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Az irat- és hangmisszióból ajánljuk
Útmutató

A Biblia rendszeres
olvasásához

Naptárak a 2022-es évre

Többféle evangéliumi tartalmú naptár is
kapható iratterjesztésünkben. Ezek egyike a
Közismert
nevén: képen is látható képes naptár bibliai idézeBibliaolvasó kalauz tekkel és Füle Lajos verseivel.
kapható iratmissziós
Ha egy falinaptár lapjain egy-egy bibliai
pultunknál a 2022-es ige jelenik meg, az nem csak a naptár tulajévre is. Javasoljuk donosát emlékezteti Isten kijelentésére, de
minden kedves test- hitvallás is a lakásba belépő vendég, vagy az
vérünknek,
hogy irodai kollégák és tárgyalópartnerek számáennek a vezérfonala ra is. Az ilyen naptár értékes karácsonyi
szerint olvassa a ajándékként is szolgálhat.
Szentírást, hogy ezáltal is erősödjön gyülekezetünk közössége. A mindennapi közös
olvasmány lehet közös beszédtémánk a világi híradások által tematizált közbeszéd helyett.

Dr. Sipos Ete Álmos

Ne félj, csak
higgy!

Csak egyfajta hit van,
amely boldogít. Csak
egyfajta hit üdvözít.
Csak egyfajta! – ezt
mondja nekünk Isten
igéje. Ezért nagyon
KÖNYVJELZŐK
komoly kérdés, hogy
a református kegyességről 7 pontban
melyik az igazi. Hon(és további kettő)
nan ismerhető meg az igazi hit? A Biblia erre
A könyvjelzők általában azt a célt szolgálvilágosan felel, s azt tanítja, hogy a hit dolják, hogy olvasás közben – ha szünetet kell
gában minden a fundamentumon múlik.
tartani – tudjuk, hol hagytuk abba, és hon„Más fundamentumot senki nem vethet azon nan kell folytatni. A református kegyesség
kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisz- könyvjelzői abban segítenek, hogy a Krisztus!” (1Kor 3,11) Nincs más fundamentum. tust követni vágyó ember a hit útjára lépve,
Az igaz hitnek nincs más fundamentuma. és azon haladva – egy-egy percre megállva
Az igaz fundamentum Jézus
és elcsendesedve –, egy könyvjelzőt elolvasKrisztus! A fundamentum tehát nem egy va, megújulhasson, és erőt merítve mehestan: nem azt mondja a Biblia, hogy egy tan a sen tovább. Önvizsgálatot, s ha kell, bűnbáhit fundamentuma, sem nem azt, hogy egy natot tartson, s ha szükséges, irányt módoember lenne, valami vallásalapító, hanem sítva folytathassa útját.
azt mondja: Jézus Krisztus.
Folytatás a hátsó belső borítón (27. oldal)
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Készülődés az Úr fogadására
Lukács 1,16–17 „És az Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez
Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy
az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az
Úrnak tökéletes népet.”
Keresztelő János feladata, küldetése az
volt, hogy felkészítse Izráel népét Jézus
Krisztus eljövetelére. Hívő elődeink, amikor
az adventi időszakot bevezették, ugyanezt a
célt tűzték ki elénk: a karácsonyt megelőző
hetekben emlékezzünk Krisztus születésének, világra jövetelének ünnepére, valamint készüljünk arra, hogy
életünk minden egyes napján Őt várva
vele éljünk, és arra, hogy egykor szemtől
szemben, személyesen találkozni fogunk
Ővele. Isten ebben az igében figyelmeztet is
minket erre: ne hagyd, hogy a Krisztussal
való találkozás felkészületlenül találjon téged! És itt természetesen a lelki felkészülésre
kell gondolnunk, nem a külsőségekre, amelyek akkora hangsúlyt kapnak az adventi
időszakban. De hogyan készüljünk?

Másodszor: neves vendég fogadása, vagy
ünnepek előtt a házat ki szokták takarítani.
Tegyük rendszeresen ugyanezt szívünkkel
is, ahová Krisztus be akar térni. Tartsunk
nagytakarítást, őszintén vizsgáljuk meg magunkat. „Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e
nálam a gonoszságnak valamilyen útja? És vezérelj engem az örökkévalóság útján!” (Zsolt
139,23–24.). Térjünk meg az Úrhoz bűneinkből, ahogyan arra Keresztelő
János is felszólította Isten népét.

Harmadszor: otthonainkat ne csak
illatos süteményekkel, gyertyákkal,
hanem Isten központú várakozással, reménységgel töltsük meg. Különösen fontos
ez gyermekeink, unokáink számára. Ha te
örömmel és vágyakozással várod Krisztust,
ők is izgatottak lesznek. Ha csak anyagi dolgokkal, díszekkel, ajándékokkal teszed
„izgalmassá” a karácsonyt, hogyan szomjazzanak gyermekeid, unokáid Isten után? Legyünk találékonyak abban, hogy hogyan
Először is gondolkodjunk el azon, hogy tegyük gyermekeink számára is láthatóvá a
mindannyiunknak szüksége van Megváltó- Király eljövetelének csodáját!
ra, Szabadítóra. Karácsony szükségessége
Negyedszer: mélyedjünk el Isten Igéjében,
erről beszél. Ugyanis azért kellett Krisztus- ígéreteiben alaposan, hiszen elsősorban nem
nak eljönnie, mert az ember a bűn mélység- külső pompára, hanem belső világosságra
be került, amelyből egyedül nem tud ki- van szükségünk, amelyet csakis Isten adhat
mászni. Ha ezt el tudjuk fogadni, csak akkor meg nekünk Jézus Krisztus megismerésében
válik számunkra karácsony örömhírré. Mert (2Kor 4,6).
ezt mondja az ige: „Mert született néktek ma a
Végül pedig örvendjünk előre is Krisztus
Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid vá- eljövetele napjának, ahogyan Ábrahám is
rosában” (Lk 2,11). Ha nincs szükséged Meg- tette. „Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy
tartóra, akkor karácsonyra sincs szükséged. meglátja az én napomat; látta is, és örült” (Jn
A karácsony örömhíre nem éri el szívedben 8,56). Isten adja nekünk ezt az örömét hit
a kívánt hatást addig, amíg kétségbeesetten által Krisztusban!
be nem látod, hogy szükséged van a MegtarSzeretettel kívánok a magam, lelkésztársatóra. Az adventi időszak először tehát erre
im, és a presbitérium nevében boldog, örömemlékeztessen: gondold át alaposan, hogy
teli adventet és karácsonyt!
minden egyes nap mennyire szükséged van
Szepesy László
Jézus Krisztusra!
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Covid helyzet. Pasarét 2021. november
Egész Európában és hazánkban is már az
új koronavírus delta vírusvariánsa terjed.
Ezt a – korábban indiainak nevezett – vírusmutánst tavaly decemberben azonosították,
majd idén márciusban minősítették kiemelt
kockázatúnak.
A vírusmutáns a még beoltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt, ezért őket a védőoltás felvételére biztatjuk.
A delta vírusmutáns fertőzőbb, gyorsabban terjed, és az eddigi jellemző tünetek
mellett allergiaszerű tüneteket is okoz.

Hányinger, hányás, hasmenés is gyakrabban jelentkezhetnek,
sőt a hallással kapcsolatos panaszok: fülzúgás, fülcsengés, szédülés sem ritkák.
Jellemző továbbá a szemet érintő irritáció,
kipirosodás, duzzanat, esetleg váladékozás megjelenése is.
A delta variáns tünetei miatt könnyen
összetéveszthető az allergiával, megbetegedés esetén könnyen tűnhet súlyosabb
lefolyású náthának is.

Ha valaki észleli magán a tüneteket, akkor
A delta variánsnak rövidebb a lappangási értesítse a háziorvosát és teszteltesse magát,
ideje, átlagosan 4 nap. Tehát rövidebb, valamint ne menjen közösségbe.
mint a vadvírusé, vagy mint az alfa
Az új koronavírus lassan 2 éve életünk
(korábbi nevén brit) vírusmutánsé, amelyrésze, látható, hogy a vírus gyorsan változik,
nek átlagosan 6 nap a lappangási ideje.
és egyre veszélyesebb mutációk terjednek el.
A fertőzött személyek vírusürítésének A vírus és annak mutánsai ellen a megoldást
mértéke is sokkal magasabb, ez a két té- a védőoltás jelenti.
nyező is az oka annak, hogy a delta variEnnek megfelelően a gyülekezetben pillaáns a korábbi klasszikus vírussal és annak
natnyilag (november 16.) azt tartjuk szüksémutációival szemben 60 százalékkal fertőgesnek, hogy
zőképesebb, és gyorsabban terjed.
1) A zárt terekben mindenki hordjon
Más tünetek is jellemzők: A delta variánsa
maszkot. 2) Használjuk a bejáratoknál
az eredeti, vuhanitól eltérő tüneteket
lévő kézfertőtlenítő oszlopookozhat, és a tünetei is némiképp módokat! 3) Tartsunk távolságot.
sulhatnak. A delta variánsnál az ízlés- és
4) Az egy háztartásban élők
szaglásvesztés viszonylag ritkább, mint az
kivételével egy széket hagyjunk szabadon. (A
alfa vírusmutáns okozta fertőzésnél, inszékek eltávolítása raktározási nehézség miatt
kább a légzőszervi, náthaszerű tünetek a
nem megoldható.)
jellemzőek. A magas láz továbbra is gyaKedves testvérek, bár nehéz helyzetbe
kori tünetként jelentkezik.
kerültünk, és nem tudjuk, mi lesz a kimeneA korábbi változatokhoz képest a delta
tele, de azt tudjuk, hogy van őrizőnk, aki
variánssal történő fertőzés leggyakrabban
nem engedi el a kezünket, az Ő tudta nélkül
fejfájást,
nem történik semmi. Ne nyugtalankodjunk,
torokfájást,
mert van bibliai ígéretünk: „Békességet hagyok
nektek, az én békességemet adom nektek, de nem
orrfolyást,
úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtüsszögést,
hőemelkedést,
talankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen” (Jn
bágyadtságot és levertséget okoz.
14,27).
Emésztőszervi panaszokkal is járhat.
Dr. Kiséry István főgondnok
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A karácsony szó eredete*
Többféle elképzelés van, de ezek a véletlen
szóegyzésen alapulnak, ilyen pl. az interneten is található elgondolás, hogy a szó eredete az átlépés jelentésű szláv korcsun szó. Elég
valószínűtlen, hogy honfoglaló őseink átvették a szlávok ünnepét, és később ugyanakkor ünnepelték a karácsonyt. Ellene szól,
hogy ma egyetlen szláv nép sem nevezi így
a karácsonyt. Szerbül bozsit, ami az „Isten”
jelentésű Bog/Bozse szóból jön. Oroszul rozsdetszvo, ami születést jelent. Hasonlóan véletlen egybeesésen alapul a vélemény, hogy
a megyer-magyar szópár analógiájára a karácsony a kerecsen szó mély hangrendű párja lenne.

hogy a régi, három szótagú főnevek ritmusa szinte mindig ti-tá-ti,
azaz rövid-hosszú-rövid, pl. barázda, zarándok, kabóca, illetve sok helynév,
pl. Galánta, Komárom, Balástya, Verőce.
Ezek hatására lett a vásárnapból is vasárnap.

Másik jellegzetesség, hogy a sok régi onyvégű szó hatására ezt érezzük magyarosnak,
pl. asszony, torony, horony, sodrony, alkony, vagy a régies, tojás jelentésű tyúkmony (Erdélyben tikmony). Több helynévben is felfedezzük: Várkony, Záhony, Zimony. Ha idegen szót veszünk át, a hasonló
végződést ehhez igazítjuk, így lett a sárkány
jelentésű latin draconból a magyar tárkony.
A megoldást az egyházi latin felől kell A nyelvújítás során keletkezett szavak közül
keresni, hiszen fél évezredig ez volt az egy- pl. a mozdony, sodrony szó.
ház nyelve. Kr. után a 6. században kezdték
Az 1550-es években keletkezett kéziratos
az éveket Krisztus születésétől számolni, és énekgyűjtemény, a Batthyány graduál a rea Megváltó születését az év fordulója előtt formátus énekeskönyv 182. énekét már így
ünnepelni. Az éveket így jelölték: ”…anno tartalmazza: „Karácsony ünnepében, karáDomini incarnationis”, magyarul: „az Úr test- csony ünnepében”.
té létének”… évében. Az utolsó szó a testetölAz idők során az ünnep is változott, ma a
tés jelentésű latin incarnatio szó birtokos esekereskedelem használja ki az ajándékozás
te, de ha az ünnepet jelölték vele, a ragból
szokását, de ne felejtsük, hogy az igazi ajáncsak szóvégi „n” maradt meg: a mai olaszdék maga Jézus és az általa elhozott üdvösban „incarnzione” angolul „incarnation”. A
ség. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
szó elején levő hangsúlytalan „-ba, -be” jeegyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne
lentésű „in-” szótag is elkopott, majd a 8.
vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).
századtól az „i” előtti mássalhangzókat
Az ünnep neve is arra figyelmeztet, hogy
kezdték lágyabban ejteni.
a Megváltó Jézus testtélételére emlékezA Szent István hívására hozzánk érkező
zünk.
papoktól magyar eleink már így hallották a
János evangélista nem beszél Jézus szüleszavakat, és így lett például hallás alapján a
latin „hostiából” a magyar ostya, az ünnep tésének körülményeiről, nála nem olvasunk
nevével is „karnacson” fomában találkoztak, a pásztorokról és a napkeleti bölcsekről.
ez idomult az évszázadok során a jobb hang- Mint mindig, Jánost a dolgok mélyebb értelzás kedvéért, mire igazi magyaros hangula- me érdekli, karácsony csodáját így foglalja össze: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és
tú szó lett belőle.
láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjéNyelvünk jellegzetessége, hogy szívesen
nek dicsőségét, telve kegyelemmel és igazságvesz át idegen szavakat, de igyekszik a meggal” (Jn1,14).
lévőkhöz igazítani. Egyik jellegzetesség,
*Rövidített változat dr. Győri István: azonos című cikke nyomán. Az eredeti megjelent a PRESBITER 2021/6 számában.
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Karácsonyi gondolat – 2021
„Szeret az ÚR, azért nincs még végünk” – biológiai létünket az első karácsonyon, azért
szenvedett, és halt meg helyettünk, hogy
sóhajt fel Jeremiás (JSir 3,22).
földi életünk elmúlása ne a véget jelentse.
Még…!?
Aki már elfogadva ezt a kegyelmet „átment
Tehát végünk lesz? Hol van ebben az Úr
a halálból az életbe”, annak az Úr szeretete
szeretete? Bizony, az elmúlt esztendő riasztó
abban nyilvánult meg ebben az esztendőben
hírei, a gyakori elzártság, korlátozások, a
is, hogy szólt hozzá (írott és hirdetett) igéje
fenyegető járványvariánsok, klímafenyegeáltal, közösséget adott, feladatokat bízott rá,
tések, illegális migráció… mind, mind a féle… aki pedig még a fenyegető vég árnyékálem, az elkerülhetetlen katasztrófa közeledban élte idén napjait, annak hadd hirdessem
tének érzetét keltik.
az örömhírt, „szeret az ÚR, azért nincs még
Végünk…!?
végünk”, mert még vár rád is, hogy kegyelIgen, a biológiai létünk véges, annak vége me által átvigyen a halálból az életbe!
lesz előbb vagy utóbb. Az, hogy szeret az
„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse
Úr, éppen abban nyilvánul meg, hogy akkor és megtartsa az elveszettet.” (Lk 19,10)
hív megtérésre, amikor még nincs végünk,
Viczián Miklós
hogy ne is legyen! Azért vette fel az Úr Jézus

Egy zsidó lány Pasaréten az üldözés idején
(1943-1944)
Báró Kohner Éva visszaemlékezései – II. rész
Előző számunkban elkezdtük közölni Kohner Éva Angliában élő, idős orvosprofesszornő visszaemlékezéseit fiatal
korában, a pasaréti gyülekezetben töltött éveire. Az alábbi
részletek az 1944-es év eseményeit idézik fel. Ekkor már
nagyon közel került a háború, a németek megszállták Magyarországot, és teljes kegyetlenségével kitört a zsidóüldözés.
„Most, egy évvel később, apa még mindig Kistarcsán volt, és az újságokban naponta jelentek meg
újabb és újabb zsidóellenes szabályok. Ezek közül is
kiemelkedett, hogy minden zsidónak egy 10 cm átmérőjű sárga csillagot kell viselni jól látható módon kívül a ruháján… Arra gondoltam, hogy borzasztó lesz
hordani ezt a csillagot, hogy mindenki láthatja, hogy
mi zsidók vagyunk, és úgy bánhat velünk, ahogy

akar…
A templomban a gyülekezet már
tudta, hogy én zsidó vagyok, így
itt a sárga csillag már nem számított. Amikor kimentünk az istentisztelet után az udvarra, minden
ember kezet rázott velem, úgy
téve, mintha nem is venné észre
ezt a jelvényt, amely most már
elválasztott bennünket. Csak egy
lány volt, aki kinyújtotta a kezét, és
mikor megpillantotta a sárga csillagot, gyorsan visszahúzta. Gyorsan elfordította az arcát, mintha
nem is vett volna észre engem.
Érdekes, hogy a legtöbb lányra jól
emlékszem az egyházból, de ennek
a lánynak sem a nevére, sem a
kinézésére nem tudok visszaemlékezni. Csak a kezére emlékszem,
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Kohner Éva a konfirmációi fényképen

ahogy elrántotta, mint egy hirtelen éles késszúrásra…

vegye le a kabátját, akkor senki
Ezután nem sokkal a rádió új szabályokat jelentett sem panaszkodhat, hogy rossz itt a
be a légoltalmi pincékkel kapcsolatban. Megtiltották, levegő.” …
hogy zsidók együtt használják ezeket a nemEzalatt az egyházak összefogtak,
zsidókkal. Ez a számunkra nemcsak a bombák miatt hogy megvédjék az áttért zsidó
volt veszélyes, hanem azért is, mert az is meg volt tagjaikat, és létrehozták a Keresztiltva, hogy a légiriadó alatt az utcán maradjunk. Ha tény Zsidók Egyesületét. Minden
nem tudtunk egy óvóhelyre bemenni, be is börtönöz- keresztény zsidónak be kellett léphettek…
ni. A tagság járt valami kiváltságEgy vasárnap reggel amerikai B-24-es Liberátorok gal: nekünk a sárga helyett fehér
jöttek, hogy a csepeli hadiipari telepeket bombáz- csillagot kellett hordani, és valamizák… Éppen a templomban voltunk Pasaréten, mikor vel tovább maradhattunk az utcán.
a szirénák rákezdtek panaszos sikoltozásukra. A gyü- Ebben az egyesületben lettem titlekezet szinte egyszerre megmozdult, és tódult kifelé kárnő. Az irodánk a Benczúr utcáa templomból. A templom előtti füves tér másik olda- ban volt…
lán egy modern ház felé igyekeztek, ahol egy üres
pincét fenntartottak légiriadó esetére az egyháznak.
Ott álltunk összezsúfolódva a fél-sötétben, és halkan
arról beszélgettünk, hogy reméljük, csak rövid időre
szakadt félbe az istentisztelet.

Sohasem merült fel bennem a
lehetőség, hogy én is meghalhatok.
Olyan erős volt a hitem Jézusban,
hogy ezt nem tartottam lehetségesnek…

Hirtelen csend lett, mert egy légoltalmi egyenruháEgyszer, amikor hazafelé tarba öltözött fiatalember jelent meg, és átfurakodva a tottam kis irodámból, a földalattiból kilépve szembetalálkoztam Joó
tömegen, hozzám lépett.
„Maga velem jön” – mondta szigorú, hivatalos han- Sándorral és a feleségével.

gon. „Nem maradhat itt együtt ezekkel a kedves ke„Nem zavar, ha Magukkal meresztényekkel. Itt csak rontja a levegőt.”
gyek?”
Követtem őt kifelé, de az ajtóban Joó Sándorral találkoztam, aki megkérdezte, hogy hova megyek?

„Természetesen nem zavar.”

Ketten közrefogtak, úgy sétáltunk a Kígyó utca felé. Joó úgy volt
Joó hirtelen közbeszólt: „Ez a kisasszony az én nyá- öltözve, mint egy átlagember, nem
jamhoz tartozik. Ha ő kimegy, nekem is menni kell volt rajta papi ruha, nem viselt
magas gallért, mégis megakadt az
vele.”
emberek szeme rajtunk: hogy leA fiatal őr egy pillanatig nem tudott válaszolni.
het, hogy engem a fehér csillaggal
Azután megvonta a vállát, és azt mondta: „Jó, akkor
„Ki kell mennem…” – feleltem, s az őrre mutattam.
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a ruhámon két nem-zsidó kísér? „Zsidóbérencek” –
sziszegte egy ember. Néhány ember felénk is köpött.
Én mégis biztonságban éreztem magam, körülvett
lelkészem és felesége védelmező jósága. Ez egyike
volt kedves gondoskodásuk sokféle megnyilvánulásának, amely erőt adott nekem, és reménységet egy
jobb jövőben…

hogy beszélt Bereczky ismert náciellenes lelkésszel, aki felajánlotta
segítségét. Menjünk másnap reggel
az egész családdal együtt a Kálvin
térre, ahol a nagy fehér templom
van, a templom melletti lelkészi
hivatalba. Ott valaki várni fog minNovember 22-én hajnalban új parancs jött, mely ket.
szerint minden zsidó férfinak jelentkezni kell délelőtt
Nagy megkönnyebbüléssel men10 órakor a Zsidó Központban. Rájöttünk, hogy ez tem haza, biztos voltam benne,
annak az előjele, hogy be fognak kényszeríteni a hogy ez Jézus műve volt.”
gettóba. Valóban, amikor a parancsot megkaptuk,
Eddig tartott az író által megküldött
már építették is a falat a Dohány
részlet az életrajzból.
utcai zsinagóga körül, és végig a
Kohner Éva 2017Király utcában. Reggel kilenc óraben, 88 éves korában
kor Apa elköszönt, és elment.
látogatott először
Egyikünk sem gondolta, hogy
haza, szülőfaluja
többet nem tér vissza…
nagy tisztelettel és
szeretettel fogadta.
Az erről szóló újságcikkekből azt lehet
tudni, hogy annak
idején végül is a
szülőfalujában vészelte át a nehéz
időket, az akkori
„Nem mehetünk be a gettóba” –
besenyszögi bíró
mondtam neki minden további
bújtatta. A jószándémagyarázat nélkül.
kú embereknek, közNagyot sóhajtott, és nyíltan ezt
tük gyülekezetünk
Kohner
Éva
szülőfalujában,
a
Szolválaszolta: „Nem tudlak titeket
lelkipásztorának és
nok
megyei
Szászbereken
2017-ben.
elbújtatni. Nagyon sok ember van
tagjainak ezek az
ebben a házban, és ha légiriadó Kezében az a hazai föld egy kis fadoáltala elmesélt cselebozban,
amit
még
1948-ban
vitt
mavan, mindenki lemegy a pincébe.
kedetei valóban fénygával,
amikor
elhagyta
az
országot
Meglátnának.”
lő csillagokként viláEzután lementem a Széll Kálmán térre, ahol a villa- gítottak az akkori, teljesen sötét éjszamosok jöttek-mentek, és felszálltam a templom felé kában. Pál apostol intése juthat az
menő villamosra. Joó Sándor fogadott, és bevitt arra eszünkbe:
az átjáró folyosóra, ami a templomot és a lelkészla„Legyetek feddhetetlenek és tiszták,
kást köti össze, hogy ott beszéljünk. Itt is röviden köIstennek szeplőtelen gyermekei az
zöltem a tényeket: Apát elhurcolták, most jön a gettó.
elfordult és elvetemedett nemzetség
Az első dolog az volt, hogy bevitt a templomba, és közepette, kik között fényletek, mint
így szólt: „Imádkozzunk!” Ezután felmentünk a lel- csillagok.” (Fil 2,15)
készlakásra, és ő átadott a feleségének, míg ő valahoViczián István
vá telefonált. Mi félelmes csendben ültünk az asztalnál egy kávé mellett. Mikor Joó visszajött, azt mondta,
Elhatároztam, hogy semmi áron
nem megyünk be a gettóba. Apa
elment, nekem kell férfinak lennem a családban… Először a volt
német tanárnőmnél próbálkoztam,
aki a Várban lakott, és tudtam,
hogy szereti a zsidókat.
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GYÜLEKEZETI – CSALÁDI HÍREK

Mitcsenkov Bertalan Botond Eltemettük
Gróf Mária

Erőss Mátyás
2021. október 12 és november
21. (lapzárta) között a követkegyermekeket.
zőkről számolhatunk be:

Baraksó József
Soldati Zoltán

Imádkozzunk értük!

Kun István Ferenc
Bercsek Péterné
testvéreinket.

Imádkozzunk
a gyászolókért!
Megkereszteltük:
Troger Aaron
Kántor Simon Antal
Mitcsenkov Boldizsár

Házasságot kötöttek:
Siklósi Zsolt György
és Gegus Zsuzsa

Imádkozzunk értük!

naponkénti kereszthordozással,
naponkénti szolgálattal,
naponkénti közösséggel,
és naponkénti várással.

…ezt a hasonlatot Pistai-Király Erika használta a naponkénti közösséggel kapcsolatban. Úgy kell a hívő embernek az Úrral való
Erről szólt november első szombatján a
naponkénti közösség, mint a víz a halnak.
templomunkban megtartott csendesnap a
De érvényes lehetett volna bármelyik témára
Biblia Szövetség szervezésében. Ezek az
ez a megállapítás.
alkalmak – már három évtizede – minden
Ugyanis, hogyan telik a hívő ember élete? november elején sok kedves hívő testvért
vonzanak szerte az országból.
Naponkénti imádkozással,
naponkénti igetanulmányozással,
További részletek: bit.ly/bszcsn1121
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Ebből az alkalomból a Reformátusok lapjában
interjú jelent meg dr. Fekete Károllyal, a Tiszántúli Egyházkerület püspökével. Az interjú online
változata olvasható az MRE hivatalos honlapján –
reformatus.hu-n is. Ebből vettünk át egy részletet.
Az új énekeskönyvünk nemcsak megújult
tartalommal, de megújult beosztással is segíteni kívánja az éneklés liturgikus funkcióját,
az adott istentisztelet rendjének és az egyházi év ünnepi időszakainak megélését. A korábbi változat ötvenöt, legritkábban használt
énekének kivételével fellelhető az előző énekeskönyv teljes énekanyaga. Emellett kétszáztíz új éneket is tartalmaz.
A korábbi 512 énekből csak azt a mintegy
félszáz éneket hagytuk ki, amelyek hetven
év alatt sem tudták megszerettetni magukat velünk. Az
énekcsoportokra osztott számozással, amely az énekanyag
további bővítésére hív – hiszen
még vannak a csoporton belül
kiadó számok – azt szeretnénk
ösztönözni, hogy az énekeskönyv ügyének gondozása, a
használat közben megmutatkozó további alakítás ne várasson
olyan hosszú ideig magára,
mint ahogyan az most történt.
A megújult beosztással az éneklés liturgikus
funkcióját kívánjuk segíteni az istentiszteleteinken, hogy az adott istentisztelet rendjét
és az egyházi év ünnepi időszakait jobban
lehessen követni. Ezért rendeztük egyházi
énekeinket három nagy fejezetbe: zsoltárok,
dicséretek, bibliaköri énekek. A fejezetek
belső tematikus egységei szabadabb keretbe
kerültek, hogy könnyebb legyen a szövegek
gazdagságát fölfedezni. Nagyon vártuk már
azt is, hogy a dallamok minden éneknél
megjelenjenek. A kevéssé ismert, ám értékes
tételeknél szöveg- és dallamigazítással pró-
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báltuk növelni azok használatának jövőbeni
esélyeit, illetve kiegészítettük az énekeskönyvet már ismert és igényelt, valamint az
eddigi énekanyagot témában és stílusban
gazdagító új énekekkel. Szinte minden fejezet elején szerepelnek az adott témához,
ünnepkörhöz ajánlott, oda kapcsolódó zsoltárok. A zsoltárok átszövik az új énekeskönyvet, és reméljük, ez éneklésünk és
imádságos életünk gazdagítását szolgálja a
jövőben.
Sok hasznos dolgot találhat az új
református énekeskönyvben az is,
aki eddig nem járt templomba, hitünk alapjaival is megismerkedhet az énekeskönyv
segítségével.
Hitünk alapja az üdvtörténet, amelyet az
egyházi esztendő évről évre felidéz, és ezzel
emlékezni és emlékeztetni tanít. Az egyházi
év ünnepei gyökeresen meghatározzák a
munka, a pihenés, a megállás,
az egymásra figyelés rendjét,
azaz az élet ritmusát és az emberi élet minőségét. Énekeskönyvünk is segít tudatosítani:
ünnepeinkkel Krisztust valljuk
és ünnepeljük, és általuk tanúvallomást teszünk Urunkról.
Tanúvallomásunk eszköze az
imádság. Régi református énekeskönyveink évszázadokon át
közöltek az énekek mellett
imádságokat is az egyéni és
családi elcsendesedéshez. Az 1948-as énekeskönyvben nem volt imádságos fejezet. Mi
most újra visszahoztuk. A közölt imádságok
kapcsolódnak az ünnepekhez, az istentiszteleti alkalmakhoz és a hét napjainak megszenteléséhez. Barta Zsolt lelkipásztor biblikus, teológiailag átgondolt, igényes szavú
imádságai külön ékkövei énekeskönyvünknek. Az Énekeskönyv
minden éneke megtekinthető és letölthet a
bit.ly/ujrefene k
oldalról.
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Isten iránti hálával fedeztünk fel ismerős
neveket a lelkészi szolgálatra való felszenteltek névsorában. A Nagyvárad téri református templomban november 11-én megtartott
ünnepi közgyűlésen Márkus Máté, Bej Attila,
Pógyor Judit, és dr. Vásárhelyi Bálint Márk ifjú
lelkipásztor testvéreink pasaréti gyökerekkel
rendelkeznek. Korábban a gyülekezetben
ifjúsági bibliaórák szolgálói voltak.

Szakács Sára dokumentumfilm rendező
személye nem ismeretlen gyülekezetünkben.
De vajon ki ismeri munkásságát, ami eddig
méltatlanul csekély figyelmet kapott a hívő
(és hitetlen) közönség előtt. A művésznő
most a világhálón is elérhetővé tette annak
Kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje további
érdekében, hogy gyülekezeti közösségben –
például csendesheteken, vagy testvéri szolgálatukat is!
együttlétek alkalmával –, de akár csendes
magányban vagy családi körben is megtekinthetők legyenek.
Olyan hiteles keresztyén „ikonok” bizonyságtevő életét ismerhetjük meg ezekből a
dokumentumfilmekből, akik közelmúltunk
szellemi életét alakították, és életükkel példát mutattak kortársaiknak és az utókornak.
FILM
Hivatkozás: youtu.be/
„Érték és mérték…” portréfilm
/xxDnTnKbbv8
Pap László professzorról
ELSŐKÉZBŐL ’56
/NWfvpvb39w0
„FÉNY A RÁCSOKON” – 1.
/vtJXvGZAEeQ
Mózes Árpád evangélikus püspök
„FÉNY A RÁCSOKON” – 2.
/UhmgQp5JIOg
András Ágoston tanár
„FÉNY A RÁCSOKON” – 3.
/b1IcL16iJDk
Csiha Kálmán református püspök
„Esőjegy” – (RAINCHECK) –
/0-B7NACDgCM
Halász Péter portré
„Rácz Vali „Igazak kertjében”
/QeF1r2wA8Cg
M5 TV Pápai különkiadás – Ajánló
/pejTdhx_FRI
„Pápai különkiadás”:
/iWPVqqYBvIU
Gulyás Lajos emlékezetére
„… és csupa alázat.”
/Na1cGpfqzJQ
– Pilinszky János

Éljünk a felkínált lehetőséggel!

Örömmel adunk hírt arról, hogy gyülekezetünkben egy új kör alakult szeptember
közepén.
A kör létrejöttének célja, hogy egybegyűjtse azokat a 30 év körüli vagy kicsit idősebb
fiatalokat, akik már, vagy még nem találják a
kis közösségüket.

Egy szombati csendesnapon találkoztunk
először ebben a formában. Sokan ismertük
már egymást a gyülekezet különböző alkalV.M. mairól, összifikről, PIKK-es eseményekről.
Nem voltunk tehát teljesen idegenek egymás
számára.

Illusztráció az
„Érték és
mérték”
c. filmből

A csendesnap igei alkalmait Czakó Zoltán
tartotta a Kolossé levél első pár verséről, és
hangzott felénk a kérdés, hogy: Mennyire
tudom, mi Isten akarata, vágya az életemmel? Az alkalmak végén és között is volt
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lehetőség kisebb, nagyobb körökben beszél- Új nevünk „Kolossé” lett, hiszen Pál ebben a
levélben több olyan gondolatot is megfogalgetni. A napot egy közös ebéddel zártuk.
Abban maradtunk, hogy minden héten maz, amiket alapvető fontosságúnak tartunk
pénteken este 7 órakor találkozunk ezután. a közösségre, közös célunkra nézve. KiemelEz azóta így is történik. Minden pénteken nénk a 3,1 verset: „Azért, ha feltámadtatok
este, az új épület jobb felső termében találko- Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, ahol a
Krisztus van".
zunk egy alkalomra, imaközösségre és
Célunk, hogy egymás hite által épülhessünk,
ezért szeretnénk megőrizni a két
Szeretettel várjuk közénk azokat, akik
elődkör,
a Dániel és a Sámuel őszinte
még vagy már nem találják a kis közösségülégkörű beszélgetéseit és az egymásért való
ket!
közbenjáró könyörgés gyakorlatát.
„...Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden,
Az új kör szervezésénél a legfontosabb
kopár földjét, mint az Úr kertje. Boldog örvendezés hangzik majd benne, magasztalás és hangos szempont az volt, hogy az alkalmakon Istent
keressük az Ige tanulmányozása által. Hiszzsoltárének” (Ézs 51,3b).
szük, hogy Urunk az, aki keres minket életünkre egyedül megoldást rejtő Igéjével. Az
alkalmak nagyobb részén így egy-egy bibliai
könyvet veszünk végig. Ebben az évben a
Filippi levelet kezdjük tanulmányozni, elsősorban meghívott alkalomtartók szolgálatán
keresztül.
beszélgetésre.

Csendesnapjainkon, és majd nyári csen(„Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítvádeshetünkön pedig az élethelyzetünkben
nyaim vagytok, ha szeretitek egymást" Jn 13,35)
aktuális, konkrét, fontos kérdéseket vesszük
A Kolossé kör története (korábbi Sámuel sorra, amelyek zömében házas-családos téés a Dániel kör) valójában 2018-ban kezdő- mákat fednek le. Így októberi csendesnapundött. Akkor még külön, mindkét körben úgy kon azt jártuk körbe, hogyan tudunk család
látták a vezetők, hogy a korábbi “ifis” séma (os)ként aktívan részt venni a gyülekezeti
nem fenntartható. Költözés, családalapítás életben. Hálásak vagyunk Urunknak, hogy
miatt néhány tagot egyre ritkábban láttunk, újra megerősítette bennünk, milyen felelősmindkét csoportban átalakult a csapat. Az ségünk van a közösségünk iránt, mennyire
Úr kegyelméből azonban, néhány évig még fontos vigyázni egymásra, és mások által
a régi formában, külön-külön együtt tudott vigyázva lenni, és hogyan tudjuk Krisztust
maradni a két közösség.
felmutatni az egymással való szeretetkapHamarosan azonban mindkét körben úgy csolaton keresztül.
láttuk, újabb változás szükséges. A SámuelKéthetente pénteken (páratlan heteken)
ben egyre inkább tapasztaltuk, hogy kezd 17:30-tól gyűlünk össze, a vírushelyzet miatt
elfogyni a kritikus tömeg, az alkalmakon egy- az alkalmainkat jelenleg online tartjuk. A
re kevesebben vettek részt, és többnyire csalá- következő összejövetelünk december 10-én
dosok. A Dánielben pedig többen messzebb lesz.
költöztek, ami a létszámot is befolyásolta.
Szeretettel várjuk azokat, akik családos
2021 elején kezdtük el a közös gondolko- kört keresnek a 80-as években születettek
dást, majd néhány hónap múlva már az új közül, a most harmincas korosztályból.
családos kör alapjait is elkezdtük szervezni. Bátran csatlakozzanak hozzánk!
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Kun Feri nevével először talán az 1990-es
években találkoztam. Egy kedves kalotaszegi lelkész-házaspár jött Magyarországra, és
feltétlenül Kun Ferivel szerettek volna találkozni. Jóval később egyszer Párkány fölött
egy Garam-völgyi kis magyar faluban voltunk egy lakodalomba meghívva. A helyi
magyar polgármesternő,
amikor megtudta, hogy
Magyarországról
jövök, rögtön
Kun Feriről
kezdett
el
beszélni,
mintha
az
természetes
lenne, hogy
mindenki
tudja, ki az:
Épp itt volt a
múlt héten,
hozott beiskolázási segélyt a magyar iskolába
járóknak, és
más segítséget is a falunak,
hogy
szerette a süteményt, amivel megkínálták…
Az volt az érzésem, hogy határon túl, különösen „a Duna túloldalán”, ahogy ő szerette
nevezni, minden magyar ismeri őt.
Évtizedekig a mi templomunkba járt, pontosabban: inkább mellé: legszívesebben kívül, az udvar felőli oldalajtónál állt, még a
járvány előtt is, úgy hallgatta az igehirdetést.
Igazi segélyszervezeti munkatárs volt a viselkedésében is: a maga személyét háttérben
tartó, tartózkodó, de mindig segítőkész, és
mindig valami fontos program járt az eszé-
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ben. Istentisztelet után azután beszélgetett
barátaival, elsősorban Balczó Andrással,
akivel nagyon tisztelték egymást. 2017-ben a
Világ-egyetem sorozatban előadást is tartott
gyülekezetünkben szervezete, a Rákóczi
Szövetség működéséről. Ebben különösen a
felvidéki magyar reformátusság sok szenvedéssel teli sorsát, hősies és áldozatkész szolgálatát mondta el, amelyet ők minden lehetséges módon
segíteni szeretnének.
Dunaalmáson született,
egészen
közel a nekünk kedves
Neszmélyhez. A 80-as
években kezdett először
még teljesen
egyedül
a
„túloldalra”
járni, felfedező
utakra,
ahol számára
teljesen természetes
tapasztalat
volt, hogy ott
is magyarok
élnek, részben éppen az
ő rokonai. A Rákóczi Szövetség egyik alapítója volt 1989-ben, sokáig alelnöke is, de
mindvégig fáradhatatlan mindenes munkatársa. A Rákóczi Szövetség ma az egyik legnagyobb magyar civil szervezet, és különösen jó tulajdonsága, hogy elsősorban a hazai
és határon túli fiatalok között működik. Temetésén, november 9-én a Rákóczi Szövetség mint alapítóját búcsúztatta, az igei szolgálatot Földvári Tibor lelkész testvérünk
végezte.
Viczián István
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Hálásak vagyunk Istennek, hogy az elmúlt
időszakban – augusztustól október végéig –
a kórusunk minden
óvintézkedést betartva, személyesen is
tarthatott próbát a
templomban. A vírushelyzet miatt óvatosan, egymás között több
széket is kihagyva, nagyobb térben készülhettünk hétről hétre. Nagyon jó volt újra
együtt lenni ebben a közösségben, újra látni
egymást nem csak a képernyőkön keresztül,
hanem élőben is.
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fegyelemmel és odaszánással élte meg ezt a
hosszú napot, és időt, s erőt nem sajnálva
énekelte el egyre pontosabban a jól ismert
énekeket és dicséreteket. Hálásak vagyunk
Istennek az egész napért! Reméljük, hogy az
elkészült anyaggal is az Ő dicsőségét szolgálhatjuk! Az CD-vel kapcsolatos utómunkálatok jelenleg is zajlanak, de reménység
szerint karácsonyra meg fog jelenni. A kórus
50 éves fennállásáért ezzel, a „Krisztus az
énekem” című lemezzel is szeretnénk hálát
adni Istennek.
Olyan jó megtapasztalni ebben a közösségben, ahogy a különböző korosztályok – a
diákoktól a dédmamákig – szeretetben, egy
akaraton, békességben tudnak együtt szolgálni az Úrnak. Ezt az összetartozást tapasztalhatjuk meg a próbák során, és azokon
kívül is. Annyira jó tudni, hogy egymást
imádságban hordozzuk, örömünkben és
nehézségeink közepette is. Jelenleg a kórus
újra online tartja a szerdai próbáit, de bízunk
abban, hogy Isten így is megtartja szeretett
közösségünket.

Ezeken a személyes próbákon többek között a már tavaly februárban elkezdett, de
félben maradt CD felvételére készültünk.
Szépen, jó ütemben tudtunk haladni ezekkel
a munkálatokkal, de egyre bizonytalanabbá
vált, hogy a kialakult vírushelyzetben, és az
ismét emelkedő esetszámok miatt be tudjuke majd fejezni a felvételt még a nagy lezárások előtt. Olyan jó volt megtapasztalni Isten
gondoskodását, hogy – úgy, ahogy az első
„…ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal
rész felvétele során 2020. februárjában – ez együtt dicsérjétek az ÚR nevét! Mert csak az Ő
alkalommal is még éppen a szigorítások neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelelőtti „utolsó pillanatban,” 2021. október 27- kedik.” (Zsolt 148,12–13)
én elkészülhettünk. Az egész kórus nagy
Szemkeő-Szilassy Dorottya
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Már tavaly az adventi Áldás, békesség!ben hírt adtunk arról, hogy a honlapunkról
(refpasaret.hu, Egyéb anyagok rovat) meghallgathatók, letölthetők a Palló Imre énekkar hangfelvételei.
Most a Messiásunk született – karácsonyi
énekek, karácsonyi gondolatok karácsonyi
családi áhítatokhoz című gyűjteményt ajánljuk a testvérek figyelmébe:
1. Krisztus Urunknak áldott születésén
2. Karácsonyi gondolatok, imádság (CsK)
3. Mind e világ örvendezzen
4. Az Úr Isten Ádám atyánknak
5. Karácsony ünnepén
6. Itt állok jászolod felett
7. Messiásunk született
8. Glória szálljon a mennybe fel
9. Ez nap nékünk dicséretes nap
10. Az angyalok üzenete (Cseri Kálmán)
11. Úgy szeretett Isten minket

PIKK őszi focikupa
A PIKK szervezésében idén is megrendezésre került az őszi összifi focibajnokság. Az
eseménynek az eddigi alkalmakhoz hasonlóan a BaárMadas Református Gimnázium adott otthont. Miután
minden résztvevő megérkezett, közös áhítatra gyűltünk
össze, hogy elcsendesedve az
Úrra figyeljünk. A lezáró
imádságot követően megkezdődtek a várva várt mérkőzések. Eleinte esőre
hajlott az idő, de külön ajándék, hogy pár
meccs elteltével már a nap is kisütött, és kellemes őszi szellőben rúghattuk a bőrt. Hét ifjúsági csoport csapott össze. A rutinos Onézimoszok, a sokszínű kerettel felálló Salamonok,
az összjátékukról híres Jóelek, a mindig lelkes
Nehémiások és a fiatalos lendülettel játszó
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12. Jer, mindnyájan örüljünk
13. Ó, szerencsés éjszaka
14. Ó, jöjjetek hívek
15. Dicsőség mennyben az Istennek
16. Várj ember szíve készen
17. Kihez tér be Jézus Krisztus? (CsK)
18. Jöjj, népek Megváltója
19. Csordapásztorok
20. Az ég és a föld
21. Vígan zengjetek citerák
22. Sötét éjjel Betlehem tájára
23. Jöjjetek Krisztust dicsérni
24. Új világosság jelenék
25. A pásztorok (Cseri Kálmán)
26. Halld, mily szózat hangzik
27. Jézus a földre jött, halleluja
28. Ó, dicsérd Istent hívő nép
29. Kirje, kirje, kisdedecske
30. Csillag, csillag, fényes égi vándor
31. Ó, tárj kaput az Úr előtt
32. Jézus hív téged a bűn mélyéből
33. Mind e világ örvendezzen Krisztus születésén
Gedeonok Pasarétről érkeztek. A pátyi gyülekezetet pedig a taktikus pátyi ifisek és a félelmet nem ismerő Józsuék képviselték. A várakozásoknak megfelelően lebilincselő játszmáknak lehettünk szemtanúi, amelyek kimondottan jó hangulatban teltek. Ez
nagyban köszönhető azoknak is, akik a partvonalon túl
állták a sarat, és biztató szavakkal, olykor-olykor lelkes
üdvrivalgással bátorították a
játékosokat. A mérkőzések
befejeztével kezdetét vette az
eredményhirdetés, ahol mindenki lélegzetvisszafojtva várta, hogy kiderüljön, hányadik helyezést érte el csapata. Az
érmek átvétele után a szokásoknak megfelelően a győztes Jóel ifi játékosai emelhették magasba a hőn áhított serleget, és a bajnokság
gólkirálya, Csontos Domonkos is külön elismerésben részesült. Hála legyen Istennek a
felejthetetlen élményekért!
Márkus Dávid
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Őszi hitmélyítő
lányhétvége Neszmélyen
Idén ősszel egy év kihagyás után, újra
megrendezésre kerülhetett a hitmélyítő lányhétvége Neszmélyen október 22–24. között.
Nagyon hálásak lehetünk érte Istennek, hiszen elég hamar beteltek a helyek, így péntek este 50 fő feletti létszámmal vehette kezdetét a hétvége. Az időnk bár kissé hideg
volt, de napközben a szép napsütés kárpótolt érte minket. Az alkalomtartónk Válayné
Gödör Ágnes volt, aki az önértékelésről beszélt nekünk.
Az első alkalomra péntek este került sor,
és az önértékelést befolyásoló tényezőket
vette sorba. Elhangzott, hogy nemcsak a
környezetünk határoz meg minket, hanem a
saját egoizmusunk is, ami a bűn állapota.
„Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten
ellenségévé lesz” (Jak 4,4), hallhattuk az igében. Kihez szeretnénk hasonlóak lenni? Istent választjuk-e, akinek mindig is értékesek
voltunk, vagy pedig a világ pillanatnyi elismerésére vágyunk? – tette fel nekünk a kérdéseket az alkalomtartónk. Felhívta arra is a
figyelmünket, hogy ne engedjük, hogy az
érzelmeink döntsék el, hogy pillanatnyilag
miről mit gondolunk, hanem az akaratunk.
Hiszen az Istenben való hitünk sem szabad,

2021. Advent

hogy egy érzés legyen, hanem egy döntésnek kell lennie, ami mellett kiállunk.
Szombaton egy finom reggeli és csendesség után folytattuk a megkezdett témánkat,
és most Isten oldaláról közelíthettük meg a
kérdést. Isten elmondja hogyan szeretne
látni bennünket: „Én, az ÚR vagyok a szívek
vizsgálója, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy
bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse
szerint megérdemli” (Jer 17,10), és ehhez segítséget is nyújt nekünk, hiszen csak kérnünk
kell őt: „Gyógyíts meg, URam, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak
téged dicsérlek” (Jer 17,14). Elküldte értünk
egyetlen Fiát, Jézust, aki a kegyelem örömhírével jött. Az a célja, hogy a bűnös életünkből megtérjünk, ezért két út van a számunkra: vagy letagadjuk a bűnt, vagy pedig felismerjük és megvalljuk, hogy szükségünk van
a kegyelemre: „Bevallom hamisságomat az Úrnak – és te elvetted rólam bűneimnek
terhét” (Zsolt 32,5). Isten pedig, ahogy az
igében is hangzik: „Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen” (Jer 31,3). Az alkalom után korosztályok szerinti kiscsoportokban beszélgethettünk tovább, ez lehetővé tette, hogy
őszintén megnyílhassunk egymás előtt, és
mélyebben tudjuk tanulmányozni Isten igéjét. A nap további része szabad volt, így volt
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időnk a közös játékok által, hogy megismerjünk olyanokat, illetve beszélgethessünk
azokkal, akikkel előtte talán kevésbé, volt
lehetőségünk lelkigondozásra, illetve elmenni a Duna partra is. Este egy bizonyságtételt
hallgathattunk meg, ami sokaknak adott
megerősítést abban, hogy Isten számára
egyediek és megismételhetetlenek vagyunk,
és neki gondja van ránk akkor is, ha valami
miatt egy időre elszakadtunk tőle.
Vasárnap az önértékelési problémákról és
ezeknek életünkben történő befolyásáról
hallhattunk. Az ember alapvető szükséglete,
hogy fontosnak érezze magát, és ezért sok
olyan dolgot megtesz, amiben az önbecsülése és az önértékelése sérül. Ne engedjük
meg, hogy a múltbeli események határozzanak meg minket, hanem engedjük meg Istennek, hogy ő gyógyítson meg, és töltsön be
minket. Számára mi mind gyönyörűek és
fontosak vagyunk, ne a világ szavára figyeljünk, hanem arra, amit ő szeretne nekünk
mondani, és ahogyan az igében is hangzik
az Úr biztatása: „Ne félj, mert nem vallasz szégyent” (Ézs 54,4), és „Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy
mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk
meghalt” (Róm 5,8).
Hálás vagyok Istennek, hogy ilyen sokan
együtt lehettünk, és hogy megáldotta a hétvégénket. Köszönjük az alkalomtartónak, a
szervezőknek és konyhásoknak az áldozatos
szolgálatokat az egész hétvége alatt.
Nyárády Orsi
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Férfi hétvége – ifitől a 30-as
korosztályig
Hálás szívvel adjuk hírül, hogy november
5–7. között Neszmélyen férfi hitmélyítő hétvégén vettek részt a gyülekezet tagjai. Péntek estétől vasárnap délelőttig négy áhítat
hangzott el „Isten, aki szembesít” címmel,
amelyekre Cseri András készült, és Illés történetéből hozott gondolatokat. A legfiatalabb ifitől egészen a harmincas korosztályig
voltak jelen gyülekezetünkből, akik amellett,
hogy Isten szavát hallgatni, és elcsendesedni
jöttek a hétvégére, a gyülekezet férfi közösségének épülésére és összekovácsolódására
is törekedtek.
A szombat délelőtt reggelivel kezdődött,
ami után egyéni bibliatanulmányozással
folytattuk a napot, majd ezt követően a
nagyteremben gyűltünk össze közösen meghallgatni az áhítatot. Ezután 5-6 fős csoportokban beszéltük meg az alkalom személyes
üzeneteit, ezáltal is azt elősegítve, hogy egymás hite által épülhessünk, és a hallottakat
az Ige mérlegén közösen vizsgálhassuk meg.
A délután során elsétáltunk a Duna-partra,
ahol kellemes naplementében tartottuk meg
az ’egyórázást’. Ebben párokra osztva beszélgettünk egymással egy órán keresztül, és
ismertük meg jobban a másikat. Ez nagyon
jó lehetőség volt arra, hogy olyanokkal beszélgessünk, akiket talán csak látásból ismerünk a gyülekezetben, és a korkülönbség
vagy más ok miatt nem volt még lehetősé-

18 Áldás, békesség!

IFJÚSÁG

günk mélyebben beszélgetni. A szombat
esténk áhítattal zárult, majd ezt követően
lehetőség nyílt társasozni, vagy beszélgetni.
A vasárnap hasonló módon kezdődött, mint
a szombat, majd délután nagytakarítás vette
kezdetét. Miután mindenki befejezte a feladatát, kocsiba ültünk és elindultunk Pasarétre.
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együtt épülhessünk.
Öröm volt számomra az is, hogy a közös
alkalomra az ifjú konfirmandusok alkotta
Jonatán ifiből is már érkeztek fiatalok. Jó
dolog, hogy ilyen elhívatottan és bátran mertek csatlakozni a „nagyok” társaságába.

Így tehát kisebbek és nagyobbak közösen,
egy térben, a templom falai között hallgatHatalmas öröm volt ilyen nagy létszám- hattuk az igét, amelyet Czakó Zoltán lelkiban együtt lenni, kiszakadva a hétköznapok pásztor segítségével értelmeztünk.
zajából, és közösen elcsendesedni Isten Igéje
Alkalmunk témája: Krisztusban lenni.
körül. Reméljük, ezen a hétvégén sok barát„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és
ság köttetett, amik által egyéni életünk és
gyülekezetünk is épülhet Isten tetszése sze- Atyja, aki megáldott minket mennyei világának
minden lelki áldásával a Krisztusban” (Ef 1,3).
rint.
Amikor meghallottam ezt az igeverset,
Gábriel András
hirtelen nagyon ismerős volt, és szinte magamtól fejeztem be az utolsó szavakat. A
Bibliaolvasó kalauzom borítóját egy képeslap díszíti, azon pedig ez az igevers áll, így
Isten kegyelméből november második nap mint nap olvashattam ezeket a nagyszevasárnapján összifi alkalomra kerülhetett rű sorokat. A mélyebb értelmezés azonban
sor, amely számomra az első ilyen esemény ezidáig elmaradt.
volt, de remélem nem az utolsó. A közös
Most nagy csodálattal élem meg, hogy a
igehallgatás után kiscsoportos beszélgetések, mindenség Ura, akitől oly távol kerültem én
gondolatébresztő kérdés-felelet, vetélkedő, is, egyszülött Fiában elhozta a mennyország
majd kötetlen társalgás következett. Hálás tökéletességét és világosságát, és az Ő kevagyok, mert Jézus ez alkalommal is elcsen- gyelméből ez átjárhat engem is naponta.
desített, szólt, formált, és közösségbe helye- Sokszor tapasztalom egészen hétköznapi és
zett engem, minket, hogy épülhessek, hogy komolyabb dolgokban is, hogy Ő velem van

Élmények és bizonyságok az
első összifimről
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és megáld, gondolatot ébreszt, megóv, boldog és meghitt pillanatokkal ajándékoz meg,
vagy éppen hívő közösségbe helyez, hogy
ne legyek magányos.
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ez számomra. Fiatal hívőként elevenen él
bennem az idő, amikor a sötétség útjáról a
világosság útjára léphettem. Továbbá él
bennem a vágy, hogy életem ablaka tisztuljon, és Jézus világítson rajtam keresztül
másoknak is.

A kezdő igevers után az alkalom folytatásában négy örömteli gondolatban hallhattuk,
hogy mit jelent még Krisztusban lenni, és
Az áhítatot követően kiscsoportokba renmilyen hatalmas lehetőség és áldás ez szá- deződtünk, ahol megosztottuk egymással a
munkra.
személyessé vált gondolatokat. Jó volt meg1. Őbenne van az örök élet. Ez olyan ígéret fogalmazni, kimondani, és átadni a kapott
számomra, amely boldogságot, békét és üzenetet, amely így hosszú távon formálhat
nyugalmat ad. Szeretnék engedelmes len- minket a Lélek által.

ni, és hagyni, hogy az Úr ezt közvetítse a
A kötetlen beszélgetések és a játék előtt
körülöttem élőknek is, hiszen olyan nagy a gondolatébresztő kérdésekkel készültek
szükség, e szavaknak pedig ereje van, ha nekünk a szervező Onézimosz ifi tagjai. Én a
következőt kaptam: „Szüntelen imádkozzavalaki hittel befogadja.
2. Őbenne nincs kárhoztató ítélet (Róm 8,1). tok” (1Thessz 5,17). Hogy érted ezt? – SzáHálás vagyok, hogy szabadulást és bocsá- momra ez az imádságos életet, életformát
natot nyerhettem oly sok vétkem alól. To- jelenti. Sokszor indít az Úr elcsendesedésre.
vábbá jó újra és újra átélni, hogy Ő nem Valamikor néhány mondatban, máskor
hosszasan tudok hálát adni, kérni vagy köbűneink, cselekedeteink által ítél meg.
nyörögni, a fő, hogy Ő meghallgat és ezt jó
3. Krisztusban nem vagy a bűn rabszolgája
szüntelen átélni.
(Róm 8,2). Ez az igevers arra emlékeztet,
Végezetül hálás vagyok ezért az áldott
hogy lelki újjászületésem óta, valóságosan
kikerültem a sorozatos vétkek igája alól, és alkalomért, örülök, hogy ott lehettem, és az
tapasztalom Jézus szeretetét, ahogy meg- Úr kegyelméből most visszaemlékezhettem.
Sok hasonló programot kívánok a pasaréti
óv a kísértésektől.
ifjúságnak együtt, Jézussal szoros közösség4. Krisztusban lehetőséged van arra, hogy a
ben.
Pásztor Ádám
világosságban járj (Jn 8,12). Nagy ajándék
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Gyermekhétvége 2021
A nyári hetek után ősszel is együtt
lehettünk a gyermekekkel Neszmélyen.
A csendeshétvégét a kisebbek és a szolgálók is nagyon várták, nagyon sok jelentkező volt, így teljesen megtelt a
neszmélyi táborhely. Tökéletes alkalom
volt ez azon gyermekek számára, akik
még nem vettek részt ottalvós táborban.
Öt bátor elsős gyermek is megtapasztalhatta Isten áldásait a hétvégén.
Péntek délután a templom előtt gyülekeztünk, majd a szülők segítségével utaztottunk, ahol az ebéd elfogyasztása után egy
tunk le Neszmélyre. A leérkezés után meleg
újabb bizonyságtételen keresztül szólt hozvacsora várt minket, este pedig egy bizonyzánk az Úr Igéje. A kirándulás végén nem
ságtételt hallgathattunk meg.
maradhatott el a „púp” megmászása sem,
Szombaton bibliatanulmányozással kezd- ahol felfedeztük az újításokat. Nagy sikert
tük a napot. A református Bibliaolvasó kala- aratott a kisebb kilátó, ami az ezután követuz szerinti újszövetségi igét, Pál apostol kező számháborúban is fontos szerepet tölkolosséiakhoz írt levelét olvastuk, amiben tött be. A hazaérkezés után lehetőség volt a
többek között szó volt a vigasztalásról, ami házi feladatok elkészítésére is, a többiek
nagymértékben kapcsolódott a hétvége té- pedig társasozással töltötték az időt. Az
májához. Ezután kirándulni indultunk. Ka- uzsonna keretében köszöntöttük a születéslandos utunk közben egy pihenőt is tar- naposokat, amit a konyhásaink által készített finom torta tett
igazán emlékezetessé. Isten kegyelméből az egész nap
folyamán nagyon
szép időnk volt, így
következhetett
a
várva várt nagy
közös játék, a zászlózás. A gyermekeken nem látszódtak
a kirándulás fáradalmai,
egészen
sötétedésig folyt a
móka. A napot
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szintén egy bizonyságtétellel
zártuk, ami előtt az aznap
készült képeket, videókat
néztük meg, és olykor jókat
derültünk egy-egy viccesebb
képen.
A vasárnapot is bibliatanulmányozással
kezdtük,
majd gyermekistentisztelet
következett. Isten szabadító
kegyelméről hallhattunk, aki
kimentette népét Egyiptom
földjéről, a szolgaság házából, ugyanúgy, ahogy Jézus
Krisztusnak
köszönhetően
mi, ma is megszabadulhatunk a félelmeinktől és a bűn
rabszolgaságából. Isten csodálatos vezetését pedig Józsué történetén keresztül láthattuk meg. Az aranymondás adott
újabb bátorítást, hiszen nincs
annál jobb dolog, mint amikor velünk van az Úr: „Ne
félj, ne rettegj, mert veled van
Istened, az Úr” (Józsué 1,9). A
hétvége bizonyságtételeinek
alapja is ez az ige volt. Így
hallhattuk, hogy a bizonyságtevők milyen félelmekkel
találkoztak a gyerekkorukban, és ezekben a helyzetekben hogyan bátorította őket
Isten, hogyan szabadította
meg őket a félelmeiktől. A lelki táplálkozás után a Zöld Kakas étteremben testileg is táplálkozhattunk, ezzel zárva a
hétvégét.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy az Ő jelenlétében
csendesedhettünk el a hétvégén, messze a világ zajától,
és hogy vigyázott ránk az
egész hétvége során. A hazaérkezés után nagy örömmel
és hálaadással gondoltunk
vissza a hétvégére, amiért
gyedül Istené a dicsőség.
Gyerekmisszió
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Kedves Testvéreim,

lomba. Nem szívesen mentem vele, mert
Néhány
mondatban nem sok mindent értettem ott, s zavart a
szeretném elmondani, szoros liturgia, meg a füstölő szaga.
hogy milyen úton vezeA 70-es évek legvégén kaptam egy Bibliát
tett
mennyei
Édes- egy lánykától, aki az Ó utcai Testvérgyüleatyánk engem a keresz- kezetbe járt. Olvasgattam, de persze szinte
tyének közösségébe.
semmit se értettem.
Gyerekkoromból csak
apró képek maradtak.
Bizonyos
szituációk,
szagok és hangulatok. A kamaszkor viszont
nagyon markánsan csapott bele az életembe.
Apám eredményes súlyemelő volt, s testes
alkatom után én is azzá váltam. Bátyám
megúszta a súlyemelést, mert ő viszont nagyon sovány volt, s állandóan etetgetni kellett. Neki nem kellett komoly sportot űznie,
csak pingpongozgatott.
Én viszont be voltam fogva:
12 éven át heti 3 edzés és hétvégéken versenyek, edzőtábor, stb. Akkoriban persze
kettős érzésem volt, mert egyfelől jó volt a társaság, másfelől nagyon sok időm ment el a
sportra, pedig szívesebben
lógtam volna a gettónk többi
suhancával.
Kőbányán
nőttem fel a Bihari úti proletár-gettóban.
Mindennapos
volt a verekedés, és durva, de
szívélyes kapcsolat.
Persze felnőttkoromra megértettem apám
indítékát, miszerint távol akart tartani az
utcától, s végül is nagyon hálás vagyok neki,
hogy a sporthoz vezetett. A sport azután
tovább kísért az egész életemen. Ha nem is
olyan intenzíven, mint kamasz és fiatal koromban, de hobbyszerűen mindig sportoltam valamit.
A gettó nehézkes életét valamennyire ellensúlyozni kellett. A családomból lengyel
származású nagymamám lágyította meg
mindig a szívemet. Ő természetesen katolikus volt, s többször elvitt magával a temp-

Nem sokkal ezután megismerkedtem egy
kiváló barátom húgával, aki Jehova Tanúja
volt, s valahogy megtudta, hogy bibliai kérdéseim vannak. Hozzávetőleg fél éven át
olvastuk együtt a Bibliát, s valóban sok mindent megismerhettem belőle Istenről, s egymásról. Ez a kis hölgy lett néhány évvel később a feleségem.
Jehova Tanúi után más utakra vezetett
Isten. Talán ismertétek, vagy hallottatok
Németh Gézáról, a politikai
okokból felmentett református lelkipásztorról, aki a lakásán tartott istentiszteleteket a
70-es évek végén, s a 80-as
évek elején olyan tébláboló
fiataloknak, amilyen én is
voltam. Nagy hatással volt
rám az a 25-30 fiatalból álló
társaság, Géza bácsi szeretetteljes igemagyarázataival,
és kedves felesége szívélyes
vendéglátásával.
1980-ban, Urunk mérhetetlen
kegyelméből, egy hétvégi lelki gyakorlaton,
Szilasligeten meg is térhettem, és abszolút új
életet kaptam, röviddel ezután be is merítkeztem. A bemerítkezési igekártyámon ez
állt: „A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet
senki sem tud, csak az, aki kapja” (Jel 2,17b).
Akkor (és még most is) nagyon meghatott
engem az, hogy én személyesen egy kis fehér kövecskét kaphatok az én Uramtól,
amelyre az én nevem van felírva… ha győzedelmeskedem!
Nos, azóta erre iparkodom.
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Röviddel megtérésem után elhívott valaki Pasarétre. Cseri Kálmán prédikált éppen, s mit
mondjak? Azonnal ott ragadtam.
Jártam egy ideig az ifibe, de ott
már túl idős voltam.
Életemnek egyik nagyon meghatározó
élménye volt, amikor Cseri Kálmán embereket hívogatott dunaalmási szolgálatra, hogy
az ottani dolgozókat tehermentesítsük. Mentünk is vagy 10-en, s amit ott átéltem, az
annyira megható volt, hogy elhatároztam,
hogy fogyatékosokkal szeretnék kapcsolatba
kerülni.
Attól kezdve sokat jártunk Dunaalmásra, s
Budapesten is sokat istápoltam a fogyatékosokat. A Bákonyi házaspárt is sokáig én fuvaroztam az istentiszteletre. Ott voltam szinte minden istentiszteleten és bibliaórán 1987ig. Akkor mentünk el feleségemmel és két
gyermekünkkel Németországba, ahol német
nagyszüleim révén hamar be tudtunk
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„németesedni”, azaz, beilleszkedni.
Isten vezetése folytán itt, Németországban
lett a fogyatékkal élőkkel való kapcsolatom
hivatássá, 27 éven át dolgoztam egy halmozottan fogyatékkal élőket foglalkoztató intézetben. Közel a lakóhelyemhez, Hamelnhez. Itt végezhettem el munka mellett a
Gyógypedagógiai Főiskolát, s lettem Intézetünk Foglalkoztató-Munkaterápiás részlegének a vezetője. Nagy örömmel dolgoztam
itt. Egy éve már nyugdíjba mentem, s élvezem a szabadidőmet. Így tudok több időt is
Budapesten, és újra Pasaréten, a Gyülekezetben tölteni. Jóleső érzés az, hogy a testvériség láthatatlan szálai összekötnek mindenkit, akinek Krisztus szeretete van a szívében.
Ez kiváltság, amit ingyen kaptunk, s „csak”
annyi a megbízás Urunktól, hogy: Add tovább!
2021 novemberében szeretettel,
Ertl Olivér

Hétköznapjaink
Egyedül élek, de nem magányosan

Beszélgetés Előd Erikával
olvashattuk az Áldás, békesség!
2007. februári számában, hogy
Isten már korán a fiatalok közötti szolgálatra hívott el.
Ez a csendeshét már a gyermekmisszióba való elköteleződésed után történt, vagy
még előtte?
Feleségem, Erdélyi Judit sokkal régebb óta ismert téged,
mint én. Egy fiatal lányoknak
rendezett csendeshéten, még
1958-ban, te voltál a kiscsoport
vezetője. Bizonyságtételedben

Ez még előtte történt. A
Gyermekmisszióval a gyakorlatban, az 1980-as évek
elején találkoztam. Egy pesterzsébeti evangélikus gyülekezetbe hívott meg a volt
iskolatársnőm a gyermek-

misszióba. Ott 7 évig szolgáltam gyermekek között. Rajta
keresztül kerültem kapcsolatba a VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövetségben) „előzményeivel”, vagyis az 1989-es
hivatalos megalakulása előtt.
1993-ban „beiskoláztak”, és
egy háromhónapos intenzív
tanfolyamon vettem részt,
ami után félállásban alkalmaztak. Feladatom kapcsolatépítés volt, szolgálatunk
bemutatása Budapest néhány délkeleti kerületének a
gyülekezeteiben.

24 Áldás, békesség!

A VISz-ben még most is aktívan részt veszel. Mi ott a
szolgálatod? A mi gyülekezetünkben is részt veszel a
gyermekek közötti munkában?
A
VISZ-ben
heti 8 órában
vagyok
még
munkatárs
–
feladatom főleg
angolból vagy
németből oktatói
anyagok,
missziós
történetsorozatok fordítása.
Az Örömhír gyermekújság
korrektúrázásában
veszek
részt, és időnként missziós
sorozatok írására is megkérnek.
Ahogy tudom, egyedül élsz.
Hogyan élted meg a járvány
okozta bezártságot?

Nem igazán „bezártságként” élem meg. Ennek több
oka is van. Az egyik az, hogy
olyan helyen lakom, ahol az
utcán, különösen tavaly, a
kezdeti időkben nagyon kevesen jártak, tehát nyugodtan elmehettem egy-egy körre a közelben sétálni. A telefon, az e-mail sok lehetőséget
ad a kapcsolattartásra, meg a
Skype, Zoom és hasonlók.
Elég könnyen barátkozom
azokkal, akik nyitottak egyegy beszélgetésre, akár még
az utcán, járműveken is. Tehát több ilyen kapcsolatom,
barátság alakult ki hosszabbrövidebb idő alatt.

HÉTKÖZNAPJAINK

2021. Advent

mi bizottságával van megbeszélésünk Skype-on. Ilyenkor
megbeszéljük, hogy a gyermekmissziós
kiadványok
munkái hol tartanak, kinek
mi a feladata ebben
(például fordítás,
szerkesztés, lektorálás, korrektúra). A kiadványok
ismertetésének,
hirdetésének lehetőségeit is megbeszéljük.

átnézem, néhány szükséges
pontosítást végzek a szövegen, majd elküldöm lektorunknak. Tartom a kapcsolatot a nyomdai szerkesztővel,
aki hívő atyafi. Jó vele együtt
dolgozni. Ez már mind teljesen digitálisan történik. Az
újság kéthavonta jelenik
meg. Amint megjelenik egy
lapszám, már kezdődik is a
következő szám előkészítése.

Eddig szerdánként tartottunk zoom-on munkatársi
imaórát. Újabban áttértünk a
kéthetenkénti pénteki napra.
Az online imaórák nagy áldásaként éltük-éljük meg,
hogy sokkal többet tudunk
egymás örömeiről, problémáiról, mint amikor évente 3
-4 alkalommal voltunk csak
együtt munkatársi megbeszéléseken.

„Polgári” életemről pár
szó: 10 lakásos társasházban
lakom, most már mint a legrégebbi tulajdonos – 1946
óta. Voltam rövidebb ideig
közös képviselő is. Nagyon
örülök és hálás vagyok, hogy
a legutóbbi közösképviselőváltásnál egy hívő, pasaréti
testvérünk vállalta a közös
képviselői feladatokat..

Lakótársaid vannak? Milyen
velük a kapcsolatod?

Az utóbbi időben vállaltad,
hogy még nyomtatás előtt
átolvasod az Áldás, békesség!-et a 'több szem többet
lát' elven a fennmaradt hibák
kiszűrésére. Sok hibára bukEgyedül élek, de nem ma- kansz?
gányosan. „Normális” házNyomdász „múltam” mitartást vezetek, tehát főzök, att vagyok talán különösen
takarítok stb.
érzékeny a „sajtó” és nyelvNéhány testvérrel kéthetenként gyakoroljuk egymással a közösséget Igében,
imádságban, és megbeszéljük személyes dolgainkat is.

Másik szolgálati területem
a külmisszióval kapcsolatos.
A Liebenzelli Misszió Molnár Mária alapítvány kuratóriumának vagyok tagja, a
Külmissziói
Híradó
(fő)
szerkesztője, ami azt jelenti,
Hogyan telik most egy na- hogy önkéntes fordítóinknak
elküldök egy-egy cikket forpod, egy heted?
Keddenként a VISZ Irodal- dításra. Amint beérkeznek,

helyességi hibákra. Általában
nem súlyos hibákat fedezek
föl, inkább apróbb pontosításokat javasolok.
Kívánunk még sok, szolgálatban eltöltött évet, és áldott
adventi, karácsonyi ünnepet!
Beszélgetőtárs
Viczián Miklós
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MISSZIÓS HÍREK
A Greizer család
adventi levele
Ez évi utolsó gyülekezeti beszámolónkban szeretnénk Isten iránti hálával visszatekinteni az eltelt
évre.

Megújult a stúdió
Tavasszal hírt adtunk arról, hogy a templom padlójának felújításával egyidőben a
stúdiót is felújítjuk. Ez a munka nem csak a
falak és a padló cseréjét jelentette, hanem
műszaki berendezéseiben is jelentős korszerűsítés történt.

A nyugat-tannai netvár népcsoport tagjai az anyanyelvi Bibliájuk
használatával hoznak döntéseket
azokban a kérdéseken, ahol a kultúrájuk
ellentmond a keresztyén hitnek.
Idén november végéig 11 helyen tartottunk istentiszteletet, a falunkban pedig 20
gyermekistentiszteletet, és összesen kb. 40szer ültünk le Bibliát olvasni és imádkozni
lelkészekkel és presbiterekkel. A 11 hónapból kb. 2 hónapot voltunk a fővárosban, Port
Vilában, ahol Noel és Málna megtanultak
úszni. Tojó tyúkjaink száma 22-re nőtt, kaptunk egy narancssárga cicát (Narancsot),
"aki" mostanra már igazi családi kedvenc
lett, saját kertet ültettünk – tavaly yamot,
idén pedig már krumplit.

Mi, templomlátogató hívek csak a jó minőségű hangosítást érzékeljük ebből, illetve aki
online tud csak részt venni az istentiszteleteken, pontos és jó minőségű vételt tapasztal.
De a korszerű műszaki háttér mellett a minden alkalomra pontosan megjelenő, munkájukat lelkiismeretesen végző stúdiós szolgáAz első félévben voltunk a fővárosban egy
lókra is elengedhetetlenül szükség van ahhónapot,
ahol az irodai, főleg számítógépes
hoz, hogy minden ékesen és szép rendben
munkák
mellett
egyeztetések, tervezések is
menjen.
zajlottak. Akkoriban kísérgettük vanuatui
Ha valaki indíttatást érez arra, hogy ebben kollégánkat és jó barátunkat, Kalitét az ora szép szolgálatban részt vegyen, az jelent- voshoz, és sikerült megszervezni az újkezzen lelkipásztorainknál további eligazítá- kaledóniai orvosi vizsgálatához szükséges
sért!
útját is. Akkor még nem tudtuk, hogy milyen nehéz híreket kapunk majd
róla (június végén Isten hazahívta).

Februárban Tannára visszaérve
folytatódtak a dél-tannai 1Mózes
felvételek, a Megavoice-ok árusítása, a bibliaórák, és elkezdtük a
vasárnapi gyermekistentiszteleteket itt a falunkban. Folytattuk
még
a
tannai
írásolvasás-
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Augusztusban először vezettük önállóan a
bibliaismereti és logikus gondolkozásról
szóló háromhetes tanfolyamot, a Trenem
Tingtinget, ahol 5 vanuatui kolléga munkáját koordináltuk. A tanfolyam után kollégáink ajándékának köszönhetően a gyerekek
születése óta először voltunk családilag,
négyesben nyaralni három napot a fővárosban, Port Vilában.

oktatáshoz szükséges illusztrációk szervezését, és a tanároknak szervezett tanfolyamokon is részt vettünk.
Júniusban férjével együtt meglátogatott
minket az akkor még igazgatóvárományos
felettesünk, Andrea, és 3 napon át átbeszéltük a munkánkat, és az egész országra kiterjedő munkáról is egyeztettünk. Akkor született meg a fenti munkacélunk is, melyek
alcéljai a következők:

Még júniusban innen a távolból temettük
el Miki édesapjának feleségét és aztán szeptemberben pedig Miki édesapját is – rajtuk
kívül még kb. 12-13 ember halt meg itt a
környékünkön, köztük közeli barátok és
helyi munkatársak is. A falubeli szomszédunknak született egy kislánya, Selestina.
Meg nem erősített információk alapján lehet,
hogy a második keresztneve Málna lett –
Vanuatun ugyanis nem kötelező már a gyerek születésekor eldönteni a baba nevét…

Októberben mindkettőnknek sikerült beol1. Vannak netvár nyelvű bibliai részek és tatnunk magunkat (ekkoriban jutott le az
bibliai anyagok (írásos és hangfelvételek oltás Tannára), a második oltás majd decemegyaránt).
berben-januárban lesz esedékes. Adja az Úr,
2. Tudják is használni ezeket az anyagokat hogy jövőre ez fontos lehessen egy esedékes
az emberek (=oktatás és ismeretterjesztés). hazaút miatt. Ugyanis az Úr kegyelméből
Vanuatun továbbra sincs koronavírus. A
3. Az emberek a Biblia alapján szeretnének
múlt hónapban azonosították az ötödik és
döntéseket hozni. Érzik és látják, hogy
hatodik esetet a beutazók kötelező kéthetes
Isten igéje jó.
karanténjában, de a többiekhez hasonlóan
4. A gyülekezetekkel és különböző szerveze- sikeresen elkülönítették őket a gyógyulásutekkel együtt dolgozunk az anyagok ter- kig, és nem volt további fertőzés.
jesztésében. Többen személyesen részt
Hálásan köszönjük az Úrnak a gyülekezet
vesznek ebben a munkában. Jó kapcsolataés a testvérek hűséges támogatását, imádink vannak a döntéshozókkal.
ságban és anyagilag is. Enélkül nem tudFelismertük, hogy az egyes tevékenységeink nánk Vanuatun szolgálni.
hogyan illeszkednek ehhez a négy alcélhoz.
"Jertek, halljátok, ti istenfélők mind, hadd
Aztán júliusban a 2015-ös jövetelünkkor mondjam el, mit tett velem (a mi Istenünk)!
már igazgató Greg leköszönt, és Andrea Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta...
vette át a munkáját. Zsófi egy nyelvészeti, Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádMiki pedig egy nyelvi programvezetési tan- ságomat, szeretetét nem vonta meg tőfolyamon tanult, Noel és Málna pedig a so- lem." (Zsolt 66, 16–17; 20)
rok írása idején fejezik be az itteni iskolaév
Áldott ünnepeket kívánunk!
szerint a második osztályt. Eközben még a
Greizer család
magyar másodikos tananyaggal haladnak az
otthoni tempóban.
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Az irat- és hangmisszióból ajánljuk
A református kegyesség könyvjelzői lehetnek Bibliánk állandó tartozékai, de bármilyen értékhordozó írásmű lapjai között is
szolgálhatják a kitűzött célt. Missziói küldetésüket pedig akkor töltik be igazán, ha személyes ajándékként kerülnek átadásra. Kedves ajándék Karácsonyra is.
Olyanok is részesüljenek belőlük, akik
még keresők, de szeretnék megismerni, mit
jelent, és hogyan lehet Isten gyermekeként
folytatás az első belső borítóról (2. oldal)
élni a hétköznapokban. Éljünk ezzel a leheHisszük és valljuk, hogy Isten kegyelmé- tőséggel!
ből lehetünk református keresztyének, de
Azzal a reménységgel fogalmaztuk meg: a
fontosnak tartjuk azt is, hogy tájékozottak személyes hit, a napi csendesség, az imádlegyünk azokban a kegyességi életgyakorla- ság, a vasárnap megszentelése, a bizonyságtokban, melyek a református tradíciók, az tétel, a sáfársá,g a misszió és a diakónia
önazonosság részei.
megélési és cselekvési lehetőségeinek összeEzeknek az életgyakorlatoknak az elméleti foglalóját, és a hittanoktatással kapcsolatban
forrása a Szentírás, Jézus tanításai és Hitval- Istentől kapott útmutatást, hogy ezeknek
lásaink, melyek megalapozzák, és segítik a folyamatos gyakorlásával épül és erősödik
keresztyén életúton való tájékozódást önma- lelki egységünk, gazdagodnak közösségeink
gunk helyzetéről, közösségünkhöz, környe- és szeretett református egyházunk.
zetünkhöz való viszonyunkról. BiztonságosLegyenek a KÖNYVJELZŐK igazi útjelzői,
sá teszi „közlekedésünket” békességgel, segítői és erőforrásai a megajándékozottak
belső örömmel ajándékoznak meg.
életének!

Adventi online naptár a
refpasaret.hu oldalunkon!
Gyülekezetünk honlapján idén decemberben is találkozhatunk az adventi naptárral. Advent első vasárnapjától
december 24-ig napról napra megnézhetünk egy áhítatot, amelyet a tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is
lelkipásztoraink tartanak a napi ige alapján. December 1
–25. között a már megszokott adventi naptárunk ablakain keresztül meghallgathatunk egy éneket, elolvashatunk egy igehirdetés-részletet. Az idén 50 éves Palló
Imre Énekkarunk felvételei közül adventi és karácsonyi kórusműveket hallgathatunk.
Mindemellett gyülekezetünk prédikációi archívumából, az 1959–2020 közötti időszakból
olvasható formában is elérhetőek lesznek adventi gondolatok rövidebb terjedelemben.
Áldott adventet!

28 Áldás, békesség!

MEGHÍVÓ
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18.00 (gy.m./gy.i. nincs)
23.30. Úrvacsorai közösség

Ünnepi alkalmak

Január:
Isten kegyelméből még személyesen együtt lehe1. sz. 10.00 Istentisztelet (gy.m./gy.i. nincs)
tünk alkalmainkon, adjunk ezért folyamatosan
18.00 Istentisztelet (gy.m./gy.i. nincs)
hálát Urunknak, és éljünk a testvéri közösség
2. v.
8.00 Istentisztelet (gy.m., gy.i.)
lehetőségével. Tervezett alkalmaink:
10.00 Istentisztelet (gy.m., gy.i.)
December:
Az adventi időszakban évről évre megtartott
19. v. 8.00 Istentisztelet (gy.m.)
alkalmaink, mint az adventi zenés áhítat, gyüle10.00 Családi Istentisztelet (gy.m.)
kezeti szilveszter, sajnos elmaradnak.
17.00 Ifikarácsony
Továbbiakban is minden csütörtökön és vasárnap
23. cs. 18.00 Istentisztelet
a megszokott időben online közvetítjük az Isten24. p. 16.00 Istentisztelet (gy.m./gy.i. nincs)
tiszteleteket.
25. sz. 8.30 (úrv., gy.m., gy.i.)
Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét arra, hogy
11.00 (úrv., gy.m., gy.i.)
a fenti tervezet módosulhat, amennyiben a ha18.00 (gy.m./gy.i. nincs)
tályban lévő rendelkezéseken szigorítanak!
26. v. 8.00 (úrv., gy.m., gy.i.)
10.00 (úrv., gy.m., gy.i.)
Kérünk mindenkit, hogy folyamatosan figyeljünk
30. cs. 18.00 Istentisztelet
a gyülekezet honlapjára, valamint a templom
31. p. 16.00 (gy.m./gy.i. nincs)
hirdetőtáblájára kihelyezett tájékoztatóra!

Köszönjük

2002

a karácsony igazi ajándékát: az
Úr Jézus Krisztust,
az új pasaréti biliaköröket,
hogy hazánkban szabadon szólhat Isten Igéje,
hogy elegendő Covid elleni oltóanyag áll rendelkezésünkre,
az egészségügyben dolgozók
áldozatkész helytállását

Istentisztelet

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

Úrvacsora
Bibliaórák

a hónap utolsó vasárnapján

Imaközösség

vasárnap 730 és 930 csütörtök 1700

Kóruspróba

szerda 1815 - 1945

Gyermek
alkalmak

Gyermekistentisztelet: vas 800 és 1000
Gyülekezeti hittanórák: csütörtök 1630

Kérjük

hogy gyülekezeti együttléteinket
megtarthassuk az elkövetkező
hónapokban is,
hogy a jövőben is megvallhassuk szabadon hitünket,
hogy ajándékozd meg Személyed örömével az ünnepeket
egyedül töltő testvéreinket,
hogy a kiterjedt munkamezőre
az Úr rendeljen ki hűséges szolgálókat

Áldás,
békesség!

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

Gyermekmegőrzés a vasárnapi és ünnepi istentiszt. alatt
Idősek otthona

járvány okból átmenetileg nincs alkalom
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