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Ezekben a hetekben, napokban annyi cik-
ket, híradást olvashattunk, hallhattunk arról 
a világban uralkodó bizonytalanságról, di-
lemmákról, feltételezésekről, melyek aggasz-
tóak. Vannak, akik egészen bizonyosak a 
járvány negyedik hullámában, a nyugdíj-
rendszer, vagy a világgazdaság összeomlá-
sában. A napokban kaptam egy képet, a 
bázeli templom ormán szivárványos zászlót 
lenget a szél. Sokan bizonytalanok gyerme-
keik, unokáik jövőjét illetően. Lehetne sorol-
ni vég nélkül, de nem érdemes. Valóban 
feltörhet szívünkből is 
a dávidi sóhaj: most 
azért mit reméljek ó 
Uram? Nekünk a fent 
idézett dávidi zsoltár 
versei adjanak hitet és 
reményt. Dávid vallja: 
Tebenned van bizodal-
mam.  

Először is tanuljuk 
meg, hogy akik az élő 
Istent Uruknak tartják 
és hívják, azok benne 
bízzanak. Nem kell és 
nem szabad teret ad-
nunk félelmeinknek, 
mert olyan Urunk van, 
aki nem a félelem lelkét 
adta nekünk. Hanem a Benne való hitnek a 
lelkét, mellyel rá bízhatjuk magunkat. Jób-
nak mondja barátja: „Bízd csak azért magadat 
őreá, és légy békességben: ezekből jó származik 
reád.” (Jób 22,21) Mózes szülei talán nem 
lennének ott a hithősök sorában, ha féltek 
volna a király haragjától. De ők abban az 
Istenben bíztak, aki hatalmas arra, hogy őket 
megőrizze. Gedeon sem félt, amikor a bálvá-
nyokat le kellett döntenie apja kertjében. 
Isten gyermeke nem kell, hogy félelemben 
vagy bizonytalanságban legyen, mert a hit 
az bizonyosságot jelent: vagyis egészen bizo-
nyos vagyok Isten hatalmában, világot, em-
bert megtartó szeretetében, gondviselő ke-
gyelmében. Bizonyos vagyok abban, hogy 

nála nélkül még csak meg sem mozdulhat 
semmi. A megváltottakra nézve pedig biz-
tos, hogy őket megőrzi, hogy akarata nélkül 
egy hajszál sem eshetik le fejünkről, mert 
azok is számon vannak tartva. Most olvas-
tuk a napokban Elizeus és szolgája történe-
tét, amikor Dótánban a szolga jajveszékel, 
mert az ellenséget látja csak. Elizeus imád-
kozik az Úrhoz: „nyisd meg kérlek az ő szemeit, 
hadd lásson”. Mert az Úr seregei is felvonul-
tak ám, és nincs ok a jajveszékelésre, féle-
lemre, csüggedésre (2Kir 6). Ideig-óráig ha el 

is csüggedünk, ha van-
nak is kérdéseink, min-
den alkalommal hála-
adással tárjuk fel eze-
ket Isten előtt, és bol-
dogan megtapasztal-
juk, hogy az Isten bé-
kessége, mely minden 
értelmet felülhalad, 
megőrzi szívünket és 
gondolatainkat Krisz-
tus Jézusban, a mi 
Urunkban. Így szeret-
nénk bátorítani a gyü-
lekezet azon tagjait is, 
akik még nem mertek 
jönni az összejövetelek-
re. Sok kedves arc, sok 
kedves testvér hiány-

zik még alkalmainkról. Használjuk ki ezeket 
a hónapokat, melyeket ajándékba kaptunk, 
hogy újból találkozzunk, és együtt magasz-
taljuk örökkévaló Urunkat! Határozottan 
zengjen ajkunkról is:  

„Bízom benned Uram Jézus, 
Benned bízom egyedül. 
Kit kegyelmed árja hordoz,  
az bizton üdvözül.  
Bízom Benned Uram Jézus,  
te nagykegyelmű drága, hű Megváltó.  

Én bízom benned Uram Jézus,  
Igéd bíztat reá.”  

Horváth Géza lelkipásztor 

Most azért mit 
reméljek ó 

Uram? 
Tebenned van 
bizodalmam!  

Zsolt 39,8 
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Hittanoktatás 2021–22-es tanév 
„És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden 

értelmességben; hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nél-
kül valók a Krisztusnak napjára.” (Filippi 1,9-10) 
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Konfirmáció’21 
Tekintve, hogy a Covid járvány miatt a 

konfirmációs fogadalomtételt lapzárta után-
ra, augusztus utolsó hétvégéjére halasz-
tottuk, ezért csak a reformációra megjelenő 
következő számban ismertetjük a konfirmált 
ifjaink és felnőttek névsorát és csoportképeit.  

A fenti ige egy állandó imatémát hoz 
elénk. Azért lehet és kell is könyörögnünk, 
hogy Isten napról napra, alkalomról alka-
lomra nyissa ki szívünket az Ő igéje előtt, 
hogy hit által Isten beszéde megmaradjon 
bennünk, a Szentlélek hasson úgy értel-
münkre, szívünkre, személyiségünkre, hogy 
lelki módon érthessük a mindennapi dolgo-
kat, és láthassuk a világot. Mert nem csak 
különleges alkalmakkor, vagy életünk nagy 
kérdéseiben kell tudnunk különbséget tenni 
jó és rossz között, hanem a nap minden 
egyes pillanatában, amikor különféle dönté-
seket hozunk. Olyan döntést pl., hogy olva-
sok-e naponként igét, imádkozom-e, bízom-
e Istenben, vagy félelmeim, aggódásaim 
határoznak meg, szeretem-e a 
körülöttem élőket, családomat, 
vagy nem adni, hanem csupán 
kapni akarok, stb.. Ezek a dönté-
seink nem a jó és rossz közötti 
választással kezdődnek, hanem 
azzal, hogy hiszünk-e Istenben és 
az Ő igéjében, a jót szeretjük-e, és 
felismerjük-e azt, amit Isten akar, 
hogy cselekedjünk. Ahhoz tehát, 
hogy a jót választani tudjuk, 
előbb hinnünk kell benne, szeret-
nünk, ismernünk, felismernünk, 

és akarnunk kell azt. Mindehhez azonban 
elengedhetetlen, hogy Isten megszabadítson 
minket a bűn rabságából, hogy tudjunk ne-
met mondani a rosszra, és igent a jóra, Isten 
akaratára. Az apostol azért könyörög, hogy 
minden igével való találkozásunk egyben 
Istennel való találkozás is legyen, még pedig 
olyan, amely során Mesterünk bőséges isme-
rettel lát el, és megváltoztatja értelmünket, 
ítélőképességünket. Az előttünk álló tanév 
során folyamatosan imádkozzunk azért is, 
hogy az óvodai, iskolai és gyülekezeti 
hittanórák, a konfirmációi előkészítők, bib-
liaórák és Istentiszteletek ilyen alkalmak 
hadd lehessenek! Könyörgéseinkben, aho-
gyan az apostol is, gondoljunk testvéreinkre, 
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a még újjá nem születettekre, és különösen 
azokra, akik Isten igéjét hirdetik nekünk, 
gyermekeinknek és unokáinknak. 

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET 

Szeptember 5-én, 10 órakor lesz családi 
istentisztelet, amikor a gyerekeket is a temp-
lomba várjuk. Figyelem! Ilyenkor 8 órakor 
nincsenek gyermek alkalmak. 

ÓVODÁS HITTAN: 

Az alábbi 3 óvodában szervezünk hittanórá-
kat, amelyekre szeretettel hívjuk, és várjuk a 
gyermekeket: 

 Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda  

 Zugliget Óvoda  

 Hegyvidéki Mesevár Óvoda és Játszóház 

ISKOLAI HITTAN: 

Gyülekezetünk a II. és XII. kerületben az 
alábbi 7 iskolában tart hit- és erkölcstan órá-
kat:  

 Budenz József Általános Iskola 

 Fillér Utcai Általános Iskola 

 Klebelsberg Kuno Általános Iskola és 
Gimnázium, Gyermekek Háza Alternatív 
Alapozó Program 

 Palotás Gábor Általános Iskola 

 Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Is-
kola 

 Virányos Általános Iskola 

 Zugligeti Általános Iskola 

KONFIRMÁCIÓ: 

A 7. osztályos, és annál idősebb gyereke-
ket konfirmációi előkészítő tanfolyamra hí-
vogatjuk. Ennek időpontja: vasárnaponként 
9 óra, helyszíne: régi épület alagsor, 7-es 
terem. Az első megbeszélés szeptember 5-én 
lesz, 9 órakor a régi nagyteremben, amelyre 
a szülőket is szeretettel várjuk.  

Azokat, akik ezt már tavaly elvégezték, 

vasárnaponként 16 órára várjuk a 2. évre. 
Számukra az első alkalom szeptember 5-én 
lesz. 

A gyülekezetünkbe járó felnőtteknek is 
indítunk konfirmációi előkészítő tanfolya-
mot, amelyeken megismerkedhetünk refor-
mátus egyházunk hitvallásaival, a Biblia 
válaszaival életünk alapvető kérdéseivel 
kapcsolatban. Az alkalmak minden héten, 
kedden 19:00-kor kezdődnek a régi épület 
alagsor, 7-es termében. Külföldön élő gyüle-
kezeti tagjaink is jelentkezhetnek az előké-
szítőre, mivel az alkalmakat online közvetí-
teni fogjuk. Az első alkalom szeptember 28-
án lesz. Jelentkezni a lelkészi hivatalban 
lehet. 

GYÜLEKEZETI HITTAN: 

Az iskolák mellett a gyülekezetben is indí-
tunk hittanoktatást a megszokott időpont-
ban, csütörtökön 16:30-kor, óvodások, és 
általános iskola 1–6. osztályosai számára. A 
hittanórákat a gyülekezeti termekben tart-
juk. A jelentkezéssel, csoportbeosztással 
kapcsolatos információkat külön hirdetni 
fogjuk, az első alkalom szeptember 9-én lesz.  

HÉTFŐI BIBLIAÓRA: 

Kéthetente hétfő esténként 18 órakor bib-
liaórát tartunk a régi nagyteremben. Az első 
alkalom szeptember 27-én lesz. 

VASÁRNAPI GYERMEKISTENTISZTELETEK: 

Az istentiszteletekkel párhuzamosan tart-
juk a gyerekek számára szervezett gyer-
mekistentiszteleti alkalmainkat. 8 és 10 óra:  

 0–3 éves gyerekek megőrzése, új épület 
alagsor 

 3–6 éves óvodások összevont alkalma, új 
épület emelet 

 1–6 osztályos iskolások alkalma, új épület 
földszint és régi épület alagsor, 7-es terme. 

Szeretettel hívunk és várunk minden gyer-
meket és felnőttet alkalmainkra! 

 Sz. L.  
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Az 1940-es évek nagy lelki ébredésének már a hábo-
rú, pontosabban Budapest ostroma előtt is megvoltak 
a jelei Pasaréten, hiszen Joó Sándor már kezdettől 
fogva hívő szívvel vezette a gyülekezetet, már voltak 
evangélizációk, megfordult nálunk is a mozgalom 
néhány vezető személyisége. De az ébredés nálunk 
igazán csak a háború okozta mély megrázkódtatás 
után teljesedett ki. Most ezt szeretnénk egy kissé átte-
kinteni a fennmaradt lelkészi szolgálati napló alapján. 
Egy ilyen lelki jelenséget nem lehet csak adatok alap-
ján megragadni, még az elhangzott prédikációk szö-
vege sem lenne elég, de talán a személyek és esemé-
nyek felsorolása mégis felidéz olyan emlékeket és 
érzéseket, amelyek közelebb hozzák hozzánk ezt a 
kort. 

Az ostrom elmúltával először 1945. január 17-én 
próbálnak naponta istentiszteletet tartani a romos 
templomban, de csakhamar megint az óvóhelyre 
kényszerülnek visszamenni, ott is először csak a ház 
lakói vannak jelen. Február 18-án van az első vasárna-
pi istentisztelet újra a templomban, március 4-re már 
a bejegyzés szerint „egészen tele” volt a templom. 
Március 26–31. között már a nagyheti úr-
vacsora-előkészítő áhítatokat is megtart-
ják. Ekkor még Joó Sándoron kívül szinte 
csak Draskóczy István szolgál. Az első 
vendég-igehirdető március 25-én Vajda 
Gáspár Sepsiszentgyörgyről menekült 
lelkipásztor, majd május 6-án egyszer 
feltűnik Sztéhló Gábor, a híres gyermek-
mentő evangélikus lelkipásztor neve is, 
akivel sokat segítették egymást a legnehezebb idők-
ben. Nyártól kezdve sokat szerepel Kiss István, akiről 
azt jegyzik fel, hogy nyíregyházi vallástanár. 

Az így beindult egyházi életben a rendszeres vasár-
napi istentiszteleteket délelőtt és délután tartják a 
helyi lelkipásztorok, elsősorban Joó Sándor. Az ő 
szolgálatát prédikációs köteteiből viszonylag jól is-

Az ébredés háború utáni évei Pasaréten  merjük. A továbbiakban inkább az 
evangélizációs rendezvényekről 
szeretnék áttekintést adni. 

A gyülekezetben évente 4-szer 
megtartották a nagy ünnepek előtti 
úrvacsora-előkészítő bűnbánati 
heteket, húsvét, pünkösd, reformá-
ció ünnepe és karácsony előtt. 
Ezek hagyományos alkalmak vol-
tak, de mindinkább evangélizációs 
jellegűekké váltak. Sajnos sok 
olyan név szerepel a szolgáló lel-
készek között, akikről nem tudom, 
hogy kicsodák. Így most csak né-
hány ismertebb nevet tudok meg-
említeni.  

1945 októberében a 
reformáció ünnepe 
előtt már „gyülekezeti 
evangélizáció” néven 
hirdették meg a bűnbá-
nati hetet, amit Farkas 
József tartott. Még dec-
ember elején Békefi Benő, a főleg 
Szabolcsban működő evangélizá-
tor is tartott ádventi előkészítő 
áhítatot. Őt Joó Sándor már az 
ostrom előtt is kétszer meghívta 
Pasarétre szolgálni. 
1949-ben a reformáció 
ünnepét előkészítő 
hetet közösen tartották 
az evangélikus egyház-
zal. Ezen evangélikus 
részről Sréter Ferenc is 
szolgált, aki később 
politikai okokból kilé-
pett az egyházból, és önálló hívő 
gyülekezetet alapított. Ebben az 
évben Zergi Gábor debreceni se-
gédlelkész tartotta a reformációi 

Békefi Benő 

Sréter Ferenc 

Sztehlo Gábor 
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hét a konfirmálók számára. 1949-ben 
Hatolkay Árpád, Sréter Ferenc, Kon-
koly Iván, Szabó Éva és Borsos Sán-
dor, 1950-ben Bíró Sándor, Nemezes 
Irén és Jurány György szolgáltak. 
Szabó Éva bizonyára Szabó Imre 
esperes lánya volt. Jurány György-
nek, aki Pasaréten lett később gond-
nok, talán ez volt az első szolgálata 
gyülekezetünkben.  

Nemezes Irén, férjes nevén Poy-
nár Szabolcsné először a várbeli 
Sréter Ferenc-féle szabad gyüleke-
zethez csatlakozott, utána pedig a 
pasaréti gyülekezet tagja lett egé-
szen az 1980-as évek végéig. Test-
vére, Nemezes Mária Vízi István 
szentmártonkátai lelkipásztor fele-
sége volt. Keresztlánya, Vízi Má-
ria, aki jelenleg a Tolna megyei 
Pálfán református vallástanár, így 
emlékezik róla: „Három évvel ezelőtt 
ment haza a mennyei hazába kereken 
93 évesen… Amíg Budapesten lakott 
(II. Nagybányai út 81.), a Pasaréti 
Református Gyülekezetbe járt isten-
tiszteletre és bibliaórára. Az 1980-as 
évek második felében Budaörsre költö-
zött, ahonnan visszajárt Pasarétre, de 
aztán folyamatosan és végérvényesen 
betagozódott a Budaörsi Református 
Gyülekezetbe. Szolgáló életét megörö-
kítette egy könyvben, Poynár Sza-
bolcsné: Láttalak Uram címmel.” 

1950 után már semmiféle külön 
evangélizáló rendezvényt nem 
lehetett tartani, de az ébredés szel-
leme még sokáig fennmaradt a 
még engedélyezett rendszeres is-
tentiszteleteken és bibliaórákon. 
Isten kegyelmének tartom, hogy 
mint fiatal, 10 év körüli fiú, még én 
is megérezhettem valamit ennek 
légköréből, és én is elfogadhattam 
az Úr Jézust megváltómnak. 

Viczián István  

istentiszteletet, amelynek a címe is sokat-
mondó: „Reformáció és megtérés”. Ő ké-
sőbb Mádon lett lelkész, és a sárospataki 
teológián is tanított. 1949-ben a karácsony-
ra előkészítő hetet már evangélizációnak 
is nevezték, és dr. Mézes Zsigmond orvos, 
egy szabadkeresztyén gyülekezet alapítója 
és Bartha Ferenc szolgáltak. Bartha Ferenc 
híres őslény-kutató lett a Földtani Intézetben, mind-
végig megtartotta komoly evangéliumi hitét, és szak-
máját is sokszor felhasználta a bizonyságtételre. Ne-
kem személy szerint kollegám és idősebb lelki testvé-
rem volt.  

Ezeken a hagyományos evangélizáló bűn-
bánati heteken kívül voltak más gyülekezeti 
evangélizációs hetek is. 1948-ban ezt Ecsedy 
Aladár tahitótfalui lelkész, Joó Sándor jó 
barátja tartotta arról, hogy a különböző em-
bertípusok hogyan találkoztak a feltámadott 

Jézussal. Ez a hét húsvét után 
volt, a bejegyzés szerint „a tavaszi nagy öku-
menikus evangélizáció keretében”, ami va-
lószínűleg egy országos rendezvénysorozat 
volt. A hangulatra jellemző, hogy Joó Sán-
dor azt jegyzi fel, hogy „minden 
estén tele a templom”, és .a záró 
alkalmon egy 20-25 fős kórus 

énekelte az „Ott a messze földön” kezdetű 
éneket. Ebben az évben ősszel, októberben is 
volt evangélizációs hét „Mintha utoljára” 
címmel. Ezen Joó Sándor mellett Sebestyén 
Andor, Fónyad Dezső, P. Tóth Lajos, Gyö-
kössy Endre és Hatolkay Árpád szolgáltak. Hasonló hét 
volt 1950 októberében is, részben ugyanazokkal a lelké-
szekel. Itt megjelenik egy új, Pasaréten jól ismert név is: 
Tomka Gyula.  

1950-ben azzal a módszerrel próbálkoztak, hogy 
havonta egy este volt evangélizáció, amelyet azon a 
nyáron Sréter Ferenc, Bíró Sándor, Tussay László és 
Bartha Ferenc tartottak. Tulajdonképpen ez a rend-
szer maradt meg mai napig is. 

Külön értéket képviseltek az ifjúság részére rendezett 
evangélizációk és egynapos ifjúsági rendezvények. Álta-
lános ifjúsági alkalmat 1949. február 20-26. között a Ká-
rolyi Gáspár teremben Konkoly Iván tartott. A konfir-
máció előtt 1949 és 1950 májusában volt evangélizációs 

Ecsedy Aladár 

Fónyad Dezső 

Gyökössy Endre 

Zergi Gábor 
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Családi hírek 

2021. május 12. és augusztus 
15. (lapzárta) között a követ-
kezőkről számolhatunk be: 
 
 
 

Megkereszteltük: 

Tóth Benedek 

Ádám Dániel 

Téglássy-Kneiszel Zsófia 

Barabás Vince 

Császár Bendegúz 

Uhrin Sámuel 

Asztalos Noémi 

Körmendi Luca 

Kovács Benett 

Magyari Benedek József 

Barboza Zara 

Kulich Noémi 

Salacz Amélia 

Szőke Illés 

Alföldy Noel 

Füstös Aliz Melinda 

Fodor Veronika 

Czakó Sára 

Dolmány Liza      

gyermekeket.  

 
Imádkozzunk értük! 

 

 

 

Házasságát megáldatta: 

Papp Zsombor Levente  
és Vaszlovics Rita 

Fényes Gábor  
és Kántor Julianna 

Molnár Ádám  
és Dr Kelényi Katalin 

Székely Péter  
és Füller Kamilla 

Kertay Balázs  
és Bujanovics Borbála 

Horváth Bertalan  
és Balla Csenge Gyöngyi 

Olson Luca Samuel  
és Vacsi Emese 

Imádkozzunk értük! 

Eltemettük 

Józan Gábor 

Baja Sándor 

Dr. Szűcs Endre Bálint 

Józsa Gyula 

Dr. Szabó Zoltán 

Gönczi Barnabás 

Cselényi Csaba   

testvéreinket. 

Imádkozzunk  a gyászolókért! 

A pedagógusok nehéz évet zártak. Sok volt 
az online oktatás, amely külön kihívások elé 
állította az nevelőket. A munkájukat köszön-
te meg rövid köszöntőjében dr. Kiséry István 
gondnok úr a június 6-i istentiszteletet köve-
tő kis ünnepségen. Az idei könyvajándék a 
debreceni Református Kollégium egykori 
tudós igazgatójának, dr. Nagy Mihálynak A 
hit és a tudomány határán című olvasmá-
nyos írása volt, amelyben a fizikatanár ter-
mészettudományos példákkal illusztrál bib-
liai igéket (kapható még az iratmisszióban). VM 
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Néhány beszámoló bizonyára részletesebb 
betekintést ad majd egy-egy csendeshét 
programjába, hangulatába, de azért, hogy 
rálátásunk legyen, hányféle alkalmat készí-
tett mennyei Atyánk erre a nyárra – különö-
sen a bezárkózásunk elmúlt fél éve után –, és 
hálát adhassunk a gazdag lehetőségért, csak 
felsorolásként hadd álljon itt a csendeshetek 
listája időrendi sorrendben: 

 jún. 13–19. v–szo Dávidok Neszmélyen 

 jún. 20–26. v–szo Jóséb–Basebetek Nesz-
mélyen 

 jún. 27–júl. 3. v–szo konfisok Neszmélyen  

 júl. 4–10. v–szo Salamonok Neszmélyen 

 júl. 5–9. h–p BSz pedagógus hét (21 pasa-
réti résztvevővel) 

 júl. 11–17. v–szo Gedeonok Neszmélyen 

 júl. 18–24. v–szo Kálebek Neszmélyen 

 júl. 25–31. v–szo 1. gyerekhét Neszmélyen 

 júl. 25–31. v–szo házaskörök Nován 

 júl. 26–30. h–p gyülekezeti napközis hét 
(Betlehem, férfikör, női kör, Filippi, Szer-

dai résztvevőkkel)  

 júl. 26–30. h–p Betánia napközis hete a 
Baár–Madasban 

 júl. 31–aug. 4. szo–sze Ábrahámok Galya-
tetőn 

 aug. 1–7. v–szo Nehémiások Neszmélyen 

 aug. 2–7. h–szo Timótheusok Dömösön 

 aug. 3–7. k–szo Dánielek napközis hete 

 aug. 8–14. v–szo 2. gyerekhét Neszmélyen 

 aug. 9–13. h–p Sámuelek napközis hete 

 aug. 15–20. v–p Onézimoszok Neszmélyen 

 aug. 22–28. v–szo Jóelek Neszmélyen 

Isten kegyelméből június 27-től július 3-ig 
rendezhettük meg idén a konfirmandusok 
nyári hetét Neszmélyen. 25 fiatal és 11 szol-
gáló alkotta a csapatot, és mindannyian na-
gyon lelkesen vártuk a hetet, többek között 
azért is, mert néhányunknak ez volt az első 
neszmélyi tábora. 

Reggeleinket egy kis átmozgató csapatjá-
tékkal kezdtük, hogy felélénküljön testünk-
lelkünk, és hogy jobban essen a reggeli. 
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A reggeli csendességek során megbizonyo-
sodhattunk Pál hitéről és arról, hogy miként 
őrizte meg őt Isten a Rómába vezető úton. A 
délelőtti alkalmakon Naamán betegségét, 
testi gyógyulását és lelki átformálódását 
ismerhettük meg.  

Az ebéd utáni 
csendespihenőt 
követően izgatottan 
vártuk a délutáni 
programokat. Volt 
kézműveskedés, állomásos csapatjáték, 
számháborúzás a Púpon és hallhattunk elő-
adásokat is a filmek világáról, valamint a 
pályaválasztásról. Esténként pedig Czakó 
Zoltán a Jézussal való talál-
kozás lehetőségéről, vala-
mint annak kegyelméről 
mondott történeteket a Bib-
liából.  

Ezúton is hálát adunk 
Istennek az elkészített igei 
üzenetért, az áldásokért, a 
napos időért, a konyhások 
szolgálatáért, és hogy ép-
ségben megőrzött bennün-
ket. Így imádkozunk azért, 
hogy jövőre is együtt lehes-
sünk! 

Hálás szívvel köszönjük 
az Úrnak, hogy nemcsak 
ezen a héten, hanem ezután 
is naponta találkozhatunk 
vele! 

Egy konfis szolgáló 

„Nem a láthatókra nézünk...  

mert a láthatók ideigvalók, a láthatatlanok pedig 
örökkévalók” (2Kor 4,18) 

Abban a szép kis tarisznyában, amit a 
gyülekezeti csendeshét résztvevői kaptak az 
első reggelen, én a fenti Igét találtam (mint 

minden évben, most is a Ságody házaspár 
ajándékai). 

A mellékelt füzetben, az első oldalon ez 
állt: „Látni a láthatatlant” és az ehhez kap-
csolódó igehirdetések címei. Így hát kíván-
csian vártam, és reméltem, hogy személyes 
üzeneteket is kaphatok Istentől. 

A reggeli áhítatokon Szepesy László a 
magvető példázata alapján hangsúlyozta, 
hogy ne csak hallgassuk, hanem megtartsuk 
és megőrizzük a hallott Igét. A Sátán ugyan-
is ki akarja venni a szívünkből, de kérhetjük 
az Urat, hogy nyissa meg a szívünket Igéje 
előtt és segítsen megtartani, és cselekedni, 

hiszen gyümölcseiről ismer-
ni meg a fát. Hitünk szem-
pontjából életbe vágó, hogy 
meggyökerezzünk, hitünk-
ben megerősödjünk, mert 
csak így maradhatunk meg 
a próbák idején. 

Horváth Géza „Látni a lát-
hatatlant” című sorozatában 
kiemelte, hogy Isten a 
mennyei és a földi világ 
határára teremtette az em-
bert, ezért foghatjuk fel a 
mennyei világ létét és tör-
vényszerűségeit. A mennyei 
világ Jézus Krisztus által 
lépett velünk kapcsolatba, 
újra összekötötte a mennyeit 
a földivel. Ő ébreszt fel min-
ket alvó állapotunkból – 
kegyelem által vagyunk, 
amik vagyunk.  

Nagyon találónak tartottam, 
ezért szó szerint lejegyez-
tem a Kálvintól idézett sza-

vakat: „A hit ott tündököl igazán, ahol min-
den ok meglenne a hitetlenségre, amikor 
minden az ellenkezőjét mutatja!” 

 A kiscsoportos beszélgetések most is na-
gyon élményszerűek voltak: mindig elámu-
lok azon, hogy ugyanaz az ige hányfélekép-
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pen szól hallgatóihoz. (Bűnfelismerés, miben 
kell változni, több figyelem a fontossági sor-
rendre...)  

A lelki táplálék mellett nagy ajándék volt 
számomra, hogy a hosszú elzártság után 
újra láthattam a kedves, ismerős arcokat – 
kölcsönösen örültünk egymásnak. Az idén 
sokan lehettünk együtt ezen az Istentől gaz-
dagon megáldott csendeshéten. Z.K. 

„Nem láthat bár e földi szem…” 

Naponta nagy várakozással,  hálával, 
örömmel gyülekeztünk az utolsó júliusi hé-
ten a templomban. Még be sem léptünk, 
máris gazdagabbak lettünk 3 Igével: az első 
a számunkra készített tarisznyára hímezve: 
„Boldogok, akik… hisznek”   (Jn 20, 29), a ta-
risznyában pedig másik két, kis falitáblán, 
ill. könyvjelzőként, s füzetben a hét énekei, 
napi témái. 

A reggeli áhítatokban magunkra kellett 

ismernünk: a magvető példázatában az ige 
sorsa tárult elénk szívünk keménysége, illet-
ve befogadóképessége szerint: 

a)   amikor meg se halljuk  (útfélre hullott 
mag) – kérjük az Urat, adjon halló fület! 

b)   mikor nem jut szívünk mélyére 
(sziklás talaj) – halló szívet kérünk! 

c)   amikor tövisek közé esik –  elburján-
zott bűneink elszívják erőnket! 

d)   és a boldog lehetőség: terem a mag. Az 
Úr nem különbözteti meg, hogy 30x, 60x, 
100x annyit –, amikor készséget és képessé-
get kapunk az engedelmességre! 

Az első napon elhangzott a hetünket meg-
alapozó Ige: „nem a láthatókra nézünk, hanem a 
láthatatlanokra,  mert a láthatók ideig valók, a 
láthatatlanok  pedig örökkévalók” (2Kor 4,18). 

Lelkipásztorunk buzdított, hogy e napok-
ban próbáljuk az örökkévalóság szemszögé-
ből nézni életünket, azaz tekintetünket a 
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láthatatlanokra szögezni, ahogyan az eredeti 
szövegben lévő igét más igehelyeken fordít-
ják: ügyelni, fokozottan figyelni, célként 
tekinteni. Hiszen amit láthatunk, annak ma-
gyarázata, célja a láthatatlanokban rejlik. 
Elválaszthatatlan e kettő egymástól, aki csak 
„azt hiszi, amit lát”, az képtelen helyesen 
értékelni a láthatókat, eligazodni bennük és 
dönteni.  Urunk Jézus földön jártában tün-
dökölt legszebben a láthatatlan és a látható 
kapcsolata. 

Bőven kaptunk időt a hallottak megbeszé-
lésére, a százat meghaladó számú résztvevő 
hat kiscsoportba osztva, egymással is jobban 
megismerkedve próbáltuk emészteni,  elmé-
lyíteni a hallottakat. A záró áhítatot naponta 
más vendég lelkész tartotta, kapcsolódva fő 
témánkhoz.  

Hadd emeljek ki a kapott gazdag igecso-

korból egy történetet, amely kétszer is el-
hangzott: Arám királya csapatot küld Elize-
us próféta elfogatására. A próféta szolgá-
ja  jajveszékelésbe kezd, ám Elizeus imádko-
zik: Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson! 
– s ez megtörténik, Géházi meglátja az 
Úr  harcosainak védőgyűrűjét maguk s az 
ellenség között (2Kir 6, 8 – érdemes elolvasni 
az egész fejezetet).  Sípos Aba Álmos, aki 
kétszer is tartott záró áhítatot, így summáz-
ta: a láthatók kötnek meg, a láthatatlanok 
látása fölszabadít: akik látják Krisztus  győ-
zelmét, legyőzhetetlenek. 

Köszönjük lelkészeinknek, csoportvezető-
inknek, a szervezőknek és más szolgálattévő 
testvéreinknek azt a szeretetet, sok figyel-
mességet, amellyel ezt a hetet elkészítették – 
elsősorban pedig hűséges Istenünknek. 

 Draskóczyné Virág 
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A tapasztalható Láthatatlan 

Az idei gyülekezeti csendes-
hét a “látható és láthatatlan” 
sokféle elgondolkodtató kérdé-
sét járta körül. Arról a láthatat-
lan erőről beszélgettünk, 
amely isteni hatalmával vesz 
körül, óv, támogat, ha kell, 
figyelmeztet, s mindenkor 
felvértez a mindennapokban. 

Beszélgetéseink újra és újra 
szembesítettek számtalan él-
ményemmel, amikor sorsom 
alakulásában éreztem ennek a 
láthatatlan isteni erőnek a je-
lenlétét, biztonságát. 

Legutóbb az elmúlt évben, 
2020 húsvétján ért egy baleset az utcán, ami-
kor az ünnep előtt a készülödés forgatagá-
ban megbotlottam, csípőmre estem, s cson-
tom törtem. Egy, az autójából kiugró hölgy 
segítségével az úttestről a piros lámpa rövid 
védelmében eljutottam a járdáig. Jótevőmet 
a forgalom kényszere továbbsodorta. Egy 
virágágyás szélén magamra hagyatva tű-
nődtem mit tegyek, mert addigra már ta-
pasztaltam, hogy a lábam nem tud megtarta-
ni.  Néhány perc múlva egy felém siető asz-
szony aggódva kérdezte, hogy van-e szüksé-
gem segítségre. Pillanatok alatt kiderült, 
hogy a közeli János Kórház sebészeti osztá-
lyának éppen arra járó munkatársa.  Azon-
nal intézkedett, hívta a mentőket, értesítette 
a családomat. Ettől kezdve egyik segítség a 
másik után érkezett. Hamarosan megjöttek a 
mentők, kedves, vidám fiatalemberek. A 
város egyik legjobb ügyeletes korházába, a 
Honvéd Kórházba irányítottak. Kiváló orvos 
kezébe kerültem. Nagypéntek késő délután-
ján a műtő küszöbén Isten gondjára bíztam 
az elkövetkezendőket. Az operáció rendben 
lezajlott. Orvosaink rengeteget dolgoztak, 
még éjjel 2-kor is operálták a sorstársaimat. 
A Covid kellős közepén biztonságban, min-
dennel elláttak.  Minden zárlat ellenére a 
családomtól a csomagom is megérkezett 

benne a Bibliámmal.  Isten még egy reformá-
tus testvért is vezérelt az ápolóink közé. 9 
nap múlva már álltam a lábamon. Gyönyörű 
tavaszi verőfényben hoztak haza, s azóta 
minden nappal épülök. Hálatelt szívvel éne-
keltem a minap is a gyülekezetben: 

„Hogy e földön szent gyülekezeted  
Dicséretet zengvén, áldja nevedet,  
Míg szemtől szemben  
magasztalunk mennyben, 
Mind egyetemben.” (275 dicséret 6. vers). 

Kovács Ilona 

„Mi pedig valamennyien az ő teljességéből 
kaptunk kegyelmet kegyelemre.” (Jn 1,16) 

Augusztusban 5 csendesnapot töltöttünk 
az Ábrahám körrel Galyatetőn a Református 
üdülőben. Erdélyi Judit és Viczián Miklós 
tartották az igei alkalmakat. Ahogy tavaly is, 
úgy ebben az évben is nagyon jó, mély té-
mák, előadások, beszélgetések vártak ránk. 
Erdélyi Judit: Hullámok címmel beszélt ne-
künk életünk és hitéletünk hullámairól. 
Mely szerint, ahogy földi életünk a sok vál-
tozás és érzelmeink miatt sokszor hullámzó, 
úgy Isten kegyelme is hullámokban érkezik 
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hozzánk. Ebben a pandémiás időszakban 
Isten kegyelme, hogy januárban már volt 
vakcina, mellyel védekezhettünk. Ez is Isten 
gondoskodása népéről. Isten viszont e jár-
vánnyal figyelmezteti az embereket, hogy 
térjenek meg, és rendezzék kapcsolatukat 
Istennel. A mi feladatunk pedig az, hogy 
őrállók legyünk és még bátrabban vigyük és 
mondjuk az evangéliumot az embereknek, 
mert az evangéliumot mindenkinek hallania 
kell! 

Sok aktuális téma is felmerült tehát, me-
lyekről jó volt hozzáértő embertől tudomá-

nyos és igei magyaráza-
tot hallani. Ezek is, és az 
ebből formálódó beszél-
getések is hozzájárultak 
közösségünk megélésé-
hez, lelki épülésünkhöz 
és feltöltődésünkhöz. 
Az előadások és beszél-
getések között pedig 
finomakat ettünk és 
testünket is megmoz-
gattuk közös kirándulás 
és túrázás alkalmával. 
Gyönyörködtünk a cso-
daszép erdőben, he-
gyekben, természetben, 

csillagokban, élveztük a csendet, a jó, kelle-
mesen hűvös levegőt.  

Hálásak vagyunk az Úr Jézusnak ezért a 
megpihenésért és töltődésért és a Vele és 
egymással megélt közösségért. Köszönjük 
Erdélyi Juditnak és Viczián Miklósnak a 
tartalmas, élettel teli alkalmakat és szolgála-
tokat, és Pályi Péternek és Zsófinak a csodás 
szervezést. Köszönöm, hogy részese le-
hettem az Ábrahám körös csendesnapoknak 
Galyatetőn!  

Fövényi Emese 
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Vannak olyan tevékenységek a gyülekezet 
életében, amelyek szinte láthatatlanok, amíg 
jól végzik, s csak akkor derülne ki, hogy 
mennyire fontosak, ha esetleg elmaradná-
nak. Ilyen a tisztaság fenntartása is. Tihor 
Melinda közel másfél éve végzi csendesen, 
gondosan a gyülekezeti termek és mellékhe-
lyiségek takarítását. Időnként még a kert 
gondozásába is besegít.  

Leültem vele beszélgetni kicsit, hogy be 
tudjam mutatni őt a gyülekezetnek. Megtud-
tam, hogy Melinda családjával 6 éve telepe-
dett át Beregújfaluból, Kárpátaljáról. Eleinte 
gyülekezetünk területén, Hűvösvölgyben 
laktak, de most már Tárnokon telepedtek le. 
Férje ezermesterként saját kezével hozta 
rendbe, csinosította az új otthonukat. Állás-
ban is karbantartóként dolgozik. Abban az 
időben, amikor még egyházközségünk terü-
letén éltek, Melinda elhozta lányait, előbb az 
idősebbet, aztán a másodikat is a konfirmá-
ciói előkészítőbe. Lelkipásztorunkkal, Hor-
váth Gézával való beszélgetés közben került 
elő az a kérdés, hogy gyülekezeti alkalma-
zottként vállalná-e a helyiségek takarítását.   

Munkaterülete a templomtér kivételével a 
többi épületrész. Hét közben gondosan vé-
gigjárja a területet, felmos, lemos, letöröl, 
leporol mindent, hiszen sokan megfordu-
lunk ezekben a terekben, ahová utcai ruhá-
ban, cipőben érkezünk, ha esik, ha fúj. Így 
behozzuk az utca porát, esős időben pedig 
vizes cipőnkkel járunk-kelünk. Aki távolról, 
vagy közjárműveken érkezik, első útja gyak-

ran a mosdóba vezet, s 
igényli, hogy legyen 
szappan, papírtörülköző, 
fertőtlenítő. Természetes-
nek vesszük mindnyájan, 
hogy tisztaság és rend 
van mindenütt.  

Köszönjük szépen Melin-
dának! 

Viczián Miklós 

Július 14-én elhunyt Regéczy-Nagy László, 
gyülekezetünk köztiszteletben álló tagja, aki, 
amíg egészsége engedte, mindig istentiszte-
leteink hűséges résztvevője volt. Élete és 
közéleti működése ma már a magyar törté-
nelem része, így csak röviden utalunk ennek 
az életútnak néhány állomására, és főleg a 
hitünkhöz való kapcsolódását emeljük ki. 

Regéczy-Nagy László 1925-ben született, 
ebben az évben töltötte be 96. életévét. 75 
éve, 1946 óta volt gyülekezetünk tagja. 1956-
ban mint az angol nagykövetség gépkocsive-
zetője fontos szerepet játszott a forradalom 
vezetői írásainak nyugatra juttatásában. Bibó 
Istvánnal és Göncz Árpáddal együtt perbe 
fogták, elítélték, és 6 évet töltött börtönben. 
A rendszerváltás idején jelentős szerepe volt 
a Történelmi Igazságtétel Bizottság megala-
pításában és vezetésében. Göncz Árpád köz-
társasági elnök hivatali ideje alatt az elnöki 
hivatal osztályvezetője, majd az elnök 
szárnysegédje lett. Előadásai, közéleti sze-
replése révén jelentős szerepet játszott a for-
radalom és volt harcostársai igaz emlékének 
ébren tartásában.  

Személyes vallomása szerint az angol ha-
difogságból való hazatérése után a pasaréti 
református gyülekezetben tért meg az akkor 
nagy erővel munkálkodó ébredési mozga-
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lom és személy szerint Joó Sándor lelkipász-
tor hatására. Ebben a döntésében a nemzet 
közös bűnbánata is nagy szerepet játszott. 
Egyik tagja volt az egyházközségben annak 
az ifjúsági körnek, amelynek 1956-ban nem-
csak az egyházi megújulási mozgalomban, 
hanem az országos forradalmi események-
ben is jelentős szerep jutott. Börtönből való 
kiszabadulása óta ismét hűséges tagja lett az 
egyházközségnek. Nagy hatású történelmi 
beszámolóira is hálásan emlékezik vissza a 
pasaréti gyülekezet.* 

Legyen útravalónk az ő kívánsága: „Nincs 

fontosabb, amit a nemzetemnek kívánhat-
nék, mint hogy megtapasztalja az igazi sza-
badságot, amit Krisztus hozhat el.” 

Isten őrizze továbbra is feleségét, családját 
és azt az ügyet, amelynek hű szolgája volt 
egész életében! 

 Viczián István 
*Gyülekezetünkben a Világ-egyetemi előadások 
sorozatban 2016. októberében Elég volt! - gondo-
latok 60 évvel a forradalom után címmel tartott 
előadást. Meghallgatható a www.refpasaret.hu 
honlapunkon az Egyéb anyagok rovatban. 

Ismeretségünk – van már annak 40 éve is – 
még a Marcibányi téri mozgássérült otthon-
ban kezdődött. Néhány autóval rendelkező 
fiatalember segített az otthon lakóinak eljut-
ni a pasaréti istentiszteletekre. Amikor Pest-
hidegkútra költöztek, ott folytatódott a szol-
gálatunk, és szövődött a testvéri kapcsolat 
Lajossal és Icával.  

Évtizedekig a Bethesda alapítvány kötelé-
kében is sokat munkálkodtunk együtt. Ica 
mindennapi életviteléhez állandó segítségre 
szorult, mégis teljes életet élt: festett, rajzolt, 
verseket írt… és számos hívő testvérrel tar-
totta a kapcsolatot. Két gyermeket hozott 
világra, de csak egyikük érte meg a felnőtt 
kort.  

Az utóbbi években Karcagon élt párjával, 

Lajossal. Itt érte földi életének vége is. Egyik 
nap hátra dőlt fekvőhelyén, és csendben 
átadta lelkét Teremtőjének. Amikor Lajos 
megemlékezett élete párjáról, azt mondta: 
Ica számára nem megváltás volt a halál, 
mert ő már életében megváltott emberként 
élt, s így ment át a jelenvaló világból az 
öröklétbe.  

Példáját és emlékét őrizzük szívünkben. 

„Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. 
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyan-
az.” (Zsid 13,7-8) 

Viczián Miklós 
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Májusi összifi 
A tavaszi online időszak után  a pasaréti 

ifjúság személyesen először egy “összifi” 
alkalmából gyűlt össze a templomban. A 
menetrend hasonló volt a korábban megszo-
kotthoz: azaz éneklés, alkalom, imádság, 
majd beszélgetés. Bár a közös falatozás el-

maradt, az udvar sokáig az ifis csapatok 
csevegésétől volt hangos. 

Az igét Balla Péter hozta közénk, nagy 
örömünkre szintén személyesen. Három 
igehely alapján beszélt nekünk a fásultságról 
és emberileg kilátástalan helyzetekről, felra-
gyogtatva azt, hogy mindezek között van 
Istentől származó megoldás. 

Rendszerint nem szoktunk megemlékezni 
egy-egy hívő testvérünk, egykori kedves 
gyülekezeti tagunk halálának évfordulójá-
ról, de most, a 10. évforduló kapcsán hálás 
szeretettel emlékezzünk Szittyai Tiborné – 
született Szollár Irén (1935-2011) – testvé-
rünkre. Ő úgy végrendelkezett, hogy Ame-
rikában levő pénzét egy ottani alapkezelő 
fektesse be, melynek hozadékát évente, (50 
éven át) a pasaréti gyülekezetnek utalják át. 
Így azóta minden év január 2-án ez a jelen-
tős összeg megérkezik számlánkra.  

Szollár Irén testvérünk evangélikus szü-
lők gyermekeként született Bábolnapusztán, 
1935. július 1-én, ötgyermekes családban. 
Edit nevű testvérével együtt – aki 18 évesen 

meghalt –, Isten kegyelméből fiatalon hitre 
jutott. 30 évig élt férjével Amerikában, majd 
1988-ban települtek haza, az Endrődi Sán-
dor utcába. Aktívan bekapcsolódott gyüle-
kezetünk életébe, ott volt a csendesheteken, 
hétközi alkalmakon. Előzékeny, segítőkész, 
befogadó természete miatt – melyet tudjuk, 
hogy a Lélek munkált benne –, sokan sze-
rették.  Szívesen patronált másokat, Erdély-
ben és idehaza is. Szívügye volt az evangéli-
um terjesztése, továbbadása, ismerősei, ba-
rátai, rokonai körében. Súlyos betegségé-
ben, nagy fájdalmak között sem gyengült 
hite, és boldogan készült mennyei hazájába. 
Hálásak vagyunk az Úrnak, Aki arra indí-
totta őt, hogy halála után is támogassa sze-
retett gyülekezetét ily módon. Az igaznak 
emlékezete áldott!  

Horváth Géza  
lelkipásztor 
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Először a Márk 9,14-től kezdődő szakasz-
ból tanultuk meg, hogy mi nem tudunk min-
dent megoldani, de minden bizonytalansá-
gunkkal mehetünk az Úr Jézushoz! Szüksé-
günk van alázatra, a teljes Istenre hagyatko-
zásra. Ebben maga Jézus erősít meg, mikor 
azt mondja nekünk, hogy “minden lehetséges 
annak, aki hisz!”  

A második igeszakaszt a János 5,7-től hall-
hattuk. A 38 éve beteg ember meggyógyulá-
sa szintén kilátástalan volt. Ő annyit látott, 
hogy nincs embere, aki segíthetne neki a 
vízbe menni. Embere valóban nem volt, de 
van Jézusa! Jézus a mi magányunkban is 
velünk van. Isten pedig sokszor helyez mel-
lénk embereket. De vajon mi kiknek lehe-
tünk a felebarátai? Én kinek tudok segíteni? 
Hangzik az ige, hogy “aki mást felüdít maga is 
felüdül!” 

Harmadszor, végül a 2Kor 1,1–8 alapján 
azt néztük meg, hogy Pál hogyan állt a ne-
héz helyzetekhez. Erejükön felül megterhel-
tettetek, de a halálos veszedelemben is az 
volt a vigasztalás, hogy Isten kimenti őket, 
kimenti őket a világból, s a mennybe men-
nek. Az Istenben bízó ember azt is elfogadja, 
ha egy helyzet 
nem szabadítás-
sal végződik. 

A mondanivaló 
összefoglalása a 
következőképpen 
hangzott: a re-
ménység nem 
szégyenít meg, 
mert nem ma-
gamra építek, 
hanem Jézus 
Krisztusra tá-
maszkodom. 

Azóta már Is-
tennek hála élő-
ben folytatódnak 
az ifis alkalmak!  

Káleb ifi 

Kerékpártúra 
Idén először volt offline a PIKK a szent-

endrei kerékpártúrán, így hatalmas örömmel 
vágtunk bele a kerekezésbe. Felemelő volt 
újra élőben beszélgetni egymással, Istenre és 
az Ő Igéjére, üzenetére figyelni, és közös 
élményekkel gazdagodni. Különösen hang-
súlyossá vált az áhítatban, hogy az Úr kezé-
ben van minden hatalom, és ha Őt szeretjük, 
engedelmesen követjük, akkor Ő mindent a 
javunkra munkál, hiszen „azt pedig tudjuk, 
hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javuk-
ra szolgál” (Róma 8,28). Krisztus munkájának 
örvendezhetünk a világban, és ez biztonsá-
got is jelent az életünkben, hogy senki sem 
ragadhat ki az Ő kezéből. A bicajozás után 
pihenésként csobbantunk egyet a Dunában, 
majd társasoztunk. Itt még vendégeink is 
érkeztek, akik szép kis gyermekeiket is ma-
gukkal hozták. Én személy szerint sok új 
ifitagot megismerhettem, régi barátságokat 
mélyíthettünk el. Hálás vagyok az Úrnak 
ezért a drága napért is! Egyedül az Övé a 
dicsőség mindezért!  

(Egy résztvevő) 
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Salamon ifi csendeshete 
Az elmúlt másfél év a Salamon ifi életében 

is változásokat hozott. A kisebb-nagyobb 
megszakításokkal online alkalmak keretében 
folyó bibliaórákat követően, nagy öröm volt 
újra élőben együtt tölteni ilyen hosszú időt. 
A csendeshétre való készülés közben is visz-
szagondoltunk már többször a 2019-es nyár-
ra, amikor utoljára Neszmélyen lehettünk. 
Az a csendeshét sokat adott ahhoz, hogy 
rájöjjünk, hogy az elmúlt években, amióta az 
ifi megalakult, valódi közösséggé vál-
hattunk. Reméltük, és imádkoztunk azért, 
hogy a mostani csendeshét is áldásokban 
legyen gazdag, és a kialakult közösség épü-
lésére szolgáljon. Több dologban rendhagyó-
an alakult az idei hetünk. Új helyzet volt, 
hogy mindössze egy konyhás szolgáló tu-
dott velünk jönni idén, olyan, aki most járt 
először a konferenciatelepen. Ifisek és szol-
gálók egyaránt igyekeztünk ott segíteni, ahol 
tudtunk, és Istennek hála, semmiben nem 
volt hiányunk: ételben, italban, a konyhás 
testvérünknek erőben. 

Másik újdonság volt, hogy szinte 
„nyaraláson” érezhettük magunkat, hisz 
mindennap átsétáltunk, étteremben ebédel-
ni. A vírushelyzet miatt még volt egy továb-

bi újdonság, ami igazán kényelmessé tehette 
az ottlétünket, nevezetesen, hogy autókkal 
juthattunk le Neszmélyre.  

Talán a legfontosabb dolog, ami eddig 
még nem volt a heteken, hogy nem „csak” 
evangélizálásra volt szükség, hanem a nagy 
többségében megtért csoporttagokra nézve, 
a délelőttökben egy klasszikus bibliatanul-
mányozó sorozatot vehettünk Ézsaiás köny-
ve alapján. Annak ellenére, hogy Ittzés Ist-
ván lelkipásztor testvérünk ezeken az alkal-
makon rendkívül mély és nagyon sok bibliai 
összefüggésre, történelmi információra, az 
ézsaiási kor megismerésére szolgáló ténnyel 
gazdagított alkalmakat tartott, nagyon sok 
lelki üzenetet, és Jézus Krisztust jobban 
megismertető, személyes gondolatot kap-
tunk. Volt olyan ifis is, aki ezeket hallgatva, 
most adhatta át az életét az Úrnak. Érkezés-
kor, július 4-én vasárnap este a Pál apostol 
prédikálása közben elalvó fiúról szóló alka-
lom kapcsán kaptunk az Úrtól figyelmezte-
tést, hogy mi legyünk éberek egész héten, a 
nagy meleg ellenére se aludjunk el testileg 
vagy lelkileg. Az azt követő estékben is foly-
tattuk az ószövetségi könyvek megismeré-
sét, 3 alkalommal beszélt Ittzés István bácsi a 
mózesi törvények mai értelmezéséről, ránk 
érvényes jelentésükről. Örültünk annak, 
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hogy az elmúlt években több új csoporttag-
gal is gazdagodhatott a Salamon ifi. Közülük 
két esetben tehetett egy-egy ember bizonysá-
got a hitéről.  

Ahogy írtuk, vártuk az Úr áldásait, melye-
ket meg is adott Ő nekünk, ez már az utolsó 
napi morzsaszedegetéskor is nyilvánvalóvá 
válhatott. Most a közös imádkozás fontossá-
gára mutatott rá az Úr Jézus, ezzel építve 
tovább a személyes hitünket és a közössé-
günket is. Idén nyártól a Salamon ifi vasár-
napi alkalmain, fiú és lány körei mellett, 
kétheti rendszerességgel tarthatunk imakö-
zösségi alkalmakat is.  

Köszönjük a mi szerető Atyánknak, hogy 
vigyázott ránk, és sokkal gazdagabban tér-
hettünk haza, mint ahogy a táborba elindul-
tunk. 

„Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, 
mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú 
nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek 
Urát látták szemeim! Ekkor odarepült hozzám 
egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval 
vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt 
mondta: Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el 
van véve, vétked meg van bocsátva.” (Ézs 6,5-7) 

Lux András és Anna 

Strandröpi és strandolás 
Július utolsó szombatját a Velencei-tó part-

ján,  az agárdi Napsugár strandon töltöttük. 
A közel 15 fős csapatunk egy része együtt 
vonatozott el Agárdra, mások autóval érkez-
tek a helyszínre. A nap fő programja a röp-
izés volt, amit nagyon élveztünk. Amikor 
éppen elfáradtunk benne, akkor is jól szóra-
koztunk: volt, amikor fürdéssel szakítottuk 
meg a meccseket a langyos vizű tóban, dél-
ben együtt lángosoztunk, de volt lehetősé-
günk egymással is beszélgetni. A társaság-
ban többen is voltak, akik korábban nem 
ismerték a jelenlevők nagy részét. Ezért dél-
előtt névtanulós, ismerkedős játékokra is sor 
került. Ezek még inkább összekovácsoltak 
minket, és így igazán jó lehetett a hangulat. 
Igei üzenet nélkül sem maradtunk, hiszen 
ebéd után egy rövid áhítatra csendesedtünk 
el egy árnyas fa tövében. Isten gyönyörű, 
napsütéses idővel ajándékozott meg minket, 
és sok szép élménnyel, lelki üzenettel, új 
ismerősökkel, barátokkal gazdagodva tér-
hettünk haza otthonainkba. Hála Istennek 
ezért a csodálatos együtt töltött napért, és 
köszönet a PIKK szervezőinek!  

(Egy résztvevő)  
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A délelőtti sorozat a 

Szentlélek munkáiról szólt 
Idén már ötödik alkalommal mehettünk 

Neszmélyre, amiért nem lehetünk elég hálá-
sak. Az ifink 2017-ben alakult, és bár abban 
az évben Sátoraljaújhelyen, a gyülekezeti 
nagytáborban is találkozhattunk, mi lehető-
séget kaptunk, hogy így első alakuló évünk-
ben külön, Nehémiás ifiként is táborozhas-
sunk. Illetve a tavalyi év körülményei között 
is megadatott, hogy elővigyázatosan bár, de 
együtt lehessünk Neszmélyen. 

Szepesy László és családja jöttek velünk a 
hétre, és a délelőtti sorozat a Szentlélek 
munkáiról szólt. Meghallgathattuk, hogyan 
munkálkodik a Szentlélek az elhívástól 
kezdve addig, amíg Isten gyermekei az örök 
életre jutnak. 

Végignéztük a nagy hithősök életében is 
(Ábrahám, Dávid, Pál) hogy a Szentlélek 
hogyan munkálta ki bennünk az élő és üd-
vözítő hitet, hogyan végezte megszentelő 
munkáját, és hogyan őrizte meg őket a hit-
ben az örök életre, miközben harcaik között 
éltek.  

Isten megszentelő munkája kapcsán na-

gyon hangsúlyossá vált nekünk, hogy Isten 
azt mondja: „szenteljétek meg azért magatokat, 
és szentek legyetek, mert én szent va-
gyok” (3Móz 11,44). Fontos, hogy töreked-
jünk arra, hogy elvégezhesse bennünk folya-
matos, megszentelő munkáját, hiszen az a 
földi életünk végéig tart, és célja, hogy 
olyanná váljunk, amilyenek majd az örökké-
valóságban, Isten országában leszünk. 

Délutáni alkalmaink három témát jártak 
körül: a párkapcsolat, az élet értelme 
(Prédikátor könyve alapján), és a lelki fásult-
ság, megfáradás. Földvári Tibor, majd Válay 
Zsolt és Gödör Ági látogattak meg minket a 
délutáni alkalmak során, és maradtak ve-
lünk focizni, beszélgetni. 

Több ifisünk életében először jöhetett 
Neszmélyre, hála értük is az Úrnak, hogy 
újakat is a közösségünkbe hívott.  

Szabadidőnkben igyekeztünk minél többet 
beszélgetni végre élőben is egymással, ját-
szottunk a velünk lévő kisgyerekekkel, es-
ténként pedig nagyokat társasoztunk.  

Nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen so-
kan együtt lehettünk személyesen is Isten és 
egymás közelében Neszmélyen, és bizakod-
va várjuk az ifialkalmakat és programokat. 

A Nehémiás ifisek  
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Jézussal való találkozá-
som előtt az addigi is-
tentelen életem, okkult 
bűnökkel tetőzött, mely-
re a 15 évnyi házassá-
gom is ráment. Mun-
kám által áhítatokon 
vettem részt, de a Biblia 
még ekkor nem szólt 
hozzám. 2016 végére 

falánkság, kiégés, és már a fotózásban sem 
leltem örömöt. Isten arra indított, hogy a 
virág fotóimra írjak igéket, és naponta osz-
szam meg másokkal. Így von-
zott magához, hogy megis-
merjem Őt. 

Az első ígéretem Jézustól: 
„Boldogok, akik éhezik és szom-
júhozzák az igazságot, mert ők 
megelégíttetnek” (Mt 5,6). Só-
várogtam az Isten igazságá-
nak megismerésére, napon-
ként hallgattam otthon ige-
hirdetéseket. 2018-ban, ami-
kor záporoztak az igék, térd-
re rogytam, zokogni kezd-
tem, és annyit mondtam: 
bocsáss meg! Megláttam az 
Isten elleni súlyos vétkeimet: az addig élt 
hitvány, parázna életemet. Vágytam közös-
ségre, misére jártam a mellettem levő plébá-
niára. Az életem annyit változott, hogy ki-
zártam a világ csábításait. Úgy véltem, ve-
lem minden rendben van, zakatolok a 
Mennyország felé. Az öt bolond szűz példá-
zata, valamint a „Ne legyetek hitetlenekkel 
felemás igában” (2Kor 6,14) intése által kéte-
lyem lett az üdvösségemet illetően. Végül az 
Úr könyörült rajtam, és 2020 márciusában 
erőt adott a költözéshez. Megszüntettem 
minden addigi világi kapcsolatomat.  

„Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra 
tekint, nem alkalmas az Isten országára” (Lk 
9,62). Május 9-én sírva borultam az Úr elé és 
kértem, hogy adja a Szentlelket, nyissa meg 
a kaput, hogy bemehessek, én csak Őt aka-

rom, de nem látom, hol van. Másnap reggel, 
szürkének láttam mindent. Aznap a magve-
tő példázatát olvastam, fotózni indultam, de 
csak a madárcsicsergést hallgattam. Otthon, 
a csend mélyében sírva mondtam ki: Uram 
Jézus, te eddig kívül voltál, most pedig belül 
vagy, én már nem akarok egy lépést sem 
tenni nélküled, csupán az az akaratom, hogy 
a te akaratodat teljesítsem. Ekkor hangosan 
zokogva vallottam meg a bűneimet, és azon 
az éjszakán többször arra ébredtem, hogy 
olyan békességem van, ami semmihez sem 
fogható, csak annyit tudtam ismételni: kö-

szönöm! 

Megtérésem után úgy imád-
koztam, ahogy addig soha, 
hálát adván mindenért, na-
ponkénti bűnbánattal, máso-
kért könyörögve, immár 
Uramnak, Királyomnak szó-
lítva Jézust. Nagyon vágytam 
testvérekre, és ez az Ige veze-
tett a gyülekezetünkbe: 
„Irgalma megmarad nemzedék-
ről nemzedékre az Őt félő-
kön” (Lk 1,50). Elhunyt pasa-
réti lelkészek könyveit olvas-
va megértettem, hogy ez a 

gyülekezetekre is érvényes. Megvilágosodott 
bennem, hova kell menni, és odamenvén 
már tudtam: Haza találtam! Közben a Szent-
lélek arra indított, hogy kérjek bocsánatot a 
szüleimtől és a volt férjemtől. Ha elsőre nem 
is kaptam, de az Úr olyan körülményeket 
teremtett, hogy végül bocsánatot nyertem.   

Idén covidos lettem, hogy megláthassam 
az Úr szerető jóságát. A szenvedés közepette 
kaptam lelki testvért, akivel együtt hordoz-
tuk ugyanazon nyomorúságunkat. Az Úr 
gondoskodott a testi szükségleteimről is 
barátaim által. Két nehézség árán vezetett el 
oda, hogy bizodalmam legyen ígéreteiben. 
Az egyik, amikor gazdaságilag kihúzott 
mindent alólam. Bevallom, először haragra 
gyúltam, de azóta többször is bebizonyoso-
dott, hogy Isten gondoskodik az övéiről: „a 
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vékabeli liszt nem fogy el, sem pedig a korsóbeli 
olaj” (1Kir 17,16). A másik nehézség pedig, 
hogy rájöjjek, semmi érdemem nincs, csak a 
kegyelem tart meg. Ne akarjak a magam 

gondolatai szerint szolgálatot, hanem enge-
delmes legyek az imaszolgálatban, amelyre 
Ő indított Igéje és Szentlelke által. ÉL az Úr! 
SDG! Horváth Gyöngyi 

Valentovics Évivel már tizen-
négy-tizenöt éve tartozunk egy 
imakörbe, tehát sokszor beszél-
gettünk, ám a Hétköznapjaink-
rovat olvasóinak készült interjú 
új kihívás volt mindkettőnknek. 

Hogyan látod a mögöttünk 
álló időszakot, a karantént, a 
bezártságot? 

Az első hullám teljesen 
rendben volt számomra. 
Akkor még jól átláttam, hogy 
tartani kell a kapcsolatot 
telefonon, e-mailen keresz-
tül, és ez ment is nekem. 
Aztán novembertől újra jött a 
bezárkózás, gyülekezetbe 
sem lehetett menni. Az on-
line világgal nem tudtam 
megbarátkozni: a semminél 
jobb persze, mégsem tud 
annyit nyújtani, mert így 
egyirányú egy istentisztelet, 
egy bibliaóra is, de különö-
sen az istentiszteleteket na-
gyon rosszul éltem meg, 
mert nem gyülekezeti közös-
ség, hanem puszta igehirde-
tés néhány énekhanggal a 
háttérben. Próbáltam megfo-
galmazni ezt, és arra ju-
tottam, hogy „ahol ketten vagy 
hárman összegyűlnek az én 
nevemben, ott vagyok közöt-

tük” (Mt 18,20)  ̶  ez a temp-
lomban megvalósul a szá-
momra, viszont ha én itthon 
egyedül vagyok, akkor nem 
tud megvalósulni. Aztán sok 
minden más is összejött, be-
tegség a derekammal (a sé-
tákról is le kellett monda-
nom). Ráadásul két jó barát-
nőmmel és egy rokonommal 
is megingott a kapcsolatunk. 
Úgy tűnt, hogy minden rossz 
februártól. Nagyon rám tört 
a magány is, és még sorol-
hatnám... Szóval nehéz volt a 
gyülekezet nélkül, és gondo-
lom, többen is, akik egyedül 
élnek, és nem rajonganak az 
online-ért, talán hasonlóan 
élték meg ezt az időt.  

Mik voltak mégis kis fénysu-
garak, örömök? 

Februárban segíteni lehe-
tett a templomot kipakolni, 
így lehetett személyesen ta-
lálkozni, az nagyon jó volt. 
Márciusban képtelen voltam 
dönteni, hogy betegállo-
mányban maradjak, vagy 
visszamenjek dolgozni, és 
amikor ezért imádkoztam, rá 
10 percre hívott a főnököm, 
hogy szeretnék-e home office
-ban dolgozni. Az Úr ilyen 

gyorsan válaszolt! Húsvét 
vasárnap este felhívott Dras-
kóczy Virág, itthon vagyok-
e, mert akkor jön, aztán jött, 
becsengetett, és hozott tuli-
pánt.  Ettől elájultam J. Fellé-
legeztem húsvét hétfőn, mi-
kor páran elmentünk a Szer-
daiból kirándulni, mert 
olyan jó volt, hogy végre 
lehetett személyesen mélyeb-
ben beszélgetni. 

Közösségi ember vagy. Min-
dig az voltál? 

Nagyon magamba zárkó-
zott ember voltam, a megté-
résemig magamnak éltem, és 
Isten nagyon sokat változta-
tott rajtam. Többen visszaje-
lezték már, hogy közösségi 
ember vagyok, mégis ben-
nem van az, mennyire mesz-

Valentovics Évi 

 

Hétköznapjaink 
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sziről indultam.  Eleinte csak 
istentiszteletekre jártam Pa-
sarétre, kb. 9 hónap után 
kerültem a Szerdai körbe, 
ennek a tagja vagyok 18 éve, 
és a nagy gyülekezet tagjá-
nak is érzem magam, mert 
kaptam olyan szolgálatokat, 
amelyek révén élő tagja va-
gyok a nagyobb közösség-
nek. Ilyen lehetőségek az 
igehirdetések gépelése, a 
sátoraljaújhelyi hetek szerve-
zése, a vasárnapi fél tízes 
imaközösség, ahová úgy 5 
éve kapcsolódtam be. Koráb-
ban hatalmas küzdelem volt 
nekem sokak előtt hangosan 
imádkozni, ez egészen nyo-
masztó volt, ezen akartam 
változtatni, hogy ne féljek 
ettől annyira, aztán ottragad-
tam. De nagyon-nagyon fon-
tosnak gondolom, hogy az 
igehirdetésekért könyörög-
jünk, mert az igehirdetés 
rendkívül fontos a gyüleke-
zet életében, és jó ezért és 
más közös ügyekért együtt 
imádkozni. 

Milyen változások voltak 18 
év alatt a Szerdai körben? 

Ami könnyen követhető: 
az emberek, akik jöttek, akik-
kel találkozni lehetett. Fiatal-
ként kezdtem itt, 30 évesen, 
amikor még több időnk és 
energiánk volt mindenre, ez 
is változás. Sokan megháza-
sodtak, egy ideig még voltak 
köztünk házasok, kisgyere-
kesek, de sokan elköltöztek, 
vagy másik körbe mentek át, 
ezért kevesebben is lettünk, 
de egyébként mégis ugyanaz 
szerdáról szerdára: Isten 

igéje köré gyűlünk, egyedül 
ez tart össze bennünket – 
tapasztalataim szerint sok év 
távlatából is.  

De az is változás, hogy cso-
porttagból csoportvezető 
lettél, jobban felelősséget kell 
vállalnod a többiekért. 

Igen, másként kell jelen 
lenni. Lemondásokkal, sok 
küzdelemmel jár, de Isten 
ezen keresztül is nagyon 
formál, nyitottabbá, talán 
megértőbbé tett.  

Hűséges vagy a munkahe-
lyedhez, az otthonodhoz, a 
gyülekezethez. Könnyű vagy 
nehéz ez a hűség?  

Kitartó típus vagyok. A 
munkahelyem, a KSH, meg-
felel az adottságaimnak, a 
személyiségemnek. Statiszti-
kusként változatos a mun-
kám, évenként visszatérő 
feladatokkal, sokat kell koor-
dinálni, precíznek kell lenni, 
és ez jó. A gyülekezetért na-
gyon hálás vagyok, ide kezd-
tem járni, 30 évesen itt tértem 
meg, egyértelmű, hogy itt 
van a lelki otthonom. Az 
otthon: a lakást bérlem, de a 
tulajdonos is, én is hosszú 
távon gondolkodunk. Köz-
ben tudom, hogy ez bármi-
kor változhat, de örülök, 
hogy itt maradhatok, amíg 
lehet. 

Nagyon vendégszerető vagy. 
Mindig ilyen voltál? 

Nem sokkal a megtérésem 
előtt költöztem ide. Ez a la-
kás jó helyen van, jól megkö-
zelíthető, és a gyülekezetbe 
kerülés után egyből arra 

gondoltam, Isten azért adta 
ezt a helyet, hogy mások is 
itt tudjanak lenni, és olyan 
magától értetődő volt, hogy 
szerdais program esetén ide 
is jöhetünk, mert el is férünk. 

Kitartó vagy a futásban, a 
tornában is. Kérlek, adj taná-
csot, hogyan lehet kitartóan 
megfutni a pályát a Vérme-
zőn, a Városmajorban vagy a 
környéken? 

(Nevetés) Egyszerűen csak 
fontosnak tartom, mert heti 
40 órát ülök a monitor előtt. 
Fontos, hogy naponta sétál-
jak egy órát, és amikor ráta-
láltam a futásra és a trx-re, 
eldöntöttem, hogy heti egy-
szer futok, heti egyszer trx-
ezek. A Covid előtt jobban be 
kellett osztani az időt, hogy 
beleférjen a hétbe, de tavaly 
március óta könnyű beillesz-
teni az életritmusba.  

Szeretsz képeslapot küldeni 
is, kapni is, ezért a játékos 
befejezés, a képzeletbeli ké-
peslap: Ha most bárhová 
elutazhatnál, hová mennél? 

Norvégia a lenyűgöző ter-
mészet miatt gyönyörű szá-
momra, ahol annyira meg 
lehet élni, hogy Isten milyen 
nagy és felséges (Zsolt 90,2), 
és az ember kicsiny. Ott 
könnyen megragadható a 
hegyek között: „Tekintetem a 
hegyekre emelem: Honnan jön 
segítségem? Segítségem az Úr-
tól jön, aki az eget és a földet 
alkotta.” (Zsolt 121,1-2) 

Beszélgetőtárs:  
Budai Gabriella 
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Délvidéki gyerekmissziós 
hírekből 

Továbbra is igyekszünk Istentől ka-
pott erő és bölcsesség által vezetni a 
Szerbiai Gyermekmisszió (Gyermek 

Evangelizációs Közösség, CEF) szolgáló 
csapatát. Kérlek imádkozzatok értünk, 
hogy az Úr vezetése legyen velünk  

minden döntésünkben, munkánk-

ban. A gyermekek felé való direkt szolgá-

latot nagyban átveszi az irodai, admi-
nisztrációs munka, a 14 munkatárs ko-

ordinálása, kapcsolatfelvételek, lelkigon-
dozás, bátorítás. Mindez sok minőségi 
időt igényel, sok utazást, mivel egész 

Szerbia területén vannak munkatársak 
és közép Szerbiában egy 6 hektár nagy-
ságú táborozóhely, Mrcsajevcin.  

***** 

Hálával tölt el bennünket Isten gond-

viselése, amiért évről évre türelmesen és 
hűséggel hordoz bennünket. A vasárnapi 
iskolába járó gyermekek is nőnek, ezért 

az idősebb korosztály (12-15 évesek) 
számára Tini klubot indítottunk, ahová 
rendszeresen eljárnak a tinik minden 

hétvégén.  

Az ifjúság számára is különböző al-
kalmakat igyekszünk szervezni a heti 
bibliatanulmányozáson kivül:  missziós 

előadások, zenés áhítat, filmest, kirán-
dulás.  

Kérlek, hordozd imádságban ezt az új 
generációt, hogy a világ sodrásának el-

lenállva hűségesek tudjanak maradni az 
Úr Jézushoz. Imádkozz, hogy minél több 
fiatal szívében megszülessen a szolgálat 

iránti vágy, és Isten mutassa meg nekik 
a kijelölt helyet és feladatot.  

(Részletek a misszió  
2021. tavasz/nyár hírleveléből.) 

MISSZIÓS HÍREK 
  

Gyermekszolgálat Bácsfeketehegyen 
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Trenem Tingting 
Vanuatun 

A pünkösdi számban (meg korábban 
is) említett Kalite, a Vanuatui Bibliafor-

dító Egyesület vezetője június végén ha-
zatért Megváltójához. Amint írtuk, már-
ciusban kiderült róla, hogy áttétes rá-

kos, és családjával egyetértésben végül 
úgy döntöttek, hogy a rendkívül költsé-
ges, csak külföldön elvégezhető kemote-

rápiát nem vállalják (feltehetőleg a csa-
lád anyagilag nem is tudta volna vállal-
ni). Kalite 

f e l e s é g e , 
Delphine és 
három ti-

zenéveskorú 
gyermekük 
most – át-

menetileg – 
itt laknak a 
s z o m s z é -

dunkban, a 
vilai szerve-
zetünk tele-

pén. 

Az el-
múlt három 
hétben im-

már Kalite 
nélkül ke-
rült meg-

rendezésre 
a Trenem 
Tingting tanfolyam, sőt a tanfolyam ed-

digi vezetői, egy ausztrál házaspár sem 
tudott átjönni, így a szervezéssel kapcso-
latos feladatokat mi intéztük. Jó volt 

látni, ahogyan Isten mindent szépen 
elrendezett és a helyi tanárok sokkal 
többet tettek, mint máskor - bizonyára 

tudatában annak is, hogy eddigi vezetőik 
nincsenek itt. Nap mint nap mindenki 
időben ott volt, egymást segítették, báto-

rították, és nagyszerű, igei módon taní-
tották a tanfolyam három részét: a logi-
kus gondolkozást, a bibliai áttekintést, 

és a házasságkurzust (ez utóbbi felfog-
ható a másik két rész "gyakorlati alkal-

mazásának" is: Mit tanít a Biblia a há-
zasságról és milyen következtetéseket 

vonhatunk le Isten tervéből?). 

Talán mindennél beszédesebb a kö-
vetkező idézet az egyik résztvevő - talá-
lomra kiválasztott – jegyzeteiből 

(mindennap le kellett írniuk egy kis fü-
zetkébe, hogy mit tanultak aznap): 

"1. A házasságkurzuson ma tanultam 
egy nagyon fontos dolgot. A házasságun-

kon belül fontos az imádság. 

2. A bibliai áttekintés során nagyon 
tetszett Lui majmos példája. 

3. A logikus gondolkodásról szóló 
részt is kezdem érteni." 

És a füzetkéjét ellenőrző helyi tanár 
válasza: "Hú, jó sok mindent tanultál 

ma! Gratulálok!" 

A száraz statisztikai adatokat nézve 
az öt helyi tanárunk 4 különböző sziget-
ről származik, a 8 résztvevő pedig össze-

sen 5 kisebb-nagyobb szigetről jött, Va-
nuatu hat tartománya közül négyből. 
Istené legyen a dicsőség. 

A képen a tanfolyam tanárai és részt-

vevői láthatóak. 

Öleléssel: a Greizer család 



Áldás, békesség! 27 2021. szeptember  IRATMISSZIÓ – MEGHÍVÓ 

C.H. Spurgeon  

Az evangélium 
Ézsaiás  
könyvében 

Spurgeon szónoki 
képességeinek legja-
vát használja, hogy 
közel vigye hallgatói 
és olvasói szívéhez 
Ézsaiás próféta üze-
netét ebben a hét igehirdetésében: 

 • A Mindenható és az Ő szabadítása 

• A vigasztalás szolgálata 

• Csodálatos a neve 

• Tanácsos a neve 

• Erős Isten a neve 

• A te Megváltód 

• Ingyen kegyelem 

 C. H. Spurgeon (1834–1892) hosszú éve-
ken át prédikált Londonban, minden vasár-
nap reggel és este 6000 ember előtt beszélt. 

Igehirdetései máig megközelítőleg 150 
millió példányban jelentek meg szerte a vilá-
gon. 

Az irat- és hangmisszióból ajánljuk 

“Fényözön árad az igazra  

és öröm a tiszta szívűekre.” 
Zsoltárok 97,11  

2021. szeptember 5-én,  

vasárnap délután ½4-kor,  

a Pasaréti Református Templomban  

 

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET  

keretében emlékezünk  

DRASKÓCZY LÁSZLÓ  
zeneszerzőre, kántorra, zenetanárra.  

 

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szerették őt!  
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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 korlátozások nélkül tart-
hattuk meg nyári csendeshetein-
ket, 

 testvéreink életét, akiket az utób-
bi időben hívtál haza, 

 a nyár folyamán köttetett házas-
ságokat és a megkeresztelt gyer-
mekeket, 

 a délvidéki, szerbiai gyermekek 
közt végzett missziós szolgálatot 

 

Kérjük 

 megőrző kegyelmedet a most 
konfirmált ifjak és felnőttek 
iránt, 

 hogy Szentlelked kísérje az evan-
gélizáción elhangzó igehirdeté-
seket, 

 áldásaidat és oltalmadat a tanév-
kezdő diákokra és tanáraikra,  

 hogy adj bátorságot hitünk meg-
vallására, és teremtési rended 
képviseletére. 

Őszi evangélizáció szeptember 19 – 26. 

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

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

közösséggel. Olvasandó: 1Móz 49,10-18.  
Igehirdetők: 20-24: Sípos Ajtony Levente soltvadkerti lp., szept. 19, 25-26: Horváth Géza 

 

 

2002 

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

Evangélizáció a hónap utolsó előtti vasárnapján 1800 

Úrvacsora a hónap utolsó vasárnapján 

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

családos: 3 csop. váltakozva – szo. 1700;  

házaspáros: 3 csoportban kéthetente szerda 

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

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

kéthetente sze 1830, kéthetente szo 1700 

Imaközösség vasárnap 730 és 930  csütörtök 1700  

Kóruspróba csütörtök 1900 - 2045  

Gyermek  
alkalmak 

Gyermekistentisztelet: vasárnap 800 és 1000 
Gyülekezeti hittanórák: csütörtök 1630 

Gyermekmegőrzés a vasárnapi és ünnepi istentiszt.  alatt 

Kútvölgyi úti 
idősek otthona 

istentisztelet: vasárnap 1530;  
bibliaóra: csütörtök 1530 

Á. Sz. Erzsébet 
idősek otthona 

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


