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Presbiteri csoportkép 
a januári presbiteri 
csendesnapról.  

Cikk a 8. oldalon. 

Balról jobbra:  

 Nemeskéri Pál,  

 Erdélyi András,  

 Szepesy László,  

 Madas Balázs,  

 Gaál Csaba,  

 Csáky Péter,  

 Gegus Gábor,  

 Szőke Balázs,  

 Czakó Zoltán,  

 Varga Gábor,  

 Földvári Tibor,  

 Enreiter Ádám,  

 Hámori László,  

 Plicher Zoltán,  

 Beretvás Péter,  

 Erdélyi Gábor,  

 Jaczkovits Viktor,  

 Manno Sándor,  

 Viczián Miklós,  

 Leveleki László,  

 Horváth Géza,  

 Pataki Béla,  

 Kiséry István,  

 Borsody László,  

 Durkó Gábor,  

 Pálffy Péter,  

 Válay Zsolt  
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„Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint 
valami szárazföldön, és amikor ezt az egyiptomi-
ak is megpróbálták, elmerültek.” (Zsid 11,29) 

Ez a vers az embereket két nagy csoportra 
osztja, akik mintegy 400 éven át egy közös-
ségben éltek: izraelitákra és az egyiptomiak-
ra. A Szentírás azt mondja, hogy mindkét 
közösség nagy kockázatot vállalt, merész 
dolgot tettek akkor, amikor megpróbáltak 
átkelni a Vörös-tengeren. A végeredmény 
azonban teljesen más volt. Az izraeliták sike-
resen átkeltek, az egyiptomiak pedig meg-
fulladtak. Visszatekintve a történetre azt 
mondhatjuk, hogy az izraeliták egy félelme-
tesen bátor dolgot tettek, míg az egyiptomi-
ak egy óriási ostobaságot. De mit tanulha-
tunk ebből a történetből?  

„Izrael fiai szárazon mentek be a tenger köze-
pébe, és a víz jobbról-balról falként állt.” (2Móz 
14,22). Az egyiptomiak pontosan ugyanazt 
próbálták megtenni, amit az izraeliták: szár-
azon átkelni a tengeren úgy, hogy mindkét 
oldalon falként áll a víz.  

Ha nem ismernénk a tényeket, és csak 
annyit tudnánk, ami a szemünk előtt leját-
szódik, akkor azt gondolhatnánk, hogy az 
egyiptomiak ugyanolyan hittel keltek át a 
tengeren, mint Isten népe.  

De ha egy kicsit jobban szemügyre vesz-
szük a Szentírást, és a látottakon kívül a té-
nyeket is meg akarjuk vizsgálni, akkor azzal 
találkozunk, hogy Izráel népe azért tudott 
átkelni a tengeren, mert mindezt Isten 
mondta nekik: „Akkor ezt mondta Mózesnek az 
Úr: Miért kiáltasz énhozzám? Szólj Izrael fiai-
hoz, hogy induljanak útnak. Te pedig emeld föl a 
botodat, nyújtsd a kezedet a tenger fölé, és ha-

sítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izráel fiai 
a tenger közepén.” (2Móz 14,15–16).  

Néhány verssel később pedig azt is leírja a 
Biblia, hogy Isten mit mond az egyiptomiak-
ról és a látottakon kívül a tényekre is rávilá-
gít: „Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: 
Nyújtsd ki kezedet a tenger felé, és a víz visszatér 
az egyiptomiakra, a harci kocsikra és lovasok-
ra.” (2Móz 14,26). Arról nem esik szó, hogy 
az egyiptomiak valaha is megpróbáltak vol-
na beszélni Istennel, mielőtt megkísérelték 
az átkelést a Vörös-tengeren. Nem az Istenbe 
vetett hit motiválta őket, inkább az a vá-
gyuk, hogy a menekülő rabszolgákat vissza-
kapják.  

Amikor ismerjük a tényeket, ismerjük az 
egész történetet. Az izraeliták hit által keltek 
át a Vörös-tengeren, míg az egyiptomiak 
önzőségükben teljesen ostobákká lettek, és a 
tengerbe vesztek. Ha nem ismerjük a ténye-
ket, akkor a külsőség alapján azt gondolhat-
nánk, hogy valaki teljes mértékben ostobán 
cselekedett, amikor valójában mindent hit 
által tett.  

Első ránézésre ezt gondolnánk Ábrahám-
ról is, amikor elhagyta szülőföldjét egy 
olyan földért cserébe, amit nem látott, ha a 
tények nem világítanák meg azt, hogy Isten 
szólította el onnan.  

Noéról is azt gondolhatnánk, hogy teljes 
mértékben ostobán cselekedett, amikor az 
életének nagy részét bárkaépítésre fordította, 
noha addig nem igazán esett az eső. A té-
nyek mégis azt mutatják meg számunkra, 
hogy Isten volt az, aki ezt mondta neki.  

Józsuéról is azt gondolhatnánk, hogy telje-
sen ostoba volt akkor, amikor az Ígéret föld-

Hit vagy 
ostobaság? 
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jéért vívott első csatájában Jerikót seregével 
hétszer körbejárja. Egészen addig gondoljuk 
ezt, amíg meg nem tudjuk, hogy Isten akara-
ta volt ez.  

A Szentírásban azonban találunk arra is 
példát, hogy mindez fordítva is igaz: a té-
nyek ismerete nélkül azt gondolhatnánk, 
hogy valaki hit által cselekszik, miközben 
valójában óriási nagy ostobaságot követ el.  

Isten azt mondta Saulnak, hogy várja meg 
Sámuelt, de Saul lelki áldozatot mutat be a 
csata előtt, mert Sámuel késett. Ez az áldozat 
ostobaság volt a részéről!  

Anániás és Szafíra mindent eladott, és a 
befolyt összeget a gyülekezetnek adta. A 
tények ismeretében viszont kiderül, hogy az 
egész hazugság volt, mert a befolyt összeg-
nek egy részét maguknak tartották meg. 
Ostobaság volt ez is, ami azután az életükbe 
került. 

Tegyük fel bátran magunkban a kérdést: 
mi melyik táborhoz tartozunk? Azokhoz, 
akik hit által tesznek mindent az életükben? 
Vagy azokhoz, akik nagy lelki embereknek 
mutatkoznak ugyan, és ha valaki ránéz az 
életünkre, akkor mindenki azt gondolja ró-
lunk, hogy milyen nagy a hitünk, de valójá-
ban, a tények ismeretében az derülne ki ró-
lunk, hogy nagyon is ostobák vagyunk.  

Ha ehhez az utóbbihoz tartozunk, figyel-
jünk Istenre, aki a következőket mondja: 
„Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkeimtől 
tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen 
voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül 
ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak 
látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az 
ítéleted… Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, 
moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a 
hó.” (Zsolt 51,4–6; 9).  

Czakó Zoltán  

Tévhitek a gyülekezet  
állami támogatásáról 

A minap egyik kedves testvérünk megszólított, hogy azért, mert most viszonylag bőven 
jön állami támogatás, azért nem kellene székre, templom kövezetre, szószék felújításra, stb. 
elkölteni. Ki kellett, hogy ábrándítsam: egy fillér állami támogatást sem kapott és nem is 
kap a gyülekezet! (Csak a kerületi önkormányzat szokta a kerületi felekezeteket létszám 
alapon, megjelölt célra 1-2 millió forinttal támogatni, de ez elenyésző összeg egy-egy felújí-
tás költségéhez képest.) 

Akkor honnan származik a fedezete a gyülekezet működési költségeinek (közmű, kar-
bantartás, felújítás, informatikai rendszer, stb.), és a gyülekezet fizetett alkalmazottainak 
személyi javadalmára? 

Kedves Testvérek, ennek rendszeres forrása az általunk befizetett egyházfenntartói járu-
lék, és a perselypénz, valamint alkalmi céladományok, köztük esetenként egy-egy jelentő-
sebb összeget képviselő hagyaték is. (Az elmúlt évtizedekben előfordult, hogy valakit arra 
indította Isten, hogy végrendeletileg lakását, telkét, vagy megtakarított pénzét hagyta a 
gyülekezetre.) Ezek a nem rendszeres források képezik fedezetét azoknak a szükséges na-
gyobb felújítási munkáknak, amelyekről rendszeresen be is számolunk hírlevelünkben. 

A költségvetést minden évben a presbitérium – mint a gyülekezete lelki és anyagi javai-
nak sáfára – tárgyalja meg, és hagyja jóvá.  

Egy-egy nagy költségigényű beruházás, felújítás esetén külön is meghirdetjük, hogy akit 
az Úr arra indít, járuljon hozzá a költségekhez. Talán a testvérek közül még néhányan em-
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lékeznek a ’90-es években a parókia épület bővítésére. Amikor a döntést meghozta a pres-
bitérium, fedezet csak arra volt, hogy szerkezetkész állapotot alakítsunk ki, s ha majd lesz 
miből, akkor befejezzük a munkát. Ezt meghirdettük, és megéltük azt a csodát, hogy amire 
odajutott a kivitelezés, lett elég fedezete a folytatásnak. Amikor elkészült a gyülekezeti 
termes új szárny, elapadt a többletbevétel is.  

Már korábbi hírlevelünkben (2020. febr.) beszámoltunk arról, hogy a nyolcvanéves orgo-
nánk sajnos egyre rosszabb állapotban van, és szakértők szerint nem is felújítható, hanem 
cserére lesz – inkább előbb, mint utóbb – szükség. Mostanra sikerült alkalmas orgonaépítőt 
találnunk, és eljutottunk vele a szerződés előkészítéséig. Ha már a konkrét összeg birtoká-
ban leszünk, akkor – tekintettel a várható jelentős költségre – erre is meg fogjuk hirdetni az 
adakozás lehetőségét.  

*** 

Annak érdekében, hogy teljes jogú egyháztagok lehessünk – azon kívül, hogy követel-
mény a konfirmáció, a gyülekezeti alkalmak rendszeres látogatása, és az úrvacsorán való 
részvétel – évente dokumentálhatóan hozzá kell járulni a gyülekezet anyagi szükségletei-
hez. Ennek módja lehet a személyesen történő befizetés a Lelkészi hivatalban, vagy a járu-
lékszedőnek átadott összeg, illetve a banki átutalás. Ez utóbbinál lehet úgy rendelkezni, 
hogy havi adott összeget automatikusan utaljon a bank a számlánkról az egyházközség 
javára (számlaszám a refpasaret.hu nyitólap alján található).  

(A perselybe elhelyezett adomány személytelen, így nem alkalmas arra, hogy egyház-
fenntartási járuléknak számítson.) 

*** 

Személyijövedelemadó-
bevallásunkhoz kapcsolódóan adónk 
egyik 1%-ával valamelyik egyházat 
támogathatjuk, másik 1%-át pedig köz-
hasznú szervezet (pl.: alapítvány) tá-
mogatására fordíthatjuk. A kétszer 1% 
nem vonható össze. 

Megjegyezzük, hogy az egyéni vállal-
kozó bevallását sok esetben a könyve-
lője készíti el és küldi be az NAV-nak 
február 25-ig. A könyvelő bejelentett 
(elektronikus) meghatalmazása csak 
ritkán terjed ki az 1+1 %-ra a vállalkozó 
személyét illetően. Kérjük, hogy ilyen esetben ne feledkezzék meg a rendelkezését május 21
-ig  elkülönülten, postán, vagy a saját ügyfélkapuján keresztül megküldeni a NAV-nak!   

Hasonlóképpen, ha a bevallást a munkahely, illetve a NAV készíti el, kérjük, akkor se 
feledkezzen meg az 1%-okról rendelkezni! 

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066 

Örömmel fogadjuk, ha a gyülekezet iránti szeretetét avval is kifejezi, hogy adója másik  
1%-át a Pasaréti Református Alapítvány (adószáma: 18058819-1-41) számára ajánlja fel. 

V.M.  
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Misszió munkaterv 
A Missziói munkatervet a presbitérium a január 22-i gyűlésén megtárgyalta, és elfogadta. Szemelvé-
nyeket idézünk itt a bevezetőből, de a teljes munkatervet a honlapunkon, az Egyéb anyagok rovatban 
lehet megtekinteni.  

Bevezetés. A gyülekezet 2022. évi Igéje a 25. 
zsoltár 5. verse: „Mindennap benned reményke-
dem”. Január 1-én együtt kértük, hogy utai-
dat Uram ismertesd meg velem, ösvényeidre 
taníts meg engem. A járványhelyzetben is 
megtartott az Úr, és megtanított bölcsesség-
re, óvatosságra, a másik testvérre való odafi-
gyelésre. A bezártság nehéz volt nekünk is, 
de jó volt látni az arcokat azon a vasárna-
pon, amikor először jöhettünk össze isten-
tiszteletre. Nagy örömmel üdvözölték és 
köszöntötték egymást a gyülekezet tagjai. 
Vannak, akik még félnek jönni, főképpen 
tömegközlekedéssel utazni, de a jelenlegi 
helyzetben nagy visszaesést a látogatottság-
ban nem tapasztaltunk. Jó reménységben 
vagyunk, hogy Isten könyörül rajtunk, és 
megáld bennünket.  

A bezártság alatt újra tudtuk burkolni a 
templom padlóját, és megújítani a stúdiót a 
berendezésével együtt.  

A missziói munka összefogásában, vég-
zésében a lelkipásztorok munkáját segítik a 
különböző bizottságokban, vagy gyülekezeti 
csoportokban is szolgáló presbiterek, vala-
mint a különböző szolgálati ágakban mun-
kálkodó munkatársak. A Missziói Bizottság-
ban ezek vezető tagjai jönnek össze évi 5 
alkalommal, az ifivezetők 6-8 hetente talál-
koznak. A missziót érintő lelki és gyakorlati 
kérdések megbeszélése ezeken az alkalma-
kon és a presbiteri gyűléseken történik. 

A különböző szolgálati ágakban munkál-
kodó munkatársak képzését, felkészítését 
továbbra is fontosnak érezzük. Tervezünk 
hétvégi kurzusokat, ahol lelki elcsendesedés, 
szolgálók közösségének építése valósulhat 
meg. 

Idén is csendesheteket tervezünk a kü-

lönböző csoportok számára Neszmélyen és 
más helyeken.  

… 

A csütörtök esti istentiszteleteken to-
vábbra is tanító jellegű igehirdetések hang-
zanak el, de szeretnénk rendszeresen egy-
egy fontos kérdésben bibliai tanítást adó, 
keresztyén értékrendet képviselő szolgála-
tot, előadást is tartani, amelyre vendég szol-
gálókat, előadókat hívunk. Közülük többen 
valamilyen misszióban is szolgálva az adott 
misszióról is beszámolót tartanak, ezzel is 
színesítve gyülekezetünk lelki életét. … 

Többször is elmondtuk, és számos visz-
szajelzés erősítette, hogy milyen nagy áldás-
nak bizonyult a presbitérium korábbi dönté-
se, hogy a 10 órai istentiszteletet online is 
közvetítsük, mert így a hosszú ideig elhúzó-
dó vírus helyzetben is természetesen megol-
dott lehetett az online istentiszteletek tartása. 

A folytatásban az egyes missziói ágak 
bemutatása, és a missziói program időbeosz-
tása olvasható. 
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ban pedig dr. Fövényi József főor-
vos, gyülekezetünk tagja és két 
kassai orvos kollegája írtak róla 
szakmai megemlékezést, ahol 
azonban kitérnek fiatalkori pasaré-
ti kapcsolataira is.  

Istennek adunk hálát, hogy élet-
ének utolsó évében még tudomást 
szerezhettünk róla, és arról, milyen 
hálával emlékezett vissza az itteni 
szeretetteljes gyülekezeti közös-
ségre. 

Viczián István 

Karácsony előtt kaptuk a hírt, hogy 2021. szeptem-
ber 24-én, 92 éves korában, londoni otthonában el-
hunyt dr. Kohner Éva világhírű szemész orvospro-
fesszor, aki 1941-től 1944-ig a Baár-Madas Gimnázi-
umban tanult, és a pasaréti gyülekezet fiatalságának 
tagja volt. Visszaemlékezéseit gyülekezetünkre az 
üldözések idején hírlevelünk előző két számában 
közöltük.  

Haláláról megemlékezett a tudományos élet. A 
nemzetközi Diabetologia c. folyóiratban is búcsúz-
tatták legjobb tanítványai, a magyar Orvosi Hetilap-

Elhunyt dr. Kohner Éva (1929-2021) 

Népmozgalmi adatok 2021-ből 
Megkereszteltünk: 

1 férfit 

18 fiút és 21 leányt 

Összesen 40 személyt. 

 

Házasságot kötött: 

12 pár 

 

Konfirmációs fogadalmat tett:  

3 férfi és 2 nő 

12 fiú és 12 leány 

Összesen 29 személy. 

 

Eltemettünk: 

29 férfit és 20 nőt 

Összesen 49 személyt 

Családi hírek 

2021. november 15. és 2022. 
január 25. (lapzárta) között a 
következőkről számolhatunk 
be: 

 

Házasságot kötött: 

Siklósi Zsolt György és 

Gegus Zsuzsa 

Imádkozzunk  értük! 

Keresztelő ebben  
az  időszakban  
nem volt 
 
 
Eltemettük 

Sahin Klarer Emőke 

Dr. Posta Gabriella 

Ónody Sándor 

Temesvári Attila 

Tari András 

Szőnyi Lászlóné 

Lonti Györgyné 

Bogdányi Gábor     

testvéreinket. 

Imádkozzunk  a gyászolókért! 
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A Missziói munkaterv szerint évente 5 
alkalommal tanácskozik a Missziói bi-
zottság. Idén először január 8-án jött ösz-
sze a bizottság.  

A kezdő áhítatában Czakó Zoltán az-
zal a kérdéssel szólította meg a bizottság 
tagjait, hogy mennyire drága nekünk 
Isten szeretete, 1Jn 4. része alapján. Ab-
ban mutatkozik meg Isten iránti szerete-
tünk, ahogy egymást szeretjük – fűzte 
tovább a gondolatot. Meg is fordította a 
kérdést úgy, hogy ha gyűlölünk valakit, 
az arra utal, hogy Istent sem szeretjük.  

Az áhítat imaközösséggel folytatódott. 

Földvári Tibor előadásában a Szentlé-
leknek az egyházban és a világban vég-
zett munkájával foglalkozott. A világban 
mint teremtő és fenntartó mutatkozik 
meg: uralkodik, az élet forrása, és az 
értelem forrása. Az egyházban a Szentlé-
lek győz meg a megváltottságunkról, 
ihlette a Szentírás szövegét, és teszi élő-
vé az olvasó számára, meggyőz az Igaz-
ságról, tanítja, és vezeti az egyházat, 
fenntartja az erkölcsi rendet. Továbbá 
szolgálatra elhívja, és felkészíti a híve-
ket. 

Szepesi László összehasonlító táblázat-
ban hozta párhuzamba a világi és egy-
házi közösségek közti különbségeket: ki 
hozza létre, miért, és hogyan valósítja 
meg – voltak a fő kérdések, melyekre az 
egyházi közösségekkel kapcsolatos vála-
szok: Isten hozza létre, mert ez a Szent-
háromság Isten akarata, és úgy valósítja 
meg, hogy megbékélteti a tagokat Ön-
magával, és a tagokat egymással is. A 
továbbiakban a keresztyén közösség 
zavarainak okaival foglalkozott.  

Az előadásokat közös megbeszélés 
követte.  

Néhány közeljövőbeli programról kap-
tak a résztvevők tájékoztatást: 

 február 7-én templomunkban tartja a 
Károli Gáspár Református Egyetem 
Hittudományi Kara a félévkezdő csen-
desnapját. 

 február 19-én házaspáros csendesnap 
lesz, 

 a konfirmáció időpontja április 10., 

 húsvét pedig idén április 17-re esik. 

„A presbiterek az egyházközség lelki 
és anyagi javainak sáfárai” – határozza 
meg a presbiterek feladatát az MRE Al-
kotmányában (46.§ (1)). Ennek szellemé-
ben minden év kezdetén presbiteri csen-
desnapot tartunk, melyen bőven szá-
nunk időt a lelki javak sáfárságának té-
máira, délután meg a zárszámadást és 
az éves költségvetést, valamint a Misszi-
ói munkatervet tárgyaljuk meg.  

Tekintettel a járvány miatti korlátozá-
sokra, a csendesnapot a templomtérben 
tartottuk, ahol a távolságtartás megold-
ható volt, és a tartós együttléthez na-
gyobb légtér is kedvezőbb volt. Dr. Kis-
éry István főgondnokunk szakmai gon-
dosságának köszönhetően reggel min-
denki átesett Covid-szűrésen. Az alkal-
mi „asszisztens” feladatra kedves felesé-
ge, dr. Nyemecz Klára vállalkozott, az 
alkalmi betegirányító „honvéd” szerepét 
pedig Plicher Zoltán presbiter testvé-
rünk vállalkozott. 

Idén két előadás által vezette gondola-
tainkat a Szentlélek délelőtt az 1Péter 5,1
–4 alapján.  

Horváth Géza lelkipásztorunk előadá-
sában arra tette a hangsúlyt, hogy a 
presbiterek a gyülekezet tagjai között 
élnek, benne élnek a közösségben, így 
ismerik a nyájat, tudnak örömeiről, 
gondjairól. Péter önmagát presbitertárs-
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ként említi, ami felveti bennünk is a kér-
dést, társaink-e a presbitertársaink? Bár 
Péter a gyülekezet tekintélyes vezetője 
volt, mégis kér, és nem utasít. A presbi-
ternek is Péter példáját kell követnie, 
emelte ki lelkipásztorunk. Végül még 
arra hívta fel figyelmünket, hogy Péter 
apostol, mint Jézus Krisztus szenvedése-
inek tanúja, emlékeztet arra, hogy 
Urunk egész élete szenvedés volt, amit a 
mi érdekünkben vállat. Így lehetünk 
reménységgel az eljövendő dicsőség 
felől is. 

Az előadást imaközösség követte. 

Földvári Tibor testvérünk, folytatva a 
presbiteri szolgálattal kapcsolatos taní-
tást, abból indult ki, hogy a presbiter 
példányképe a nyájnak. Péter apostol 
három negatív és három pozitív jellem-
zőt említ: a presbiter nem kényszerből, 
nem nyerészkedésből és nem a nyájon 
uralkodva szolgál. Ugyanakkor példa-
kép, azaz képviseli a gyülekezet Főpász-
torát, akinek ígérete a hervadhatatlan 
korona. A presbiter nem a jutalomért 
szolgál, de Ura szereti a hű szolgáját, 
ezért megajándékozza.  

Bőséges muníciót adott a két előadás 
az ezt követő megbeszéléshez, melyben 
különösen a látogatás, személyes szá-
montartás feladata körvonalazódott.  

Az ebédet a nagyteremben, kellő tá-
volságtartással fogyasztottuk el – lelki-
pásztorunk felesége, Gyöngyi asszony 
jóvoltából – gazdag raguleves, számta-
lan apró töltöttkáposzta és sütemény 
formájában. 

A délutáni presbiteri gyűlésen hála-
adással fogadtuk el a 2021. évi zárszám-
adást, hiszen mennyei Urunk a járvány 
miatti bezárások ellenére is gondosko-
dott a gyülekezet anyagi szükségleteiről, 
sőt, még a templom belső felújításához is 
megkaptuk a lehetőséget. Az idei költ-
ségvetés is annak reményében készült, 
hogy a gyülekezeti alkalmainkat szemé-
lyes jelenléttel tarthatjuk. Nagyobb fel-
újítást a neszmélyi konferenciatelepün-
kön tervezünk. Ennek munkálatai már 
folyamatban vannak.  

Viczián Miklós 

(A gyűlésen készült csoportkép és a résztvevők 
névsora a 2. oldalon tekinthető meg) 
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Az Áldás, békesség! 2018 adventi számá-
ban Kárpátaljai harangok címmel adtunk 
hírt arról, hogy gyülekezetünk támogatta 
három kárpátaljai község református temp-
lomában a harang villamosítását. A gyüleke-
zetekkel azóta is kapcsolatot ápolunk. Ennek 
legutóbbi jele volt a karácsonyra küldött 
támogatás, amelyből gyermekek megajándé-
kozására nyílt lehetőség. [a szerk.] 

„Dicsőség a magasságos mennyekben az 
Istennek és e földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!” (Lukács 2,14)  
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Az ismét fo-
kozódó Covid
-járvány elle-
nére, Isten 
kegyelmé-
ből megtart-
hattuk az 
imahetet 
január 17. és 
21. között. 
Idén, a korábbi 
évektől eltérően 
nem „szószékcserés” 
megoldással néhány 
gyülekezet együttműkö-
désével, hanem csak pasa-
réti szervezésben, és java-
részben lelkipásztoraink szol-
gálatával.  

Egyetlen témát bontottak ki részletei-
ben az igehirdetések: 

Az imádság mint... 

 H: Horváth Géza: ...dicsőítés - 1Krón 
29,10-20 

 K: Szepesy László: 
...bűnbánat Zsolt 51,1-14. 
19 

 Sz: Balicza Iván: 
...kiáltás - Mt 15,22-28 

 Cs: Czakó Zoltán: 
...közbenjárás - Jn 14,13; 
1Jn 5,14 

 P: Földváry Tibor: 
...hálaadás - 1Thessz 5,18 

Az igehirdetések meg-
hallgathatók a refpa-
saret.hu/Prédikációk 
rovatban (dátum sze-
rint). 

Mint ahogy lelkipásztorunk a január végi úrvacsorás istentiszteleten tájékoztatta 
a jelen lévő, valamint az istentiszteletet online hallgató híveket arról, hogy egy 
budai protestáns dél-kóreai közösség lelki vezetői felkeresték gyülekezetünket.  

Horváth Géza lelkipásztor és dr. Kiséry István főgondnok fogadta őket. A kül-
döttek elmondták, hogy istentiszteleti alkalmaik céljára eddig a Budagyöngye kö-
zelében béreltek egy alkalmas termet, de most ott tatarozást fognak kezdeni, ezért 
ideiglenesen kérnék, hogy vasárnaponként, olyan idősávban, amikor az gyüleke-
zeti rendünket nem zavarja, igénybe vehessék valamelyik gyülekezeti termünket.  

Miután elöljáróink – a presbitérium felhatalmazása alapján – egy testvéri beszél-
getés keretében meggyőződtek arról, hogy vendégeik a reformátori elveket valló 
református testvérek, akikkel közös hitvallási elvek alapján értelmezzük Isten igé-
jét.  

Megegyeztek abban, hogy néhány hónapra, termük felújításáig, Pasaréten tart-
hatják istentiszteletüket 12:30-as kezdettel.  

Horváth Géza kérte, ha találkozunk a következő hónapokban dél-kóreai testvé-
rekkel  templomunk területén, fogadjuk őket szeretettel, házigazdaként! 
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Dr. Joó Sándornak, 
gyülekezetünk alapító 
lelkipásztorának hat 
gyermeke volt, akik 
közül egy lánya, Imola 
1942-ben született. 
Január 9-én reggel kap-
tam a szomorú hírt Joó 
Géza barátomtól, hogy 
„Imola nővérem az 
éjszaka örökre eltávozott…“ Sajnos tudtuk, 
hogy nagyon súlyos állapotban volt az utób-
bi hónapokban, és ez rohamosan még tovább 
romlott. Évek óta a tüdejével volt gond, egy 
krónikus bronchitisz miatt szenvedett, ami-
nek következtében a tüdőkapacitása folya-
matosan csökkent olyannyira, hogy a legcse-
kélyebb mozgás és maga a beszéd is nehézsé-
get okozott neki. Az elmúlt másfél évben 
többször volt kórházban, és halála előtti utol-
só néhány hónapban Viktória lányánál la-
kott, mert egyedül már nem tudta ellátni 
magát. Az elmúlt év végén kritikusra fordult 
az állapota. Viktória arról értesítette Gézát, 
hogyha még látni akarja őt, akkor jöjjön, mert 
Imola már nagyon gyenge. Újév napján Géza 
meglátogatta, és elbúcsúzott tőle. 

Én köszönettel és nagy hálával tartozom 
az Úrnak, hogy ismerhettem Őt, és az elmúlt 
húsz évben többször is személyesen talál-
kozhattam vele mind Bécsben, mind itthon 
testvéreivel együtt. Sugárzott belőle a jóság, 
a mély igaz hit, édesapja iránti szeretet, a mi 
gyülekezetünk iránti ragaszkodás. Megem-
lékezett édesapjáról az Áldás Békesség 2020 
szeptemberi számában, és édesanyjáról a 
reformációi számban. Levelet irt gyülekeze-
tünknek szintén 2020-ban, édesapja halálá-
nak 50. évfordulója alkalmából. Drámaian 
írta meg édesapja 1957-es elfogatásának tör-
ténetét a „Joó Sándor: Ne félj csak 
higgy” (1988) című prédikációs kötet elősza-
vában. Mélyen hívő reformátusként tagja 
volt a bécsi Magyar Református Gyülekezet-

nek is. 

 Legutóbb sajnos Gyula bátyjának búcsúz-
tatásán találkoztunk másfél évvel ezelőtt, és 
már akkor is nagyon gyenge volt, hordozha-
tó oxigént kellett használnia. Ezt követően 
már csak telefonon és e-mail-en tartottuk a 
kapcsolatot. 

Egyik korábbi találkozásunkon sokat me-
sélt nehéz bécsi éveiről, amikor még a ma-
gyar követség emberei is figyelték őt 
(jóllehet törvényesen hagyta el az országot). 
Humoros történetként mesélte el, hogy egy 
bécsi plakáton hirdették egy hangversenyét, 
melyen Beethoven darabot játszott, és a kinti 
biztonsági emberek megkeresték azzal, hogy 
„magát ismerjük, de ki ez a Beethoven?” 

Imola is a zenei pályát választotta ugyan-
úgy, mint öt testvére édesanyjának segítség-
ével. Zempléni Kornél tanítványa volt a Bar-
tók Béla Konzervatóriumban, ahol kitünte-
téssel végzett 1962-ben, de ennek ellenére 
sem vették fel a Zeneakadémiára, mert nem 
volt KISZ tag. Ezért került Bécsbe, ahol 
azonnal felvették a Bécsi Zeneakadémiára, 
amit kitüntetéssel végzett el. Írásbeli dolgo-
zatának a témája a Kodály módszer, és an-
nak a zongoristára gyakorolt hatása volt. 
Több országban tartott előadásokat erről a 
módszerről: Kanadában, Japánban és Auszt-
riában. A diplomák megszerzése után taníta-
ni kezdett, majd megbízták a különleges 
tehetségek osztályának vezetésével. 

Később több zenekari koncerten szerepelt 
szólistaként Németországban, Erdélyben és 
Bécsben. A Bécsi Zeneművészeti Egyetemen 
2007-ben Arany Érdemrend díjjal tüntették 
ki Joó Imolát. 2002–2007-ig vendégprofesz-
szorként dolgozott a Pozsonyi Konzervatóri-
umban.      

Mindezeken túl példás édesanyja volt há-
rom gyermekének: Áronnak, Viktóriának és 
Gábornak. 2022. január 21-én helyezték el 
földi maradványait a bécsi temetőben. 

 Kedves emlékét megőrizzük! 

Vadászy István 
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Bár a legutóbbi adven-
ten a járványhelyzet 
miatt elmaradt az ad-
venti zenés áhítat, még-
sem maradtunk egészen 
a Palló Imre énekkar 
szolgálata nélkül. 
Ugyanis a honlapon az 
egész időszakban az 

adventi naptár egy-egy „dobozkáját” nyit-

hattuk ki, amelyben egy igét és a kórusnak 
egy-egy szép adventi témájú énekét hallgat-
hattuk. Gazdagította az adventi időszakot 
lelkipásztoraink reggelenkénti igemagyará-
zata is, amelyekben a református Kalauz 
napi igéjének egy-egy gondolatát bontották 
ki.  

Köszönjük mind a kórusnak, mind lelki-
pásztorainknak az értékes adventi ajándék-
csomagot! 

Közös ifi hétvége Piliscsabán 

Istennek hála, 2021. november 26–28-ig 
részt vehettünk az Onézimosz és Káleb ifi 
közös őszi csendes hétvégéjén. A neszmélyi 
felújítások miatt a hétvégét Piliscsabán, a 
Béthel Evangélikus Missziói Otthonban tar-
tottuk.  

Péntek este érkeztünk meg a szállásunkra, 
ahol rögtön testi és lelki eledelt is kaptunk, 
Uhrin Barnabás szolgált köztünk igével. Noé 
engedelmességéről volt szó, ahol a követke-
ző kérdés vált hangsúlyossá: Én bent vagyok
-e már a „bárkában”? 

Az első alkalmunk után közös játékkal 
folytattuk, ami nagyon jó hangulatban telt, 
összehozta a két társaságot. 

Szombaton korán reggel fakultatív imakö-
zösségben kezdtük a napot, majd a délelőtti 
alkalommal arról hallhattunk, amikor Jézus 
a tengeren járt, és Pétert megtartotta a süly-
lyedéstől. Ezután csoportokban beszéltünk a 

hitünk akadályairól, küzdelmeiről, Péter 
példájáról. 

Délután a csapat egy része kirándulni 
ment a közeli kilátóhoz, este pedig egy bi-
zonyságtételt hallgattunk meg. Kialakultak 
személyes beszélgetések, amelyek nekünk is 
építőek voltak. 

A vasárnapi alkalom a hitünk próbatétele-
iről szólt, Pál és Dávid példáján keresztül. Itt 
az ige arra figyelmeztetett minket, hogy a 
láthatók helyett a láthatatlanokra figyeljünk, 
és nehéz körülmények között is tudjunk 
Istenhez kiáltani. Ezután közös játékkal zár-
tuk a hétvégét. 

Minket személyesen is több dologban 
megszólított, figyelmeztetett az ige, ami az-
óta a javunkra vált, hála Neki. 

Isten ajándéka volt, hogy a két ifi jobban 
megismerhette egymást a hétvégén, mert 
idén februártól egy közösséggé válunk.  

Balogh László és Júlia 
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Adventi ifjúsági áhítat 
Karácsony előtt, december 19-én, össze-

gyűltünk az ifisekkel, hogy még egyszer 
megemlékezzünk az advent jelentőségéről. 
Az összes csoport ott volt: a legfiatalabb 
Jonatán és Gedeon ifitől a legidősebb Jóséb-
Basebet és Dávid ifiig. Isten igéjét 
Árvavölgyi Béla, tahitótfalui lelki-
pásztor hirdette. Arra hívta fel a 
figyelmünket, hogy már a földi 
életben Krisztus király uralma alatt 
élhetünk, de ehhez valóban alá kell 
vetnünk magunkat az ő akaratá-
nak. Ézsaiás 33,6b szerint ekkor 
következik be, hogy életünknek ,,az 
ÚR félelme lesz a kincse''. 

Az áhítat után kisebb csoportokban meg-
beszéltük, hogy a hallottak mit jelentenek 
nekünk, és hogy hogyan jelennek meg a 
hétköznapokban. Ezután volt alkalmunk 
még kötetlenül is beszélgetni, kihasználva a 
lehetőséget, hogy most a másik csoportokba 
járókkal is lehet ismerkedni vagy kapcsola-
tot ápolni. Végül, amennyire én láttam, de-
rült szívvel és kisebb-nagyobb elhatározá-
sokkal mentünk haza, a karácsonyi terveink 
utolsó simításait is fontolgatva. 

Patartics Bálint 

Adventi PIKKséta 
   A 2021-es év utolsó hónapjában egy ad-

venti sétát szerveztünk, hogy így együtt is 
hangolódhassunk az ünnepekre. A templom 
előtt találkoztunk, és innen mentünk aztán 
állomásról állomásra. Mielőtt útnak indul-

tunk volna, egy úgynevezett kör-
kérdéssel kezdtünk: „Mi neked a 
legfontosabb, legmeghatározóbb 
az adventi időszakban?”  

A válasz kigondolását és megbe-
szélését az első „megállóra” 
tettük, ami a városmajori park 
volt. Amikor ideérkeztünk, elő-
ször énekeltünk néhány adventi 
éneket, utána pedig a körkérdés-

sel kapcsolatban mindenki megosztotta gon-
dolatait.  

A második állomás a Vár volt, ahol ismét 
énekeltünk, utána pedig a Kegyelem Har-
matja című könyvből meghallgattunk egy 
napi áhítatot. Innen a Várkertbe érkeztünk, 
ahol pedig Füle Lajos ’Ádventi lélekkel’ cí-
mű versét hallgattuk meg.  

   Istennek hála a kinti hideg idő ellenére is 
el tudtunk kicsit csendesedni, és együtt az 
ünnepekre hangolódni. PIKK 
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Egy 
bizonyságtétel 
következményei 
A szomszédos pasaréti római 
katolikus egyházközség 

könyvsorozatot ad ki „A mi arcaink” cím-
mel, amelyben főleg idős egyháztagok élet-
útját mutatják be interjúk formájában. 
Ahogy Kálmán Peregrin plébános az előszó-
ban kifejezte, ebben azt akarják megmutatni, 
hogy „mi mindent tett velük és engedett 
meg az Úr, hogyan vezette őket jó és rossz 
körülmények között életük útján”. Ennek a 
sorozatnak legújabb, 2020-ban megjelent 
kötetében váratlanul Kenessey Béla nemrég, 
2018-ban elhunyt kedves korábbi presbite-
rünk nevére bukkanunk.  

Az első interjú Hegyi Margit, most 91 éves 
idős hölgy életével foglalkozik, a kérdező 
Szodfridt Gábor, a kötet szerkesztője volt. 
Hegyi Margit 1930-ban, Újvidéken született. 
A Délvidék Magyarországhoz csatolása után 
édesapja magyar rendőrtiszt lett, amit az 
1945-ben bevonuló jugoszláv csapatok sú-
lyosan megtoroltak. Őt felakasztották a vá-
ros főterén, feleségét és leányát embertelen 
körülmények között 10 hónapig fogságban 
tartották, majd átdobták a határon Magyar-
országra. Itt egy vak, de nagyon művelt em-
ber felesége lett, szép családi életet éltek, 3 
gyermekük született. De a vallás nem ját-
szott különösebb szerepet az életükben. 
Megtérését a következőképpen meséli el: 

Kérdés: Hosszú ideig nem jártál templom-
ba? Hogyan kerültél vissza az Egyházba? 

„Volt egy ember, Kenessey Béla, aki a 
rendszerváltás előtt a Gondolat Könyvkiadó-
nál volt lektor. Valamikor sokat járt hoz-
zánk, de utána több évtizedre eltűnt az éle-
temből. A Jóisten éppen őt, egy református 
embert használt fel, hogy negyven év után 
visszatérjek a katolikus egyházba!  

Egyszer, több évtizedes távollét után ösz-

szefutottam vele az utcán, és ő 
spontán módon elkezdett ne-
kem a hitéről beszélni. Nagyon 
meglepődtem, mivel úgy emlé-
keztem, nem jár templomba. 
Egy idő után „véletlenül” is-
mét összefutottam vele. Meg-

int a hitről kezdett beszélni a kapunk előtt, 
majd megkérdezte: „Nem lenne jobb bemen-
nünk hozzátok?” Bent azután több mint egy 
órán keresztül, lelkesen beszélt arról, mit 
jelent számára a hit, mit adott neki! Biztatott, 
menjek el vasárnap a templomba. Távozta 
után semmiféle elhatározás nem született 
meg igazából bennem, de vasárnap reggel 
mégis ott voltam egy korai misén. Egy na-
gyon idős pap bácsi misézett. A templomból 
hazajőve csak annyit éreztem: no, én ebből 
már kinőttem! Azután pár nappal később, 
hát nem megint összefutottam Bélával, im-
már harmadszor! „Nem, Béla, ne is erőlködj 
– mondtam –, voltam a templomban, de nem 
megyek többet.” „Zugligetben voltál?” – 
kérdezte. „Nem, miért mentem volna oda?” 
– válaszoltam. „Mert oda tartozol területileg, 
és ott van Kozma atya!” – magyarázta.  

Bár egyáltalán nem állt szándékomban, 
vasárnap mégis ott voltam a Zugligetben a 
misén. Kozma Imre atya prédikált. És az 
életem akkor, ott, gyökeresen más irányt 
vett, megváltozott, igazi értelme, értéke lett! 
Hála a Jóistennek, aki egyetlen emberről sem 
mond le, legyen az bármilyen hűtlen, és esz-
közének, a kitartó Kenessey Bélának! Ennek 
harminchat esztendeje. Imre atyánál nagy-
szerű közösségbe kerültem. Ötvennégy éve-
sen bérmálkoztam. Nagy utat jártam be.” 

Mindez az elbeszélés szerint 36 esztendeje, 
tehát 1984-ben történt. Érdekes ezzel párhu-
zamosan Kenessey Béla élettörténetét is fel-
idézni, amiről az Áldás, Békesség 2018. hús-
véti számában írtunk. Egy évvel ezelőtt, 1983
-ban lett gyülekezetünkben pótpresbiter. Az 
ő megtérésük feleségével együtt hasonló 
módon történt, megelőzőleg, a 70-es évek-
ben. Kislányuk hatására kezdtek el feleségé-
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vel együtt templomba 
járni. Ő mihozzánk, a 
Torockó térre, felesége, 
aki katolikus volt, a Zug-
ligetbe, és mind a ketten 
hívőkké lettek. Bizonyára 
ezt a friss élményt akarta 
Kenessey Béla is átadni 
régi ismerősének, mikor 
látta, hogy neki is ugyanerre, 
az Úrhoz való visszatérésre van szüksége.  

Hegyi Margit életében megtérése után 
mind erősebb teret kapott a szolgálat is. A 
rendszerváltás után bekapcsolódott a bör-

tönmisszióba, ahol 
nagy szeretettel fog-
lalkozott a rabokkal. 
A délszláv háború 
idején sok szerb rab 
is került magyar 
börtönökbe. Itt volt 
az alkalom, hogy 
szerb nyelvtudását 
hasznosíthassa. Úgy 

„bosszulta” meg a fiatal korában a jugo-
szlávok által okozott szenvedéseket, 
hogy a szerb rabok lelkigondozását 
vállalta magára. Át tudta érezni kétség-
beesésüket, és ők szeretetét megérezve, 
saját anyanyelvükön hallva az evangé-
liumot, új reményt kaptak reménytelen-

nek látszó helyzetükben.  

Ez lett az egyik gyümölcse a több mint 
három évtizede elhangzott bizonyságtétel-
nek. „Ilyen lesz az én igém is, amely számból 
kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem 
véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért 
küldtem.” (Ézs 55,11) Viczián István  

Nemrég, egy levélváltásom 
során kiderült, hogy van a 
VISZ*-nek még egy olyan mun-
katársa, akivel egy gyülekezet-
hez tartozunk. Gyakori, hogy 
még a Pasaréten szolgálók sem 
tudnak egymásról. Pedig fontos 
lenne, hogy ismerjük, segítsük, 
bátorítsuk egymást. 

Te hogyan, mikor kapcsolód-
tál be a pasaréti gyülekezet-
be? 

Bár jártam ide gyermekként, 

aztán kamaszként is, igazá-
ból csak 2007-ben, már fel-
nőttként váltam a gyülekezet 
tagjává, amikor belépett az 
Úr Jézus az életembe, mint 
Megváltóm. Rögtön szolgál-
ni is akartam Őt itt, és Isten 
elég hamar a gyermekek felé 
terelt: előbb a nógrádi ci-
gánymisszióban foglalkoz-
tam a gyerekekkel, majd 
gyermekotthonba jártunk, 
aztán jött az iskolai hittanok-
tatás, és persze az ovisok, 

akik között szolgálok ma is.  

Hogyan kerültél kapcsolatba 
a VISZ-szel, és mi ott a szol-
gálatod? 

Isten arra hívott el, hogy 

 

Hétköznapjaink 
Beszélgetés  

Striflerné Kövendi Eszterrel 
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gyermekeknek hirdes-
sem az evangéliumot. A 
VISZ-nek is ez a külde-
tése, tehát nem véletlen, 
hogy itt vagyok. De 
hosszú út vezetett idáig. 
Amikor megtértem, 
átgondoltam, milyen 
talentumommal szolgál-
hatnám Istent. Szerettem 
a magyar nyelvet, és 
angolul is valamennyire 
tudtam, ezért fordítással 
kezdtem szolgálni Őt. 
Nem lett belőlem nagy 
fordító, ám Isten éppen 
a fordításon keresztül 
vitt el a VISZ-hez. A cigány-
misszió miatt ugyanis elvé-
geztem egy VISZ tanfolya-
mot. Aztán amikor a cigá-
nyokhoz már nem tudtam 
járni, a VISZ-nek kezdtem el 
fordítani: gyermekeknek 
szóló tanítási anyagokat, 
meg a gyermekhonlapnak, a 
Csodaklikknek a történeteit. 
Leveleztem is gyermekekkel 
a honlapon keresztül. De 
akkor még csak önkéntes-
ként. 2013-ban a misszió 
vezetői megkérdezték, jön-
nék-e teljes idejű szolgálatba. 
Erre egyáltalán nem éreztem 
késznek magam, de valójá-
ban nem hittem, hogy Isten 
gondoskodni tud rólam 
misszionáriusként. De Ő 
nem hagyott sokat gondol-
kodni ezen, mert az ezt köve-
tő 5 év igen sűrű volt: elvé-
geztem a VISZ vezetőképző-
jét, majd a nagykőrösi refor-
mátus hitoktatói főiskolát, 
közben megkezdtem a mun-
kám a VISZ-nél, de mellette 
még egy tanévet iskolai 

hittanoktatásban is vállaltam. 
Ma már azonban a teljes idő-
met leköti a VISZ-es munka. 
Tanítói anyagok elkészítésé-
ben és terjesztésében veszek 
részt főleg, de egy ideje az 
internetes kommunikáció, a 
honlapszerkesztés, a video-
készítés is rám hárult. Emel-
lett persze egyre többször 
sikerül összegyűjteni gyer-
mekeink barátait, ovis társait 
evangéliumi klubokra, ünne-
pekkor, szülinapokon. A 
környékbeli gyermekeknek 5 
Napos Klubot is tartottunk a 
kertünkben. Mások is hívnak 
Szülinapi Klubot tartani, és 
gyermekotthonba is járhatok 
újra kéthetente egy munka-
társammal. Szeretnénk újra-
éleszteni a kapcsolatainkat a 
budapesti gyülekezetekkel 
is, hogy hatékonyabban tud-
junk együttműködni velük.  

Mondj valamit családi kör-
nyezetedről! 

Józsit itt a gyülekezetben 
ismertem meg, 2010-ben 

házasodtunk össze, majd öt 
és fél év múlva ajándékozott 
meg minket Isten gyermek-
kel, rögtön egyszerre kettő-
vel. Hat éve az a legfonto-
sabb szolgálatom, hogy ők 
megismerjék az Úr Jézust, és 
egyre jobban értsék, ki Ő, mit 
tett értük, és miért van Rá 
oly nagy szükségük. Imádsá-
gunk, hogy ők is újonnan 
születhessenek.  

Neveddel a Marina Yacht 
Sport Kft. oldalán is találkoz-
ni lehet, mint marketinges 
munkatárssal. A vitorlás 
sport munka, vagy hobbi? 

Ez édesapám cége, egy vitor-
lásbolt. Én is vitorláztam 
korábban, dolgoztam is a 
boltban, meg egy balatoni 
vitorlás klubban is, de ami-
kor megértettem, hogy Isten 
máshová hív, ezzel nagyrészt 
felhagytam. Ma már csak egy 
ritkán élvezett hobbi. Az 
azért előfordul, hogy beug-
rom s boltba, ha erre szükség 
van, és meg tudom oldani. 
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De a marketinges tapasztala-
tomat ma inkább a VISZ 
anyagainak, szolgálatainak 
reklámozásában hasznosí-
tom. 

Hogyan érintette életedet a 
már két éve tartó Covid-
járvány? 

 A járvány ugyan elzárt min-
ket egymástól, de Isten nyi-
tott egy nagyon széles kaput 
a digitális világra. Soha nem 
hittem volna, hogy egyszer 

még én is megtanulok videót 
készíteni, sőt, még kamera 
elé is merészkedem… ez 
teljességgel a komfortzóná-
mon kívül volt, de Isten 
adott hozzá bátorságot és 
fejlődést. A két év alatt eddig 
242 videót készítettünk, van 
köztük hitmélyítő sorozat, 
missziós történetek, videós 
traktátusok és áhítatok, ün-
nepi videók, ovis sorozat, 
irodalmi és szolgálati bemu-

tatók... de még nagyon sok 
más ötletünk is van. Indí-
tottunk egy Facebook cso-
portot is, ahol most babás-
mamás áhítatokat teszünk 
közzé hétről-hétre. Összessé-
gében tehát azt mondhatom: 
van sok jó hozadéka szá-
momra ennek a furcsa idő-
szaknak. Van miért hálát 
adnom Istennek! 

Beszélgetőtárs 
Viczián Miklós 

MISSZIÓS HÍREK 
  

VISZ 
A VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövetség 

[www.visz.org]) nemzetközi felekezetközi 
gyermekevangélizációs misszió. Magyaror-
szágon önállóan működik, nem gyülekezeti 
szervezésű. Munkatársai azonban mind egy-
egy gyülekezet tagjai, és a gyülekezetek fon-
tos imádkozó és anyagi hátteret nyújthatnak 
nekik. A misszió célja megismertetni a gyer-
mekekkel az Úr Jézust, azt, hogy mit tett 
értük és miért Ő az egyedüli Szabadító. Azt 
szeretnénk, ha bizalmukat Megváltójukba 
vetve ők is a gyülekezetekben élhetnék hívő 
életüket. Közös a célunk tehát. A misszió a 
gyülekezetek gyermekmunkájához is hozzá-
járul kidolgozott tanítási óratervekkel, szem-
léltető eszközökkel, tanfolyami lehetőséggel. 
Gyülekezetünknek jelenleg két tagja is szol-
gál itt, Előd Erika, aki 92 évesen még most is 
napi 2 órás munkaidőben hűségesen végzi 
irodalmi munkáját, és Striflerné Kövendi 
Eszter teljes munkaidőben, róla bővebben is 
olvashatnak Hétköznapjaink rovatunkban. 

Évvége a nógrádi 
misszióban 

December 19-én – hála az Úrnak – jó idő-
ben érkeztek a gyermekeknél szolgáló test-
vérek, össze tudták szedni a gyerekeket, 
aztán örömmel voltunk együtt a bibliaórán. 
Közben kezdtek érkezni mindenfelől a test-
vérek, akik az istentiszteletre jöttek. Mire 
Pék Marcell testvér elkezdte az igehirdetést, 
telt ház lett, az imaházban még a pult mö-
götti szolgálati részben is álltak testvérek. 
Mind a gyermekeknél, mind az istentisztele-
ten igyekeztek tudatosítani a szolgálók, 
hogy a Fiú Isten megtestesülése milyen kö-
vetkezményekkel jár ránk nézve, csakúgy, 
mint a 31-i kirándulásunk utáni gyermekal-
kalmon: ott, a szalonnasütés után a Máté 
evangéliuma 25. része 31. versétől szólt a 
tanítás, hogy az igaz hitből cselekedetek 
fakadnak. Az alkalmakon igyekszünk tuda-
tosítani a hit következményeit, és hogy gyü-
mölcseiről ismerni meg a hívőt.  

A karácsonyi összejövetelün-
kön részt vevő gyerekek 
nagy örömmel fogadták a 
pasaréti gyülekezet által ado-
mányozott 
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„cipősdobozokat”. Köszönjük Pasarétnek, 
hogy gondoskodott arról, hogy ezek a gyere-
kek se maradjanak ajándék nélkül, és hogy a 
felnőttek is kaphattak élelmiszercsomagot. 
Valóban jól jön a szegénység enyhítésére az 
adomány élelem. Itt-ott tűzifát is tudtunk 
adni, szintén testvéreink jóvoltából.  

Az adományokból még az óvodába is ju-
tott.  

A gyermekórákon sikerül leíratni az 
aranymondást, de emellett még igencsak 
rájuk fér a tanulás, és a családokra is a gon-
dozás. Nem vagyunk túl messze Buda-
pesttől, és sokat számít bárki segítsége. 

Mindamellett még egyszer köszönjük Pa-
sarétnek a sok értékes adományt, a nyári 
tábor lehetőségét és a többi jelentős segítsé-
get.  

Nógrádban várjuk továbbra is a szolgáló-
kat! Pósfai Máté 

Greizer család levele 
Port Vila-ból 

Szeretettel köszönjük a gyülekezetünket 
Vanuatu fővárosából, Port Vilából! 

Karácsony előtt szerveztünk Tannán egy 
három héten át tartó, hatalkalmas délelőtti 
gyerekprogramot, melynek során a gyerekek 
Isten tervéről és Krisztus születéséről hall-
hattak sok énekléssel, játékkal, olvasásgya-
korlással egybekötve. Még véget sem ért a 
három hét, amikor a falubeli lelkészünk kér-
te, hogy a karácsony és újév közé tervezett 
egyhetes gyülekezeti program keretén belül 
is számít ránk, hogy szervezzünk áhítatokat, 
játékokat a napközben csak csellengő gyere-
keknek. Hatalmas dolognak éreztük, hiszen 
nem sűrűn fordul elő, hogy helyi szervezésű 
programba külföldieket hívnak meg. Általá-
ban a külföldiek szervezte programokba 
keresnek (keresünk) helyi segítőket. Hála az 
Úrnak, jól sikerültek a programok, és néha 
meglepően sok gyermek vett részt (igaz, 
olyan is volt, amikor nem volt annyira lelkes 
a részvétel...) 

Január első hetében pedig újraindult a 
munka a "pihenés" után: Alan, a dél-tannai 
1Mózes felvételek szervezője hozott két új 
olvasót, akik közül az egyik teljesen, a másik 
pedig már csak 29 sor híján fel is olvasta a 



20 Áldás, békesség! 2022. február MISSZIÓ 

részét, így már csak ennyi van hátra az egész 
könyv felvételeiből. 

Szintén január első hetében kaptunk érte-
sítést egy ösztöndíjbizottságtól, hogy egy 
kedves barátunk és tannai munkatársunk, 
Joe elnyert egy 700 dolláros ösztöndíjat, 
melynek segítségével elvégezhet egy hivata-
los bizonyítványt adó bibliafordítói tanfolya-
mot. 

És végül január második hetében sikerült 
befejeznie a tannai írás-olvasás oktatás okta-
tó könyvek illusztrátorának az utolsó képe-
ket, így a szkennelés és feltöltés után azt a 
projektet lezártuk. 

Most pedig Port Vilában tartózkodunk a 
vanuatui szervezetünk konferenciája miatt 
egészen február első hetéig. 

Kérjük, adjunk hálát együtt Istennek: 

 Joe ösztöndíjáért, 

 a tankönyvek rajzainak befejezéséért 
(közel 200 rajz készült el kb. 1 év alatt!), 

 a karácsony környéki gyerekprogramo-

kért, 

 hogy kedves vilai barátainknak köszönhe-
tően kivételesen máshol kaptunk szállást, 
így ingyen tartózkodhatunk Vilában, 

 és a november-decemberi gyülekezeti és 
testvéri adományokért. 

Kérjük, imádkozzunk együtt azért, hogy: 

 Joe tanulása segítségére legyen az elkövet-
kezendő ószövetségi fordításokban, 

 a konferenciánkért, a megbeszélésekért, a 
találkozásokért, 

 Noel és Málna februárban kezdődő 3. osz-
tályos tanulásáért, 

 és hogy semmi se gátolja az 1Mózes felvé-
telek február eleji befejezését. 

A képen egy ritkán látható szögből (a szó-
szék felől) készült kép látható a tannai gyü-
lekezetünkről. 

Legyen 2022-ben is az Úr a gyülekezetünk 
őriző pásztora! 

Öleléssel: a Greizer család 
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Csépe Andrea levele 
Hálásan számolhatok be róla, hogy körvo-

nalazódni látszik dél-ázsiai szolgálatom 
folytatásának mikéntje. Ha Isten is úgy akar-
ja, visszatérésem után m. lelkigondozók kép-
zésével, és lelkigondozói anyagok m. nyelv-
re fordításával segítenék traumán átesett 
embereknek. Emellett az anyanyelvükön írni
-olvasni tanuló m.-oknak készítenék – velük 
együtt – m. és kétnyelvű (m. + hivatalos ny.) 
olvasnivalókat. 
Úgy tervezem, 
hogy munkámnak 
azt a részét, amihez 
nem feltétlenül 
szükséges a szemé-
lyes jelenlét, az 
internet és számító-
gép segítségével 
itthonról végez-
ném. Ezért elég 
volna évente csak 
néhány hónapot 
Dél-Ázsiában tölte-
nem. Ez a követke-
ző előnyökkel jár-
na: 1.) Nem lesz 
szükségem tartós 
vízumra, ami men-
tesít az egyetemi 
kutatás végzése 
alól. 2.) Felszámol-
hatom fővárosi 
albérletemet (amit két éve, távollétemben is 
fizetek).  3.) A korlátozott személyes jelenlét 
hangsúlyossá teheti szolgálatom segítő és 
átmeneti jellegét, hiszen az a célom, hogy az 
anyanyelvi munka felelősségét valóban az 
anyanyelvűek hordozzák. 4.) Az itthoni kór-
házi szolgálatot sem kell teljesen feladnom. 

Visszatérésem tervezett ideje folyamato-
san változik. Legutóbb – a koronavírus 
omikron variánsának berobbanása előtt – 
februárra gondoltam. Az új járványhullám 
miatt azonban Dél-Ázsiában is szigorították 

a korlátozásokat. Reménység szerint, ha az 
omikron lefutásával addig nem jelenik meg 
újabb mutáns, március körül nagyobb lesz a 
mozgásszabadság. Akkor viszont már csak 1
-2 hét választ el minket itthon az április 3-i 
országgyűlési választásoktól, amin – ha le-
hetséges – szeretnék részt venni. Így jelenleg 
április első felére tervezem a kiutazást.  

A kinti testvérek közül Viktor és Erika 
szépen gyógyulnak veseműtéteik után. Szo-
morú hír és újabb imatéma a nyugati m. 

falu, A. gyülekezeti vezetőjének, Péter fele-
ségének az állapota. Petránál, akit korábban 
súlyos migrénnel kezeltek a fővárosban, 
most leukémiát állapítottak meg. Hiába kér-
te a férjét, hogy ne vállaljanak erejükön felüli 
terhet a gyógykezeltetésével, hiszen ő öröm-
mel megy haza a mennybe – Péter emberileg 
is mindent megtesz, hogy a felesége meg-
gyógyuljon. Imádkozzunk ezért a gyermek-
telen házaspárért, hogy az életük ebben a 
helyzetben is Isten hatalmáról és gondosko-
dásáról tegyen bizonyságot! 

Andrea 
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Ifjúsági Biblia 

A JÓ PÁSZ-
TOR HANGJA 

A Jó Pásztor hang-
ja Ifjúsági Biblia ideális 
a tizenévesek korosztá-
lyának, mivel segít 
megnyitni Isten üzene-
tét előttük a mai világ-
ban, mai nyelven. 
Olyan felnőttek is ha-
szonnal forgathatják, akik most ismerkednek 
a Bibliával, ugyanis a könyv a teljes Szent-
írást felöleli harmincöt ószövetségi és negy-
vennégy újszövetségi történettel a Teremtés-

től a Jelenések könyvéig. Akinek problémát 
okoz a teljes kép áttekintése, e kiadvány 
segítségével könnyebben átláthatja azt. 

Keretes kiegészítések helyezik a története-
ket tágabb összefüggésbe, összekapcsolva 
azokat a Biblia mai üzenetével. 

  

A sok színes kép a művész szemével jele-
níti meg az eseményeket, az esztétikai él-
mény mellett segítve a történetek megtartá-
sát emlékezetünkben. 

Alkalmas személyes olvasásra, áhítatok 
tartására, és ajándékként is adhatjuk olya-
noknak, akiknek az evangéliumot hirdetjük. 

Az irat- és hangmisszióból ajánljuk 
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Januári korcsolyázás 
Következő alkalmainkat itt hirdetjük majd 
meg: twitter.com/pasakids 

Istentiszteletek 
Istennek hála, nyár óta személyesen részt 
lehet venni a vasárnap délelőtti alkalmain-
kon, 8 és 10 órakor 2-2 korcsoportban tar-
tunk gyerekórákat. Az újabb víruscsúcs 
miatt úgy döntöttünk, bár továbbra is sze-
mélyesen is jöhettek, de a fertőzési hullám alatt élő közvetítés is lesz (10 órakor).  

Kérjük kövessétek a csatornánkat a youtube.com/user/pasakids  címen! 

A nyári gyülekezeti csendeshetet már most írjuk be naptárunkba! 

Korai még a részletekről beszélni. Még azt sem tudjuk, hogy itthon tartjuk-e napközis 
csendeshét formájában, vagy lehetőségünk lesz elvonulni egy csendes helyre, de az idő-
pontja már adott: 

(utána úrvacsorai közösség) 2022. július 25 - 30. hétfő - szombat 



Áldás, békesség! 23 2022. február MEGHÍVÓ 



24 Áldás, békesség! 2022. február 

 

 

2002 

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 

 az egész elmúlt 2021-es évben 
az Úr vezetését és oltalmát, 

 hogy személyes jelenléttel tarthat-
juk gyülekezeti alkalmainkat, 

 hogy megtarthattuk az imahetet, 

 hogy kibontakozik a megoldása 
Csépe Andrea további dél-
ázsiai szolgálatának. 

Kérjük 

 hogy konfirmációra készülő 
ifjaink lelkileg felkészülten jus-
sanak el a fogadalomtételre, 

 a gyermekistentiszteleti részvé-
telt ne akadályozza a járványtól 
való félelem, 

 a Szentlélek vezetését a szolgá-
latra kiválasztás és elhívás dön-
téseiben. 

MEGHÍVÓ 

Istentisztelet vasárnap 800 és 1000 (online közvetítés) 

csütörtök 1800 óra (online közvetítés) 

Úrvacsora a hónap utolsó vasárnapján 

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

családos: 3 csop. váltakozva – szo. 1700;  

házaspáros: 3 csoportban kéthetente szer-

da 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 szerda 1815 - 1945  

Gyermek  
alkalmak 

Gyermekistentisztelet: vas 800 és 1000  

Gyülekezeti hittanórák: csütörtök 1630 

Gyermekmegőrzés a vasárnapi és ünnepi istentiszt.  alatt 

Idősek otthona járvány okból átmenetileg nincs alkalom 

Arcodra fény kerül, 
Ha kapod, lelked felderül, 
Emléke sokáig megmarad, 
Az élet sokkal boldogabb. 
 
Az otthonodban meghitt melegséget áraszt, 
S könnyebben megtalálod az igaz választ, 
Koldusbotra nem jutsz, ha sokat adsz belőle, 
De kinek adod, gazdagabb lesz sokkal tőle. 
 
Nem tudod megvenni vagy elcserélni, 
Nem tudják ellopni vagy kölcsön kérni, 
Orvosság, mit másoknak mindenki adni tud, 
A mosoly, mely önként az arcra fut. 

 
 
 
 
Ám óvakodj attól, ki ezt csalfán adja, 
Mert kinyílhat gyorsan a poklok kapuja. 
Felismeréshez nincs jó tanács, 
Önmagadnak kell eldönteni, 
A mosoly igaz voltát. 

„Örüljetek az ÚRban mindenkor!   
Ismét mondom, örüljetek!”  

(Fil 4,4) 

Borian: A mosoly 


