is azért 
vállaltuk, mert hajlandóak 
akarunk lenni megszólalni. 
Nem azért, mert új vagy 
rendkívüli dolgokat tudunk, 
hanem mert valakinek talán 
éppen az segíthet továbblép-
ni, bízni, amit Isten a mi éle-
tünkben munkált; ahogy 
nekünk megmutatta, hogy 
érdemes bízni; ahogy ne-
künk bebizonyította, hogy Ő 
hűséges! SDG! 

Beszélgetőtárs:  
Budai Gabriella 

Nógrád 
A nógrádi szolgá-

lat  a lkalmaibó l : 
egyik utóbbi vasár-

napon Mózes 3. 
könyve 26. fejezeté-
ből szólt az ige a 14. 
verstől: „Ha pedig nem 
hallgattok rám…” – 

megállapítottuk, hogy még mindig csak 

enyhe következményeit viseljük az enge-
detlenségnek (betegség, gazdasági követ-
kezmények, elvándorlás, népességfogyás, 

stb.). De Isten nem a halálunkat akarja. 

Másik szolgálati hír: Pasarét anyagi 
segítségével le lettek cserélve a régi, gaz-
daságtalan fénycsövek új, takarékos és 

fényesebb LED-es fénycsőre. Köszönjük 
a támogatást. A szolgáló testvérek mun-

kája is elismerést érdemel. Villanyszere-
lő, kőműves és mindenes testvéreink 

segítségét is köszönjük, akik eddig is 
sokat tettek, a vizes helyiségek, világí-
tás, az imaház berendezésének felújítása 

érdekében. Mások alkalmi segítségét is 
köszönjük, pl. a tetőjavítást anyagilag 
felvállaló testvérét, munkásokét, adomá-

nyozókét. Tervezünk további munkákat, 
műhely berendezését a most raktárként 
működő helyiségben… s ha Isten segít, 

templom építését, amihez testvéreink 
mutatóba elhozták egy kis templom terv-
rajzát is. 

Ruha és egyéb adományt kaptunk 

Mosonmagyaróvárról, amit bibliaóra 
után osztottunk ki; igyekszünk alkalmi-
lag segíteni a testvéreknek, együttmű-

ködve a kisebbségi önkormányzattal is.  
Az ő vezetőjükkel, az ő keretükből élel-

MISSZIÓS HÍREK 
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miszert osztottunk a rászoruló családok-
nak, összesen húsz csomagot – ehhez jól 
jött az ajándékba kapott autó. Tervezünk 

továbbra is segíteni, szem előtt tartva, 
hogy az ige legyen az első (nem szeretet-
szolgálat vagyunk). „Nincsen Isten nél-

kül segítség…” 

Köszönjük Pósfai Máté testvérünk 
kitartó munkáját a gyerekek között, vele 
legutóbb a faluvégi lámákhoz kirándul-

tunk, a gyerekek utána bejöttek az is-
tentiszteletre. Ennek előtte a János 17,3
-mal buzdította őket, hogy a hit mellé 

ragasszanak tudományt is (tanuljanak). 
Köszönjük Máténak, és a vele együtt 
hozzánk járó testvérnek a munkáját, és 

nagyon várjuk a további szolgálókat!  

N. R. 

Greizer család 
üzeni 
A február eleji Áldás, békes-
ségben még Port Vilából 

írtunk, azóta már azonban 
ismét visszatértünk Tanná-
ra, és visszazökkentünk az 

itteni életünkbe. Először 
azonban a múltkori híreink-
ben említett kollégánkról, 

Kalitéről hadd szóljunk, 
akit sikerült - egyedül Is-
tennek köszönhetően - ki-

juttatni az országból a 
s z o m s z é d o s  Ú j -
Kaledóniába, gyógykezelés-

re. Hogy mennyire Isten 
kegyelme, azt az a csoda is 
jól szemlélteti, hogy amikor 

odaértünk a reptérre, nem 
akarták felengedni a járat-
ra, mert nem volt utasbizto-

sítása (erről korábban senki 
sem szólt a kb. 6 hivatalból, 
ahol jártunk). Ha nem lett 

volna ott az új-kaledóniai 
konzul a reptéren, akivel 
korábban már találkoztunk, 

nem tudtunk volna villám-
gyorsan beautózni a város-

ba, hogy a biztosítónál még utolsó pilla-

natban kössünk Kalitének egy biztosí-
tást. De Isten jónak látta így. Mert Ő 
tudta, hogy Új-Kaledónián a kéthetes 

karantén és a vizsgálatok után nagyon 
nehéz hírek érkeznek majd: Kalite sajnos 
áttétes rákos. Ez a kb. negyvenéves há-

romgyerekes édesapa jelenleg arra vár, 
hogy visszajöhessen Vanuatura, és a 
családjával eldöntsék a következő lépé-

seket. A kórház onkológusa kemoterápi-
át javasolt, most ezen gondolkoznak. 

A vilai beszélgetések során az itteni 
feletteseink rákérdeztek nálunk, hogy 

mikor voltunk legutóbb szabadságon. Mi 
pedig elcsodálkoztunk, hiszen ők is tud-
ják, hogy 2018-ban voltunk otthon. Mint 

kiderült, ők arra gondoltak, hogy a 
"kötelező" éves szabadságunkat -
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pihenésünket mikor 
tervezzük kivenni. Ab-

ban állapodtunk meg, 
hogy amikor visszajö-
vünk Tannára, akkor 

majd pihenünk egy he-
tet. Végül 4 napig bír-
tuk, de utána ismét 

nekifogtunk a feladata-
inknak. Hálásak va-
gyunk Istennek, hogy 

folytathatjuk a tavaly 
elkezdett dél-tannai 
1Mózes hangfelvétele-

ket, írás-olvasás tanfo-
lyamokat, számítógépes 
munkákat, no meg két-

szer helyettesítettünk 
egy presbitert az igehir-
detésben is. 

Az egyik írás -

olvasás tanfolyamon 
hallottuk már másod-
szor is azt a történetet, 

ami jól jellemzi az itteni 
ok ta tás  he lyze té t . 
"Legendák keringenek" arról, ahogyan az 

első, tizenkilencedik századi misszioná-
riusok tanították a gyerekeket, és kb. a 
második világháborúig a vanuatuiak 

anyanyelvén folyt az oktatás. Aztán a 
brit-francia gyarmati irányítás erősödé-
sével angol vagy francia nyelvre kellett 

áttérniük az iskoláknak. Az ország 1980-
as függetlenedésekor megmaradt a két-
nyelvű iskolarendszer, de a harmadik 

hivatalos nyelv, a biszlama folyamatosan 
egyre nagyobb teret nyer az oktatásban - 
a statisztika és az emberek véleménye 

szerint sem sok eredménnyel. Az analfa-
betizmus és a funkcionális analfabetiz-
mus 50% fölötti (ez utóbbi nyilván még 

magasabb). Az egyik tanárnő véleménye 
szerint a negyedik osztályosok 90%-a 
nem tud olvasni (!). A függetlenedés előtt 

annyira erőltették az angol és a francia 
nyelv használatát, hogy a gyerekeknek 
az iskolában tilos volt megszólalniuk a 

saját anyanyelvükön. Ha mégis megszó-
laltak, akkor a tanárok azonnal megbün-
tették őket - eközben persze otthon, a 

kis falvakban mindenki a saját anya-
nyelvét használta. Azt hihetnénk, hogy 
akkor cserébe bizonyára jól megtanultak 

angolul vagy franciául - sajnos éppen az 
ellenkezője történt, és romlottak az ered-
mények. 

Két imakérést is küldünk: az egyik 

az, hogy a vanuatui oktatás jelenlegi 
helyzetéből legyen kiút. A másik pedig 
az, hogy a beteg Kalite vissza tudjon jön-

ni Új-Kaledóniából Vanuatura, amit a 
Covid miatti utazási feltételek szigorodá-
sa is nehezít. 

Végezetül hadd idézzünk a február-

ban elmondott egyik igehirdetés alapigé-
jéből, amikor a János 9 vakon született 
embere azt mondta, hogy „Hiszek, 

Uram.” És leborulva imádta Jézust. 
Imádjuk, tiszteljük Istenként mi is a 
gyógyító, mindanható Úr Jézust. 

A képen a cicánk elmélyülten öleli át 

a hangzó Bibliákat (Megavoice-okat). 

Öleléssel: a Greizer család 
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Dr. Nagy Mihály 

A Hit és Tudo-
mány határán  

Dr. Nagy Mihály Tanár 
úr újabb könyve egy 
olyan sorozatnak a kötet-
be foglalása, amely évek 
során megjelent a Presbi-
ter című folyóiratban. 
Visszatérő gondolat a könyvben, hogy a 
hitet és a tudományt az ateizmus még napja-
inkban is megpróbálja szembeállítani. A 
keresztyén ember azonban – különösen, ha 
természettudományokkal behatóbban foglal-
kozik – saját tapasztalatából is tudhatja, 
hogy ez nincs így, sőt a hit és a tudomány a 
világ teljesebb megismeréséhez segít hozzá. 
A könyv címében levő határon tehát van 
átkelő, vagyis e határ nem elválaszt, hanem 
összeköt. Nagy örömmel ajánlom tanárok, 
diákok, lelkészek és gyülekezeti tagok fi-
gyelmébe is e jelen kötetet. (Részlet az Előszó 
és ajánlás-ból – Balla Pétertől) 

Cseri Kálmán 

Kövess engem! 
(2020. adventi számunkban már hirdettük, el is 
fogyott, ezért újra nyomtatták.) Isten szereteté-
nek a győzelméről szól ez a könyv, egy ne-
héz ember, Péter életében. Jézus nagyon sok 
türelemmel és nagyon sok szeretettel for-
málta őt át. Különös ember volt Péter, a vég-
letek embere. Az egyik pillanatban lelkese-
dett, a másikban elcsüggedt. Sok baja volt 
vele Jézusnak, de az Ő szeretete mégiscsak 
átformálta, és a végén ez a különös, szeszé-
lyes ember egyenletes hűséggel szolgálta 
Urát, sokakat Őhozzá vezetett, és életét úgy 
fejezte be, hogy odaadta azt is Mesterének: 
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 elindu-
lunk, visszafordulunk, gondolkozunk, tilta-
kozunk, okoskodunk, de végül az Ő szerete-
te győz és átformál, vagyis megment minket. 
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Gyermek istentisztelet 
Újra az emeleti teremből jelentkezünk 
vasárnap reggelenként 8:45-től. Közös 
éneklés, bibliai történet, aranymondás 
tanulás. Bíztatunk, hogy élőben vegyetek 
részt, de a korábbi alkalmak is elérhetőek 
az alábbi címen: 

youtube.com/user/pasakids 

Szeretettel várunk minden gyermeket, csalá-
dot! Gyűjtsétek a digitális aranymondást! 

Az irat- és hangmisszióból ajánljuk 

a gyülekezési korlátozások alatt is!  

IRATMISSZIÓ – KISEBBEK 
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Cikkünk az 5. oldalon olvasható. A munkálatok első 
szakaszát bemutató képek az első belső borítón (2. oldal) 
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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 az Úr Jézus értünk vállalt szen-
vedése és feltámadása a járvány-
helyzetben is változatlanul érvényes, 

 hogy megkezdődhetett a védőoltá-
sok tömeges beadása, 

 hogy rendben halad a templom 
belső felújítása, 

 hogy a világhálón szólhat Isten 
igéje,  

 hogy lehetőségünk van testvéri 
közösségre online. 

Kérjük 

 hogy az Úr Lelke által erősítse a 
betegségben, gyászban lévő test-
véreinket, 

 hogy szabjon határt a gonoszság 
és istenkáromlás áradásának, 

 hogy népünk és a nevében ke-
resztyén világ találjon vissza 
teremtő Urához és megváltó 
Krisztusához, 

 hogy adjon az Úr bátorságot és 
tőle való gondolatokat a bizony-
ságtételhez!  

 

 

2002 

Ünnepi alkalmak 
az alábbi időpontokban lesznek online 
közvetítve: 

Március 28. virágvasárnap 10 óra 

Április 1. nagycsütörtök 18 óra 

Április 2. nagypéntek 10 óra 

Április 3. nagyszombat 18 óra 

Április 4. Húsvét vasárnap 10 óra 

Április 5.Húsvét hétfő 10 óra 

Személyes istentiszteleti részvételre 
csak a belső építési munkálatok befeje-
zése után, illetve a járvány miatti kor-
látozások megszűntével lesz ismét 
lehetőségünk. Addig türelemmel él-
jünk a világháló biztosította lehetősé-
gekkel, és segítsük hozzá a még ezek-
kel a lehetőségekkel nem rendelkező 
testvéreinket is!   

A koronavírus jelen hulláma miatt hozott kor-
mányzati intézkedésekkel összhangban, Isten akara-
tában megnyugodva további visszavonásig minden 
személyes gyülekezeti alkalom szünetel. 

1. Istentiszteleti rend A csütörtök este 18 órai és a 
vasárnap délelőtt 10 órai istentiszteletet élőben köz-
vetítjük. Elérhetőség a refpasaret.hu honlapon és 
gyülekezetünk Facebook oldalán. 

2. Gyermek-istentisztelet Vasárnap reggel 9 órai kez-
dettel. Elérhetőség: youtube.com/user/pasakids vagy 
a refpasaret.hu honlapon Élő közvetítés (lásd 18. old) 

3. Óvodás foglalkozások A „Játékosan a Bibliáról” 
sorozat, csütörtök reggel látható új részekkel a követ-
kező linken: https://sites.google.com/view/bibliaovi 

4. Iratmisszió Kedd 9-11-ig, csütörtök 16-18-ig, vasár-
nap 9-10-ig. 

5. Lelkészi hivatal nyitvatartás: Kedd 9-11-ig, csütör-
tök 16-18-ig, vasárnap 9-10-ig. 

Hivatali ügyintézés elsősorban telefonon (+36 1 356-
4019), hivatali időn túl a gyulekezet@refpasaret.hu e-
mail címen vegye fel a kapcsolatot! 


