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Miért volt szükség a Szentlélek eljövetelére?   
„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a 

Szentlélek…” (ApCsel 1,8) 
Néha megpróbálom magam javítani az 

autónkat. Az egyszerűbb problémákat még 
csak-csak meg tudom oldani, de ha bonyo-
lultabb egy hiba forrása, el kell ismernem 
egy idő után, hogy nem vagyok autószerelő. 
Sem megfelelő végzettségem, sem olyan 
speciális szerszámom nincs hozzá, amivel az 
elromlott berendezést el tudnám távolítani. 
Nagyon kellemetlen, amikor úgy kezdem el 
a szerelést, hogy nincs meg hozzá a megfele-
lő szerszámom. Talán jobb nem is elkezdeni 
ilyenkor a munkát.  

Lelki értelemben 
is, csak úgy tudjuk 
az evangéliumot 
hirdetni, ha Isten 
ereje – a Szentlélek – 
munkálkodik a beszé-
dünkön keresztül. Azon-
ban nemcsak az evangélium 
hirdetésekor van szükségünk 
a Szentlélekre, hanem szüksé-
günk van rá ahhoz is, hogy szent 
életet tudjunk élni.  

A megtérés pillanatában minden 
keresztyén ember megkapja a Szentlé-
lek ajándékát, de azután is, folyamatosan 
szükségünk van arra, hogy a Lélek töltsön 
be, és ő irányítson bennünket. Az Efézusi 
levélben Isten erre a következőképpen szólít 
fel minket: „teljetek meg Lélekkel.” (Ef 5,18). 
Ezt más helyen a Lélekben való járásnak is 
nevezi: „Intelek titeket: a Lélek szerint élje-
tek, és a test kívánságait ne teljesítsé-
tek.” (Gal 5,16). Amely azután a Lélek gyü-
mölcsét is eredményezi az életünkben: „A 
Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, 
türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, ön-
megtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs tör-
vény.” (Gal 5,22–23). 

Jól látszik a fentiek alapján, hogy a Szent-
lélek erejére az életünk két területén is nagy 

szükségünk van. Egyrészt a személyes 
Krisztus-követésünk elengedhetetlen hajtó-
motorja, másrészt a tanúságtételünk során 
munkálkodik a beszédünkön keresztül.  

Egy nagyon gazdag gyűjtő rengeteg hege-
dűt halmozott fel az évek során, mert na-
gyon szerette ezeket a hangszereket függet-
lenül attól, hogy nem tudott rajtuk játszani. 
Egy nagyon híres hegedűművész kopogta-
tott az ajtaján, mert tisztában volt vele, hogy 
egy ritka hegedű csak nála található. Meg 
akarta vásárolni tőle, de a gyűjtő makacsul 
ragaszkodott a hangszerhez. A művész ezek 
után csak annyit kért, hogy ha engedi leg-
alább egy dalt eljátszhasson rajta. A gyűjtő 

ezt megengedte, így hát beengedte a há-
zába. Amikor a művész elkezdett ját-

szani, a tulajdonos teljesen elámult 
és a játék egy pontján a könnyei 

is megeredtek. Amikor a 
művész abbahagyta a 

játékot megköszönte, 
hogy beengedte, és 
a kezébe foghatta 

ezt a csodálatos 
hangszert. A műgyűj-

tő ezután a következő-
ket mondta: „Bűn lenne, ha 

ez a csodálatos hegedű a szobám 
valamelyik sarkában porosodna még 

néhány évig. Kérem fogadja el tőlem aján-
dékként.”  

Nagy kegyelem az is, amikor Isten a kezé-
be vesz bennünket, mert ha ez megtörténik 
akkor minden bizonnyal, mind az életünk-
ben, mind pedig a szolgálatunkban is mun-
kálkodik Szentlelkével. Könyörögjünk azért 
Urunkhoz, hogy mi se „porosodjuk” valahol 
a szoba sarkában, hanem Szentlelkével a 
Krisztus követő életünket tegye gyümölcsö-
zővé és a szolgálatunkat áldásossá. „Ha a 
Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek sze-
rint.” (Gal 5,25). 

Czakó Zoltán 
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„Bár mi, reformátusok, úgy nem tartunk 
böjtöt, hogy a húsvét előtti 40 napon bizo-
nyos étkezési és életvezetési korlátozásokat 
írnánk elő híveinknek, de megtette ezt a 
járvány! Most gyülekezetlátogatási böjt van, 
találkozási böjt van, kijárási böjt van… s még 
sorolhatnánk, hogy mi mindenben korlátoz 
a koronavírus-járvány…” – olvashattuk a 
tavalyi húsvéti Áldás, békesség!-ben. Aztán 
pünkösdre megnyithattuk ismét a templo-
mot. Igaz, csak úgy, hogy megritkítottuk az 
ülőhelyek számát, kézfertőtlenítőt helyez-
tünk a templomajtóba, és előírtuk a 
maszkviselést, szüneteltettük a gyermekal-
kalmakat, és az árkádok alatti széksorokkal 
tettük lehetővé a szabadtéri részvételt az 
istentiszteleteken.  

A nyár folyamán több napközis csendes-
hétre is lehetőségünk nyílt a templomtér és a 
gyülekezeti termek igénybevételével, és a 

konfirmációt is meg tudtuk tartani augusz-
tus végén. Több gyülekezeti csoport Nesz-
mélyen és más helyszíneken el is vonult 
csendeshétre.  

Reméltük, hogy őszre lecseng a járvány, 
de nem így lett. Karácsonykor már ismét 
csak online vehettünk részt az istentisztele-
ten… s ez így tartott egészen május 9-ig, 
amikor ismét megnyithattuk a templomajtót, 
és 8-kor is, 10-kor is személyesen hallgat-
hattuk Isten igéjét, de a gyermekalkalmak és 
a bibliakörök alkalmai továbbra is csak on-
line tarthatók meg.  

Arról, hogy milyen munkálatok történtek 
a templomtérben a bezártság idején, arról 
már részben beszámoltunk, de a befejezésről 
és az újranyitásról a Gyülekezeti hírek rovat-
ban számolunk be. 

Viczián Miklós 

Templomnyitás május 9. 

A budapesti kitelepítések és a pasaréti reformátusok 2. rész 

„Lelkipásztorok, presbiterek, egyháztagok mindent 
elkövettek, hogy segítséget nyújtsanak hittestvéreik-
nek, összeköttetéseik révén visszavonó határozatot 
próbáljanak kieszközölni, helyet adjanak ingóságaik-
nak, bútoraiknak, stb. […] Hosszú időn keresztül 
mentek a szeretetcsomagok vidékre, élelmiszert, ru-
hát, könyvet, pénzt küldött az egyház vezetősége és a 
hívek gyülekezete.” – tudósított a pasaréti kitelepí-
tettek támogatásáról Borbély László, Laci bácsi a gyü-
lekezet későbbi gondnoka egy mindmáig kiadatlan 
kéziratában (1964). Erről a gyülekezettörténeti mun-
kájáról olvashatunk az Áldás, békesség! 2019. szep-

Hetven éve történt… temberi számában. 

A pasaréti kitelepítetteket segítő 
akciók históriáját néhány eseten 
keresztül szeretném bemutatni. 
Azonban mindenekelőtt kiemel-
ném, hogy támogatásuknak volt 
egy fontos háttere: imádkozott 
értük a gyülekezet közössége. 

A Belügyminisztériumtól egy 
véghatározatot kaptak azok a csa-
ládok, akiket 1951. május 21. és 
július 18. között azonnali hatállyal 
kitiltottak Budapestről. A lakásu-
kat az érintetteknek 24 órán belül 
át kellett adniuk, majd elszállí-



Áldás, békesség! 5 2021. Pünkösd MÚLTUNK 

tották őket vidékre, a kijelölt kényszerlakhelyükre. A 
véghatározat ellen fellebbezésre volt lehetőség, ez 
esetben szinte azonnal kellett cselekedni. 

Mátyás Károly pasaréti főgondnok 1951. június 20-
án kapta kézhez a kitelepítéséről szóló véghatároza-
tot. Mentesítési kérelmében fellebbezéssel élt: hivat-
kozott az alkotmányra, illetve a református egyház és 
az állam közötti 1948. évi egyezményre, hogy főgond-
noki tevékenységét tovább folytathassa. Továbbá 
kitért előrehaladott életkorára (60 éves volt) és rossz 
egészségügyi állapotára (szív- és cukorbetegségben 
szenvedett), amely miatt állandó orvosi kezelésre 
szorult, ezért „testi munkára képtelen” volt. 

Joó Sándor lelkipásztor valódi 
bátorságról tett tanúságot, amikor 
főgondnokának kiállított egy 
hivatalos igazolást. Ebben kifej-
tette, hogy Mátyás Károly 
„Budapesten való tartózkodása 
feltétlenül szükséges”. Emellett 
Joó továbbította főgondnoka fel-
lebbezését Bereczky Albert refor-
mátus püspöknek azzal a kérés-
sel, hogy azt támogatólag terjesz-
sze fel az Állami Egyházügyi 
Hivatalhoz (ÁEH). A kutatások 
során arra nem derült fény, hogy 
Bereczky püspök továbbította-e a 
kérelmet az ÁEH-hoz, minden-

esetre a pasaréti főgondnok mentesítési kérelme nem 
járt sikerrel. 

Közvetlenül a kitelepítés végrehajtása előtti órák-
ban az érintettek lakásaiban történő összepakolás 
jelentette a legnagyobb segítséget. A véghatározat 
kézhezvétele után az egyes gyülekezeti tagok bizo-

nyára lelkészükhöz fordultak se-
gítségért. Joó Sándor ezután gyor-
san cselekedett: több alkalommal 
mozgósította a gyülekezet ifjúsági 
körének tagjait. Egyikük, az akkor 
huszonkét éves Csanády András 
beszélgetéseink során – a közel hét 
évtizeddel korábban történtekből – 
az egyik ilyen esetre tudott élén-
kebben visszaemlékezni. Báró Bán-
ffy Dánielhez és népes családjához 
kellett menniük segíteni. 

Az Erdélyi Párt egykori elnöke, 
egyben egykori földművelési mi-
niszter feleségével és hét gyermek-
ével élt a Lorántffy Zsuzsanna 
utcában. Kitelepítésükre 1951. má-
jus 31-én került sor. Csanády And-

Dr. Joó Sándor 1957 őszén  

Báró Bánffy Dániel  

Mátyás Károly mentesítési kérelmének melléklete  



6 Áldás, békesség! 2021. Pünkösd MÚLTUNK 

rás emlékei szerint alkonyodott, amikor oda-
érkezett. Vele együtt több pasaréti fiatal, 
köztük Gegus Ernő segédkezett az összepa-
kolásban. Bánffyékat Jászapátiba vitték, ahol 
egy húsraktárban helyezték el őket. A kitele-
pített Bánffy Dániel és a politikai nyomásra 
püspöki hivataláról lemondott Ravasz Lász-
ló leveleztek egymással. 

A kitelepítettek támogatásának fontos 
része volt a velük való rendszeres kapcso-
lattartás: levelezés vagy személyes látogatás 
formájában. Erre szintén egyen-egyenként a 
gyülekezet fiataljait kérte meg Joó Sándor. A 
kitelepítettek személyes látogatását ugyan 
nem tiltotta a pártállam, de nem is nézték jó 
szemmel. Ezért a feltűnés elkerülése végett 
kizárólag egyedül látogatták őket a pasaréti 
fiatalok. Vonattal és busszal utaztak, háti-
zsákjukban élelmiszert, ruhát, gyógyszert, 
pénzt és más szükséges dolgokat vittek ne-
kik.  

Az egykori segítők emlékezetéből idézhe-
tők fel ezek a látogatások. Az akkor huszon-
öt éves Szesztay András havi rendszeresség-
gel két helyre járt. Egyrészt a Nógrád me-
gyei Pásztó melletti Tar községben látogatta 
Újhelyi Péter nyugalmazott ezredest. Más-
részt pedig a Meskó családhoz járt a Hatvan 
és Gyöngyös közötti Hort községbe. 

Az egyik gyermek, Meskó Erzsébet – ko-
rábbi kitűnő bizonyítványa ellenére – nem 
folytathatta tanulmányait, mivel kitelepített-
ként tilos volt elhagynia a települést, hogy 
bejárjon Gyöngyösre gimnáziumba. Öccse, 
fiatalabb lévén, a helyi általános iskolában 
folytathatta tanulmányait. Mégis, amikor 
Hortról a Mátrába osztálykirándulásra men-
tek, ő kitelepítettként nem tarthatott az osz-
tálytársaival. 

Erdős Kristóf  

Ülő sor (balról jobbra): Szesztay András, Karátson Laci, Csanády András, Gegus Ernő, ifj. Kiss Lajos, Uray Géza. 

Előttük: Karátson Gábor és Pálhegyi Ferenc (1954) 

Bánffy Dániel egyik lánya, Júlia 3. osztályos tanulóként  

(1949)  
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Családi hírek 

2021. március 15. és május 
11. (lapzárta) között a követ-
kezőkről számolhatunk be: 

 

 

 

 

Megkereszteltük 

Kópis Merse 

gyermeket. 

Imádkozzunk érte! 

 
 
 

Házasságát megáldatta: 

Gál Tamás Ádám 
és Nemeskéri Éva Katalin    

Imádkozzunk értük! 
 

Eltemettük 

Kozák József 

Czanik Margit 

Göbölyös László Zoltánné 

Dr Várnagy Lászlóné 

Weisz Ferenc 

Barnucz Nándorné 

Dr Edelényi Szabó Árpád 

Mérey-Kastner Béláné 

Intze Hunor 

Csintalan Csongor 

Bán Gáspárné  

testvéreinket. 

Imádkozzunk  a gyászolókért! 

Valaki ezt a kérdést tette fel az Facebook-
on, egy másik pedig posztolta. A kérdés 
után röviden összefoglalta élete nehéz ese-
ményeit, betegségeit; hogy ő maga és anyja 
is legyőzte a rákot, ám végül édesanyja még-
is meghalt Covidban. 

 Szinte nincs ember, akinek ne lenne ez 
élete legégetőbb kérdése: Hogyan lehet fel-
készülni a „legrosszabbra"? Ám micsoda is a 
legrosszabb? 

 Szerintem az, amikor valaki készületlenül 
érkezik az örökkévalóságba, ami akkor kö-
vetkezik be, ha a földi élete (akár hány esz-
tendő is) nem volt elég arra, hogy rendezze a 
kapcsolatát Istennel. 

Az embert Isten a maga számára terem-
tette, hogy vele és egymással szeretetközös-
ségben éljen. Az ember azonban már a te-
remtés hajnalán világosan kinyilvánította, 
hogy nem akar Istennek alárendelten élni, 
hanem önálló és autonóm akar lenni. Ez az 
eredendő bűn. És az ember a mai napig ezt 

az utat járja, hátat fordítva az Istennek. En-
nek persze vannak fokozatai a teljes isten-
tagadástól a különböző vallásosságokig.  

A hit nem más, mint viszonyulás a való-
sághoz, a tényekhez, az élő Istenhez. Telje-
sen mindegy, mennyire erősen hiszel bármit 
is, ha az nem a tőled független, objektív va-
lóság, egyszer ki fog derülni, hogy tévedtél. 

A 21. sz. embere szinte már tökélyre vitte a 
maga vágyai és elképzelése szerinti hitet, és 
ebben sehol nincs benne az élő Isten. A mai 
ember már nem is lázad Isten ellen, csak 
egyszerűen nem kíváncsi rá; nem érdekli, 
hogy létezik, hogy Ő a teremtő, mindenható, 
hogy tervei vannak vele, és előtte áll meg 
minden halandó legkésőbb akkor, amikor 
átlépi az örökkévalóság küszöbét. 

Nincs, és nem volt soha olyan ember még 
ezen a földön, aki ne tudta volna, és ne tud-
ná, hogy a földi élet véges, mindannyian 
meghalunk egyszer. Különös, milyen tehet-
séggel képes ezt a tényt elfelejteni. Amikor 
aztán személyesen kénytelen a ténnyel 
szembesülni, összedől benne a magának 
felépített árnyékvilág, és felteszi a kérdést: 
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Hogyan lehet felkészülni 
a „legrosszabbra”? 

 Mi ez a legrosszabb?  

 Hogy betegségeket 
szenvedünk el, sőt 
esetleg bele is halunk?  

 Hogy a szeretteinket is 
idővel elveszítjük?  

Isten nem adta fel a 
terveit. Az Őt megtaga-
dó, Neki hátat fordító 
embernek visszautat 
készített magához. Ezért 
született a földre, járt közöttünk, halt ke-
reszthalált érettünk és helyettünk, és ezért 
támadt fel Jézus Krisztus. Azóta nyitva az út 
vissza Istenhez mindenkinek, aki meghallja 
ezt a jó hírt. 

Mivel ilyen módon a szent Isten békét 
kötött az emberrel (2Kor 5,19–20), ezért 
mondhatta el Jézus Krisztus:  

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz 
énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz én-
bennem, az nem hal meg soha” (Jn 11,25–26). 

 A felkészülés módja az, hogy elhiszed ezt, 
és felveszed a kapcsolatot az élő Istennel. Ha 
ezt megteszed minél korábban a földi életed 
során, akkor jól viszonyulsz a valósághoz. 
Ha ezt hiszed, azt is tudod, Uradnak életed 
minden gondjával, bajával jó célja van (Róm 
8,28), és távozó szeretteid, ha hasonlóképpen 
gondolkodtak, nem semmivé lesznek (ilyen 
egyáltalán senkivel sem lesz), hanem hazaér-
keznek (Jn 14,1-3). Sőt, földi életünknek 
ezekben a veszteségeiben (mert a bajok a 
hívő ember számára is nagy veszteségek) 
megtapasztaljuk Isten vigasztalását (2Kor 1,3
-4). 

Isten azonban nemcsak elkészítette a visz-
szautat, de utánunk jön, mert nem akarja, 
hogy elvesszünk (Ez 33,11). 

Meggyőződésem, Isten figyelmeztetéskép-
pen, ébresztésül engedte meg ezt a 21. szá-
zadban már különösnek számító Covid 19 

járványt. Urunk ezzel 
figyelmezteti a tőle elru-
gaszkodott világot, hogy 
most még, ma még felis-
merheti „meglátogatása 
idejét” (Lk 19,44). Ma 
még vissza lehet fordulni 
Istenhez, lehet rendezni 
dolgainkat vele. Kár, 
hogy az immár több mint 
egy esztendős nyomorú-
ság ellenére csak oly ke-
vesen kezdték Őt keres-
ni… 

Dr Erdélyi Judit 

Legutóbbi, húsvéti hírlevelünkben még 
csak reményünket fejeztük ki, hogy a felújí-
tási munkálatok április végére befejeződnek. 
A valóság felülmúlta reményeinket, és már 
április 23-24-én megkezdődhetett az építke-
zés utáni takarítás és a bútorok helyrerakása. 

 Megmozdult erre az alkalomra a gyüleke-
zet apraja, nagyja. A két nap alatt mintegy 
150-en vettek részt valamilyen helyreállító 
munkában. Mindent alaposan portalanítani 
kellett a sok porral járó kőműves munkák 
után. Hasonlóképpen a kisteremben és az 
árkádok alatt tárolt székeket és padokat is 
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tisztára kellett törölni. A hatalmas ablakfelü-
letek tisztítása is jelentős feladat volt. Még a 
falak mentén a radiátorokat, vagy a karzaton 
az orgonától a melvédig minden felületet, 
illetve a karzat alatti kazettás mennyezetet is 
át kellett törölni nedves ruhával.  Közben 
haladt az új kőpadló alapos felmosása is, 
miközben a szakemberek még a felújított Úr 
asztalát állították össze. A tartalék kőlapok-
nak is akadt helye a karzatra vezető lépcső 
alatt. Igaz, hogy ehhez Földvári Tibornak 
erősen meg kellett alázkodni, hogy be tudjon 
guggolni a szűk helyre. 

 Csak amikor már minden ragyogott, ke-
rülhettek helyre a bútorok.  

Április 25-én már a megújult templom 
szószékéről hangzott Isten igéje, de a stúdió 
műszaki berendezéseinek az összeszerelése 
és beüzemelése hetekig eltartott. 

Képes beszámoló a 2. oldalon! 

Viczián Miklós 

Már akkor örvendeztünk, amikor először 
olvastuk a refpasaret.hu honlapján az igét: 
„Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, 
akik téged keresnek! Akik szabadításodra vágyód-
nak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az 
Isten!” (Zsolt 70,5)  

Elérzékenyült a szívünk, mert már nagyon 
vágyódtunk az Isten előtti közös hódolatra, 
Isten közvetlen szavára, a gyülekezeti 
együttlétre. A COVID-19 járvány 3. hulláma 
zárlatának vége, templomunk újra nyitott 
2021. május 9-én vasárnap. 8-kor és 10 óra-
kor ismét együtt lehetett a gyülekezet, Isten 
színe előtt.  

Isten iránti mélységes hála és alázat hang-
ján kell szólnunk arról, hogy az Úr időzítése 
a felújítási munkálatokra tökéletes, hiszen a 
nagy munkára éppen akkor került sor, ami-
kor a vírusfertőzés veszélye miatt a templom 
zárva volt.  

Örvendez a szívünk a szép új, csiszolt 
kőlapokból készült padló láttán. Az Úr asz-
tala eredeti szépségét megőrizve tárult 
elénk, annak új, fekete gránit alapja is új 
fényben csillog. A padló cseréje magával 
vonta a régi hangstúdió teljes újjáépítését is. 
A felújítás során minden elektromos vezeték 
védőcsőbe kerülhetett. A nagy munka utolsó 
fázisaként a templombelső teljes festése is 
gondosan és szakszerűen készült.  

A munka végeztével a takarítást több mint 
100 önkéntes testvérünk vállalta, akik három 
napon át, a padló többszöri felmosásával, a 
szószék, a karzat, a radiátorok, padok, szé-
kek lemosásával, és az ülő alkalmatosságok 
visszahordásával tették széppé az Úr házát. 
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A székeket a kötelező távolságtartással he-
lyezték el.  

A templomnyitás napján szép, verőfényes 
napsütés fogadott bennünket. Sokan az ud-
varon foglaltak helyet, ott hallgatták az igét. 
Mi a 10 órai Istentiszteleten vettünk részt. 
Nagy örömünkre olyan sokan voltunk, hogy 
mi már csak a karzaton találtunk szabad 
helyet. Öröm volt találkozni a rég nem látott 
testvérekkel, és együtt hallgathattuk hála-
adással az igemagyarázatot, amelynek címe: 
„Isten üdvösségbe átemelő kegyelme.” (ApCsel 
10,22) 

Az Úr adott segítséget, szabadítást, és 
hisszük, hogy az Ő lelke tartja össze ma is 
gyülekezetünket. Mindezért egyedül Istené 
a dicsőség! 

Így kerülhetett sor arra, 
hogy bemehettünk a Te há-
zadba, mert nagyon szeretsz 
minket, és szent templomod-
ban leborulhatunk, mert 
tisztelünk téged. (Zsolt 5,8) 

Erdélyi Gábor  
és Sári Éva 

Hálás szívvel köszönjük a 
gyülekezetnek, hogy kitartó-
an és lankadatlanul imádko-
zott Csongorért, és továbbra 
is imádságban hordozza a 
családunkat.  

Csongi élete Isten kegyelméből okos isten-
tisztelet lehetett, leírhatatlanul hálásak va-
gyunk az Úrnak, hogy ezt az áldott istentisz-
teletet mi ilyen közelről, az első sorból kö-
vethettük végig, Csongi feleségeként, édes-
anyjaként, keresztanyjaként, testvéreként. 
Hálánkat most mély fájdalom járja át, hiszen 
emberileg most csak azt tapasztaljuk, hogy 
akit a szívünk legmélyéből szerettünk, el-
tűnt. Istenbe vetett hitünk nap mint nap em-
lékeztet arra, hogy ez a veszteség valójában 
nem vereség, hanem győzelem, Isten tervé-

nek beteljesülése!  

„Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, 
azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy 
lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, 
mert szerettél engem már a világ kezdete 
előtt.” (Jn 17,24)   

Szeretnénk a Testvérekkel megosztani egy 
rövid áhitatot, amivel Isten szíveinket vi-
gasztalta az elmúlt hetekben: 

Tartam és tartalom 

"Érett korban térsz a sírba, ahogyan a kévéket 
idejében takarítják be." (Jób 5,26) 

Vajon az érett kor azt jelenti, hogy hosszú 
élettartam? Sokan ezt gondolják. Pedig a gabona 
sem attól lesz érett, hogy még tovább hagyják 

lábon állni, hiszen akkor kipe-
regne a szem, hanem attól, hogy 
eljön az ideje. Vannak magas 
kort megért emberek, akik mégis 
lelkileg éretlenek maradtak, és 
vannak érett fiatalok is. (...) 
Ma általános lett az, hogy az 
életük tartamáért mindent meg-
tesznek az emberek. De kevesen 
és keveset foglalkoznak az életük 
tartalmával. Hogy mivel bízott 
meg bennünket Isten, mi a tőle 
kapott feladatunk, mivel akar 
még megajándékozni, hogy azt 
továbbadjuk másoknak. S hogy 
Ő mit akar elvégezni még ben-
nünk. Mert van olyan, hogy 

nekünk már nem sok tennivalónk maradt, de még 
nem vagyunk készen arra, hogy megjelenjünk 
előtte,  Ő még tisztogatni, formálni akar lelkileg. 

Ó, de nagy kegyelem, hogy Isten szabja meg 
földi életünk kezdetét és végét is! Ne csak a hosz-
sza izgasson bennünket, hanem a mélysége, tart-
alma, célja is! Aki a küldetését végzi, az boldog az 
élete során, s aki küldetését elvégezte, az megy 
haza békességgel az örök hazába. 

Részletek Cseri Kálmán A kegyelem harmatja 
könyvben megjelent áhítatából  

Csintalan család 
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Gyülekezetünk egész közössége fájó szív-
vel, de élő reménységgel búcsúzott el a 
Káleb ifi egyik vezetőjétől, Csintalan Cson-
gortól, akit hetekig tartó, súlyos betegség 
után emelt magához Megváltója. Kicsi korá-
tól kezdve itt volt a gyülekezetben, majd 
konfirmációja után a Dávid ifi tagja lett. Fia-
talon hitre jutott, és 10 évvel ezelőtt kapott 
megbízást az akkor alakuló Káleb ifi vezeté-
sére. Istentől kapott szolgálatként látta el ezt 
a feladatot, bizonyságot téve hitéről, akár az 
alkalmak tartása, akár személyes beszélgeté-
sek közben. Ifivezető társaival együtt hűsé-
gesen könyörgött a rájuk bízottakért, sok 
sorozat született meg az ő ötleteiből az évek 
során. Boldog volt, mikor Istentől megkapta 
a neki rendelt segítőtársat, Zsuzskát, akivel 
hitben és szeretetben együtt tölthettek há-

rom évet. Egy kislányt is kaptak az Úrtól. 
Heteken keresztül aggódva figyeltük egyre 
súlyosbodó betegségét, majd imaharcot 
kezdtünk, könyörögve életéért. Április 18-án 
este azonban Isten hazavitte a Jézus Krisztus 
által neki is elkészített helyre. Nehezen, fájó 
szívvel, sírva, de hittel mondtuk ki: „Igen 
Atyám...” Május 8-án búcsúztunk el tőle, 
templomunkban tartott Istentisztelet kereté-
ben, és adtunk hálát Urunknak életéért, hű-
séges szolgálatáért, kérve Urunkat, hogy 
szeretteit erősen tartsa a megpróbáltatás 
idején.  Bárcsak sok fiatal, akik nem szakí-
tottak még a világgal, és nem követik még 
határozottan az életét miértünk adó drága 
Urunkat, Jézust, figyelmezvén Csongor élete 
végére (is), követné hitét, hogy boldog lehes-
sen életében és halálában is, abban a bizo-
nyosságban, hogy ahol Jézus van, ott le-
szünk mi is. Áldott legyen az Úr, és az igaz-
nak emlékezete! 

Horváth Géza  

avagy - Hány dó van a 
beszélgetésben? 
Dolgozni csak ponto-
san, szépen… azaz, 
hogyan telnek a min-

dennapjaitok?  
Szilassy Dér Judit: Több mint egy éve be 

vagyunk zárva, mert a cégemnél képesek 
voltunk szinte azonnal home office-ra átáll-
ni, és online értekezleteken tartjuk a kapcso-
latot. Mostanra már úgy érzem, kezd kime-
rülni ez a forma, és nagyon vágyom arra, 
hogy találkozzam a kollégáimmal is. Aztán 
minden óvintézkedésünk ellenére elkapta a 
család a covidot, és a monotonitás még egy-
oldalúbbá vált. 

Porcsalmy László, Laci: Kétféle munkám 
van, a hivatali és a segítőszolgálati. A hivata-
liban, a gyárban, a repülőiparban a home 

office nem játszott szerepet, sajnos ezt a terü-
letet eléggé leszállította a vírus a földre, na-
gyon sok embert elbocsátottak, és nem látjuk 
még, hogyan lábalunk ki belőle, ez sok fe-
szültséget okoz a gyárban. A segítőszolgálat-
nál kétféle hatás volt: pl. az elsősegély-
oktatást abba kellett hagyni, de a segélyszál-
lítmányokat továbbra is tudtuk osztani. S 
amit most elkezdtük: a járványban dolgozók 
támogatása, a kiskunhalasi konténer-
kórházba viszünk (nagycsütörtök óta) heten-
te kétszer süteményt, gyümölcsöt, gyü-
mölcslét nemcsak orvosoknak, ápolóknak, 
hanem minden covid-részlegen dolgozónak. 
A kórház a börtön területén van egyébként. 
Körülötte szögesdrót, ez rögtön ad egy men-
tális alaphelyzetet, a konténer 2,10 cm, ahol 
már egy éve ideiglenesen dolgoznak, min-
dentől távol vannak. Az 1-2. hullámban idő-
sek, most a fiatalok küzdenek az életért, amit 
nehéz látniuk az egészségügyi dolgozóknak. 
Ezért is esett jól nekik az ajándék…  

Jaczkovits Viki: Izgalmas év volt. Tavaly 
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márciusban online oktatásba kerültünk, 
nagy érvágás volt, hogy elmaradt a ballagás, 
elmaradt a kórusiskolai utolsó kóruspróba, 
amit fájó szívvel vettünk tudomásul. Érettsé-
gi után nem mentem egyetemre, felkészülési 
évet tartok, mivel történelem-ének szakos 
tanár szeretnék lenni, ezt tanulom szeptem-
ber óta: Eleinte még voltak személyes órák, 
aztán a zongora, a magánének újra online 
lett. Bizony, sok minden attól függ, beleáll-e 
az ember a feladatokba, a monotonitásba, 
mert nem mindig könnyű rávenni magam 
arra, hogy tanuljak. Meg ugye minden ifi, 
baráti kapcsolat az online térbe került – ez 
sok idő a képernyő előtt.  

Klucsik Dávid: A 2020-as évben több vál-
tozás is történt az életemben: nyáron végez-
tem informatika szakon az egyetemen, 
szeptember végétől dolgozom. Először is 
hálás vagyok Istennek, hogy ebben a jár-
ványhelyzetben egyáltalán kaptam munkát. 
Az is egy nagy ajándék volt számomra, hogy 
nem online kellett elkezdenem a munkát – 
mint azóta többen is a cégnél –, hanem talál-
kozhattam a kollégákkal, kicsit megismer-
hettem őket a cég falain belül. Ez az első egy 
hónapban volt így. Aztán novembertől elein-
te két hét otthon, két hét az irodában, majd 
végleg otthon folytatódott a munka. Február 
végén volt három nap, mikor visszame-
hettünk dolgozni, aztán a járványhelyzet 
miatt újra otthon kellett maradnunk, előre-
láthatólag május 31-én megyünk vissza. Ele-
inte csak furcsa volt a home office, de a kol-
légák nagyon segítőkészek voltak. Mostanra 
viszont kezdem úgy érezni, hogy a munka-
végzés ilyen keretek között hosszú távon 
kevésbé hatékony.  
Mire dobban a szíved, mennyi zene van az 
életedben a kóruspróbákon kívül? 

Judit: A legmaradandóbb élményem a 
covid betegségem alatt, hogy rongyosra hall-
gattam a kórus cd felvételeit, többször na-
ponta, a szövegeket, a többedik versszako-
kat is tudom már. Ez teljesen átmosott estén-
ként: „Az Úr áldjon és őrizzen…” – ebben 

benne volt a kórus-összetartozás. Szinte saj-
náltam, hogy nincs több kórus cd. A kórus-
próbák más helyzet – mert én a vezérlőből, 
diszpécserként követtem a próbákat, és már 
az előkészületek is lázba hoztak, persze fa-
nyaloghatunk is, hogy nem vagyunk valósá-
gosan együtt a zoom-on, de az elvehetetlen 
gazdagság, hogy 40-50 ember egy lelki aka-
raton van a próbán. Sőt a családtagokat be-
vonzza ez az együttlét, a férjem is számon 
tartotta, a háttérből hallgatta a kóruspróbá-
kat. 

Laci: A zene: az autórádió, munkába me-
net az Info, haza a Retro rádió, hosszabb 
úton a Bartók. Ilyen szempontból minden-
evő vagyok. Sőt itthon előkerültek régi bake-
litlemezek is, az is jó… És már várom, hogy 
legalább a templomkertben összejöjjünk 
öregek, akik be vagyunk oltva, legalább ott 
énekeljünk. 

Viki: Mivel többet voltam itthon, sokszor 
olyan zenét is beraktam, amit egyébként 
nem hallgatnék, így új stílusokkal, műfajok-
kal is megismerkedtem. Azt élvezem itthon, 
akár egy főzéskor, hogy rákezd a család egy 
kórusműre vagy bármire, az együtt éneklés 
bearanyozza a napomat. Van egy kis kama-
racsapatunk – velük is online próbáluk. Va-
lahogy a zene az, ami a monoton, poshadt 
állapotból kiránt. 

Dávid: Már a vírus előtt elkezdtem járni a 
Műegyetem szimfonikus zenekarába, de a 
járvány alatt a próbák és a koncertek sajnos 
elmaradtak. Szívesen hallgatnék munka 
közben is zenét, de ez esetben sajnos a na-
gyobb figyelmet igénylő feladataim látnák a 
kárát – muzikális típus lévén vagy egyikre, 
vagy másikra figyelek.  

Játsszunk: dobostorta vagy dominó?  Ha 
visszamegyünk a kórusra, egy fantasztiku-
san nagy kóruspróba-piknikre, mit hoznátok 
erre az alkalomra? 

Judit: A virtuális Katalin-napunkat élőre 
fordítanám: igazi zsíros kenyér lenne hagy-
mával, akkor éreznénk, hogy elmúlt az az 
idő… 
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Laci: Én túrógombócot hoznék morzsásan, 
aranybarnán, vaníliás cukorral, tejföllel. 

Judit: Képzeljétek el, mivel így össze vol-
tunk zárva itthon, azt gondoltam, itt az alka-
lom arra, hogy a kisfiamat megtanítsam főz-
ni egy-két dologot. Elég intenzíven bővült is 
a repertoárja, és nagyon nagy mestere lett a 
túrógombócnak is.  

Viki: Először nekem is a zsíros kenyér 
jutott eszembe, de aztán még beugrott, hogy 
elmennék Koffán Tamáshoz (basszus kórus-
tagunkhoz), hogy avasson be a fonott kalács 
készítésének rejtelmeibe.  

Dávid: Fogas kérdés. Hogy mire lennék 
vevő? Inkább úgy fogalmaznék, mire nem? 
Nem tudnék hirtelen kiemelni egy-egy 
konkrétumot. 

Laci: De már mondtad: fogas. 
(nevetés) 

Dávid: A kismarosi hétvégéink jutnak 
eszembe, ahol mindig finomakat ettünk: 
helyben készült kenyereket, lekvárokat. Azt 
hiszem, abból szívesen nosztalgiáznék. 
Az utolsó hívószó: dopping. Hogyan dop-
pingoltok, hogy lelkesítenétek magunkat, 
másokat? 

Laci: Sokszor az is lelkesítő, ha a magunk-
ba fordulást csökkentjük. Ha a nagyszülein-
ket, dédszüleinket nézzük, mindenkinek 
kijutott háború, forradalom. Ez a járvány hol 
van még azokhoz képest? Szóval örüljünk, 
nincs olyan nagy okunk elkeseredésre. Per-

sze az egyéni tragédiák; az egész más kér-
dés. 

Judit: Szenved valaki közületek, imádkoz-
zék, ha van örülnivalója, énekeljen. Nekem 
ez bevált, ebben minden benne van… no és 
hallgassa mindenki a kórus énekeit. 

Dávid: Az első gondolatom a hálaadás. 
Ebben az időszakban nagyon sokszor csak 
kértünk, kérünk Istentől is, illetve csak sza-
bályok betartására hívták fel a figyelmünk. 
De az se szoruljon háttérbe, hogy hálát 
adunk. 

Viki: Nekem a hozzáállás szó lett fontos 
mostanában. Milyen a hozzáállásom, ha 
felkelek, s megint ugyanaz a monotonság 
mindenhol, és passzívan megyek-e neki, 
vagy várom, hogy mit készít arra a napra 
Isten, látom-e az új lehetőségeket. Éltem meg 
ilyen napokat is, olyanokat is, és tényleg 
nagyon más attól egy napom, hogy milyen a 
hozzáállásom. 

Judit: …igen, ha most ülnénk egy kalitká-
ban, börtöncellában, nem tudnánk, milyen 
évszak van, mit csinálnak a szeretteink, eh-
hez képest, a gondok-bajok idején igéket 
kapunk mail-ben, sms-ben a kórustársaink-
tól, vagy a bőség zavarában  hallgathatunk 
régebbi igehirdetéseket, és amit Laci is mon-
dott: vegyük észre a lehetőséget, hogy nem 
kell „szenvednünk”… 

Befejezésül a képernyőfelvétel készült el. 

kérdező, szerkesztő: Budai Gabriella  
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Egy hétvégén enyhén 
köhögni kezdtem. A 
covid-időszak előtt 
ilyen köhögéssel orvos-
hoz sem fordultam, de 
most nagyon féltettem 
azokat az idős vagy 
beteg testvéreinket, 
akiket a hivatásom so-
rán segítek. Felhívtam a 

háziorvosunkat, ő kiküldött egy tesztet, po-
zitív lett, így karanténban otthon maradtam. 
Egyre gyengébb lettem, felerősödött az íz- és 
szagérzésem, ezért minden ételtől undorod-
tam, enni nem tudtam, de még a frissen mo-
sott ruha illatától is rosszul lettem. Egy nap 
hirtelen fulladni kezdtem, a háziorvosom azt 
mondta, azonnal hívjak mentőt, mert órák 
alatt válságosra fordulhat az állapotom. A 
mentőközpont 4-5 óra múlva ígérte a mentő-
autót, de Isten megsegített, 20 perc múlva 
megérkeztek. Addigra nagyon fulladtam, 
járni sem tudtam, de a mentőben már kap-
tam oxigént. A János kórház covid-
osztályára kerültem, ott áldott orvosi és ápo-
lói kezek segítettek rajtam. Megállapították, 
hogy kétoldali tüdőgyulladásom van. Na-
gyon ijesztő volt szembesülni azzal, hogy 
oxigén nélkül megfulladnék! Nem kerültem 
lélegeztetőgépre, de oxigénmaszkban kellett 
lenni éjjel-nappal. A Főorvos úr sokszor állt 
az ágyunknál, mindig mondta, hogy ne ve-
gyük le az oxigént, akkor túl fogjuk élni! 10 
napig volt rajtam. A torkom olyan száraz 
volt, mintha forró sivatagi homokkal lett 
volna kibélelve. Közben infúzió, antibioti-
kum, lázas állapot, félelem, könnyebbség 
hullámzott. Többen meghaltak az osztályon, 
a mi szobánkban is, ez nagyon döbbenetes 
és fájdalmas volt, ismeretlenül is nagyon 
mélyen gyászoltunk. Amikor az állapotom 
javult, átkerültem a Kútvölgyi kórház covid-
osztályára utókezelésre, így összesen 3 hétig 
voltam kórházban. 

Emlékszem, az elején imádkozni sem tud-
tam, erőltetve jutott eszembe a gyerekko-
romban tanult reggeli-esti imádság. Nagyon 

hálás vagyok Istennek, hogy a sóhajomat is 
meghallgatta, és hálás vagyok a családom-
nak, barátaimnak, gyülekezeti testvéreim-
nek, hogy sokan imádkoztak értem minden-
nap. Sok sms-sel, e-maillel bátorítottak, amik 
tele voltak szeretettel. Egy Ige különösen 
megérintett, mert benne volt a lélegzés: „Ő 
ad mindenkinek életet, leheletet és min-
dent.” (ApCsel 17,25). Egy idős szobatársam-
nak is elmondtam ezt az Igét, neki gép segí-
tette a légzését, sokat szenvedett, kiabált, 
verte az ágy rácsát. Kérdeztem, megengedi, 
hogy imádkozzam érte? Bólintott, és kinyúj-
totta felém a kezét. Hamarosan áttették a 
szomszéd szobába, így többet nem tudtam 
vele beszélni, nem volt szabad átmenni má-
sokhoz. Attól fogva nagy csend volt az osz-
tályon, a néni nem kiabált, nem verte a rá-
csot. Nagyon aggódtam érte, mert gondol-
tam, eszméletlen, de a nővérke elmondta, 
nem értik mitől, de jobban lett a néni. Én 
értettem, Isten adott békességet a szívébe az 
Ige által. 

Mikor hazajöttem a kórházból, láttam, 
hogy 10 kg-ot lefogytam. Testileg-lelkileg 
kimerültem. Eszembe jutott, hogy ha régeb-
ben bizonyságtételt hallottam, a nagyon ne-
héz időszakban megerősödtek a testvérek, 
lélekben megújultak. Bántott, hogy én in-
kább kiüresedtem, kiszáradtam. A betegség, 
vagy a gyógyszerek hatására sokszor nem is 
értettem, mit olvasok, bennem csak néma 
hála volt.  Most kezdek éledezni, de bízom 
Jézus Krisztusban, aki annyi mindenen átve-
zetett már, velem volt a kórházban is, velem 
van most is, és Ő tart meg engem az emberi 
gyengeségem ellenére is. „Ujjongva örülök 
hűségednek, mert látod nyomorúságomat, isme-
red lelkem szorongása-
it .”  (Zsolt 31:8) 
„Hiszen megmentettél 
engem a haláltól, lába-
mat az elbukástól, hogy 
járhassak Isten színe 
előtt az élet világossá-
gában.” (Zsolt 56,14) 

Koncz Enikő  
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Beszélgetés Borók Edittel 

Mi az első emléked Pasarét-
ről? 

Cseri Kálmán bácsi igehir-
detései életemnek egészen 
kiemelkedő emlékei. Akkor 
olyan életszakaszomban 
voltam, 2007-ben, egy élet-
válság közepén, hogy önerő-
ből nem tudtam formálni az 
életemet, olyan irányba for-
dítani, ahova helyesnek gon-
doltam volna. Közben egyre 
intenzívebben kerestem, 
sokfelé jártam istentisztelet-
re, misére egy barátnőmmel, 
aztán egy idősebb kolléga-
nőmmel. Aztán te javasoltad, 
hogy kísérjelek el Pasarétre. 
S már a legelső alkalommal 
furcsa változás kezdődött 
bennem, és sok istentisztelet 
során éreztem azt, hogy ró-
lam beszél Kálmán bácsi, az 
én életemről beszél, és min-
dent nekem mond, ami riasz-
tó is volt. Rendszeresen jár-
tam templomba, sőt a lá-
nyom is csatlakozott hoz-
zám, mert látta, hogy kezdek 
jobban lenni. Aztán az első 
neszmélyi nyári héten sokat 
sírtam még, mikor nagyobb 
hittételek jöttek, pl. hogy 
Isten szuverén joga, hogy 
eldöntse, kik a kiválasz-
tottak, és ekkor vált el, mit 
hiszek, és mit tudok. Volt 
egy délután, mikor sírtam, 
hogy mi lesz, ha én nem va-
gyok kiválasztott. Ezen a 

neszmélyi hé-
ten délutánon-
ként voltak 
páros beszélge-
tések is, azok 
sokat segí-
tettek, és Isten-
nel teli szívvel 
jöttem haza. 
Akkor még az 
életválság nem 
ért véget, de 
már kiláttam a 
gödörből, ami 
csodálatos volt. 

Hogy alakult 
az, hogy a lá-
nyod nemcsak 
veled tartott 
istentiszteletre, 
de meg is tért? 

Azt láttam, 
hogy csodál 
engem, de 
nemcsak csodál, hanem na-
gyon figyeli, mi történik ve-
lem. Mikor autóval jöttünk 
hazafelé, beszélgettünk az 
istentiszteletről, és ő egyre 
többet kérdezett, aztán egyre 
többet mondott, és ki nem 
hagyott volna egy alkalmat 
sem. A kétéves konfirmációi 
előkészítő végére egészen 
bizonyos volt abban, hogy ő 
Isten gyermeke. Nagyon 
összecsúszott a megtérésünk 
egyébként, csak pár hónap 
különbség lehetett köztünk. 
Megtérésem óta ez a vezéri-

gém: „Légy hű mindhalálig, és 
neked adom az élet koroná-
ját” (Jel, 2,10) 

Te később konfirmáltál, mint 
a lányod, Panni. Neked mi-
lyen emlék a konfirmáció? 

Sok tanulás előzte meg, 
kétéves Biblia-iskola Kelen-
földön, és nekem, reál tantár-
gyakat tanító tanárnak na-
gyon fontos volt az, hogy 
minden okot, összefüggést 
megértettem. Aztán az ovi-
soknál szolgáltam több évet 
a gyülekezetben, és a nyári 

 

Hétköznapjaink 
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csendeshetek is sokat jelen-
tettek. Mikor Horváth Géza 
lett a lelkészünk, s azt kérte, 
aki vállalja a hitét, az mondja 
ki a hitvallását a közösség 
előtt, akkor én elfogadtam 
ezt, és úgy éreztem, kész 
vagyok rá. 

2018-ban hatalmasat vál-
tottál. Munkatársból intéz-
ményvezető lettél Budake-
szin a Nagy Sándor József 
Gimnáziumban. Hogy veze-
tett ebben Isten? 

Mikor az igazgatónőnk 
nyugdíjba készült, a tantes-
tületből többen megkerestek, 
hogy meg kellene próbálnom 
az igazgatóságra a pályázást, 
mert alkalmasnak gondolnak 
a feladatra, és támogatnának 
benne. Lassan kezdtem bá-
torságra lelni, hogy egész 
más jövőképben gondolkoz-
zam, mert addig a pedagó-
gusi, szaktanári oldalon gon-
doltam el magam: megcsi-
náltam a szakvizsgát, a mes-
tertanári minősítést, emelt 
szintű érettségiztető, illetve 
érettségi elnök voltam. Ekkor 
nagyon éreztem, hogy csak 
Isten tanácsára léphetek, 
sokat kérdeztem Istent, sok 
választ kaptam, egyértelmű-
en azt, hogy elindulhatok az 
új úton, mert itt van rám 
szükség. Így pályáztam, de 
kb. egy évig még nem talál-
tam a helyem. Vezetőként 
nagyon másként kell nézni a 
dolgokat. Más látószögből 
kell nézni a közösséget, más 
oldalról látjuk a kollégákat. 
Attól féltem, hogy távolabb 
kerülök munkatársaimtól. 

Azt szerettem volna, hogy 
olyan vezetői útra találjak, 
amivel a tantestület része 
maradok, leszek. Ezzel kap-
csolatban is sokat imádkoz-
tam, és ez az ige is biztatott: 
„Ezért mondom nektek: higgyé-
tek, hogy mindazt, amit imádsá-
gotokban kértek, megkapjátok, 
és megadatik nektek” (Mk 11, 
24). A második év már köny-
nyebben kezdődött, de aztán 
a covidba torkollott, és ez, a 
harmadik év meg különösen 
megpróbáló év volt. De hi-
szem, hogy helyesen ér-
tettem az igéket, mert rend-
ben van az iskola, és támo-
gatnak a kollégáim. Úgy 
érzékelem, Isten megáldott 
bennünket, egyengeti az 
iskolánk útját. Segített, hogy 
egy lustán, eredménytelenül 
működő tagozatot megszün-
tethessünk, és nyelvi tagoza-
tot indítsunk helyette, gyara-
podunk, javulnak a mutató-
ink, növekszik a kedveltsé-
günk. 

Az eltelt év, a járványos év, 
mindenkinek nehéz volt. 
Mire emlékszel mégis szíve-
sen, mit adott, hozott az el-
telt időszak? 

Minden élethelyzetben van 
jó. Ebből is meg kell tanul-
nunk valamit, nem véletlenül 
vagyunk ebben, Isten helye-
zett bele. Tavaly azt tapasz-
taltam meg magamról is, a 
kollégáimról is, hogy képe-
sek vagyunk egy sosemvolt 
helyzetre gyorsan reagálni, 
képesek voltunk alkalmaz-
kodni. És közben egy sereg 
olyan kompetenciánk fejlő-

dött, amit nem is gondoltunk 
volna. Azt is szerettem, hogy 
sokat ötleteltünk a kollégák-
kal, hogy egymás mellé áll-
tunk, hogy a ”digitális okta-
tás gyöngyszemei”-t összeál-
lítottuk, és évkönyvet, iskola-
újságot is készítettünk ebben 
az időben. Örülök, hogy vol-
tak gyerekek, akik kinyíltak 
az eltelt évben. Jellemzően a 
befelé forduló személyiségű 
gyerekek ilyenek, és pl. van 
két olyan tanítványom is, aki 
javítani tudott az eltelt idő-
szakban.  

Talán semmi más helyzet 
nem tanított volna ennyi 
önfegyelmet nekünk, fel-
nőtteknek és a diákoknak is. 
Persze negatívumai is van-
nak ennek az évnek, ilyen az 
elszigeteltség. De nem érde-
mes ezekre koncentrálni. 
Bele kell állni ebbe a helyzet-
be, szóval felelősségtudatot, 
önfegyelmet kell tanulnunk, 
s mivel egymásra voltunk, 
vagyunk utalva - együttmű-
ködést is tanulhatunk… S ha 
megnézem a ballagási videó-
műsorunkat, benne a bibliai 
idézetet, az istenes verseket, 
azt látom, együtt is közele-
dünk Istenhez, ami annyira 
gyönyörűséges!  

A munkában, a magánélet-
ben is ez a vágyam, törekvé-
sem: „Öltsetek tehát magatokra 
– mint Isten választottai, szen-
tek és szeretettek – könyörületes 
szívet, jóságot, alázatot, szelíd-
séget, türelmet” (Kol 3, 12). 

Beszélgetőtárs:  
Budai Gabriella  
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PIKK-programok: Kvíz-est 
A márciusi hónapra egy online kvíz-estet 

gondoltunk ki. Erre egy interneten elérhető 
alkalmazást választottunk ki, ahol kérdése-
ket írtunk öt különféle témakörben. Ez volt a 
történelem, a művészet, a sport, a gasztronó-
mia és a tudományok. A kérdések között 
számos különféle személy, esemény szóba 
jött, többek között magyar királyok, híres 
építmények és festmények, az Oscar-
díjátadó, Picasso és nem utolsó sorban ma-
gyar olimpikonok is. 

Ez alkalommal a résztvevők nem csapa-
tokba osztva, hanem egyesével játszottak. 
Az alkalmazás keretei miatt minden játékos 
egyszerre válaszolta meg a kérdéseket, így 
együtt haladt a csapat kérdésről kérdésre. 
Ebből fakadóan azt is szemmel lehetett tarta-
ni, hogy mely játékosok vannak éppen az 
egyes kérdéseket követően az első néhány 
helyen. Miután minden témán átmentünk, 
és minden kérdést megválaszoltunk, kiala-
kult a sorrend. A pódiumon álló első három 

játékosnak később egy kis meglepetés is 
kiment postán keresztül. 

A kvíz után együtt maradtunk, és néhány 
másik online játékot játszva még együtt töl-
töttünk egy kis időt. 

Örültünk és hálásak voltunk, hogy ezúttal 
is lehetőséget kaptunk együtt lenni. 

PIKK Szabadulószoba 2.0  
Mivel a januári online szabadulószobát 

olyan örömmel és érdeklődéssel fogadták a 
résztvevők, úgy gondoltuk, hogy az áprilisi 
hónapra szervezünk egy újat. Ez aztán 24-
én, egy szombati délután került sorra. 

Az előző szabadulószobához hasonlóan 
most is az online térben próbáltunk egy mi-
nél színesebb, összetettebb feladatsort össze-
állítani, ahol különféle feladatok megoldásá-
val lehetett megfejteni az előre kigondolt 
rejtvényt. A résztvevőket három csoportba 
osztottuk, mindegyik két csapatvezetőt ka-
pott. Ők a játék legelején elküldték a felada-
tokat a csapatoknak, utána már csak bizo-
nyos feladatoknál léphettek közbe, ahol pél-
dául időmérés volt szükséges. Emellett segít-
séggel is elláthatták a résztvevőket, ha igé-
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Lepramisszió 
Bár a világ több 

mint egy esztendeje az 
új, fenyegető vírussal 

harcol és a hírek a 
Covid-19 áldozatairól, 
gyógyítási esélyeiről, 

oltóanyagok hatásossá-
gáról szólnak, sajnos 
távolabbi országok, 

nemzetek életében még a lepra is jelen 
van.  

A gyülekezet asszonyai sok éve már a 
lepramisszió keretében igyekeznek a ma-

guk szerény eszközeivel segíteni. Kezdet-
ben fáslik kötésével, melyeket a betegek 
sebeinek kötözésére használtak. Emel-

lett pénzadományokkal a gyógyszerek 
beszerzését, a kezelések finanszírozását 
támogatták. 

Az elmúlt másfél esztendőben a sze-

mélyes találkozások elmaradtak. A keddi 
órák szolgálatai írásban hetente érkez-
nek, sokszor hanganyag kíséretében. A 

kézimunkázó testvérek ez idő alatt is 
kötöttek, takarókat készítettek, és az 
eladott takarókból befolyt összeget a 

lepramisszió támogatására elküldtük. 

A Magyar Református Missziói Köz-
pont levélben mondott köszönetet mun-
katársainak nevében is. Anyagi támoga-

tásunk a szűrővizsgálatok folytatását 
segítette. Idézek levelükből: „Világszerte 
a Lepramisszió hatalmas erőkkel reklá-

mozza a fájdalom nélküli, azonban lét-
fontosságú szűréseket, hogy a leprabete-

gek ne rejtegessék, 
hanem bátran felfed-

jék bajukat! Ha sike-
rül minél többeket 
erről meggyőzni, akkor 

a különben talán évti-
zedekre ható elhanya-
golt leprabetegség ké-

sőbbi kihatásaitól meg 
lehet nyomtalanul 
menteni a betegeket! 

Amikor egy-egy kisgyermek odakerül a 
szakemberek elé, számára a lepra kór-
okozója már legyőzött ellenséggé válik, 

mivel a gyógyszerek néhány órán belül 
leállítják a szervezetben a fertőzést! Utá-
na pedig a fokozatos tisztulás, gyógyulás 

kezdődik meg. De a szűrővizsgálatok 
nemcsak a gyógyulás felé vezető útra 
indítanak el, hanem megmenekülést 

jelentenek a leprabetegség minden más, 
súlyos következményeitől is: a kirekesz-
téstől, tanulatlanságtól, megélhetés hiá-

nyától. 

A nagy kiterjedésű Kongóban munka-
társainktól rengeteg időt, hosszú utazá-
sokat, és a megszokottnál még több erőt 

és elővigyázatosságot igényelnek az álta-
lunk támogatott szűrővizsgálatok a jár-
vány idején. De hasonló a helyzet Indiá-

ban is, ahol a szűrőkampányokat egybe-
kapcsolják a már nyilvántartott betegek 
utógondozásával is.  

„Tisztelettel kérjük Támogatóink ado-

mányait mindezekre az életmentő tevé-
kenységekre!” – zárul a Missziói Központ 
gyülekezetünkhöz írt levele. 

MISSZIÓS HÍREK 
  

nyelték, a játék menete alatt legfeljebb há-
romszor.  

Ez alkalommal az Ashford-kastélyba láto-
gattak el az online térben, ahol egy, a játékot 
átölelő történet keretein belül, különféle 
szobákon haladtak át. Minden helyiségben 
más és más feladat állt a játékosok elé: oly-

kor számkódokat vagy videón felvett jelbe-
szédet kellett megfejteni, máskor meg az 
etikett szabályait kellett elejétől végéig fel-
eleveníteni.  

Istennek hála minden jól sikerült végül. 
Sok jó feladatot és nevetést kaptunk!  

Luca  
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DorKász csoport 
A lepramisszióhoz, Dobos Károly sze-

mélyéhez, emlékéhez kapcsolódik ez az 
immár két éve DorKász néven működő 
kis csoport is. Asszonytestvérek lelki 

közössége ez, különböző gyülekezetek 
tagjai, akik hetente – amíg lehetett – 
összegyűltek a Missziói Központ épületé-

ben és együtt kötöttek, fonalat gombolyí-
tottak (régi kötött pulóverek felbontása), 
takarókat állítottak össze. 

Ezek a takarók református gyermek-

intézmények számára készülnek. A jár-
vány miatt egy éve nem találkoznak, de 
a négyzetek kötése (18x18 cm-es dara-

bokból áll), a takarók összeállítása nem 
szünetel! 

A pasaréti asszonykör tagjai az el-
múlt évben 27 ilyen színes takarót készí-

tettek, melyeket a Központ továbbított 
vidéki református intézményekbe. 

Gyülekezetünk tagjai újabb gyermek-
takarók elkészülését segíthetik, ha fona-

lat vásárolnak erre a célra, vagy bontott 
fonalat hoznak. Kézimunkázni szerető 
asszonytestvérek bekapcsolódhatnak 

ebbe a szolgálatba, jelentkezésüket sze-
retettel várjuk!   

A DorKász cso-
portról 15 perces vi-

deó készült, az alábbi 
helyen megtekinthe-
t ő :  y o u t u . b e /

dVaAtcVhBMQ 

Varga Gáborné 

Gyermekmisszió a 
járvány miatti 
korlátozások idején 

A Vasárnapi Iskolai Szövetség életé-

ben, munkájában, szolgálatában is jó 
néhány változás következett be, de ezek-
nek van több, nagyon pozitív hozadéka 

is. 

Az élőben megtartott gyermekalkal-
mak háttérbe kerültek, amelyeket persze 
hiányolunk, de ez arra ösztönözte csapa-

tunkat, hogy minél több dolgot megvaló-
sítsunk az online térben.  

Vannak munkatársaink, akik most 
sok időt töltenek bibliai és missziós té-

májú videók előállításával. Ők folyama-
tosan ismerkednek a használható prog-
ramokkal, módszerekkel, és tanulják is 

azokat.  

Missziónk már meglévő gyermekolda-
la, a www.csodaklikk.com rengeteget 
fejlődött, nagyon sok új tartalom került 

fel. Itt a gyermekek interaktív módon 
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játszhatnak, tanulhatnak, énekeket hall-

gathatnak meg, kérdéseket tehetnek föl. 
Az oldal teljesen biztonságos, mert a 
gyermekeket nem vezeti más jellegű 

(esetleg káros tartalmú) oldalakra.   

YouTube-csatornát indítottunk, és 
missziónk weboldalára (www.visz.org), 
valamint Facebook oldalára is folyama-

tosan töltünk fel anyagokat, információ-
kat. Az volt a célunk, hogy akár közvet-
lenül, akár a vasárnapi iskolai tanítókon 

vagy hitoktatókon keresztül eljussanak a 
gyermekekhez a videók, és – ami a leg-
fontosabb – a Biblia üzenete. Reménysé-

günk, hogy a gyermekek a videókból is 
erőt, bátorítást nyerhetnek, és Jézusba 
vethetik bizalmukat.  

A nagy nézettségű Örömhír online 

adásai az elmaradt óvodai hittanórákat 
igyekeznek pótolni a járvány idejére. 
Visszajelzésre is van lehetőség: a szülők 

lefotózhatják és beküldhetik gyermekeik 
munkáit, hogy lássuk, hogyan oldották 
meg a videók végén közzétett feladato-

kat. A kis alkotók jutalmul csodaklikk-
pontokat is kaphatnak.  

A VISZ munkatársai évente 4–5 alka-
lommal szoktak találkozni 2–3 napra a 

szervezet péceli központjában, ami jelen-
leg a pandémia miatt nem lehetséges. 
Helyette heti rendszerességgel zoomos 

találkozót tartunk, amelyeken fontos 

ügyekről beszélgetünk, 
majd hosszabb imakö-

zösséget is tartunk. 

Az Irodalmi Bizottság – 
az a csoport, amely a 
tanítási anyagok előállí-

tásáért felelős – hetente 
tart skype-os megbeszé-
lést. Így szinte napraké-

szen tudjuk, ki mivel 
foglalkozik: fordítással, 
lektorálással, videók 

készítésével, tanfolyam 
szervezésével stb., ill. 
hogy melyik anyagunk 

melyik fázisánál tar-
tunk.  

Az ország több pontján 
sikerült az élőben meg-

kezdett tanfolyamokat online befejezni. 
Csendesnapot, tanítói műhelyt, imakö-
zösséget is szerveztünk online.  

Az Örömhír újság a pandémia alatt is 

megjelenhet, hiszen a posta változatla-
nul működik. Az újsággal együtt ingye-
nes áhítatos füzeteket is küldünk azok-

nak, akik ezt kérik. Többen kifejezetten 
azért rendelik meg az újságot, hogy gyer-
mekeik ne csak online foglalkozáson 

vegyenek részt.  

Hálával gondolunk a tavalyi nyárra, 
amikor Debrecenben kb. 40 fiatallal sor 
kerülhetett nyárimissziós képzésünkre. 

A 2. héten több helyszínen tarthattunk 5 
Napos Klubokat. A nyár folyamán még 
sok 5 Napos Klubban taníthattuk a gyer-

mekeket, és néhány tábor is megvalósul-
hatott.  

Augusztusban jó légkörben lezajlott 
bentlakásos óvodás tanfolyamunk is. 

Reménykedünk abban, hogy ezeket a 
képzéseinket idén is megadja nekünk 
Urunk.  

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilár-
dak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor 
az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fárado-
zásotok nem hiábavaló az Úrban” (1Kor 

15,58). 

Előd Erika, VISZ munkatárs 

MISSZIÓ 
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EMO a járvány idején 
Mit is tehet egy misszió, amely a sze-

mélyes megszólítást tűzte ki célul, egy 
olyan időszakban, amikor épp a szemé-

lyes találkozásokat kell a lehető legkeve-
sebbre korlátozni? 

Tavaly összesen 
két „hagyományos” 

akciót tudtunk szer-
vezni. Egyiket még a 
járvány hazai kitörése 

előtt, a másikat ősz-
szel, az újabb lezárá-
sok előtt, maszkban, 

kesztyűben, óvatosan. 

Tudtuk viszont 
kiadványokkal segíte-
ni azokat a gyülekeze-

teket, testvéreket, 
akik helyben szeret-
ték volna megszólíta-

ni a környezetüket – 
épp a pandémia kap-
csán. Hisszük, hogy 

Urunknak volt és van 
mondanivalója ezzel a 
járvánnyal mindenki 

számára. Az Ő nép-
ének pedig feladata és kiváltsága, hogy 
ezt az üzenetet továbbadja minél többek-

nek.  

Ezért készült el a járványhoz kapcso-
lódó „Miről szól? Ki szól?” című kis füzet, 
amelyet hívő emberek, illetve gyülekeze-

tek oszthatnak saját környezetükben. 
Ugyancsak a gyülekezeti és egyéni misz-

sziót segítette az EMO naptár és a hús-
véti „képeslap”, vagyis képeslap formájú, 
rövid húsvéti traktátus is. 

A hívő emberek egyéni és közösségi 

f e le lősségvál la lását 
látva ajánlottuk fel, 
hogy aki szeretné a 

lakóhelye környékén 
osztani – a járvány 
miatt jellemzően pos-

taládába helyezéssel – 
az EMO szórólapjait, 
annak szívesen kül-

dünk, adunk. Erre is 
többen jelentkeztek, 
köztük pasaréti test-

vérek is. Mindezeket 
összeadva 2020. már-
ciusa óta közel 81 

ezer írás jutott el ma-
gyarországi családok-
hoz. 

Ahogy látható, a papír 

nyújtotta lehetősége-
ket igyekeztünk ki-
használni. Emellett 

szerettük volna az 
Internet óriási „felületét” mi is kihasz-
nálni. Örömmel tapasztaltuk, hogy sok-

sok gyülekezet tette elérhetővé az igehir-
detéseket, s jó látni, hogy azokat sokan 
hallgatják, nézik is. 

Így a járványhoz kapcsolódó füzetünk 

és a húsvéti képeslapunk üze-
netét elkészítettük videó válto-
zatban is, és felkerült a világhá-

lóra. Mit tudnánk még tenni? 
Milyen módon tudja az EMO 
még többekhez elvinni az evan-

géliumot a világhálón keresztül?  

Ennek lehetőségeit kutatjuk, és 
erre a feladatra keresünk egy 
fiatal, kreatív, de hitben érett 

munkatársat az EMO-ba, akit 
alkalmazni is tudunk. Szívesen 
adunk bővebb felvilágosítást az 

EMO elérhetőségein. 

Sztanó Péter 

MISSZIÓ 
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Hírek az óceán 
közepéről 

Köszönjük, hogy ilyen kedvesen vi-
szonyultok a világ másik felén levőkhöz! 

Az előző Áldás, békesség!-ben ott tar-

tottunk, hogy hírt adtunk a rákos beteg 
kollégánkról, Kalitéről, aki akkor még 
csak készült visszajönni Új-Kaledóniából 

Vanuatura. Az akkori imakérésünket 
meghallgatta Isten, mert azóta már ha-
zaérkezett, és a felesége ott lehetett vele 

a kéthetes karanténban, ahová a repülő-
térről közvetlenül szállítják az országba 
érkezőket. Sőt, áprilisban már részt tu-

dott venni a Trenem Tingting bibliaisme-
reti tanfolyam tanárainak tartott 
(zoomos) továbbképzésen is. Olyan jó 

hallgatni, amikor beszél, mindig komoly, 
érett gondolatai vannak. Most is bizony-
ságot tett arról – igaz, könnyek között –, 

hogy a nehéz kórházi hírek tudatában is 
mennyire kézzelfoghatóan átéli Isten 
közelségét és kegyelmét. 

Az elmúlt hónapokban is hálát ad-

tunk Istennek azért, hogy Vanuatut még 
mindig elkerülte a járvány. Emiatt vi-
szont mindenféle korlátozások nélkül 

élhetjük az életünket és végezhetjük a 
munkánkat. Nagy örömként éltük meg, 
amikor kb. két év tárgyalás után eljutot-

tunk egy gyülekezetbe beszélni a biblia-
fordítás munkájáról, majd a rákövetkező 
héten a kisvárosban, Lenakelben ránk 

köszönt valaki, aki ott volt a gyülekezeti 
előadáson, és kérte, hogy hadd adjon el 

ő is a boltjában Megavoice hallgatható 
Bibliákat. 

Ugyanilyen öröm volt az is, amiről 

már a fotópéntekünkben (rendszeres 
hírlevelünkben) is hírt adtunk, hogy az 
énekeskönyv egyik felvett énekének hal-

latán egy korábban agyvérzést kapott 
idős néni megszólalt, és odahívta magá-
hoz a férjét, bár nem nagyon tudott be-

szélni. Jó lenne, ha minél előbb eljutná-
nak ezek a felvételek az emberekhez, 
akár a hallgatható Biblia "csatolmánya-

ként". 

Mivel a határok még mindig zárva 
vannak, a fent is említett Trenem Ting-
ting tanfolyam ausztrál vezetői a múlt 

héten úgy döntöttek, hogy ne várjunk 
tovább, és augusztusban tartsuk meg a 
már egy éve csúszó befejező, harmadik 

részt. 

Nehézségként éljük viszont meg, hogy 
a kulturális kommunikációbeli eltérések 
miatt sokszor bizonytalanságban va-

gyunk, hogy vajon egy betervezett ese-
mény megvalósul-e vagy sem. Így viszont 
nagyon hálásak vagyunk Istennek a 

megvalósult eseményekért. Imakérésünk 
továbbra is Kalite, hogyha lehet, tegyen 
az Úr csodát az ő életében, és meggyógy-

ulhasson. Emellett még az augusztusi 
tanfolyam megrendezéséért is kérjük 
szépen, hogy imádkozzatok. Ez lesz az 

első tanfolyam, melynek mi leszünk a 
helyben jelenlevő vezetői. 

Öleléssel: a Greizer család  
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Pünkösd vasárnaptól (május 23) újra a 
templomba várjuk a gyerekeket. A távolélők 
számára azonban továbbra is feltöltjük majd 
a gyerek-istentiszteletek felvételét a  
youtube.com/user/pasakids csatornára.  

Hála Istennek tervezhetjük már a neszmé-

lyi gyermek-csendesheteket, melyek idén 
július 25-31 és augusztus 8-14-i heteken lesz-
nek. A jelentkezés a május 30-án a 8 órai 
istentisztelet után indul. A jelentkezési lapo-
kat előre emailben kiküldjük, de helyben is 
ki lehet majd tölteni. 
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Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, 
Sátoraljaújhelyen és Mezőkövesden sugároz-
za adását a Tiszáninneni és Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület közös rádiója. Célunk 
nem más, mint a tartalmas, minőségi rádió-
zás iránt fogékony minél szélesebb társadal-
mi rétegek elérése, emberi hang megszólalta-
tása a harsány és sokféleképpen manipulált 

média világá-
ban. 

A műsorok elér-
hetők a világhá-
lón is:  

europaradio.hu  

Hallgathatók 
valós időben, és 
később is vissza-
hallgathatók.  

Nyári napközis 
csendeshét Pasaréten 

A járványhelyzet sok szempontból átírta 
korábbi gyakorlatunkat. Így történt ez a gyü-
lekezeti csendeshéttel is.  

Évtizedeken át elvonultunk egy 
hétre egy csendes helyre. Sokáig ez 
a hely Tahi volt, aztán kétszer is 

Sátoraljaújhely – ahová valóban a teljes gyü-
lekezetet vártuk nullától 99 éves korig – s az 
utóbbi időben Piliscsabán tartottuk a csen-
deshetet.  

Evvel szemben tavaly már óvatosnak kel-
lett lennünk, és nem utaztunk el sehova, 
hanem (úgynevezett) napközis csendeshetet 
tartottunk a templomban. Vagyis, csak dél-
előttönként jöttünk össze távolságot tartva és 
szájmaszkban, és még közös étkezésen sem 
vettünk részt.  

Idén július 26-30. között tartjuk napközis 
csendeshetünket a szépen felújított padlójú 
templomunkban.  

Bár ilyen esetben nagyobb a kísértés, hogy 
ne vegyük annyira komolyan a részvételt, 
hiszen nem kell részvételi díjat befizetni, és 
az otthoni környezetből sem szakadunk ki 
teljesen, hiszen otthon étkezünk, otthon al-
szunk. Ezért még inkább szükséges az eltö-
kéltség, hogy ezen a héten Isten igéje és a 
testvérekkel való közösség kerüljön a közép-
pontba!  

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a 
csendehéten való részvétel előzetes jelentke-
zéshez van kötve. Jelentkezni a lelkészi hiva-
talban vagy a bibliaköri csoportvezetőknél 
lehet. 
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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 eljött a Szentlélek, s ma is 
munkálkodik szerte a világon, 
 hogy ismét együtt hallgathatjuk 
Isten igéjét a templomban, 
 hogy megújulhatott a templom 
padlója és a stúdió, 
 hogy van elég oltóanyag, hogy 
mindenki számára lehetséges le-
gyen a járványból való szabadulás, 
 hogy készülhetünk a nyári csen-
deshetekre. 

Kérjük 

 Urunk megtartó kegyelmét a be-
tegségben szenvedők iránt, 
 Urunk vigasztaló kegyelmét a 
gyász, fájdalom terhét hordozókra, 
 Urunk, adj irgalmas szemet és 
kezet a szükséget szenvedők 
meglátására és megsegítésére, 
 Urunk, adj ébredést népünknek, 
hogy ne ott folytassuk, ahol meg-
állított a járvány. 

 

 

2002 

Istentisztelet – pünkösd kivételével – minden 
vasárnap 8 és 10 órakor, valamint hétközi isten-
tisztelet csütörtökön 18 órakor kezdődik. A vasár-
nap 10 órai, illetve a csütörtöki istentiszteletet 
online közvetítjük, és utólag is visszanézhetők a 
YouTube-on a „pasaréti református gyülekezet” 
keresőszavak beírásával. 

Május 13. 
Mennybemenetel ünnepe 18 óra 

Május 23. Pünkösdvasárnap  
8:30, 11:00, 18:00 Úrvacsorás Istentisztelet 

Május 24. Pünkösdhétfő 
10:00 Úrvacsorás Istentisztelet 

Május 30. vasárnap 
8:00, 10:00 Istentisztelet – délután: Összifi 

Bár a hónap utolsó vasárnapja,  
nem lesz úrvacsora,   

mivel az előző héten van pünkösd. 

Gyermekalkalmak 
nyári beosztás szerint a felnőtt istentiszteletekkel 

egyidőben (lásd 22. oldalon) 

Istentisztelet vasárnap 800 és 1000 
csütörtök 1800 óra 

Evangélizáció a hónap utolsó előtti vasárnapján 1800 

Úrvacsora a hónap utolsó vasárnapján 

Bibliaórák női: kedd 1000 és 1800; férfi: kedd 1800;  

családos: 3 csop. váltakozva – szo. 1700;  

házaspáros: 3 csoportban kéthetente szerda 

1730, 1800 , 1900   Ifjúsági órák: vas 1700, pé 1800 

fiatal felnőtt: vas 1700, kedd 1830, sze, pé 1800   

kéthetente sze 1830, kéthetente szo 1700 

Imaközösség vasárnap 730 és 930  csütörtök 1700  

Kóruspróba csütörtök 1900 - 2045  

Gyermek  
alkalmak 

Gyermekistentisztelet: vasárnap 800 és 1000 
Gyülekezeti hittanórák: csütörtök 1630 

Gyermekmegőrzés a vasárnapi és ünnepi istentiszt. alatt 

Kútvölgyi úti 
idősek otthona 

istentisztelet: vasárnap 1530;  
bibliaóra: csütörtök 1530 

Á. Sz. Erzsébet 
idősek otthona 

istentisztelet: hónap első vasárnapján 1530;  
bibliaóra: hónap harmadik csütörtökén 1030 

Az újraindulásról a gyülekezet honlapján tájékozódjunk! 


